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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ ζεκεξηλή επνρή ζα κπνξνχζε αδηακθηζβήηεηα λα ραξαθηεξηζηεί σο «επνρή 
ηεο πιεξνθνξίαο», κε δεδνκέλν πσο ζηνπο παξαδνζηαθνχο ζπληειεζηέο 
παξαγσγήο, έρεη πξνζηεζεί απηφο ηεο πιεξνθνξίαο.  
Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ λέα θνηλσληθή θαη 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί, έρνπλ κεηαηξέςεη ηελ πιεξνθνξηαθή 
ηερλνινγία γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε έλα κέζν επηβίσζεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη 
ζηε ζπλέρεηα ζε κέζν απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ δηαρείξηζε 
ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ κε θαηάιιειε επεμεξγαζία κεηαηξέπνληαη 
ζε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
πνπ αλαπηχζζνληαη. Οη επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεχνληαη ηα πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηαρχηαηε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπνζεζηψλ, κεγάιε 
απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα, θαιχηεξν ζπληνληζκφ κεηαμχ αηφκσλ-νκάδσλ θαη 
αχμεζε απνδνηηθφηεηαο, έρνληαο ζαλ απψηεξν ζηφρν λα παξέρνπλ ζηα ζηειέρε 
βνήζεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ θίλδπλν θαη 
εμνηθνλνκψληαο ρξφλν. Χζηφζν είλαη απαξαίηεηνο ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηνπο 
ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ηειηθά λα  
επηηεπρζεί πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο. 
Έηζη ζηελ παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα γίλεη κηα αλάιπζε θαη 
παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ηνπο. 
Σνλίδεηαη  ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην πσο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα δψζνπλ απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζηε ιήςε 
απνθάζεσλ απφ ηα ζηειέρε. Δμεηάδνληαη νη ιφγνη απνηπρίαο ησλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο επίζεο θαη ζέκαηα αζθαιείαο θαη εζηθήο. 
Σέινο, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο DIOPHAR ΑΔ 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα φζα έρνπλ πξνεγεζεί ζηα ζεσξεηηθά θεθάιαηα ηεο 
εξγαζίαο, θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ησλ πξαγκαηηθψλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Αδηακθηζβήηεηα πιένλ, ε ζεκεξηλή επνρή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ε 

«επνρή ηεο πιεξνθνξίαο». Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο είλαη απφιπηα 

δηθαηνινγεκέλνο, θαζψο είλαη πιένλ απνδεθηφ απφ φινπο πσο ηα δεδνκέλα θαη 

γηα ηελ αθξίβεηα ηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα, δειαδή ε πιεξνθνξία, είλαη ν λένο 

ζπληειεζηήο παξαγσγήο. Μάιηζηα, ν λένο απηφο ζπληειεζηήο παξαγσγήο κε ηε 

δχλακε πνπ δηαζέηεη, ηείλεη λα γίλεη ζεκαληηθφηεξνο γηα κηα επηρείξεζε ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππάξρνληεο ζπληειεζηέο φπσο είλαη ε εξγαζία, ην θεθάιαην θαη νη 

πξψηεο χιεο. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ εμέιημε απηή, ζπεχδνπλ λα επελδχζνπλ 

ζε απηφ ην θνκκάηη, δειαδή ζηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Χζηφζν, ε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, απνδνηηθή θαη γηα λα 

επηθέξεη ζηελ επηρείξεζε ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο, 

θάλεη επηηαθηηθή ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δμάιινπ, φζν 

γξεγνξφηεξα κηα επηρείξεζε ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ είζνδφ ηεο, ζηε λέα 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη, ηφζν 

γξεγνξφηεξα ζα αξρίζεη λα θαξπψλεηαη ηα νθέιε ηεο, ελψ ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε ίζσο λα θηλδπλεχζεη θαη ε βησζηκφηεηά ηεο, θαζψο ν αληαγσληζκφο 

εληείλεηαη ζεκαληηθά.    

Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ νπζηαζηηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα νξίδνληαη ηερληθά σο έλα ζχλνιν 

αιιεινζρεηηδφκελσλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπιιέγνπλ (ή αλαθηνχλ), 

επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνπλ θαη δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ζε κηα επηρείξεζε. Πέξα απφ ηελ ππνζηήξημε 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζην ζπληνληζκφ θαη ζηνλ έιεγρν, ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα κπνξνχλ επίζεο λα βνεζνχλ ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ζηελ 

αλάιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ απεηθφληζε ζχλζεησλ ζεκάησλ θαη ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ πξντφλησλ. 
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Ζ εηζαγσγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε κία επηρείξεζε έρεη πνιιαπιέο 

επηδξάζεηο ζηελ επηρείξεζε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηελ θνηλσλία. Δίλαη 

ινηπφλ ζαθέο φηη ε κειέηε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απαηηεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή απφ κηα επηρείξεζε, ψζηε λα επηιέμεη ηνλ θαηάιιειν ηχπν γηα απηή θαη 

λα ηνλ εληάμεη νκαιά ζηε ιεηηνπξγία ηεο ρσξίο λα πξνθιεζνχλ θίλδπλνη γηα απηή 

απφ πηζαλέο αλαζηαηψζεηο ζην πξνζσπηθφ, νη νπνίεο είλαη ινγηθφ λα ππάξμνπλ 

αθνχ αιιάδεη ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Απαξαίηεηε είλαη ινηπφ θαη ε πξνεηνηκαζία 

ηεο επηρείξεζεο, γηα λα δερζεί ηηο αιιαγέο απηέο. 

Έλα ιεπηφ ζεκείν ην νπνίν επζχλεηαη γηα αξθεηέο θαηαγεγξακκέλεο απνηπρίεο 

εηζαγσγήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηεο 

νπηηθήο ησλ ζηειερψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο επηρεηξεζηαθή νπηηθήο ησλ 

ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ νπηηθή ηεο πιεξνθνξηθήο δίλεη έκθαζε ζηελ 

ηερληθή πινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ, αδπλαηψληαο ζπρλά λα θαηαλνήζεη ηηο 

πθηζηάκελεο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο κε ηνπο 

νπνίνπο ιεηηνπξγεί κία εηαηξεία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επηρεηξεκαηηθνί 

αλαιπηέο εθθξάδνπλ ζπρλά απαηηήζεηο πνπ είλαη δχζθνιν λα πινπνηεζνχλ απφ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη αθφκα πην δχζθνιν λα πηνζεηεζνχλ απφ έλαλ 

νξγαληζκφ ρσξίο νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο ζην νξγαλφγξακκά ηνπ.  

Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα λα 

επηθξαηήζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, θαζηζηψληαο δεηήκαηα 

φπσο ηα παξαπάλσ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ επηρείξεζε. ηελ παξνχζα 

ινηπφλ δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα αλαιπζνχλ θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο 

απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλέρεηα, θαζψο ζα γίλεη θαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηηο 

επηρεηξήζεηο. Αθφκα, ζα γίλεη αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, θαζψο ζα γίλεη θαη μερσξηζηή 

αλαθνξά ζηα Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ 

(ERP) θαη ζηα πζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (CRM). 

Σέινο, ην γεγνλφο φηη κηα επηρείξεζε, απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, δελ ζπλεπάγεηαη πσο απηφ ζα ζηεθζεί κε επηηπρία. 

Έηζη, αλαθέξνληαη νη ζπλεζέζηεξνη ιφγνη απνηπρίαο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 



3 

 

ζπζηήκαηνο θαη αλαιχνληαη ζέκαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

φπσο θαη θάπνηα ζέκαηα εζηθήο πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

Ζ παξνχζα εξγαζία, νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε κηαο κειέηεο 

πεξίπησζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο επηρείξεζεο DIOPHAR ΑΔ. ηε κειέηε απηή, 

παξνπζηάδεηαη ε εηαηξεία, ε ζέζε πνπ έρνπλ ζε απηή ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα θαη ε ζεκαζία πνπ ηνπο απνδίδεη ε επηρείξεζε. Γίλεηαη ιφγνο γηα ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε αξρηθά ε επηρείξεζε, γηα απηφ πνπ 

ην αληηθαηέζηεζε, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο κεηαηξνπέο πνπ έγηλαλ κέρξη απηφ λα 

πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη λα θαιχπηεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Αλαθέξνληαη επίζεο ζέκαηα, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηελ εμνπζηνδνηεκέλε 

πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ γηα ην ζχζηεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα αλάιπζε θαη κεζνδηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο 

εξγαζίαο. Θα παξνπζηαζηνχλ νη ζηνηρεησδψο απαξαίηεηεο έλλνηεο γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε άιισλ ελλνηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηέο θαη επίζεο κπνξεί 

λα κελ γλσξίδεη ν αλαγλψζηεο. Αξρηθά ζα αλαιπζεί ν φξνο Γεδνκέλα θαη ν φξνο 

Πιεξνθνξία, ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη ε νη δηαθνξέο ηνπο. Αθνινπζεί ε αλάιπζε 

ηνπ φξνπ χζηεκα, θαζψο θαη ε αλαθνξά δηαθφξσλ εηδψλ ζπζηεκάησλ. Σέινο 

αλαιχεηαη ν φξνο πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία πνπ ζεσξείηαη βαζηθφο γηα ηε 

ζπλέρεηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

  

1.2 ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

1.2.1 ΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Χο δεδνκέλα (data), νξίδνληαη ηα δηαθξηηά ζηνηρεία ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνπλ 

φςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο κεηξήζεηο ή παξαηεξήζεηο κηαο κεηαβιεηήο, 

πνπ ζπιιέγνληαη απφ κία επηρείξεζε, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάιπζε θαη 

επεμεξγαζία ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηψλ ρξήζηκσλ ζε 

απηή, γηα ηελ απνδνηηθφηεξε θαη εγθπξφηεξε ιήςε απνθάζεσλ. Σα δεδνκέλα 

έρνπλ ηε κνξθή αξηζκψλ, ιέμεσλ, ζπκβφισλ (ηα ζχκβνια κπνξεί λα είλαη 

γξάκκαηα ή ςεθία ή αθφκα θαη νπνηαδήπνηε ζήκα γηα ην νπνίν έρεη ζπκθσλεζεί 

κεηαμχ δχν πιεπξψλ πνπ επηθνηλσλνχλ, ηη αθξηβψο ζεκαίλεη) θαζψο θαη 
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γεγνλφηα, πνπ πεξηγξάθνπλ ή αληηπξνζσπεχνπλ πνζφηεηεο, έλλνηεο, ηδέεο, 

αληηθείκελα, εηδήζεηο, γλψκεο, απνθάζεηο, δηαηαγέο, νδεγίεο, θαηαζηάζεηο θαη 

ιεηηνπξγίεο. Σα γεγνλφηα ζηελ νπνηαδήπνηε κνξθή έρνπλ ζπιιερζεί ηφζν απφ 

πεγέο εληφο, φζν θαη απφ πεγέο εθηφο ηεο επηρείξεζεο, κπνξνχλ λα 

θαηαγξάθνληαη, λα απνζεθεχνληαη θαη λα κεηαθέξνληαη. 

 

1.2.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
 

Σα δεδνκέλα γηα λα είλαη ρξήζηκα πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά 

ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπο1: 

• ακπιβή: δειαδή λα κελ πεξηέρνπλ ζθάικαηα (ε κέζνδνο ζπιινγήο θαη 

εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ειέγρεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηελ 

αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη εηζάγνληαη). 

      • πλήπη: δειαδή πξέπεη λα ππάξρνπλ φια ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο ή γηα ηελ ιήςε κίαο απφθαζεο  

      • σσετικά:  δειαδή ηα δεδνκέλα λα έρνπλ ζρέζε κε ην πξφβιεκα ή ηελ 

απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί. 

      • έγκαιπα: δειαδή λα είλαη δηαζέζηκα φηαλ ηα ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε. 

 

 

1.2.3 ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Σα δεδνκέλα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν θχθιν δσήο, ζηνλ νπνίν δηαθξίλνληαη ηα εμήο 

ζηάδηα2 : 

 Δημιοςπγία: Ζ δεκηνπξγία ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζην εζσηεξηθφ θαη ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

                                                 
1
 Γξ. Γ. Γξαλίδεο, ζεκεηψζεηο γηα ην κάζεκα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 1, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 

ΣΔΦ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο - http://aetos.it.teithe.gr/~dranidis/IS_Notes_1.pdf 
2
 Οηθνλφκνπ . Γεψξγηνο –  Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ 2004 
 

 

  



6 

 

 Αποθήκεςση: Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπο, ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη 

ζπλήζσο ζε δηάθνξα αξρεία θαξηειψλ ή ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. 

 Καταστπουή: Σα άρξεζηα δεδνκέλα θαηαζηξέθνληαη αληί λα 

απνζεθεχνληαη. 

 Μεταυοπά: Ζ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ θάπνηα δηαδηθαζία ζε θάπνηα 

άιιε γίλεηαη ζπλερψο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. 

 Επανάκτηση: Ζ επαλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ γίλεηαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο. 

 Αναπαπαγωγή: Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

αλαπαξαγσγήο δεδνκέλσλ, πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε θαξηέιεο ή ζηα 

κέζα απνζήθεπζεο ηνπ Ζ/Τ θαη ηα νπνία δελ είλαη ζηελ θαηάιιειε κνξθή 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Χζηφζν αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηάιιειε κνξθή ελδέρεηαη λα απαηηείηαη 

αλαπαξαγσγή ηνπο ζε πνιιαπιά αληίγξαθα, φηαλ νη ρξήζηεο είλαη 

πνιινί. 

 Αξιολόγηση: Μεηά ηελ επαλάθηεζε γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Με απηή θαζνξίδεηαη αλ ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα επεμεξγαζζνχλ, λα 

επηζηξαθνχλ ζηελ ηξάπεδα δεδνκέλσλ γηα απνζήθεπζε, ή λα 

θαηαζηξαθνχλ. Βέβαηα, ηα δεδνκέλα κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηφ λα αμηνινγεζνχλ εθ λένπ, γηα λα δηαπηζησζεί αλ 

ζα πξέπεη λα ηχρνπλ πξφζζεηεο επεμεξγαζίαο, λα απνζεθεπηνχλ ή λα 

θαηαζηξαθνχλ. 

 Ανάλςση: Πξηλ γίλεη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ, γίλεηαη αλάιπζή ηνπο αλάινγα 

κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

 Ταξινόμηση: Σα δεδνκέλα ζπλήζσο ζπγθεληξψλνληαη θαηά ηπραίν ηξφπν. 

Χζηφζν γηα λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια ηαμηλνκνχληαη κε βάζε θάπνην 

θξηηήξην ηαμηλφκεζεο. Δπηπιένλ, ζπρλά απαηηείηαη επαλαηαμηλφκεζε ησλ 

ήδε ηαμηλνκεκέλσλ θξηηεξίσλ κε δηαθνξεηηθφ θξηηήξην ηαμηλφκεζεο. 

 Σύνθεση: πρλά ε ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο αλαθνξάο ή έθζεζεο. 
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 Δημιοςπγία Πληπουοπίαρ: Σα δεδνκέλα κεηαηξέπνληαη ζε πιεξνθνξία, 

ηελ νπνία ζα κπνξνχλ πηα νη ρξήζηεο λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Σα δεδνκέλα έρνληαο πιένλ κνξθή πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ 

λα αμηνινγεζνχλ πάιη γηα πξφζζεηε επεμεξγαζία, απνζήθεπζε ή 

θαηαζηξνθή. 

 

 

1.3 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

 

 

1.3.1 ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

 

Ζ πιεξνθνξία (information), νπζηαζηηθά, είλαη δεδνκέλα ηα νπνία χζηεξα απφ 

θάπνηα επεμεξγαζία θαη νξγάλσζε, απνθηνχλ κνξθή ηέηνηα, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα εξκελεπηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ απνδέθηε ηνπο, γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιήςε απνθάζεσλ θαη δξάζε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

λέα δεδνκέλα γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη λα δψζνπλ σο απνηειέζκαηα λέεο 

πιεξνθνξίεο.  

αλ πιεξνθνξία ζα κπνξνχζε επίζεο λα ραξαθηεξηζηεί θαη θάζε θξηηήξην 

επηινγήο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ελφο ζπλφινπ, δειαδή, θάζε θξηηήξην πνπ 

επηηξέπεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο απηνχ ηνπ ζπλφινπ ζε έλα ππνζχλνιν 

πνπ πεξηέρεη ηελ απάληεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο3. Μάιηζηα, ζχκθσλα 

κε ηνλ Shannon, «πιεξνθνξία είλαη ε πνζφηεηα ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ 

εμαιείθεηαη φηαλ ιακβάλνπκε έλα κήλπκα». Με θαιχηεξε πιεξνθνξία ν ιήπηεο 

απνθάζεσλ είλαη πεξηζζφηεξν βέβαηνο γηα ην απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο πνπ ζα 

θιεζεί λα ιάβεη. 

                                                 
3
 Πνιιάιεο Α. Γηάλλεο – Γηαλλαθφπνπινο Η. Γηνλχζεο – Παπνπηζήο Ησάλλεο, «Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα Δπηρεηξήζεσλ Η», Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο 2004 
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Χζηφζν, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, δεδνκέλα θαη πιεξνθνξία πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη φηη ε πιεξνθνξία είλαη δεδνκέλα πνπ έρνπλ ππνζηεί 

θάπνηνπ είδνπο επεμεξγαζία γηα λα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ιήςεο 

θαιχηεξσλ απνθάζεσλ. 

Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε εζσηεξηθέο (internal) θαη 

εμσηεξηθέο (external). Δζσηεξηθέο ραξαθηεξίδνληαη απηέο νη νπνίεο αληινχληαη 

απφ δηάθνξεο αλαθνξέο, κειέηεο θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα 

πξντφληα  θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε ίδηα ε επηρείξεζε. Αληίζεηα εμσηεξηθέο 

ραξαθηεξίδνληαη απηέο νη νπνίεο αληινχληαη απφ θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε 

δηνίθεζε ζηε ζχληαμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

 

1.3.2 ΑΞΗΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη πιεξνθνξίεο, ηδηαίηεξα ζήκεξα ζηελ επνρή ηεο 

πιεξνθνξίαο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο λα αλαγλσξίδνληαη νη νπζηαζηηθά ρξήζηκεο  

θαη ηθαλέο ζην λα ζπκβάινπλ ζηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ, πιεξνθνξίεο.   Ο 

ρξφλνο θαη ην ρξήκα πνπ δαπαλά κηα επηρείξεζε γηα ηελ απφθηεζε θάπνηαο 

πιεξνθνξίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ αλάινγν κε ηε αμία ηεο. Χζηφζν ε 

κέηξεζε ηεο αμίαο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη αξθεηά δχζθνιε, ψζηε λα αληηζηνηρεζεί 

ζε θάπνην νηθνλνκηθφ ηζνδχλακν. 

Έλαο νξηζκφο γηα ηελ αμία ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη «ην φθεινο πνπ απνθνκίδεη ε 

επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ». Ο νξηζκφο απηφο 

απνηππψλεηαη κε ηνλ παξαθάησ ηχπν4 : 

 

Όθελορ – Κόζηορ = Αξία  

                                                 
4
 Πνιιάιεο Α. Γηάλλεο – Γηαλλαθφπνπινο Η. Γηνλχζεο – Παπνπηζήο Ησάλλεο, «Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα Δπηρεηξήζεσλ Η», Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο 2004 
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Όπνπ φθεινο = θαιχηεξε εμππεξέηεζε, θαιχηεξεο απνθάζεηο, θαιχηεξε 

δηνίθεζε θαη έιεγρνο, κείσζε θφζηνπο 

Όπνπ θφζηνο = πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφο, πξνκήζεηεο 

 

Σν πξφβιεκα5 πνπ πξνθχπηεη φκσο είλαη φηη πνιχ ζπρλά, ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζνχλ 

κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, θαζψο πνιιέο θνξέο ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε 

ρξήζε απηή κπνξεί λα είλαη καθξνπξφζεζκα κε απνηέιεζκα ηε δπζθνιία 

εθηίκεζήο ηνπο. Έηζη γεληθφηεξα, νη πιεξνθνξίεο έρνπλ αμία φηαλ νδεγνχλ ζε 

απνθάζεηο πνπ βειηηψλνπλ ην φθεινο ησλ αηφκσλ (θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ) πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Ηδηαίηεξα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ην φθεινο κπνξεί λα κεηαθξαζηεί λα πξνζδηνξηζηεί ζαλ πηζαλή 

αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, ζαλ κείσζε θφζηνπο, ζαλ αχμεζε κεξηδίσλ αγνξάο ή 

αθφκα θαη ζαλ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ππάξρνπλ θάπνηα επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ αμία θαη 

απηά είλαη6,7 :  

 

 Αθξίβεηα (Accuracy): είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε πιεξνθνξία απεηθνλίδεη 

απηφ πνπ ζα έπξεπε λα απεηθνλίδεη. Μηα αθξηβήο πιεξνθνξία εθθξάδεη 

ηελ θαηάζηαζε ελφο γεγνλφηνο κε απφιπηε πηζηφηεηα, δειαδή φπσο απηφ 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαζψο 

αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηε ιήςε ιαλζαζκέλσλ 

απνθάζεσλ κε αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα. Ζ απμεκέλε αθξίβεηα 

απνηειεί θαη επηδίσμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

                                                 
5
 Τςειάληεο Παληειήο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο», εθδφζεηο Παηάθε 2001 

6
 Οηθνλφκνπ . Γεψξγηνο –  Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ 2004 
7
 Steven Alter, “Information systems – The foundation of E- Business”, fourth edition, Prentice 

Hall International Editions 2001 
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 πλάθεηα (Relevance): πνιιέο θνξέο, αθξηβείο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη 

ν ρξήζηεο πιεξνθνξηψλ. Με ζπλαθείο ή αιιηψο κε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

κπνξεί λα εθηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ απνδέθηε  ζε άζρεηα ζέκαηα θαη 

λα νδεγήζνπλ ζε απψιεηα πνιχηηκνπ ρξφλνπ. Πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

είλαη ζπλαθείο - ζρεηηθέο κε έλα ζέκα ή πνπ ελδηαθέξνπλ έλα άηνκν 

κπνξεί λα είλαη ηειείσο άζρεηεο γηα έλα άιιν άηνκν κε δηαθνξεηηθέο 

ππεπζπλφηεηεο. Mία πιεξνθνξία ζεσξείηαη επίζεο ζρεηηθή, φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ηε ιήςε κηαο απφθαζεο. Πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδερνκέλσο λα ήηαλ ζρεηηθέο ζην παξειζφλ αιιά ζηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, παχνπλ λα είλαη ζρεηηθέο. 

 Πιεξφηεηα (Completeness): είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο είλαη αξθεηέο γηα ηε ιήςε κηαο απφθαζεο ή γηα νπνηνδήπνηε 

επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ. Χζηφζν, είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ρσξίο λα δηαηίζεληαη φιεο 

νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

 Δπηθαηξφηεηα (Timeliness): είλαη ην θαηά πφζν ε πιεξνθνξία κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία παξαγσγήο ηεο, είλαη ηθαλή λα βνεζήζεη ζηελ 

ιήςε απφθαζεο. Ζ παξαγσγή κηαο πιεξνθνξίαο πνιχ πξηλ ηε ρξήζε 

ηεο, κπνξεί νδεγήζεη ζε αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα αληί λα είλαη ρξήζηκε 

φπσο ζπαηάιε ρξήκαηνο, ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο. Ζ παξαγσγή κηαο 

πιεξνθνξίαο ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή Α κπνξεί λα έρεη γίλεη θάησ απφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ αιιάμεη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή Β πνπ ζα γίλεη απφπεηξα ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ πνιχ κεγάιε αμία φηαλ είλαη 

δηαζέζηκεο ζην ζσζηφ ρξφλν κπνξεί λα ράζνπλ κεκηάο φιε ηνπο ηελ αμία 

κεηά απφ κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

 Πξνέιεπζε (Origin): είλαη νπζηαζηηθά  ε πεγή πνπ παξάγεη ηελ 

πιεξνθνξία. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθή ή 

εμσηεξηθή. Μηα άιιε δηάθξηζε βαζηδφκελε ζηελ «πξνέιεπζε» είλαη ζε 
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επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο. Δπίζεκεο είλαη απηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, αλαθνξέο πξνφδνπ,  

δεκνζηεπκέλα έγγξαθα ή επίζεκεο δειψζεηο απφ δηνηθεηηθά ζηειέρε. 

Αληίζεηα νη αλεπίζεκεο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ πξνζσπηθέο 

ζπδεηήζεηο ζε ζπλαληήζεηο, εληφο θαη εθηφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ, 

ζπδεηήζεηο κε πειάηεο θαη αληαγσληζηέο θαζψο θαη απφ πξνζσπηθέο 

παξαηεξήζεηο. Οη αλεπίζεκεο πιεξνθνξίεο έρνπλ πνιχ έληνλν ην 

πξνζσπηθφ ζηνηρείν, νξγαλψλνληαη δχζθνια θαη ε απφιπηε εκπηζηνζχλε 

ζε απηέο εκπεξηέρεη θηλδχλνπο. 

 πρλφηεηα (Frequency): είλαη ην πφζν ζπρλά κηα πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη, 

ζπιιέγεηαη ή παξάγεηαη. Μηα πιεξνθνξία κπνξεί λα παξάγεηαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε ή αθφκα θαη πην ζπάληα αλάινγα θάζε πφηε ηε 

ρξεηάδεηαη ην θάζε άηνκν ζηελ επηρείξεζε. 

 Πεξηεθηηθφηεηα (extensiveness): έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη φηη πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ην απαξαίηεην κήλπκα 

κε ηελ ειάρηζηε πνζφηεηα ζηνηρείσλ. Οηηδήπνηε πέξα απφ απηφ ιεηηνπξγεί 

κφλν αξλεηηθά απμάλνληαο ηφζν ην θφζηνο επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο 

πιεξνθνξηψλ φζν θαη ηελ πιεξνθνξηαθή ππεξθφξησζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ. 

 Υξνληθφο νξίδνληαο (Time Horizon): ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν ζηνλ νπνίν 

αλαθέξεηαη κηα πιεξνθνξία θαη κε βάζε απηφλ ραξαθηεξίδεηαη σο ηζηνξηθή 

ή κειινληηθή. Ηζηνξηθή είλαη ε πιεξνθνξία πνπ καο παξέρεη ζηνηρεία γηα ην 

παξειζφλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα καο δείμεη πηζαλέο κεηαβνιέο 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Αληίζεηα ε 

κειινληηθή πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ζην κέιινλ. Με βάζε ηελ κειινληηθή 

πιεξνθνξία θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο κηα επηρείξεζε πξνζπαζεί λα  

πξνγξακκαηίζεη κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ηελ αλάπηπμε 

λέσλ πξντφλησλ ηεο, ηελ επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο ηεο δπλακηθφηεηαο, 

ηελ πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

http://lexicon.pathfinder.gr/index.php?lookup=extensiveness
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 Μοπυή (Form): έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηε 

δνκή ηεο πιεξνθνξίαο. Με βάζε απηή, γίλνληαη ηξηψλ εηδψλ δηαθξίζεηο. Ζ 

πξψηε δηάθξηζε είλαη ζε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο. Οη πνζνηηθέο εθθξάδνπλ 

ην πφζν έρεη κεηξεζεί απφ έλα είδνο ή γεγνλφο θαη παξνπζηάδνληαη 

αξηζκεηηθά ή γξαθηθά κε δηαγξάκκαηα ή άιινπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο. 

Αληίζεηα νη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο βνεζνχλ ζηελ πεξηγξαθή κηαο 

θαηάζηαζεο ή ελφο γεγνλφηνο κε βάζε θάπνην πνηνηηθφ θξηηήξην. Ζ 

δεχηεξε δηάθξηζε ζρεηίδεηαη κε ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξνπζίαζή ηνπο. Σέινο νη πιεξνθνξίεο δηαθξίλνληαη ζε ιεπηνκεξείο θαη 

ζπγθεληξσηηθέο αλάινγα κε ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο. Ζ δηαθνξά ηνπο 

είλαη φηη νη ιεπηνκεξείο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηα ζηειέρε 

θαηψηεξνπ επηπέδνπ δηνίθεζεο ελψ νη ζπγθεληξσηηθέο απφ ηα ζηειέρε 

αλψηεξνπ επηπέδνπ. 

 Άπτια παποςσίαση (Presentation): ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ππεξβνιηθά πνιιέο ιεπηνκέξεηεο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ δέθηε θαη λα κελ θαηαθέξεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην θπξίσο κήλπκα ηεο 

πιεξνθνξίαο. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρνπλ ηξφπνη γηα 

απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απηνί είλαη θπξίσο ηα 

δηαγξάκκαηα θαη ε νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ ζε πίλαθεο. 

 

 

1.3.3 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

 

Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη.  Οη πιεξνθνξίεο ινηπφλ δηαθξίλνληαη ζε 

ζηξαηεγηθέο, ηαθηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο8. Έηζη: 

                                                 
8
 Οηθνλφκνπ . Γεψξγηνο –  Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ 2004 
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 ηξαηεγηθέο: ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ απφ 

ηα ζηειέρε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη αθνξνχλ ην 

καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ηεο. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ, είλαη ζεκαληηθφ νη πιεξνθνξίεο 

απηέο λα βξίζθνληαη ζηελ θαηάιιειε κνξθή. Δπίζεο, νη πιεξνθνξίεο 

απηέο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πεγέο θαη γεγνλφηα, ηα ζηνηρεία ησλ 

νπνίσλ δελ ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

 Σαθηηθέο: απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηα κεζνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα ηεο 

επηρείξεζεο, ησλ νπνίσλ ε ρξνληθή δηάξθεηα πνηθίιεη απφ κεξηθνχο κήλεο 

κέρξη έλα ή ην πνιχ δχν ρξφληα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο βαζίδνληαη ζε 

δεδνκέλα είηε απφ ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη απηφο 

είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη αλάγθε γηα ηαρεία επεμεξγαζία, είηε ζε 

δεδνκέλα εμσηεξηθψλ πεγψλ γηα ηα νπνία ππάξρεη κηθξή ή κεδακηλή 

αλάγθε επεμεξγαζίαο ηνπο. 

 Λεηηνπξγηθέο: απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ξνπηίλαο 

θαζψο θαη απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ πξνγξακκαηηζκφ. 

Οπζηαζηηθά, βνεζνχλ δειαδή ηα πξνγξάκκαηα κε πνιχ βξαρππξφζεζκν 

νξίδνληα πξνγξακκαηηζκνχ. πζηαηηθφ απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θαζεκεξηλέο θαη ηξέρνπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, γηα απηφ ππάξρεη επίζεο αλάγθε γηα 

γξήγνξε επεμεξγαζία ηνπο. Σέινο, επεηδή ν βαζκφο ιεπηνκέξεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ 

ηαθηηθψλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ θαηαιιειφηεξε 

κνξθή, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε.  
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1.4 ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, πξάγκαηη ηα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο 

δηαθέξνπλ. Οπζηαζηηθά ε ζρέζε ηνπο είλαη αλάινγε κε απηή πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Σα δεδνκέλα φζν απιή θαη αλ είλαη 

ε επεμεξγαζία ηνπο ή αθφκα θαη αλ είλαη εκθαλήο ε ζεκαζία ηνπο, δελ απνηεινχλ 

πιεξνθνξίεο. Απαηηνχλ έζησ θαη κηα ζηνηρεηψδε επεμεξγαζία ψζηε λα 

πξνθχςνπλ θαη πάιη πιεξνθνξίεο. Δθηφο ηεο δηαθνξεηηθήο ηνπο θχζεο, έρνπλ 

θαη θάπνηεο άιιεο νπζηψδεηο δηαθνξέο, νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα9. 

 

 Σα δεδνκέλα κεηαδίδνληαη, ελψ νη πιεξνθνξίεο φρη. Ζ επεμεξγαζία  πνπ 

νδεγεί ζηηο πιεξνθνξίεο, κπνξεί λα έρεη αθφκα θαη θάπνηα ζηαζεξά βήκαηα, ηα 

νπνία ζίγνπξα κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ, σζηφζν απηά απφ κφλα ηνπο δελ 

επαξθνχλ γηα ηελ παξαγσγή πιεξνθνξίαο. Γηα λα παξαρζεί ε πιεξνθνξία, 

ρξεηάδνληαη ηφζν ηα δεδνκέλα θαη ε επεμεξγαζία ηνπο πνπ κπνξνχλ λα 

κεηαδνζνχλ, φζν θαη νη ίδηεο πξνυπνζέζεηο, θίλεηξα, ζπλζήθεο, επηθξαηνχζα 

θαηάζηαζε θαη γλσζηηθφ ππφβαζξν πνπ φκσο δελ κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ. Έηζη 

ν ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ηειηθά δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί. Σν γεγνλφο απηφ 

εληζρχεηαη θαη απφ ην φηη ε επεμεξγαζία ησλ ίδησλ αθξηβψο δεδνκέλσλ, απφ δχν 

δηαθνξεηηθά άηνκα, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηειείσο δηαθνξεηηθέο 

πιεξνθνξίεο.  

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Παπαζαλαζίνπ Α. Διεπζέξηνο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα: Θεσξία θαη Δθαξκνγέο», Γθηνχξδαο 

Δθδνηηθή 2008 
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 Σα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη, ελψ νη πιεξνθνξίεο φρη. Ο ζπλδπαζκφο 

δεδνκέλσλ, επεμεξγαζίαο, πξνυπνζέζεσλ, θηλήηξσλ, ζπλζεθψλ, επηθξαηνχζαο 

θαηάζηαζεο, θαη γλσζηηθνχ ππνβάζξνπ φπσο δελ κεηαβηβάδεηαη έηζη δελ 

απνζεθεχεηαη θηφιαο. Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα θάπνηνο κέζα ζηελ επηρείξεζε λα 

έρεη θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα ή απφςεηο κεηά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη 

λα έρεη θξαηήζεη αθφκα θαη ζρεηηθέο-επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, σζηφζν κπνξεί 

κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα λα κελ κπνξεί νχηε ν ίδηνο λα επεμεξγαζηεί κε ην ίδην 

απνηέιεζκα ηα ίδηα δεδνκέλα. Απηφ ηζρχεη γηαηί ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα 

απνζεθεπηνχλ θαζψο είλαη ζηαζεξά, δελ κεηαβάιινληαη θαη κπνξνχλ έηζη φπνηε 

ρξεηαζηεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, ελψ νη πιεξνθνξίεο έρνπλ χπαξμε θαη 

ζεκαζία κφλν θαηά ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

Γιάγπαμμα 1 – Γιαθοπεηική ανηίλητη πληποθοπιών 
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1.5 ΤΣΖΜΑ 

 

 

1.5.1 ΟΡΗΜΟ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Ζ ιέμε ζχζηεκα (system) ιακβάλεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

έλλνηεο, σζηφζν ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν 

ζχζηεκα ζα ελλνείηαη: έλα ζχλνιν ζπζηαηηθψλ κεξψλ, ιεηηνπξγηθά ζπλδεδεκέλσλ 

ζε θάπνηα νξγαλσηηθή δνκή πνπ επηηειεί κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ θαη επηδηψθεη 

ηελ επίηεπμε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ζθνπνχ10.  

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ηνληζηνχλ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ εληνπίδνληαη ζε 

θάζε ζχζηεκα11 :  

 Κάζε ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη κηα απιή νληφηεηα ή λα απνηειείηαη θαη απφ 

πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά κέξε, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη πιηθά, κπνξεί λα 

είλαη αλζξψπηλνη πφξνη αιιά κπνξεί θαη λα είλαη αθφκα θαη δηαδηθαζίεο, 

πξφηππα νξγάλσζεο ή θαη πιεξνθνξίεο. ηελ πεξίπησζε φπνπ έλα απφ 

απηά ηα ζπζηαηηθά κέξε, απνηειεί απφ κφλν ηνπ έλα ζχζηεκα, ηφηε απηφ 

νλνκάδεηαη ππνζχζηεκα. 

 Παξφιν πνπ ηα κέξε ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή 

κνξθή, ππάξρεη έλαο κεγάινο βαζκφο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ηνπο έηζη, ψζηε ε ζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρεη έλλνηα κφλν 

ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη φρη ζηε ζεψξεζε θάζε κέξνπο μερσξηζηά. 

 Ζ ζπζρέηηζε απηή νξίδεη, δηεπθνιχλεη θαη εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, γηα ηελ επίηεπμε ελφο αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, έηζη, ψζηε ε αμία ηνπ σο νιφηεηα λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ησλ επηκέξνπο κεξψλ, 

επηηπγράλνληαο ζπλεξγηθφ απνηέιεζκα. 

                                                 
10

 Πνιιάιεο Α. Γηάλλεο – Γηαλλαθφπνπινο Η. Γηνλχζεο – Παπνπηζήο Ησάλλεο, «Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα Δπηρεηξήζεσλ Η», Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο 2004 
11

 Τςειάληεο Παληειήο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο», εθδφζεηο Παηάθε 2001 

 

 



17 

 

1.5.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 
 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε γηα ην ζχζηεκα, ππάξρνπλ ηα εμήο 

ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

: νη εηζξνέο – ε επεμεξγαζία – νη εθξνέο, ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα 

φξηα ηνπ . 

 Δηζξνέο – Δπεμεξγαζία – Δθξνέο: απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηε δηαδηθαζία 

πνπ εμππεξεηεί ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν νπνίνο 

ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα θαη παίδεη ην ξφιν ηνπ θηλήηξνπ. Δηζξνή απνηειεί 

νηηδήπνηε εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη επεξεάδεη 

ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγία απηνχ. Αλ θαη νη εηζξνέο ελφο 

ζπζηήκαηνο δελ έρνπλ πεξηνξηζκφ θαη κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε, νη 

θπξηφηεξεο θαη νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, είλαη νη εμήο: πιηθά, ελέξγεηα, αλζξψπηλε εξγαζία, δεδνκέλα, 

απνθάζεηο θαη ρξήκαηα. Αληίζεηα σο εθξνή νλνκάδεηαη νηηδήπνηε 

εμέξρεηαη απφ ην ζχζηεκα, δηαπεξλά ηα φξηά ηνπ θαη εηζέξρεηαη ζην 

πεξηβάιινλ. Ζ επεμεξγαζία απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ εηζξνψλ 

θαη εθξνψλ ελφο ζπζηήκαηνο, θαζψο απνηειεί ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

εηζξνψλ ζε εθξνέο. Ζ επεμεξγαζία απηή κπνξεί λα είλαη θαηά θχξην ιφγν 

θπζηθή επεμεξγαζία ή κπνξεί λα είλαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. ε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζπζηεκάησλ, ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εηζξνψλ ζε 

εθξνέο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ζρεηηθή ζαθήλεηα κέζσ δηαδηθαζηψλ θαη 

θαλφλσλ, ελψ ζε κεξηθέο άιιεο ν κεηαζρεκαηηζκφο απηφο είλαη κηα 

εμαηξεηηθά πνιχπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πεξηγξαθεί κε απινχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί, 

πσο έλα ζχζηεκα είλαη πιήξσο γλσζηφ ζην ρξήζηε ηνπ, φηαλ είλαη 

γλσζηέο νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο αιιά θαη ε επηηεινχκελε επεμεξγαζία. 

ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηεο επεμεξγαζίαο ή ε επεμεξγαζία ζην 
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ζχλνιφ ηεο είλαη άγλσζηε, ην ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ φξν καχξν 

θνπηί (black box)12. 

 Πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο13: θάζε ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, αιιά θαη επεξεάδεηαη 

απφ απηφ ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ. Με ηνλ φξν πεξηβάιινλ 

ελλνείηαη θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη ηελ νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ νπνίνπ θάζε αιιαγή ζηελ ηδηφηεηα ή ηε 

ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη 

ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηηο εθξνέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθξίλεηαη απφ δχν βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, δελ είλαη ζηαηηθφ, αιιά δπλακηθφ θαη έηζη 

αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, ζηελ ηερλνινγία, ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ πνιηηηθή 

ην επεξεάδνπλ ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ. Γεχηεξνλ, ην ζχζηεκα ελψ 

κπνξεί λα επεξεάζεη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ κπνξεί λα 

ην αιιάμεη ζπλνιηθά. Έηζη ην ζχζηεκα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα 

δεδνκέλν πεξηβάιινλ θαη λα πξνζαξκφδεηαη δηαξθψο ζηηο αιιαγέο απηνχ. 

 Όξηα ηνπ ζπζηήκαηνο: ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απηά πνπ ην 

δηαρσξίδνπλ απφ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. Δίλαη 

ζεκαληηθφ φηη ηα φξηα ειέγρνπλ ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ξπζκίδνληαο ηηο ξνέο κέζα θαη έμσ απφ απηφ θαη ην πξνζηαηεχνπλ απφ 

θαηαζηξνθηθέο ή δεκηνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ην πεξηβάιινλ, απνηεινχλ 

νπζηαζηηθά ηα θίιηξα ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ. Ηδηαίηεξα κεγάιε 

ζεκαζία έρεη θαη ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο14. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη ζην φηη πνιχ ζηελά θαη πεξηνξηζκέλα φξηα, κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε κε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, επεηδή 

αγλννχληαη βαζηθά ζηνηρεία ησλ εηζξνψλ ηνπ θαη ησλ εθξνψλ ηνπ. 

Δπηπιένλ, φξηα νξηζκέλα κε επξχηεηα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ ηεο ζχγρπζεο κεηαμχ ζηνηρείσλ θαη 
                                                 
12

 Πνιιάιεο Α. Γηάλλεο – Γηαλλαθφπνπινο Η. Γηνλχζεο – Παπνπηζήο Ησάλλεο, «Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα Δπηρεηξήζεσλ Η», Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο 2004 
13

 Τςειάληεο Παληειήο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο», εθδφζεηο Παηάθε 2001 
14

 Τςειάληεο Παληειήο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο», εθδφζεηο Παηάθε 2001 
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παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ εηζξνψλ θαη 

εθξνψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 ΔΛΔΓΥΟ ΤΣΖΜΑΣΟ 
 

Δίλαη πξνθαλέο, πσο ην λα γλσξίδεη ν ρξήζηεο ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα απηφλ, ψζηε λα είλαη βέβαηνο φηη ην ζχζηεκα πνπ 

ζρεδηάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί γηα ηελ επίηεπμε ελφο αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ δελ 

απνκαθξχλεηαη απφ ην ζθνπφ απηφ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε λα πξνβεί ζηηο 

αλαγθαίεο αιιαγέο – δηνξζψζεηο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο εθξνέο ηνπ, θπξίσο ζπγθξίλνληαο ηηο 

ηξέρνπζεο εθξνέο κε ηα πξφηππα εθξνψλ πνπ ηέζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί απφθιηζε απφ ηα πξφηππα, ηφηε 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο15. 

                                                 
15

 Τςειάληεο Παληειήο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο», εθδφζεηο Παηάθε 2001 

Γιάγπαμμα 2 – Βαζικά ζηοισεία ενόρ ζςζηήμαηορ 
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χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν έιεγρνο κπνξεί λα νξηζηεί σο εμήο16 : είλαη ε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κεηξάηαη ε ηξέρνπζα απφδνζε ελφο ζπζηήκαηνο θαη κε 

ηελ νπνία νδεγείηαη απηφ ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ηνπ ζθνπφ. 

πρλά ν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηνπνηείηαη κε εθνδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε θαηάιιεια ππνζπζηήκαηα πνπ αλαιακβάλνπλ ην έξγν απηφ. 

πλήζσο απαηηείηαη έλα αηζζεηήξην ππνζχζηεκα (sensor) πνπ επαηζζεηνπνηείηαη 

απφ ηελ παξαγφκελε έμνδν θαη ηε κεηξά. Οη κεηξήζεηο απηέο δηαβηβάδνληαη ζε 

έλα άιιν ππνζχζηεκα ειέγρνπ (control), ην νπνίν εθηειεί ζχγθξηζε πξνο ηα 

πξφηππα θαη δηαβηβάδεη θαηάιιεια δηνξζσηηθά κελχκαηα ζην ζχζηεκα17. Ζ 

κέζνδνο απηή θαιείηαη έιεγρνο κε αλαηξνθνδφηεζε (feedback control) θαη 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 3 : 

 

 

 

 

 

1.5.4 ΔΗΓΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
 

Μηα πξψηε θαη ζηνηρεηψδεο δηάθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε εμήο: 

                                                 
16

 Οηθνλφκνπ . Γεψξγηνο –  Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε 
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ 2004 
17

 Πνιιάιεο Α. Γηάλλεο – Γηαλλαθφπνπινο Η. Γηνλχζεο – Παπνπηζήο Ησάλλεο, «Πιεξνθνξηαθά 
πζηήκαηα Δπηρεηξήζεσλ Η», Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο 2004 
 

Γιάγπαμμα 3 – Έλεγσορ με αναηποθοδόηηζη 
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 Φπζηθά ζπζηήκαηα: έλαο νπνηνζδήπνηε δσλ νξγαληζκφο απνηειεί θπζηθφ 

ζχζηεκα. 

 Σερλεηά ζπζηήκαηα: έλα κεράλεκα πνπ απνηειείηαη κφλν απφ πιηθά κέζα 

ζεσξείηαη ηερλεηφ ζχζηεκα. 

 Μεηθηά ζπζηήκαηα: ηα ζπζηήκαηα ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία είλαη θαη 

άλζξσπνη θαη πιηθά κέζα. 

Μηα δεχηεξε δηάθξηζε ε νπνία γίλεηαη κε βάζε ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ 

εθξνψλ ηνπο, είλαη ε εμήο : 

 Αηηηνθξαηηθά (Deterministic): είλαη απηά ησλ νπνίσλ νη εθξνέο δίλνπλ 

βέβαηε πξφβιεςε γεγνλφησλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπο είλαη ζε απζηεξά 

θαζνξηζκέλε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, δειαδή ιεηηνπξγνχλ κε έλα ζαθψο 

θαζνξηζκέλν ζχλνιν θαλφλσλ. Γηα κηα ζσζηή πξφβιεςε πξέπεη λα είλαη 

επίζεο γλσζηή θαη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπο. 

 Πηζαλνινγηθά : είλαη απηά πνπ επεξεάδνληαη απφ αβέβαηα γεγνλφηα κε 

απνηέιεζκα ε κειινληηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, δειαδή νη εθξνέο ηνπο, δελ 

είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζνχλ επαθξηβψο, κηα θαη είλαη αληηθείκελν 

εμέηαζεο πηζαλνηήησλ. 

 Δίλαη πνιχ ζχλεζεο θαηλφκελν πνιιά απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, λα κνηάδνπλ αξρηθά λα είλαη αηηηνθξαηηθά, δεδνκέλνπ ηνπ φηη 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο. Χζηφζν, έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί θαη σο πηζαλνινγηθφ, ιακβάλνληαο ππφςε πσο ζπλήζσο ζηα 

ζπζηήκαηα απηά ησλ επηρεηξήζεσλ, καδί κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ εηζξνψλ θαη ηε 

κεγάιε πνηθηιία απηψλ, είλαη πνιχ πηζαλή θαη ε εηζαγσγή αβέβαησλ 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο θαζηζηνχλ ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ζπζηήκαηνο αβέβαηα. 

Σέινο, κηα δηάθξηζε αθφκα πνπ κπνξεί λα γίλεη, είλαη κε βάζε ην αλ 

αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη είλαη ε εμήο : 

 Αλνηθηά (Open system): ραξαθηεξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα εθείλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, είηε ζε κηθξφ είηε ζε 

κεγάιν βαζκφ. Χο αιιειεπίδξαζε νξίδεηαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, 
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ελέξγεηαο, πιηθψλ ή θαη άιισλ ζηνηρείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εηζξνέο 

ησλ αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ επεξεάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ, ελψ 

αληίζεηα νη εθξνέο ηνπο είλαη απηέο πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, ζηα αλνηθηά ζπζηήκαηα, ε δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζηηο φπνηεο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δλδερφκελε αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο απηέο, 

ζεκαίλεη δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ 

δελ ζπλεξγάδνληαη ζσζηά κε ζθνπφ ηελ αλαδηνξγάλσζή ηνπ θαη είλαη 

βέβαην φηη ην ζχζηεκα ζα νδεγεζεί ζηελ απνηπρία. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην ζχζηεκα αλαδηνξγαλψλεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη θηάλνληαο 

ζε θαηάζηαζε δπλακηθήο ηζνξξνπίαο.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί, πσο ε επηβίσζε θαη ε επηηπρία ησλ 

νξγαληζκψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επειημία κε ηελ νπνία 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο. Ζ πξνζαξκνγή δελ αθνξά κφλν ηε ζρέζε 

ησλ δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ κε ην πεξηβάιινλ, αιιά επίζεο ηελ ηθαλφηεηα 

έγθαηξεο αληίιεςεο ησλ αλαγθαίσλ αιιαγψλ ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, 

ηηο κεζφδνπο θαη ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο. Οη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο δε 

γίλνληαη, κε θαλέλα ηξφπν, απηφκαηα. πκβαίλνπλ σο απνηέιεζκα 

ζπγθεθξηκέλσλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ θαη είλαη 

επηηπρεκέλεο φηαλ αληηκεησπίδνπλ έλα ζχζηεκα ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη δελ 

πεξηνξίδνληαη ζε αιιαγέο ζε ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιάγπαμμα 4 – Ανοισηά ςζηήμαηα 
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 Κιεηζηά (Closed system): ραξαθηεξίδνληαη εθείλα πνπ είλαη απνκνλσκέλα 

απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, δειαδή δελ αιιειεπηδξνχλ κε θαλέλα ηξφπν κε 

απηφ. Σα ζπζηήκαηα απηά νχηε επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ νχηε επεξεάδνληαη απφ απηφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ηα 

ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θιεηζηά, κε απζηεξή ρξήζε ηνπ 

φξνπ, είλαη ειάρηζηα θαη απηά είλαη θπξίσο θάπνηα θπζηθά θαη θάπνηα 

ηερλεηά ζπζηήκαηα. Άιισζηε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζπζηήκαηα πνπ 

έρνπλ κηθξφ βαζκφ αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο είλαη δπλαηφλ 

λα ζεσξεζνχλ σο θιεηζηά ζπζηήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

Ο φξνο Πιεξνθνξηθή Σερλνινγία (Information Technology) αλαθέξεηαη ζηελ 

ηερλνινγία-ππνδνκή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

Γιάγπαμμα 5 - Κλειζηά ζςζηήμαηα 
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πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ18, δειαδή ζηελ ηερλνινγηθή 

πιεπξά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη19 ζην πιηθφ (hardware), ζην 

ινγηζκηθφ (software), ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ (databases), ζηα δίθηπα (networks), 

ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζηηο άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (electronic devices) 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζαλ 

ππνζχζηεκα ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Μηα ιίγν δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία, είλαη απηή 

πνπ ηελ παξνπζηάδεη ζαλ ηνλ ζπλδπαζκφ ηξηψλ ππαξρνπζψλ ηερλνινγηψλ: ησλ 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη ηνπ Απηνκαηηζκνχ 

Γξαθείνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο20 θαη ζχκθσλα κε απηή, ε Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία επεξεάδεη ηνλ 

ηξφπν δσήο, εξγαζίαο θαη ςπραγσγίαο θαζψο θαη ηελ κειινληηθή δπλαηφηεηα 

αληαγσληζκνχ ζηελ  «Πιεξνθνξηαθή Κνηλσλία». Σα θχξηα ζεκεία ηεο 

πξνζέγγηζεο απηήο είλαη φηη ρξεηάδεηαη ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ 

θαη επίζεο φηη ε Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία έρεη επξεία θαη δηεηζδπηηθή επίδξαζε 

ζηελ θνηλσλία.  

 

Γιάγπαμμα 6 – Πληποθοπιακή Σεσνολογία, πποζέγγιζη Τποςπγείος Βιομησανίαρ Μεγάληρ 
Βπεηανίαρ 

 

      

                                                 
18

 Β. Μάλζνπ, ζεκεηψζεηο, Αλ. Καζεγήηξηα – Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο – Σκήκα Δθαξκνζκέλεο 
Πιεξνθνξηθήο - http://www.mech.upatras.gr/~nikos/mis-i/notes.html 
19

 Turban –Leidner – McLean – Wetherbe, “Information Technology for Management – 
Transforming Organizations in the Digital Economy”, 5

th
 edition, John Wiley & Sons 2005 

20
 Οηθνλφκνπ . Γεψξγηνο –  Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ 2004 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, πσο ε Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ζαλ ηνλ «κεζνιαβεηή»21, πνπ δίλεη βξαρπρξφλην πιενλέθηεκα θαη 

ηελ επθαηξία λα αλαπηπρζνχλ λέα ζπζηήκαηα έηζη ψζηε λα παξαρζεί πιεξνθνξία 

πνπ κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. Χζηφζν, νη 

αληαγσληζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ίδηα ηερλνινγία, νπφηε ην 

πιενλέθηεκα παχεη λα ηζρχεη. 

Σέινο, ε Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία γίλεηαη επξέσο δηαδεδνκέλε (παληαρνχ 

παξνχζα) νπνπδήπνηε θαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, επεξεάδνληαο22: 

 Σνλ ηξφπν πνπ νη επηρεηξήζεηο εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

 Σνλ ηξφπν πνπ αλαπηχζζνληαη 

 Σνλ ηξφπν πνπ αληαγσλίδνληαη 

 Σνλ ηξφπν πνπ ε Πνιηηεία παξέρεη ππεξεζίεο 

 Σνλ ηξφπν πνπ νη εξγαδφκελνη εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

Β. Μάλζνπ, ζεκεηψζεηο, Αλ. Καζεγήηξηα – Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο – Σκήκα Δθαξκνζκέλεο 
Πιεξνθνξηθήο - http://www.mech.upatras.gr/~nikos/mis-i/notes.html 
22

 Οηθνλφκνπ . Γεψξγηνο –  Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε 
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ 2004 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ  

 

 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην, ζα νξηζηεί ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ελψ ζα 

δηεπθξηληζηνχλ θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

ζπληζηψζεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζα γίλεη ε βαζηθή δηάθξηζή 

ηνπο ζε ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο. Σέινο, ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηνλ 

θχθιν δσήο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ 

θάζε ηνπ ζηαδίνπ μερσξηζηά. 

 

 

2.2 ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ 
ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Έλαο απφ ηνπο επηθξαηέζηεξνπο νξηζκνχο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (information systems), είλαη απηφο ησλ Kenneth C. 

Laudon θαη Jane P. Laudon, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα23 κπνξεί λα νξηζηεί ηερληθά σο έλα ζχλνιν αιιεινζρεηηδφκελσλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπιιέγνπλ (ή αλαθηνχλ), επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνπλ θαη 

δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν 

ζε έλαλ νξγαληζκφ. Πέξα απφ ηελ ππνζηήξημε ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζην 

ζπληνληζκφ θαη ζηνλ έιεγρν, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ επίζεο λα 

βνεζνχλ ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ζηελ αλάιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ 

απεηθφληζε ζχλζεησλ ζεκάησλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ.  

                                                 
23

 Kenneth C. Laudon – Jane P. Laudon, “Essentials of management information systems: 

managing the digital firm”, 6
th
 edition, Pearson Education Inc – Prentice Hall 2005 
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Δπηπιένλ, φπσο θαη ζε θάζε άιιν ζχζηεκα24, έηζη θαη ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, παξαηεξνχληαη νη εηζξνέο (input), νη εθξνέο (output), ε  δηαδηθαζία 

(process) πνπ επηηειείηαη θαη ε αλάδξαζε (feedback), δειαδή νη ζπλήζεηεο 

ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ, φπσο θαίλνληαη ζην δηάγξακκα 7. Έηζη, θαηά ηελ 

εθάζηνηε δηαδηθαζία25, επεμεξγάδνληαη νη εηζξνέο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, 

θπξίσο δε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη παξάγνληαη εθξνέο πνπ απνζηέιινληαη 

ζηνπο ρξήζηεο ή ζε άιια ζπζηήκαηα κέζσ θαηάιιεισλ δηθηχσλ, ελψ ν 

απαξαίηεηνο κεραληζκφο αλάδξαζεο ειέγρεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ην ζεκείν απηφ26 λα αλαθεξζεί πσο νη εηζξνέο είλαη ηα 

αθαηέξγαζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ή απνθηψληαη, πξνεξρφκελα απφ ην 

εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη κπαίλνπλ ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, είηε κε ρεηξνθίλεηε είηε κε απηνκαηνπνηεκέλε 

δηαδηθαζία27. Αληίζεηα νη εθξνέο, είλαη έηνηκεο πηα γηα ρξήζε πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δηαλεκεζνχλ, γηα λα βνεζήζνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο θαη έρνπλ ζπλήζσο ηε κνξθή αλαθνξψλ.  Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

αμηνινγνχληαη απφ ηνλ κεραληζκφ αλάδξαζεο – αλαηξνθνδφηεζεο, ψζηε ε 

δηαδηθαζία λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πςειά επίπεδα απφδνζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Ralph M. Stair – George W. Reynolds. “Principles of Information Systems – A material 
approach”, 6

th
 edition, Thomson Course Technology 1996 

25
 Turban –Leidner – McLean – Wetherbe, “Information Technology for Management – 

Transforming Organizations in the Digital Economy”, 5
th
 edition, John Wiley & Sons 2005 

26
 Φσιίλαο Γ. – Μάλζνπ Β. – Βιαρνπνχινπ Μ., «Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ», Δθδφζεηο ΑΝΗΚΟΤΛΑ 2007 
27

 Ralph M. Stair – George W. Reynolds. “Principles of Information Systems – A material 
approach”, 6

th
 edition, Thomson Course Technology 1996 
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Γιάγπαμμα 7 – Πληποθοπιακό ζύζηημα 

 

                       

 

 

Όπσο θαη άιια ζπζηήκαηα, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πεξηέρνπλ ην 

αλζξψπηλν ζηνηρείν, δηαδηθαζίεο, αλζξψπηλεο δηεξγαζίεο θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα 

ζε έλα πεξηβάιινλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα σο ηερλεηά ζπζηήκαηα, 

ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη, άξα ηα φξηά ηνπο νξίδνληαη θαη πεξηιακβάλνπλ 

φηη πξνζδηνξίδεηαη ζηε θάζε ηεο ζρεδίαζήο ηνπο28. 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ηνληζηεί πσο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα 

βαζίδνληαη ζε ππνινγηζηέο ή λα είλαη ρεηξφγξαθα. Σα ρεηξφγξαθα ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ραξηηνχ θαη κνιπβηνχ. Αληίζεηα, ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηέο (computer-based information systems) 

βαζίδνληαη ζε ηερλνινγία πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ππνινγηζηψλ γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη γηα ηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θάζε θνξά πνπ ζα γίλεηαη ρξήζε ηνπ φξνπ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζα ελλννχληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηέο. 

 

                                                 
28

 Παπαζαλαζίνπ Α. Διεπζέξηνο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα: Θεσξία θαη Δθαξκνγέο», 
Γθηνχξδαο Δθδνηηθή 2008 
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2.3 ΤΝΗΣΧΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Ζ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

πξνυπνζέηεη ηελ αξκνλία ζηελ αιιειεμάξηεζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ κεηαμχ 

ηνπο, αιιά θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο. Οη ζπληζηψζεο απηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηερλνινγηθέο θαη ζε 

θνηλσληθέο29. 

Οη ηερλνινγηθέο ζπληζηψζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Τιηθφ (Hardware): Σν πιηθφ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη 

απφ ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ εμαξηεκάησλ ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην 

κεραληθφ ππνινγηζηηθφ κέξνο. Σα θχξηα θπζηθά εμαξηήκαηα είλαη ζπλήζσο 

ηα εμήο30 : 

 Μνλάδεο εηζφδνπ (input devices): νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ή δηάηαμε 

επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ αλζξψπνπ θαη ππνινγηζηή, 

κεηαηξέπνληαο δεδνκέλα πνπ θαηαλνεί ν άλζξσπνο ζε ςεθηαθή 

κνξθή (πνληίθη, πιεθηξνιφγην, θ.ά.). 

 Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (central processing unit): 

κεηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα θαη ειέγρεη ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

 Μνλάδεο απνζήθεπζεο (storage devices): εδψ δηαθξίλνληαη δχν 

είδε απνζήθεπζεο, ε θχξηα κλήκε θαη ε δεπηεξεχνπζα κλήκε. ηελ 

θχξηα κλήκε αλήθεη ε κλήκε ROM (πεξηέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή, ηηο νπνίεο έρεη εγθαηαζηήζεη ν 

θαηαζθεπαζηήο) θαη ε κλήκε RAM (πεξηέρεη ηα πξνγξάκκαηα, ηα 

δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο). Ζ δεπηεξεχνπζα 
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κλήκε πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν κέζσλ απνζήθεπζεο φπσο 

δηζθέηεο, CD θ.ά. 

 Μνλάδεο εμφδνπ (output devices): εθηεινχλ ηελ αληίζηξνθε 

δηαδηθαζία απφ ηηο κνλάδεο εηζφδνπ, δειαδή κεηαηξέπνπλ ηα 

δεδνκέλα απφ ηελ ςεθηαθή κνξθή πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Ζ/Τ ζε 

θαηαλνεηέο κνξθέο γηα ηνλ άλζξσπν. 

 Μνλάδεο επηθνηλσλίαο (communication devices): γηα λα ζπλδέεηαη ν 

ππνινγηζηήο κε ηα ππνινγηζηηθά δίθηπα. 

 

 Λνγηζκηθφ (Software): ην ινγηζκηθφ είλαη έλα ζχλνιν εληνιψλ θαη 

πξνγξακκάησλ, γξακκέλσλ ζε εηδηθή γιψζζα, πνπ ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ππνινγηζηή, αλαιακβάλνληαο ηελ απηνκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, φπσο ε δηαρείξηζε ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο. 

ην ινγηζκηθφ δηαθξίλνληαη ηα εμήο31: 

 Λεηηνπξγηθφ χζηεκα (system software): είλαη ην ζχλνιν ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ειέγρνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ππνινγηζηή. Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη: α) ε δηαρείξηζε ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο 

Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο, ηεο κλήκεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ  

θ.ά., β) ε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο επηθνηλσλίαο 

κε ην ρξήζηε, γ) ε άκεζε ή εηεξνρξνληζκέλε  εθηχπσζε ζηνηρείσλ 

ζε δηάθνξνπο εθηππσηέο θαη δ) ε επηθνηλσλία κέζσ δηθηχσλ κε 

ηνπηθνχο ή απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνχο. 

 Λνγηζκηθφ εθαξκνγψλ: επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο κέζσ εχρξεζησλ 

θαη θηιηθψλ παθέησλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Λνγηζκηθφ επαγγεικαηηθψλ εθαξκνγψλ: επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 

λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο  ησλ ππνινγηζηηθψλ ηνπο 

ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ κέζσ εχρξεζησλ θαη θηιηθψλ 
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πξνγξακκάησλ, λα νξγαλψζνπλ ην ινγηζηήξηφ ηνπο, ηηο απνζήθεο, 

ηηο πσιήζεηο, ηηο κηζζνδνζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ θ.ά. 

 

 Σειεπηθνηλσλίεο (Telecommunications): Οπζηαζηηθά ηειεπηθνηλσλίεο είλαη 

ε επηθνηλσλία κέζσ πιεξνθνξηψλ κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

απφ απφζηαζε32. Σα δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ είλαη πηα απαξαίηεηα γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζε ππνινγηζηέο 

θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Απνηεινχληαη απφ ζχλνια ζπκβαηψλ πιηθψλ (hardware) θαη ινγηζκηθψλ 

(software) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ππνινγηζηέο, ηεξκαηηθά ηειηθνχ ρξήζηε 

(end user terminals), θαλάιηα επηθνηλσλίαο (communication channels) θαη 

επεμεξγαζηέο επηθνηλσληαθψλ δεδνκέλσλ (communications processors). 

 

 Γεδνκέλα (Data): Σα δεδνκέλα απνηεινχλ ζεκαληηθφ πφξν γηα έλα 

νξγαληζκφ, γηα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ε δηαρείξηζή ηνπο λα γίλεηαη 

κε έλα ηξφπν πνπ λα σθεινχληαη φινη νη ηειηθνί ρξήζηεο. Όπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο θαη 

νξγαλψλνληαη ζε α) βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχνπλ θαη 

δηαρεηξίδνληαη νξγαλσκέλα δεδνκέλα, β) βάζεηο πξνηχπσλ πνπ 

απνζεθεχνπλ καζεκαηηθά θαη ινγηθά πξφηππα ηα νπνία πεξηέρνπλ 

ζρέζεηο, ππνινγηζκνχο θαη αλαιπηηθέο ηερληθέο θαη γ) βάζεηο γλψζεσλ πνπ 

απνζεθεχνπλ γεγνλφηα θαη θαλφλεο γηα δηάθνξα πξνβιήκαηα. 

 

Οη θνηλσληθέο ζπληζηψζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Άλζξσπνη – πξνζσπηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο (People): Σν αλζξψπηλν 

ζηνηρείν εληνπίδεηαη ζε φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη απηφο είλαη ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη 

θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Όζν πνιχπινθα θαη αλ είλαη ηα ηερληθά ζηνηρεία 
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ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο – 

πξνζσπηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο λα ην θάλνπλ λα ιεηηνπξγεί απνδνηηθά. ε 

απηφ πεξηιακβάλνληαη ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη κάλαηδεξ πνπ εηζάγνπλ 

δεδνκέλα ζην ζχζηεκα αιιά θαη πνπ ιακβάλνπλ απφ απηφ ζαλ 

απνηέιεζκα επεμεξγαζίαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο33.  Αλαιπηηθά ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθξίλεηαη ζε34 : 

 Γεκηνπξγνί ηνπ ζπζηήκαηνο: Δίλαη ν άλζξσπνο ή ε νκάδα 

αλζξψπσλ πνπ ην δεκηνχξγεζαλ. ηνπο δεκηνπξγνχο 

ζπγθαηαιέγνληαη: 

Α) Ο ππεχζπλνο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ: ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη, 

ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ έρνληαο ηε ζπλνιηθή ηνπ 

επζχλε. 

Β) Ο αλαιπηήο ηνπ ζπζηήκαηνο: Αλαιχεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη αμηνινγψληαο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαζνξίδεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζρεδίαζεο ηνπ πιηθνχ. 

Γ) Ο πξνγξακκαηηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο: πληάζζεη, ειέγρεη θαη 

ζπληεξεί ηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ. 

Γ) Οη εηδηθνί επί ησλ δηθηχσλ θαη Βάζεσλ Γεδνκέλσλ: πληάζζνπλ 

ηηο ιεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο ησλ δηθηχσλ θαη ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Δ) Ο εθπαηδεπηήο: έρεη ηελ επζχλε ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο 

εμνηθείσζεο κε ην ζχζηεκα φισλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα έξζνπλ 

ζε επαθή κε απηφ ηφζν σο ρξήζηεο φζν θαη σο ρεηξηζηέο. 

Σ) Ο ππεχζπλνο αζθαιείαο: έρεη ηελ επζχλε ηεο αζθάιεηαο ηφζν 

ησλ δεδνκέλσλ, φζν θαη ησλ κεραλεκάησλ. 

 Οη ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο: ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

ζπγθαηαιέγνληαη νη ρεηξηζηέο θαη νη ζπληεξεηέο ησλ κεραλεκάησλ 

θαη ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο: δειαδή νη θπξίσο ρξήζηεο θαη νη 

πξντζηάκελνη ηνπο νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο ηεο 

ρξήζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα. 

 

 Γηαδηθαζίεο (Procedures): είλαη δηαδηθαζίεο ή θαλφλεο πνπ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα αθνινπζεί φηαλ αιιειεπηδξά κε ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Οη θαλφλεο απηνί κπνξεί λα είλαη ειαζηηθνί ή 

απζηεξνί αλάινγα κε ην εθάζηνηε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

Οη ζπληζηψζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ θαη ζην 

δηάγξακκα 8 πνπ αθνινπζεί. 

 

Γιάγπαμμα 8 – ςνιζηώζερ πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ 
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2.4 ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ 
ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Ο θχθινο δσήο θαη αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί κηα 

κεζνδηθή θαη ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ κεζνδνινγία απηή βαζίδεηαη ζην δηαρσξηζκφ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζε θάζεηο, 

νη νπνίεο ζπλδένληαη θαη εμαξηψληαη κεηαμχ ηνπο. 

Κάζε θάζε πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, σζηφζν35, επεηδή ε εθξνή 

κηαο θάζεο απνηειεί εηζξνή γηα ηελ επφκελε θάζε, ρσξίο λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ θάζεσλ, απαηηείηαη 

ζαθήλεηα ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ θάζεσλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

πξνβιήκαηα. Ο θαζνξηζκφο επίζεο ζεκείσλ ειέγρνπ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ 

θάζεσλ, δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο πνξείαο 

ηνπ φινπ έξγνπ. Χο πξνβιήκαηα ζηελ πεξίπησζε απηή, ελλννχληαη 

αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ επηρείξεζε απφ ην λα 

εθπιεξψζεη πιήξσο ηνπο ζηφρνπο, πνπ έρεη ζέζεη. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ 

νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο, πξέπεη λα γίλεη επαλαδεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, 

εληνπηζκφο αθξηβψο ηεο θάζεο φπνπ δεκηνπξγείηαη ην πξφβιεκα, πξέπεη λα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη δηνξζψζεηο ψζηε λα ιπζεί, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια θαη φιεο νη θάζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ. 

Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο αλαηξνθνδφηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ θάζεσλ, ν 

θχθινο δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαιείηαη επίζεο θαη κνληέιν θαηαξξάθηεο (waterfall 

model). Ζ νλνκαζία απηή πξνθχπηεη απφ ηε κνξθή ηνπ θαηαξξάθηε φπνπ ην 

λεξφ δελ γπξίδεη πξνο ηα πίζσ. 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ν αξηζκφο ησλ θάζεσλ απηψλ πνηθίιεη, 

σζηφζν ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα ζεσξεζεί φηη ν θχθινο δσήο θαη 

αλάπηπμεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ πέληε θάζεηο: α) 

δηεξεχλεζε (investigation), β) αλάιπζε (analysis), γ) ζρεδίαζε (design), δ) 

                                                 
35

 Οηθνλφκνπ . Γεψξγηνο –  Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε 
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ 2004 
 

 



36 

 

δνθηκή θαη πινπνίεζε (test and implementation), θαη ε) ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

(operation and maintenance), νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

2.4.1 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 
 

Δίλαη ε πξψηε θάζε ηνπ θχθινπ, φπνπ φκσο πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ελέξγεηεο. 

Αξρηθά γίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζην νπνίν ζα θιεζεί ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα λα δψζεη ιχζε. ηηο επηρεηξήζεηο ζαλ πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα επηιπζνχλ απφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζπγθαηαιέγνληαη 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηρείξεζε είλαη δπζαξεζηεκέλε απφ ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ή βξίζθεηαη εθηφο ησλ ζηφρσλ πνπ είρε ζέζεη θαη κάιηζηα ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα γλσξίδεη φιεο ή ζρεδφλ φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ ηελ ζέηνπλ εθηφο ζηφρσλ θαη ηηο νπνίεο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα επηδηψμεη λα κεηαβάιεη, ελψ ηέινο γλσξίδεη θαη 

πφηε νη ζηφρνη ηεο επηηπγράλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ36. ην ζεκείν απηφ  

ηνπ θχθινπ, εκπιέθνληαη θαη νη κάλαηδεξ ηεο επηρείξεζεο, αθνχ απηνί ζα 

εληνπίζνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά θαη ην ζεκαληηθφηεξν ηηο 

αηηίεο πνπ ην πξνθαινχλ. Αθνχ εληνπηζζνχλ απηά, ζα νξηζηεί επαθξηβψο ην 

πξφβιεκα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ν ζθνπφο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

φ, ηη αθνξά ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ επίιπζε απηνχ. Ζ ελέξγεηα απηή είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηε ζπλέρεηα, ιακβάλνληαο ππφςε φηη απφ ην απνηέιεζκά ηεο ζα 

απνθαζηζηεί ηειηθά απφ ηε δηνίθεζε ε αλάπηπμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ή φρη37.  

Μία δεχηεξε ελέξγεηα ηεο θάζεο απηήο είλαη ε εθπφλεζε κηαο κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο. Με δεδνκέλν φηη ε αλάπηπμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ θνζηίδεη ζηελ επηρείξεζε, ζα εθπνλεζεί απηή ε 

πξνθαηαξθηηθή κειέηε. Με απηή, ζα εξεπλεζνχλ νη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη ην φθεινο πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηε ρξήζε ελφο ηέηνηνπ 
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ζπζηήκαηνο θαη ζα νξηζηνχλ νη απαηηήζεηο ζε ρξφλν θαη ρξεκαηηθέο κνλάδεο, 

θαζψο  θαη νη απαξαίηεηνη πφξνη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ38. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε 

κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζα εμεηαζηνχλ νη εμήο θχξηνη παξάγνληεο39: 

 Οηθνλνκηθή εθηθηφηεηα: φπνπ πξνζδηνξίδνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

δεδνκέλα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

αλάιπζεο θαη ζχγθξηζεο ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη νθέινπο.  

 Σερληθή εθηθηφηεηα: φπνπ θαζνξίδεηαη αλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

δηακνξθψζεη θαη λα πινπνηήζεη ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα κε ηνπο 

ππάξρνληεο ηερλνινγηθνχο πφξνπο ή ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ αγνξά 

λέσλ. 

 Λεηηνπξγηθή εθηθηφηεηα: φπνπ εμεηάδεη ζέκαηα πινπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαζψο θαη πηζαλέο αληηδξάζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 Ννκηθή εθηθηφηεηα: φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη λνκηθνί παξάγνληεο. 

 ηξαηεγηθή εθηθηφηεηα: φπνπ εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

λα επεξεάδεη ζεηηθά παξάγνληεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

καθξνπξφζεζκε πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

 Έηζη, είλαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ κέξνο ηφζν αλαιπηέο ζπζηεκάησλ νη νπνίνη έρνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο ηερληθέο γλψζεηο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ, φζν θαη 

δηνηθεηηθά ζηειέρε εθείλσλ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, νη εξγαζίεο ησλ 

νπνίσλ εκπίπηνπλ ζηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ θαιή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία 

κεηαμχ απηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ηνπ φινπ έξγνπ θαη ηελ 

νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζή ηνπ απφ ηερληθή θαη δηνηθεηηθή ζθνπηά. 
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2.4.2 ΑΝΑΛΤΖ 
 

Δίλαη ε δεχηεξε θάζε ηνπ θχθινπ αλάπηπμεο, φπνπ ζαλ θχξην ζηφρν έρεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ελφο ζπλφινπ κε ηηο ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο (system requirements). Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε αλάιπζε δελ είλαη 

κηα πξνθαηαξθηηθή έξεπλα – κειέηε, αιιά αληίζεηα κηα κειέηε ζε βάζνο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηέο θαη απνηεινχλ ηε βάζε 

ζηε ζπλέρεηα γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο40. Ζ βάζε απηή ζα δεκηνπξγεζεί 

έπεηηα απφ ζχγθιηζε απφςεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ ηειηθψλ 

ρξεζηψλ, φζσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο πξφθεηηαη λα  ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, γηα ην ιφγν απηφ ε αλάιπζε είλαη ε πην θξίζηκε θάζε 

γηα ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζσζηή αλάπηπμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο41. Αλαιπηηθφηεξα, ζηε θάζε απηή ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ 

ζέκαηα φπσο: πνηνο/ πνηνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα θαη γηα πνηνπο 

ζθνπνχο, πνηεο είλαη νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, πνηα ζα 

είλαη ε ξνή ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο, 

ην είδνο θαη ε κνξθή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα παξάγνληαη απφ ην ζχζηεκα 

θαζψο επίζεο θαη ην πνηνο ζα είλαη ν ηειηθφο ηνπο απνδέθηεο, πνηνο ζα είλαη ν 

ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηέινο πνηα ζα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη πνηεο νη απαηηήζεηο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ. Δπηπιένλ ζηε θάζε 

απηή, εμεηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα ην θφζηνο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη 

νξγαλσηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ ζε ζρέζε κε πηζαλέο αιιαγέο 

θαζεθφλησλ, κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ, λέεο πξνζιήςεηο θαη εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ θ.ά., θαζψο επίζεο θαη νη  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηφζν ηνπ πιηθνχ 

φζν θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, ρσξίο σζηφζν απηέο λα είλαη ηδηαίηεξα ιεπηνκεξείο αθνχ 

ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπο ζα γίλεη ζηελ επφκελε θάζε.  

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ηνληζηεί  πψο φζν ρξνλνβφξα θαη λα είλαη ε 

παξαπάλσ δηαδηθαζία, ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξαιείπεηαη ε λα 

                                                 
40

 James A. O‟Brien, “Introduction to Information Systems”, eighth edition, Times Mirror High 
Education Group 1997 
41

 Τςειάληεο Παληειήο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο», εθδφζεηο Παηάθε 2001 



39 

 

γίλεηαη βηαζηηθά, θαζψο ζε πεξίπησζε κε απνηειεζκαηηθήο πξαγκαηνπνίεζεο 

είλαη δπλαηφ λα νδεγεζεί ην ζχζηεκα ζε κεξηθή ή νιηθή απνηπρία42. Δπίζεο, ζηε 

θάζε απηή ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ιακβάλνπλ κέξνο, απαηηείηαη λα 

έρνπλ φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε εμεηδίθεπζε θαη θαηάξηηζε, σζηφζν δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί κηα απνθιεηζηηθά ηερληθή δηαδηθαζία. Απαηηείηαη απφιπηε 

ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ απηψλ, ψζηε ην ζχλνιν ησλ 

απαηηήζεσλ λα έρεη απφιπηε αθξίβεηα. Ζ δηαδηθαζία απηή δπζθνιεχεη σζηφζν, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ρξήζηεο δελ γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηηο αλάγθεο ηνπο ή 

δηαθσλνχλ γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ή νη 

δηαδηθαζίεο απηέο δελ είλαη αξθεηά δνκεκέλεο.  Σέινο, ε αλάιπζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ γηα ην λέν ζχζηεκα, πξνυπνζέηεη πσο έρεη ήδε γίλεη 

κειέηε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί εάλ θαη θαηά πφζν θάπνηεο απφ ηηο επηζπκεηέο απαηηήζεηο 

ηθαλνπνηνχληαη ήδε ή κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ εχθνια κε θάπνηα βειηίσζε ή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. 

 

 

2.4.3 ΥΔΓΗΑΖ 

 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε έγηλε πξνζδηνξηζκφο κε αθξίβεηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζηφρσλ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα, ε 

θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξά ηνλ ηερληθφ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο 

ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ ζηε θάζε ηεο αλάιπζεο43.  
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ε απηή ηε θάζε εληνπίδνληαη ηξεηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο44: α) ζρεδηαζκφο 

δηεπαθήο ρξήζηε (user interface design), β) ζρεδηαζκφο δεδνκέλσλ (data 

design) θαη γ) ζρεδηαζκφο δηαδηθαζίαο (process design). Έηζη:  

 ρεδηαζκφο δηεπαθήο ρξήζηε: ε δξαζηεξηφηεηα απηή επηθεληξψλεηαη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ζρεδηαζηέο αζρνινχληαη κε ηηο 

δηαδηθαζίεο εηζφδνπ/εμφδνπ θαη ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ κνξθψλ πνπ δηαβάδνληαη απφ ηνλ άλζξσπν θα η 

κνξθψλ πνπ δηαβάδνληαη απφ ηνπο ππνινγηζηέο. Ο ζρεδηαζκφο 

δηεπαθήο ρξήζηε, γίλεηαη ζπλήζσο κε ηε κεζνδνινγία ηνπ πξσηνηχπνπ 

(prototyping).  

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία απηή45, αλαπηχζζεηαη αξρηθά  έλα 

πξσηφηππν κνληέιν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ηθαλνπνηεί 

νξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. ηε 

ζπλέρεηα, ην κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη πεηξακαηηθά απφ ηνπο 

ρξήζηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ κηα πξψηε ηδέα γηα ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ θαη γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

Αθνινχζσο, κε βάζε ηηο απφςεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, γίλνληαη νη 

απαξαίηεηεο δηαθνξνπνηήζεηο-βειηηψζεηο ζην κνληέιν θαη ε δηαδηθαζία 

απηή επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο έλα 

απνδεθηφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

 ρεδηαζκφο δεδνκέλσλ: ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψλεηαη 

ζην ζρεδηαζκφ ηεο δνκήο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ αξρείσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην πξνηεηλφκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. ε 

απηή ηε θάζε ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη έλαο θαηάινγνο κε ιεπηνκεξείο 

πεξηγξαθέο: ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νληνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηηο νπνίεο ην πξνηεηλφκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη 
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λα δηαηεξεί πιεξνθνξίεο, ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ ησλ νληνηήησλ, 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ(data elements) (βάζεηο 

δεδνκέλσλ, αξρεία, εγγξαθέο θ.ά.) πνπ ρξεηάδνληαη γηα θάζε νληφηεηα 

θαη ηέινο γηα ηνπο θαλφλεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νξίδεηαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην θάζε ζηνηρείν 

δεδνκέλσλ. 

 ρεδηαζκφο δηαδηθαζίαο: ε δξαζηεξηφηεηα απηή επηθεληξψλεηαη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ πεγψλ ινγηζκηθνχ, δειαδή ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο 

δηεξγαζίεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ απφ ην πξνηεηλφκελν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα. Αλαπηχζζνληαη ιεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο 

απαξαίηεηεο πξνγξακκαηηζηηθέο κνλάδεο (program modules) πνπ 

πξέπεη λα αγνξαζηνχλ ζαλ παθέηα ινγηζκηθνχ ή λα αλαπηπρζνχλ κέζσ 

πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Χζηφζν ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζπκβαηφηεηα κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ δηεπαθήο 

ρξεζηψλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ δεδνκέλσλ46. 

 

 

2.4.4   ΓΟΚΗΜΖ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 
 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζηελ επηρείξεζε κε 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη ζε πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο, πξέπεη λα δνθηκαζηεί47. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δνθηκαζηεί ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί 

νπζηαζηηθά γηαηί έηζη είλαη επθνιφηεξν λα εληνπηζηνχλ πηζαλά ιάζε ή 

δπζιεηηνπξγίεο πνπ αλ εληνπίδνληαλ αξγφηεξα κπνξεί λα είραλ πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη 

ηφζν απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο κφλν, φζν θαη απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο καδί 

κε ηνπο αλαιπηέο. 

                                                 
46

 James A. O‟Brien, “Introduction to Information Systems”, eighth edition, Times Mirror High 
Education Group 1997 
47

 Kenneth E. Kendall – Julie E. Kendall, “Systems analysis and design”, 5
th
 edition, Prentice Hall 

2001 
 



42 

 

Γηα ηε δνθηκή ελφο λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ππάξρνπλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο δνθηκήο: ε δνθηκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε δνθηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ε δνθηκή απνδνρήο. Ζ δνθηκή ηνπ πξνγξάκκαηνο (program 

testing) ειέγρεη θάζε πξφγξακκα ηνπ ππνινγηζηή κεκνλσκέλα. θνπφο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ είλαη λα επηβεβαηψζεη φηη δελ ππάξρνπλ ζθάικαηα ζην 

πξφγξακκα, αλ θαη θάηη ηέηνην δελ επηηπγράλεηαη πάληα εχθνια. Ο δεχηεξνο 

έιεγρνο είλαη ε δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ νπνία ην ζχζηεκα ειέγρεηαη σο 

ζχλνιν, γηα λα επηβεβαησζεί φηη ηα ππνζπζηήκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά σο εληαίν ζχζηεκα. Πεξηνρέο πνπ εμεηάδνληαη κε ηε 

δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δπλακηθφηεηα απνζήθεπζεο αξρείσλ, ε ηθαλφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ησλ θνξηίσλ αηρκήο, ε δπλαηφηεηα επαλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

θ.ά.. Σέινο, ζηε δνθηκή απνδνρήο νη εηδηθνί θαη νη ρξήζηεο δνθηκάδνπλ ην 

ζχζηεκα ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, γηα λα δηαπηζηψζνπλ εάλ είλαη έηνηκν γηα 

ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη απνδεθηφ απφ ηνπο ρξήζηεο48.   

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο νπζηαζηηθά ζθνπφ έρεη ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηε ζρεδίαζε θαη ηηο δνθηκέο πνπ 

πξνεγήζεθαλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζε απηή ηε θάζε πεξηιακβάλνπλ49: α) ηελ 

απφθηεζε ή θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πιηθνχ θαη  ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε, ηελ αλάπηπμε ή θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο, β) ηελ απφθηεζε ή θαη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο εθαξκνγήο, νη έιεγρνη ησλ πξνγξακκάησλ θαη 

ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ, γ) ηελ αλάπηπμε ηεθκεξίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε πεξηγξαθή ηνπ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή 

ηνπ ζε θάζε ιεπηνκέξεηα, δ) ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρσλ θαη ην ζχζηεκα αζθαιείαο, 

ε) ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ θαη 

εηδηθψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαη νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζη) ηε ζπιινγή, ηε δεκηνπξγία θαη ηελ κεηαηξνπή 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζηα αξρεία ή ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. 
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2.4.4.1 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

Δίλαη απηνλφεην φηη κε ηελ έλαξμε ρξεζηκνπνίεζεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ κηα επηρείξεζε, ν ηξφπνο εξγαζίαο κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο, ζα αιιάμεη ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ50. Ζ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα επηθέξεη 

πηζαλφλ λέεο δηαδηθαζίεο, λένπο ηξφπνπο θαηαρψξεζεο δεδνκέλσλ θαη άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ, ελδερνκέλσο θαη επξχηεξεο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο 

επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφλ, είλαη αλαγθαίν λα εθπαηδεπηεί ην πξνζσπηθφ, 

πνπ ζα έρεη επαθή κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ή πνπ νη εξγαζίεο ηνπ ζα 

επεξεαζηνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαηάιιεια, ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

πξνβιήκαηα ζηε ζπλέρεηα. Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, είλαη πνιχ βαζηθφ ηα ππφ εθπαίδεπζε άηνκα πξέπεη λα έρνπλ 

αξθεηφ ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα λα κπνξνχλ κε άλεζε λα ην δνθηκάζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Μηα νινθιεξσκέλε θαη απνδνηηθή 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Παξνπζίαζε θαη επίδεημε ηνπ ζπζηήκαηνο είηε θαη‟ ηδίαλ είηε ζε νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ, κε ζπδήηεζε γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 Δθπαίδεπζε ζε δηαδηθαζίεο πνπ ηπρφλ αιιάδνπλ 

 Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε λέσλ εληχπσλ, κέζσλ επηθνηλσλίαο θηι. 

 Οκαδηθή πξαθηηθή ζηε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε 

κέζνδν ηεο πξνζνκνίσζεο πξαγκαηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζπλζεθψλ. 

 Μειέηε ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Γπλαηφηεηα θαη‟ ηδίαλ άζθεζεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. 

 Γεκηνπξγία γξαθείνπ βνήζεηαο (help desk), ην νπνίν ζηειερψλεηαη απφ 

έκπεηξνπο ρξήζηεο θαη αλαιπηέο-ζρεδηαζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απαληά 

ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  
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Χζηφζν, ε εθπαίδεπζε εμαξηάηαη θαη απφ ηηο γεληθφηεξεο γλψζεηο ησλ ρξεζηψλ 

ζην αληηθείκελν απηφ. Δλδερνκέλσο ζε κηα επηρείξεζε λα ππάξρνπλ θαη ρξήζηεο 

πνπ δελ γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή θαη νη νπνίνη λα 

ρξεηάδνληαη εληαηηθφηεξε εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ ην είδνο θαη ε έληαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη θαη απφ ην είδνο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο51.  

 

 

2.4.4.2 ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Ζ κεηαηξνπή δεδνκέλσλ απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην πξηλ απφ ηελ νπζηαζηηθή 

κεηάβαζε ζηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο52. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί 

αξθεηφ ρξφλν θαη αθξίβεηα, ψζηε λα κεηαθεξζνχλ ζσζηά ηα δεδνκέλα ζην 

θαηλνχξην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

Σα δεδνκέλα κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε ρεηξφγξαθε κνξθή, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

επηρείξεζε δελ ρξεζηκνπνηνχζε πξνεγνπκέλσο θάπνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

απμάλνληαο έηζη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή. ηελ πεξίπησζε 

απηή ηα δεδνκέλα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ζην λέν ζχζηεκα κε πιεθηξνιφγεζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ειεγρζνχλ γηα πηζαλά ιάζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηνχζε θάπνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ε δηαδηθαζία 

κεηαηξνπήο ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα παξνπζηάζεη αθφκα κεγαιχηεξεο 

δπζθνιίεο. πλήζσο ε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ θαη ν ηξφπνο νξγάλσζήο ηνπο δελ 

είλαη ζπκβαηφο κε ην λέν ζχζηεκα θαη γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη θάπνην 

ινγηζκηθφ κεηαηξνπήο δεδνκέλσλ πνπ ζα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία 

κεηαηξνπήο. 

Χζηφζν, ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο δεδνκέλσλ πξέπεη λα έρεη πξνβιεθζεί απφ ηα 

πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο ζε ζπζηήκαηα κε εθηελείο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ην αληίζηνηρν 
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θφζηνο θαη ν ρξφλνο κεηαηξνπήο απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ 

επηινγή ζπγθεθξηκέλεο ιχζεο ζηελ αλάπηπμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 

2.4.4.3 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΜΔΣΑΒΑΖ Δ ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  
 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηα ζπζηήκαηα λα πινπνηνχληαη ρσξίο λα δηαηαξάζζνπλ 

ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, θάηη πνπ απαηηεί πξνζεθηηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ζπληνληζκφ. Δάλ ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα είλαη λέν θαη δελ 

θαζηζηά θάπνην ήδε ππάξρνλ, ε πινπνίεζε είλαη επθνιφηεξε53. ηελ πεξίπησζε 

φκσο, πνπ πξνυπάξρεη  θάπνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ε αληηθαηάζηαζή ηνπ 

απφ ην λέν κπνξεί λα γίλεη κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο κεηάβαζεο, νη 

νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 ηξαηεγηθή παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο: ζχκθσλα κε απηή ηε ζηξαηεγηθή54 

ηφζν ην πξνο αληηθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα φζν θαη απηφ πνπ 

ζα ην αληηθαηαζηήζεη, ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, 

κέρξη λα απνδεηρζεί φηη ην λέν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή απνηειεί ηνλ πην απιφ ηξφπν κεηάβαζεο, επεηδή ζε 

πεξίπησζε ζθαικάησλ ή δηαθνπήο επεμεξγαζίαο, ην παιηφ ζχζηεκα 

κπνξεί λα ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο εθεδξηθφ. Χζηφζν, πξφθεηηαη γηα 

κηα ηδηαίηεξα αθξηβή κέζνδν αθνχ κπνξεί λα ρξεηαζηεί πξφζζεην 

πξνζσπηθφ θαη άιινη πφξνη γηα ηε ιεηηνπξγία δχν ζπζηεκάησλ. 

 ηξαηεγηθή άκεζεο αιιαγήο: ζχκθσλα κε απηή ηε ζηξαηεγηθή55, ην παιηφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εγθαηαιείπεηαη θαη ην θαηλνχξην ηίζεηαη ζε 

ιεηηνπξγία ζε κηα θαζνξηζκέλε εκεξνκελία. Οπσζδήπνηε ε ζηξαηεγηθή 

απηή παξνπζηάδεη θάπνην θίλδπλν ζηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηνχλ 

πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηα 
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νπνία ζα πξέπεη λα δηνξζψλνληαη ακέζσο. Χζηφζν παξά ην αξθεηφ ξίζθν 

πνπ ε ζπλεπάγεηαη ρξήζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, απνηειεί αλαγθαζηηθή 

ιχζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνυπήξρε πξνεγνχκελν ζχζηεκα ή φηαλ ην 

θφζηνο παξάιιειεο ή πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη 

απαγνξεπηηθά κεγάιν.  

 ηξαηεγηθή πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο: 

εθαξκφδεηαη φηαλ ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δνθηκάδεηαη ζε έλα 

ηκήκα ηεο επηρείξεζεο, πξηλ ηελ νιηθή πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. Έηζη, ην λέν ζχζηεκα δνθηκάδεηαη ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο έζησ θαη αλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζε κηθξφηεξε θιίκαθα. Χζηφζν, φηαλ ε δηνίθεζε πεηζηεί θαη απνθηήζεη 

εκπηζηνζχλε ζην λέν ζχζηεκα, ηφηε πξαγκαηνπνηείηαη ε πιήξεο κεηάβαζε 

ζε απηφ. ε ζρέζε κε ηελ απεπζείαο κεηάβαζε ζην λέν ζχζηεκα, ν ηξφπνο 

απηφο έρεη ην πιενλέθηεκα ηνπ κηθξφηεξνπ θηλδχλνπ, φπσο επίζεο έρεη θαη 

πιενλέθηεκα θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία δχν 

ζπζηεκάησλ. 

 ηξαηεγηθή ζηαδηαθήο κεηάβαζεο: νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ 

ζηξαηεγηθή πνπ είλαη επηβεβιεκέλε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε ελφο 

λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζπλνδεχεηαη απφ νξγαλσηηθέο αιιαγέο 

ή ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε απηή56, ην λέν ζχζηεκα πινπνηείηαη ζηαδηαθά ζην ιεηηνπξγηθφ 

πεξηβάιινλ, αληηθαζηζηψληαο θάζε θνξά νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο κε αληίζηνηρα ηνπ λένπ. Έηζη, φηαλ κέξνο ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγεί ρσξίο ζθάικαηα, απαιείθεηαη ην αληίζηνηρν 

κέξνο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο πνπ εθηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη έσο φηνπ ην λέν ζχζηεκα αληηθαηαζηήζεη 

πιήξσο ην ππάξρνλ. Ζ ζηαδηαθή κεηάβαζε δηαθέξεη απφ ηελ παξάιιειε, 

γηαηί ηα δχν ζπζηήκαηα (παιηφ θαη λέν) αλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζπγρξφλσο δελ 
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πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο. Σέινο, δεδνκέλνπ57 φηη ε 

αθνκνίσζε ησλ φπνησλ αιιαγψλ δελ κπνξεί λα γίλεη κεκηάο, ε ζηαδηαθή 

κεηάβαζε απφ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζε έλα λέν δηεπθνιχλεη ηελ 

επηρείξεζε ζηελ παξάιιειε εηζαγσγή νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ, ρσξίο λα 

πξνθιεζεί αλαζηάησζε θαη απνθεχγνληαο ηηο ηξηβέο πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ καδηθή εηζαγσγή απηψλ ησλ αιιαγψλ.   

 

 

2.5 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

Οπζηαζηηθά ε ιεηηνπξγία απνηειεί θαη ηελ ηειεπηαία θάζε ζηνλ θχθιν δσήο ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο γηα 

κεηάβαζε ζε νιηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, αξρίδεη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εθφζνλ έρεη αλαπηπρζεί ζσζηά, θαηά 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο πιεξνθνξηαθέο απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ θαη λα βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Χζηφζν είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ην ζχζηεκα λα επαλεμεηάδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

γηα λα επηβεβαηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη παξέθθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο απηνχο. 

Γηάθνξεο εζσηεξηθέο ή θαη εμσηεξηθέο κεηαβνιέο θαζψο θαη ελδερφκελεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ελδέρεηαη σζηφζν λα απαηηνχλ αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο, 

φπσο θαη ζην πιηθφ θαη ινγηζκηθφ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα εμειίζζνληαη, πξαγκαηνπνηψληαο ηφζν 

αλαβαζκίζεηο ζην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη βειηηψζεηο ζην 

ινγηζκηθφ ηεο εθαξκνγήο. Ζ ζπληήξεζε ινηπφλ ηνπ ζπζηήκαηνο (system 

maintenance) είλαη έλαο ηξφπνο επηβεβαίσζεο φηη ην ζχζηεκα ζπλερίδεη λα 

θαιχπηεη ηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 
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Γεληθά, ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δηαξθή 

ζπληήξεζή ηνπ ε νπνία αλακέλεηαη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ή έθηαθηε58: 

 Πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε: ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε γίλεηαη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Πεξηιακβάλεη ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ θαη 

ηηο επηθνηλσλίεο θαη ζεσξεηηθά πξνζηαηεχεη απφ ελδερφκελεο κειινληηθέο 

βιάβεο. πλεζίδεηαη επίζεο ζηε ζπληήξεζε απηή (ην ίδην θαη ζηελ έθηαθηε) 

λα αληηθαζίζηαληαη νη παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ηηο πξφζθαηεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ, αλ απηά 

είλαη παθέηα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νίθνη ινγηζκηθνχ, εθηφο ηεο επηρείξεζεο 

ή ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 Έθηαθηε ζπληήξεζε: Ζ έθηαθηε ζπληήξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ 

νπνηαδήπνηε βιάβε πνπ αλαθέξεηαη ζην πιηθφ, ζε βιάβε ή θαη ζε ιάζνο 

ηνπ ινγηζκηθνχ, ζε κεηαβνιέο ησλ δηαδηθαζηψλ ή αθφκα θαη ζε κεηαβνιέο 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηηο δνκέο ησλ δεδνκέλσλ. Οη κεηαβνιέο ζην πιηθφ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ζπζθεπψλ (φπσο δίζθσλ, ηακεηαθψλ 

κεραλψλ θ.ά.). νη κεηαβνιέο ζην ινγηζκηθφ γίλνληαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, 

φπσο γηα λα αληηκεησπίζνπλ λέα λνκνζεηηθά ζηνηρεία, ζηελ αλάγθε 

εκπινπηηζκνχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ κε λέα, ζε αιιαγή 

δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε βαζηθά ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο ή θαη ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

ην θεθάιαην απηφ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, αξρίδνληαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη θηάλνληαο κέρξη ηε 

ζεκεξηλή επνρή. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη θπξηφηεξνη ζθνπνί ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ην πψο απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο. Θα αλαιπζεί ε ζέζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο επηρείξεζεο, ελψ θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο κε θαηάιιειε ρξήζε ηνπο κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη αληαγσληζηξηψλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ θιάδνπ. Δπίζεο, πξνζδηνξίδεηαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληαγσληζκφ, ελψ ηνλίδνληαη νη επηπηψζεηο πνπ έρεη ε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε δνκή ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ επειημία ηεο. 

Σέινο, αλαθέξνληαη νη δχν βαζηθέο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο ηνπ θφζηνπο 

ζπλαιιαγψλ θαη ηεο αληηπξνζψπεπζεο. 

 

 

3.2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Παξαηεξψληαο ηελ εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κπνξεί λα γίλεη κηα 

δηάθξηζε ζε ηξεηο πεξηφδνπο. Ζ πξψηε πεξίνδνο είλαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟50 κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο είλαη 

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 κέρξη θαη ην ηέινο ηεο ίδηαο δεθαεηίαο, ελψ ε 

ηξίηε πεξίνδνο μεθηλά αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80 θαη θηάλεη κέρξη θαη ζήκεξα59. 
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Οη πξψηεο εθαξκνγέο ησλ ππνινγηζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο (κηζζνδνζία, 

ηηκνιφγεζε) απαηηνχζαλ επαλαιακβαλφκελνπο ππνινγηζκνχο ζε κεγάιν αξηζκφ 

δεδνκέλσλ θαη εκθαλίζηεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ „50. Παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηνπ 

πιηθνχ πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θζελφηεξσλ, θαιχηεξσλ θαη 

θηιηθφηεξσλ ππνινγηζηψλ, νη επηρεηξήζεηο δηαπίζησζαλ ηηο σθέιεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε δπλακηθή πνπ κπνξεί λα 

πξνζδψζεη.  

ηελ δεθαεηία ηνπ „60 άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ζπζηήκαηα πνπ είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ 

(πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο). Σα ζπζηήκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο 

απφ ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ πεξηνδηθέο αλαθνξέο. ηελ αξρή, ηα 

ζπζηήκαηα απηά είραλ θπξίσο ηζηνξηθφ ραξαθηήξα (έδηλαλ δειαδή έκθαζε 

θπξίσο ζην ηη έρεη ζπκβεί), ελψ αξγφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξφβιεςε 

ηάζεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ ξνπηίλαο. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν (π.ρ. ζπζηήκαηα θξάηεζεο ζέζεσλ ζε πηήζεηο). Ζ 

ρξήζε απηή ησλ επηθνηλσληψλ επεθηάζεθε αξγφηεξα θαη ζπληέιεζε καδί κε ηε 

δηάδνζε ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ζηελ εκθάληζε ησλ 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ. Σελ ίδηα επνρή εκθαλίζζεθε ε έλλνηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηήξημεο απνθάζεσλ κε βαζηθφ ζηφρν ηελ ππνζηήξημε πνιχπινθσλ 

εκηδνκεκέλσλ απνθάζεσλ. Χζηφζν, ην θφζηνο αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ εμαθνινπζνχζε λα είλαη πςειφ60. 

Ζ θαηάζηαζε άιιαμε κε ηελ εκθάληζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ „80. Δπηπιένλ, ε ηερλνινγία ζπλερψο εμειηζζφηαλ. Οη εμειίμεηο 

απηέο έθεξαλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζε πξψην πιάλν γηα ηελ 

επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή. πζηήκαηα πνπ κέρξη ηψξα ππνζηήξηδαλ φπσο 

πξναλαθέξζεθε δηαδηθαζίεο κηζζνδνζίαο, ηηκνιφγεζεο αιιά θαη γεληθφηεξα 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ηα θαηψηεξα επίπεδα ηεο δηνηθεηηθήο 

ηεξαξρίαο, ζπλερίδνπλ λα εμειίζζνληαη θαη θάλνπλ ρξήζε ηεο θαηλνχξηαο 

                                                 
60

 Γξ. Γ. Γξαλίδεο, ζεκεηψζεηο γηα ην κάζεκα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 1, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 
ΣΔΦ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο - http://aetos.it.teithe.gr/~dranidis/IS_Notes_1.pdf 
 



52 

 

ηερλνινγίαο61. Έηζη, εκθαλίδνληαη λένη ξφινη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

Σν θζελφ θφζηνο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαζψο θαη ε επθνιία ρξήζεο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο, φπσο θαη ηα δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ επέηξεςαλ ζε 

πνιινχο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη λα 

πξνσζήζνπλ ην θαηλφκελν ππνινγηζηψλ ηειηθψλ ρξεζηψλ (end user computing). 

Σψξα πηα62 νη ηειηθνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηε δνπιεηά ηνπο αληί λα πεξηκέλνπλ γηα ηελ έκκεζε ππνζηήξημε απφ ηηο 

ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηκεκάησλ. Δπίζεο, έγηλε πξνθαλέο 

φηη ηα πεξηζζφηεξα θνξπθαία ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ λέα 

ζπζηήκαηα γηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο νη νπνίεο ζε κεγάιν βαζκφ δελ 

κπνξνχλ λα δνκεζνχλ θαη δελ επαλαιακβάλνληαη ζπρλά. Αμίδεη επίζεο λα 

ηνληζηεί πσο κε ηελ εκθάληζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 

ηνλψζεθαλ απηέο νη εμειίμεηο. Παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί 

αξρίδνπλ λα θαηλνηνκνχλ φζν αθνξά θάπνηεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο θαη 

ελνπνηνχλ ελ κέξεη ή θαη νινθιεξσηηθά θάπνηεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο κε απηέο 

ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ πειαηψλ. Έηζη μεθάζαξα νδεγνχληαη ζε 

επηρεηξεζηαθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη επαλαδεκηνπξγία ησλ αιπζίδσλ αμίαο 

ηνπο63. Ζ πιεξνθνξία απειεπζεξψζεθε απφ ηα γεσγξαθηθά δεζκά ηεο θαη κέζσ 

ησλ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ αλαδεηείηαη απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε απφ ηελ νζφλε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηνπ ππνινγηζηή αλεμάξηεηα ηεο γεσγξαθηθήο απφζηαζεο πνπ ηνλ 

ρσξίδεη απφ ηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο. Σν παγθφζκην Γηαδίθηπν θαη γεληθφηεξα 

νη ηερλνινγίεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ πξνζέδσζαλ ζηελ 

πιεξνθνξία ηεξάζηηα πξνζηηζέκελε αμία, θαζψο ε πξφζβαζε ζε απηή απνηειεί 

ζήκεξα ηε βάζε γηα ηελ είζνδν ζηε λέα παγθφζκηα ςεθηαθή ήπεηξν. Ζ λέα γεληά 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Web Based Information Systems) ζα ππνζηεξίμεη 

ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία ηεο λέαο ςεθηαθήο κεηά – κεραλνγξαθεκέλεο 
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επηρείξεζεο, θαιχπηνληαο ηηο λέεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο64. Ζ ηζηνξηθή 

εμέιημε θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 9. 

 

Γιάγπαμμα 9 – Ηζηοπική εξέλιξη πληποθοπιακών ζςζηημάηυν 

 

 

Πηγή:  Οικονόμος . Γεώπγιορ –  Γευπγόποςλορ Β. Νικόλαορ, «Πληποθοπιακά ςζηήμαηα 
για ηη Γιοίκηζη Δπισειπήζευν», Δκδόζειρ Δςγ. Μπένος 2004 
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3.3 ΚΟΠΟΗ ΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Απνηειεί θνηλή άπνςε φηη νη γλψζεηο γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη 

νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα λα επηδήζνπλ θαη λα 

πξννδεχζνπλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο 

εηαηξείεο λα επεθηείλνπλ ηελ εκβέιεηά ηνπο ζε απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο, λα 

πξνζθέξνπλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, λα αλαδηακνξθψζνπλ ηηο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο θαη ηε ξνή ηεο εξγαζίαο θαη ίζσο λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα65. Αιιάδνπλ θαη 

επαλαζρεκαηίδνληαη  αθφκα θαη νη βαζηθέο δνκέο ησλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ πνιχ 

ζπρλά ε εμππεξέηεζε πειαηψλ, νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη νη ζηξαηεγηθέο 

αλάπηπμεο πξντφληνο θαη κάξθεηηλγθ βαζίδνληαη είηε εμ‟ νινθιήξνπ είηε ιηγφηεξν 

ζηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα66. 

Αληίζεηα, ζην παξειζφλ φπνπ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δελ ήηαλ βαζηζκέλα 

ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, νη πιεξνθνξηαθέο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

αθνξνχζαλ θπξίσο ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, πνπ 

ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ παξνρή ηεο 

ιεηηνπξγηθήο πιεξνθφξεζεο, δειαδή ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θαηψηεξνπ επηπέδνπ 

δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο. ε απηφ θπξίαξρν ξφιν έπαημαλ νη ζεκαληηθέο απαηηήζεηο 

ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη ην ζηαηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχζαλ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Σν 

ζηαηηθφ απηφ πεξηβάιινλ επλννχζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ην κέιινλ κε πνιχ 

ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, νδεγψληαο έηζη ηηο 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηεο επνρήο εθείλεο λα εζηηάδνληαη θπξίσο ζηηο 
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θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο θαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηνλ έιεγρφ ηνπο. 

Πξνθχπηεη ινηπφλ πσο, αληίζεηα πάιη κε ηα φζα επηθξαηνχλ ζηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε, ηφηε δελ είρε δνζεί έκθαζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Χζηφζν, ζηε ζεκεξηλή 

επνρή φπνπ ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ είλαη πνιχ πην 

έληνλνο, ε επηρείξεζε εθείλε πνπ έρεη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παίξλεη πην ζσζηέο απνθάζεηο. Έηζη, ε 

ελ ιφγσ επηρείξεζε κπνξεί λα απνθηήζεη ζεκαληηθά αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα, ελψ αμίδεη λα ηνληζηεί πσο παξφκνηα νθέιε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε επέθηαζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ζπλδένληαο κεηαμχ ηνπο 

δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ή αθφκα θαη δηαθνξεηηθνχο βηνκεραληθνχο θιάδνπο. 

Γίλεηαη πξνθαλέο επνκέλσο πσο, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο 

πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε φρη κφλν ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

γηα ηηο απνθάζεηο ξνπηίλαο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο, αιιά θαη ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ πξνθχπηεη πσο νη ζπνπδαηφηεξνη ζθνπνί ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη νη εμήο: 

 Ζ ζπιινγή θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ φπνπ κε θαηάιιειε 

επεμεξγαζία κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 Ζ  παξνρή ιεηηνπξγηθήο πιεξνθφξεζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ παξνρή ζηξαηεγηθήο πιεξνθφξεζεο ζε θαηάιιειε κνξθή ζηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

 Ζ επέθηαζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε 

ζχλδεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο κε εμσηεξηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηδηαίηεξα κε εθείλα ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ 
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ελδηάκεζσλ θαη ησλ αγνξαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νθέιε 

απφ ηελ απφθηεζε ηεο πξφζζεηεο πιεξνθφξεζεο67.   

 

 

3.4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

Μηα επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο είλαη έλα επίζεκν ζχλνιν αλζξψπσλ θαη 

άιισλ πφξσλ θπζηθψλ θαη κε κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θάπνησλ θαζνξηζκέλσλ 

ζηφρσλ68. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ελφο θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ είλαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ κέζσ αχμεζεο ησλ εζφδσλ θαη κείσζεο ησλ θνζηψλ. 

Οη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 

ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ, παλεπηζηεκίσλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ, δελ έρνπλ 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ ην θέξδνο. 

Ζ επηρείξεζε είλαη έλα ζχζηεκα. Οηθνλνκηθνί πφξνη, αλζξψπηλν δπλακηθφ, πιηθά, 

κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο, δεδνκέλα, πιεξνθνξίεο θαη απνθάζεηο αλήθνπλ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 10, 

πφξνη φπσο πιηθά, αλζξψπηλν δπλακηθφ, ρξήκαηα, θ.ά. απνηεινχλ ηηο εηζφδνπο 

ηεο επηρείξεζεο-ζχζηεκα, ππφθεηληαη ζε κηα επεμεξγαζία-κεηαζρεκαηηζκφ θαη 

θαηαιήγνπλ ζαλ έμνδνη ζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Οη έμνδνη απηέο είλαη 

είηε πιηθά αγαζά είηε ππεξεζίεο θαη έρνπλ κεγαιχηεξε ζρεηηθή αμία απφ φηη ζαλ 

είζνδνη κεκνλσκέλα. ε απηή ηε δηαθνξά ζηελ αμία ή ηελ ηηκή ζηεξίδνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο θαη ηηο ειπίδεο ηνπο νη επηρεηξήζεηο γηα λα έρνπλ θέξδνο. 

Ζ αχμεζε ηεο αμίαο νθείιεηαη ζηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα θαη κεραληζκνχο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηζξνψλ 

ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο πξφζζεζεο αμίαο (value-added 
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processes) απμάλνπλ ηε ζρεηηθή αμία ησλ ζπλδπαδφκελσλ εηζφδσλ ζηελ πνξεία 

ηνπο λα γίλνπλ ηειηθέο έμνδνη ηεο επηρείξεζεο. 

Οη επηρεηξήζεηο έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν λα πξνζδψζνπλ κεγαιχηεξε αμία 

ζηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα αμία ζηνλ ίδην 

ηνλ πειάηε, επελδχνπλ ζηελ ηερλνινγία θαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Ζ 

απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε ζπληήξεζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

μεθηλάεη απφ ηελ αθεηεξία φηη ε απφδνζε ηεο επέλδπζεο απηήο ζα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ άιιεο επελδχζεηο ζε θηίξηα, κεραλήκαηα ή άιια ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ. Απηή ε κεγαιχηεξε απφδνζε ζα εθδεισζεί κε ηε κνξθή αχμεζεο 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αχμεζεο ησλ εζφδσλ (πνπ ζα απμήζεη ηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο), ή ίζσο σο αλψηεξε 

καθξνπξφζεζκε αληαγσληζηηθή ηνπνζέηεζε ηεο επηρείξεζεο ζε νξηζκέλεο 

αγνξέο (θάηη πνπ παξάγεη κεγαιχηεξα έζνδα ζην κέιινλ). Τπάξρνπλ επίζεο 

νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε θξαηηθνχο θαλνληζκνχο ή άιιεο απαηηήζεηο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. ε νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο, νη επηρεηξήζεηο 

ππνρξεψλνληαη λα επελδχζνπλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, επεηδή 

απινχζηαηα νη επελδχζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα δηαηεξεζνχλ ζε 

ιεηηνπξγία, φπσο γηα παξάδεηγκα κεξηθέο κηθξέο ηξάπεδεο πνπ κπνξεί λα 

αλαγθάδνληαη λα επελδχζνπλ ζε δίθηπα απηφκαησλ ηακεηνινγηζηηθψλ 

κεραλεκάησλ (ΑΣΜ) ή λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο πεξίπινθεο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ κεγάιεο επελδχζεηο ζε ηερλνινγία, γηα ηνλ 

απιφ ιφγν φηη πξφθεηηαη γηα ην θφζηνο γηα λα κείλνπλ ζε δξαζηεξηφηεηα. Παξφια 

απηά νη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηθαηνινγνχληαη 

απφ ηηο επλντθέο απνδφζεηο69. 
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          Γιάγπαμμα 10 – Ζ επισείπηζη υρ ζύζηημα 

Πηγή: Ralph M. Stair – George W. Reynolds. “Principles of Information Systems – A 
material approach”, 6

th
 edition, Thomson Course Technology 1996 

 
 
 
 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ζηελ επηρείξεζε λα απμήζεη ηα έζνδά 

ηεο ή λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο πξνζθέξνληαο πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ηνπο 

κάλαηδέξ ηεο λα παίξλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο ή λα βειηηψλνπλ ηελ εθηέιεζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ. Μάιηζηα, κε ηελ αιπζίδα αμίαο, δηάγξακκα 11, 

φπσο απηή πεξηγξάθζεθε απφ ηνλ Michael Porter ζε έλα άξζξν ην 1985 ζην 

Harvard Business Review, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ νη 

επηρεηξήζεηο λα πξνζζέζνπλ αμία  ζηα πξντφληα ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο70. 

 

 

 

 

 
                                                 
70

 Ralph M. Stair – George W. Reynolds. “Principles of Information Systems – A material 
approach”, 6

th
 edition, Thomson Course Technology 1996 

 



59 

 

Γιάγπαμμα 11 – Αλςζίδα αξίαρ ηος Porter 

 

Πηγή: Γπ. Γ. ηαμποςλήρ, παποςζίαζη: «Ζ ζηπαηηγική καηανόηζη ηηρ επισείπηζηρ: 
επισειπημαηικό πεπιβάλλον και δςναμική ανάπηςξηρ» - 
http://www.innovation.prd.uth.gr/Drastiriotites/Stamboulis%20-%20Epixeirisi.ppt#261,1, «Ζ 
ζηπαηηγική καηανόηζη ηηρ επισείπηζηρ: επισειπημαηικό πεπιβάλλον και δςναμική 
ανάπηςξηρ» 

 
Ζ αιπζίδα αμίαο είλαη κηα ζεηξά (αιπζίδα) πνπ πεξηιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε 

εηζξνψλ, ηελ δηαρείξηζε εθξνψλ, ιεηηνπξγίεο, κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο θαη 

ππεξεζίεο. Κάζε κία απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κειεηάηαη γηα λα δηαπηζησζεί 

πσο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ψζηε λα απμεζεί ε αμία πνπ εθιακβάλεηαη απφ 

ηνλ πειάηε. Μάιηζηα κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα 

απηνκαηνπνηεζνχλ πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο71,72 

πεηπραίλνληαο έηζη ηελ ηαρχηεξε εθηέιεζε ηνπο. Πάληα ζε ζρέζε κε ηνλ εθάζηνηε 

πειάηε, αμία κπνξεί λα ζεκαίλεη ρακειφηεξε ηηκή, θαιχηεξε ππεξεζία, θαιχηεξε 

πνηφηεηα πξντφληνο ή κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο. Χζηφζν αμίδεη λα ζεκεησζεί 
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πσο ε αμία απηή πξνέξρεηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο, ηε γλψζε, ην ρξφλν θαη ηελ 

ελέξγεηα πνπ έρεη επελδπζεί απφ ηελ επηρείξεζε. Ζ αμία φκσο κπνξεί λα 

απμάλεηαη αλάινγα κε ην πψο ν πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ 

ή ππεξεζία. ην ζεκεξηλφ, έληνλα αληαγσληζηηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ, ε αμία δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηε ζπλιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία 

φισλ ησλ κεξψλ ελφο ζπζηήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη πξνκεζεπηέο, 

ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, ζπκκαρίεο θαη πειάηεο. Μάιηζηα, νη επηρεηξήζεηο 

πνπ ελδηαθέξνληαη θαη επηθεληξψλνληαη ζην λα ιακβάλεη ν πειάηεο ηνπο ηε 

κέγηζηε δπλαηή αμία, εμαζθαιίδνπλ ηε κειινληηθή επηηπρία.  

 

 

3.4.1 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ 
ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΤΗΓΑ ΑΞΗΑ 

 

Ζ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ ηελ 

αιπζίδα αμίαο ηεο επηρείξεζεο ζε θάζε ηεο ζεκείν, κεηαζρεκαηίδνληαο ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο αμίαο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηε θχζε ησλ 

δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Ζ αιπζίδα αμίαο κηαο επηρείξεζεο φπσο έρεη 

αλαθεξζεί είλαη έλα ζχζηεκα απφ αιιειέλδεηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ζπλδέζκνπο. Οη δηαζπλδέζεηο ππάξρνπλ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη 

κηα δξαζηεξηφηεηα θαη ηαπηφρξνλα εμαηηίαο ηεο επεξεάδνληαη ην θφζηνο ή ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη δηαζπλδέζεηο απνζθνπνχλ ζηε 

δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

επεξεάδνπλ, γηα παξάδεηγκα έλα πξντφλ κε πςειφ θφζηνο ζρεδηαζκνχ θαη 

αθξηβέο πξψηεο χιεο κπνξεί λα πξνζθέξεη κεησκέλν θφζηνο ζηε ζπληήξεζε 

κεηά ηελ πψιεζε, επίζεο νη δηαζπλδέζεηο απαηηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο λα είλαη 

ζπγρξνληζκέλεο κε κεγάιε αθξίβεηα. 

Κάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο αιπζίδαο αμίαο έρεη κηα θπζηθή θαη κία πιεξνθνξηαθή 

ζπληζηψζα73. Ζ θπζηθή ζπληζηψζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο επηκέξνπο θπζηθέο 
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δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δξαζηεξηφηεηα. Απφ 

ηελ άιιε, ε πιεξνθνξηαθή ζπληζηψζα πεξηιακβάλεη ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ νη πιεξνθνξίεο, λα ππνζηνχλ ηελ απαξαίηεηε 

επεμεξγαζία θαη λα δηνρεηεπζνχλ ζηα δηάθνξα θαλάιηα επηθνηλσλίαο ψζηε λα 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. 

Κάζε δξαζηεξηφηεηα αμίαο παξάγεη θαη ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο θάπνηνπ 

είδνπο. Μηα δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηα logistics κηαο επηρείξεζεο, γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο φπσο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπλαληήζεηο, ζπρλφηεηεο κεηαθνξψλ θαη πιάλα παξαγσγήο γηα λα επηηεπρζεί 

ρξνληθή αθξίβεηα θαη νηθνλνκηθή παξάδνζε ηνπ πξντφληνο. Μηα δξαζηεξηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηελ εμππεξέηεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα λα 

πξνγξακκαηίδεη θιήζεηο θαη λα θάλεη παξαγγειίεο, ελψ παξάγεη πιεξνθνξίεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, γηα ειαηησκαηηθά πξντφληα θαη ηηο νπνίεο κπνξεί ε 

επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο.  

Οη θπζηθέο θαη νη πιεξνθνξηαθέο ζπληζηψζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα 

είλαη απιέο ή αξθεηά πεξίπινθεο. Γηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ 

δηαθνξεηηθφ κείγκα-ζπλδπαζκφ ησλ δχν ζπληζησζψλ, γηα παξάδεηγκα γηα ηελ 

παξαγσγή κεηαιιηθψλ ζθξαγίδσλ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ε θπζηθή 

ζπληζηψζα ελψ αληίζεηα γηα κηα αζθαιηζηηθή ππεξεζία ε πιεξνθνξηαθή. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία εμειίζζεηαη κε πνιχ 

γνξγνχο ξπζκνχο θαη επίζεο ην θφζηνο γηα απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ, 

επεμεξγαζία θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηψλεηαη πνιχ γξήγνξα, ελψ ηα φξηα γηα 

ην ηη είλαη εθηθηφ ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ ζπλερψο επεθηείλνληαη. Ζ 

πιεξνθνξηαθή απηή επαλάζηαζε επεξεάδεη άκεζα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ αιπζίδα αμίαο, απφ ην λα γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξντφληνο 

απνθιεηζηηθά κέζσ ππνινγηζηή κέρξη θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ απνζεθψλ. 

Πιένλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ε πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία βξίζθνληαη 

ζε ηέηνην επίπεδν φπνπ κπνξνχλ λα πεηπραίλνπλ κέγηζηε απφδνζε αθφκα θαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη θξηηηθή ηθαλφηεηα. 
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Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνεζνχλ ζηελ παξαγσγή δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη βνεζνχλ ζηε ζπιινγή θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε επεμεξγαζία ηνπο, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπο δελ ζα ήηαλ εθηθηφ λα παξαρζνχλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ πσο ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κπνξεί κηα επηρείξεζε λα 

αλαιχζεη ή λα ειέγμεη έρεη απμεζεί δξακαηηθά. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

βνεζνχλ ηα ζηειέρε θαη ηνπο κάλαηδεξ ησλ επηρεηξήζεσλ λα θάλνπλ 

πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο, λα θηηάρλνπλ δηάθνξα ζελάξηα θαη λα κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ πην ζίγνπξεο απνθάζεηο γηα ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη 

θάπνηα εηαηξεία ειαρηζηνπνηψληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γίλεηαη ηνλ 

θίλδπλν. 

Χζηφζν, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ε 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία επεξεάδνπλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ αθφκα θαη ηε θπζηθή 

ζπληζηψζα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην 

γεγνλφο πσο ηα κεραλήκαηα πνπ ειέγρνληαη απφ ππνινγηζηέο είλαη πην γξήγνξα, 

πην αθξηβή θαη πην επέιηθηα ζε ζρέζε κε ηα παιηά ρεηξνθίλεηα κεραλήκαηα. Έλα 

απιφ παξάδεηγκα πνπ θαίλεηαη απηφ, είλαη ζηελ αιηεία φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

φξγαλα πνπ δίλνπλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξφ ή ην βάζνο ησλ 

ζαιαζζψλ απφ δνξπθνξηθέο κεηξήζεηο, κεηψλνληαο έηζη θαηά πνιχ ην θφζηνο ζε 

ρξφλν θαη θαχζηκα74. 

Ζ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα φρη κφλν 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηεινχληαη μερσξηζηά νη δξαζηεξηφηεηεο, 

αιιά κέζσ λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ξνψλ, βειηηψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα εθκεηαιιεχεηαη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ 

δξαζηεξηνηήησλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γεκηνπξγνχληαη 

λέεο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νη εηαηξίεο κπνξνχλ πηα λα 

ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ηνπο πην ζρεηηθά κε απηή ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηνπο. 
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3.4.1.1 ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ 
ΑΛΤΗΓΑ ΑΞΗΑ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, είλαη ζίγνπξν φηη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ ηελ αιπζίδα αμίαο. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

δχν απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπο ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία75. 

χκθσλα κε ηελ πξψηε άπνςε, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ λα ειέγρνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αμίαο (value added processes) ψζηε λα πεηχρνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα. Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα 

επηζηξέθεη δεδνκέλα πνπ παίξλεη απφ ηα ππνζπζηήκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

κε ηε κνξθή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. ε απηέο 

ηηο πιεξνθνξίεο, κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη πεξηιεπηηθά ε απφδνζε ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ βάζε γηα λα παξζνχλ απνθάζεηο γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ ε επηρείξεζε παξάγεη πξντφληα ή ππεξεζίεο. Σέηνηεο απνθάζεηο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απνθαζηζηεί ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πξψησλ 

πιψλ (εηζξνέο), θαηλνχξηεο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ (επεμεξγαζία) ή θαη 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δελ απνηειεί ζπζηαηηθφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

Μηα δεχηεξε πην ζχγρξνλε άπνςε, ππνζηεξίδεη πσο ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πνιχ ζπρλά εκπιέθνληαη ηφζν ζηελά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμίαο, 

νπφηε είλαη πην ζεκηηφ λα ζεσξνχληαη ζαλ θνκκάηη απηήο. Με απηή ηε ινγηθή ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα έρεη νινθιεξσηηθφ ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία είηε 

παξάγνληαο εηζφδνπο, είηε ζπκκεηέρνληαο ζηελ επεμεξγαζία, είηε αθφκα θαη 

παξάγνληαο εμφδνπο.  Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε απηή άπνςε, ππάξρεη θαη 

κηα λέα πξννπηηθή γηα ηνλ ιφγν θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Αληί ινηπφλ νη επηρεηξήζεηο λα κειεηνχλ 

μερσξηζηά ηελ αιπζίδα αμίαο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμίαο απφ ηα πιεξνθνξηαθά 
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ζπζηήκαηα, κε ηαπηφρξνλε κειέηε απηψλ ζαλ λα είλαη ελνπνηεκέλα, 

επηηπγράλεηαη εχξεζε λέσλ θαη θαιχηεξσλ ηξφπσλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο.  

Δπνκέλσο ε άπνςε ηελ νπνία αζπάδνληαη νη επηρεηξήζεηο γηα ην ξφιν ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμίαο, επεξεάδεη θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηο δηεθπεξαηψλνπλ. 

 

 

3.4.2 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ 
 

 Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, νπζηαζηηθά αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο κε έλαλ θαηλνηνκηθφ ηξφπν, ψζηε λα μεπεξαζζνχλ 

νη αληαγσληζηέο76. Χζηφζν ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη βξαρππξφζεζκα, αθνχ 

ελδερνκέλσο νη αληαγσληζηέο λα κπνξέζνπλ λα ηα αληηγξάςνπλ. 

Αθφκα θαη κε απηφλ ηνλ θίλδπλν φκσο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία γηα λα αλαπηχμνπλ πξντφληα, 

ππεξεζίεο, δηαδηθαζίεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζα δψζνπλ ζηελ επηρείξεζε 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηειηθά έλαληη φρη κφλν ησλ αληαγσληζηψλ, αιιά 

φισλ ησλ αληαγσληζηηθψλ δπλάκεσλ φπσο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο, απεηιέο 

απφ λενεηζεξρφκελνπο ζηνλ θιάδν ηεο, θαζψο θαη εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ 

ππνθαηάζηαηα ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο77. Μηα επηρείξεζε ινηπφλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, κπνξεί κε ηε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο λα 

αθνινπζήζεη θάπνηα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ: 

 Μείσζε θφζηνπο. Ζ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία κπνξεί λα παίμεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα κηαο επηρείξεζεο λα αιιάμεη ηα θφζηε 
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ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο αιπζίδαο αμίαο. Ηζηνξηθά ν αληίθηππνο ηεο 

ηερλνινγίαο ζην θφζηνο πεξηνξηδφηαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ε 

επεμεξγαζία επαλαιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ έπαηδε θαζνξηζηηθφ 

ξφιν. Σα φξηα σζηφζν απηά, δελ ππάξρνπλ πηα. Αθφκα θαη δηαδηθαζίεο 

φπσο ε ζπγθξφηεζε, πνπ θπξίσο πεξηιακβάλνπλ ηε θπζηθή επεμεξγαζία, 

ηψξα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πιεξνθνξηαθή ζπληζηψζα78. Ζ 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία φκσο εθηφο ηνπ φηη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο, ζπρλά αιιάδεη επίζεο ην πξνθαζνξηζκέλν θφζηνο 

θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε ζρεηηθή ζέζε θφζηνπο 

ηεο επηρείξεζεο. 

 Δλίζρπζε δηαθνξνπνίεζεο. Ο αληίθηππνο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο 

ζηηο ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο είλαη εμίζνπ θαζνξηζηηθφο. Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ν ξφινο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

πξντφληνο ηεο ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ αγνξαζηή είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε. Ζ λέα πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία θαζηζηά εθηθηή ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ πξντφληνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηή 

(customization). 

πκπεξηιακβάλνληαο πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία ζην θπζηθφ πξντφλ πνπ 

πσιείηαη ζηνλ πειάηε, ε πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία βνεζά ηελ επηρείξεζε 

λα δηαθνξνπνηεζεί. Δπηπιένλ ε ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζην θπζηθφ πξντφλ είλαη έλαο απμαλφκελα ηζρπξφο ηξφπνο λα 

ην θάλνπλ λα μερσξίδεη απφ ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα.  

Ζ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζρέζε κεηαμχ αληαγσληζηηθήο 

εκβέιεηαο θαη αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Με ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία 

θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, απμάλεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

ζπληνλίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζξεζθεπηηθά, εζληθά θαη παγθφζκηα. Μπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί κέζσ απηψλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαηαξγψληαο ηα φξηα ηεο 

γεσγξαθηθήο εκβέιεηαο ηεο επηρείξεζεο.  
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Ζ εμέιημε ηεο πιεξνθνξίαο δεκηνπξγεί δηαζπλδέζεηο κεηαμχ βηνκεραληψλ πνπ 

πξνεγνπκέλσο ήηαλ ηειείσο μερσξηζηέο θαη απνθνκκέλεο. Ζ ζπγρψλεπζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ είλαη 

έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα. Απηή ε ζχγθιηζε έρεη πξνθαλείο επηξξνέο 

ζηε δνκή θαη ησλ δχν βηνκεραληψλ, φπνπ πνιιέο εηαηξίεο κε κεγάιε πνξεία ζηελ 

ηερλνινγία ππνινγηζηψλ ζηξέθνληαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ην αληίζηξνθν. Με 

ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία επίζεο παξαηεξνχληαη δηαζπλδέζεηο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο φπνπ ηξαπεδηθέο, αζθαιηζηηθέο θαη κεζηηηθέο 

βηνκεραλίεο  ζπγρσλεχνληαη αιιά θαη ζηνλ εμνπιηζκφ γξαθείνπ φπνπ μερσξηζηέο 

παιηφηεξα δξαζηεξηφηεηεο φπσο δαθηπινγξαθία, θσηνηππίεο, δεδνκέλα θαη 

επηθνηλσλία ηψξα ζπλδπάδνληαη. 

Καζψο ε πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία εμαπιψλεηαη, νη επθαηξίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

γηα εθκεηάιιεπζε ηεο λέαο αληαγσληζηηθήο εκβέιεηαο, κφλν απμάλνληαη.  

Σέινο αμίδεη λα ηνληζηεί πσο νη επηρεηξήζεηο πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία φρη γηα λα 

απνθηήζνπλ θάπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, αιιά απφ αληαγσληζηηθή 

αλαγθαηφηεηα, δειαδή γηα λα ζπκβαδίδεη ε επηρείξεζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο απηή, ε επηρείξεζε θπξίσο αληηγξάθεη ηηο ιχζεηο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη νη αληαγσληζηέο, έηζη ψζηε λα θεξδίζεη ρξφλν αιιά θαη λα 

κεηψζεη ηνλ θίλδπλν απνηπρίαο, θαζψο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ήδε δνθηκαζκέλεο 

ιχζεηο79. 

 

 

3.4.3 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΘΔΖ 
ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Ζ δνκή ελφο θιάδνπ αληηθαηνπηξίδεηαη νπζηαζηηθά ζηηο πέληε αληαγσληζηηθέο 

δπλάκεηο απφ ηηο νπνίεο θαη θαζνξίδεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο βηνκεραλίαο: ηε 

δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, ηε δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, ηελ απεηιή 

λενεηζεξρνκέλσλ, ηελ απεηιή ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ θαη ηελ αληηπαιφηεηα 
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κεηαμχ ππαξρφλησλ αληαγσληζηψλ80. Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ησλ πέληε δπλάκεσλ 

δηαθέξεη απφ βηνκεραλία ζε βηνκεραλία, φπσο θαη ε απνδνηηθφηεηα. Ζ ηζρχο ηεο 

θαζεκηάο απφ απηέο ηηο δπλάκεηο κπνξεί λα αιιάμεη, επεξεάδνληαο ηαπηφρξνλα 

ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο βηνκεραλίαο. Ζ πιεξνθνξηθή ηερλνινγία θαη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, αιιάδνπλ ηε δνκή πνιιψλ βηνκεραληψλ, 

δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε θαη ηελ επθαηξία γηα αιιαγή. ηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη πέληε δπλάκεηο επεξεάδνληαη απφ ηελ 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα81:  

 Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ. Οη αγνξαζηέο πηέδνπλ φπσο 

είλαη ινγηθφ ηε βηνκεραλία λα κεηψζεη ηηο ηηκέο ηεο θαη παξάιιεια λα 

απμήζεη ηελ πνηφηεηά ηεο. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

είλαη εληνλφηεξε φηαλ: 

i. Τπάξρεη ρακειφ “θφζηνο αιιαγήο” ζε αληαγσληζηηθά brand ή 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα.  

ii. Οη αγνξαζηέο έρνπλ επαξθέο κέγεζνο ψζηε λα δεηνχλ ρακειέο 

ηηκέο θη άιιεο επθνιίεο φηαλ αγνξάδνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο.  

iii. Ζ αγνξά κεγάιεο πνζφηεηαο απφ ηνπο αγνξαζηέο είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηνπο πσιεηέο.  

iv. Ζ δήηεζε είλαη ρακειή ε κεηνχκελε. 

v. Τπάξρνπλ ιίγνη αγνξαζηέο.   

vi. Οη αγνξαζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαβάινπλ ηελ αγνξά ηνπο 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπο ηθαλνπνηνχλ νη φξνη ηεο 

αγνξαπσιεζίαο.  

vii. Κάπνηνη αγνξαζηέο απεηινχλ φηη ζα πξνβνχλ ζε πξνο ηα πίζσ 

νινθιήξσζε. 
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 Γεληθά νη αγνξαζηέο απνθηνχλ κεγάιε δχλακε, θαζψο κε ηε ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, κπνξνχλ πιένλ λα 

θάλνπλ θαιχηεξε έξεπλα αγνξάο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πνιχ 

κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο. 

 Γχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξεί λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο 

ή λα κεηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο. Απηφ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα λα πηεζζεί ε θεξδνθνξία ηεο βηνκεραλίαο ζην ζχλνιφ ηεο ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα πεξάζεη -ζπλνιηθά ή ελ κέξεη- ηελ αχμεζε 

ησλ ηηκψλ ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ είλαη εληνλφηεξε φηαλ: 

i. Οη επηρεηξήζεηο ηεο βηνκεραλίαο αληηκεησπίδνπλ πςειφ θφζηνο 

αιιαγήο πξνκεζεπηψλ.  

ii. Τπάξρεη κηθξή πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ.  

iii. Σν πξντφλ θάπνηνπ πξνκεζεπηή είλαη πςειά δηαθνξνπνηεκέλν κε 

απνηέιεζκα λα απμάλεη θαηά πνιχ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο.  

iv. Τπάξρνπλ ιίγνη πξνκεζεπηέο.  

v. Κάπνηνη πξνκεζεπηέο απεηινχλ φηη ζα πξνβνχλ ζε πξνο ηα κπξνο 

νινθιήξσζε.  

Δδψ δηαθξίλνληαη δχν πεξηπηψζεηο φζνλ αθνξά ηελ επηξξνή απφ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία: α) απμεκέλε 

δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, φπνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο απφ 

απηνχο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ησλ 

παξεξρνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο, αιιά δπλαηφηεηα απφθηεζεο 

κεγαιχηεξνπ πειαηνινγίνπ. θαη β) κεησκέλε δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, 

φπνπ νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, κε αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο. 
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 Απεηιή λενεηζεξρνκέλσλ. Δίλαη ινγηθφ πσο φηαλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ 

(entry barriers) ζε κηα βηνκεραλία είλαη ρακειά ηφηε ε απεηιή λέσλ 

αληαγσληζηψλ είλαη κεγάιε. Αληίζεηα, φηαλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ είλαη 

πςειά ηφηε ε απεηιή απηή είλαη κηθξή. Σα ζπλεζέζηεξα εκπφδηα εηζφδνπ 

είλαη: 

i. Ζ χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Όηαλ νη πθηζηάκελνη αληαγσληζηέο 

έρνπλ πιενλέθηεκα θφζηνπο (cost advantage) ράξε ζε νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο απηφ ζεκαίλεη φηη νη δπλεηηθνί αληαγσληζηέο πξέπεη λα 

εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά κε αληίζηνηρε δπλακηθή (πξάγκα θνζηνβφξν 

θαη ξηςνθίλδπλν) ή δηαθνξεηηθά λα έρνπλ κεηνλέθηεκα θφζηνπο (cost 

disadvantage) θη επνκέλσο ρακειφηεξε θεξδνθνξία.  

ii. Σν brand loyalty. Όζν πςειφηεξν είλαη ην brand loyalty ηφζν 

εληνλφηεξεο πξέπεη λα είλαη νη ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ ησλ ελ δπλάκεη 

αληαγσληζηψλ ψζηε λα ειθχζνπλ πειάηεο απφ ηηο θπξίαξρεο 

εηαηξείεο ηεο αγνξάο.  

iii. Οη απαηηήζεηο ζε θεθάιαην.  

iv. Ζ πξφζβαζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο.  

Με ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, νη κάλαηδεξ ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ είηε λα απμήζνπλ 

ηνπο θξαγκνχο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα εηζέιζνπλ ζηε 

βηνκεραλία, είηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ίδηνη ψζηε λα εηζέιζεη ε 

επηρείξεζε γηα ηελ νπνία εξγάδνληαη ζε λέεο βηνκεραλίεο82. 

 Απεηιή ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο ζε κηα δεδνκέλε 

βηνκεραλία έρνπλ σο αληαγσληζηέο, ππφ ηελ επξεία έλλνηα, επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιιεο βηνκεραλίεο. Έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ε βηνκεραλία ηεο δάραξεο πνπ έρεη πιένλ λα αληηκεησπίζεη πιεηάδα 

ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. Ζ χπαξμε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ 
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ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλα φξην ζηηο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο πξνηνχ νη θαηαλαισηέο ζηξαθνχλ πξνο ηα ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα. Απηφ ηζρχεη ηφζν ζε πεξηφδνπο γεληθήο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο 

θη αθφκε πεξηζζφηεξν ζε πεξηφδνπο πνπ ηα πξάγκαηα ζηελ νηθνλνκία δελ 

πάλε θαη ηφζν θαιά. Ζ απεηιή ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ είλαη 

εληνλφηεξε φηαλ: 

i. Τπάξρνπλ αμηφπηζηα θαη άκεζα δηαζέζηκα ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

ή εκθαλίδνληαη ζπλερψο θαηλνχξηα.  

ii. Σα ππνθαηάζηαηα πξντφληα έρνπλ ζπκθέξνπζα ηηκή.  

iii. Σα ππνθαηάζηαηα πξντφληα είλαη παξφκνηαο / θαιχηεξεο πνηφηεηαο 

απφ ηα φξηα πνηφηεηαο πνπ ζέηεη ν θάζε θαηαλαισηήο.  

iv. Τπάξρεη ρακειφ θφζηνο αιιαγήο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ 

πξντφληνο. 

Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα πνπ απεηινχλ ηα δηθά 

ηνπο, νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ψζηε 

λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην πξντφλ ηνπο θαη λα ην πξνζαξκφζνπλ έηζη ψζηε 

λα ηθαλνπνηεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ πνπ ζα απνηεινχλ ππνθαηάζηαηα ζε ήδε 

ππάξρνληα πξντφληα αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ83.  

 Αληηπαιφηεηα κεηαμχ ππαξρφλησλ αληαγσληζηψλ. Ο πθηζηάκελνο 

αληαγσληζκφο είλαη ε θπξηφηεξε δχλακε. Καζεκεξηλψο νη αληαγσληζηέο ζε 

νπνηαδήπνηε βηνκεραλία πξνζπαζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα 

ππεξηεξήζνπλ ησλ αληηπάισλ ηνπο. Οη ηξφπνη απηνί πεξηιακβάλνπλ, γηα 

παξάδεηγκα ηε κείσζε ησλ ηηκψλ, ηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ, ηελ 

ελίζρπζε ηεο θίξκαο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαλνκή, ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θ.ά. ε κηα έληνλα αληαγσληζηηθή βηνκεραλία ε 
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δεκηνπξγία θαη θπξίσο ε δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη 

πνιχ δχζθνιε ππφζεζε. Λνγηθά, ζπκπεξαίλεηαη φηη φζν πην έληνλνο είλαη 

ν πθηζηάκελνο αληαγσληζκφο ηφζν ιηγφηεξε ειθπζηηθή είλαη θάπνηα 

βηνκεραλία θαη ην αληίζηξνθν. Ο πθηζηάκελνο αληαγσληζκφο είλαη γεληθά 

εληνλφηεξνο φηαλ: 

i. Ζ δήηεζε απμάλεηαη κε ρακεινχο ξπζκνχο (ε κεηψλεηαη απφηνκα). 

Όηαλ ην κέγεζνο ηεο αγνξάο είλαη ζηαζεξφ ηφηε είλαη επφκελν νη 

δηάθνξνη αληαγσληζηέο λα πξνζπαζνχλ λα θξαηήζνπλ / απμήζνπλ 

ην κεξίδηφ ηνπο απφ απηήλ κε θάζε ηξφπν.  

ii. Ο αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ απμάλεηαη θαζψο θη φηαλ νη 

αληαγσληζηέο απνθηνχλ παξφκνηεο δπλαηφηεηεο.  

iii. Σν πξντφλ είλαη commodity (δειαδή ηα πξντφληα ησλ αληαγσληζηψλ 

είλαη νπζηαζηηθά παλνκνηφηππα κεηαμχ ηνπο) ή είλαη ειάρηζηα 

δηαθνξνπνηεκέλα (differentiated).   

iv. Σν θφζηνο αιιαγήο (switching cost) γηα ηνπο πειάηεο είλαη κηθξφ.  

v. Τπάξρνπλ πςειά εκπφδηα εμφδνπ (exit barriers).  

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηνλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ θπξίσο βνεζψληαο ηεο λα κεηψζνπλ 

ην θφζηνο ηνπο, αιιά θαη ζην λα απνθηήζνπλ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη 

ιεηηνπξγία84. 

πκπεξαζκαηηθά, ε πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία έρεη ηζρπξφ αληίθηππν ζηηο 

δηαπξαγκαηεπηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ αγνξαζηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, θαζψο 

επεξεάδεη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο, 

ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο θαη ησλ αγνξαζηψλ.  

Μάιηζηα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα φξηα ησλ βηνκεραληψλ έρνπλ αιιάμεη. Ζ 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία έρεη νδεγήζεη ζηελ αιιαγή ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

θιίκαθαο, απηνκαηηζκνχ θαη επειημίαο κε δπλεηηθά έληνλεο ζπλέπεηεο. Ζ 

παξαγσγή κεγάιεο θιίκαθαο, δελ είλαη πηα απαξαίηεηε γηα επηηεπρζεί ν 
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απηνκαηηζκφο θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα πέθηνπλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζε 

δηάθνξεο βηνκεραλίεο. Σαπηφρξνλα, ν απηνκαηηζκφο πηα δελ νδεγεί ζε κείσζε 

ηεο επειημίαο. 

Ζ απμεκέλε επειημία ζηελ νινθιήξσζε πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο 

αμίαο, ζπλδπαζκέλε κε ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

πξντφλησλ, έρεη ελεξγνπνηήζεη κηα πιεζψξα επθαηξηψλ γηα δηαθνξνπνηήζεηο θαη 

γηα εμππεξέηεζε κηθξψλ εμεηδηθεπκέλσλ αγνξψλ. Ο ζρεδηαζκφο πξντφλησλ κε ηε 

βνήζεηα ππνινγηζηή φρη κφλν κεηψλεη ην θφζηνο ζρεδηαζκνχ, αιιά κεηψλεη 

επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ ην θφζηνο ηξνπνπνίεζεο ή αιιαγήο ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ πξντφλησλ.  

Δλψ νη κάλαηδεξ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία 

θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα λα βειηηψζνπλ ηε δνκή ηεο βηνκεραλίαο, ε 

ηερλνινγία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ραιάζεη απηή ηε δνκή.  Γηα ην ιφγν απηφ νη 

κάλαηδεξ θαη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα κειεηνχλ πξνζεθηηθά ηηο δνκηθέο 

επηπηψζεηο ηεο ηερλνινγίαο, ψζηε λα εληνπίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ή λα 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο ζπλέπεηεο.85 

 

 

 

 

3.4.4 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

3.4.4.1 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Ζ δνκή κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα έρεη αληίθηππν ζην πψο ε επηρείξεζε 

αληηκεησπίδεη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηη είδνπο πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηεί. χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή νξγαλσζηαθή δνκή 

(traditional organization structure), φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 12, ην θάζε 

ηκήκα αλαθέξεηαη ζε έλα δηεπζπληή ή θάπνην θνξπθαίν ζηέιερνο-κάλαηδεξ. Σα 
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θπξίσο ηκήκαηα είλαη ζπλήζσο ρσξηζκέλα αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

θαη πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηκήκα κάξθεηηλγθ, ηκήκα παξαγσγήο, ηκήκα 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηκήκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θ.ά.. Ζ παξαδνζηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο, ζπρλά 

αλαθέξεηαη θαη ζαλ ηεξαξρηθή δνκή, αθνχ απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ ζεηξέο 

επηπέδσλ, κε ηα πςειφηεξα ηκήκαηα λα έρνπλ πεξηζζφηεξε δχλακε θαη 

εμνπζίεο86. 

Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ 

πεξηζζφηεξν αξηζηνπνηεκέλεο ηεξαξρίεο φπσο ησλ ςεθηαθψλ επηρεηξήζεσλ, 

φπνπ λαη κελ ε ηεξαξρία θαη ηα νξγαλσζηαθά επίπεδα δελ εμαθαλίδνληαη, αιιά 

αληίζεηα δηακνηξάδεηαη ην βάξνο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ 

επηρείξεζε, θάλνληάο ηελ πεξηζζφηεξν επίπεδε87. Δπηπιένλ, κεηψλνληαη ηα 

γεληθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζεκεηψλνληαη κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, ηαρχηεξε επηθνηλσλία ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη 

αλάπηπμε κηαο πειαηνθεληξηθήο θνπιηνχξαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ε νπνία 

δηαθξίλεηαη απφ νκαδηθή δνπιεηά θαη πςειή ζπκκεηνρή κε αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ88. 

Ζ επηρείξεζε γίλεηαη πην επίπεδε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο κε ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ή απηνκαηνπνίεζε θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κάλαηδκελη ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηηο επαθφινπζεο κεηψζεηο πξνζσπηθνχ. Έλαο άιινο ηξφπνο 

είλαη κε ηελ αλαγλψξηζε θαη αλαθαηαλνκή ησλ αρξείαζησλ θαη θνζηνβφξσλ 

ππεξθαιχςεσλ επζπλψλ89. Χζηφζν ν βαζηθφηεξνο ηξφπνο είλαη, δίλνληαο 

πεξηζζφηεξεο εμνπζηνδνηήζεηο (empowerment), δειαδή δίλνληαο ζηνπο 

ππαιιήινπο, ζηνπο εξγάηεο θαη ζηνπο κάλαηδεξ πεξηζζφηεξε δχλακε, 

πεξηζζφηεξεο επζχλεο θαη εμνπζίεο γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο, λα έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξν έιεγρν ζηηο δηθέο ηνπο 
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αξκνδηφηεηεο. Ο ηξφπνο απηφο ζπλήζσο νδεγεί ζηελ ηαρχηεξε δξάζε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ, ελψ επίζεο ζπληειεί θαη ζηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. ην 

ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν φηαλ νη επηρεηξήζεηο απνθαζίζνπλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δξάζεο, ελψ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ηα θαηψηεξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο, αθνχ θαη απηά 

πιένλ ζα θιεζνχλ λα ιάβνπλ δηαθφξσλ εηδψλ απνθάζεηο90. 

 

Γιάγπαμμα 12 – Γομή ηηρ επισείπηζηρ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90

 Ralph M. Stair – George W. Reynolds. “Principles of Information Systems – A material 
approach”, 6

th
 edition, Thomson Course Technology 1996 

 

 



75 

 

3.4.4.2 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΔΤΔΛΗΞΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη παγθφζκην 

επίπεδν ηαπηφρξνλα. ε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, νη κάλαηδεξ επηδηψθνπλ ηε 

κέγηζηε δπλαηή επειημία ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα επηηχρνπλ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο θαη ηεο θεξδνθνξίαο91, λα απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απνθξίλνληαη 

ζηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ αγνξά θαη λα εληνπίδνπλ λέεο επθαηξίεο. 

Ο ξφινο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ αχμεζε ηεο επειημίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη θαζνξηζηηθφο, γηα λα μεπεξάζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

επηβάιεη ην κέγεζφο ηνπο. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνεζνχλ ζηελ εθηέιεζε 

δξαζηεξηνηήησλ φπσο ζπληνληζκφο, επεμεξγαζία πξνζθνξψλ ή 

παξαθνινχζεζε απνζεκάησλ, θαζψο θαη πνιιέο βηνκεραληθέο εξγαζίεο, κε 

πνιχ ιίγα ζηειέρε, ππαιιήινπο ή εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ92.   

Πην αλαιπηηθά, νη κηθξέο εηαηξείεο: 

 Με επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο, κε θνζηνβφξν ινγηζκηθφ ζρεδίαζεο κε ηε 

βνήζεηα ππνινγηζηή θαη εξγαιεηνκεραλέο ειεγρφκελεο απφ ππνινγηζηέο 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ κεγάισλ 

θαηαζθεπαζηψλ. 

 Πιεξνθνξίεο άκεζα πξνζπειάζηκεο κέζσ ηειεθψλνπ θαη ζπλδέζεσλ 

επηθνηλσλίαο, θαζηζηνχλ πεξηηηή ηελ αλάγθε πξνζσπηθνχ έξεπλαο θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ βηβιηνζεθψλ. 

 Σα ζηειέρε κπνξνχλ πην εχθνια λα παίξλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα δηεπζχλνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ 

βξίζθνληαη δηαζπαξκέλνη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

Δπηπιένλ, νη κεγάιεο εηαηξείεο: 
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 Με ζπζηήκαηα εμαηνκίθεπζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο επηηξέπνπλ 

ζε κεγάια εξγνζηάζηα λα δηαζέηνπλ πξνζαξκνζκέλα πξντφληα ζε κηθξέο 

πνζφηεηεο. 

 Σεξάζηηεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ην ηζηνξηθφ αγνξψλ πειαηψλ αλαιχνληαη, 

έηζη ψζηε νη κεγάιεο εηαηξίεο λα γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ πειαηψλ ηνπο ηφζν εχθνια φζν θαη νη ηνπηθνί έκπνξνη. 

 Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα θηάλνπλ εχθνια ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

νξγαληζκνχ, έηζη ψζηε ην θαηψηεξν πξνζσπηθφ θαη νη νκάδεο εξγαζίαο λα 

ελδπλακψλνληαη θαη λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα. 

Ηδηαίηεξα ζπρλά παξαηεξείηαη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ην θαηλφκελν ηεο καδηθήο 

πξνζαξκνγήο (mass customization), δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα 

παξάγεη εμαηνκηθεπκέλα πξντφληα ή ππεξεζίεο κε ηε ρξήζε επέιηθησλ 

ππνινγηζηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ καδηθή πξνζαξκνγή κε ηα 

ζπζηήκαηα απηά ζπλδπάδεη ην ρακειφ θφζηνο ηεο καδηθήο παξαγσγήο (mass 

production) κε ηελ επειημία ηεο μερσξηζηήο πξνζαξκνγήο (individual 

customization)93. Μάιηζηα ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε καδηθήο πξνζαξκνγήο : 

 Πξνζαξκνγή ζπλεξγαζίαο (Collaborative customization): νη επηρεηξήζεηο 

ζπδεηνχλ κε ηνλ εθάζηνηε πειάηε μερσξηζηά γηα λα πξνζδηνξίζνπλ κε φζν 

ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα, ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξερφκελνπ 

πξντφληνο ψζηε λα θαιχπηνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη 

θαιχηεξα νη απαηηήζεηο ηνπ (εμαηνκηθεπκέλν κάξθεηηλγθ). Σηο πιεξνθνξίεο 

πνπ παίξλνπλ απφ απηέο ηηο ζπδεηήζεηο, ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηε ζπλέρεηα 

γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ην πξντφλ.  

 Πξνζαξκνζηηθή πξνζαξκνγή (Adaptive customization): νη επηρεηξήζεηο 

παξάγνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ην 

νπνίν φκσο ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ εθάζηνηε πειάηε ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηηο 

δηθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο. 

 Γηαθαλήο πξνζαξκνγή (Transparent customization): νη εηαηξείεο 

παξέρνπλ ζηνπο κεκνλσκέλνπο πειάηεο ηα κνλαδηθά πξντφληα, ρσξίο 
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ξεηά λα πνπλ ηνπο φηη ηα πξντφληα έρνπλ πξνζαξκνζηεί κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ε αλάγθε λα 

αμηνινγεζνχλ γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

 Καιιπληηθή πξνζαξκνγή (Cosmetic customization): νη εηαηξίεο παξάγνπλ 

έλα ηππνπνηεκέλν θπζηθφ πξντφλ, αιιά ην πξνσζνχλ ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο πειάηεο κε μερσξηζηνχο ηξφπνπο. 

 

 

3.4.4.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ 

 

3.4.4.3.1 ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ 

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη ζπληειεζηήο παξαγσγήο πνπ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηαζεί απφ θεθάιαην θαη εξγαζία. Λφγσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

ιηγφηεξν θεθάιαην θαη εξγαζία απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ίδηνπ 

απνηειέζκαηνο. Ο νξγαληζκφο πεξηζζφηεξν βαζίδεηαη ζην θεθάιαην θαη ιηγφηεξν 

ζηελ εξγαζία – πνπ έρεη παξαδνζηαθά απμαλφκελν θφζηνο – θαη ζπλεπψο 

κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ θαη ησλ ππαιιήισλ94.  

 

 

3.4.4.3.2 ΘΔΧΡΗΑ ΚΟΣΟΤ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 
 

Οη επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ επεηδή κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο/δνζνιεςίεο 

εζσηεξηθά κε πην νηθνλνκηθφ ηξφπν απ‟ φηη κε εζσηεξηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ 

αγνξά95,96. ηελ επηρείξεζε επηθέξεη θφζηνο φηαλ εηζέξρεηαη ζε κία αγνξά ηελ 

                                                 
94

 εκεηψζεηο καζήκαηνο Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ – Σκήκα 
Πιεξνθνξηθήο, ππεχζπλνο καζήκαηνο: Δπηθ. Καζεγεηήο Γ. Η. Μαξηάθνο, εηζεγεηήο θεθαιαίνπ θαη 
ζπληάθηεο: Γξ. Γ. ηακνχιεο. - http://alexandra.di.uoa.gr/courses/mis/docs/chap3.doc 
95

 Kenneth C. Laudon – Jane P. Laudon, “Essentials of management information systems: 
managing the digital firm”, 6

th
 edition, Pearson Education Inc – Prentice Hall 2005 

96
 εκεηψζεηο καζήκαηνο Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ – Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο, ππεχζπλνο καζήκαηνο: Δπηθ. Καζεγεηήο Γ. Η. Μαξηάθνο, εηζεγεηήο θεθαιαίνπ θαη 
ζπληάθηεο: Γξ. Γ. ηακνχιεο. - http://alexandra.di.uoa.gr/courses/mis/docs/chap3.doc 
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νπνία δελ έρεη ε ίδηα δεκηνπξγήζεη. Απηφ είλαη ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ θαη είλαη ην 

ηζνδχλακν ηεο ηξηβήο ζηε θπζηθή. Οη νξγαληζκνί φπσο θαη ηα άηνκα 

πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ, δηάγξακκα 13, φπσο θαη ην 

θφζηνο παξαγσγήο, κε κέζα φπσο ε πξφζιεςε πεξηζζφηεξσλ εξγαδφκελσλ, ε 

θάζεηε νινθιήξσζε, ε επηινγή πξνκεζεπηψλ θαη δηαλνκέσλ, ε είζνδνο ζε λέεο 

αγνξέο, ε εμαγνξά άιισλ επηρεηξήζεσλ, αθφκε θαη ε δεκηνπξγία κνλνπσιίσλ.  

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνεζνχλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο ζε 

κία αγνξά – δει. ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ – θάλνληαο ειθπζηηθή ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε απηήλ. Οη επηρεηξήζεηο θαηά παξάδνζε απμάλνπλ ζε 

κέγεζνο γηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ελ δπλάκεη κεηψλνπλ ην θφζηνο γηα έλα δεδνκέλν κέγεζνο, κεηαθηλψληαο ηελ 

θακπχιε πξνο ηα κέζα, αλνίγνληαο ηε δπλαηφηεηα ηελ αχμεζεο εζφδσλ ρσξίο 

αχμεζε κεγέζνπο ή θαη κε κείσζε. 

 
 
Γιάγπαμμα 13 – Θευπία κόζηοςρ ζςναλλαγών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ημειώζειρ μαθήμαηορ Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Γιοίκηζηρ, Πανεπιζηήμιο 
Αθηνών – Σμήμα Πληποθοπικήρ, ςπεύθςνορ μαθήμαηορ: Δπικ. Καθηγηηήρ Γ. Η. Μαπηάκορ, 
ειζηγηηήρ κεθαλαίος και ζςνηάκηηρ: Γπ. Γ. ηαμούληρ. - 
http://alexandra.di.uoa.gr/courses/mis/docs/chap3.doc 
 

 

 

                                                                                                                                                  
 

 

Κόζηορ 

ζςναλλαγών 

Μέγεθορ επισείπηζηρ 
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3.4.4.3.3 ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ 

 

χκθσλα κε απηήλ, ε επηρείξεζε είλαη έλα πιέγκα απφ ζπκβάζεηο αλάκεζα ζε 

ελδηαθεξφκελα άηνκα θαη φρη κία νληφηεηα ελνπνηεκέλε πνπ δεηά κεγηζηνπνίεζε 

θέξδνπο.  

Ο θχξηνο ηεο επηρείξεζεο πξνζιακβάλεη ελδηαθεξφκελα άηνκα πξνο εξγαζία 

παξαρσξψληαο εμνπζία θαη αλαζέηνληαο επζχλε. Απηά ηα άηνκα ρξεηάδνληαη 

δηνίθεζε, επίβιεςε θαη έιεγρν, πνπ αληηζηνηρεί ζε θάπνην θφζηνο, ην θφζηνο ησλ 

αληηπξνζψπσλ ή ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ. 

Καζψο νη νξγαληζκνί κεγαιψλνπλ, απμάλεη ην θφζηνο ησλ αληηπξνζψπσλ ή 

ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ, „φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 14. Σα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα „πηέδνπλ‟ ηελ θακπχιε απηνχ ηνπ θφζηνπο πξνο ηα θάησ, 

απνηξέπνληαο ηελ αχμεζε ησλ νξγαληζκψλ ζε βάξνο ηνπ θφζηνπο ησλ 

αληηπξνζψπσλ ή ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ. 

 

 

 

 

Γιάγπαμμα 14 – Θευπία ηηρ ανηιπποζώπεςζηρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Πηγή: ημειώζειρ μαθήμαηορ Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Γιοίκηζηρ, Πανεπιζηήμιο 
Αθηνών – Σμήμα Πληποθοπικήρ, ςπεύθςνορ μαθήμαηορ: Δπικ. Καθηγηηήρ Γ. Η. Μαπηάκορ, 
ειζηγηηήρ κεθαλαίος και ζςνηάκηηρ: Γπ. Γ. ηαμούληρ. - 
http://alexandra.di.uoa.gr/courses/mis/docs/chap3.doc 
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Μέγεθορ επισείπηζηρ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΔΗΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη θχξηεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

δηαθξίλνληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κε βάζε ην επίπεδν ηεο επηρείξεζε 

απφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη, νη βαζηθνί ηχπνη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

θαζψο επίζεο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απφ ιεηηνπξγηθή ζθνπηά. Σέινο 

ζα παξνπζηαζηνχλ δχν εηδηθέο πεξηπηψζεηο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ θαη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ.  

 

 

4.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηεξαξρίαο κηαο επηρείξεζεο, είλαη πξνθαλέο 

πσο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, εηδηθφηεηεο, επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο. 

Σα ζπζηήκαηα, θαινχληαη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί λα απινπζηεχζνπλ απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο, αλεμαξηήησο 

επηπέδνπ, λα είλαη απνδνηηθφηεξνη. Χζηφζν θαλέλα ζχζηεκα, απφ κφλν ηνπ δελ 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη κηα επηρείξεζε. 

Οη δηάθνξεο ινηπφλ θαηεγνξίεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, βνεζνχλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε απηήο ηεο δπζθνιίαο.  

Γηαθξίλνληαη ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αλάινγα 

κε ην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο πνπ εμππεξεηνχλ. Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο ηα επίπεδα απηά ππνδηαηξνχληαη θαη ζε ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο, σο εμήο: 

πσιήζεηο θαη κάξθεηηλγθ, θαηαζθεπή θαη παξαγσγή, ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη 
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ινγηζηήξην θαη αλζξψπηλνη πφξνη97. ην δηάγξακκα 15 θαίλνληαη απηέο νη 

δηαθξίζεηο. Σα ζπζηήκαηα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη έηζη ψζηε λα  ηθαλνπνηνχλ 

απηά ηα δηαθνξεηηθά νξγαλσζηαθά ελδηαθέξνληα. 

 

Γιάγπαμμα 15 – Δπίπεδα δομήρ ηηρ επισείπηζηρ και λειηοςπγικοί ηομείρ 
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 Kenneth C. Laudon – Jane P. Laudon, “Essentials of management information systems: 
managing the digital firm”, 6

th
 edition, Pearson Education Inc – Prentice Hall 2005 
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4.2.1 ΤΣΖΜΑΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ 

 

Σν θχξην αληηθείκελν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ επηπέδνπ κηαο επηρείξεζεο απνηειεί ε 

άκεζε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηεο θαη ε ηξνθνδφηεζε ησλ 

αλσηέξσλ επηπέδσλ κε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο, ηα έζνδα, ηε 

κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα θίλεηξα γηα ηνπο ππαιιήινπο θ.ά.98. Σα 

ιεηηνπξγηθά ζηειέρε, έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ελαζρφιεζήο ηνπο ηελ εχξπζκε 

θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζην επίπεδν ησλ θαζεκεξηλψλ 

ηεο δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο φζν θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο ηεο. Έηζη, ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγηθνχ επηπέδνπ 

(operational-level systems) έρνπλ ζαλ βαζηθφ ζθνπφ ηελ απάληεζε ζε ηξέρνπζεο 

εξσηήζεηο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ νξγαληζκνχ99. 

 

 

4.2.2 ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ 

 

Σα ζπζηήκαηα δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ (management-level systems), είλαη 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν, ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ηηο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ100. 

Σα ζπζηήκαηα απηά εθδίδνπλ θπξίσο πεξηνδηθέο αλαθνξέο θαη φρη άκεζεο 

εθηειεζηηθέο πιεξνθνξίεο ζε αληίζεζε κε ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγηθνχ επηπέδνπ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ζην επίπεδν απηφ, ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο πξντφλησλ, κέζσλ θαη κεζφδσλ 

                                                 
98

 Αλαζηαζηάδεο . Παλαγηψηεο, «Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο ζηε Νέα Οηθνλνκία – 
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παξαγσγήο, πνιηηηθψλ γηα ην πξνζσπηθφ θ.ά.101. Χζηφζν, πξέπεη αθφκα λα 

ηνληζηεί πσο κεξηθά ζπζηήκαηα δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε κε ηξέρνληα δεηήκαηα θαη εζηηάδνπλ ζε ιηγφηεξν δνκεκέλεο 

απνθάζεηο γηα ηηο νπνίεο νη αλάγθεο πιεξνθφξεζεο δελ είλαη πάληνηε ζαθείο. Σα 

ζπζηήκαηα απηά γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ ην έξγν ηνπο ρξεηάδνληαη ζπρλά λέα 

δεδνκέλα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηα νπνία δελ είλαη εθηθηφ λα γίλνπλ δηαζέζηκα απφ ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγηθνχ 

επηπέδνπ.  

 

4.2.3 ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ 

 

ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν κηαο επηρείξεζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα αλψηαηα 

επηηειηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα 

ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ (strategic-level systems)102. Σα ζπζηήκαηα απηά 

ππνζηεξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ ησλ αλψηεξσλ 

ζηειερψλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη είλαη ηδηαίηεξα απαξαίηεηα ζηα ζηειέρε γηα ηε 

ράξαμε ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή 

καθξνπξφζεζκα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβνιέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο103.  

 

 

4.2.4 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΓΝΧΖ 
 

Δθηφο απφ ηα ηξία βαζηθά επίπεδα, ην ιεηηνπξγηθφ – ην δηνηθεηηθφ – ην 

ζηξαηεγηθφ, ππάξρεη άιιν έλα επίπεδν πνπ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηε δνκή κηαο 
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επηρείξεζεο, ην γλσζηηθφ επίπεδν. ην γλσζηηθφ επίπεδν δξαζηεξηνπνηνχληαη 

εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά ζηειέρε ηα νπνία κε ηε ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε 

νκάδσλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

ελζσκάησζε λέσλ γλψζεσλ θαη ηδεψλ ζην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο. Παξάιιεια βνεζνχλ ηελ επηρείξεζε λα νξγαλψζεη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηε δηαρείξηζε ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ησλ εγγξάθσλ πνπ 

δηαθηλνχληαη ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο φζν θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο104. 

 

 

4.3 ΣΤΠΟΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

4.3.1 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
ΤΝΑΛΑΓΧΝ 
 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ (Transaction 

Processing System - TPS), απνηεινχλ ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ην 

ιεηηνπξγηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν ηεο επηρείξεζεο, ελψ νπζηαζηηθά απνηεινχλ 

βαζηθφ ηκήκα ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο 

ηξνθνδνηνχλ κε ρξήζηκα ζηνηρεία ζρεδφλ φια ηα ππφινηπα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, βνεζψληαο ζεκαληηθά θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

επηρείξεζεο105.  

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο, ζπιιέγνπλ απφ ηα δηάθνξα 

ηκήκαηα θαη θαηαγξάθνπλ ζηνηρεία γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηππνπνηεκέλεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν νη εξγαζίεο, νη 

πφξνη θαη νη ζηφρνη είλαη πξνθαζνξηζκέλνη θαη πνιχ δνκεκέλνη, 

απηνκαηνπνηψληαο νπζηαζηηθά ηε ζπζζψξεπζε θαη ηελ επεμεξγαζία παληφο 

ηχπνπ ζπλαιιαγψλ, φπσο θαηαρψξεζε ηηκνινγίσλ, θαηαγξαθή εζφδσλ-εμφδσλ, 
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ελεκέξσζε απνζήθεο, κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ, κηζζνδνζία θ.ά.106. Ο ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ζπιινγή θαη ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ φκσο, 

απνθαζίδεηαη ζε αλψηεξν επίπεδν, φπσο θαη ε ιήςε ηεο απφθαζεο πεξηνξίδεηαη 

απφ ζηελά πιαίζηα πξνθαζνξηζκέλα επίζεο απφ πςειφηεξν νξγαλσηηθφ 

επίπεδν107.  

Δμαηηίαο ηεο ζπνπδαίαο ζεκαζίαο ησλ δηαδηθαζηψλ δνζνιεςηψλ ηεο επηρείξεζεο, 

νη επηρεηξήζεηο αλακέλνπλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο 

δνζνιεςηψλ λα εθπιεξψλνπλ κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, νη νπνίνη 

είλαη108: 

 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ δεκηνπξγεκέλσλ απφ ή θαη γηα ζπλαιιαγέο. Ο 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο 

ζπλαιιαγψλ είλαη λα θαηαγξάθνπλ, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα 

απνζεθεχνπλ ζπλαιιαγέο θαη λα παξάγνπλ κηα πνηθηιία εγγξάθσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηαηήξεζε πςεινχ βαζκνχ αθξίβεηαο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε απνθπγή 

ιαζψλ, ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαζπζηέξεζε κέρξη λα 

δηνξζσζνχλ κε απνηέιεζκα ηε δπζιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Με ηα 

ζπζηήκαηα απηά γίλνληαη έιεγρνη γηα ιάζε ηφζν απφ ηνπο ππνινγηζηέο 

φζν θαη απφ ηνπο ρξήζηεο. 

 Γηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Έλα 

αθφκα δεηνχκελν απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ, 

είλαη λα βεβαηψλνπλ φηη ηα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απνζεθεχνληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

είλαη αθξηβή, ηξέρνληα θαη θαηάιιεια.  

                                                 
106

 Αλαζηαζηάδεο . Παλαγηψηεο, «Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο ζηε Νέα Οηθνλνκία – 
Ζ λέα ςεθηαθή κεηακεραλνγξαθεκέλε επηρείξεζε », Alfa Books Scientific Editions 2001 
 
107

 Γεκεηξηάδεο Αληψλεο, «Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ», Δθδφζεηο Νέσλ 
Σερλνινγηψλ 2007 
108

 Ralph M. Stair – George W. Reynolds. “Principles of Information Systems – A material 
approach”, 6

th
 edition, Thomson Course Technology 1996 

 
 



88 

 

 Παξαγσγή έγθαηξσλ αλαθνξψλ. Ζ παξαγσγή αλαθνξψλ ρσξίο ηε ρξήζε 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη κηα πνιχ ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα 

δηαξθέζεη απφ κέξεο, βδνκάδεο κέρξη θαη κήλεο γηα λα νινθιεξσζεί. Ζ 

δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη ζεκαληηθά θπξίσο ράξε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ πιηθνχ 

ππνινγηζηψλ (hardware) θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ (telecommunications).  

 Αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Πξηλ ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ, 

ρεηξνθίλεηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ απαηηνχζαλ εληαηηθή 

εξγαζία. Γηα ηελ αθξίβεηα ρξεηαδφληνπζαλ δσκάηηα γεκάηα ππαιιήινπο 

θαη εμνπιηζκφ, ψζηε λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία ηηο δνζνιεςίεο ηηο 

επηρείξεζεο ρεηξνθίλεηα. Αληίζεηα, ζηε ζεκεξηλή επνρή απηά κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο 

ζπλαιιαγψλ βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηέο, κε απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηεθπεξαίσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Σέινο αμίδεη λα ηνληζηεί, πσο ηα ζεκεξηλά θαη πιένλ εμειηγκέλα ζπζηήκαηα 

επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ, έρνπλ ελζσκαηψζεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ηε 

δηάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (Online Transaction Processing System-

OLTPS)109. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ιεηηνπξγίαο ηα νπνία παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ 

παξαγσγηθή κνλάδα ηεο επηρείξεζεο θαη επεκβαίλνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

δηνξζψλνληαο νπνηαδήπνηε απφθιηζε, εθηειψληαο πξνγξακκαηηδφκελεο 

απνθάζεηο ξνπηίλαο, φπσο απηφκαηεο παξαγγειίεο πξντφλησλ θαη 

απνθαηάζηαζε επηπέδνπ ιεηηνπξγίαο δηαθφξσλ κεραλεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
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4.3.2 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (management information systems - 

MIS) βξίζθνληαη θπξίσο ζην δηνηθεηηθφ επίπεδν ελφο νξγαληζκνχ θαη 

εμππεξεηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ θαη ιήςεο απνθάζεσλ, 

εθδίδνληαο ηαθηηθέο αλαθνξέο θαη αλαθνξέο απνθιίζεσλ. Σα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ, εθηφο απφ ηηο αλαθνξέο πνπ παξέρνπλ ζηα 

ζηειέρε, παξέρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία ηξέρνπζαο 

απφδνζεο θαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί, 

πσο ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζε εζσηεξηθά, θαη φρη πεξηβαιινληηθά ή εμσηεξηθά, γεγνλφηα110. 

Οπζηαζηηθά ινηπφλ, ηα ζπζηήκαηα απηά πξνζθέξνπλ αλά πεξηνδηθά δηαζηήκαηα 

ζηα ελδηάκεζα δηεπζπληηθά ζηειέρε, απζηεξά ζρεδηαζκέλεο αλαθνξέο κε 

γλσζηέο θαη θαζνξηζκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ δνκέο θαη πεξηερφκελν, 

πξνεξρφκελεο απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, απφ ζπζηήκαηα θαηψηεξνπ 

επηπέδνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα θπξίσο απφ ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο 

ζπλαιιαγψλ. 

Οη αλαθνξέο απηέο κπνξεί λα είλαη111 : 

 Πξνγξακκαηηζκέλεο αλαθνξέο, φπσο ζπλφςεηο κελφο νη νπνίεο 

αθνινπζνχλ έλα ηππηθφ format θαη δεκηνπξγνχληαη ζχκθσλα κε έλαλ πξν-

νξηδφκελν θαηάινγν 

 Αλαθνξέο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ (ad hoc reports), κεξηθέο θνξέο 

νλνκάδνληαη θαη αλαθνξέο δήηεζεο (demand reports) απνηεινχλ 

πξνζαξκνζκέλεο αλαθνξέο, πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα λα παξέρνπλ 

ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε ε νπνία δελ είλαη δηαζέζηκε ζηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο αλαθνξέο 
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 πγθεληξσηηθέο αλαθνξέο, φπνπ ζπγθεληξψλνπλ δεδνκέλα απφ αξθεηέο 

ζπλαιιαγέο θαη παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζε κηα ζπκππθλσκέλε 

κνξθή 

 Αλαθνξέο εμαηξέζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη έμσ 

απφ ηα θαλνληθά ή ηα απνδερφκελα εχξε. 

Σέινο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ επηρεηξνχλ λα δψζνπλ κηα 

ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, απνηππψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

απνθιίζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη απφ ηνπο αξρηθνχο ζρεδηαζκνχο, 

ρξεζηκνπνηψληαο απιέο αλαιπηηθέο ηερληθέο γηα ηελ επίιπζε βξαρππξφζεζκσλ 

πξνβιεκάησλ112, ελψ ε θχξηα δηαθνξά ηνπο απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ είλαη φηη απηά κπνξνχλ φρη κφλν λα εγγξάθνπλ 

δεδνκέλα αιιά θαη λα ηα ελνπνηνχλ, νκαδνπνηψληαο ή ζπλνςίδνληάο ηα. 

 

 

4.3.3 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΑΠΟΦΑΔΧΝ  
 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (decision support 

systems-DSS) αλήθνπλ θαη απηά θπξίσο ζην δηνηθεηηθφ επίπεδν κηαο επηρείξεζεο 

θαη ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα θαη εμειηγκέλα αλαιπηηθά κνληέια ή εξγαιεία 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα λα ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε κε δνκεκέλσλ 

απνθάζεσλ113. Σα ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηα 

ζηειέρε, θαζψο ηα βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζπάληεο θαηαζηάζεηο, 

κνλαδηθέο, νη νπνίεο δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ.  

Σα πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ καζεκαηηθά κνληέια (ζπλήζσο κνληέισλ επηρεηξεζηαθήο 

έξεπλαο), γηα λα αλαιχνπλ δεδνκέλα θαη έρνληαο σο ζηφρν ηελ εθηίκεζε 

απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ 
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ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο114. Σα δεδνκέλα απηά, κπνξεί 

λα είλαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Δπεμεξγαζίαο πλαιιαγψλ ή θαη απφ ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο 

ηεο επηρείξεζεο, ελψ αξθεηά ζπρλά γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο θαηάζηαζεο 

κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ην εμσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ θχζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απηνχ ηνπ ηχπνπ επηηξέπεη ην κεγάιν 

βαζκφ αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ επρέξεηα λα παξέκβεη 

ζηε δηαδηθαζία, λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα θαη λα δνθηκάζεη δηάθνξα ζελάξηα κε 

δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. Με απηή ηελ έλλνηα, έλα 

ζχζηεκα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα ζχλνιν 

εξγαιείσλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία 

ηεο δηαδηθαζίαο. Δπνκέλσο, ν φξνο χζηεκα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ κπνξεί 

λα κελ αληηπξνζσπεχεη έλα νινθιεξσκέλν, δνκεκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

αιιά έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ θαη εξγαιείσλ αλάιπζεο πνπ βνεζνχλ ην ρξήζηε 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ εθηίκεζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κηα ηαμηλφκεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, πνπ έρεη αλαπηχμεη ν Haettenschwiler. 

χκθσλα κε απηή δηαθνξνπνηνχληαη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 

(ΤΑ) ζε ελεξγεηηθά, παζεηηθά θαη ζπλεξγαηηθά. Σν παζεηηθφ ΤΑ είλαη έλα 

ζχζηεκα πνπ βνεζάεη ηε ιήςε απνθάζεσλ, αιιά δελ κπνξεί λα αλαδείμεη κηα 

ζαθή πξφηαζε απφθαζεο ή ιχζεο. Σν ελεξγεηηθφ ΤΑ κπνξεί λα αλαδείμεη κηα 

ηέηνηα ζαθή πξφηαζε απφθαζεο ή ιχζεο. Σν ζπλεξγαηηθφ ΤΑ επηηξέπεη ζηνλ 

απνθαζίδνληα (ή ζηνλ ζχκβνπιφ ηνπ) λα ηξνπνπνηήζεη, λα νινθιεξψζεη, ή λα 

ηειεηνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο απνθάζεσλ πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα, πξηλ λα 

ζηαινχλ πίζσ ζην ζχζηεκα γηα επηθχξσζε. Σν ζχζηεκα πάιη ηξνπνπνηεί, 

νινθιεξψλεη, θαη ηειεηνπνηεί ηηο πξνηάζεηο ηνπ απνθαζίδνληα θαη ηηο ζηέιλεη 

πίζσ ζε απηφλ γηα επηθχξσζε. Όιε ε δηαδηθαζία μεθηλάεη απφ ηελ αξρή, κέρξη λα 

παξαρζεί κηα πην ελνπνηεκέλε ιχζε. 
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Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ, κπνξνχλ λα είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ εμέιημε ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηε ζπλέρεηα: 

 Βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ κέζσ θαιχηεξεο 

θαηαλφεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 Δμέηαζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ελαιιαθηηθψλ απνθάζεσλ 

 Γξήγνξε αληαπφθξηζε ζηηο παξνπζηαδφκελεο θαηαζηάζεηο  

 Καιχηεξνο έιεγρνο 

 Δμνηθνλφκεζε ζε ρξφλν θαη ρξήκα 

 Βειηίσζε επηθνηλσλίαο 

 Απνηειεζκαηηθή νκαδηθή εξγαζία 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηέο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (ΤΑ) θαη ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (ΠΓ). Σα ΠΓ δίλνπλ έκθαζε ζε 

πξνγξακκαηηζκέλεο αλαθνξέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ελψ ηα ΤΑ 

εζηηάδνληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπίζεο, νη αλαθνξέο ησλ ΠΓ είλαη 

πξνηππνπνηεκέλεο, δνκεκέλεο, πξνγξακκαηηζκέλεο θαη επαλαιακβαλφκελεο, 

ελψ νη αλαθνξέο ησλ ΤΑ είλαη κε-δνκεκέλεο θαη δηαζέζηκεο κε βάζε ην αίηεκα. 

Σέινο, ηα ΠΓ πεξηνξίδνληαη απφ ηα νξγαλσζηαθά ζπζηήκαηα, ελψ ηα ΤΑ είλαη 

άκεζα θαη θηιηθά115. 

 

 

4.3.3.1 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΟΜΑΓΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ  

 

Έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο νκαδηθψλ απνθάζεσλ (ΤΟΑ) είλαη έλα δηαδξαζηηθφ 

ζχζηεκα βαζηδφκελν ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
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δηεπθνιχλεη ζηε ιχζε κε-δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ απφ έλα ζχλνιν ιεπηψλ 

απνθάζεσλ πνπ εξγάδνληαη καδί σο νκάδα. 

Σα νκαδηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ βνεζνχλ ηα ζηειέρε λα 

θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη λα ιακβάλνπλ ηηο θαηαιιειφηεξεο 

απνθάζεηο ζε ζχληνκν ρξφλν. Αξρηθά, αλαπηχρζεθαλ απφ ζπδεηήζεηο αηφκσλ 

ζηνλ ίδην ρψξν θαη ρξφλν, φκσο κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαηάθεξαλ λα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα επηθνηλσλνχλ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, φπνπ 

θαη αλ βξίζθνληαη. 

Σα ΤΟΑ, είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ: 

 Σν νξγαλφγξακκα ηνπο, επηηξέπεη ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Ζ εμνπζία θαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ ζηειερψλ θαηαλέκεηαη ζε φιε ηελ 

επηρείξεζε. 

 Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ έπεηαη ησλ ζπζθέςεσλ θαη δελ πξνεγείηαη 

απηψλ. 

 Ζ επηρείξεζε δηεξεπλά ηα ελαιιαθηηθά ζρέδηα δξάζεο θαη δε ιακβάλεη κηα 

απφθαζε εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Σα νθέιε ηψξα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηνχ ηνπ 

ηχπνπ είλαη επίζεο αξθεηά: 

 Οη νκάδεο απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηα άηνκα ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. 

 Σα άηνκα είλαη ππεχζπλα γηα ηηο απνθάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ. 

 Οη νκάδεο αληηκεησπίδνπλ θαιχηεξα απφ ηα άηνκα κεκνλσκέλα ηα 

αζπλήζηζηα ιάζε. 

 Μηα νκάδα έρεη πεξηζζφηεξε δηαζέζηκε πιεξνθνξία (γλψζε) απφ ην θάζε 

άηνκν μερσξηζηά, αθνχ αζξνίδνληαη νη γλψζεηο φισλ ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα, κε απνηέιεζκα πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο θαη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο. 

 Γεκηνπξγία απνηειέζκαηνο ζπλεξγίαο. 

 Ζ εξγαζία κε ηελ νκάδα κπνξεί λα παξαθηλήζεη ηελ φιε δηαδηθαζία αιιά 

θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα είλαη πην δξαζηήξηνη. 
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Σέινο, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο νκαδηθψλ 

απνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεπέο, δειαδή λα βαζίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηνπ πξνβιήκαηνο, λα έρεη εκθαλή ηξφπν ιεηηνπξγίαο, λα αληηκεησπίδεη 

ηηο ηδηνξξπζκίεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη λα επηθεληξψλεηαη ζην πξφβιεκα116. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο νκαδηθψλ απνθάζεσλ, ζα 

απνηειέζνπλ ζην κέιινλ εληαία βάζε ιήςεο απνθάζεσλ κεηαμχ αλζξψπσλ πνπ 

ζα βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλα γεσγξαθηθά ζεκεία εξγαδφκελνη γηα ηνλ ίδην 

ζθνπφ. Δπίζεο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθηλήζεσλ, ε άκεζε θαη νπζηαζηηθή 

δηαζχλδεζε ησλ ζηειερψλ πνπ είλαη ζε γεσγξαθηθά δηάζπαξηεο πεξηνρέο 

κεηξηάδνπλ ην αξθεηά πςειφ κέρξη ζηηγκήο θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ117.  

 

 

4.3.4 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ  

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο δηνίθεζεο (executive support 

systems-ESS) αλήθνπλ ζην ζηξαηεγηθφ επίπεδν κηαο επηρείξεζεο θαη είλαη 

ζρεδηαζκέλα λα αληηκεησπίδνπλ ηε κε δνκεκέλε ιήςε απνθάζεσλ κε ηε βνήζεηα 

πξνεγκέλσλ γξαθηθψλ θαη επηθνηλσληψλ118.  

Σα ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζε πεξηπηψζεηο ιήςεο 

έθηαθησλ απνθάζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη θξίζε, αμηνιφγεζε θαη δηαίζζεζε, επεηδή 

δελ ππάξρεη πξνζπκθσλεκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ιχζεο. Σα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο δηνίθεζεο δεκηνπξγνχλ έλα 

γεληθεπκέλν ππνινγηζηηθφ θαη επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ αληί λα πξνζθέξνπλ 

θάπνηα ζηαζεξή εθαξκνγή ή ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα. Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη 

ζην δηάγξακκα 16, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψλνπλ απνθάζεηο πνπ 
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πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο, φπσο λέεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, 

έξεπλεο αγνξάο απφ δηεζλείο νίθνπο, δηεζλήο βάζεηο δεδνκέλσλ θ.ά., 

δεκηνπξγψληαο έλα θηιηθφ θαη εχρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

νπνίνπ ηα εμσηεξηθά δεδνκέλα δηαζηαπξψλνληαη κε απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο απνθάζεσλ. Ο ιφγνο γηα ηηο εχρξεζηεο δηαζπλδέζεηο γξαθηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη φηη ηα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ζηειέρε ηα νπνία ζπλήζσο έρνπλ ειάρηζηε ή θαζφινπ άκεζε επαθή ή πείξα απφ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε ππνινγηζηέο.  

πκπεξαζκαηηθά, πξνθχπηεη πσο ε κεγάιε ρξεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ 

έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα ζπλζεηηθήο αλάιπζεο, ζχγθξηζεο θαη αλάδεημεο ησλ 

θαηεπζχλζεσλ πνπ πξέπεη λα πάξεη ε επηρείξεζε. Ζ επειημία πνπ δηαζέηνπλ 

παξέρεη ζηα επηηειηθά ζηειέρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαπιάζνπλ κε ην δηθφ ηνπο 

ηξφπν ηηο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ηνπο απαζρνιεί, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα σο θπζηθή θαη λνεηή επέθηαζε ηεο δηθηάο ηνπο 

κεζνδνινγίαο θαη ζθέςεο119. 

 

Γιάγπαμμα 16 – Πληποθοπιακό ζύζηημα ςποζηήπιξηρ διοίκηζηρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Αναζηαζιάδης Σ. Παναγιώηης, «Τα Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Διοίκηζης ζηη Νέα Οικονομία 

– Η νέα υηθιακή μεηαμητανογραθημένη επιτείρηζη », Alfa Books Scientific Editions 2001 
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Ζ λέα ςεθηαθή κεηακεραλνγξαθεκέλε επηρείξεζε », Alfa Books Scientific Editions 2001 
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4.3.5 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
 

Σφζν ηα πιεξνθνξηαθά γλσζηηθά ζπζηήκαηα εξγαζίαο φζν θαη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ, αλήθνπλ ζην γλσζηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν 

ηεο επηρείξεζεο. 

Σα πιεξνθνξηαθά γλσζηηθά ζπζηήκαηα εξγαζίαο, εμππεξεηνχλ εθείλε ηελ 

θαηεγνξία ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε ηελ παξαγσγή λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη λέαο γλψζεο, θαζψο 

θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ επηρείξεζε120. Σα γλσζηηθά ζπζηήκαηα εξγαζίαο 

ζηελ νπζία πξνάγνπλ ηε λέα γλψζε πνπ παξάγεηαη απφ ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ, δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ νκαιή έληαμε ησλ λέσλ εθαξκνγψλ 

ζηελ επηρείξεζε. Σα πην ραξαθηεξηζηηθά γλσζηηθά ζπζηήκαηα εξγαζίαο είλαη ηα 

εμήο: 

 πζηήκαηα ζρεδηαζκνχ (Computer Aided Design-CAD): επηηξέπνπλ ηε 

δεκηνπξγία θαη αλαζεψξεζε ζχλζεησλ θαη πνιχπινθσλ ζρεδίσλ 

(αξρηηεθηνληθφ-βηνκεραληθφ ζρέδην). 

 πζηήκαηα νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ: Δπηηξέπνπλ ηελ πξφβιεςε βαζηθψλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο εηαηξίαο. 

 Ηδεαηά θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα: απνηεινχλ ζπζηήκαηα εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηα νπνία κέζσ ηεο ρξήζεο εηθφλαο, θηλνχκελεο εηθφλαο, 

ήρνπ θαη γξαθηθψλ παξέρνπλ δπλαηφηεηεο πξνζνκνίσζεο πξντφλησλ121. 

Όζνλ αθνξά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ, απηά 

εμππεξεηνχλ ηνπο ρξήζηεο δεδνκέλσλ, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξεο 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο. Οπζηαζηηθά, δελ παξάγνπλ λέεο πιεξνθνξίεο θαη λέα 

γλψζε, ελψ επηθνηλσλνχλ κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ή κε άιιεο επηρεηξήζεηο 

θαη ρξεζηκεχνπλ ζαλ εξγαιεία ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ122. πκβάιινπλ 

                                                 
120

 Γεκεηξηάδεο Αληψλεο, «Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ», Δθδφζεηο Νέσλ 
Σερλνινγηψλ 2007 
121

 Αλαζηαζηάδεο . Παλαγηψηεο, «Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο ζηε Νέα Οηθνλνκία – 
Ζ λέα ςεθηαθή κεηακεραλνγξαθεκέλε επηρείξεζε », Alfa Books Scientific Editions 2001 
122

 Γεκεηξηάδεο Αληψλεο, «Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ», Δθδφζεηο Νέσλ 
Σερλνινγηψλ 2007 
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ηδηαίηεξα ζην ζπληνληζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά 

γεσγξαθηθά ζεκεία ή ζε απνκαθξπζκέλα ζεκεία ζηα εζσηεξηθά πιαίζηα ηεο 

επηρείξεζεο, δηνηθεηηθέο νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε γεσγξαθηθή δηάζπαζε θ.ά.. Ζ 

αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε εξγαζηψλ γξαθείνπ, 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε δηάδνζε κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ 

επηθνηλσλίαο. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ελφο ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζπλνςίδνληαη 

σο εμήο: 

 Παξαγσγή θαη δηαρείξηζε εγγξάθσλ.  

 Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ. 

 Φεθηαθή αξρεηνζέηεζε. 

 Τπεξεζία εθδφζεσλ. 

 Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ. 

 Φχιια εξγαζίαο. 

 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κε ρξήζε ιέμεσλ θιεηδηψλ. 

 Γηαρείξηζε έξγνπ. 

 Δξγαιεία ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ. 

 Πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ξνψλ κέζσ ειεθηξνληθψλ 

εκεξνινγίσλ. 

 Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα πξνζδηνξίδεη, λα εθηειεί 

θαη λα παξαθνινπζεί ηε ξνή ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ, είηε κηαο νκάδαο, είηε ελφο νιφθιεξνπ ηκήκαηνο 

θαη ζπλνιηθά ηεο επηρείξεζεο. 

 Δμαζθαιίδεη άκεζε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο 

αξκνδίνπο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ, 

παξαθνινπζψληαο ηαπηφρξνλα ην βαζκφ νινθιήξσζεο θάζε 

δηαδηθαζίαο. 

 πκβάιεη ζηνλ θαιχηεξν ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ. 
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 Γηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ ή νκάδσλ 

εξγαδνκέλσλ.123 

 

 

4.4 ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ 
ΚΟΠΗΑ 

 

Μηα άιιε δηάθξηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κπνξεί λα γίλεη αλάινγα κε 

ηε ιεηηνπξγηθή ζθνπηά, δειαδή αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθφ ηνκέα ηεο επηρείξεζεο 

ηνλ νπνίν εμππεξεηνχλ. Έηζη πξνθχπηνπλ νη εμήο θαηεγνξίεο: πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πσιήζεσλ θαη 

θαηαζθεπήο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζήο θαη 

ινγηζηεξίνπ θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

 

 

4.4.1 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΧΛΖΔΧΝ ΚΑΗ 
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

Ζ ιεηηνπξγία κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ πξνψζεζε, ηελ πψιεζε ππαξρφλησλ πξντφλησλ ζε 

ππάξρνπζεο αγνξέο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη λέσλ αγνξψλ γηα λα 

εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηνπο ησξηλνχο αιιά θαη ηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο ηηο 

επηρείξεζεο. Δπίζεο ε ιεηηνπξγία ησλ πσιήζεσλ, αζρνιείηαη κε ηελ επαθή κε 

ηνπο πειάηεο, κε ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ηε ιήςε 

παξαγγειηψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε κεηά ηελ πψιεζε. Οη επηρεηξήζεηο νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν ζηξέθνληαη ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ηεο 

                                                 
123

 Αλαζηαζηάδεο . Παλαγηψηεο, «Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο ζηε Νέα Οηθνλνκία – 
Ζ λέα ςεθηαθή κεηακεραλνγξαθεκέλε επηρείξεζε », Alfa Books Scientific Editions 2001 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ πσιήζεσλ124. Σα ζηειέρε δηεθπεξαηψλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο απνηειεζκαηηθά κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ (sales and marketing information systems). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ηα ζπζηήκαηα απηά βνεζνχλ 

ζηελ εληνπηζκφ θαη ηελ επαθή κε ππνςήθηνπο πειάηεο, παξαθνινπζνχλ ηηο 

πσιήζεηο, επεμεξγάδνληαη παξαγγειίεο θαη παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Δπίζεο, ζην δηνηθεηηθφ επίπεδν ππνζηεξίδνπλ ηελ 

έξεπλα αγνξάο, ηηο εθζηξαηείεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο θαη ηηο απνθάζεηο 

ηηκνιφγεζεο, ελψ ηα αλψηαηα ζηειέρε ηνπ ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα ζπζηήκαηα απηά γηα λα παξαθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο 

γηα θαηλνχξηα πξντφληα θαη πσιήζεηο, γηα ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνχ λέσλ 

πξντφλησλ θαη ηέινο γηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ απφδνζε ησλ αληαγσληζηψλ125.  

 

 

4.4.2 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Ζ ιεηηνπξγία απηή ηεο επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ126. Έηζη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαηαζθεπήο θαη παξαγσγήο 

(manufacturing and production information systems), αζρνινχληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ παξαγσγήο, κε ηελ 

απφθηεζε, απνζήθεπζε θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ παξαγσγήο θαη κε 

ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ πιηθψλ θαη 

ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ.  

                                                 
124

 James A. O‟Brien, “Introduction to Information Systems”, eighth edition, Times Mirror High 
Education Group 1997 
125

 Kenneth C. Laudon – Jane P. Laudon, “Essentials of management information systems: 
managing the digital firm”, 6

th
 edition, Pearson Education Inc – Prentice Hall 2005 

126
James A. O‟Brien, “Introduction to Information Systems”, eighth edition, Times Mirror High 

Education Group 1997 
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Σα ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ζην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, αζρνινχληαη κε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ παξαγσγήο, ελψ ζην δηνηθεηηθφ επίπεδν κε ηελ 

αλάιπζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπο πφξνπο θαηαζθεπήο θαη 

παξαγσγήο. Σέινο, ζην ζηξαηεγηθφ επίπεδν, αζρνινχληαη κε ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο παξαγσγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, φπσο ε επηινγή 

ηνπνζεζηψλ γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο ή ην αλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ή φρη 

επελδχζεηο ζε λέα παξαγσγηθή ηερλνινγία127. 

 

 

4.4.3 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ινγηζηεξίνπ, 

είλαη ηα πην παιηά θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Σα 

ζπζηήκαηα απφ ηε ζθνπηά ηνπ ινγηζηεξίνπ, απνζεθεχνπλ θαη παξάγνπλ 

αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο θαη άιια νηθνλνκηθά 

γεγνλφηα128. Όζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία, είλαη ππεχζπλε γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ φπσο κεηξεηά, 

κεηνρέο, νκφινγα θαη άιιεο επελδχζεηο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο απφδνζήο ηνπο. Δπίζεο, δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο, 

ελψ γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ε επηρείξεζε ιακβάλεη ηε κέγηζηε δπλαηή 

απφδνζε απφ ηηο επελδχζεηο ηεο, ε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ρξεηάδεηαη κεγάιε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ απφ πεγέο εθηφο ηεο επηρείξεζεο.  

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηεξίνπ, ινηπφλ, είλαη 

απηά κε ηα νπνία παξαθνινπζνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη νη ξνέο 

θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. ε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ηα ζπζηήκαηα απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξαθνινπζνχληαη νη ρξεκαηηθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο 

                                                 
127

 Kenneth C. Laudon – Jane P. Laudon, “Essentials of management information systems: 
managing the digital firm”, 6

th
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κέζσ ζπλαιιαγψλ, φπσο έθδνζε επηηαγψλ, πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, 

αλαθνξέο ρξενγξάθσλ θαη εηζπξάμεηο. ε δηνηθεηηθφ επίπεδν, βνεζνχλ ηα 

ζηειέρε λα επηβιέπνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο 

επηρείξεζεο. Σέινο ζην ζηξαηεγηθφ επίπεδν ηεο επηρείξεζεο, ηα ζπζηήκαηα απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε γηα ηνλ θαζνξηζκφ καθξνπξφζεζκσλ 

επελδπηηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη γηα ηελ παξνρή καθξνπξφζεζκσλ 

πξνβιέςεσλ ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζήο ηεο. 

 

 

 

4.4.4 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 
 

Ζ ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ηελ 

ζηειέρσζε, ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ πιεξσκή-απνδεκίσζε θαη ηελ 

εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. Παξαδνζηαθά, νη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηέο γηα ηελ 

παξαγσγή αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ην κηζζνιφγην, γηα ηε δηαηήξεζε θαξηειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

γηα αλάιπζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο. Χζηφζν, πνιιέο επηρεηξήζεηο μεπέξαζαλ απηέο ηηο κεζφδνπο θαη 

αλέπηπμαλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αλζξψπηλσλ πφξσλ (human resource 

information systems)129, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο αλεχξεζε 

ππνςεθίσλ ππαιιήισλ, ηελ ηήξεζε νινθιεξσκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ην ππάξρνλ 

πξνζσπηθφ θαη ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ 

θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αλζξψπηλσλ πφξσλ ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, 

παξαθνινπζνχλ ηηο πξνζιήςεηο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο, ελψ ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν βνεζνχλ ηα ζηειέρε λα παξαθνινπζνχλ 

                                                 
129

 James A. O‟Brien, “Introduction to Information Systems”, eighth edition, Times Mirror High 
Education Group 1997 
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θαη λα αλαιχνπλ ηηο πξνζιήςεηο , ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ ακνηβή ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Σέινο, ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν πξνζδηνξίδνπλ ηηο αλάγθεο ζε 

πξνζσπηθφ (δεμηφηεηεο, κνξθσηηθφ επίπεδν, θαηεγνξίεο ζέζεσλ, αξηζκφο 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θφζηνο) γηα ηελ επηηπρία ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ 

ηεο επηρείξεζεο130. 

 

 

4.5 ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (Enterprise Resource 

Planning-ERP), απνηεινχλ νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ 

ζηφρν ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα 

ζπζηήκαηα απηά ελνπνηνχλ φιεο ηηο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, 

θαζψο θαη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζε έλα Κεληξηθφ χζηεκα Διέγρνπ πνπ παξέρεη 

κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο131. Παξέρνπλ 

νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξηαθέο ιχζεηο γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε 

δηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ πφξσλ, δίλνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ επηρείξεζε λα ιεηηνπξγήζεη ζπληνληζκέλα ζαλ εληαίν ζχλνιν, 

θαζνδεγνχκελε απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ. 

 

 

4.5.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα ηελ εμέιημε κίαο ηερλνινγίαο πνπ μεθίλεζε 

ζαξάληα πέληε ρξφληα πξηλ θαη ζπλερίδεη λα ιακβάλεη ρψξα κέρξη θαη ζήκεξα. 

Πξφθεηηαη γηα κία εμέιημε πνπ ζηεξίρζεθε ζε κία πξνζέγγηζε δνθηκήο θαη 

                                                 
130 Kenneth C. Laudon – Jane P. Laudon, “Essentials of management information systems: 
managing the digital firm”, 6

th
 edition, Pearson Education Inc – Prentice Hall 2005 

131 Γηαλλαθφπνπινο Γηνλχζεο – Παπνπηζήο Ησάλλεο, «Γηνηθεηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα», 
χγρξνλε Δθδνηηθή 2003 
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ζθάικαηνο (trial and error), θαη πνπ δηακνξθψζεθε κε βάζε επηηπρείο αιιά θαη 

αλεπηηπρείο εθαξκνγέο ζε πιήζνο επηρεηξήζεσλ.  

Πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ε βηνκεραλία ζηεξηδφηαλ ζε παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ κε δεκνθηιέζηεξε ίζσο ηε κέζνδν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πνζφηεηαο Παξαγγειίαο (Economic Order Quantity). Απηή ε 

κέζνδνο πξνζπαζνχζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηδαληθφηεξε πνζφηεηα παξαγγειίαο 

γηα θάζε πιηθφ, εμεηάδνληαο ηφζν ην θφζηνο παξαγγειηνιεςίαο, φζν θαη ην 

θφζηνο ηήξεζεο απνζέκαηνο. Ζ ηερληθή απηή είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία 

ηαθηηθή αληίδξαζεο ζηηο απμνκεηψζεηο ηεο δήηεζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ 

αγνξά, παξφια απηά ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα επηηπρψο απφ πάξα πνιιέο 

επηρεηξήζεηο.  

Σν 1960, κία λέα κέζνδνο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πιηθψλ πξνέθπςε κε ηελ 

νλνκαζία  

Πξνγξακκαηηζκφο Απαηηήζεσλ Τιηθψλ (Material Requirement Planning ή MRP)  

πξνζπαζψληαο λα δηαρεηξηζηεί ηα πιηθά κε έλαλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν. Ζ 

κέζνδνο απηή απνζπλζέηεη ηε δήηεζε ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζην 

Κχξην Πξφγξακκα Παξαγσγήο (Master Production Scheduleή MPS) γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε δνκή πξντφλησλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα Τιηθψλ (Bill Of 

Materials ή BOM).  

Παξά ηελ απιή ινγηθή ηνπ, ην MRP δελ κπνξεί πξαθηηθά λα πινπνηεζεί ρσξίο 

ηελ ππνζηήξημε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

M.R.P. επέθεξε ζεκαληηθά νθέιε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηελ εθάξκνζαλ, φπσο 

κείσζε ηνπ κέζνπ απνζέκαηνο, ειάηησζε ηνπ ρξφλνπ παξαγσγήο θαη 

απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο, αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο αμηνπηζηίαο (αθνχ πιένλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ). Απφ ηελ άιιε βέβαηα, ε κέζνδνο είρε ηηο απαηηήζεηο ηεο, 

φπσο αθξηβή βαζηθά δεδνκέλα ρξφλσλ παξάδνζεο θαη παξαγσγήο, αλαιπηηθά 

θαηαγεγξακκέλνπο θαη αμηφπηζηνπο πίλαθεο πιηθψλ θαη ρξφλν γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ.  

Ζ κέζνδνο MRP απνδείρηεθε αξθεηά θαιή (ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο), είρε φκσο κία ζεκαληηθή αδπλακία: δε ιάκβαλε ππφςε 
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ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ. Απηήλ ηελ αδπλακία επηρείξεζε λα θαιχςεη ην 

1970 κία κεηαιιαγκέλε ινγηθή MRP, ε νπνία νλνκάζηεθε MRP Κιεηζηνχ 

Βξφγρνπ (Closed Loop MRP) θαη πεξηιάκβαλε κία πξφζζεηε ιεηηνπξγία, ηνλ 

Πξνγξακκαηηζκφ Γπλακηθφηεηαο (Capacity Requirement Planning ή CRP). Ζ 

αλάδξαζε ηνπ θιεηζηνχ βξφγρνπ παξέρεηαη αθξηβψο απφ ην CRP, πνπ ειέγρεη ηε 

δηαζεζηκφηεηα, ή κε, ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ.  

Σν 1980, παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε λα ελζσκαησζνχλ ζηε κέζνδν θαη άιινη 

πφξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, νπφηε πξνέθπςε ν 

Πξνγξακκαηηζκφο Παξαγσγηθψλ Πφξσλ (Manufacturing Resource Planningή 

MRP II). Ο νξγαληζκφο APICS Association of Operations Management δίλεη ηνλ 

αθφινπζν νξηζκφ γηα ην MRP II: „„MRP II είλαη κία κέζνδνο γηα απνηειεζκαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ φισλ ησλ πφξσλ κίαο παξαγσγηθήο επηρείξεζεο. ε ηδαληθέο 

ζπλζήθεο αλαιχεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο ζε κνλάδεο, ηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζε αμίεο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα 

πξνζνκνίσζεο πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο‟‟.  

Απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν δηαζπλδεδεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο 

Δπηρεηξεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο (Business Planning), Πξνγξακκαηηζκφο 

Παξαγσγήο (Production Planning), Κχξην Πξφγξακκα Παξαγσγήο, 

Πξνγξακκαηηζκφο Απαηηήζεσλ Τιηθψλ, Πξνγξακκαηηζκφο Γπλακηθφηεηαο θαη 

Δθηειεζηηθφ χζηεκα Γπλακηθφηεηαο & Πξνηεξαηνηήησλ.  

Οξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ MRP II ήηαλ ε ππφζεζε ληεηεξκηληζηηθψλ 

ρξφλσλ, ε ππφζεζε ηεο άπεηξεο δηαζέζηκε δπλακηθφηεηα (infinite capacity) 

θαζψο θαη άιια, πνπ πξνζπάζεζαλ λα επηιπζνχλ απφ λέα εξγαιεία φπσο ηα 

ζπζηήκαηα CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided 

Manufacturing), CIM (Computer Integrated Manufacturing), COM (Customer 

Oriented Manufacturing) θαη πνιιά άιια. Σα άιπηα πξνβιήκαηα ηνπ MRP II θαη ε 

πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο ησλ πξφζζεησλ ιχζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαλ 

νδήγεζε ζηε γέλλεζε ηνπ ERP, ην νπνίν επηρεηξεί πιένλ λα δηαζπλδέζεη νκαιά 

ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο κίαο επηρείξεζεο κε ην παξαγσγηθφ ηεο 
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πεξηβάιινλ θαη λα ζπλδπάζεη επηηπρψο ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο φισλ ησλ πξνγφλσλ 

ηνπ132.  

 

 

4.5.2 ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 
 

Έλα ERP ζχζηεκα, νπζηαζηηθά: 

 Τπνζηεξίδεη φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο φπσο παξαγσγή, πσιήζεηο θαη 

δηαλνκή, πιεξσκέο, πξνκήζεηεο, απνζήθε, ινγηζηηθά, αλζξψπηλνη πφξνη 

θ.α. 

 Γηεθπεξαηψλεη ηνλ ππξήλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο 

βειηηψλνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. 

 Γεθπξψλεη ην πιεξνθνξηαθφ ράζκα κέζα ζηελ επηρείξεζε ή νξγαληζκφ. 

 Παξέρεη πιήξε νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ φρη κφλν κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ 

νκίινπ. 

 Τπνζηεξίδεη ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ. 

 Δπηηξέπεη ηελ απηφκαηε εηζαγσγή ηειεπηαίαο γεληάο ηερλνινγηψλ, φπσο 

Ζιεθηξνληθέο Πιεξσκέο, Ζιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ (ΔDI), 

Internet, Intranet, Σειεδηάζθεςε (Video Conference), Ζιεθηξνληθφ 

Δκπφξην θ.ά..  

 πκβάιεη ζηε αληηκεηψπηζε ησλ πην θνηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ φπσο ηελ έιιεηςε πξψησλ πιψλ, ηε βειηίσζε 

παξαγσγηθφηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε, ηε 

δηαρείξηζε απνζήθεο θ.ά.. 

 Παξέρεη επθαηξίεο γηα ζπλερή βειηίσζε θαη αλαζρεδηαζκφ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

                                                 
132

 www.scribd.com/doc/25377115/ERP-GREECE, «Υξήζε ησλ ERP ζπζηεκάησλ απφ ηηο 
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο» 
 

http://www.scribd.com/doc/25377115/ERP-GREECE
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 Παξέρεη εξγαιεία φπσο ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, ζπζηήκαηα 

δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ, εξγαιεία εμφξπμεο δεδνκέλσλ θ.ά.. 

 

 

4.5.3 ΒΑΗΚΔ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 
 

Οη ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ έλα ζχζηεκα ERP 

είλαη αξθεηά εθηεηακέλεο παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθνπνίεζεο ζρεδφλ 

θάζε δηαδηθαζίαο ελφο νξγαληζκνχ. Παξφια απηά είλαη ζπαληφηαηε πεξίπησζε 

φπνπ κία επηρείξεζε επηιέγεη λα πινπνηήζεη φιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ παξέρεη έλα 

ζχζηεκα ERP. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο απνηπρίαο 

εγθαηαζηάζεσλ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε αδπλακία επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ 

εθαξκνγψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηελ επηρείξεζε, ζην βαζκφ πνπ θαη ε ίδηα 

κπνξεί λα ηηο ιεηηνπξγήζεη θαη λα ηεο ππνζηεξίμεη.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ έρεη εγθαηαζηήζεη ηηο βαζηθέο 

εθαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ ERP, δειαδή ηε Λνγηζηηθή & Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Γηαρείξηζε, ηελ Δκπνξηθή Δθαξκνγή, ηε Γηαρείξηζε Τιηθψλ & Τπνζηήξημε 

Πξνκεζεηψλ θαη ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ & Διέγρνπ 

Παξαγσγήο. Οη επηρεηξήζεηο ηνικνχλ ζπλήζσο ηελ επέθηαζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο κεηά απφ έλα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ηνπο εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα 

πηνζέηεζεο λέσλ πξαθηηθψλ, ελψ ζπάληα εγθαζηζηνχλ ην ζχλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ133.  

 

 

 

 

                                                 
133 www.scribd.com/doc/25377115/ERP-GREECE, «Υξήζε ησλ ERP ζπζηεκάησλ απφ ηηο 
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο» 

http://www.scribd.com/doc/25377115/ERP-GREECE
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4.5.4 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 
  

Σν ζχζηεκα ERP θαιείηαη λα βειηηψζεη δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ επηρείξεζε, ψζηε 

ε ηειεπηαία λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, απηνκαηνπνηψληαο ζε κεγάιν βαζκφ 

δηαδηθαζίεο πνπ παξαδνζηαθά εθηεινχληαλ ρεηξφγξαθα θαη κε ηππνπνηεκέλα. 

Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ERP ζηελ επηρείξεζε δε ζεκαίλεη φηη ιχλνληαη απηφκαηα 

φια ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηά ηεο. Όκσο, αθφκα θαη απηά πνπ ιχλνληαη ζηελ 

αξρή, πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ιεηηνπξγηθά ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, θαζψο απφ 

δηάθνξεο αηηίεο ε ιεηηνπξγία ηνπ ERP ζπζηήκαηνο κπνξεί λα κελ είλαη πάληα ε 

αλακελφκελε.  

Σα αίηηα γηα πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο κπνξεί λα νθείινληαη ζε δηάθνξεο 

παξακέηξνπο, φπσο: αλεπαξθέο ππνινγηζηηθφ πιηθφ (hardware), πξνζσπηθφ 

πνπ έρεη έξζεη πξφζθαηα ζηελ επηρείξεζε θαη δελ έρεη ηελ απαηηνχκελε 

εθπαίδεπζε ζην ζχζηεκα, ζηαδηαθή απνζηαζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην 

ζχζηεκα, ε επηρείξεζε δελ πξνέβιεςε λα επηιχζεη έγθαηξα ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ρξεζηψλ κε ην ζχζηεκα θαη εθείλνη ην παξαθάκπηνπλ ή ην ζχζηεκα έρεη 

θνξησζεί ππεξβνιηθά, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ηνπο ρξήζηεο. 

Έηζη, ινηπφλ, ην ERP δε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα έξγν (project) κε 

νξηζκέλε αξρή θαη ηέινο. Σν ηέινο ηνπ έξγνπ απηνχ δελ έξρεηαη κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ERP ζηελ επηρείξεζε αιιά εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα έξγν 

δηαξθείαο, εθφζνλ ε επηρείξεζε επηζπκεί πξαγκαηηθά λα έρεη νθέιε απφ απηφ. Ζ 

εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP ζε κία επηρείξεζε πξαθηηθά ηειεηψλεη κε ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ έλα άιιν ζχζηεκα, φηαλ θαη εάλ απηή ζπκβεί. Ζ 

εγθαηάζηαζε ελφο ERP είλαη ζεκαληηθφ επίηεπγκα γηα θάζε επηρείξεζε, 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο. Με ην ERP ε επηρείξεζε εηζέξρεηαη ζε κία ιεηηνπξγηθή 

θάζε κεγαιχηεξεο νξγάλσζεο, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε. 

Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηε βνεζά λα 

αλαδηνξγαλσζεί, λα πηνζεηήζεη λέεο πξαθηηθέο, κε ηειηθφ ζηφρν λα ιάβεη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα απφ ηελ επέλδπζή ηεο ζην ERP. ηελ θαηεχζπλζε απηή 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη λέεο ζηξαηεγηθέο, φπσο ην e-business. 
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Παξαδνζηαθά, νη ιχζεηο ERP εζηηάδνπλ ζηελ ελνπνίεζε δηάθνξσλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηκεκάησλ κέζα ζηελ επηρείξεζε. ήκεξα, νη 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Internet γηα λα επεθηείλνπλ ηελ 

ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο πέξα απφ ηα θπζηθά εηαηξηθά φξηα, έηζη ψζηε λα 

πεξηιακβάλνπλ πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ζπλεξγάηεο θαη εξγαδνκέλνπο. Με ηε 

ρξήζε ηερλνινγηψλ web, ην ERP κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κία ελνπνηεκέλε e-

business πιαηθφξκα, ε νπνία ζα επηηξέςεη ζηελ επηρείξεζε: 

 λα βειηηψζεη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο, παξέρνληαο 

αθφκα θαη ηε δπλαηφηεηα απηνεμππεξέηεζεο ή απηνπιεξνθφξεζεο ησλ 

πειαηψλ 

 λα επηηχρεη νκνηνγέλεηα ζηηο εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο, επεθηείλνληαο ηε ρξήζε 

ηνπ ERP ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα 

 λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο κέζσ απμεκέλνπ customer loyalty θαη 

λέσλ θαλαιηψλ πσιήζεσλ 

 λα ζπιιέγεη δεδνκέλα πειαηψλ κέζσ ηνπ Internet θαη έηζη λα καζαίλεη 

πεξηζζφηεξα γη' απηνχο θαη ηηο αγνξέο 

 λα βειηηψλεη ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, απμάλνληαο ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο κέζα θαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε 

 λα πινπνηεί πξαθηηθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, πιήξσο ελνπνηεκέλεο κε 

ηα ζπζηήκαηα backup ηεο επηρείξεζεο 

Αξθεηέο επηρεηξήζεηο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ERP, πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε λέσλ εθαξκνγψλ πνπ ζα ηνπ πξνζζέζνπλ λέα αμία. Σέηνηεο 

εθαξκνγέο απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ 

(Customer Relationship Management), Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

(Supply Chain Management), Advance Planning and Scheduling, Δπηρεηξεζηαθήο 

Δπθπΐαο (Business Intelligence) θαη θπζηθά, ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Βαζηθφ θίλεηξν απηψλ ησλ θηλήζεσλ είλαη αθ' ελφο ε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ 

δαπαλψλ θαη αθ' εηέξνπ ε κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ απφ ηελ επέλδπζε ζην 

ERP. ήκεξα, νη επηρεηξήζεηο θαη ε ηερλνινγία είλαη ηφζν ζηελά ζπλδεδεκέλεο 

ψζηε είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα αιιάμεηο ην έλα ρσξίο λα επεξεαζηεί ην άιιν. 
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Απηφ είλαη αιεζέο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ έξγσλ ERP, φπνπ ην ινγηζκηθφ, νη 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη νη άλζξσπνη πνπ ηηο πινπνηνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηα 

ζπζηήκαηα, είλαη αδηάζπαζηα ζπζηαηηθά ζε κία θνηλή ππνδνκή. Δλδερφκελε 

ιαλζαζκέλε δηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ ζε φιε ηελ έθηαζε απηήο ηεο 

ππνδνκήο κπνξεί λα απνηειέζεη ην βαζηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ απνηπρία134. 

 

 

4.6 ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΛΑΣΔΗΑΚΧΝ ΥΔΔΧΝ 

 

Σα ηειεπηαία έηε έρεη δηαθαλεί θαζαξά ε ζπλερήο ζπκπίεζε ησλ πεξηζσξίσλ ζηα 

πιαίζηα ηεο απηνκαηνπνίεζεο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ. Καλείο 

δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη απηή ηελ ηάζε, ε νπνία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ 

εμέιημε ηνπ web shopping, αλεμαξηήησο ησλ ξπζκψλ πνπ πξνβιέπεη ή 

πξνζδνθά ε θάζε κεξηά. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάιιειε αχμεζε ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα βειηησκέλε, ζε θάζε 

επίπεδν, εμππεξέηεζε, δεκηνπξγεί ηελ αλαγθαηφηεηα πειαηνθεληξηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ. Χο ηξφπνο, θαη θπξίσο σο θηινζνθία, επίηεπμεο 

πςειψλ επηπέδσλ εμππεξέηεζεο, ην CRM ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη θπξίσο κε ηελ πειαηνθεληξηθή θηινζνθία ηνπ λένπ 

δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO 9001:2000. Ο πειάηεο δε ραξαθηεξίδεηαη κφλν απφ 

απμεκέλεο απαηηήζεηο αιιά επηζπκεί λα ληψζεη κνλαδηθφο θαη λα δέρεηαη 

πξνζσπηθή εμππεξέηεζε. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν φια ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα 

δηνίθεζεο ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ πειαηνθεληξηθή θαηεχζπλζε, ε νπνία απνηειεί 

πιένλ ζηξαηεγηθή επηινγή γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, ελψ παξάιιεια 

εκθαλίδεηαη έλα λέν αθξσλχκην, ην «Customer Relationship Strategy».  

ηα πιαίζηα ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, ε εθάζηνηε επηρείξεζε 

νθείιεη λα νξίζεη ηη ζεκαίλεη γη‟ απηήλ «εμππεξέηεζε πειαηψλ» θαη λα 

πξνζδηνξίζεη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πνπ επηζπκεί λα παξάζρεη κέζσ κηαο 
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ζεηξάο απφ ζρεηηθνχο δείθηεο, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα ζπζηήκαηα κέζσ 

ησλ νπνίσλ ζα επηηεπρζεί ην ηδαληθφ γη‟ απηήλ customer service. Ζ ηερλνινγία, 

πιένλ, πξνζθέξεη ηα αλαγθαία ζπζηήκαηα, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζα 

πινπνηεζνχλ ε πνιηηηθή θαη νη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο, 

κέζσ επελδχζεσλ πνπ απνζβέλνληαη ζε βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα135.  

Έλαο γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ CRM, είλαη ν εμήο: χζηεκα 

CRM είλαη έλα ζχζηεκα θαλφλσλ θαη κηα ζπιινγή απφ ζπζηήκαηα θαη 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο πνπ εζηηάδνληαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε θαη βειηίσζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ 

κε ηνπο πειάηεο θαη έρνπλ ζρέζε κε ηα ηκήκαηα ησλ πσιήζεσλ, κάξθεηηλγθ, 

εμππεξέηεζεο θαη ππνζηήξημεο πειαηψλ. 

Ζ ιχζε CRM δελ είλαη απιά θαη κφλν κηα ηερλνινγηθή ιχζε (ινγηζκηθφ θαη 

εμνπιηζκφο), αιιά αληίζεηα πεξηιακβάλεη θαη έλα ζεκαληηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

κέξνο. Ζ επηρείξεζε πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη θαη λα βειηηψζεη θάπνηεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη θαηά ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ 

ηερλνινγηθή ιχζε. Οπζηαζηηθά, ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο. Ζ εθαξκνγή ιχζεο CRM είλαη έληαζεο ηερλνινγίαο, 

πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο θαη απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ελεξγνπνίεζεο θαη 

ζηξαηεγηθήο κεηαζηξνθήο ηεο εθάζηνηε νξγάλσζεο. 

Σν CRM ζπληζηά ηελ πξνζπάζεηα κηαο επηρείξεζεο λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία 

ηνπ πειάηε γηα ηελ ίδηα, δεκηνπξγψληαο, δηαηεξψληαο θαη δηεπξχλνληαο ηηο 

ζρέζεηο ηεο κε ππάξρνληεο θαη πηζαλνχο πειάηεο. πγθεθξηκέλα ε δεκηνπξγία 

πειαηψλ ζπλίζηαηαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηελ ζηφρεπζε λέσλ ηκεκάησλ αγνξάο 

θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ αγνξψλ-ζηφρσλ. Ζ καθξφρξνλε δηαηήξεζε ηεο 

πειαηεηαθήο βάζεο (αθνζίσζε ηνπ πειάηε) επηηπγράλεηαη κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο αμίαο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πειάηε (κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο) 

θαη ην ζπλερή πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 

επηζπκίεο ηνπ πειάηε. Σέινο, ε δηεχξπλζε ηεο αμίαο ησλ πειαηψλ απνηειεί ην 
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επαθφινπζν ηεο γλψζεο ησλ πειαηψλ ηεο κε ηελ αμηνπνίεζε πνιηηηθψλ cross-

selling θαη up-selling (αλάπηπμε απνδνηηθφηεηαο).136 

 

 

4.6.1 ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ 
ΠΔΛΑΣΔΗΑΚΧΝ ΥΔΔΧΝ 
 

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα CRM δηαθξίλνληαη ζε ηξία κέξε φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ:  

 Λεηηνπξγηθφ CRM (Operational CRM): To ιεηηνπξγηθφ ρεηξίδεηαη θαη 

ζπληνλίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ πειαηψλ κε ηελ επηρείξεζε, 

ζηνmarketing, ζηηο πσιήζεηο θαη ζηελ εμππεξέηεζε. Υξεζηκνπνηεί θαλάιηα 

φπσο ηειέθσλν, fax, e-mail, chatθαη θηλεηέο ζπζθεπέο.  

 Αλαιπηηθφ CRM (Analytical CRM): Σν αλαιπηηθφ βνεζά ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα νη πεγέο πιεξνθφξεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ. 

Δμάγεη ζηνηρεία γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ πειάηε, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, ηελ 

θεξδνθνξία ηνπ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ (data warehouse) θαη απφ άιιεο 

πεγέο δεδνκέλσλ.  

 πλεξγαηηθφ CRM (Collaborative CRM): Σν ζπλεξγαηηθφ βνεζά ζηε 

ζπλεξγαζία κε πξνκεζεπηέο, πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο ψζηε λα 

θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ137.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΣΤΥΗΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΖΘΗΚΖ 
 

 

5.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη ζπλεζέζηεξνη ιφγνη απνηπρίαο ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ζα γίλεη θαη παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ 

θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε απηά θαη 

ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Σέινο ζα παξνπζηαζηνχλ 

θάπνηα εζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 

  

5.2 ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΣΤΥΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ 

έλαλ αξηζκφ νξγαλσζηαθψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ, εθηφο απφ 

ηελ ηερληθή θαη πνηνηηθή ηνπ ππεξνρή. Έηζη, έλα άξηζηα ζρεδηαζκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζα επηηχρεη θαηά ηελ 

πινπνίεζή ηνπ, εάλ δε ιεθζνχλ ππφςε θαη νξηζκέλνη παξάγνληεο. Δπίζεο είλαη 

δπλαηφ, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα λα επηηχρεη ζε έλαλ νξγαληζκφ αιιά λα 

απνηχρεη ζε έλαλ άιιν ή λα ρξεηαζηεί ρξφλνο θαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πξνηνχ 

πινπνηεζεί ηειηθά θαη έπεηηα απφ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο.  

Οη ιφγνη απνηπρίαο ελφο ζσζηά ζρεδηαζκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη 

νη εμήο: 
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 Δζηίαζε ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο138.  

Ζ επηρείξεζε είλαη έλα ζχλνιν αιιειεμαξηψκελσλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζ' έλαλ νξγαληζκφ είλαη νη άλζξσπνη, ε 

ηερλνινγία, νη δηαδηθαζίεο θαη ε δνκή, ηα ζηνηρεία δειαδή πνπ απνηεινχλ 

ην «δηακάληη ηνπ Levitt ». Λφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ηνπο, νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε θάπνην απφ απηά έρεη σο απνηέιεζκα κηα 

άκεζε ή έκκεζε επίπησζε ζηα ππφινηπα. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

σο θνηλσληθνηερληθά ζπζηήκαηα, ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο πηζαλέο δνκηθέο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ νκαιή θαη εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, έλαο απφ ηνπο ιφγνπο απνηπρίαο ηνπο 

ζηηο επηρεηξήζεηο, είλαη ε εζηίαζε πνπ δίλεηαη αξθεηά ζπρλά ζηελ ηερληθή 

πιεπξά ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαη φρη ζηελ θνηλσληθή.  

 

 

Γιάγπαμμα 17 – Σο διαμάνηι ηος Levitt 

 

Πηγή: Οικονόμος . Γεώπγιορ –  Γευπγόποςλορ Β. Νικόλαορ, «Πληποθοπιακά ςζηήμαηα 
για ηη Γιοίκηζη Δπισειπήζευν», Δκδόζειρ Δςγ. Μπένος 2004 
 

                                                 
138 Οηθνλφκνπ . Γεψξγηνο –  Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε 
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ 2004 
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 Σερληθά πξνβιήκαηα139. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

εάλ δελ έρεη γίλεη κε βάζε ηηο αθξηβείο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, κπνξεί 

λα ην θαηαζηήζεη απνηπρεκέλν θαζψο δελ ζα βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ησλ ρξεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

Απηφ ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη κε έγθαηξε παξαγσγή 

πιεξνθνξηψλ, πνπ ην ζχζηεκα δελ είλαη φζν επέιηθην φζν ζα έπξεπε 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα δελ ζπλδέεηαη θαηάιιεια κε άιια παξφκνηα 

ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο δεκηνπξγψληαο έιιεηκκα πιεξφηεηαο ζηηο 

παξαγφκελεο πιεξνθνξίεο θαη ηέινο ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαθφο 

ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ δηαιφγνπ ρξήζηε-ππνινγηζηή, δειαδή ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δελ είλαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε θαη ηνπ 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ. 

 πκπεξηθνξά αλζξψπηλνπ παξάγνληα140. Έλα πιήξσο αλαπηπγκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη πεηπρεκέλν απφ ηερληθή άπνςε 

θαη ζπγρξφλσο απνηπρεκέλν απφ νξγαλσζηαθή. Γειαδή, ην ζχζηεκα, 

ελψ παξέρεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο εηδηθνχο πνπ ην 

αλέπηπμαλ, δε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα είλαη: 

 Οη ζρεδηαζηέο δελ αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα θαη επνκέλσο δελ ηε ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Οη ζρεδηαζηέο ελψ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην θάλνπλ ρσξίο 

επηηπρία. Ζ κε ζπκκεηνρή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ, έρεη νδεγήζεη πνιιά απφ απηά ζε 

απνηπρία ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη 

                                                 
139

 Τςειάληεο Παληειήο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο», εθδφζεηο Παηάθε 2001 
140

 Οηθνλφκνπ . Γεψξγηνο –  Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε 
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ 2004 
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ρξήζηεο θαη νη εηδηθνί ησλ ζπζηεκάησλ ππνζέηνπλ φηη δελ είλαη 

αλαγθαίν λα γίλνπλ θαηαλνεηά απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε νη 

πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά φηη είλαη αξθεηφ, ηα ζηειέρε 

απηά λα γλσξίδνπλ κφλν ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, ε αλψηαηε δηνίθεζε ελδέρεηαη λα κελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη κε επηηπρία ηηο απαξαίηεηεο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο, 

κε απνηέιεζκα ηε κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Αθφκα, νξηζκέλα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ελψ είλαη 

ελήκεξα φηη νη πθηζηάκελνί ηνπο γλσξίδνπλ ειάρηζηα πξάγκαηα γηα 

ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ζεσξνχλ φηη δελ είλαη απαξαίηεην 

λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηηο επηθείκελεο αιιαγέο. Μάιηζηα, ε 

ζπκκεηνρή ησλ αλσηέξσλ επηπέδσλ ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ζηε 

δηάξθεηα αλάπηπμεο, ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθή ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

ν ζπληνληζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ θαη ε πηνζέηεζε ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ ζπλνιηθνχ νθέινπο γηα ηελ επηρείξεζε, έηζη ψζηε 

λα εμαζθαιηζηεί αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο141. Σέινο, ππάξρνπλ θαη ζηειέρε πνπ δελ 

αληηιακβάλνληαη φηη ε εηζαγσγή ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

επεξεάδεη νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε θαη φρη κφλν απηνχο πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ κε απνηέιεζκα λα ελεκεξψλνπλ κφλν έλαλ κηθξφ 

αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. Αληηιήςεηο θαη ελέξγεηεο φπσο νη 

πξνεγνχκελεο δεκηνπξγνχλ κεγάια νξγαλσζηαθά πξνβιήκαηα θαη 

ζπληεινχλ ζην λα ζεσξνχλ νη ρξήζηεο πεξηζζφηεξν ερζξηθά, παξά 

θηιηθά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα .  

 Έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη δηαζέζηκνπ ρξφλνπ142. Δίλαη γλσζηφ φηη νη 

αλαιπηέο θαη πξνγξακκαηηζηέο ζπζηεκάησλ έρνπλ ηερληθέο θπξίσο 

                                                 
141

 Τςειάληεο Παληειήο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο», εθδφζεηο Παηάθε 2001 
 
142

 Οηθνλφκνπ . Γεψξγηνο –  Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε 
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ 2004 



117 

 

γλψζεηο θαη φηη πνιινί απφ απηνχο ζηεξνχληαη θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο 

ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο, νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ φκσο, είλαη κηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο 

ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηθαλφηεηεο πνπ 

ζπρλά δελ ππάξρνπλ ζηνπο αλαιπηέο θαη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ησλ 

ζπζηεκάησλ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε εκπεηξία ηνπο 

αθνξά ηα ηερληθά θαη πνζνηηθά θπξίσο δεηήκαηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Δπίζεο, ε ξαγδαία 

εμέιημε ηεο πιεξνθνξηθήο, έρεη δεκηνπξγήζεη ιφγσ ηεο απαηηνχκελεο 

ζπλερνχο ελεκέξσζεο, αξθεηά πξνβιήκαηα ζηνπο αλζξψπνπο απηνχο. 

Έηζη, κε δηαζέηνληαο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν, δελ κπνξνχλ λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα πνπ είλαη πέξα απφ ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, έζησ 

θη αλ ηα ζέκαηα απηά είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

 Δπηπηψζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960 εζηηάζηεθε ζην ιεηηνπξγηθφ 

θπξίσο επίπεδν δηνίθεζεο, ελψ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

επεθηάζεθε θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. ήκεξα, γηα 

ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζπλνιηθφ δίθηπν 

επηθνηλσληψλ ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φρη κφλν ην 

ηειέθσλν θαη ηνπο ζπλδεδεκέλνπο κεηαμχ ηνπο επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, 

αιιά αθφκα θαη ηελ επηθνηλσλία κέζσ δνξπθφξσλ.  

Με ηελ αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ ε επεμεξγαζία θαη 

ε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη πην γξήγνξα θαη κε κηθξφηεξν 

θφζηνο. Σα ζπζηήκαηα εθείλα κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

ηειεδηαζθέςεηο, κεηαδίδνληαο ζπγρξφλσο εηθφλα, θσλή θαη γξαθηθά, 

κπνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηα ρξνλνβφξα θαη 

πνιπδάπαλα ηαμίδηα ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε 
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ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ γξαθείνπ κπνξεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ λα 

απηνκαηνπνηεζεί θαη ε ρξήζε ησλ ηεξκαηηθψλ λα ππνθαηαζηήζεη ηελ 

παξαδνζηαθή επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ.  

Έηζη, φζν ε επηθνηλσλία θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζπλερίδνπλ λα 

ελνπνηνχληαη, λα επεθηείλνληαη θαη λα επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν πεξηζζφηεξν ε νπνηαδήπνηε ηερλνινγηθή αιιαγή 

δεκηνπξγεί θνηλσληθέο θαη δνκηθέο αιιαγέο. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ 

αιιαγψλ είλαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ δνκηθψλ, 

ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ δχλακε ησλ αηφκσλ ή ησλ νκάδσλ143. Χο απνζηνιή ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, αλαθέξζεθε ε παξνρή γξήγνξεο, ζσζηήο 

θαη έγθπξεο πιεξνθφξεζεο ζηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σα 

κεκνλσκέλα φκσο άηνκα ή νη νκάδεο πνπ παξάγνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ 

πιεξνθνξία, απνθηνχλ δχλακε έλαληη ησλ άιισλ αηφκσλ ή νκάδσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε θαηνρή ηεο πιεξνθνξίαο 

ζπλεπάγεηαη ζπλήζσο κεγαιχηεξν status , επαπμάλεη ηελ εμνπζία ησλ 

αηφκσλ πνπ ηελ θαηέρνπλ θαη δηακνξθψλεη αθφκα θαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ. Βιέπνπκε ηκήκαηα ή θαη κεκνλσκέλα άηνκα λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ επηρείξεζε επεηδή έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο.  

Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα ζηειέρε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο 

ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, αθξηβψο 

ιφγσ ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ιήςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. Βέβαηα, ηα άηνκα 

ή νη δηάθνξεο νκάδεο κέζα ζηελ επηρείξεζε, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο 

πξνο ηελ έθηαζε ηεο δχλακεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ή εθείλεο πνπ 

                                                 
143 Οηθνλφκνπ . Γεψξγηνο –  Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε 
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ 2004 
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πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ. Ζ εηζαγσγή φκσο ελφο κεραλνγξαθεκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηφ λα ζπληειέζεη ζε αλαδηαλνκή 

ηεο δχλακεο νξηζκέλσλ αηφκσλ, κε απνηέιεζκα θάπνηνη λα ράζνπλ ηε 

δχλακή ηνπο ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ. Απηφ είλαη θπζηθφ λα επηθέξεη ηελ 

αληίδξαζε ησλ αηφκσλ εθείλσλ πνπ ράλνπλ ηε δχλακή ηνπο, αθξηβψο 

ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Ο ηξφπνο αληίδξαζεο ησλ 

αηφκσλ απηψλ δελ είλαη πξνβιέςηκνο θαη νξηζκέλνη εμ' απηψλ κπνξεί λα 

κε ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα, λα εκπνδίδνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ή 

λα εηζάγνπλ κε αθξηβή δεδνκέλα κε απνηέιεζκα λα παίξλνπλ 

ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο. 

 Έιιεηςε δηάζεζεο απφ ην πξνζσπηθφ γηα αιιαγέο144. Δίλαη θπζηνινγηθφ 

λα ππάξρνπλ αληηδξάζεηο απφ ην πξνζσπηθφ, έζησ θαη ζε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ κεηαμχ ηνπο, φηαλ επηβάιινληαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο πνπ 

έρνπλ ζπλεζίζεη, άζρεηα αλ καθξνπξφζεζκα νη αιιαγέο απηέο ζα έρνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα αθφκα θαη γηα ηα ίδηα ηα άηνκα. Δπεηδή ε εηζαγσγή 

ελφο λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα θέξεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο, ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαη ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο 

γεληθφηεξα, είλαη θπζηθφ έλα κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ λα κελ ην δέρεηαη κε 

ελζνπζηαζκφ επεξεάδνληαο έηζη θαη ηελ απφδνζή ηνπ. εκαληηθφ ξφιν γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξά ην πξνζσπηθφ ζηελ εγθαηάζηαζε ελφο λένπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο παίδεη ην ηη έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ. Δάλ 

ζην παξειζφλ, έρνπλ επηρεηξεζεί νξγαλσηηθέο αιιαγέο ρσξίο ηε 

ζπλελλφεζε ή ηε ζέιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αλ ε επηρείξεζε δελ 

ρεηξίζηεθε ζσζηά παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, ην πξνζσπηθφ δηθαηνινγεκέλα 

θνβάηαη επαλάιεςε ίδησλ δηαδηθαζηψλ θαη κε ηελ αληίδξαζε ηνπ, κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζηελ απνηπρία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Φφβνη απφ ην πξνζσπηθφ γηα απψιεηα εξγαζίαο145. Οη εξγαδφκελνη είλαη 

πηζαλφ λα ζρεκαηίζνπλ ηελ εληχπσζε πσο ε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ εξγαζηαθή ηνπο 

                                                 
144
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θαηάζηαζε. Αληηιακβάλνληαη φηη ε εηζαγσγή ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ 

ζηελ επηρείξεζε νδεγεί ζε ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο, έηζη 

ψζηε λα απαηηνχληαη λέεο ηθαλφηεηεο απφ ην πξνζσπηθφ, ηηο νπνίεο 

πηζαλφλ ε δηνίθεζε λα αλαδεηήζεη ζε λέν πξνζσπηθφ, αληί λα εθπαηδεχζεη 

ηη ππάξρνλ. Φνβνχληαη φηη ε πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία, νη ηθαλφηεηέο ηνπο 

θαη νη δεμηφηεηέο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη δε ζα είλαη πιένλ απαξαίηεηεο ζηελ 

επηρείξεζε ή ζα έρνπλ κηθξφηεξε αμία. Αλεζπρνχλ επνκέλσο γηα ηηο 

πξννπηηθέο ηεο κειινληηθήο ηνπο εμέιημεο ή φηη κπνξεί λα ράζνπλ ηε ζέζε 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ απνδίδνπλ ηα αλακελφκελα. 

 

 

 

5.3 ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

ηελ πεξίνδν πξηλ ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζε 

ππνινγηζηή, νη θίλδπλνη πνπ δηέηξεραλ νη επηρεηξήζεηο ήηαλ ζαθέζηαηα ιηγφηεξνη, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα επηρείξεζε 

πνπ ρξεζηκνπνηεί θάπνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Αξρηθά, ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ζπγθεληξψλνπλ δεδνκέλα ζε αξρεία ππνινγηζηψλ, ζηα νπνία έρνπλ 

πξφζβαζε πνιιά άηνκα ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ 

απφ κφλν ηνπ θαζηζηά ηα απηνκαηνπνηεκέλα δεδνκέλα πην επάισηα ζε 

θαηαζηξνθή, απάηε, ζθάικα θαη θαθή ρξήζε146.  

Έηζη, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη εθηεζεηκέλα ζε κηα ζεηξά θηλδχλσλ, νη 

νπνίνη απεηινχλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη ηε βησζηκφηεηα 

νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο. Ο θίλδπλνο απηφο είλαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

απμεκέλνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη εμ νινθιήξνπ 
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ζηνπο ππνινγηζηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ρξεηάδνληαη ηνπνζεζίεο ηζηνχ ζε ζπλερή δηαζεζηκφηεηα. 

Ζ αλάπηπμε θαη ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηνπ 

ινγηζκηθνχ ησλ ειεθηξνληθψλ δίλεη φπσο αλακελφηαλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, σζηφζν απμάλεη θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ε αζθάιεηά ηνπο. Ξεπεξάζηεθαλ ηα γεσγξαθηθά δεζκά ηεο 

πιεξνθνξίαο, έηζη κε ηε βνήζεηα ησλ εμειηγκέλσλ ηειεπηθνηλσληψλ ηα 

απνκαθξπζκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο, θαηάρξεζεο ή αθφκα θαη απάηεο. Δπηπιένλ147,ηα 

δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ απαηηνχλ πην πεξίπινθν θαη δηαθνξνπνηεκέλν πιηθφ, 

ινγηζκηθφ νξγαλσζηαθή δηακφξθσζε θαη δηάηαμε πξνζσπηθνχ, κε ζπλέπεηα λα 

δεκηνπξγνχληαη λέεο πεξηνρέο θαη επθαηξίεο γηα εηζβνιή θαη αιινίσζε ζηνηρείσλ. 

Σέινο, ηα αζχξκαηα δίθηπα φπσο θαη νξηζκέλα ηνπηθά δίθηπα, είλαη αξθεηά 

επάισηα ζε θαθφβνπιεο επηζέζεηο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη ε αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη έλα ζέκα πνπ ζα πξέπεη απφ λσξίο λα 

απαζρνιήζεη κηα επηρείξεζε θαη γηα ηελ αθξίβεηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεη ε 

εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζε απηή. Έηζη148, ε πξνζηαζία ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά θαζήθνληα εθείλνπ ηνπ 

ηκήκαηνο πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ελ ιφγσ 

ζπζηεκάησλ ζε θάζε επηρείξεζε. Μάιηζηα, ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ θαη ρξήδεη απμεκέλεο 

πξνζνρήο, απνηειψληαο αληηθείκελν ζρεδηαζκνχ ζηα αλψηεξα επίπεδα ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 

5.3.1 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 
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Μηα ηαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θηλδχλσλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ. χκθσλα κε απηή ηελ 

ηαμηλφκεζε, ζηελ πξψηε θαηεγνξία, ηελ θαηεγνξία ησλ ηπραίσλ θηλδχλσλ, 

εληάζζνληαη νη θίλδπλνη πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ ή λα 

απνθεπρζνχλ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, εληάζζνληαη νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη 

απφ αλζξψπηλν ιάζνο ζην ζρεδηαζκφ ή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ 

ζηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζθφπηκα γηα λα 

ζέζνπλ ην ζχζηεκα εθηφο ιεηηνπξγίαο, ή πνπ απνζθνπνχλ ζε θινπή δεδνκέλσλ 

θαη ραξαθηεξίδνληαη εγθιεκαηηθέο149. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξία ησλ ηπραίσλ θηλδχλσλ 

θαη πηζαλά κέηξα πξνζηαζίαο έλαληη απηψλ: 

 

Πίνακαρ 1 - Σςσαίοι κίνδςνοι  

 
Κίνδςνοι Μέηπα Πποζηαζίαρ 

Απφηνκεο δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεο ηνπ 

ξεχκαηνο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

βιάβεο. 

Πξνκήζεηα εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ζηαζεξνπνηεηή 

ηάζεο. 

Βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ: κνλάδεο 

απνζήθεπζεο, θεληξηθέο κνλάδεο δηθηχσλ θ.ά.. 

Γηαηήξεζε αξρείσλ αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Ύπαξμε δεπηεξεχνπζαο θεληξηθήο κνλάδαο 

δηθηχνπ. 

Φπζηθέο θαηαζηξνθέο ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ: θσηηά, ζεηζκφο θ.ά.. 

Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο. 

Γηαηήξεζε αξρείσλ αζθαιείαο ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκεία ηνπ θηηξίνπ ή ζε εηδηθά ρξεκαηνθηβψηηα. 

Πηγή: Ττηλάνηηρ Πανηελήρ, «Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Γιοίκηζηρ», εκδόζειρ Παηάκη 
2001 
 
 

 

ηνλ πίλαθα 2, παξνπζηάδνληαη νη θίλδπλνη απφ αλζξψπηλν ιάζνο ή ακέιεηα: 

 

 

Πίνακαρ 2 - Κίνδςνοι από ανθπώπινο λάθορ ή αμέλεια 
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Κίνδςνοι Μέηπα Πποζηαζίαρ 

Πξνβιήκαηα ζην ινγηζκηθφ. πκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε θάζε ηεο 

αλάιπζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ δηαθνξεηηθή 

νκάδα πξνγξακκαηηζηψλ θαη φρη απηή ηεο 

αλάπηπμεο, 

Πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ειέγρσλ 

απνδνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε κέζνδν 

ηεο παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο. 

Γηαγξαθή δεδνκέλσλ απφ απξνζεμία. Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Διεγρφκελε θαη φρη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε 

βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ. 

ρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηξφπν ψζηε 

λα δεηνχληαη δηαδνρηθέο επηβεβαηψζεηο γηα ηε 

δηαγξαθή δεδνκέλσλ. 

Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ηήξεζε 

δηαδηθαζηψλ θαη έιεγρνο ηήξεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ. 

Πξνζβνιή απφ «ηνχο». Καηαζηξνθή 

πξνγξακκάησλ ή δεδνκέλσλ. 

Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο απφ ηνχο 

θαη ζπλερήο ελεκέξσζε κε λέεο εθδφζεηο. 

Οδεγίεο πξνο ηνπο ρξήζηεο λα κελ 

πξνζπαζνχλ λα απεγθαηαζηήζνπλ ηνχο ρσξίο 

ηε βνήζεηα ηνπ κεραλνγξαθηθνχ θέληξνπ. 

Με εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε θσδηθψλ 

πξφζβαζεο. 

Σαθηηθή αιιαγή θσδηθψλ πξφζβαζεο. 

Γηαθνξνπνίεζε δηθαησκάησλ γηα δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο ρξεζηψλ. 

Καηαγξαθή θσδηθνχ ζε θάζε θαηαρψξεζε 

δνζνιεςίαο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

Με ειεγρφκελε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. Βειηίσζε ηνπ ινγηζκηθνχ ψζηε ε πξφζβαζε 

ζην ζχζηεκα λα είλαη ειεγρφκελε. 

Πηγή: Ττηλάνηηρ Πανηελήρ, «Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Γιοίκηζηρ», εκδόζειρ Παηάκη 
2001 

ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη θίλδπλνη απφ «εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο»: 
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Πίνακαρ 3- Κίνδςνοι από εγκλημαηικέρ ενέπγειερ 

 
Κίνδςνοι Μέηπα Πποζηαζίαρ 

Τπνθινπή δεδνκέλσλ. Ζ απνηξνπή ηέηνηνπ είδνπο ελεξγεηψλ είλαη 
αδχλαηνλ λα εμαζθαιηζηεί θαηά 100%. Δθηφο 
απφ ηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο 
ηνπ ζπζηήκαηνο, ε κφλε πξνζηαζία κπνξεί λα 
πξνέιζεη απφ ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ 
πξνζηαζίαο. 

Δπίζεζε απφ ράθεξ ζην ζχζηεκα. 
Βαλδαιηζκνί. Φπζηθή θαηαζηξνθή ζπζηήκαηνο 
θαη αξρείσλ. 

Πηγή: Ττηλάνηηρ Πανηελήρ, «Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Γιοίκηζηρ», εκδόζειρ Παηάκη 
2001 
 

 

 

 

5.3.2 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
 
Ζ αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο ηδέεο150:  
 

 Αθεξαηφηεηα. Ζ αθεξαηφηεηα αλαθέξεηαη ζηε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ 

ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα γλσζηή θαηάζηαζε ρσξίο 

αλεπηζχκεηεο ηξνπνπνηήζεηο, αθαηξέζεηο ή πξνζζήθεο απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα, θαζψο θαη ηελ απνηξνπή ηεο πξφζβαζεο ή/θαη 

ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ άηνκα ρσξίο 

άδεηα. 

 Γηαζεζηκφηεηα.   Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππνινγηζηηθψλ 

πφξσλ είλαη ε εμαζθάιηζε φηη νη ππνινγηζηέο, ηα δίθηπα θαη ηα δεδνκέλα 

ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ φπνηε απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο. Μηα 

ηππηθή απεηιή πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα είλαη ε επίζεζε άξλεζεο ππεξεζηψλ (DOS attack), πνπ έρεη σο 

ζθνπφ λα ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο νη ζηνρεπκέλνη πφξνη είηε πξνζσξηλά 

είηε κφληκα. Ζ άξλεζε ππεξεζηψλ δελ πξνθαιείηαη αλαγθαία απφ ερζξηθή 

επίζεζε. Σν θαηλφκελν Slashdot, θαηά ην νπνίν έλαο ζχλδεζκνο πξνο κηα 

ηζηνζειίδα θηινμελνχκελε ζε δηαθνκηζηή κε ζχλδεζε ρακειήο 

ρσξεηηθφηεηαο δεκνζηεχεηαη ζε δεκνθηιή ηζηφηνπν, κε ζπλέπεηα 

                                                 
150 Micki Krause - Ζarold F. Tipton, “Handbook of Information Security Management”, CRC Press 
LLC - http://www.ccert.edu.cn/education/cissp/hism/ewtoc.html 
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εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αλαγλψζηεο λα ππεξθνξηψζνπλ ηε ζχλδεζε ηεο 

αλαθεξνκέλεο ηζηνζειίδαο, πξνθαιεί ην ίδην απνηέιεζκα.  

 Δκπηζηεπηηθφηεηα. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα ζεκαίλεη φηη επαίζζεηεο 

πιεξνθνξίεο δελ ζα έπξεπε λα απνθαιχπηνληαη ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα 

άηνκα. Ζ δηαξξνή επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα γίλεη κε πην 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο απφ ηελ ςεθηαθή ππνθινπή, γηα παξάδεηγκα κε 

ηελ θινπή θνξεηψλ ππνινγηζηψλ απφ ην θαηάιιειν ηκήκα κηαο εηαηξίαο. 

Ζ πνιηηηθή αζθάιεηαο σο απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ηνπ ξίζθνπ – ηεο 

πηζαλφηεηαο δειαδή λα γίλεη εθκεηάιιεπζε θάπνηαο αδπλακίαο ηνπ ζπζηήκαηνο – 

θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, απνηειεί ην ζεκείν ζχγθιηζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηεο απνηξνπήο εηζφδνπ ζην εζσηεξηθφ εηαηξηθφ δίθηπν κε εμνπζηνδνηεκέλσλ 

ρξεζηψλ. 

Γηα λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε ε ζρεδηαδφκελε πνιηηηθή αζθάιεηαο, πξέπεη ην 

πιαίζην πινπνίεζεο λα αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν νκνηφκνξθν ζην ζχλνιν ηνπ 

ελδνδηθηχνπ, θάλνληαο ρξήζε ζπκβαηψλ ζπζθεπψλ νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε 

νκνγελνπνηεκέλν θαλνληζηηθφ πιαίζην ην νπνίν νηθνδνκείηαη πάλσ ζε εληαίεο 

αξρηηεθηνληθέο, ζηξαηεγηθέο θαη πξφηππα151. 

 

 

5.4 ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

Ζ εζηθή αλαθέξεηαη ζην ηη, δειαδή πνηα γεγνλφηα ή πξάμεηο, είλαη γεληθά 

απνδεθηφ σο θαιφ ή θαθφ. χκθσλα κε ηνλ επηθξαηέζηεξν νξηζκφ γηα ηελ 

εζηθή152, είλαη νη αξρέο ζσζηνχ θαη ιάζνπο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα άηνκα φηαλ ελεξγνχλ σο ειεχζεξνη εζηθνί παξάγνληεο γηα 

λα θάλνπλ επηινγέο πνπ θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ ηερλνινγία 

                                                 
151

 Αλαζηαζηάδεο . Παλαγηψηεο, «Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο ζηε Νέα Οηθνλνκία – 
Ζ λέα ςεθηαθή κεηακεραλνγξαθεκέλε επηρείξεζε », Alfa Books Scientific Editions 2001 
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 Kenneth C. Laudon – Jane P. Laudon, “Essentials of management information systems: 
managing the digital firm”, 6

th
 edition, Pearson Education Inc – Prentice Hall 2005 
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πιεξνθνξηψλ θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δεκηνπξγνχλ λέα εζηθά 

εξσηήκαηα ηφζν γηα ηα άηνκα φζν θαη γηα ηηο θνηλσλίεο, αλ θαη εζηθά δηιήκκαηα 

έζεηε πάληα ε ηερλνινγηθή πξφνδνο. Απφ ηε βηνκεραληθή ζηε κεηαβηνκεραληθή 

θαη ηψξα ζηελ επνρή ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επεξρφκελεο 

βηνηερλνινγίαο, ε εζηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ρξήζεσο λέσλ ηερλνινγηψλ 

ήηαλ θαη παξακέλεη έλα δεηνχκελν. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη 

δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα έληνλεο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ απεηινχλ ηνπο 

ππάξρνληεο θαηακεξηζκνχο εμνπζίαο, ρξεκάησλ, δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε έξεπλεο, ε κφξθσζε ησλ επηζηεκφλσλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο γχξσ απφ ηα ζέκαηα απηά είλαη ε θαιχηεξε πξνυπφζεζε γηα απηή 

ηελ πξννπηηθή, λα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξέο, κε ηελ 

αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε θαλφλσλ εζηθήο.  

Παξαδνζηαθά, ππάξρνπλ δχν φςεηο εζηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ηελ 

πξψηε, ε κφλε επζχλε ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο 

ηδηνθηήηεο ηεο, δειαδή λα ηνπο απνδίδεη θέξδε. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε 

φςε, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ επζχλε θαη πξνο ηελ θνηλσλία (social 

responsibility)153. Πην ζπγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηεζζάξσλ εηδψλ 

ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηελ θνηλσλία νη νπνίεο είλαη νηθνλνκηθέο, λνκηθέο, εζηθέο 

θαη πξναηξεηηθέο. Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα πηνζεηνχλ κία απφ ηηο δχν απηέο φςεηο 

ή θαη ηηο δχν ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

 

 

 

 

5.4.1 ΒΑΗΚΑ ΖΘΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ 
ΤΣΖΜΑΣΑ 
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Όηαλ πξφθεηηαη γηα εζηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά ρξεζηκνπνηνχληαη. Γηαθξίλνληαη 

ηέζζεξεηο ηνκείο ελδηαθέξνληνο154: 

 Πξνζηαζία απνξξήηνπ. ρεηίδεηαη κε ηε ζπιινγή θαη ηε ζσζηή ή ιάζνο 

ρξήζε δεδνκέλσλ απνζεθεπκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή. 

 Αθξίβεηα. ρεηίδεηαη κε ηελ αθξίβεηα δεδνκέλσλ, ηε ινγνδνζία θαη ηα 

πιαίζηα γηα ζσζηή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. Αλαθξηβή δεδνκέλα κπνξνχλ 

λα πξνθαιέζνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο, κε δεδνκέλν 

φηη αλ θάπνην ζηέιερνο κειεηήζεη ιάζνο δεδνκέλα ή ηξνθνδνηήζεη ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί κε αλαθξηβή δεδνκέλα, ηφηε θαη 

ε απφθαζε πνπ ζα πάξεη ζα είλαη ιαλζαζκέλε θαη ίζσο απνβεί κνηξαία 

γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Ηδηνθηεζία. Σα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο αθνξνχλ ηελ 

ηδηνθηεζία θαη ηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ. 

 Πξφζβαζε.  ρεηίδεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, αλάινγα θαη 

κε ηελ ζέζε ηνπο. 

 

 

5.4.2 ΚΤΡΗΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΣΑΔΗ ΠΟΤ ΔΓΔΗΡΟΤΝ ΖΘΗΚΑ 
ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί εζηθά δεηήκαηα ππήξραλ αθφκα θαη πξηλ ηελ 

ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ, σζηφζν ε ηαρχηαηε εμέιημε ηεο αχμεζε ηεο εζηθέο 

αλεζπρίεο ζηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή ηάμε θαη θαζηζηά απαξραησκέλε ή 

αλεπαξθή ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Γηα ηηο εζηθέο απηέο εληάζεηο, ππεχζπλεο 

είλαη ηέζζεξεηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο155: 
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approach”, 6
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managing the digital firm”, 6

th
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 Γηπιαζηαζκφο ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο θάζε 18 κήλεο. Σα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πηα εμππεξεηνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηηο βαζηθέο 

ηνπο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, απμάλνληαο φκσο θαη ηελ εμάξηεζε απφ 

απηά. Ζ εμάξηεζε απηή ζπλνδεχεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο ιφγσ 

ζθαικάησλ ζπζηεκάησλ ή θαθήο πνηφηεηαο δεδνκέλσλ. Σν πξφβιεκα 

φκσο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο νη θνηλσληθνί θαλφλεο θαη ε λνκνζεζία δελ 

έρνπλ πξνζαξκνζηεί αθφκα ζε απηή ηελ εμάξηεζε, θαζψο επίζεο θαη ηα 

πξφηππα αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δελ 

είλαη παγθνζκίσο απνδεθηά θαη δελ εθαξκφδνληαη παληνχ. 

 Πξφνδνο ζηηο ηερληθέο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηε 

γξήγνξε κείσζε ηνπ θφζηνπο απνζήθεπζεο επζχλνληαη γηα ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε άηνκα – 

εξγαδνκέλνπο, πειάηεο θαη πηζαλνχο πειάηεο – πνπ ηεξνχληαη απφ 

ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο ηνκείο. Ζ ηαθηηθή παξαβίαζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

απνξξήηνπ είλαη πηα πην εχθνιε θαη πην θζελή. 

 Πξφνδνο ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. Απηή ε ηερλνινγηθή ηάζε νμχλεη ηηο 

εζηθέο αλεζπρίεο , επεηδή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

βξίζθνπλ πνιιέο ιεπηνκεξείο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα. Οη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αλαιχνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο αηνκηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ γηα λα δεκηνπξγνχλ ιεπηνκεξή πξνθίι 

αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Πξφνδνο ζηα δίθηπα. Ζ ηειεπηαία απηή ηερλνινγηθή ηάζε πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην δηαδίθηπν, βνεζά ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

πξφζβαζεο θαη δηαθίλεζεο κεγάισλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ θαη παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα εμφξπμεο δεδνκέλσλ εμ απνζηάζεσο, κε ηε ρξήζε κηθξψλ 

επηηξαπέδησλ κεραλεκάησλ, γεγνλφο πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί εηζβνιή 

ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ αλζξψπσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ – DIOPHAR Α.Δ. 
 

 

6.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

H DIOPHAR Α.Δ. ηδξχζεθε ην 1978 απφ ηνλ Φαξκαθνπνηφ Ζιία Γ. Λεγάθε, 

Πξφεδξν Γ.. θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν, κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ 

απνθιεηζηηθή αληηπξνζψπεπζε, εηζαγσγή, πξνψζεζε θαη δηαλνκή πξντφλησλ 

Οίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ζην ρψξν ηεο Τγείαο. Σν φλνκα 

DIOPHAR πξνήιζε απφ ηνλ Γηνζθνπξίδε (DIOscourides), παηέξα ηεο 

Φαξκαθεπηηθήο Δπηζηήκεο θαη απφ ηα Φαξκαθεπηηθά πξντφληα 

(PHARmaceuticals). Ζ DIOPHAR Α.Δ. εγείηαη ηνπ Οκίινπ Δηαηξηψλ ηνπ θνπ Ζιία 

Γ. Λεγάθε, κέζσ ησλ νπνίσλ, έρεη αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ζην ρψξν ηεο Τγείαο. 

1. Δκπνξηθφο Σνκέαο: Απνθιεηζηηθή αληηπξνζψπεπζε θαη πξνψζεζε ζηελ 

ειιεληθή αγνξά πξντφλησλ θαη ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ Οίθσλ ηνπ 

Φαξκαθεπηηθνχ, Ηαηξηθνχ θαη Καιιπληηθνχ ρψξνπ.  

2. Σνκέαο Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ: Μέζσ ησλ εηαηξηψλ 

ΒΗΟΓΗΑΓΝΧΖ Α.Δ. (Ηαηξηθφ Γηαγλσζηηθφ Κέληξν), ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ Α.Δ. 

(Δμσζσκαηηθή θαη Δλδνζθνπηθή Ληζνηξηςία), ΑΞΟΝΗΚΖ Α.Δ. (Κέληξν 

Αμνληθήο θαη Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο), Ηδησηηθή Κιηληθή «ΚΤΑΝΟΤ 

ΣΑΤΡΟ» Α.Δ. (Γηαγλσζηηθφ θαη Ννζειεπηηθφ Κέληξν), Μνλάδα Υξφληαο 

Αηκνθάζαξζεο «ΚΤΑΝΟΤ ΣΑΤΡΟ ΠΑΣΡΧΝ» Α.Δ.  

3. Σνκέαο Παξνρήο Γηνηθεηηθψλ θαη Λνηπψλ Τπεξεζηψλ: Τπεξεζίεο 

δηνίθεζεο, νξγάλσζεο, κεραλνξγάλσζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο, κέζσ ηεο ΔΠΤ Α.Δ.  

ηα 30 θαη πιένλ ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, ε DIOPHAR έρεη αληαπνθξηζεί πιήξσο 

ζηηο πνιιαπιέο ππνρξεψζεηο ηεο θαη θαηέρεη αμηφινγε ζέζε ζην ρψξν ηεο 
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Τγείαο, κε πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο θαη παξερφκελεο ππεξεζίεο πςειήο 

πνηφηεηαο. 

Ζ DIOPHAR έρεη δηαθξηβσζεί απφ ην 1997 θαηά ISO 9002/04 απφ ηελ Bureau 

Veritas Quality International (BVQI) θαη ην 2003 θαηά ISO 9001:2000 θαη ζήκεξα 

απφ ηνπο Lloyd‟s. Σα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξίαο βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα 

(Λεσθ. Κεθηζίαο 368, Υαιάλδξη). Γηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο (Λεσθ. Βαζ. νθίαο 102) θαη ζηε Θεζζαινλίθε (25εο Μαξηίνπ 92) 

θαζψο θαη απνζήθεο 5.000 ηκ ζην Κξπνλέξη Αηηηθήο θαη 1.500 ηκ ζην Καινρψξη 

Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο Β. Διιάδαο. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη πιήξεο 

θαη ππεξζχγρξνλν ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο, ην νπνίν θαιχπηεη ηνπο ηνκείο 

δηνίθεζεο, πσιήζεσλ, ππνζηήξημεο πειαηψλ, ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη 

ζρεδηαζκνχ.  

 

6.2 ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ DIOPHAR Α.Δ. 

 

Όξακα ηεο επηρείξεζεο είλαη ε παξνρή αμηφπηζησλ θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ ζην ρψξν ηεο πγείαο, κε ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα, ζε βάζνο ρξφλνπ θαη 

ε δηαξθήο εμέιημε κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ λέσλ αλαγθψλ.  

Οη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:  

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηνπνίεζεο  

 Αλάιεςε λέσλ αληηπξνζσπεηψλ Οίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη αλάπηπμε 

λέσλ ζπλεξγαζηψλ  

 Γεκηνπξγία joint ventures κε Οίθνπο πνπ, ήδε, αληηπξνζσπεχνληαη θαη κε 

λένπο  

 Πψιεζε θαη δηαθίλεζε θαξκαθεπηηθψλ, ηαηξηθψλ πξντφλησλ θαη 

θαιιπληηθψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ  

 Αλάδεημε ηνπ πςεινχ πνηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ Ηδησηηθή Κιηληθή «ΚΤΑΝΟΤ ΣΑΤΡΟ» θαη γηα ην 

Κέληξν Γηαγλσζηηθήο Ηαηξηθήο ΒΗΟΓΗΑΓΝΧΖ 
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6.3 ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΖ DIOPHAR Α.Δ. 

 

6.3.1 ΗΑΣΡΗΚΟ/ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΚΛΑΓΟ 
 

Ζ DIOPHAR AE είλαη εκπνξηθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ, ηαηξηθψλ θαη θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. Ζ DIOPHAR AE εηζάγεη, πξνσζεί θαη δηαθηλεί 

εμεηδηθεπκέλα θαξκαθεπηηθά θαη ηαηξηθά πξντφληα, αλαιψζηκα είδε θαη ηαηξηθά 

κεραλήκαηα. ην πιαίζην απηφ έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο κε κεγάιεο πνιπεζληθέο 

εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. Σα πξντφληα ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκεκέλα θαηά θαηεγνξίεο 

εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4. 

 

Πίνακαρ 4 – Πποφόνηα εηαιπείαρ 

 

ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΟΜΔΝΟΗ ΟΗΚΟΗ 

Φίιηξα Σερλεηνχ Νεθξνχ Baxter Health Care Inc 

Μεραλήκαηα Σερλεηνχ Νεθξνχ Baxter Health Care Inc 

Γξακκέο Σερλεηνχ Νεθξνχ 
Baxter Health Care Inc 
Effe Emme / Ηηαιία 

Βειφλεο Σερλεηνχ Νεθξνχ Bionic GmbH / Γεξκαλία 

Καζεηήξεο Σερλεηνχ Νεθξνχ 
Bionic GmbH / Γεξκαλία 
Jet Medical S.A / Διβεηία 

Πνιπζξφλεο θαη θξεβάηηα ηερλεηνχ λεθξνχ Bionic GmbH / Γεξκαλία 

Τιηθά Αηκνθάζαξζεο Pollak Ltd / Ηζξαήι 

 

ΠΔΡΗΣΟΝΑΨΚΖ ΚΑΘΑΡΖ 
 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΟΜΔΝΟΗ ΟΗΚΟΗ 

Γηαιχκαηα Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο Baxter Health Care Inc 

Δμαξηήκαηα θαη πλνδεπηηθά Τιηθά Πεξηηνλατθήο 
Κάζαξζεο 

Baxter Health Care Inc 

Μεραλήκαηα Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο Baxter Health Care Inc 

 
 

http://www.therapychair.com/
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ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΟΜΔΝΟΗ ΟΗΚΟΗ 

Βηνινγηθά Δκβαιψκαηα θαη Δληζρπηηθά πξξαθήο Synovis Surgical Innovations / ΖΠΑ 

πλζεηηθά Πιέγκαηα θαη Σαηλίεο Διεχζεξεο Σάζεο 
γηα Αθξάηεηα Οχξσλ, πλζεηηθά Μνζρεχκαηα θαη 
Δκβαιψκαηα 

Caldera Medical Inc / ΖΠΑ 

πλζεηηθά Μνζρεχκαηα απφ ePTFE θαη DACRON Edwards Lifescience / ΖΠΑ 

Υεηξνπξγηθά Laser θαη Αλαιψζηκά ηνπο Trimedyne Inc / ΖΠΑ 

RF Ablation Invatec S.r.l. / Ηηαιία 

Οξζνπεδηθά Δκθπηεχκαηα Orthomedical GmbH Implants / Γεξκαλία 

Παξαθιίληεο πζθεπέο Πξνζδηνξηζκνχ 
Παξακέηξσλ Πεθηηθφηεηαο Αίκαηνο θαη 
Αλαιψζηκα 

Medtronic / ΖΠΑ 

 

ΜΟΝΑΓΔ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ (Μ.Δ.Θ.) 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΟΜΔΝΟΗ ΟΗΚΟΗ 

LPS Adsorber: Δπηιεθηηθή Απνκάθξπλζε 
Δλδνηνμηθψλ Οπζηψλ απφ ην Αίκα, κέζσ 
Δμσζσκαηηθήο Γηαδηθαζίαο 

ALTECO MEDICAL AB / νπεδία 

 
ΓΔΝΗΚΟ ΑΝΑΛΧΗΜΟ ΚΑΗ ΜΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΟΜΔΝΟΗ ΟΗΚΟΗ 

Πξντφληα Ννζειεπηηθήο Τπνζηήξημεο: Ηκάληεο 
ηήξημεο Αθηλεηνπνίεζεο, Νάξζεθεο θιπ. 

Dale Medical Products Inc. / ΖΠΑ 

Απνζηεηξσκέλα εη κίαο ρξήζεο Pollak Ltd / Ηζξαήι 

Δπηζέκαηα Υξφλησλ Πιεγψλ – Δγθαπκάησλ Karl Beese GmbH / Γεξκαλία 

Επγνί Αθξηβείαο γηα Ηαηξηθή Υξήζε ADE / Γεξκαλία 

Πηγή: ηοισεία εηαιπείαρ, 2010 

ΣΟΜΔΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (Logistics) 

Έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα ε DIOPHAR είλαη απηφο ηεο 

δηαλνκήο θαξκαθεπηηθψλ θαη ηαηξηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία θαίλνληαη θαη ζηνλ 

πίλαθα 5. Ζ εηαηξεία αλαιακβάλεη φιε ηε δηαδηθαζία δηαλνκήο πνπ ζπλίζηαηαη 

ζηελ παξαιαβή, απνζήθεπζε, αζθάιηζε, παξαθνινχζεζε απνζεκάησλ, 

εθηέιεζε παξαγγειηψλ, έθδνζε δειηίσλ απνζηνιήο /ηηκνινγίσλ, δηαλνκή 
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πξντφλησλ, είζπξαμε ηηκνινγίσλ, εθθαζάξηζε θαη απφδνζε ηνπ ηηκήκαηνο ζηνλ 

αληηπξνζσπεπφκελν Οίθν. 

Πίνακαρ 5 – Logistics 

 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΟΜΔΝΟΗ ΟΗΚΟΗ 

Οξξνί Baxter Health Care Inc 

Φάξκαθα Baxter Health Care Inc 

Παξεληεξηθή Γηαηξνθή Baxter Health Care Inc 

Πηγή: ηοισεία εηαιπείαρ, 2010 

 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ (Service) 

Ζ DIOPHAR Α.Δ αλαιακβάλεη, εθηφο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

κεραλεκάησλ ηεο θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζή ηνπο κε ην πιήξεο 

θαη άξηζηα επαλδξσκέλν απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο, ηκήκα ηεο. 

 

6.3.2 ΚΛΑΓΟ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ 

 

Ζ DIOPHAR δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηνλ θαιιπληηθφ θιάδν, παξέρνληαο πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζίεο, εμαηξεηηθά πξντφληα θαη άξηηα ηερλνινγηθά κεραλήκαηα ζε 

πηζηνπνηεκέλα Ηλζηηηνχηα Αηζζεηηθήο θαη Κέληξα Θαιαζζνζεξαπείαο (SPA), 

φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 6. Μεηά απφ έξεπλα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ηνπ 

θαιιπληηθνχ ρψξνπ, έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο κε κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη έρεη αλαιάβεη ηελ εηζαγσγή, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πψιεζε ησλ 

πξντφλησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπο, ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ν θιάδνο ησλ θαιιπληηθψλ ηεο DIOPHAR παξέρεη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη 

δηαξθνχο ππνζηήξημεο κεηά ηελ πψιεζε, θαζψο θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο 

εηδηθνχο (αηζζεηηθνχο). Πην αλαιπηηθά, ν θιάδνο θαιιπληηθψλ ηεο DIOPHAR 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ: Πξφθεηηαη γηα θαιιπληηθά πξντφληα 

πεξηπνίεζεο πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε 
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επαγγεικαηίεο Αηζζεηηθήο θαη εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ζεξαπεηψλ, 

εζηηαζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε. 

 ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΛΗΑΝΗΚΖ: Πξφθεηηαη γηα θαιιπληηθά πξντφληα πεξηπνίεζεο 

πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο ηα νπνία δηαηίζεληαη ζην ρψξν ησλ Ηλζηηηνχησλ 

Αηζζεηηθήο, θαη πξνηείλνληαη απφ ηνλ αηζζεηηθφ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ θάζε πειάηε. 

 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ: Πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηηθά 

κεραλήκαηα, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο αηζζεηηθήο θαη 

επαγγεικαηίεο Τγείαο (θπζηνζεξαπεπηέο, γπκλαζηέο). Σα κεραλήκαηα 

εθαξκφδνληαη ζε ζεξαπείεο πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο, γηα ηελ θάιπςε 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ θαη κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο. 

H DIOPHAR εθπαηδεχεη ηνπο επαγγεικαηίεο Αηζζεηηθήο θαη Τγείαο ζηε ζσζηή 

ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ θαη βξίζθεηαη δηαξθψο δίπια ηνπο γηα ηελ παξνρή 

ηερληθήο ππνζηήξημεο, αιιά θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο αλάγθεο πξνθχςεη. 

 

Πίνακαρ 6 – Πποφόνηα και μησανήμαηα κλάδος καλλςνηικών 

 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ –ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΗΚΟΗ 

Πξντφληα Δπαγγεικαηηθά θαη Ληαληθήο Πξνζψπνπ θαη 
ψκαηνο 

Academie Scientifique de Beaute / 
Γαιιία 

Μεραλήκαηα Παζεηηθήο Γπκλαζηηθήο Πξνζψπνπ θαη 
ψκαηνο 

Ros‟s Estetica Electromedisina S.A. / 
Ηζπαλία 

Phytopelling: Πξντφληα Δπαγγεικαηηθά θαη Ληαληθήο 
Πξνζψπνπ θαη ψκαηνο  
θαη Μεράλεκα θσηφιπζεο,  
αλάπιαζεο θαη αθκήο 

S.A. Libinvest N. V. Cosmetics / 
Βέιγην 

Πξντφληα Δπαγγεικαηηθά θαη Ληαληθήο Πξνζψπνπ θαη 
ψκαηνο θαη Μεράλεκα Παζεηηθήο Γπκλαζηηθήο θαη 
Αλαξξφθεζεο 

Mary Cohr / Γαιιία 

Πηγή: ηοισεία εηαιπείαρ, 2010 

 

 

 



136 

 

6.4 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ DIOPHAR Α.Δ. 

  

Ο φκηινο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε  DIOPHAR απαζρνιεί 400 άηνκα, 100 εθ ησλ 

νπνίσλ αλήθνπλ ζε απηήλ. Σα άηνκα απηά αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, ζηα 

νπνία νξγαλψλεηαη ε επηρείξεζε θαη θαίλνληαη ζην δηάγξακκα 18 πνπ αθνινπζεί: 

Γιάγπαμμα 18 – Οπγανόγπαμμα ηηρ DIOPHAR ΑΔ 

 

Πηγή: ηοισεία εηαιπείαρ, 2010 
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Αμίδεη λα ηνληζηεί, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 18, πσο ππάξρεη μερσξηζηφ 

ηκήκα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη 

θαη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ γηα ηελ επηρείξεζε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Μάιηζηα, ε επηρείξεζε εθθξάδεη ηελ άπνςε πσο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα άιια ηκήκαηά ηεο (νηθνλνκηθή δηεχζπλζε, 

εκπνξηθή δηεχζπλζε θ.α.), επνκέλσο ζα ήηαλ ιάζνο λα ζεσξεζεί πσο απηά 

ππάγνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα θαη κφλν ζε απηφ.  

Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ππεχζπλνο ζην ηκήκα απηφ (IT Manager) είλαη 

ν θχξηνο Εαξαγθίδεο Υξήζηνο, ν νπνίνο είλαη θάηνρνο ησλ εμήο πηπρίσλ: BSc 

Leeds Computer Science, MSc Vision Visualization & Virtual Environments 

Leeds University θαη Hellenic Business Association MBA. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

ην φηη δηαζέηεη γλψζεηο ηφζν ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, φζν θαη κε ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, θαζψο έηζη κπνξεί λα έρεη 

ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε γλψζε γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο ζα ηθαλνπνηεζνχλ απφ θάπνην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα. 

 

 

6.5 ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΗΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ 
ΤΣΖΜΑΣΟ ΒΑΗΜΔΝΟΤ Δ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 

 

Πξηλ ηε ρξήζε ηνπ ζεκεξηλνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη απηφ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί πιένλ, ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηνχζε ρεηξφγξαθν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα θαζψο θαη έλα ππνηππψδεο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε 

ππνινγηζηή, ην νπνίν ήηαλ ηδηαίηεξα απιφ φζν θαη δχζρξεζην, ιφγσ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα θαη πιεξέζηεξα. Σφζν ην ινγηζηήξην φζν θαη άιια ηκήκαηα 

αθφκα θαη ε απνζήθε ηεο επηρείξεζεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο παξαδνζηαθέο 
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κεζφδνπο πνπ γηα ηελ επνρή ζεσξνχληαλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη επαξθείο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηεο.  

Χζηφζν κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε επηρείξεζε αλαπηπζζφηαλ θαη 

εμειηζζφηαλ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ αλαγθψλ θαη 

απαηηήζεσλ πνπ δελ θαιχπηνληαλ πηα απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα. Σφηε ήηαλ πνπ 

εληνπίζηεθε θαη ε αλάγθε γηα έλα ζχζηεκα πνπ ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε θαη ζα αχμαλε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ-βξαρππξφζεζκσλ αιιά θαη 

καθξνπξφζεζκσλ πξνβιεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

6.6 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΒΑΗΜΔΝΟΤ Δ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Αθνχ έγηλε αληηιεπηή ε χπαξμε πιένλ αλάγθεο νξγάλσζεο θαη απνδνηηθφηεξεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο γηα δηαθνξεηηθή ρξήζε απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα 

ηεο επηρείξεζεο, απνθαζίζηεθε ε εηζαγσγή ελφο λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σν λέν απηφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εηζήρζε ζηελ εηαηξία θαη ήηαλ 

έλα απιφ 16bit πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ππνινγηζηή, ην νπνίν 

αληηθαηαζηάζεθε ην 1999 απφ έλα λέν ERP 32bit πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

Σν πξψην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ίζσο ήηαλ γηα ηελ επνρή ηνπ ρξήζηκν αξθεηά 

φζνλ αθνξά ηε βνήζεηα πνπ πξφζθεξε θαη ην θάζκα ππεξεζηψλ πνπ πξφζθεξε, 

σζηφζν ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ήηαλ αξθεηά. Αθελφο 

κελ, επξφθεηην γηα κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ είραλ ζπλεζίζεη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο ηα δηάθνξα 

ζηειέρε, επνκέλσο απφ κφλε ηεο ε εηζαγσγή ηνπ είρε δπζθνιίεο ζηε ρξήζε θαη 

αθεηέξνπ ην δχζρξεζην γξαθηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην δπζθίλεην 

εηδηθφ πιηθφ ππνινγηζηψλ (hardware) πνπ απαηηνχζε, θαζηζηνχζαλ δχζθνιε ηελ 

πιήξε εθκεηάιιεπζή ηνπ. Σν λέν φκσο πηα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα βνεζνχζε 

ζην λα μεπεξαζηνχλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα.  
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ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε κεηάβαζε απφ ην ρεηξφγξαθν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ππνινγηζηή 

έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο. Γειαδή, γηα θάπνην δηάζηεκα 

λαη κελ ηα ζηειέρε ρξεζηκνπνηνχζαλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε 

ππνινγηζηή γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο, σζηφζν νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη θαη ην παιηφ 

ζχζηεκα δελ είραλ θαηαξγεζεί ηειείσο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλά ιάζε θαη 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο ήηαλ κηα κεγάιε αιιαγή θαη πηζαλή κε άκεζε 

αθνκνίσζή ηεο, ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ χπαξμή ηεο. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ζπζηεκάησλ νη ρξήζηεο 

εμνηθεηψζεθαλ κε ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, αιιά κπφξεζαλ λα ειέγμνπλ 

αθφκα κία θνξά ηελ νξζφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. ην 

ζηάδην απηφ δελ ήηαλ απαξαίηεηε ε δηπινθαηαρψξεζε ησλ θηλήζεσλ ζε φινπο 

ηνπο πειάηεο εθφζνλ πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζα πξνεγνχληαλ κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ. Αληίζεηα, ην 1999 πνπ εηζήρζε ην λέν ERP ζχζηεκα, ε κεηάβαζε 

έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο ζηαδηαθήο κεηάβαζεο, θαζψο νη ρξήζηεο είραλ κηα πξψηε 

εκπεηξία απφ ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα, φκσο κε απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίζηεθε 

φηη δελ ζα ππήξραλ πξνβιήκαηα πνπ λα νθείινληαη ζηελ αλαζηάησζε θαη ηηο 

ηξηβέο πνπ πηζαλφλ λα δεκηνπξγνχληαλ απφ ηηο αιιαγέο απηέο. Μάιηζηα, επεηδή 

νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ ήηαλ ηεξάζηηεο, θξίζεθε ζθφπηκν ε 

ζηαδηαθή απηή κεηάβαζε λα γίλεη ζε θάπνην βάζνο ρξφλνπ, ψζηε λα είλαη πην 

νκαιή θαη κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο, 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 

6.7 ΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖ DIOPHAR 

 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ινηπφλ πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ επηρείξεζε ήηαλ έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ ( ERP) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην Compak Win ηεο εηαηξίαο Logic DIS.  
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Ζ επηινγή ηνπ έγηλε κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ έζεζαλ ηα δηάθνξα ζηειέρε πνπ ζα 

επσθεινχληαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηε γλψκε εηδηθψλ 

ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα νη απαηηήζεηο απφ ηνπο κειινληηθνχο 

ρξήζηεο θαη νη εθηθηέο ιχζεηο απφ ηνπο εηδηθνχο. Μάιηζηα, επεηδή ην θφζηνο 

απφθηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο αιιά θαη 

θπξίσο επεηδή ζα είρε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε θαη ζηελ επηβίσζε ηεο 

επηρείξεζεο, ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη δχν απηέο πιεπξέο λα ζπλεξγαζηνχλ 

απνδνηηθά θαη κε αξκνλία ψζηε λα θάλνπλ ηε ζσζηή θαη ελδεδεηγκέλε επηινγή. 

 Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα, έρνληαο βέβαηα ππνζηεί 

αξθεηέο αλαβαζκίζεηο θαη ζεκαληηθέο κεηαηξνπέο. Δλδεηθηηθά, κηα ζεκαληηθή 

κεηαηξνπή ζην ζχζηεκα έγηλε ην 2002 πνπ έγηλε ε αληηθαηάζηαζε ηεο δξαρκήο 

απφ ην επξψ. Σν ζχζηεκα είρε ζρεδηαζηεί γηα λα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο 

εθθξαζκέλεο ζε δξαρκέο, σζηφζν γηα επλφεηνπο ιφγνπο ήηαλ απαξαίηεηε ε 

κεηάπησζε ηεο αιιαγήο απφ δξαρκέο ζε επξψ. 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα αλάιπζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ γεληθψλ 

ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απηνχ: 

 Πεξηγξαθή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Γνκεκέλε θαισδίσζε ζην ζχλνιν ησλ θηηξίσλ ηεο επηρείξεζεο 

 απηνλνκία ζε θάζε φξνθν 

 ζχλδεζε ζην Internet κε γξακκή 24Mbit 

 Ms SQL Server 

 Client ‐ Server αξρηηεθηνληθή 

 35 ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ 

 

 Γεληθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά  

 Client – Server αξρηηεθηνληθή 

 Ms SQL Server 

 Graphical User Interface 

 On line Transaction Processing 

 Object Oriented Programming 

 Platform Independence 
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 Modular Programming 

 Normalization (3rd normal form) 

 On ‐ line Help 

 User level security 

 Απηφκαηνη έιεγρνη εγθπξφηεηαο ζηνηρείσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

εηζαγσγήο 

 Back up 

 Αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία 

 

 

6.7.1 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΡΖΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο 

γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. θνπφο είλαη ηφζν ε γλψζε ηεο εθαξκνγήο ζε πνιχ 

θαιφ επίπεδν, φζν θαη παξνπζίαζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρνληαη κέζα 

απφ ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Μάιηζηα, απφ ηε δηνίθεζε ζεσξήζεθε 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, νη ρξήζηεο λα γλψξηδαλ ην λέν 

ζχζηεκα θαη λα εμνηθεηψλνληαλ καδί ηνπ, ψζηε λα κελ ηνπο δηαθαηείρε ν θφβνο 

ηνπ θαηλνχξηνπ θαη ηεο αιιαγήο πνπ ζα κπνξνχζε λα είρε ηνλ αθξηβψο αληίζεην 

αληίθηππν απφ ηνλ αλακελφκελν, απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ επηρείξεζε, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Δπίζεο, ε δηνίθεζε είρε αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ην αλ νη ρξήζηεο ζα θνβνχληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κήπσο θάλνπλ θάηη 

ιάζνο θαη θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο, παξακεξίδνληαο κπξνζηά 

ζην θφβν απηφ ηε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη επέκελαλ ζηε 

ρξήζε παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο εηαηξείαο πνπ 

εγθαηέζηεζε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ λα γηλφηαλ 

φζν πην δηεμνδηθά γηλφηαλ. 

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, άξρηζε απφ ηνπο 

ηκεκαηάξρεο, θαζψο, έζησ θαη αλ απηνί δελ απνηεινχζαλ άκεζνπο ρξήζηεο ηνπ 
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ζπζηήκαηνο, ήηαλ απηνί πνπ ηειηθά ζα επσθεινχληαλ απφ απηφ. Έηζη, ε 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, έζηεηιε εηδηθνχο ζπκβνχινπο ζηελ επηρείξεζε θαη κέζα 

απφ ζεκηλάξηα, έδεημε ζηνπο ηκεκαηάξρεο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αιιά θαη ηα πηζαλά νθέιε ηνπο απφ ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθνχ 

νινθιεξψζεθε νη εθπαίδεπζε απηψλ, ζηε ζπλέρεηα εθπαηδεχηεθαλ νη ππφινηπνη 

ρξήζηεο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ππφινηπσλ ρξεζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

δηαρσξηζκφ ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ αλά αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ζα πεξηιάκβαλε 

ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ζηελ εθαξκνγή θαη ηελ εθπαίδεπζε βάζεη ζελαξίσλ ζε 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα πειαηψλ.  

Ο ρξφλνο εθπαίδεπζεο αλά ρξήζηε αλεξρφηαλ πεξίπνπ ζηηο 20 ψξεο, εθηφο απφ 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν ρξήζηεο δελ είρε θαζφινπ πξνεγνχκελε 

εκπεηξία απφ ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε εθπαίδεπζε αλήιζε ζηηο 

25 ψξεο. 

 

 

6.8 ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηάθνξα ηκήκαηα θαη ηνκείο 

κέζα ζηελ επηρείξεζε σζηφζν, ηα θχξηα ηκήκαηα πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ηα εμήο: ην ηκήκα νηθνλνκηθψλ, ην ηκήκα αγνξψλ θαη 

πξνκεζεηψλ, ην ηκήκα παξαγγειηνιεςηψλ, ε απνζήθε, ε δηνίθεζε, ην εκπνξηθφ 

ηκήκα θαη ην ηκήκα πηζηψζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

φζνλ αθνξά ην ηκήκα νηθνλνκηθψλ ηεο επηρείξεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζην 

ινγηζηήξην, φζν θαη ζηελ ηηκνιφγεζε. Χζηφζν, νη ηδηφηεηεο ηνπ ζαλ ERP 

επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ απφ φια ηα ηκήκαηα. 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη αξθεηά σζηφζν απηά ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Ζ 

επηρείξεζε εθκεηαιιεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην ERP, σζηφζν ην 2004 

θαη αθνχ έρεη πξνζιεθζεί ζηελ εηαηξία ν θ. Εαξαγθίδεο Υξήζηνο, απνθαζίδεηαη 

πσο ην ππάξρνλ ERP λαη κελ θαιχπηεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο ηεο 



143 

 

επηρείξεζεο, σζηφζν κε κηα πηζαλή πξνζζήθε ελφο λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ERP ηα απνηειέζκαηα ζα 

ήηαλ πνιχ θαιχηεξα θαη νη δπλαηφηεηεο πνιχ πεξηζζφηεξεο. Πξάγκαηη, κεηά απφ 

ζρεηηθή κειέηε, απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ππνζηήξημεο δηνίθεζεο (MIS), ην νπνίν δελ ζα απαηηνχζε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ERP, αιιά ζα ην ζπκπιήξσλε. Οπζηαζηηθά ην λέν ζχζηεκα, είλαη 

κηα λέα εθαξκνγή πνπ ζηελ γιψζζα ηεο πιεξνθνξηθήο αλαθέξεηαη φηη «ηξέρεη 

πάλσ» ζην ππάξρνλ ζχζηεκα. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο γηα 

ιφγνπο θφζηνπο απνθαζίζηεθε λα κελ αγνξαζηεί ην λέν ζχζηεκα, αιιά λα 

δεκηνπξγεζεί. Σελ επζχλε απηή αλέιαβε ν θ. Εαξαγθίδεο θαη έηζη ην 2004 απηφ 

θηηάρηεθε θαη ελζσκαηψζεθε ζην ππάξρνλ ERP.  

 

 

6.8.1 ΣΟ ΝΔΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Σν λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο δηνίθεζεο νλνκάζηεθε Manage 

Cubes θαη θηηάρηεθε κε ηε ρξήζε Visual Studio.net 2008. Σν λέν απηφ ζχζηεκα νη 

ρξήζηεο κέζα ζηελ επηρείξεζε ην απνθαινχλ θαη ζαλ «Κχβν». 

Ο «θχβνο» ινηπφλ, παίξλεη ηα δεδνκέλα απφ ην ERP θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

εμσηεξηθά ζηνηρεία, φπσο ηεξαξρίεο εκεξνκεληψλ, γεσγξαθηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο, ή αθφκα θαη ζπλζήθεο θηβσηηνπνίεζεο παξάγεη πην αλαιπηηθά 

απνηειέζκαηα, κε εθκεηάιιεπζε ησλ παξακέηξσλ απφ πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο. 

Βνεζάεη απνηειεζκαηηθά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, κε απνηειεζκαηηθή 

αλάιπζε ηάζεσλ, δεηθηψλ θ.ά.. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απφ κφλα ηνπο, βνεζνχλ ζην λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην λέν ζχζηεκα θαη ην πφζν 

ηζρπξνπνηείηαη ην ERP αιιά θαη νη ρξήζηεο πνπ επσθεινχληαη απφ απηέο ηηο 

δπλαηφηεηεο. 

Αξρηθά, ην λέν ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε ινγηθή αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ραξαθηεξίδεηαη ζαλ modular. Γειαδή, παξέρεη ηε 
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δπλαηφηεηα ζηνλ δεκηνπξγφ ηνπ ή ζε θάπνην εμεηδηθεπκέλν ρξήζηε, ν νπνίνο ζα 

έρεη ιάβεη ζρεηηθή άδεηα, λα θάλεη κηα πξνζζήθε κηαο δπλαηφηεηαο ζηελ 

εθαξκνγή, ρσξίο λα αιιάμεη ην ζχζηεκα απφ ηελ αξρή αιιά πξνζζέηνληαο κφλν 

ηελ εθαξκνγή (module) πνπ ρξεηάδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα 

πξνζηεζεί έλα module  πνπ λα ππνινγίδεη ηα απνζέκαηα απφ έλα λέν 

ζπγθεθξηκέλν είδνο ζηελ απνζήθε ηεο επηρείξεζεο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ηφζν online φζν θαη offline 

επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα δνπιεχνπλ θαη εμ απνζηάζεσο, γηα παξάδεηγκα 

απφ ην ζπίηη ηνπο.  

Δπίζεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο αλαθνξψλ (export function) ζε αξρεία 

Excel, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε αλαιπηηθή δεκηνπξγία εξσηεκάησλ (queries), 

εμππεξεηψληαο έηζη γηα παξάδεηγκα ηνλ πξφεδξν ηνπ νκίινπ, πνπ ζέιεη λα ιάβεη 

κηα ζχληνκε ελεκέξσζε γηα έλα ζέκα θαη δελ έρεη ηνλ απαξαίηεην δηαζέζηκν 

ρξφλν γηα λα ην θάλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θχβνπ είλαη φηη παξνπζηάδεη ηηο θφξκεο κε ηηο 

πιεξνθνξίεο ζε ηξεηο ή θαη πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηελ επηζπκία 

θαη αλάγθε ησλ ρξεζηψλ, επηηξέπνληαο έηζη λα κειεηήζεηο ηελ πιεξνθνξία ζην 

αξρηθφ ηεο ζηάδην, ζε επίπεδν δειαδή δεδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ πνιχ ζπρλά 

κπνξεί λα βνεζήζεη πνιχ ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο, δηελεξγεί δειαδή ην 

ιεγφκελν data drilling. Γηα παξάδεηγκα, εκθαλίδεηαη ε απαίηεζε λα ειεγρζνχλ νη 

παξηίδεο πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζε ζπγθεθξηκέλν πειάηε, απφ ζπγθεθξηκέλν 

θαηαζθεπαζηή, γηα ζπγθεθξηκέλν ζθεχαζκα, γηα κία πεξίνδν θαη ε επηρείξεζε λα 

πξνρσξήζεη ζε απφζπξζή ηεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ θχβνπ φια απηά ηα ζηνηρεία 

κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ, ψζηε ν ππεχζπλνο λα έρεη 

πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο ζηε δηάζεζή ηνπ, ψζηε νπζηαζηηθά λα κπνξεί λα 

ιάβεη κηα απφθαζε πην γξήγνξα,  κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα θαη ιηγφηεξν θίλδπλν. 
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6.9 ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, απφ ηα πξψηα ρξφληα χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο, είρε 

αληηιεθζεί ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα απηήλ. Παξά ηηο δπζθνιίεο ησλ πξψησλ 

ρξφλσλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ηα πξψην ηεο ζχζηεκα ήηαλ δχζρξεζην θαη ηνπ φηη 

απνηεινχζε κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ νη 

δηάθνξεο εξγαζίεο, ζπλέρηζε λα επελδχεη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κε 

απνηέιεζκα ηψξα λα απνιακβάλεη ηα νθέιε ηνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ, ε DIOPHAR ΑΔ εμειίρζεθε θαη αλαπηχρζεθε ζαλ 

επηρείξεζε, δηαηήξεζε φκσο σζηφζν ηελ επειημία ηεο. Σν γεγνλφο απηφ ην νθείιεη 

ζηα πιεξνθνξηαθά ηεο ζπζηήκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ηκήκαηά 

ηεο πξνζθέξνληαο ηαρχηεηα, αθξίβεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηφζν ζε 

ππνινγηζκνχο (γηα παξάδεηγκα ζην ινγηζηήξην) φζν θαη ζε νξγάλσζε (γηα 

παξάδεηγκα νξγάλσζε ηεο απνζήθεο). Παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο ηε 

δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ, αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλεπάγνληαη απφ κηα ιάζνο απφθαζε ελφο ζηειέρνπο. Σα ζηειέρε, κε ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ εμεηάδνπλ ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ πην απνηειεζκαηηθά, έρνληαο 

ζηε δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία ή θαη αλαθνξέο απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

εκαληηθή είλαη εμάιινπ, ε δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ηεο εηαηξείαο, ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη ηα νθέιε πνπ παξέρνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

ζηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, ε νπνία πηζηεχεη 

πσο ελ κέξεη ε νηθνλνκηθή δηεχζπλζε έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επεκεξία, ζηε 

βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ εμέιημή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο κπνξεί λα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα ηε ιήςε θάπνηαο απφθαζεο, ηα κεληαία απνηειέζκαηα 
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θαη ην ηζνδχγην ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα εληνπίζεη ηα θέληξα θφζηνπο αιιά θαη 

ηελ απφθιηζε ησλ εμφδσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

επηηξέπεη ζηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε, λα ιακβάλεη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην κεηθηφ 

θέξδνο ηεο επηρείξεζεο αλά νκάδα πξντφληνο ή κε φπνηα άιιε νκαδνπνίεζε 

δεηήζεη ν ρξήζηεο, ψζηε ζε πηζαλέο κεηαβνιέο απηνχ ηνπ πνζνχ, γίλεηαη πνιχ 

εχθνινο ν εληνπηζκφο ησλ αηηηψλ. Γηα κηα επηρείξεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, λα 

πεξηνξίδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα έμνδά ηεο, κέξνο ησλ νπνίσλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο δηαλνκήο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ. Έηζη, κε 

ηε βνήζεηα ηνπ «θχβνπ», ε νηθνλνκηθή δηεχζπλζε κπνξεί λα κειεηήζεη ηηο 

πσιήζεηο θαη λα ηξνπνπνηήζεη δηάθνξεο παξακέηξνπο, ψζηε λα ππνινγίζεη κε 

κεγάιε αθξίβεηα ην θφζηνο δηαλνκήο θαη δηαθίλεζεο, αλαγλσξίδνληαο έηζη 

θαηαζηάζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα, γηαηί αλέβεθε ην αλά κνλάδα θφζηνο 

κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο, φπνπ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ε 

δηαδηθαζία απηή ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα θαη κε ακθίβνια απνηειέζκαηα.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο, λα 

γλσξίδεη κε αθξίβεηα ηελ ελειηθίσζε ησλ ππνινίπσλ ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

αιιά θαη κε ηνπο πειάηεο. Με ηνπο πξνκεζεπηέο αθελφο κελ, γηα λα εμεηάδεη αλ 

είλαη ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλία πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θαη αλ ηελ ηεξνχλ, 

κε ηνπο πειάηεο αθεηέξνπ γηα λα κπνξεί λα ζρεδηάδεη θαη ηελ πνιηηηθή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ζε ζρέζε κε απηνχο. Σα ζηνηρεία απηά, παξέρνληαη κε ηελ 

απαηηνχκελε αθξίβεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε μερσξηζηή ελεκέξσζε γηα θάζε 

ζπκθσλία πνπ έρεη θιείζεη ε επηρείξεζε ηφζν κε πειάηεο φζν θαη κε 

πξνκεζεπηέο, ψζηε λα μέξεη κε αθξίβεηα ην ρξφλν εμφθιεζεο απφ ηνπο πειάηεο, 

ελεκεξψλνληαο ηηο πνζφηεηεο ξεπζηνχ πνπ δηαζέηεη θαη λα κπνξεί λα θιείλεη 

θαιχηεξεο θαη πην ζπκθέξνπζεο ζπκθσλίεο.  

Αμίδεη αθφκα λα ηνληζηεί πσο, φπσο φιεο νη επηρεηξήζεηο, έηζη θαη ε DIOPHAR 

ΑΔ, παίξλεη θάπνηα δάλεηα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Χζηφζν, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο πιεξσκήο ησλ ηφθσλ κε αθξίβεηα, απφ ηελ 

εκέξα πνπ παίξλεη ην δάλεην, θαη πξνβνιή ησλ ηφθσλ απηψλ, ψζηε λα κπνξεί λα 

κεξηκλήζεη ην ινγηζηήξην λα έρεη δηαζέζηκα ρξήκαηα θαη λα ηα απνπιεξψλεη 

έγθαηξα. Απηή είλαη κηα παξνρή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ησλ ηφθσλ ζην ηζνδχγην ηεο 

επηρείξεζεο, βνεζνχλ ηελ νηθνλνκηθή αιιά θαη ηελ εκπνξηθή δηεχζπλζε λα 

ιακβάλνπλ πην γξήγνξα πην ζσζηέο απνθάζεηο.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππνινγίδεηαη ε αμία ηνπ ρξήκαηνο, γηαηί ην θφζηνο ηνπ 

ρξήκαηνο είλαη εξγαιείν θαη γηα ηελ πνιηηηθή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ, θαζψο 

δελ είλαη ζπκθέξνλ θάπνηνο πειάηεο πνπ εμνθιεί άκεζα, λα πάξεη ίδηα ηηκή κε 

απηφλ πνπ ζα εμνθιήζεη ζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε 

πξέπεη λα γλσξίδεη φιεο απηέο ηηο ιεπηνκέξεηεο κε αθξίβεηα, γεγνλφο πνπ 

ζπκβαίλεη ράξε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί.  

Δπηπιένλ, ε νηθνλνκηθή δηεχζπλζε γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα ηελ 

θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη αθφκα θαη ην θφζηνο 

απνδεκίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηα παξάδεηγκα ν επηρεηξεκαηίαο ζέιεη λα 

γλσξίδεη ηη ζα ζπκβεί αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνθάζηδε λα θιείζεη ε 

επηρείξεζε. Θέιεη λα μέξεη πνην ζα είλαη ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα δψζεη ζαλ επηρείξεζε, ψζηε λα μέξεη πνηα ζα είλαη ε θαζαξή ζέζε ηεο. 

Απηφ ην πνζφ κπνξεί εχθνια λα ππνινγηζηεί απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

βνεζψληαο ζην λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο 

επηρείξεζεο. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη ζπλδεδεκέλν θαη 

κε ηελ απνζήθε ηεο επηρείξεζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα κεραλνγξαθεκέλε απνζήθε, 

ηελ εηθφλα ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα έρνπλ νη ρξήζηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Γειαδή κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ κε ηε κέγηζηε αθξίβεηα ηα 

απνζέκαηα ησλ δηάθνξσλ πξντφλησλ, θαζψο φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

πψιεζε ή κηα αγνξά ελφο πξντφληνο, ελεκεξψλεηαη ηαπηφρξνλα θαηάιιεια θαη 

ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Έηζη νη αξκφδηνη κπνξνχλ αθελφο κελ λα γλσξίδνπλ 

κε αθξίβεηα, ηηο παξαγγειίεο πξντφλησλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ ψζηε λα 

ππάξρεη πάληα ην ειάρηζην απφζεκα θαη λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα 

αληαπεμέξρεηαη ζηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο. Δίλαη άιισζηε 

γλσζηφ πσο γηα ηελ επεκεξία κηαο επηρείξεζεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε 

νξγάλσζε ζηελ απνζήθε ηεο, δειαδή λα κελ δηαηεξεί απνζέκαηα πεξηηηά ή λα 
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κελ έρεη πνηέ έιιεηκκα φηαλ έλαο πειάηεο θάλεη κηα παξαγγειία. Δπνκέλσο, ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο ζπκβάιιεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

απνζεκάησλ, ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ παξαγγειηψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

θαη ζηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο, νπζηαζηηθά θαηά 

θάπνην ηξφπν νινθιεξψλνπλ ηα logistics ηνπ πξνκεζεπηή θαη κεηψλνπλ ην 

ρξφλν, ηελ πξνζπάζεηα θαη ην θφζηνο απνζήθεπζεο. Αθφκα λα ζεκεησζεί πσο 

θάζε πξντφλ έρεη μερσξηζηφ serial number, γηα ηα νπνία είλαη ελεκεξσκέλν ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη έηζη γλσξίδεη ν ρξήζηεο αθφκα θαη ζε πνην ζεκείν 

ηεο απνζήθεο βξίζθεηαη ην θάζε πξντφλ.  

 

 

6.10 ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΖΣΔ ΣΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ 
ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

ην ζεκείν απηφ θαη ζην εμήο κηιψληαο γηα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο 

DIOPHAR Α.Δ., ζα ελλνείηαη θαη ην ERP θαη ν θχβνο καδί, θαζψο ιεηηνπξγνχλ 

ζαλ εληαίν ζχζηεκα. Σνλ θχξην έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο ηνλ δηαηεξεί ν θ. 

Εαξαγθίδεο, αθνχ είλαη ην ζηέιερνο κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε φιν ην 

ζχζηεκα. Πην αλαιπηηθά, αξρηθά λα ζεκεησζεί πσο ην ρξεζηκνπνηνχκελν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη δνκεκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο εηαηξεηψλ δηαθνξεηηθήο θχζεσο. Έηζη, ν φκηινο Λεγάθε 

ρξεζηκνπνηεί ην ίδην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ 

ζε απηφλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ DIOPHAR.  

ηελ DIOPHAR, πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ππάξρεη απφ είθνζη ελληά 

δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο, άξα νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηφζα άηνκα 

κέζα ζηελ επηρείξεζε. Χζηφζν, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηελ 

ηκεκαηηθφηεηα, δειαδή απνθξχπηνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα έλα αληηθείκελν απφ 

φια ηα ινγηθά ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ αθνξνχλ ην αληηθείκελν απηφ. 

Οπζηαζηηθά, απηφ ζεκαίλεη πσο ν θάζε ππάιιεινο αλάινγα κε ηελ ζέζε θαη ην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ ή θαιχηεξα ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθεη, κπνξεί λα έρεη 
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πεξηνξηζκέλε ή πιήξε πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ (database) ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Αληίζηνηρα, ν θάζε ππάιιεινο έρεη θαη πεξηνξηζκνχο ζηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ζρεηηθά κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Γηα 

παξάδεηγκα ελέξγεηεο φπσο εηζαγσγή ή δηαγξαθή ζηνηρείσλ, επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ ή αθφκα θαη απιή αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ, επηηξέπνληαη κφλν ζε 

αλζξψπνπο ή νκάδεο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ηελ δηθαηνδνζία λα ηηο θάλνπλ. 

Τπεχζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ ζην ζχζηεκα είλαη ν IT 

Manager ηεο επηρείξεζεο, θ. Εαξαγθίδεο, κέζσ ξπζκίζεσλ παξακέηξσλ ζην 

ζχζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε έλα ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη 

δεκηνπξγεζεί έλα αληίζηνηρν πξνθίι. ε θάζε ρξήζηε αληηζηνηρεί έλα θαη κφλν 

πξνθίι, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηνπο απφξξεηνπο πξνζσπηθνχο 

θσδηθνχο γηα ηελ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα. Ο θ. Εαξαγθίδεο ινηπφλ, φηαλ 

δεκηνπξγεί έλα πξνθίι γηα θάπνην λέν ρξήζηε, ζε ζπλελλφεζε κε ηε δηνίθεζε, 

ξπζκίδεη ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα θαη έηζη ελεξγνπνηνχληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θαζέλα 

ζρεηηθά κε ηα πξνζβάζηκα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο επηηξεπφκελεο 

ελέξγεηεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη ξπζκίζεηο απηέο αιιάδνπλ, θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη νη πεξηνξηζκνί ζε πεξίπησζε γηα παξάδεηγκα πνπ θάπνηνο πάεη ζε 

κηα ζέζε κε πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο θαη πσο ν IT Manager ν ζπγθεθξηκέλνο 

έρεη ηελ επνπηεία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε φιεο ηηο εηαηξίεο ηνπ 

νκίινπ. 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη, ν έιεγρνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζελφο ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, παξέρεη ζηνλ IT Manager  ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο (tracking). 

Γειαδή, κπνξεί λα δεη κε αθξίβεηα ηη ελέξγεηεο έρεη θάλεη θάζε ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κέρξη θαη ηελ αθξηβή ψξα θαη εκεξνκελία πνπ ηηο πξαγκαηνπνίεζε. 

Μέζσ ηνπ tracking, κπνξεί λα ειέγμεη κέρξη θαη αλ έλα αξρείν ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο αληηγξάθεηαη, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

εληνπηζκνχ θάζε χπνπηεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ην ζπκθέξνλ ηεο 

επηρείξεζεο. Έηζη, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα αζθαιέο, αλ 
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αλαινγηζηεί θαλείο πσο θαη νη ζχξεο USB ησλ ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ζθφπηκα κπινθαξηζκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ρσξίο απηφ λα γίλεη 

άκεζα αληηιεπηφ. Μέζσ ηνπ tracking, ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη θαη αμηνιφγεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο κπνξνχλ κε κεγάιε αθξίβεηα λα παξαηεξεζνχλ νη 

θηλήζεηο ηνπο θαη νη απαηηνχκελνη ρξφλνη νινθιήξσζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο. 
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