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1. Διζαγυγικά ηοισεία- ύνηομη Iζηοπική εξέλιξη 

 

Απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ηα 
logistics επηθεληξψλνληαλ ζηελ παξνρή βαζηθψλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηεο κεγάιεο δήηεζεο γηα φια ζρεδφλ ηα αγαζά θαη ηηο 
ππεξεζίεο. Ζ κάρε ηνπ αληαγσληζκνχ ζπληζηά ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο ζηελ 
απφθηεζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ζηελ θαηάιεςε λέσλ αγνξψλ. 

ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη επηρεηξήζεηο δείρλνπλ αθφκε κεγαιχηεξν 
ελδηαθέξνλ ζην ρψξν ησλ Logistics. Χο θχξηεο αηηίεο αλαθέξνληαη νη 
παξαθάησ: 

 Ζ έκθαζε πνπ δίλνληαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 
 Ζ ζεκαληηθή αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 
 Ζ εθηίκεζε φηη νη απνθάζεηο γηα ην δίθηπν δηαλνκήο είλαη ζηξαηεγηθήο 
ζεκαζίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ 

 Ζ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο φζνλ αθνξά ηηο κεηαθνξέο(π.ρ. ε αχμεζε ηεο 
θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο 
 Ζ βειηίσζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ-θπξίσο ε 
ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαζψο θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ 
αληηθεηκέλσλ θαη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 
 Οη ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 
 Σα πνιιά πξντφληα κε κηθξφ θχθιν δσήο 
 Καη ε γεληθή ηάζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 
φπσο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίαο ζπλεηαηξηζκνί, ζπλεξγαζίεο θ. α 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 κέρξη θαη ζήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξεο 
επηρεηξήζεηο παξαρσξνχλ εξγνιαβηθά ζε ηξίηεο εηαηξείεο Third-Party(3PL) 
βαζηθέο ππεξεζίεο φπσο απνζήθεπζε ,κεηαθνξέο ,δηαλνκέο θιπ. Ζ αχμεζε 
ηεο πειαηεηαθήο βάζεο νδεγνχζε ζε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 
(ρακειφ θφζηνο, κηθξφο ρξφλνο παξάδνζεο, αμηφπηζηεο ππεξεζίεο) 

ήκεξα πιένλ εκθαλίδνληαη εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο 
ππεξεζίεο Logistics εμππεξεηψληαο επηπξφζζεηα ηηο απαηηήζεηο 
πιεξνθνξηθήο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ 
επηρεηξήζεσλ. 

χγρξνλεο παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο 
ησλ παξαγγειηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ,ν ειεθηξνληθφο έιεγρνο παξαιαβήο ή 
κε ησλ πξντφλησλ ,ηα θέληξα εμππεξέηεζεο πειαηψλ(call centres) 
ηειεθσληθά ή κέζσ Γηαδηθηχνπ θαη πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο 
ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηαηηέξσλ αλαγθψλ θάζε 
επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ. 
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1.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηωλ logistics 

 

χκθσλα κε ην Council of Logistics Management έλαο εχζηνρνο νξηζκφο γηα 
ηα logistics είλαη : ην ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ ηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο πνπ ζρεδηάδεη, εθαξκφδεη θαη ειέγρεη κε απνδνηηθφηεηα θαη 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηελ ξνή θαη απνζήθεπζε ησλ αγαζψλ ππεξεζηψλ θαζψο 
θαη ηηο ζρεηηδφκελεο κε απηέο πιεξνθνξίεο απφ ην ζεκείν αθεηεξία έσο ην 
ζεκείν θαηαλάισζεο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Ζ δηαρείξηζε ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη φξνο ν νπνίνο εκθαλίζζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη πεξηθιείεη ηελ έλλνηα ησλ νινθιεξσκέλσλ logistics. Με ηνλ φξν απηφλ 
ηνλίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ κάξθεηηλγθ, logistics θαη παξαγσγήο 
κέζα ζε κηα επηρείξεζε θαη ην πσο απηή πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
επηρεηξήζεσλ ζην επξχ θαλάιη ηεο ξνήο ησλ πξντφλησλ. 

Σα logistics είλαη κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (κεηαθνξά, 
δηαρείξηζε απνζεκάησλ) πνπ επαλαιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο ζην θαλάιη 
φπνπ νη πξψηεο χιεο κεηαηξέπνληαη ζε ηειηθά πξντφληα θαη πξνζηίζεληαη ζε 
απηά θαηαλαισηηθή αμία. Δπεηδή είλαη πνιιέο θνξέο αλέθηθην νη πεγέο ησλ 
πξψησλ πιψλ, νη βηνκεραλίεο θαη ηα ζεκεία πψιεζεο λα είλαη ζην ίδην 
γεσγξαθηθφ ζεκείν απηφ ην θαλάιη απεηθνλίδεη κηα ζεηξά απφ βήκαηα 
βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, δξαζηεξηνηήησλ logistics πνπ επαλαιακβάλνληαη 
πξνηνχ θηάζεη ην πξντφλ ζηνλ πειάηε. 

Ο φξνο logistics απνηειεί πνιπζήκαληε θαη πνιπζχλζεηε έλλνηα, 

θαιχπηνληαο κηα ηεξάζηηα γθάκα δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη 
ειέγρνπ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεδίν. Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπλπθαίλνπλ ηα 
logistics είλαη ε διοίκηζη θαη ν ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ηηρ επισείπηζηρ, 
η βέληιζηη αξιοποίηζη ηυν έμτςσυν (ανθπώπινυν) και ηυν άτςσυν 
(ςλικών) πόπυν ηεο, η παπαγυγή, η αποθήκεςζη και η διανομή ηυν 
αγαθών, απφ ηελ πξψηε χιε κέρξη ην έηνηκν πξντφλ θαη απφ ηελ παξαγσγή 
ζην ξάθη. Θεσξεηηθά ηα logistics εμππεξεηνχλ ηελ θεξδνθνξία κηαο 
επηρείξεζεο, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλερή δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη 
ησλ ινηπψλ πφξσλ ηεο, επηηξέπνληαο παξάιιεια ηελ νκαιή ξνή επηηέιεζεο 
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Σα logistics απνζθνπνχλ ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ κε φζν ην δπλαηφλ 
ρακειφηεξν θφζηνο, ζηε δηαηήξεζε ησλ πξντφλησλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 
ηξφπν, ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ κέζσλ ηεο επηρείξεζεο, ζηε 

κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ηηο κηθξφηεξεο 
δπλαηέο θαζπζηεξήζεηο θαη ηειηθά ζηελ επίηεπμε θεξδνθνξίαο θαη νηθνλνκίαο 
θιίκαθνο γηα ηελ επηρείξεζε. Αλ θαη αθνξνχλ ζε θάζε είδνπο επηρεηξεκαηηθφ 
ηνκέα θαη θάζε είδνπο επηρείξεζε, εθεί πνπ βξίζθνπλ θαηεμνρήλ πξφζθνξν 
έδαθνο εθαξκνγήο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 
εθνδηαζηηθή αιπζίδα (εκπνξηθέο, κεηαθνξηθέο, παξαγσγηθέο, εηαηξίεο 
απνζήθεπζεο θ.ά.), αλεμαξηήησο ηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν 
αλήθνπλ. Ο φξνο "εθνδηαζηηθή αιπζίδα" πεξηγξάθεη ην πιέγκα δηαδηθαζηψλ 
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πνπ απαηηνχληαη ψζηε έλα πξντφλ λα πεξάζεη απφ ηε θάζε ηεο παξαγσγήο 
ζηε θάζε ηεο θαηαλάισζεο. Μεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ μερσξίδεη ε 
παξαγσγή, ε ηππνπνίεζε, ε απνζήθεπζε, ε δηαθίλεζε θαη ε δηάζεζε ηνπ 
πξντφληνο 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, logistics θαη εθνδηαζηηθή αιπζίδα 
ζπλδένληαη άξξεθηα. Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα απνηειεί ην βαζηθφηεξν πεδίν 
εθαξκνγήο ησλ logistics, ηα νπνία απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν δεηνχκελν γηα 
ηελ νξζνινγηθνπνίεζε θαη ηελ επηηπρία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο. Σα logistics απαληνχλ ζην πψο πξέπεη λα νξγαλσζνχλ νη 
δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο - π.ρ. πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε 
δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ, κε ηη ζπρλφηεηα πξέπεη λα εθηεινχληαη νη 
παξαδφζεηο, κέζσ πνηνπ δξνκνινγίνπ θ.ιπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, λέεο θαη 
θαηλνηφκεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο έρνπλ εηζέιζεη ζην ρψξν ησλ logistics θαη 
έρνπλ επηθέξεη ζεακαηηθέο αιιαγέο: εθεί πνπ ε απνγξαθή ηεο απνζήθεο 
απαηηνχζε κνιχβη, ραξηί θαη αξθεηφ ρξφλν, ηψξα πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα 
κέζσ θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ (ζθάλεξ) θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ζ θαθή 
νξγάλσζε ηεο απνζήθεο, ν αλεθνδηαζκφο ρσξίο πξφγξακκα θαη ζχζηεκα θαη 
ηφζα άιια αξλεηηθά, έρνπλ δψζεη ηε ζέζε ηνπο ζε νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα 
πςειήο επθπΐαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 

1.2 Σεσνολογίερ e-logistics 

 

Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ απαληψληαη ζπρλφηεξα ζηα logistics θαη ηελ 
εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη νη αθφινπζεο: 

α) ςζηήμαηα πληποθοπικήρ: Δίλαη εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, 
πνπ αλαιακβάλνπλ λα εμππεξεηήζνπλ ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Οη πην γλσζηέο είλαη ηα ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηηθνχ 
ζρεδηαζκνχ (Enterprise Resource Planning - ERP) θαη ηα πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain Execution - 
SCE). Ζ ζπλεζέζηεξε κνξθή ησλ ζπζηεκάησλ SCE είλαη ηα πξνγξάκκαηα 
δηαρείξηζεο απνζεθψλ (Warehouse Management System - WMS), ηα νπνία 
ελ πνιινίο ηαπηίδνληαη κε ηα ζπζηήκαηα SCE. 

β) Σεσνολογίερ αναγνώπιζηρ και κηήζηρ δεδομένυν: Δίλαη εμεηδηθεπκέλεο 
ηερλνινγηθέο ππνδνκέο (hardware θαη software), πνπ ζπιιέγνπλ ηελ 
πιεξνθνξία ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο -ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ι.ρ. κέζα ζηελ απνζήθε- θαη ηε κεηαβηβάδνπλ ζην 
εθάζηνηε πξφγξακκα (ι.ρ. WMS) γηα επεμεξγαζία. Σέηνηεο ππνδνκέο είλαη ηα 
θνξεηά ηεξκαηηθά ρεηξφο, ηα ηεξκαηηθά πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ, νη 
ηερλνινγηθέο ιχζεηο Απηφκαηεο Αλαγλψξηζεο θαη Κηήζεο Γεδνκέλσλ 
(Automatic Identification and Data Capture - AIDC), ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ν 
γξακκσηφο θψδηθαο (barcode), νη "έμππλεο" θάξηεο, ηα ζπζηήκαηα 
αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ θαη νη εθαξκνγέο αζχξκαηεο αλαγλψξηζεο, 
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επξχηεξα γλσζηέο κε ην αθξσλχκην RFID (Radio Frequency IDentification). 

γ) ςζηήμαηα Σηλεμαηικήρ: Δίλαη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 
κεηαθνξέο θαη απνηεινχληαη απφ πνιιά κέξε hardware (πνκπνδέθηεο, 
θεξαίεο, κηθξνυπνινγηζηέο, ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, δνξπθφξνη) θαη software 

(ζπζηήκαηα GIS, πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο), κε βαζηθή ιεηηνπξγία ηελ 
θαηαγξαθή ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 
ηελ απεηθφληζή ηεο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Υάξε ζ' απηά, ν 
επηρεηξεκαηίαο κπνξεί π.ρ. λα βιέπεη αλά πάζα ζηηγκή πνχ βξίζθνληαη ηα 
νρήκαηα θαη ηα εκπνξεχκαηά ηνπ, ελψ νη δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο θαη 
αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο είλαη 
απεξηφξηζηεο. 

δ) Τποδομέρ δικηύυν: Ο ιφγνο γηα ηα ελζχξκαηα θαη ηα αζχξκαηα ηνπηθά 
δίθηπα, πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε κηα απνζήθε εμππεξεηψληαο ηε 
κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο δηάθνξεο θνξεηέο ζπζθεπέο, ηνπο 
ππνινγηζηέο θ.ιπ. Σα δίθηπα απηά απνηεινχληαη απφ ππνινγηζηέο, θαισδίσζε 
ή αζχξκαηα ζεκεία πξφζβαζεο (access points).Ζ απνζήθε είλαη ε "θαξδηά" 
ησλ logistics, ή φπσο είπε θάπνηνο ζεσξεηηθφο, "αλ ηα logistics ήηαλ ρψξα, 
ηφηε ζίγνπξα ε πξσηεχνπζά ηεο ζα ήηαλ ε απνζήθε", ππνδειψλνληαο ηελ 
θνκβηθή ζεκαζία πνπ έρνπλ νη απνζήθεο θαη ε απνζήθεπζε γεληθά γηα ηα 
logistics θαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Αο δνχκε, φκσο, πσο ξέεη ν ρξφλνο ζε 
κηα ζχγρξνλε απνζήθε φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηερλνινγίεο e-logistics, ηηο 
νπνίεο παξνπζηάζακε παξαπάλσ. 

 

1.3  Αποθήκεςζη και e-logistics 

 

Καη' αξράο, θάζε πξντφλ πνπ βξίζθεηαη ζην ξάθη ηεο απνζήθεο δηαζέηεη έλα 
κνλαδηθφ θσδηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο αλαπαξίζηαηαη κε κηα ζεηξά απφ καχξεο 
γξακκέο. Πξφθεηηαη γηα ην ιεγφκελν γξακκσηφ θψδηθα ή barcode Έλαο 
ππνινγηζηήο κπνξεί λα "ζπκάηαη" φια ηα είδε πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ 
απνζήθε -φζν ηεξάζηηα θη αλ είλαη- θαη λα γλσξίδεη ηελ αθξηβή πνζφηεηα γηα 
ην θαζέλα απφ απηά, αξθεί λα ηνλ ελεκεξψλνπκε θάζε θνξά πνπ έλα πξντφλ 
εηζέξρεηαη ή εμέξρεηαη. Ζ ελεκέξσζε απηή γίλεηαη κέζσ ελφο ζαξσηή 
γξακκσηνχ θψδηθα, ν νπνίνο δηαβάδεη "πίζσ απφ ηηο γξακκέο" θαη κεηαθέξεη 
ζηνλ ππνινγηζηή ηελ πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζην barcode. 

Ζ πιεξνθνξία θζάλεη ζηνλ ππνινγηζηή ελζχξκαηα ή αζχξκαηα κέζσ ησλ 
αληίζηνηρσλ δηθηχσλ θαη θαηαρσξείηαη ζε θάπνην πξφγξακκα ινγηζκηθνχ 
(ERP, WMS, SCE) πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ 
θηλήζεσλ ηεο απνζήθεο. Σν πξφγξακκα ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα θαη είλαη ηθαλφ 
λα δψζεη απαληήζεηο ζε πιήζνο εξσηεκάησλ. Να ζεκεηψζνπκε εδψ, φηη ην 
barcode ηεο ζπζθεπαζίαο (ή εηηθέηα RFID) δίλεη πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ 

πνζφηεηα πνπ απηή πεξηιακβάλεη, θαηά ζπλέπεηα δελ ρξεηάδεηαη λα 
"δηαβάζνπκε" θάζε πξντφλ ρσξηζηά. Ζ αλάγλσζε κπνξεί λα γίλεηαη απεπζείαο 
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απφ ηελ θνχηα ή θάπνηα άιιε κεγαιχηεξε ζπζθεπαζία. Κάηη αληίζηνηρν 
ζπκβαίλεη θαη ηε ζηηγκή πνπ αγνξάδεηαη έλα πξντφλ, πεξλάεη δειαδή απφ ην 
ζαξσηή barcode ηνπ ηακείνπ: απηφκαηα θαηαγξάθεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ 
ππνινγηζηή ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, ε πψιεζε δειαδή ηνπ πξντφληνο, ην 

νπνίν αθαηξείηαη απφ ην ζηνθ ηεο απνζήθεο, ελψ αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή 
ινγηζκηθνχ, είλαη δπλαηφλ κφιηο ην ζηνθ θζάζεη ζε θξίζηκν ζεκείν, ν 
ππνινγηζηήο λα ελεκεξψλεη ηνλ επηρεηξεκαηία (είηε κέζσ ηεο νζφλεο ηνπ είηε 
κέζσ κηαο εθηχπσζεο) φηη πξέπεη λα παξαγγείιεη άκεζα ηα πξντφληα πνπ 
πξφθεηηαη ζχληνκα λα εμαληιεζνχλ. 

Παξάιιεια, αλάγλσζε κε ην barcode scanner θάλνπκε θαη ζηα πξντφληα πνπ 
θέξλεη ν πξνκεζεπηήο, έηζη ψζηε λα πξνζηίζεληαη αληίζηνηρα ζην ζηνθ. 
Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ζην ρψξν ηεο απνζήθεο ε παξνπζία ησλ e-logistics 
εληνπίδεηαη ζε ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη θηήζεο δεδνκέλσλ, ζε εθαξκνγέο 
ινγηζκηθνχ θαη ζε ππνδνκέο ελζχξκαησλ ή αζχξκαησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ, 
κέζσ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα δεδνκέλα. Γελ είλαη φκσο κφλν απηά 

.Σα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο κπνξνχλ επίζεο λα ζπλδένληαη (αζχξκαηα) κε ηα 
ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο (WMS) θαη κέζσ εθείλσλ λα κεηαθέξνληαη θξίζηκα 
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηηο παξαγγειίεο, ηνπο πειάηεο, ηα απνζέκαηα, ηηο 
παξαδφζεηο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαιχνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 
είδνπο. 

Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφλ ηα ζπζηήκαηα ηεο απνζήθεο λα βξίζθνληαη 
ζπλδεδεκέλα κε ηα ζπζηήκαηα ησλ ζπλεξγαηψλ (ι.ρ. ησλ πξνκεζεπηψλ) θαη 
θάζε θνξά πνπ ππάξρεη θάπνηα έιιεηςε ζηελ απνζήθε, ν πξνκεζεπηήο λα 
ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα θαη λα αλαπιεξψλεη ην ζηνθ. ην 
άκεζν κέιινλ, νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ππφζρνληαη φηη ε αλζξψπηλε 
παξέκβαζε ζα ειαρηζηνπνηεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν, θαζψο πξντφληα θαη 
κεραλέο ζα επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κεηαμχ ηνπο θαη κέζσ ηνπ Internet. Σν 
παξάδεηγκα ηεο απνζήθεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην πψο δηαθνξεηηθέο 
ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ζπλεξγάδνληαη γηα λα επηηειέζνπλ πιεζψξα 
εξγαζηψλ, απφ ηελ θαηαγξαθή, ηνλ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ ζηνθ 
κέρξη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο γηα ηηο 
πσιήζεηο, ηνλ αλεθνδηαζκφ, ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ θ.ά. 

 

1.4   Oθέλη από ηη σπήζη Σεσνολογιών e-logistics 

 

Σα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα 
logistics θαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα αθφινπζα: 

α) Καλύηεπη εκμεηάλλεςζη ηυν ςλικών (άτςσυν) πόπυν ηηρ 
επισείπηζηρ. 

Τιηθνί πφξνη ζεσξνχληαη ηα νρήκαηα, νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ν εμνπιηζκφο 
θ.ιπ. Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο ηειεκαηηθήο ζηα νρήκαηα 
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ηεο επηρείξεζεο (δηαρείξηζε ζηφινπ, fleet management) έρεη σο απνηέιεζκα 
πην νξγαλσκέλεο θηλήζεηο θαη ιηγφηεξα δξνκνιφγηα. ρεηηθά κε ηνλ 
απνζεθεπηηθφ ρψξν, έλα ζχζηεκα WMS θαη ε εγθαηάζηαζε θάπνηνπ 
αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα αθελφο ηελ αμηνπνίεζε 

θάζε ζπηζακήο ηεο απνζήθεο, αθεηέξνπ ηε γξεγνξφηεξε επηηέιεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ κέζα ζ' απηήλ. Λφγνπ ράξε, ην ζθάλεξ δηαβάδεη ην γξακκσηφ 
θψδηθα κηαο θνχηαο θαη ζηέιλεη απηφκαηα ηελ πιεξνθνξία (ηη πεξηέρεη ε 
θνχηα) ζε θεληξηθφ ππνινγηζηή εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα WMS, κέζσ ηνπ 
αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ 

β) Καλύηεπη αξιοποίηζη ηυν έμτςσυν πόπυν ηηρ επισείπηζηρ. 

Δδψ εληάζζνληαη φρη κφλν νη εξγαδφκελνη αιιά θαη νη πειάηεο, νη 
πξνκεζεπηέο θ.ιπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζχζηεκα ERP ή WMS ελεκεξψλεη 
ζρεηηθά κε ην πνηνη είλαη νη επηθεξδείο πειάηεο, εμαζθαιίδεη πνιχηηκεο 
εξγαηνψξεο γηα ην πξνζσπηθφ θαη ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ 
εηζεξρφκελσλ ξνψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Ο ελδηαθεξφκελνο δελ 
ρξεηάδεηαη πιένλ λα αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ ζηνθ, αθνχ απηφ ην έρεη 
αλαιάβεη ην ίδην ην ζχζηεκα, ε απνγξαθή απνζήθεο γίλεηαη κε ην πάηεκα 
ελφο θνπκπηνχ, ελψ ην ίδην απαηηείηαη γηα λα κάζνπκε ηα έζνδα, ηα έμνδα θαη 
ηα θέξδε γηα κία εκέξα ή έλα κήλα. πγρξφλσο, γλσξίδεη πνηα είδε 
δηαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν θαη αλαιφγσο δηακνξθψλεη ηηο παξαγγειίεο ηνπ. 
ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη ζήκεξα, 
δεηνχκελν ηεο δηνίθεζεο δελ είλαη ν ιεπηνκεξήο έιεγρνο θάζε ηκήκαηνο ηεο 
επηρείξεζεο -θαζψο θάηη ηέηνην απαηηεί πνιιή ελέξγεηα θαη ρξφλν- αιιά ε 
απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. Οη 
ηερλνινγίεο πνπ εμεηάζακε παξέρνπλ πιήζνο πιεξνθνξηψλ ζηε δηνίθεζε θαη 
ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιήςε νξζψλ θαη άκεζσλ 
απνθάζεσλ, θαζψο θαη ε ράξαμε καθξφπλνεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

 

 

Σα Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Enterprise Resource Planning (ERP) 
ζηην ελληνική ππαγμαηικόηηηα. 
 
Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εμειίζζνληαη ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο 
κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη κε ηδηαίηεξε ηαρχηεηα, δεκηνπξγψληαο έηζη 
λέεο επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο. Σν θάζκα ησλ πξνθιήζεσλ απηψλ γελληέηαη 
κέζα  απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο 
 αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ πξνθαιεί ε επνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο (εμνκνίσζε 
κηθξψλ θαη κεγάισλ 
επηρεηξήζεσλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ θαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην). Ο 
 
αληαγσληζκφο θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηε ζπλερή 
αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο, κε ηελ 
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πηνζέηεζε κεζφδσλ θαη ξγαιείσλ λέαο ηερλνινγίαο, έηζη ψζηε λα 
δηαηεξήζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ην κεξίδην ηεο αγνξάο ζην νπνίν ζηνρεχνπλ. 
Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ αθφκα έλα ρακειφ αιιά ζπλερψο 
αλνδηθφ επίπεδν επέλδπζεο ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο. Θεσξείηαη φηη 

κηα κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε επελδχεη ην 1% ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο ζην  ρψξν απηφ, φηαλ ν κέζνο φξνο ζηελ Δπξψπε είλαη πάλσ απφ 2% θαη 
ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πάλσ απφ 3,5%. Ζ ξαγδαία, φκσο, αλάπηπμε θαη ε 
φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαίλεηαη πσο 
δεκηνπξγεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε λα πηνζεηεζνχλ 
επηρεηξεζηαθέο ιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
εμφδσλ, βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο, αλεχξεζε λέσλ 
αγνξψλ, θαζψο θαη θαιχηεξε θαη πην έγθπξε 
πιεξνθφξεζε, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο ζηηο λέεο 
δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   ύγσπονερ Δθαπμογέρ ζηα πληποθοπιακά ςζηήμαηα logistics 

 

H αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε 
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο κε ινγηζκηθφ είλαη νη δχν παξάγνληεο πνπ 
αχμεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ην logistic management 

Οη παξάγνληεο απηνί έδσζαλ ηελ επθνιία ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα δηνηθνχλ 
θαη λα εθαξκφδνπλ ηα logistics πην απνηειεζκαηηθά θαη πην απνδνηηθά φπσο 
θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο πνιπζχλζεησλ ηερληθψλ, ζηηο δηαδηθαζίεο 
logistics ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε πςειά 
επίπεδα θαζψο θαη ζηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο. 

Σηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ 
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πξψησλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ιφγν ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο 
θαη ηνπ θαηαλαισηηζκνχ πξάγκα πνπ ψζεζε ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 
αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πιηθψλ ηνπο θαη ησλ κεζφδσλ ηεο 
θπζηθήο δηαθίλεζεο. Ζ εκθάληζε ησλ πξψησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

ζπλνδεχηεθε κε ηελ εγθαηάζηαζε εθαξκνγψλ νη νπνίεο πξνζπάζεζαλ λα 
ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ρσξίο βέβαηα ηδηαίηεξε επηηπρία. Οη πξψηεο απηέο 
δεηιέο πξνζπάζεηεο φκσο θαιιηέξγεζαλ ην έδαθνο θαη πξνεηνίκαζαλ ηνπο 
αλζξψπνπο ηνπ logistic management ζηε θηινζνθία ηεο ρξήζεο ππνινγηζηή 
ζαλ εξγαιείν αληηκεηψπηζεο πνιχπινθσλ ζεκάησλ θαη εμεχξεζεο ιχζεο ζε 
πξνβιήκαηα ρξνληθήο θαη νηθνλνκηθήο θχζεσο. Δπηπιένλ έγηλε πεπνίζεζε φηη 
κία ηερλνινγία απνηειεζκαηηθή, κπνξεί λα δψζεη ηε ιχζε ζηα πξνβιήκαηα 
βησζηκφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο θαη λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε κείσζε 
ησλ δαπαλψλ θαη ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεηαη 
κηα ηερλνινγηθή έθξεμε ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θπξηαξρία πνιχ 
ηζρπξψλ ππνινγηζηψλ κεγάισλ δπλαηνηήησλ, fax, EDI, Barcodes, αζχξκαηα 
ηεξκαηηθά, scanners θ.ι.π. ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο 
δπλακηθήο ζηνλ ρψξν ησλ logistic. Παξάιιεια εκθαλίδεηαη κηα λέα γεληά S/W, 
πην νινθιεξσκέλε θαη επηηπρεκέλε ε νπνία εθκεηαιιεπφκελε ηηο ηεξάζηηεο 
δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ζπκβάιιεη ζηε δηάδνζε θαη βνεζά 
απνηειεζκαηηθά ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ logistics management. ηελ πξάμε 
βέβαηα, ε θαηάζηαζε δελ είλαη ηφζν ξφδηλε φζν αθνχγεηαη θαη απηφ νθείιεηαη 
ζην φηη ζην κελ H/W ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν πνιχ μεθάζαξα θαη απηά ζην δε 
S/W ππάξρεη αθφκα αξθεηή ζχγρπζε. Σν απνηέιεζκα είλαη λα βιέπεη ε 
επηρείξεζε ην ινγηζκηθφ ην νπνίν αγφξαζε, λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηνπ, αιιά 
ρσξίο ζεκαληηθή βειηίσζε ζην ρξφλν εθηέιεζεο απηψλ ησλ εξγαζηψλ θαη 
ρσξίο νπζηαζηηθά επηρεηξεζηαθά νθέιε θαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 

Απηφ νθείιεηαη ζε ηξεηο ιίγν πνιχ γλσζηέο αηηίεο (ςπρνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, 
ιεηηνπξγηθέο). Ζ πξψηε είλαη ε θπζηνινγηθή αλζξψπηλε αληίδξαζε πξνο θάζε 
ηη θαηλνχξγην ην νπνίν ζα κεηαβάιιεη ηνλ ηξφπν ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο. 

Ζ δεχηεξε πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ιφγνπο. Ο 
ζπλδπαζκφο πςειήο ηερλνινγίαο (γηα παξάδεηγκα αζχξκαηα ηεξκαηηθά) θαη 
ινγηζκηθνχ θνζηίδεη αθξηβά. Έηζη θάπνηεο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο είηε 
πξνθεηκέλνπ λα "θεξδίζνπλ" ηνλ πειάηε, είηε ιφγσ έιιεηςεο εκπεηξίαο, 
πξνζθέξνπλ ιχζεηο ινγηζκηθνχ κε ιίζηεο θαη pre-batch δηαδηθαζίεο ρσξίο λα 
εθκεηαιιεχνληαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ real-time πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία. Οπζηαζηηθά ινηπφλ ην 
λέν ινγηζκηθφ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηε κεηαθνξά ηεο ππάξρνπζαο 
ρεηξφγξαθεο θαηάζηαζεο ζε κία κεραλνγξαθεκέλε φπνπ φηη γξάθακε κε ην 
ρέξη ζην ραξηί, ην θάλεη ν εθηππσηήο ζε ιίζηεο θαη reports. 

Ζ ηξίηε αηηία είλαη ε έιιεηςε απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα logistics 
ζπλνδεπηηθψλ εξγαιείσλ ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ άκεζν έιεγρν ζηηο 
εξγαζίεο, ππνζηήξημε απνθάζεσλ, κέηξεζε δξαζηεξηνηήησλ, ζπγθέληξσζε 
θαη δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη νπζηαζηηθή 
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ζπκκεηνρή ζηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Ζ νινθιήξσζε ελφο 
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο logistics επηηπγράλεηαη κε ηελ ελδπλάκσζή ηνπ 
κε εμεηδηθεπκέλα modules ηα νπνία έρνπλ ζθνπφ λα πξνζθέξνπλ ηα κέγηζηα 
ζην ηξίπηπρν ηνπ νξζνχ ζρεδηαζκνχ, ηνπ απνδνηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο 
ηαρχηαηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εξγαιείσλ είλαη , 
νη δπλακηθνί αιγφξηζκνη ζπλαιιαγψλ, ν επφπηεο ξνήο εξγαζηψλ, ην activity 
based management, ε ρσξνηαμηθή γξαθηθή απεηθφληζε ρψξνπ, ε 
δεκαηνπνίεζε, ν επφπηεο ζπλαιιαγψλ, ε δξνκνιφγεζε, ην activity based 
costing θ.ι.π. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ηξία πξψηα εξγαιεία 
μεθηλψληαο απφ ηνπο δπλακηθνχο αιγνξίζκνπο. αλ παξάδεηγκα εθαξκνγήο 
ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο απνζήθεο ε νπνία ιφγσ ηεο ζέζεο 
θαη ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ζην θέληξν ηεο αιπζίδαο ησλ 
logistics δέρεηαη πηέζεηο θαη θξαδαζκνχο απφ δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ην 
θχθισκα παξαγγειηψλ, ηηο πξνβιέςεηο, ηνλ ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο 
παξαγσγήο θαη αγνξψλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ηηο κεηαθνξέο - 
δηαλνκέο θ.ι.π. ΓΤΝΑΜΗΚΟΗ ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ Σν ινγηζκηθφ δπλακηθψλ 
αιγνξίζκσλ ζπλεξγάδεηαη κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνζήθεο κε ζθνπφ 
ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφζεζεο, ζπιινγήο θαη 
αλαηξνθνδνζίαο ηεο picking area απφ ην stock. Δπηηξέπεη ζηνλ ππεχζπλν 
ησλ logistics λα αλαιχεη γξήγνξα κεγάιεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ θαη λα 
ιακβάλεη θαιχηεξεο απνθάζεηο. Δίλαη ζπλδπαζκφο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη 
καθξφρξνλεο εκπεηξίαο ζηηο πξαγκαηηθέο θαη πνιχπινθεο ζπλζήθεο πνπ 
ηζρχνπλ ζην ρψξν ησλ απνζεθψλ. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα ππνινγίδεη θαη 
θαηφπηλ λα πξνηείλεη ηνλ βέιηηζην ηξφπν ηνπνζέηεζεο, ζπιινγήο θαη 
αλαπιήξσζεο ησλ ζέζεσλ picking. Θα δνχκε κε έλα παξάδεηγκα πσο 
ιεηηνπξγεί ην θχθισκα ζε κηα παξαιαβή κηαο απνζήθεο ε νπνία πεξηέρεη δχν 
δηαθνξεηηθά απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα (ξάθηα ζηελψλ δηαδξφκσλ θαη drive in) 
θαη έλα αλπςσηηθφ ην νπνίν θηλείηαη κφλν αλάκεζα ζηα ξάθηα. Σα θιαξθ 
ηξνθνδνηνχλ ηα drive in θαη ην αλπςσηηθφ. 

ην παξάδεηγκα επίζεο ζεσξνχκε φηη ε δηαδηθαζία εθηειείηαη κε αζχξκαηα 
ηεξκαηηθά. Οη παιέηεο παξαιαβήο μεθνξηψλνληαη απφ ην θνξηεγφ θαη 
ηαθηνπνηνχληαη ζηελ είζνδν ηεο απνζήθεο. Δπηθνιιάκε εηηθέηα ε νπνία 
πεξηέρεη barcode θαη άιια ζηνηρεία φπσο παξηίδα, είδνο, εκεξνκελία ιήμεο, 
εηζαγσγήο θ.ι.π. αιιά φρη ηελ ζέζε. Ο απνζεθάξηνο ζθαλάξεη ην barcode ηεο 
παιέηαο θαη ηνλ έιεγρν παίξλεη ην θχθισκα δπλακηθψλ αιγνξίζκσλ, ην νπνίν 
πξέπεη λα βξεη ηελ θαιχηεξε ζέζε απφζεζεο φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παιέηαο (ηαρπθηλεζία είδνπο, βάξνο θαη φγθνο 
παιέηαο, πνηφηεηα, εκεξνκελία ιήμεο, εηδηθέο δεζκεχζεηο νκάδαο θ.ι.π.) 
αιιά θαη κε ησλ ζέζεσλ (ξαθαξία ή drive in, δηάδξνκνο, ρσξεηηθφηεηα, 
επθνιία πξφζβαζεο θ.ι.π.) θαζψο θαη κε δπλακηθνχο παξάγνληεο (δηάδξνκνο 
ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην αλπςσηηθφ, αξηζκφο πξνηάζεσλ απφζεζεο, βέιηηζηε 
δηαδξνκή θ.ι.π.) Σν θχθισκα πξέπεη λα ππνινγίζεη φιεο ηηο παξαπάλσ 

ζπληζηψζεο θαη ζε ρξφλν ιηγφηεξν απφ δχν δεπηεξφιεπηα πξέπεη λα 
εκθαλίζεη ηελ πξφηαζή ηνπ πάλσ ζην αζχξκαην ηεξκαηηθφ ηνπ απνζεθάξηνπ. 
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Αλ ν ρεηξηζηήο δεηήζεη ελαιιαθηηθή ζέζε πξέπεη ην ζχζηεκα λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο πξφηαζεο φπσο θαη ηε δπλαηφηεηα 
θαηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο απφζεζεο κε ζθαλάξηζκα ηεο ζέζεο, λα κπνξεί λα 
γίλεη παξαβίαζε. 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξέπεη λα εληαρζεί ζηελ εηδηθή κεζνδνινγία ITA 
(Intelligent Task Allocation) Σα jobs αλαιχνληαη ζε tasks θαη απηά κε ηε ζεηξά 
ηνπο ζε activities. Κάζε task ιακβάλεη έλαλ θσδηθφ θαη κηα πξνηεξαηφηεηα π.ρ. 
ε απφζεζε ηεο παιέηαο Α ζηε ζέζε B010101 είλαη ην task A235. Σν picking 
ηεο παιέηαο Β απφ ηε ζέζε B010102 είλαη ην task P124. 

Σα tasks ραξαθηεξίδνληαη pending έσο φηνπ ν εηδηθφο αιγφξηζκνο ηα 
ζπζρεηίζεη κεηαμχ ηνπο. Όηαλ ην ζχζηεκα δψζεη ζηνλ απνζεθάξην ηελ εληνιή 
απφζεζεο γηα ην task A235, ζα ραξαθηεξίζεη φια ηα tasks πνπ ζπγγελεχνπλ 
ρσξνηαμηθά κε απηφ θαη ζα ηα " θξεκάζεη " θάησ απφ απηφ ην task. To 
απνηέιεζκα είλαη φηη ν απνζεθάξηνο λα ιάβεη κηα εληνιή απφζεζεο, λα πάεη 
λα ηνπνζεηήζεη ηελ παιέηα θαη κεηά λα ιάβεη κία εληνιή picking απφ θνληηλή 
ζέζε. Έηζη ζηνλ ίδην ρξφλν ζα εθηειέζεη κηα απφζεζε θαη έλα picking αληί γηα 
κηα απφζεζε κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ 
ζην κηζφ. εκαληηθφ ζηνηρείν επίζεο ζε έλα θχθισκα δπλακηθψλ αιγνξίζκσλ 
είλαη ε επειημία θαη ε πςειή παξακεηξνπνίεζε ηελ νπνία πξέπεη λα δηαζέηεη. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε θηιηθφ interface, παξνρή δηαθφξσλ ζελαξίσλ 
ζπλαιιαγψλ, δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ logistician ψζηε λα θηηάρλεη 
κε ζπλδπαζκνχο θξηηεξίσλ ηηο δηθέο ηνπ πνιηηηθέο ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη 
παξνρή δεηθηψλ ψζηε λα κπνξεί λ' απνθαζίδεη πνηα είλαη ε θαιχηεξε πνιηηηθή 
αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. ΔΠΟΠΣΖ ΡΟΖ ΔΡΓΑΗΧΝ .Λέγνληαο επφπηε 
ξνήο εξγαζηψλ πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιφ καο έλα ζχζηεκα monitor ην 
νπνίν ζηνρεχεη ζε ηξία επίπεδα. Σελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ησλ πφξσλ θαη ηελ δηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ. Βαζηθή 
"κνλάδα" παξαθνινχζεζεο είλαη ε εξγαζία. Οη εξγαζίεο είλαη νη παξαιαβέο, 
νη απνζέζεηο, νη αλαηξνθνδνζίεο, νη αλαζπζθεπαζίεο, ε έθδνζε εληνιψλ 
παξαγσγήο, νη παξαγγειίεο, νη ζπιινγέο, νη θνξηψζεηο θ.ι.π. Σν πιήζνο 
απηψλ ησλ εξγαζηψλ θαη ε πνιππινθφηεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε δνκή ηεο 
επηρείξεζεο θαζψο θαη ην επίπεδν απηνκαηηζκνχ ζην νπνίν έρεη ή επηζπκεί λα 
πξνρσξήζεη γεληθφηεξαΟ επφπηεο ξνήο εξγαζηψλ ή αιιηψο workflow monitor, 
μεθηλά απφ ηελ παξαιαβή θαη παξαθνινπζεί φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 
απνζήθεο κέρξη ηελ απνζηνιή, θαζψο επίζεο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο 
πειάηεο ζε θάζε ζηάδην ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ επηρείξεζε κε ηε 
βνήζεηα απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή barcode θαη αζχξκαηεο 
επηθνηλσλίαο κπνξεί λα ειέγρεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο απνζήθεο θαη ηηο 
ζπλαιιαγέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time). Δζηηάδεη ζηηο θξίζηκεο εξγαζίεο 
θαη πξνζθέξεη ζπγθεληξσηηθή θαη αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε αλά πάζα ζηηγκή. 

Ζ θηινζνθία ηνπ είλαη φηη ν ππεχζπλνο ρεηξηζηήο κε κηα κφλν καηηά ζα πξέπεη 
λα έρεη κία νινθιεξσκέλε ηδέα γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ απνζήθε, πνηεο 
εξγαζίεο εθθξεκνχλ, πνηεο έρνπλ νινθιεξσζεί, πνηεο εθηεινχληαη θαη απφ 
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πνηνπο, θαζψο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα on line επέκβαζεο γηα ζπληνληζκφ 
ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

Ο επφπηεο ξνήο εξγαζηψλ πξέπεη λα θξαηάεη ζηαηηζηηθά θαη κεηξήζεηο ψζηε 
λα κπνξεί λα εθηηκήζεη ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ψξα ιήμεο θάζε εξγαζίαο, λα 

ζπκβάιιεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη πφξσλ θαη παξέρεη 
αζθαιείο θαη αμηφπηζηνπο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο .Ζ ιεηηνπξγία ηνπ επφπηε 
ξνήο εξγαζηψλ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην activity based management 
ην νπνίν γηα θάζε εξγαζία παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο 
ηεο. Ο ζπλδπαζκφο απηφο παξέρεη εθηφο ησλ άιισλ κηα θαζαξφηεξε εηθφλα 
ησλ δηεξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηελ 
θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

Οη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο παξέρνληαη απφ απηά ηα δχν εξγαιεία 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θέληξν απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζε ιεηηνπξγηθφ 
θαη ζηξαηεγηθφ επίπεδν. 

Τπάξρνπλ 6 βαζηθά ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα ζηνρεχεη έλα ηέηνην ζχζηεκα 
ινγηζκηθνχ: 

 Οξηζκφο δηεξγαζηψλ (εξγαζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο) 
 Οξηζκφο δηαδηθαζηψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ δηεξγαζηψλ 
 Αλάιπζε δηεξγαζηψλ 
 Γηαηί εθηειείηαη 
 Πφζν ζπρλά εθηειείηαη 
 Απφ πνηφλ εθηειείηαη 
 Ση πφξνπο απαηηεί 
 Πνηνη παξάγνληεο ηελ επεξεάδνπλ 
 Λεπηνκεξήο παξαθνινχζεζε ησλ δηεξγαζηψλ 
 Δχθνιε πξνζαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ ζε πεξίπησζε 
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ δηεξγαζηψλ. 
 χλδεζε κε activity based costing 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη έλα ινγηζκηθφ ΑΒΜ θαη 
workflow κπνξεί ζε κεγάιν πνζνζηφ λα βειηηζηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 
επηρείξεζεο, ππνζηεξίδνληάο ηεο θαη παξέρνληαο κεηξήζεηο γηα ην ρξφλν, ηελ 
πνηφηεηα, ην θφζηνο, θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, νδεγψληαο 
ηελ ζε ζπλερή βειηίσζή. ACTIVITY BASED COSTING 

To ABC είλαη ην ηξίην ζηε ζεηξά εξγαιείν πνπ ζα αλαιχζνπκε. Δίλαη κηα state 
of the art ηερληθή ειέγρνπ - ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο κε βαζηθνχο ζηφρνπο 
ηνλ ππνινγηζκφ θαη έιεγρν ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 
επηρείξεζεο, ηνλ ππνινγηζκφ δεηθηψλ απφδνζεο δξαζηεξηνηήησλ, ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο - νθέινπο ζε πηζαλά ζελάξηα παξέκβαζεο ζηνλ 
ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζηα 
πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θ.ι.π .Πνιιά ζηειέρε εηαηξεηψλ ζπγρένπλ ην ΑΒC κε 
ην ABM. 

Σν ABC πξνζδηνξίδεη ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απφ κία 
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δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Ζ ηερληθή απηή βαζίδεηαη ζηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ 
πφξσλ, θαηά κία άιιε έθθξαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ζηελ επηρείξεζε θαη ελ ζπλερεία ηε 
ζπζρέηηζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

πειάηεο γηα ηνπο νπνίνπο εθηεινχληαη. 

Σν ΑΒΜ απφ ηελ άιιε δελ αζρνιείηαη κφλν κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο αιιά επεθηείλεη ηελ 
αλάιπζε θαη ζε non-value-added δξαζηεξηφηεηεο (έιεγρνη, έξεπλα, αλακνλέο, 
κεηαθηλήζεηο, εζσηεξηθέο ζπλαιιαγέο θ.ι.π.), ζηνλ νξηζκφ ησλ cost drivers, 
ζηελ παξνρή κεηξήζεσλ θαη ζηε δπλαηφηεηα επαλαζρεδηαζκνχ θαη 
επαλνξηζκνχ ησλ δηεξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα 
δψζνπκε ηνπο νξηζκνχο ησλ cost driver, activity driver θαη cost object. Cost 
driver: 

Δίλαη νπνηνζδήπνηε παξάγνληαο απμάλεη ή κεηψλεη ην θφζηνο ζε έλα ζπκβάλ 
ή ην επίπεδν ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα εθηειεζηεί κηα 
δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ππεξαζηηθφ ηειέθσλν ν cost driver 
είλαη ν ρξφλνο (ιεπηά) ζπλνκηιίαο. ηε κεηαθίλεζε κηαο παιέηαο cost driver 
είλαη ε απφζηαζε πνπ ζα δηαλχζεη ην θιαξθ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 
ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο cost drivers γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. 
Activity driver: Δίλαη ην κεηξήζηκν απνηέιεζκα κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Σν 
απνηέιεζκα απηφ ζα νδεγήζεη ζηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο θάζε 
δξαζηεξηφηεηαο ζηα cost object. Παξάδεηγκα activity driver είλαη ν αξηζκφο 
αθέξαησλ παιεηψλ πνπ ζπιιέρζεζαλ γηα έλαλ πειάηε. Cost object: Δίλαη 
νηηδήπνηε απνξξνθά θφζηνο (π.ρ. πξντφλ, πειάηεο, ππεξεζία, θαλάιη 
δηαλνκήο θ.ι.π.). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο 
ΑΒC δελ είλαη πάληα επηηπρεκέλε γηα κηα επηρείξεζε. Απηφ θαηά θχξην ιφγν 
νθείιεηαη ζηνλ κεγάιν φγθν ζηνηρείσλ ηα νπνία πξέπεη λα εηζάγνληαη ζην 
ζχζηεκα. Ζ ηξνθνδφηεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη πάληα κηα εχθνιε 
ππφζεζε. Φαληαζηείηε γηα παξάδεηγκα λα πξέπεη λα ππνινγίζεηε θαη λα 
κεηξήζεηε ην activity ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε κηαο παιέηαο 
πάλσ ζε έλα ξάθη. Πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν ρξφλνο εθηχπσζεο εηηθέηαο κε 
barcode, ην θφζηνο εθηχπσζεο (ραξηί, ribbon), ν ρξφλνο επηθφιιεζεο, ν 
ρξφλνο ζθαλαξίζκαηνο, ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο κεηαθίλεζεο ηεο παιέηαο κε 
ην θιαξθ ζε ζρέζε κε ηε δηαδξνκή, ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο απφζεζεο ζην 
ξάθη ζε ζρέζε κε ην χςνο, θαζψο θαη ν ρξφλνο επηζηξνθήο ζηε ξάκπα. Όια 
ηα παξαπάλσ ινηπφλ πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα κε ηε ιηγφηεξν 
δπλαηή επηβάξπλζε ζε θφπν θαη πξνπαληφο ρσξίο λα επηβαξπλζεί ε 
δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ ρξφλν θαηαγξαθήο ηεο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ 
νπνίν ηα ζπζηήκαηα ABC δελ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλα κέρξη ζηηγκήο. Γελ 
πξέπεη βέβαηα λα αγλνήζνπκε ην γεγνλφο φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 
εγθαηαζηήζεη πνιχ επηηπρεκέλα Activity Based ζπζηήκαηα Πηζηεχνπκε φηη ε 
επηηπρία απηή νθείιεηαη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο: Λεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. ρεδίαζε θαη εθαξκνγή πξαθηηθψλ πνπ λα 
ηαηξηάδνπλ ζηελ επηρείξεζε. Καζνξηζκέλνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη επειημία 
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ζηηο εμαηξέζεηο. 

Μέγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο (scanners, RF 
terminals θ.ι.π.) Σα activity based ζπζηήκαηα θαίλεηαη φηη είλαη απηά πνπ ζα 
θπξηαξρήζνπλ ζην κέιινλ. Ζ ηδηφηεηά ηνπο λα απνηεινχλ input γηα άιια, 

ζπζηήκαηα logistics , ε δπλαηφηεηα visualization ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ, 
ε νπνία καο πξνζθέξεη πιήξε αλάιπζε θαη άπνςε γηα ην ηη ζπκβαίλεη αλά 
πάζα ζηηγκή ζηελ επηρείξεζε, ε ηθαλφηεηά ηνπο λα καο παξέρνπλ πην 
μεθάζαξε θαη αθξηβή εηθφλα γηα ηα ζεκεία δεκηνπξγίαο θφζηνπο θαη ε βνήζεηα 
πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζην ζχζηεκα απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο, ζα ηα 
θάλεη απαξαίηεηα εξγαιεία ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο απξηαλήο 
επηρείξεζεο. 

Ζ ηερλνινγία έρεη επηπηψζεηο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο κηαο επηρείξεζεο θαη 
εηδηθά ζην ηνκέα ησλ logistics νη επηπηψζεηο απηέο είλαη θαζνξηζηηθέο. Ζ 
αλάπηπμε απηή άιιαμε ηνλ ηξφπν πνπ νη επηρεηξήζεηο δηαρεηξίδνληαη ηηο 
αγνξέο ηνπο θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο θαη ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 
πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Κάζε ηνκέαο ησλ logistics έρεη επεξεαζηεί 
απφ ηε ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηα 
ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ 
κεηαθνξά, ζηελ απνζήθεπζε, ζηελ παξαγγειηνιεςία, ζηελ δηαρείξηζε πιηθψλ, 
ζηηο αγνξέο θαη ζηηο πξνκήζεηεο. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηνίθεζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ησλ logistics είλαη πιένλ αλεπαξθείο γηα ηελ ζεκεξηλή 
κεηαβαιιφκελε νηθνλνκία θαη έηζη νη αζρνινχκελνη κε ηα logistics πξέπεη λ' 
αληαπνθξηζνχλ άκεζα. Αιιηψο νη επηρεηξήζεηο ζα αληηκεησπίζνπλ απψιεηεο 
ζηα κεξίδηα αγνξάο θαη ζα βξεζνχλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε έλαληη ησλ 
αληαγσληζηψλ ηνπο. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ βηνκεραλία θαη ζην εκπφξην έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 
ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα λα επεθηείλνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά νθέιε θαη ην 
customer service. Έηζη ζήκεξα βιέπνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο λα κεηαθέξνπλ 
εκπνξεχκαηα ρξεζηκνπνηψληαο scanners θαη αζχξκαηα ηεξκαηηθά γηα ηελ 
αλαγλψξηζή ηνπο. Σα θέληξα δηαλνκήο ρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηα εκπνξεχκαηα 
θαη νη ρψξνη αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν. 

Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ κεηψζεη ζεκαληηθά ην ρξφλν παξακνλήο ησλ 
εκπνξεπκάησλ ζηελ απνζήθε κέρξη λα βξεζνχλ ζηα ξάθηα ησλ 
θαηαζηεκάησλ. Έρνπλ κεηψζεη ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη έηζη κπνξνχλ λα 
πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ logistics πξνζθέξεη ζεκαληηθέο 
δπλαηφηεηεο. Αξθεί ε επηρείξεζε λα πηνζεηήζεη ζηξαηεγηθά θαη λα επελδχζεη 
ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε 
δεκηνπξγία άκεζνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 
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3.  Ο Ρόλορ ηηρ Πληποθοπίαρ ζηη Γιασείπιζη ηηρ Δθοδιαζηικήρ 
Αλςζίδαρ. 

Διζαγυγή 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

αζρνιείηαη κε ηε ξνή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο. Οπζηαζηηθά πεξηθιείεη φινπο ηνπο επηκέξνπο 

νξγαληζκνχο πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ απφθηεζε, αγνξά, 

κεηαπνίεζε, παξαγσγή θαη δηαλνκή ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Οη ξνέο ηφζν ησλ πξντφλησλ φζν θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη ακθίδξνκεο. 

Οη πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ 

πιεξνθνξία σο ην θχξην ζηνηρείν γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Οη ηερλνινγίεο απηέο παξέρνπλ ζηηο εηαηξίεο ηα κέζα γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη φζν ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ 

ηερλνινγηψλ απηψλ απμάλεηαη ηφζν κεηψλεηαη ην θφζηνο δηαρείξηζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Καηά ηεο δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 80 πνιιέο ηππνπνηεκέλεο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο φπσο παξαγγειηνιεςία, δηαρείξηζε 

απνζεκάησλ κεηαβιήζεθαλ κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. 

 

 3.1  Δνδοεπισειπηζιακά ζςζηήμαηα ςποζηήπιξηρ ηηρ Δθοδιαζηικήρ 

Αλςζίδαρ-Απαιηούμενερ πληποθοπίερ. 

 

Έρνληαο αλαγλσξίζεη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, πνιιέο εηαηξίεο έρνπλ εθαξκφζεη έλα 

είδνο ελδνεπηρεηξεζηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (interorganizational 

information system, IOIS). Σν IOIS είλαη ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηελ 
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πιεξνθνξηθή ηερλνινγία πνπ ελψλνπλ φια ηα επίπεδα ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Σν ηειεπηαίν επίπεδν ηεο νινθιήξσζεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, 

πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ο βαζκφο επίηεπμεο ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ έγθεηηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ 

ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Ζ αλάπηπμε ελφο IOIS έρεη ηξία 

θχξηα νθέιε γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα: κείσζε ησλ εμφδσλ, βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη βειηίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξίαο. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ην ζχζηεκα λα ηξνθνδνηείηαη κε ηε ζσζηή πιεξνθνξία, έηζη ψζηε 

νη απνθαζίδνληεο λα κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο ξφινπο 

ηνπο. 

Έλαο παξάγνληαο θιεηδί γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ελφο IOIS είλαη ε ειεχζεξε 

θαη έγθαηξε δηάζεζε ζσζηήο πιεξνθνξίαο. Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην πνπ 

ζπλήζσο αληηκεησπίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ παξαπάλσ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε έιιεηςε θνηλήο «γιψζζαο» γηα ηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε, 

αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπληεινχληαη ζηα δηάθνξα 

επίπεδα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Μεξηθέο απφ ηηο απαηηήζεηο γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο πιεξνθνξίαο πεξηιακβάλνπλ ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, 

πεξηνξηζκνχο ρσξεηηθφηεηαο, δηαδηθαζίεο logistics, απαηηήζεηο ζε πξνκήζεηεο 

γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο αιπζίδαο πιεξνθνξηψλ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ζε πιεξνθνξίεο γηα έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξα δχζθνιε δηαδηθαζία. Οη αλαιπηέο 

ζπζηεκάησλ ξσηνχζαλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηη είδνπο πιεξνθνξίαο 

ρξεηαδφληνπζαλ. Απηφ φκσο πξνυπφζεηαη φηη ηα ζηειέρε κπνξνχζαλ λα 

εθθξάζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε πιεξνθνξία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη 

αλαιπηέο ζα κπνξνχζαλ λα ζρεδηάζνπλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. πρλά 

φκσο ε ππφζεζε απηή δελ είλαη νξζή. Οη δηεπζπληέο δελ μέξνπλ ηη αθξηβψο 

ρξεηάδνληαη θαη θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ηη 

αθξηβψο ζέινπλ ππνζέηνληαο φηη νη αλαιπηέο ζα θαιχςνπλ ηα θελά πνπ 

πηζαλφηαηα ζα παξνπζηαζηνχλ. Σν απνηέιεζκα είλαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο λα 



                                                                   16 

κελ θαηαγξάθνληαη θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

νη δηεπζχλνληεο ηεο εηαηξίαο δεηάλε αιιαγέο ζην ζχζηεκα. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ είλαη πξαγκαηηθά έλα 

απφ ηα θαίξηα ζεκεία θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο IOIS γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Σα ηέζζεξα βαζηθά ιάζε πνπ ζπλήζσο γίλνληαη θαηά 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ είλαη: 

  Σα ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνληαη σο απηφλνκα αληί γηα αιιειεπηδξαζηηθά. 

 Αηνκηθή ζπλέληεπμε ησλ δηεπζπληψλ αληί γηα νκαδηθή. 

 Καηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ δελ επηηξέπεηαη ε κέζνδνο δνθηκήο θαη 

ιάζνπο. 

 Γίλνληαη ιάζνο εξσηήζεηο θαηά ηεο ζπλεληεχμεηο. 

 

Γηα ην ζσζηφ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ζε πιεξνθνξίεο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αξθεηέο κεζνδνινγίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ην ρξεζηκνπνηεζεί κία κφλν κεζνδνινγία. Παξφιν ην 

γεγνλφο φηη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εμαγσγή παξφκνησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο, ζα εμαζθαιίζεη φηη φιεο νη 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζα αλαγλσξηζζνχλ. Οη κεζνδνινγίεο πνπ 

πξνηείλνληαη είλαη: 

Business System Planning (BSP), πνπ είλαη κία κέζνδνο δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο. Δπηθεληξψλεηαη ζηε αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ θαη απνθάζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη θαζνξίδεη ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Οη αλαιπηέο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ 

ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη έλα ζχλνιν 

πηλάθσλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη 

λα εξεπλεζνχλ, θαη νη απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζρεηηθά κε δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. ηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 

παξαηίζεληαη δχν παξαδείγκαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία.
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Πποβλήμαηα Λύζειρ Πληποθοπίερ 

Μείσζε ηνπ ρξφλνπ 
εθπιήξσζεο ησλ 
παξαγγειηψλ κεηαμχ 
ησλ κειψλ ηεο 
εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο θαη ηεο 
εηαηξίαο, δηαηεξψληαο 
ή κεηψλνληαο ην 
θφζηνο ησλ logistics. 

Καηαλφεζε ηεο 
παξνχζαο 
θαηάζηαζεο φζνλ 
αθνξά ηελ 
εθπιήξσζε ησλ 
παξαγγειηψλ, ηνπ 
θφζηνπο θαη ηεο 
απφδνζεο ησλ 
ζπλαιιαγψλ 

- Αμηνιφγεζε ηεο 
θάιπςεο ησλ 
παξαγγειηψλ 

- Οιηθφ θφζηνο 
ησλ δηαδηθαζηψλ 
logistics 

- Ηζηνξηθφ 
παξαγγειηψλ 

- Κφζηνο 
απνζεκαηνπνίεζ
εο γηα θάζε 
αληηθείκελν 

- Κφζηνο 
κεηαθνξάο θαη 
ρξφλνο 
πινπνίεζεο αλά 
κέζν κεηαθνξάο 
θαη εηαηξία. 

 

Πίλαθαο 1. BSP- Λύζεηο/ Πιεξνθνξίεο 

 

Αποθάζειρ Πληποθοπίερ 

Πσο ζα γίλεη ε 
κεηαθνξά ηνπ 
πξντφληνο Υ 

- Δηαηξία θαη κέζν κεηαθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ αληαγσληζηή 

- Κφζηνο κεηαθνξάο θαη αμηνιφγεζε 
αλάινγα κε ην κέζν κεηαθνξάο θαη ηελ 
εηαηξία 

 

Πίλαθαο 2. BSP- Απνθάζεηο/ Πιεξνθνξίεο 
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Critical Success Factors (CSF): επηθεληξψλεηαη ζε πεξηνρέο θιεηδηά 

πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά γηα ηελ εηαηξία. Γηα ην 

ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο IOIS, πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ νη CSF 

γηα θάζε επίπεδν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δθφζνλ νη παξάγνληεο 

απηνί αλαγλσξηζηνχλ, νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπο αλαγλσξίδνληαη. ηνλ πίλαθα 3 παξαηίζεηαη έλα 

παξάδεηγκα γηα ηε κέζνδν απηή. 

 

 

 

 

 
CSF Πληποθοπίερ 

χζηεκα αμηνιφγεζεο ιεηηνπξγίαο 
ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

- Μέηξα αμηνιφγεζεο ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

- Μέηξα αμηνιφγεζεο θάζε 
επηπέδνπ ηεο αιπζίδαο. 

- Πξαγκαηηθή απφδνζε ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

- ηφρνη ησλ κέηξσλ 
αμηνιφγεζεο. 

- Ηζηνξηθή απφδνζε ησλ 
κέηξσλ αμηνιφγεζεο. 

 

Πίλαθαο 3. CFS- CFS/ πιεξνθνξίεο 

 

Ends/means (E/M) analysis: επηθεληξψλεηαη ζην ηη απαηηείηαη γηα λα 

είλαη κηα επηρείξεζε απνηειεζκαηηθή θαη ηθαλή, θαη ζην ηη 

πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ. Ζ 
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ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ζπλέληεπμεο απνηειείηαη απφ δχν θάζεηο. 

Καηά ηελ πξψηε θάζε ν αλαιπηήο αλαγλσξίδεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηα 

κέιε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο 

απηνχο, θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζηφρσλ απηψλ (Πίλαθαο 4). Ζ δεχηεξε θάζε αζρνιείηαη κε ηα κέζα, 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο 

(Πίλαθαο 5). 

Σν απνηέιεζκα θάζε κηαο απφ ηηο δνκεκέλεο ηερληθέο ζπλέληεπμεο 

είλαη έλα ζχλνιν πηλάθσλ ζηνπο νπνίνπο αλαγλσξίδνληαη νη θχξηεο 

πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο 

αλάπηπμεο δελ επηηξέπεη ηε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ «δνθηκήο- 

ιάζνπο» θαηά ηε ζρεδίαζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ 

δεκηνπξγία ελφο πξσηφηππνπ ζπζηήκαηνο βνήζεζε ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ φπσο αιιαγέο ζην ζχζηεκα κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ, κε ηελ επηβεβαίσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

κέζσ πεηξακαηηζκνχ, ξαθηλάξηζκα ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη 

δνθηκαζηηθφ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο έσο φηνπ αλαγλσξηζηνχλ φιεο νη 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ην ππφ αλάπηπμε ζχζηεκα. 

ηόσοι 
Αποηελεζμαηικόηηη
α 

Πληποθοπίερ 

Μείσζε ηνπ ρξφλνπ 
εθπιήξσζεο ησλ 
παξαγγειηψλ θαηά 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
κεησζεί ην θφζηνο θαη 
λα απμεζεί ν βαζκφο 
ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

 

1 - 
Διαρηζηνπνίεζε ηνπ 
θφζηνπο ησλ 
δηαδηθαζηψλ logistics. 

2 - 
Μεγηζηνπνίεζε ηνπ 

 

1. - 
Πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηελ 
αμηνιφγεζε βάζε 
δξαζηεξηνηήησλ. 

2. - 
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πειάηε θέξδνπο 

 

Πξνηηκήζεηο 
πειαηψλ. 

3. - Κέξδνο 
αλά ηκήκα ηεο 
εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο. 

4. - Απφδνζε 
ηεο εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο. 

 

Πίλαθαο 4. Αλάιπζε ηόρωλ/ Μέζωλ – ηόρνη/ Απνδνηηθόηεηα/ 
Πιεξνθνξία 

 

Μέζα Αποδοηικόηηηα Πληποθοπίερ 

Παξαθνινχζεζε 
ηεο απφδνζεο 
ησλ απνζεκάησλ: 

1 - Οιηθά 
απνζέκαηα ζηελ 
εθνδηαζηηθή 
αιπζίδα. 

2 - 
Γηαθπκάλζεηο. 

3 - Δπίπεδα 
εμππεξέηεζεο. 

4 - Κφζηε. 

 

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ 
θφζηνπο γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ 
απνζεκάησλ. 

Πξαγκαηηθφ 
θφζηνο γηα ηελ 
κέηξεζε θάζε 
παξάγνληα. 

Πίλαθαο 5. Αλάιπζε ηόρωλ/ Μέζωλ – Μέζα/ Απνδνηηθόηεηα/ 
Πιεξνθνξία 

 

  σεδιαζμόρ ηος ππυηόηςπος πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ 

Καηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ 
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ζε πιεξνθνξίεο, ν αλαιπηήο κεηαθξάδεη ηηο απαηηήζεηο απηέο ζε έλα 

πξσηφηππν πνπ βνεζάεη ζηε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ. Σν πξψην βήκα θαηά ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπ πξσηφηππνπ είλαη ε νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρνπλ εμαρζεί απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζε θχξηεο θαηεγνξίεο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε νληνηήησλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη νληφηεηεο είλαη αληηθείκελα, φπσο νη πειάηεο, ηα 

πξντφληα, νη παξαγγειίεο, ζρεηηθά κε ηα νπνία πξέπεη λα 

απνζεθεπηνχλ πιεξνθνξίεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηηο 

νληφηεηεο απηέο. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη έλα 

ζπλνιηθφ πξνθίι ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξσηφηππνπ γηα έλα ζχζηεκα IOIS. 

Σν επφκελν βήκα πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία κίαο ζεηξάο 

αλαθνξψλ πνπ πεξηθιείνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε πιεξνθνξίεο . Σν βήκα 

απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ απφδνζε ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ ελφο κνλαδηθνχ ηξφπνπ αλαγλψξηζεο. Ζ 

ηειηθή κνξθή ηνπ πξσηφηππνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν αλαθνξψλ 

πνπ είλαη ζπζρεηηζκέλεο κε ηηο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε 

αλαγλσξηζηεί ζην κνληέιν δεδνκέλσλ. Ζ επφκελε θάζε 

πεξηιακβάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απνζθνπεί 

ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πξσηνηχπνπ ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο 

ελδηαθεξφκελεο εηαηξίαο, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαίλεηαη πσο ζα 

είλαη ην ζχζηεκα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. Σν ηειεπηαίν βήκα 

πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξσηνηχπνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο δηεπζχλνληεο ηεο εηαηξίαο. ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη νη δέθα 

βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη παξαδείγκαηα πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα απηέο. 
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3.2   Δθαπμογέρ ηηρ πληποθοπικήρ ηεσνολογίαρ για ηη 
διασείπιζη ηηρ εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ 

ρεδφλ θαζεκεξηλά εκθαλίδνληαη ζην πξνζθήλην λέεο 

ηερλνινγίεο ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο. Πνιιέο απφ απηέο ηηο 

θαηλνηνκίεο βξίζθνπλ άκεζε εθαξκνγή θαη εκπινπηίδνπλ ηε 

δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, πεξηιακβάλνληαο 

κεζνδνινγίεο φπσο Just in Time, Quick Response, Efficient 

Consumer Response, Continuous Replenishment. Παξφιν ην 

γεγνλφο φηη φιεο απηέο νη πξνζεγγίζεηο βαζίδνληαη ζηε ηερλνινγία, 

φιεο απνηεινχλ πξνζπάζεηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα δηαρεηξηζηνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηξφπν ζπληνληζκέλν θαη νινθιεξσκέλν. Παξφιν 

φηη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο πιεξνθνξίαο θαζψο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

πνπ ηελ ππνζηεξίδεη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

είλαη θαλεξφο, ν θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη 

εθαξκνγψλ πνπ ζα νδεγήζεη ζε κία εθνδηαζηηθή αιπζίδα κε ην 

κεγαιχηεξν φθεινο δελ έρεη γίλεη μεθάζαξνο. 

Καηά ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηα πιαίζηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηφζν ην ινγηζκηθφ φζν θαη ην hardware. Σν hardware 

πεξηιακβάλεη ππνινγηζηέο, ζπζθεπέο εηζφδνπ εμφδνπ θαη 

απνζεθεπηηθά κέζα. Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη ππνινγηζηηθέο 

εθαξκνγέο γηα ηελ ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ φπσο ζπλαιιαγέο, 

έιεγρνο δηαρείξηζεο, ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο. 

Ζ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο απνηειεί ζηηο κέξεο καο έλαλ απφ ηνπο πην 

δξαζηεξηνπνηνχκελνπο ηνκείο πνπ ππφζρεηαη ζπλερφκελε αλάπηπμε 

ζην κέιινλ. 
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Πνιιέο ηερλνινγίεο έρνπλ γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο, ιφγσ ηεο 

δπλαηφηεηαο πνπ παξέρνπλ γηα κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο 

ηερλνινγίεο είλαη: ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ειεθηξνληθή αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ, bar coding θαη scanning, Data Warehouse, Internet, 

Intranet/Extranet, πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ, απφ ηηο 

νπνίεο θάπνηεο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. 

 

Καηηγοπίερ 
Πληποθοπιών 

Παπαδείγμαηα πληποθοπιών πος 
πεπιέσονηαι ανά καηηγοπία 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηα πξντφληα 

Λεπηνκεξήο παξνπζίαζε ησλ 
πξντφλησλ, ηηκή/ θφζηνο, ηζηνξηθά 
ζηνηρεία πσιήζεσλ 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
πειαηψλ 

Πξνβιέςεηο πειαηψλ, ηζηνξηθφ 
πσιήζεσλ αλά πειάηε 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηνπο πξνκεζεπηέο 

Πξψηεο χιεο, ρξφλνο πινπνίεζεο 
ησλ παξαγγειηψλ, φξνη θαη ζπλζήθεο 
πξνκεζεηψλ 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

Υσξεηηθφηεηα, δεζκεχζεηο, ζρέδηα 
παξαγσγήο 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ 

Δηαηξίεο, ρξφλνη κεηαθνξάο, θφζηνο 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηα απνζέκαηα 

Δπίπεδν απνζεκάησλ, θφζηνο 
απνζεκαηνπνίεζεο, ηνπνζεζία 
απνζεκάησλ 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηνπο ζπλεξγάηεο 

πκθσλίεο, ξφινο θαη επζχλεο ησλ 

ζπλεξγαηψλ, πξφγξακκα 
ζπλαληήζεσλ 
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Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηνλ αληαγσληζκφ 

Πιεξνθνξίεο πνπ απνξξένπλ απφ 
ηε ζπγθξηηηθή ηερλνινγηθή 
αμηνιφγεζε, αληαγσληζηηθά 
πξντφληα, κεξίδην αγνξάο 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηηο πσιήζεηο θαη ην 
κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξίαο 

ρέδηα πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη 
ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ, κέηξα 
αμηνιφγεζεο, θφζηνο, πνηφηεηα, 
ρξφλνο δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, 
ηθαλνπνίεζε πειαηψλ, θ.ι.π. 

Πίλαθαο 6. Βαζηθέο θαηεγνξίεο πιεξνθνξηώλ γηα έλα ζύζηεκα 
IOIS. 

 

 3.3 Ζλεκηπονικό Δμπόπιο (Electronic Commerce) 

 

Ο φξνο «ειεθηξνληθφ εκπφξην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή πνιιψλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ δεκηνπξγία επαθήο κε ηελ επηρείξεζε ρσξίο χπαξμε 

γξαθεηνθξαηίαο. Πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθή κεηαθνξά ρξεκάησλ, βάζεηο 

δεδνκέλσλ πνπ είλαη πξνζβάζηκεο απφ πνιινχο ρξήζηεο, Internet 

θαη ηζηνζειίδεο ζην δηαδχθηην. Με ην ειεθηξνληθφ εκπφξην νη εηαηξίεο 

κπνξνχλ λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απνζηνιήο θεηκέλσλ 

κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ πειαηψλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε φιε 

ε δηαδηθαζία λα ζπληειείηαη ειεθηξνληθά. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Internet θαη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ ηφζν νηθνλνκηθά 

φζν θαη απνηειεζκαηηθά, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην γίλεηαη ην επίθεληξν 

ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη απνηειεί κία 
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ζεκαληηθή επθαηξία ζρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη 

γηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 Ηλεκηπονική ανηαλλαγή πληποθοπιών (Electronic Data 
Interchange, EDI) 

Σν EDI αλαθέξεηαη ζηελ αληαιιαγή κέζσ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ επηρεηξεζηαθψλ θεηκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλε 

κνξθνπνίεζε. Σν EDI πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα θαη άζθεζε ηεο 

κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ δχν νξγαληζκψλ ή ηκεκάησλ κηαο 

εηαηξίαο, ειεθηξνληθά αληί γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο φπσο 

είλαη ην ηαρπδξνκείν θαη ην fax. Ζ ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηα κέιε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο λα 

επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κέζσ ησλ ππνινγηζηηθψλ ηνπο 

ζπζηεκάησλ, ελψ ε άζθεζε αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ 

παξέρεηαη ζηα κέιε λα κνηξάδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ. Σν EDI ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε ζχλδεζε ησλ κειψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο φζνλ αθνξά 

δηαδηθαζίεο φπσο ε παξαγγειηνιεςία, ε παξαγσγή, ηα απνζέκαηα 

θαη νη κεηαθνξέο. Σα νθέιε απφ ην EDI είλαη πνιιά θαη κεξηθά είλαη: 

 Γξήγνξε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο 

 Καιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 

 Καιχηεξε επηθνηλσλία 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

 Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

 Καιχηεξε θαηαγξαθή θαη απνζηνιή ησλ πιεξνθνξηψλ 

 Βειηησκέλε ηηκνιφγεζε 

 Μείσζε θφζηνπο 



                                                          26 

 

4. πζηήκαηα ERP 

 

Οη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ είλαη επξέσο 
γλσζηέο σο πζηήκαηα ERP (Enterprise Resource Planning) θαη 
απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ελφο 
νξγαληζκνχ κηθξνχ ή κεγάινπ. Απνηεινχληαη απφ κία πνηθηιία 
εθαξκνγψλ γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη 
εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο αλάινγα κε ηνλ θιάδν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
επηρείξεζεο. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ERP ησλ κεγαιχηεξσλ 
πξνκεζεπηψλ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ζπλήζσο θαιχπηνπλ εθηφο απφ 
ηηο θιαζζηθέο εθαξκνγέο ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο 
θαη επηπιένλ εθαξκνγέο πνπ κέρξη πξφζθαηα πσινχληαλ απφ 
ηξίηνπο θαηαζθεπαζηέο σο εμεηδηθεπκέλα πξντφληα. ήκεξα, νη 
επηρεηξήζεηο-ρξήζηεο καδί κε ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ ERP 
ζπζηεκάησλ κεηαβαίλνπλ ζηαδηαθά ζηε λέα γεληά εθαξκνγψλ νη 
νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πινπνίεζεο 
φπσο είλαη ην «Λνγηζκηθφ Χο Τπεξεζία» (Software as a Service) κε 
βάζε θαη ηηο αξρέο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο 
Τπεξεζίεο (SOA ή Service Oriented Architecture) θαη ππνζηεξίδνληαο 
ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο κέζα απφ web services. Οη 
πξνζεγγίζεηο απηέο επεξεάδνπλ ηνλ θχθιν δσήο ησλ ERP σο πξνο ηε 
δηάζηαζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ ινγηζκηθνχ. Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο 
αλαθνξηθά κε ηνλ θχθιν δσήο ησλ ERP ζπζηεκάησλ θαη ηνπ 
ππφινηπνπ επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ αληαλαθινχλ ηα 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θαζψο θαη ηηο εμειίμεηο ζηα κνληέια 
πινπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζεσξψληαο φηη ε 
επηρείξεζε - ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απηψλ δελ ηα 
έρεη απαξαίηεηα ζηελ θαηνρή ηεο νχηε έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο απηψλ. 

 
 

4.1 Σα ύγσπονα ςζηήμαηα ERP 

 
Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ERP αλαιακβάλνπλ ηε δηεθπεξαίσζε 
φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο, απνηεινχκελα θαηά βάζε 
απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο εθαξκνγέο θαη δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία, ελψ 
ζπκπιεξψλνληαη απφ εηδηθέο θιαδηθέο ιχζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
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επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ, νη ζχγρξνλεο νινθιεξσκέλεο 
ιχζεηο πνπ πξνζθέξνπλ νη πξνκεζεπηέο ησλ κεγαιχηεξσλ ERP 
ζπζηεκάησλ θαιχπηνπλ θαη άιιεο εθαξκνγέο πνπ κέρξη πξφηηλνο 
απνηεινχζαλ εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ. Σέηνηεο 
εθαξκνγέο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ζρέζεσλ κε πειάηεο (CRM 
ή Customer Relationship Management), ηε δηαρείξηζε ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (SCM ή Supply Chain Management), ηελ 

εμφξπμε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ ή ηα ζπζηήκαηα δηνηθεηηθήο 
πιεξνθφξεζεο (ρήκα 1). 
 
Ο ππξήλαο ησλ ζπζηεκάησλ ERP είλαη ηα ππνζπζηήκαηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πσιήζεσλ, πξνκεζεηψλ, 
δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο ηα ζπζηήκαηα ERP 
εμειίρζεθαλ ζε εχξνο θαη βάζνο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 
εθαξκνζηνχλ ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, ελψ 
έρνπλ ελζσκαηψζεη ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ 
ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ επεθηαζηκφηεηά ηνπο. Σέηνηα ηερλνινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε επηρεηξεζηαθή επθπΐα (business intelligence) 
θαη ην εηδηθφ ελδηάκεζν ινγηζκηθφ νινθιήξσζεο θαη δηα-
ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ κε βάζε κία αξρηηεθηνληθή 
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο (SOA-based middleware).  
 
χκθσλα κε έξεπλεο ζε παγθφζκην επίπεδν, νη επελδχζεηο ζε 
ζπζηήκαηα ERP θαη ζρεηηθέο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο παξακέλνπλ 
ζηελ θνξπθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηηο επελδχζεηο πιεξνθνξηθήο, 
ελψ ε αγνξά ησλ ERP ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη ζε παγθφζκην 
επίπεδν. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο δίλνπλ έκθαζε ζε ξπζκηζηηθά 
ζέκαηα ζπκκφξθσζεο πνπ ηνπο επηβάιινληαη απφ θαλνληζηηθά 
πιαίζηα θαη πξφηππα, νδεγψληαο έηζη ζε ελνπνηήζεηο ζπζηεκάησλ 
θαη αλαβαζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν 
επηζπκεηφο έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο. Παξάιιεια, νη επηρεηξήζεηο 
αλαγλσξίδνπλ φηη κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο αλάγθεο ζε ππνζηήξημε 
θαη ην θφζηνο νινθιήξσζεο ησλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο εάλ 
κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ιηγφηεξα ζπζηήκαηα θαη κε 
ελνπνηεκέλεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ. 

 
 

4.2 Ο Κύκλορ Ευήρ ηυν ςζηημάηυν ERP 
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Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε απμεκέλα θφζηε 
θαηνρήο θαη ζπληήξεζεο ησλ ERP ζπζηεκάησλ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη 
ηα κεγάια παθέηα ERP πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ 
επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο είλαη πνιχπινθα ζηελ πινπνίεζή 
ηνπο θαη ζηε δηαρείξηζή ηνπο, θαη δεδνκέλνπ φηη αξθεηέο κεγάιεο 
επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ζπλεξγαζία κφλν κε έλα πξνκεζεπηή 

ινγηζκηθνχ ERP. Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη λα 
δηακνξθψλεηαη έλα ζρεηηθά πνιχπινθν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ERP ζπζηήκαηνο ην νπνίν απνηειείηαη απφ παθέηα ινγηζκηθνχ 
δηαθνξεηηθψλ πξνκεζεπηψλ πνπ ζπρλά έρνπλ ζπκπεξηιάβεη εηδηθέο 
αλαπηχμεηο (customized packages), θαζψο θαη απφ κία ζεηξά 
εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί εζσηεξηθά απφ ηελ 
επηρείξεζε θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ κε ηα παθέηα 
ησλ πξνκεζεπηψλ επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ. Με ηε ζεηξά ηνπο νη 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αγσλίδνληαη λα βξνπλ κία θαηάιιειε ιχζε 
πνπ ζα ζπλδπάδεη ηελ επθνιία ρξήζεο κε ηελ θάιπςε ησλ εηδηθψλ 
απαηηήζεσλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη ηνπ θιάδνπ πνπ απηή 
εληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 
απξνβιεκάηηζηα. 

Δηδηθά νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζήκεξα αληηκέησπεο κε 
επθαηξίεο πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαηνρήο ησλ ζπζηεκάησλ ERP. 
Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα επηρεηξεζηαθψλ 
δηαδηθαζηψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα 
εληνπίζνπλ επθαηξίεο ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 
ινγηζκηθνχ, φπσο απηφο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 2.  
 
Ο θχθινο δσήο ησλ ERP ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο ηεο 
Δπηινγήο, ηεο Τινπνίεζεο, ηεο Υξήζεο, ηεο πληήξεζεο θαη ηεο 
Απφζπξζεο, κε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα γηα θάζε θάζε 
(ρήκα 2). ε θάζε θάζε πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα 
ραξαθηεξηζηηθά. 
 
ηε θάζε ηεο Δπηινγήο: 
• Γηαπηζηψλεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 
• Αλαγλσξίδνληαη νη θχξηεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 
• ρεδηάδεηαη ε κειινληηθή θαηάζηαζε. 
• Απνηππψλεηαη ε ξνή ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη νη 
δηαθνξνπνηήζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε βάζε ηηο πξνζθνξέο ησλ 



                                                          29 

πξνκεζεπηψλ ινγηζκηθνχ. 
• Γηαπξαγκαηεχνληαη νη φξνη γηα ηελ αγνξά ηνπ ινγηζκηθνχ. 
 
ηε θάζε ηεο Τινπνίεζεο: 
• Δπηιέγεηαη ν ζπλεξγάηεο πνπ ζα πινπνηήζεη ην ινγηζκηθφ. 
• Απνθαζίδνληαη νη ζπφλζνξεο ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο απφ ηα πςειά 
ηζηάκελα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. 

• πκθσλνχληαη νη θχξηνη ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο επηρεηξεζηαθψλ 
δηαδηθαζηψλ θαη πιεξνθνξηθήο. 
• Καζνξίδεηαη ην πξφγξακκα δηνίθεζεο έξγνπ. 
• ρεδηάδεηαη κία ζπλερψο εμειηζζφκελε δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε 
ηεο γλψζεο.  
 
ηε θάζε ηεο Υξήζεο: 
•Σν ινγηζκηθφ βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε. 
• πγθεληξψλνληαη νη επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο γηα κειινληηθέο 
βειηηψζεηο θαη αλαβαζκίζεηο. 
• Οη αιιαγέο ζηελ επηρεηξεζηαθή δνκή επεξεάδνπλ ζπλήζσο θαη ηε 
ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ.  
 
ηε θάζε ηεο πληήξεζεο: 
• Πξαγκαηνπνηνχληαη νξηζκέλεο βειηηψζεηο. 
• Ο πξνκεζεπηήο ελδερνκέλσο λα ζηακαηήζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
ινγηζκηθνχ ή λα πξνσζήζεη κία αλαβάζκηζε απηνχ. 
ηε θάζε ηεο Απφζπξζεο: 
• Απαηηείηαη πιένλ ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο νη εηδηθέο 
αλαπηχμεηο θαζηζηνχλ ηελ αλαβάζκηζή ηνπ αζχκθνξε ή θαη αδχλαηε.  
• ηελ πεξίπησζε απηή έρεη έξζεη ε ζηηγκή γηα λα μεθηλήζεη θαη πάιη 
απφ ηελ αξρή ν θχθινο δσήο, δειαδή απφ ηε θάζε ηεο επηινγήο 
ινγηζκηθνχ. 
 
 

4.3  Οι Γπάζειρ ηυν Δπισειπήζευν ζηον Κύκλο Ευήρ ηυν 
ERP ςζηημάηυν 

 
Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο, ην ERP ζχζηεκα απνηειεί κία βαζηθή 
επέλδπζε πιεξνθνξηθήο πνπ αλαιψλεη ζεκαληηθνχο πφξνπο ζε 
αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζε ρξήκαηα γηα ηε ζπληήξεζε, ηελ 
ππνζηήξημε, ηηο άδεηεο ρξήζεο, ηηο αλαβαζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 
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ηα έξγα βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε δηεζλείο έξεπλεο, ην 
30% ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ πιεξνθνξηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ 
αλαιψλεηαη γηα επηρεηξεζηαθφ ινγηζκηθφ, απφ ην νπνίν ην 60% 
απνηεινχλ ην θφζηνο αδεηψλ ρξήζεο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο. Οη 
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί αλαδεηνχλ 
ιχζεηο θαη πξαγκαηνπνηνχλ κία ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηελ θαιχηεξε 
δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο ζε ζπζηήκαηα ERP. Σέηνηεο 

ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πεξηιακβάλνπλ απφ αλαβαζκίζεηο κέρξη 
ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε βάζε ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο 
αλάγθεο θαη ηελ σξηκφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Οη πην 
ζπλεζηζκέλεο πξσηνβνπιίεο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
 
• Αλαβάζκηζε: Πεξηιακβάλεη κεγάιεο ή κηθξφηεξεο αλαβαζκίζεηο ηνπ 
ERP ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν πξνθαινχληαη απφ ηνπο 
πξνκεζεπηέο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη απφ ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο 
πνπ απηνί ζέηνπλ ζηελ ππνζηήξημε παιηψλ εθδφζεσλ, θαζψο θαη 
ιφγσ ησλ απμεκέλσλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο πνπ ζπλεπάγεηαη ή κε 
αλαβάζκηζε. Δπηπιένλ, νη πξφζθαηεο εθδφζεηο ησλ ERP 
ζπζηεκάησλ (φπσο ην Oracle E-business Suite ή ην SAP ERP) 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο αλαβάζκηζεο κε ηελ εγθαηάζηαζε 
κηθξψλ updates ή παθέησλ βειηίσζεο. 

 
• Σππνπνίεζε: πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ζπλνρήο 
θαη ζπλέπεηαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κείσζεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ θφζηνπο ππνζηήξημεο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο 
ζπγρσλεχζεσλ επηρεηξήζεσλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ ERP ζπζηήκαηα 
δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ 
δηακνξθψλνληαη ζηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη κεηάβαζεο ζε έλα ζχζηεκα ERP θαη έλαλ 
πξνκεζεπηή πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ηππνπνίεζε. 

 
• Γηαβαζκίζεηο Τινπνίεζεο: δξα ζπκπιεξσκαηηθά ηεο ηππνπνίεζεο 
ησλ ERP ζπζηεκάησλ θαη πεξηιακβάλεη κεγάια ERP ζπζηήκαηα γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε επίπεδν επηρείξεζεο θαη 
ειαθξχηεξεο πινπνηήζεηο ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο (γηα παξάδεηγκα ζε 
κία κηθξνκεζαία ζπγαηξηθή) φπνπ είλαη θνζηνβφξν λα πινπνηεζεί έλα 
κεγάιν παθέην ινγηζκηθνχ ERP. 
• Οινθιήξσζε: απνηειεί ηελ θπξίαξρε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ησλ 
επηρεηξήζεσλ, ελψ ε νινθιήξσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ 
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εθαξκνγψλ επηηπγράλεηαη πιένλ κέζσ ηεο νινθιήξσζεο κε ηε 
ρξήζε ηερλνινγηψλ Service Oriented Architecture (SOA) θαη φρη κέζσ 
ησλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ καδηθήο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ κέζσ 
αξρείσλ. 

 
• Δπέθηαζε: πεξηιακβάλεη ηελ επξχηεξε ρξήζε ησλ ERP ζπζηεκάησλ 
εληφο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ελαιιαθηηθνχ πεξηβάιινληνο ρξήζηε, 

πξνσζψληαο λένπο ηξφπνπο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο κέζα απφ 
πεξηβάιινλ Web, απφ θφξκεο εθαξκνγψλ γξαθείνπ ή άιισλ 
ηερληθψλ πνπ θαζηζηνχλ πην θηιηθά ηα ERP ζπζηήκαηα, ψζηε λα 
πάςνπλ απηά λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ κία πεξηνξηζκέλε 
νκάδα θχξησλ ρξεζηψλ. 

 
• Αληηθαηάζηαζε: ε δξάζε απηή δελ θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθή 
ζηξαηεγηθή ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηηο κεγάιεο εηαηξείεο, φρη 
φκσο θαη γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θάπνηα 
παιαηφηεξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ φκσο 
ππεξκεγεζπλζεί ή έρνπλ ππνζηεί εθηεηακέλεο επεκβάζεηο θαη εηδηθέο 
αλαπηχμεηο, νπφηε ε αλαβάζκηζή ηνπο θαζίζηαηαη αδχλαηε.  
 
ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ζπζηήκαηα ERP 
κπνξνχλ λα έρνπλ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο 15 έσο 20 ρξφληα ή θαη 
πεξηζζφηεξν, αξθεί βέβαηα λα ζπληεξνχληαη θαη λα βειηηψλνληαη 
θαηάιιεια. 

 

 
 
 

4.4  Οι Σάζειρ ζηον Κύκλο Ευήρ ERP ςζηημάηυν και η 
Δπίδπαζη ηηρ Οικονομικήρ Ύθεζηρ 

 
Οη επηπηψζεηο ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο ην 
2009 νδεγεί ηνπο ππεχζπλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα 
επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε 
ράξαμε λέσλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζε κεησκέλα ιεηηνπξγηθά 
θφζηε θαη ζε κηθξφηεξνπ εχξνπο έξγα κε ακεζφηεξα απνηειέζκαηα. 
χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Forester Research νη 
πξνκεζεπηέο επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ βηψλνπλ κεηψζεηο ζηα έξγα 



                                                          32 

πνπ πινπνηνχλ θαη ζηηο ζπκθσλίεο πνπ επηηπγράλνπλ. Σν γεγνλφο 
απηφ κπνξεί λα δψζεη ζηηο επηρεηξήζεηο δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ θαη 
κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο γηα λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηα απμαλφκελα 
θφζηε ζπληήξεζεο ησλ εθαξκνγψλ πνπ δηαζέηνπλ. Ζ ζρεηηθά λέα 
πξαθηηθή ρξήζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ σο ππεξεζία 
(Software as a Service) έρεη κία νινέλα απμαλφκελε δπλακηθή ε 
νπνία αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, θαζψο ππάξρεη κία ηάζε εθαξκνγήο 

ηεο εθηφο απφ ηνπο ηνκείο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ 
κε ηνπο πειάηεο (CRM) ή ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 
(HRM) θαη ζε άιινπο πην θξίζηκνπο γηα ηελ επηρείξεζε ηνκείο φπσο 
είλαη νη εθαξκνγέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ή θαη ηα 
ζπζηήκαηα ERP (Enterprise Resource Planning). Οη ζχγρξνλεο 
ηάζεηο ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε ζρέζε θαη κε ην εάλ ν 
ρξήζηεο ηνπ είλαη θαη θάηνρφο ηνπ, αληαλαθινχλ ηα καθξννηθνλνκηθά 
κεγέζε αιιά θαη ηηο εμειίμεηο ζηα κνληέια πινπνίεζεο 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 
 
Καζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη 
επνκέλσο ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θαη ηηο επηρεηξήζεηο, νη επελδχζεηο 
ζε επηρεηξεζηαθφ ινγηζκηθφ αληηκεησπίδνληαη κε ζθεπηηθηζκφ φζνλ 
αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο ηνπο αιιά θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ 
ξίζθνπ ηνπο. ην πιαίζην απηφ, ε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 
ζέκαηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο 
αθφινπζνπο παξάγνληεο. 
 
• Έκθαζε ζηελ αμία: θαζψο γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ θαιχηεξε 
δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ ρξεκάησλ πνπ μνδεχνληαη, γηα κείσζε ηνπ 
θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο, θαζψο θαη γηα 
κείσζε ησλ ρξφλσλ πινπνίεζεο, ηα έξγα πινπνίεζεο εθαξκνγψλ 
ινγηζκηθνχ κε πην καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα απνθηνχλ ρακειή 
πξνηεξαηφηεηα. 

 
• Οη πειάηεο επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ απνθηνχλ κεγαιχηεξε ηζρχ: 
ιφγσ ηεο χθεζεο αληηζηξέθεηαη ην θιίκα ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 
πξνκεζεπηέο κέρξη πξφζθαηα είραλ ηε δχλακε λα θαζνξίδνπλ ηηο 
ηηκέο θαη πιένλ νη πειάηεο αληηζηέθνληαη ζε απμήζεηο ησλ ηειψλ 
αδεηψλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο, ελψ επηηπγράλνπλ εθπηψζεηο γηα 
λέεο άδεηεο ρξήζεο θαη θαιχηεξνπο φξνπο πιεξσκψλ. 
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• Ζ πινπνίεζε κνληέισλ «Λνγηζκηθνχ σο Τπεξεζία» απνθηνχλ 
δεζπφδνπζα ζέζε: ε πηνζέηεζε κνληέισλ ινγηζκηθνχ σο ππεξεζία ή 
θαη άιισλ κνληέισλ κε ηε ινγηθή ηεο απνκαθξπζκέλεο ιεηηνπξγίαο 
έρεη ξαγδαία αλάπηπμε θαζψο απνηεινχλ ειθπζηηθέο πξνηάζεηο γηα 
ηηο επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ ηα θφζηε ηνπο θαη παξάιιεια λα 
αλαπηχμνπλ θαηλνηφκεο ιχζεηο. Όκσο νη θίλδπλνη απφ ηελ πηνζέηεζε 
ηέηνησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ θαηνρήο θαη ηδηνθηεζίαο ησλ 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη εθηελψο απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο πξηλ εθαξκνζηνχλ. 

 
• Ζ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ κεηαηίζεηαη ζην νηθνζχζηεκα ησλ 
ζπλεξγαηψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ησλ ρξεζηψλ: θαζψο νη 
θαηαζθεπαζηέο ηνπ ινγηζκηθνχ ERP πξαγκαηνπνηνχλ πεξηθνπέο ζε 
επελδχζεηο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηα θελά έξρνληαη λα θαιχςνπλ 
νη ζπλεξγάηεο πνπ πινπνηνχλ θαη ζπληεξνχλ ηα ζπζηήκαηα απηά, 
αιιά θαη νη θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ πνπ εληνπίδνπλ θαη αλαπηχζνπλ 
ηηο απαηηνχκελεο βειηηψζεηο. ηελ πεξίπησζε βέβαηα απηή ηίζεληαη 
ακθηβνιίεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ αλαβαζκίζεσλ θαη 
ηεο επίηεπμεο ηεο επηζπκεηήο νινθιήξσζεο. 
 
Σν έηνο 2009 νη επηρεηξήζεηο εζηηάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο φζνλ 
αθνξά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζηελ αμία θαη ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ, φπσο ππαγνξεχεηαη άιισζηε απφ ην 
νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ βηψλνπλ. Μία ζχλνςε ησλ ηάζεσλ πνπ 
αλακέλνληαη απφ ηνπο αλαιπηέο ηνπ θιάδνπ ζηνλ θχθιν δσήο ησλ 
ERP ζπζηεκάησλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  
 
Όζνλ αθνξά ηε θάζε ηεο Δπηινγήο αλακέλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ λα θηλεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ιχζεσλ 
ινγηζκηθνχ κε ηε κνξθή ππεξεζίαο. Οη ιχζεηο απηέο αλακέλεηαη λα 
ζηξαθνχλ πξνο ηηο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο πνπ ζα είλαη 
ζρεδηαζκέλεο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαη ζεκαληηθέο επηρεηξήζεηο 
αληηθαζηζηψληαο παιαηέο ηνπηθέο εθαξκνγέο. Σν κνληέιν «Λνγηζκηθφ 
σο Τπεξεζία» αλακέλεηαη λα επεθηαζεί θαη πέξαλ ησλ ζπζηεκάησλ 
CRM ή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ (HRM), ζηα 
νπνία δηαζέηεη ήδε αξθεηή δηείζδπζε θαη λα θηάζεη ζε θχξηεο 
ιεηηνπξγίεο ησλ ERP ζπζηεκάησλ φπσο είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή. 
Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ε ηάζε γηα 
κεγαιχηεξεο εθπηψζεηο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ αγνξά λέσλ 



                                                          34 

αδεηψλ ρξήζεο.  
 
Όζνλ αθνξά ηε θάζε ηεο Τινπνίεζεο πξνβιέπεηαη ε πηνζέηεζε ηεο 
ηαρείαο πινπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ ε νπνία κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 
απφ ηηο κεζνδνινγίεο γξήγνξεο πινπνίεζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη 
πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο ζχκβνπινη 
πινπνίεζεο, καδί κε ηα πξφηππα δηακφξθσζεο κε βάζε ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο,, νη 
πειάηεο ησλ ERP ζπζηεκάησλ ζα αληηκεησπίζνπλ λέεο δπλαηφηεηεο 
επειημίαο φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε αιιά θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ 
παθέησλ ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηηο ηερλνινγηθέο θαη 
κεζνδνινγηθέο εμειίμεηο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ 
επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ρξεζηηθφηεηαο, αλάθηεζεο ηεο 
πιεξνθνξίαο αιιά θαη νινθιήξσζεο ησλ εθαξκνγψλ. 
Όζνλ αθνξά ηε θάζε ηεο Υξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ αλακέλεηαη λα 
ζπλερηζηνχλ νη ήδε δηακνξθνχκελεο ηάζεηο ηεο αλαβάζκηζεο θαη ηεο 
ζπγθέληξσζεο ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ κε έκθαζε φκσο ζηε 
γξήγνξε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ηεο επέλδπζεο. Ζ ζπγθέληξσζε 
ησλ εθαξκνγψλ ζε ιχζεηο ελφο θαηαζθεπαζηή αληηκεησπίδεηαη ήδε 
απφ ηηο επηρεηξήζεηο σο κία ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο κείσζεο ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη παξάιιεια ηεο αχμεζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ, φκσο ηα κεγάια έξγα 
ελνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη κάιινλ δχζθνιν 
λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηελ πεξίνδν απηή. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη νη 
πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε 
επηιεγκέλεο βειηηψζεηο ή ζε ηερληθέο αλαβαζκίζεηο παξά ζε αιιαγέο 
ηεο έθδνζεο ηνπ ινγηζκηθνχ.  
 
Όζνλ αθνξά ηε θάζε ηεο πληήξεζεο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί 
κία αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην πθηζηάκελν επίπεδν ππνζηήξημεο 
θαη ζπληήξεζεο θπξίσο ιφγσ ηνπ θφζηνπο ηέηνησλ ζπκβνιαίσλ, κε 
απνηέιεζκα νη ππεχζπλνη γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο 
επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο λα αλαδεηήζνπλ ζπλεξγαζίεο κηθξφηεξνπ 
θφζηνπο δίλνληαο έκθαζε κφλν ζηηο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ κεγάιε 
αμία ή κεγάιν ξίζθν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. ην πιαίζην 
απηφ ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λέεο ππεξεζίεο απφ ηξίηνπο 
ζε ζρέζε κε ην ERP ζχζηεκα πξνκεζεπηέο, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ 
απφ ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ.  
 
Όζνλ αθνξά ηε θάζε ηεο Απφζπξζεο αλακέλεηαη ηα πθηζηάκελα 
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πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα επηδήζνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα αθφκε 
ρξφλν, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ αληηθαηάζηαζεο 
ησλ ERP ζπζηεκάησλ. Παξ’ φια απηά, εθφζνλ ε βησζηκφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη έληνλα κε ηελ απφδνζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
δηαδηθαζηψλ ηεο θαη εθφζνλ νη θίλδπλνη απφ ηε ρξήζε ελφο 
απαξραησκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη κεγάινη, ηφηε 
νξηζκέλεο εηαηξείεο αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ην παιηφ 

ινγηζκηθφ ηνπο κε έλα λέν ERP παθέην. 
 
Οη ηάζεηο πνπ ηειηθά δηακνξθψλνληαη αλαθνξηθά κε ηνλ θχθιν δσήο 
ησλ ERP ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ζηξαηεγηθέο πνπ δίλνπλ 
έκθαζε ζηελ αμία θαη ζηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ηεο επέλδπζεο, 
φζν θαη απαηηήζεηο πινπνίεζεο εηδηθψλ ιχζεσλ θαηά πεξίπησζε γηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Οη 
ππεχζπλνη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
δηαδηθαζηψλ εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ εμεηάδνπλ ελαιιαθηηθέο 
πξνζεγγίζεηο, φπσο είλαη ην ινγηζκηθφ σο ππεξεζία (software as a 
service), νη εθαξκνγέο αλνηθηνχ θψδηθα, ε θηινμελία ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ εθαξκνγψλ απφ ηξίηνπο (hosting), ή θαη νη εμσηεξηθέο ππεξεζίεο 
δηνίθεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Φαίλεηαη επίζεο λα 
ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ απφ έλα κφλν θαηαζθεπαζηή ινγηζκηθνχ, ελψ ην 
κεγάινο πιήζνο ησλ πξνκεζεπηψλ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη 
καθξνπξφζεζκα ζηελ επαλεκθάληζε λέσλ θαηεγνξηψλ 
εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, παξφηη ζηηο κέξεο καο δηαθαίλεηαη κία 
ηάζε γηα νκνγελνπνίεζε θαη ηππνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ. Σέινο, ε 
νινθιήξσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αλακέλεηαη λα παίμεη 
έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο γηα ηα ERP ζπζηήκαηα δίλνληαο 
έκθαζε φρη κφλν ζηελ νινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ, αιιά θπξίσο 
ζηελ ελαξκφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θαη ζηηο απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο 
κε πξφηππα ή ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο. 

 
 

4.5  Πποζαπμογή ηηρ λύζηρ ζηιρ ανάγκερ ηος πελάηη 
 
 
Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζε δχν ηνκείο. Ο πξψηνο ηνκέαο 
αθνξνχζε ηηο εμ αληηθεηκέλνπ ηδηνκνξθίεο κηαο επηρείξεζεο Third 
Party Logistics, ε θαιή ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηε 
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βειηηζηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ απνζεθψλ, 
απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ 
θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο πειαηεηαθήο εμππεξέηεζεο κε ζθνπφ ηε 
βέιηηζηε ξνή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 
αλάγθεο απηέο, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εμήο παξακέηξνπο: 
 
- Απεηθφληζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο ρσξνηαμηθήο δνκήο ηνπ 

θπζηθνχ ρψξνπ ησλ απνζεθψλ, φπσο απηφο είλαη ρσξηζκέλνο ζε 
ελφηεηεο (reception, main storage, ρψξνο θφξησζεο, ρψξνο 
επηζηξνθψλ). 
- χλδεζε ησλ εηδψλ κε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο απνζήθεπζεο, κε 
ζηφρν ηελ πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε θαζνδήγεζε ηεο απνζήθεπζεο 
απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 
- Παξαθνινχζεζε πνιιαπιψλ επηπέδσλ ζπζθεπαζίαο-
ππνζπζθεπαζίαο, θαη ηαπηνπνίεζή ηνπο. 
- Υξήζε εζσηεξηθψλ αιγνξίζκσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 
δηαδξφκσλ ζηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο. 
- Γηαρείξηζε δσλψλ δηαλνκήο γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξηγσληθψλ 
ζπλαιιαγψλ (παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηελ έδξα ησλ πειαηψλ ησλ 
απνζεηψλ). 
- Γηαρείξηζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη ζπκθσληψλ αλά απνζέηε θαη 
αλά θαηεγνξία απνζέκαηνο.  
Ο δεχηεξνο ηνκέαο, ζηνλ νπνίν δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα, αθνξνχζε 
ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνλ αθξηβή 
ζρεδηαζκφ ηεο ηνπνινγηθήο ιχζεο θη απηφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ 
κεγέζνπο θαη ηνπ πιήζνπο απνζεθψλ ηεο ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Α.Δ. 
 
 
 

 

5. Η εκαζία ηεο Μέηξεζεο Απόδνζεο ERP ζηελ 
εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

 
Μία πνιχ ελδηαθέξνπζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ κεξηθά 
ρξφληα, ζηηο αξρέο ηνπ 2000, απφ δχν εξεπλεηέο, ηνλ Vinod Singhal 
απφ ην Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Georgia θαη ηνλ Kevin Hendricks 
απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Γπηηθνχ Ontario θαη αθνξνχζε ηηο 
εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ΖΠΑ. Με βάζε 
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ηελ έξεπλα απηή θαη κε δεδνκέλν φηη ηα απνηειέζκαηά ηεο 
παξακέλνπλ απφιπηα επίθαηξα ζηηο εκέξεο καο, παξνπζηάδεηαη ε 
ζεκαζία ηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη 
επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάκεηξνη ησλ νπνίσλ ε απφδνζε 
ζα ήηαλ θαιφ λα παξαθνινπζείηαη. ην πιαίζην, ινηπφλ, ηεο έξεπλαο 
απηήο, ζπγθεληξψζεθαλ γχξσ ζηα νθηαθφζηα πξνβιήκαηα 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πάζεο θχζεσο, φπσο δηαγξαθέο 

απνζεκάησλ, ειιείςεηο ζε θσδηθνχο πιηθψλ πάζεο θχζεσο, 
θαζπζηεξήζεηο ζηηο δηαλνκέο θ.ιπ. ηε ζπλέρεηα, νη εξεπλεηέο 
θαηέγξαςαλ ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλέθεξαλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα έλα έηνο πξηλ ηελ 
αλαθνίλσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη δχν έηε κεηά. Ζ αλάιπζε ησλ 
απνηειεζκάησλ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 
παξνπζίαδαλ δπζιεηηνπξγίεο ζηελ εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδα βίσζαλ 
πηψζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο εηζνδήκαηνο θαηά 107%, πηψζε ηεο 
επηζηξνθήο ησλ πσιήζεσλ θαηά 114% θαη κείσζε ηεο επηζηξνθήο 
θεθαιαίσλ θαηά 93%. Αθφκα, νη επηρεηξήζεηο απηέο παξνπζίαζαλ 
κείσζε ζηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεψλ ηνπο θαηά 7%, αχμεζε ηνπ 
θφζηνπο ηνπο θαηά 11% θαη αχμεζε ησλ απνζεκάησλ θαηά 14%. ε 
φια απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην γεγνλφο φηη ν απαηηνχκελνο 
ρξφλνο νκαινπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηά απφ 
απηά ηα πξνβιήκαηα ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθφο θαη ζε αξθεηέο 
πεξηπηψζεηο μεπεξλνχζε ηα δχν έηε. Ο Singhal, κάιηζηα, 
ρξεζηκνπνίεζε έλαλ παξαζηαηηθφ ηξφπν γηα λα εμεγήζεη ηα 
πξνβιήκαηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, παξνκνηάδνληάο ηα κε κία 
«θαξδηαθή πξνζβνιή» ηεο επηρείξεζεο. Οπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ 
θαξδηαθή πξνζβνιή ζε έλαλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ην απνηέιεζκα 
είλαη αξθεηά ζνβαξφ, ν ρξφλνο νινθιεξσηηθήο αλάξξσζεο είλαη 
κεγάινο, ελψ αξθεηέο θνξέο ηα απνηειέζκαηα είλαη ηξαγηθά 
νδεγψληαο ζην «ζάλαην». Δλα ελδηαθέξνλ απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο 
ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη δελ παξνπζίαδε ηδηαίηεξε ζεκαζία ν θιάδνο 
ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείην ε επηρείξεζε φζνλ αθνξά ηηο 
επηπηψζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεκαληηθά ζε θάζε πεξίπησζε, 
κε θάπνηεο κηθξέο δηαθπκάλζεηο. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο 
παξνπζηάζηεθαλ πην επάισηεο, αλ θαη ε πηψζε ζην εηζφδεκα ήηαλ 
εμίζνπ ζεκαληηθή ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο. 
Παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο αλαγλσξίδνπλ ηε 
ζεκαληηθφηεηα ηεο απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο, δελ είλαη πάληα ην ίδην πξφζπκνη λα επελδχζνπλ ζε 
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ηνικεξέο θαη πξνρσξεκέλεο ιχζεηο. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 
φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη επελδχζεηο, δελ είλαη θαλεξφ ην θαηά πφζν 
απηέο νη επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε νξζνινγηθά θξηηήξηα θαη 
ζηεξίδνληαη ζε απνθάζεηο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ πηνζέηεζε 
θάπνηαο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ εθαξκνγή βέιηηζησλ 
πξαθηηθψλ (best practices), φπσο ε αλάπηπμε αθξηβέζηεξσλ 
ζπζηεκάησλ πξφγλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ, ε ζηελή ζπλεξγαζία 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο, ε παξαθνινχζεζε ηεο 
αιπζίδαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ε εμαζθάιηζε κεγάινπ βαζκνχ 
επειημίαο, δηεπθνιχλνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ έγθαηξα 
θαη θαηεπζχλνπλ ζηηο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ. 
Μία εμίζνπ ελδηαθέξνπζα έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 
εηαηξεία ζπκβνχισλ Accenture ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην 
Stanford θαη αλαθέξεη φηη νη εγεηηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζέκαηα 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε 
θαηά 26% ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 
δξαζηεξηνπνηνχληαη. Απηφ, ινηπφλ, απνδεηθλχεη φηη νη θαιέο πξαθηηθέο 
ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα έρνπλ αληίθξηζκα, παξακέλνπλ φκσο 
αλαπάληεηα εξσηήκαηα φπσο ην πνηεο πξαθηηθέο είλαη νη πξαγκαηηθά 
θαιέο πξαθηηθέο θαη ην πψο νδεγνχλ κία επηρείξεζε ζην λα απνθηά 
εγεηηθή ζέζε ζε ζέκαηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 
Πξναπαίηεζε γηα ηα παξαπάλσ είλαη ν θαζνξηζκφο ελφο ζπζηήκαηνο 
κέηξεζεο ηεο απφδνζεο. Μφλν ε πηνζέηεζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 
επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο (benchmarking) θαη ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη κία επηρείξεζε απφ ηνλ 
θαιχηεξν (best-in-class). Ο «θαιχηεξνο» δελ είλαη πάληα εχθνια 
αλαγλσξίζηκνο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ην πεξηνδηθφ Fortune 
αλαγλσξίδεη θάζε ρξφλν ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξνχληαη θνξπθαίεο 
γηα ην έηνο πνπ πέξαζε, ρξεζηκνπνηεί σο κέηξα ζχγθξηζεο κεγέζε 
φπσο νη εηήζηεο πσιήζεηο ή ε εηήζηα αλάπηπμε. ε ζέκαηα πνπ 
άπηνληαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, δελ ππάξρνπλ ζπλήζσο 
ζεκαληηθά δεδνκέλα, ελψ ηαπηφρξνλα, ε απνθιεηζηηθή κέηξεζε 
ρξεκαηηθψλ αμηψλ δελ απνδίδεη πηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε 
ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Αιισζηε, απφ ηε θχζε ηεο ε εθνδηαζηηθή 
αιπζίδα πεξηιακβάλεη πιήζνο ζεκαληηθφηαησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 
δηαδηθαζηψλ πνπ δελ αληηθαηνπηξίδνληαη ζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
φπσο ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ. Οξηζκέλα κφλν 
παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε εθνδηαζηηθή θαη νη κεηαθνξέο, νη 
πξνκήζεηεο, ε πξφγλσζε ηεο δήηεζεο, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε 
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δηαρείξηζε πιηθψλ, ε δηαλνκή θαη ε εμππεξέηεζε πειαηψλ. Γηα ηε 
κέηξεζε κεγεζψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
δηαδηθαζίεο φπσο απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, έρνπλ 
αλαπηπρζεί εηδηθά κεζνδνινγηθά πιαίζηα, φπσο απηφ ηνπ SCOR 
(αλεπηπγκέλν απφ ην Supply Chain Council) πνπ επηρεηξνχλ λα 
παξαθνινπζήζνπλ κεγέζε φπσο ε απφδνζε ηεο δηαδηθαζίαο 
παξαδφζεσλ, ν ξπζκφο απφθξηζεο ζε παξαγγειίεο ηνπ πειάηε, ν 

βαζκφο εμππεξέηεζεο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο παξαγγειηνιεςίαο ή ην 
γχξηζκα ηνπ απνζέκαηνο. Μέζσ ηέηνησλ πιαηζίσλ είλαη δπλαηφο ν 
εληνπηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο νη θαιχηεξεο 
ζηνλ θιάδν ηνπο ή θαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο, ζε ζπγθεθξηκέλεο 
ιεηηνπξγίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 
Ζ εηαηξεία Hyundai είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα 
παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε κέηξεζε ηεο 
απφδνζεο δεηθηψλ εθνδηαζηηθήο θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο κε απηνχο 
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο 
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Ζ Hyundai δελ αλαγλψξηζε κφλν ηελ αλάγθε 
θαζνξηζκνχ, κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ελφο ζπζηήκαηνο 
δεηθηψλ απφδνζεο, αιιά θαη ηα φξηα πνπ ε ίδηα δηέζεηε γηα βειηίσζε 
ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 
παξνπζίαδε. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχγθξηζε 
έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηαηί κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή 
εζθαικέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε αξθεηέο 
πεξηπηψζεηο κία επηρείξεζε ζπγθξίλεηαη κε ηε κέζε ηηκή ελφο δείθηε 
ζηνλ θιάδν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε κέηξεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 
κέζν φξν, δελ ιακβάλεηαη θακία δξάζε αθνχ ζεσξείηαη φηη φια 
βαίλνπλ θαιψο. Δάλ ε κέηξεζε είλαη κηθξφηεξε απφ ην κέζν φξν, ε 
δεκνθηιέζηεξε δηθαηνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε ηδηαηηεξφηεηα 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε ζχγθξηζε κε 
αμηφπηζηε.Παξφηη ην παξαπάλσ παξάδεηγκα θαίλεηαη ππεξβνιηθφ, 
αξθεηέο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαλεξψλνπλ φηη 
εθθξάδεη κάιινλ ηνλ θαλφλα παξά ηελ εμαίξεζε ζηηο επηρεηξήζεηο. 
Διάρηζηεο εηαηξείεο επελδχνπλ ζηε δηεμαγσγή ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ 
θαη δηαζέηνπλ πφξνπο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ησλ δεηθηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 
Ζ δπζθνιία θαζνξηζκνχ ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ απφδνζεο ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ λα έρεη λφεκα γηα ηελ επηρείξεζε θαη ν 
ζρεδηαζκφο απνδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζήο ηνπο θαη 
δηεμαγσγήο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη δχν παξάγνληεο πνπ 
δπζρεξαίλνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε αμηφπηζηεο ζπγθξηηηθήο 
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αμηνιφγεζεο. Οηαλ δελ είλαη γλσζηφ ην ηη ζα πξέπεη λα κεηξεζεί, δελ 
κπνξεί λα είλαη γλσζηφ πψο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία ζχγθξηζε κε ηε 
βέιηηζηε ή ηελ ηππηθή απφδνζε ηνπ θιάδνπ. Πεξαηηέξσ, δελ είλαη 
δπλαηφ λα δηαρεηξηζηεί θάηη εάλ πην πξηλ δελ έρεη κεηξεζεί. Σέινο, ην 
κέηξν ζχγθξηζεο αιιά θαη ν ηξφπνο ζχγθξηζεο απνηειεί έλα δήηεκα 
πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαηηέξσο. 
Ζ κειέηε ηεο Accenture θαλέξσζε φηη ην 40% ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ 

εξσηήζεθαλ γηα ην εάλ πξαγκαηνπνηνχλ ζπγθξηηηθή αλάιπζε, 
απάληεζε πσο δελ ην έρεη θάλεη πνηέ. Σν απνηέιεζκα γίλεηαη αθφκα 
πην ελδηαθέξνλ εάλ ζθεθηεί θαλείο φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είραλ φιεο θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ $100 
εθ., ελψ ην 72% απηψλ είρε θχθιν εξγαζηψλ άλσ ηνπ $1 δηζ. Παξ' φιν 
ινηπφλ πνπ ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη 
γλσζηή θαη απνδεθηή, δελ έρεη αθφκα ηελ αλακελφκελε δηείζδπζε, 
αθφκα θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ γλσξίδνπλ ηελ εθνδηαζηηθή 
αιπζίδα θαιχηεξα απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο. 

 

 

5.1 Δλδεηθηηθά εκεία Μέηξεζεο ηεο Απόδνζεο 

 

 
Κάζε επηρείξεζε επηιέγεη ην κίγκα εθείλν ησλ δεηθηψλ απφδνζεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηε 
ζηξαηεγηθή ηεο θαη ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο. Μέηξα 
ζχγθξηζεο πνπ παξνπζηάδνληαη σο νη ζπρλφηεξεο επηινγέο ησλ 
επηρεηξήζεσλ ζπλδένληαη κε ζηφρνπο φπσο ν πεξηνξηζκφο ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ εμππεξέηεζεο θαη ε 
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Supply Chain 
Research Institute (ελφο απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο δηεζλείο θνξείο πνπ 
αζρνινχληαη κε ηε βειηίσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο) αλαθέξεη φηη 
ε ζπγθξηηηθή κειέηε είλαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, δηακνίξαζεο θαη 
ρξήζεο ηεο γλψζεο θαη ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, γεγνλφο πνπ 
ζεκαίλεη φηη κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα παξαδερηεί φηη θάπνηνο 
άιινο εθηειεί θάηη θαιχηεξα, νπφηε ε επηρείξεζε έρεη λα κάζεη θάηη 
απφ απηφ. Πξνζνρή απαηηείηαη ζην ηη κεηξηέηαη θαη ζην γηαηί κεηξηέηαη. 
Ζ νπηηθή ηνπ ηειηθνχ πειάηε, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 
Supply Chain Research Institute, πξέπεη λα ιακβάλεηαη πάληα 
ππφςε, αλ ε θάζε εηαηξεία επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηεί ζσζηέο 



                                                          41 

κεηξήζεηο. 
Μεγέζε, ηα νπνία, κεηαμχ άιισλ, ζα πξέπεη λα κεηξψληαη είλαη ν 
ρξφλνο ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ, ν ρξφλνο 
εηζαγσγήο ησλ πξψησλ πιψλ, ην πνζνζηφ παξαγγειηψλ πνπ 
ηθαλνπνηνχληαη, ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 
επηρείξεζε, ε επέλδπζε ζε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε 
αλάζηξνθε εθνδηαζηηθή. Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαιχηεξσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 
δηαδηθαζίεο, ηελ αλάιπζε απφθιηζεο ζε ζρέζε κε απηνχο θαη ηνλ 
θαζνξηζκφ δηνξζσηηθψλ - βειηησηηθψλ έξγσλ. 
Αξλεηηθή απάληεζε ζηηο παξαθάησ βαζηθέο εξσηήζεηο ή αδπλακία 
απάληεζεο ζηηο εξσηήζεηο απηέο ζεκαίλεη φηη πηζαλά λα απαηηνχληαη 
άκεζεο επεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγία κίαο εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο:  
- Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαγγειηψλ είλαη ζχκθσλνο κε ηε 
ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Γηνίθεζεο; 
- Οη ρξφλνη παξάδνζεο είλαη αληαγσληζηηθνί θαη πξνβιέςηκνη; 
- Τπάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απφ 
απφζεκα (made-to-stock) θαη απηψλ πνπ παξάγνληαη θαηά 
παξαγγειία (make-to-order); 
- Οη πσιήζεηο θαη ε παξαγσγή ζπλεξγάδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηνπ κίγκαηνο πξντφλησλ θαη ηνπ επηπέδνπ απνζέκαηνο ζηηο 
απνζήθεο; 
- Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηδαληθνχ κίγκαηνο πξντφλησλ θαη ησλ 
επηζπκεηψλ επηπέδσλ απνζήθεπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη εμεηδηθεπκέλνη 
αιγφξηζκνη ή απιά εκπεηξηθνί αλεπίζεκνη θαλφλεο; 
- Σν πξφγξακκα επελδχζεσλ ζε απφζεκα θαη νη ζηφρνη εμππεξέηεζεο 
ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο ζπγθξίλνληαη κε ηα πξαγκαηηθά 
επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα;  
- Οη απνθιίζεηο ζηελ πξφγλσζε ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα 
παξαθνινπζνχληαη θαη δηνξζψλνληαη; Ζ καθξνπξφζεζκε πξφγλσζε 
βειηηψλεηαη ζπζηεκαηηθά;  
- Ζ αθξίβεηα ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ απνζέκαηνο είλαη ζπζηεκαηηθά 
άλσ ηνπ 98%; 
- Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα απνθπγήο πξνζσξηλψλ απνζεθεπηηθψλ 
ρψξσλ (buffers) απνζέκαηνο αζθαιείαο;  
- Σα αδηάζεηα θαη παιαησκέλα απνζέκαηα παξαθνινπζνχληαη 
ζπζηεκαηηθά; Αλαινγνχλ ζε αμία πάλσ απφ ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ 
απνζέκαηνο; 
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5.2  Σν Παξάδεηγκα ηεο Nissan 

 

 
Ζ απηνθηλεηνβηνκεραλία Nissan Motors είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα 
επηρείξεζεο πνπ αλαγλψξηζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζίαδε ζηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα κέζσ ζπγθξηηηθήο 
αλάιπζεο θαη βνεζήζεθε ελεξγά ζηελ πιήξε κεηακφξθσζή ηεο. 
Δκπεηξνγλψκνλεο ηνπ θιάδνπ αλαθέξνπλ φηη ε Nissan ήηαλ κία απφ 
ηηο εηαηξείεο πνπ βίσζαλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαηά ηε 
δεθαεηία ηνπ '90 θαη ππέθεξαλ απφ εκπνξηθέο απνηπρίεο πξντφλησλ 
πνπ δηέζεζαλ ζηε δηεζλή αγνξά. Σν 2000, ε εηαηξεία απνθάζηζε λα 
μεθηλήζεη κία πξσηνβνπιία, κε βάζε ηελ νπνία, θάζε παξαγφκελν 
φρεκα ζα έπξεπε λα επηηπγράλεη 8% θέξδνο, ζε θάζε πψιεζή ηνπ. 
Μέζσ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην πξφγξακκα 
benchmarking ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο, ε Nissan αλαθάιπςε φηη νη 
πξνκεζεπηέο παξήγαγαλ ζπζηεκαηηθά ππνδεέζηεξα πξντφληα ζε 
πςειέο ηηκέο. Απνδείρζεθε κάιηζηα φηη ε εηαηξεία δηέζεηε ρσξίο ιφγν 
$2.000 γηα θάζε απηνθίλεην. Πεξαηηέξσ, αλαθαιχθζεθε φηη ην θφζηνο 
δηαλνκήο ήηαλ ην πςειφηεξν κεηαμχ φισλ ησλ παξαγσγψλ 
απηνθηλήησλ. Αθνχ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα απνθαιχθζεθαλ θαη 
έγηλαλ γλσζηά ζηε Γηνίθεζε, ε αληίδξαζε ήηαλ άκεζε, κέζσ ηεο 
βειηίσζεο ηεο πξνκεζεπηηθήο βάζεο. Ζ Nissan, πιένλ, ρξεζηκνπνηεί 
πξνρσξεκέλα κέηξα ζχγθξηζεο (benchmarks) γηα ηελ εθνδηαζηηθή 

ηεο αιπζίδα θαη ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο κε απηή θνξείο. Κάζε 
ζπλεξγάηεο πνπ αδπλαηεί λα επηηχρεη ηελ απφδνζε πνπ θαζνξίδεηαη 
σο ζηφρνο απφ ηελ αξρή, ελεκεξψλεηαη ψζηε λα πξνβεί ζε 
δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε βειηίσζε ηεο Nissan 
δελ επηηεχρζεθε απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, 
αιιά ζπλνδεχηεθε απφ πιήζνο δηνξζσηηθψλ επεκβάζεσλ θαη 
αιιαγψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε εηαηξεία επέθηεηλε ηελ πξνκεζεπηηθή ηεο 
βάζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο δηεζλείο πξνκεζεπηέο εμαξηεκάησλ. 
Αθφκα, πηνζέηεζε πνιιέο απφ ηηο θηινζνθίεο ιηηήο παξαγσγήο πνπ 
εθάξκνδαλ άιιεο ηαπσληθέο εηαηξείεο, φπσο ε Toyota. Σν απνηέιεζκα 
φισλ απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ ήηαλ ε Nissan λα γίλεη ε ίδηα ζεκείν 
αλαθνξάο γηα ηηο πξαθηηθέο ηεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Απφ ην 
2000, ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο έρεη ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί, ελψ 
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ην 2005 νη πσιήζεηο νρεκάησλ απμήζεθαλ άλσ ηνπ 10%. Καζφινπ 
άζρεκα γηα κία εηαηξεία πνπ θνληά ζην 2000 ήηαλ ζηα πξφζπξα ηεο 
θαηαζηξνθήο... 

 

 

 

 

6.  ΤΣΗΜΑΣΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(ERP) 

 

 
 
Οη ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο θαη θνηλσλίεο ζηαδηαθά κεηαζρεκαηίδνληαη 
ζε κεηα-βηνκεραληθέο - νηθνλνκίεο θαη θνηλσλίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 
παξαγσγή, δηαλνκή θαη ρξήζε ηεο γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο. ηε 
βάζε απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ βξίζθνληαη νη ηερλνινγίεο 
πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ λέα 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο, λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο, θαηαλαισηηθά 
πξφηππα θαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. 
 
Ζ Οηθνλνκία ηεο Φεθηαθήο επαλάζηαζεο θαη ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 
Δπηρεηξείλ κεηαζρεκαηίδεη θαη κεηαηξέπεη ξηδηθά ηηο επηρεηξήζεηο απφ 
παξαδνζηαθέο ζε ειεθηξνληθέο-ςεθηαθέο. Έλαο απφ ηνπο 
βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνµίαο είλαη ην 
Ζιεθηξνληθφ Δµπφξην ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζε µεγάιν βαζµφ ζηε 
δηάδνζε ηεο Νέαο Οηθνλνµίαο. Σν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην αιιάδεη ηε 
θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηα 
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο εγρψξηεο θαη 
δηεζλείο αγνξέο. Σν φξακα ηεο λέαο Οηθνλνκίαο είλαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο 
(ΣΠΔ), γηα ηε κεξηθή ή νιηθή ππνθαηάζηαζε παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 
δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ θαη αληαιιαγψλ κεηαμχ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ, επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ . Ζ αλάγθε γηα έλα 
ηέηνην κεηαζρεκαηηζκφ, πνπ ζήκεξα ηελ επνρή ηεο έληαμεο ζηελ 
ΟΝΔ, ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ έληνλνπ 
αληαγσληζκνχ, απαζρνιεί ηηο επηρεηξήζεηο, δελ είλαη θάηη μαθληθφ, 
νχηε θαηλνχξγην. 
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Απφ ηε δεθαεηία  ηνπ ’60, φηαλ άξρηζαλ λα δηαδίδνληαη επξέσο νη 
ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (Ζ/Τ) θαη αξγφηεξα, φηαλ ζπλδπάζηεθαλ κε 
ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ήηαλ θαλεξφ φηη ε ςεθηαθή ηερλνινγία ζα έθεξλε 
κηα ηεξάζηηα αιιαγή ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηε θνηλσλία γεληθφηεξα, κηα αιιαγή ην ίδην 
ζεκαληηθή φζν θαη απηή πνπ πξνθάιεζαλ ν αηκφο θαη ν ειεθηξηζκφο. 
Ο ηδξπηήο ηεο Microsoft Bill Gates  πηζηεχεη φηη «ν θφζκνο ζα αιιάμεη 
ηα επφκελα δέθα ρξφληα πεξηζζφηεξν απ΄φηη άιιαμε ηελ ηειεπηαία 
πεληεθνληαεηία». 
 

Δίλαη  θπζηθφ, φπσο ζπλέβε θαη θαηά ηε Βηνκεραληθή επαλάζηαζε, λα 
θπξηαξρήζνπλ ζην λέν θφζκν νη επηρεηξήζεηο εθείλεο νη νπνίεο 
πξψηεο ζα θαηαιάβνπλ ηελ αλάγθε λα πξνρσξήζνπλ ζηνπο 
απαξαίηεηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο, πξψηεο (first movers) ζα 
αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη εμειίμεηο ζηηο 
ηερλνινγίεο, πξψηεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνδνηηθά ςεθηαθά 
εξγαιεία θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζ΄απηά. Oη 
επηρεηξήζεηο εθείλεο νη νπνίεο ζα θαηαθέξνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηε 
δπλακηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ζ’ εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 
δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο απηφ πξνζθέξεη, έρνπλ ειπίδεο λα 
απνθηήζνπλ ζπγθξηηηθά θαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηε Nέα 
Oηθνλνκία. 
 
Ζ επνρή καο είλαη ε επνρή ηεο γλψζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Δίλαη ε 
επνρή πνπ μεθηλάεη ην γπαθείο συπίρ σαπηιά. Οη πεξηζζφηεξεο 
ζπλαιιαγέο είηε ελδνεπηρεηξεζηαθά είηε δηεπηρεηξεζηαθά ζα γίλνληαη 
πιένλ ςεθηαθά, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία. 
Όπσο αλαθέξεη θαη ν πξφεδξνο ηεο General Electric Jack Welch «η 
ικανόηηηα μίαρ επισείπηζηρ να μαθαίνει και να μεηαηπέπει γπήγοπα ηιρ 
γνώζειρ ζε δπάζη είναι ηο ύτιζηο ανηαγυνιζηικό πλεονέκηημα» αιιά 
θαη Peter Drucker παξαηεξεί φηη «η πληποθοπία και η γνώζη 

αποηελούν ηοςρ  κςπίαπσοςρ οικονομικούρ πόποςρ και ηιρ πηγέρ ηος 
ανηαγυνιζηικού πλεονεκηήμαηορ ενόρ οπγανιζμού». Γηα λα γίλεη φκσο 
απηφ, απαηηείηαη δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ ηέηνηα ψζηε 
λα κπνξνχλ ηα ζηειέρε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ θαηάιιειε 
πιεξνθνξία ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα δξάζνπλ άκεζα θαη 
αλάινγα. Ζ παξαπάλσ δηαρείξηζε, ιφγσ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο 
πιεξνθφξεζεο, κπνξεί λ΄ επηηεπρζεί  κφλν κέζσ εμειηγκέλσλ 
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ινγηζκηθψλ (software), φπσο, ηα ERP ζπζηήκαηα. 
 
Γηα λα δνχκε φκσο πξψηα πψο δηακνξθψζεθε ε εμέιημε ησλ 
επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ εθαξκνγψλ 
πιεξνθνξηθήο ηελ ηειεπηαία ζαξαληαθνληαεηία . 
ΥΗΜΑ 1 

Μέρξη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ ’90, ζηνλ Διιαδηθφ αιιά θαη ζε κεγάιν 
κέξνο ηνπ Παγθφζκηνπ ρψξνπ, ε  νξγάλσζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζηηο 
επηρεηξήζεηο γίλνληαλ αλά ηκήκα ή ηνκέα κε απηφλνκα ινγηζκηθά 
παθέηα (Software) ρσξίο λα ππάξρεη αιιήινζχλδεζε, κε απνηέιεζκα 
ηελ ειιηπή ή θαη θαζφινπ ζχλδεζε κε ηελ ππφινηπε επηρείξεζε θαη 
ηελ αλψηαηε δηνίθεζε. 
 
Απηή ε επνρή ησλ ιεηηνπξγηθψλ ¨ζηεγαλψλ¨(functional silos) φπσο 
ηελ νλνκάδνπκε,  άιιαμε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη κεηά  
κε ηελ εκθάληζε ησλ ελδν-επηρεηξεζηαθψλ νινθιεξσκέλσλ 
ινγηζκηθψλ (Enterprise Resource Planning, ERP) ηα νπνία 
ελζσκάησζαλ φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο  ηεο επηρείξεζεο 
δεκηνπξγψληαο ζπλέξγηεο θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ, 
απνθνκκέλσλ σο ηφηε, ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε θχξηα νθέιε ηελ 
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απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο , ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο, 
ηελ κείσζε ησλ εμφδσλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο. 
 
Σα ERP ζπζηήκαηα απνηέιεζαλ ηελ ππνδνκή θαη ηνλ πξνάγγειν ηεο 
ηξίηεο πεξηφδνπ εμέιημεο ησλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο, ηεο e-
ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ κεηαμχ ησλ 
επηρεηξήζεσλ ε νπνία έθαλε ηελ παξνπζία ηεο αηζζεηή πξφο ηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 κεηά θαη ηελ εκθάληζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Μέζσ 
ηεο e-ζπλεξγαζίαο νη επηρεηξήζεηο αλνίγνπλ κηα λέα δηάζηαζε ζηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπο αιιάδνληαο εληειψο ηελ κνξθή θαη ηελ δνκή 
ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο 
πειάηεο ηνπο (ζσήμα 2) κέζσ ηνπ θαηλνχξγηνπ θαλαιηνχ ζπλαιιαγψλ, 
ηνπ Γηαδηθηχνπ/Internet  κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πξφζζεηεο 
αμίαο (value added). 
 

   
 

ΥΗΜΑ 2 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη o θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ ειεθηξνληθή 
εθηέιεζε επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο  είλαη ε 
χπαξμε νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο γηα ηε ζηήξημε 
ησλ εζσηεξηθψλ ηεο ιεηηνπξγηψλ (ρξεκαηννηθνλνκηθά, Γηνίθεζε 
Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, θ.η.ι.) φπσο, ηα ζπζηήκαηα ρεδηαζκνχ 
Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο 
δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
 
 

Σα  ERP ζπζηήκαηα απνηεινχλ κία αθνινπζία απφ πινπνηήζηκα 
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παθέηα εθαξκνγψλ (applications), πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
ιεηηνπξγίεο κίαο επηρείξεζεο θαη δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε επιπγηζία 
γηα ηε δπλακηθή πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο 
πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηή, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε 
λα ιεηηνπξγήζεη ζπληνληζκέλα  ζαλ έλα εληαίν ζχλνιν. ηελ νπζία 
απνηεινχλ κηα ζπιινγή απφ πξνγξάκκαηα πνπ ζπλδένπλ κεηαμχ 
ηνπο ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο, θαη ελνπνηνχλ ηελ 

αιπζίδα αμίαο ηεο επηρείξεζεο (Value Chain) ζσήμα 3, φπσο ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά, ηηο πξνκήζεηεο, ηελ παξαγσγή 
πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, ηηο πσιήζεηο, ην Marketing θαζψο θαη ηελ 
ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 
 
Σα ERP ζπζηήκαηα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο, ηηο απνζεθεχνπλ 
θαη δεκηνπξγνχλ αλαθνξέο γηα ηελ δηνίθεζε παξέρνληαο ηεο ηελ 
δπλαηφηεηα αλάιπζεο  φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηνλ 
νκαιφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, 
ελνπνηψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο αιπζίδαο Αμίαο. 
 
ηελ επφκελε εηθφλα βιέπεηε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ERP 
ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο SAP. Παξαηεξήζηε φηη ε επηθάλεηα εξγαζίαο 
είλαη ρσξηζκέλε αλά ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο (Δθνδηαζηηθή, Λνγηζηηθή, 
Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θ.α.) 

 
Όπσο, έρεη αλαθέξεη θαη ν Porter, «η κάθε επισείπηζη δεν αποηελεί 

απλά μία μεμονυμένη ζςλλογή μησανών, κεθαλαίος και πποζυπικού. 
Ανηίθεηα, η ικανόηηηα ηηρ να ππαγμαηοποιεί και να ζςνδέει 
δπαζηηπιόηηηερ μεηαξύ ηοςρ, αποηελεί ηη βάζη για ηην επίηεςξη 
ανηαγυνιζηικού πλεονεκηήμαηορ». Απηή ηελ ηθαλφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο έξρεηαη λα ζηεξίμεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ERP ζχζηεκα ην 
νπνίν, δεκηνπξγψληαο ¨γέθπξεο¨ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο 
κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη βειηηζηνπνηψληαο ηελ 
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ξνή ηεο πιεξνθφξεζεο ψζηε λα γίλεηαη απξφζθνπηα ρσξίο εκπφδηα, 
επηηπγράλεη ηελ ελνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αιπζίδαο Αμίαο 
(ζρήκα 3)  ηεο επηρείξεζεο. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΗΜΑ 3 
(MICHAEL PORTER) G. Jonson, K. Scoles, “Exploring 
Corporate Strategy”, 1999) 

 
Ζ βάζε ηνπ ERP είλαη κία βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία απνζεθεχεηαη 
θάζε είδνπο πιεξνθνξία κηα κφλν θνξά. Δίλαη επέιηθην, θαη κπνξεί λα 
πξνζνκνηψλεη ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, 
επηηξέπνλάο ηεο : 
 

 Να απηνκαηνπνηήζεη θαη λα νινθιεξψζεη ηηο θπξηφηεξεο 

επηρεηξεκαηηθέο ηεο δηαδηθαζίεο 

ΤΠΟΣΗ- 

ΡΙΚΣΙΚΕ 
 

ΛΕΙΣΟΤΡ- 

ΓΙΕ 

ΚΤΡΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 
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 Να δηακνηξάδεηαη θνηλά δεδνκέλα θαη πξαθηηθέο 

 Να παξάγεη θαη λα πξνζπειαχλεη πιεξνθνξία ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν 

 
 

6.1  ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΔΠΙΣΤΥΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΝΟ ERP ΤΣΗΜΑΣΟ 

 
Ζ επηηπρήο πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ελφο ERP ζπζηήκαηνο ζε κία 

επηρείξεζε πξνυπνζέηεη ηελ εζσηεξηθή νινθιήξσζε θαζψο θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ελ 

γέλεη επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγψλ. 

 

Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο επθαηξίεο πνπ ηεο δίλνληαη 

απφ νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζην επίπεδν ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη λα ζέηεη ζηφρνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο βαζηδφκελνπο 

ζε απηή ηε ζηξαηεγηθή. 

Αλαιπηηθφηεξα, κηα επηρείξεζε ε νπνία πξνζβιέπεη ζε κία επηηπρή 

εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ελδν-επηρεηξεζηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο (ERP) πξέπεη λα έρεη : 

 

1. Ολοκληπυμένη  ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. 

2. Βεληιζηοποίηζη ηυν διαδικαζηψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε αιιαγή 

ηνπ ππάξρνληνο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε έλα ERP 

ζχζηεκα δε ζπλνδεχεηαη θαη απφ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, 

(Business Process reengineering-BPR), κε απνηέιεζκα ηε κείσζε 
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ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ERP ζπζηήκαηνο . 

3. Σςποποίηζη ηυν διαδικαζιών. Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε αιιαγή 

ηεο δνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηνχλ πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο 

κε μεθάζαξα φξηα θαη δηεπαθέο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ν 

ζπληνληζκφο ηνπο. 

4. Σςποποίηζη ηος σπηζιμοπούμενος λογιζμικού (Software). Κάζε 

επηπιένλ πιαηθφξκα πξνγξακκαηηζκνχ δεκηνπξγεί επηπξφζζεηε 

πνιππινθφηεηα 

 

6.2  Οθέιε ηωλ κεραλνγξαθεκέλωλ παθέηωλ δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθώλ  πόξωλ (ERP). 

 

Σα θχξηα νθέιε πνπ αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ελφο 

ERP ζπζηήκαηνο ζηελ επηρείξεζε είλαη ηα εμήο:    

1. Ύπαξμε κηαο εληαίαο πεγήο πιεξνθφξεζεο 

2. Σαρχηεξε, νινθιεξσκέλε θαη πνηνηηθφηεξε πιεξνθφξεζε ηεο 

Γηνίθεζεο 

3. Καιχηεξνο θαη απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο ηνπ ηνκέα 

Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ ηεο 

Δηαηξίαο 

4. Άκεζε ελεκέξσζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ κε ηηο κεηαβνιέο ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο (ελεκέξσζε ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν) 

5. Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ησλ 

απαξαίηεησλ αξρείσλ εθφζνλ απηά ζα θαηαρσξνχληαη κία θαη 

κφλν θνξά. 
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6. Ζ παξνρή κέγηζηεο δπλαηήο επθακςίαο κε ζθνπφ ηελ 

(αλα)πξνζαξκνγή ζηηο εμειηζζφκελεο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο Γηεχζπλζεο πξνζσπηθνχ. 

 

Σα  παξαπάλσ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ηελ: 

 

 αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, κε ηελ κείσζε ησλ ρξφλσλ 

νινθιήξσζεο δηαδηθαζηψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. 

 αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κε ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ξνήο ηεο πιεξνθφξεζεο ζηνλ 

νξγαληζκφ κέζα απφ ηελ κείσζε ησλ ιαζψλ. 

 αμηφπηζηε θαη εληαία πιεξνθφξεζε. 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ 

 
 

 

 

 

 

7.  ERP ζπζηήκαηα ζην ιηαλεκπόξην. 

 
 
Σν έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ αγνξά ησλ ζνχπεξ κάξθεη 
ππαγνξεχεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ απηνχ λα ζηξαθνχλ ζηε 
δήηεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία αθελφο αλαβαζκίδνπλ 
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη αθεηέξνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 
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άζθεζεο πνιηηηθψλ “πηζηφηεηαο” (loyalty systems). Απηέο νη πνιηηηθέο 
φρη κφλνλ βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ πξνζέιθπζε θαη ηε δηαηήξεζε 
ησλ πειαηψλ κηαο αιπζίδαο, αιιά θαη παξέρνπλ ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πξνθίι θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ, 
δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε ιήςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Ζ 
SRB έρεη δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ζεκείν απηφ ελζσκαηψλνληαο 
ζην SRS εηδηθφ ππνζχζηεκα (module), πνπ ρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα 

πηζηφηεηαο ησλ πειαηψλ, παξέρεη δε ηε δπλαηφηεηα θαηά παξαγγειία 
κεηαηξνπψλ ηνπ ινγηζκηθνχ (customization) γηα ηελ 100% θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

Δπίζεο, ν αληαγσληζκφο επηβάιιεη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο ηε κείσζε 
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο. Γηα ην ιφγν απηφ ην SRS δελ είλαη έλα απιφ ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο πσιήζεσλ, αιιά έλα πιήξεο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 
πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ηκεκάησλ front & back offices 
ησλ θαηαζηεκάησλ. Ζ απηνκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ κέζα ζηελ 
απνζήθε, κε ρξήζε θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ θαη ε πιήξεο νηθνλνκηθή 
δηαρείξηζε πνπ παξέρεη ην SRS, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 
επηρείξεζε λα έρεη πιήξε έιεγρν ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 
νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. 

Όζνλ αθνξά ηε κεηάβαζε ζην επξψ, απηή απνηειεί κία επθαηξία 
ζπλνιηθήο αλαβάζκηζεο ησλ ηακηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ. Ζ SRB κε θαηάιιειεο πνιηηηθέο πξνψζεζεο κέζα ζην 
2001 ζα πξνζπαζήζεη λα δηεπθνιχλεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα ηηο 
ελζαξξχλεη ψζηε λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα γεξαζκέλα πιεξνθνξηαθά 
ηνπο ζπζηήκαηα κε λέα, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη πξνεγκέλεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 
 
Σα ζπζηήκαηα ERP, ελνπνηψληαο ηνπο επηρεηξεζηαθνχο πφξνπο ζε 
κία θνηλή βάζε δεδνκέλσλ, πξνζθέξνπλ κία ζηαζεξή πιαηθφξκα γηα 
ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο πιεξνθνξίαο ζε φια 
ηα επίπεδα απνθάζεσλ. ηηο αξρέο θαη πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ 1980, ε θχξηα κεραλνγξαθηθή ππνδνκή πνπ ζπλαληνχζε θάπνηνο 
ζε κία κεζαία θαη κεγάιε επηρείξεζε ήηαλ θαηαηκεκέλε ζε πνιιά 
αλεμάξηεηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Κάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο 
ήηαλ κεραλνγξαθεκέλν κε ην δηθφ ηνπ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, πνπ 
έηξερε απνκνλσκέλν θαη αλεμάξηεηα απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ άιισλ 
ηκεκάησλ, θαη "γέκηδε" ηε δηθή ηνπ βάζε δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία κε 
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ηα νπνία ην ηξνθνδνηνχζε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ηκήκαηνο.  
Ζ απηνλνκία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δεκηνπξγνχζε, 
βέβαηα, κία ειεπζεξία θηλήζεσλ ζην πξνζσπηθφ θάζε ηκήκαηνο (αθνχ 
απηφ κπνξνχζε λα νξγαλψζεη ηηο κεραλνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 
ειεχζεξα, ρσξίο θακία επηβνιή θαλφλσλ απφ πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα άιινπ ηκήκαηνο). Απ' ηελ άιιε, ε πξνζέγγηζε απηή είρε ην 

κεγάιν κεηνλέθηεκα ηνπ δηαζθνξπηζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
πιεξνθνξηψλ ζε πνιιέο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα 
"δνπλ" θαη λα "κηιήζνπλ" ε κία ζηελ άιιε. Κάζε θνξά πνπ κία 
εθαξκνγή (π.ρ., ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο πνπ ελεκέξσλε ηα ινγηζηηθά 
βηβιία) ρξεηαδφηαλ πιεξνθνξίεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ελφο άιινπ 
ζπζηήκαηνο (π.ρ., ηεο δηαρείξηζεο απνζήθεο, πσιήζεσλ 
θαη/αγνξψλ), απηέο έπξεπε λα κεηαπεδήζνπλ απφ ην δεχηεξν 
ζχζηεκα ζην πξψην, είηε κε ηε "ρεηξνθίλεηε" επαλεηζαγσγή ηνπο είηε, 
ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, κε θάπνηα δηαδηθαζία "γεθχξσζεο" πνπ, 
αλ θαη ελ πνιινίο απηνκαηνπνηεκέλε, απαηηνχζε, σζηφζν, ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε. 
 
 

7.1  ΠΑΡΑΓΟΞΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ 

 
ηελ πξν-ERP επνρή, ινηπφλ, ππήξρε ην παξάδνμν θαηλφκελν λα 
ηξέρνπλ πνιιέο λεζίδεο ινγηζκηθνχ κε απνκνλσκέλεο βάζεηο 
δεδνκέλσλ, πνπ ε θαζεκία δεκηνπξγνχζε ηε δηθή ηεο "φςε ηεο 
αιήζεηαο" γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο: ππήξρε κία 
εηθφλα ηεο επηρείξεζεο πνπ έβγαηλε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 
εκπνξηθήο δηαρείξηζεο, κία άιιε πνπ έδηλαλ ηα ζηνηρεία ηεο 
παξαγσγήο, κία ηξίηε απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, κία 
ηέηαξηε απφ ηα ζηνηρεία ησλ πσιήζεσλ θ.ν.θ. Ζηαλ πνιχ δχζθνιν λα 
θαηαξηηζηνχλ ζπλδπαζκέλεο αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθνί δείθηεο απφ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ε 
πξνζέγγηζε απηή είρε πςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο/αλαβάζκηζεο ηεο 
ζπλνιηθήο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο ηεο επηρείξεζεο (θάζε 
εθαξκνγή είρε ηα δηθά ηεο έμνδα ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο). 
 
 

7.2   ΑΠΟ ΣΟ MRP ΣΟ ERP 
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Ζηαλ, ινηπφλ, ζέκα ρξφλνπ λα βξεζεί κία ιχζε πνπ ζα 
αληηθαζηζηνχζε ηηο απνθνκκέλεο εθαξκνγέο κε κία θαζεηνπνηεκέλε 
εθαξκνγή, πνπ ζα κπνξνχζε λα "δεη" φια ηα ηκήκαηα ηεο 
επηρείξεζεο. Ζ ηδέα γελλήζεθε απφ ηα ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ 
παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο πιηθψλ παξαγσγήο (Material 
Requirement Planning), ηα νπνία είραλ αλαπηπρζεί ήδε απφ ηε 
δεθαεηία ηνπ 1960 εηδηθά γηα ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. Ο ξφινο 

ηνπο ήηαλ λα ζπληνλίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθάιηδαλ κία 
ζηαζεξή ξνή πξψησλ πιψλ πξνο ηελ παξαγσγή, κε ην ειάρηζην 
δπλαηφ απφζεκα θάζε θνξά θαη κε ηελ ηαρχηεξε δπλαηή παξάδνζε 
εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ.  
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηα ζπζηήκαηα απηά, γηα λα γίλνπλ 
πην απνδνηηθά, άξρηζαλ λα εμνπιίδνληαη κε ιεηηνπξγίεο 
αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιάλσλ παξαγσγήο ζηηο αιιαγέο ησλ 
πξνβιέςεσλ πσιήζεσλ θαη λα αληινχλ πιεξνθνξίεο θαη απφ 
εθαξκνγέο πνπ έηξεραλ ζε άιια ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία 
ζπλδένληαλ άκεζα κε ηελ παξαγσγή, π.ρ., ην νηθνλνκηθφ. Απηφ ην 
δηεπξπκέλν πξφηππν ζηε ζρεδίαζε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο (ην 
νπνίν νλνκάζηεθε MRP-II, Manufacturing Resource Planning) άλνημε 
ην δξφκν γηα ηελ απεπζείαο "ζπλνκηιία" φισλ ησλ απηφλνκσλ 
εθαξκνγψλ θαη, ηειηθά, ζηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ 
ERP πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Ζ βαζηθή θηινζνθία 
θαηαζθεπήο ησλ ζπζηεκάησλ ERP νδήγεζε, ηειηθά, ζηελ 
αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο απφ ην θχθισκα παξαγσγήο θαη ζηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπο φρη κφλν ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη 
ζηηο εκπνξηθέο θαη ζηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Δθνδηαζκέλα 
πιένλ κε ηθαλή "ινγηθή" γηα λα δηαρεηξίδνληαη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά 
ηνπο επηρεηξεζηαθνχο πφξνπο, ηα ζπζηήκαηα ERP απνγεηψζεθαλ ζε 
πσιήζεηο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζε Ακεξηθή θαη Δπξψπε, ηελ ίδηα 
πάλσ-θάησ επνρή πνπ ζηε ρψξα καο κεζνπξαλνχζαλ ηα παλίζρπξα 
εκπνξνινγηζηηθά παθέηα. 
 

7.3    ΣΙ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ ΔΦΔΡΑΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ERP 

 
ε έλα ζχζηεκα ERP φιεο νη πξψελ απνκνλσκέλεο εθαξκνγέο 
γίλνληαη ππνζπζηήκαηα (modules) ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο θαη 
"βιέπνπλ" κία θνηλή βάζε δεδνκέλσλ. Μ' άιια ιφγηα, απηφ πνπ 
θαηαξγείηαη κε έλα ζχζηεκα ERP δελ είλαη ε δηαίξεζε ηεο 
κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο ζε επηκέξνπο ζπζηήκαηα (ην πξνζσπηθφ 
θάζε ηκήκαηνο δνπιεχεη ζηηο δηθέο ηνπ νζφλεο κε ηελ ηδηαίηεξε 
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"ινγηθή", πνπ απαηηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θαη δηαρεηξίδεηαη ην 
δηθφ ηνπ ζεη δεδνκέλσλ πνπ είλαη έλα ππνζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ 
πνπ ηεξνχληαη ζηελ θνηλή βάζε), αιιά ηε κε απηφκαηε "κεηαπήδεζε" 
ησλ δεδνκέλσλ απφ ην έλα ππνζχζηεκα ζην άιιν. Οζα δεδνκέλα 
πξέπεη λα είλαη θνηλφρξεζηα κεηαμχ πνιιψλ ηκεκάησλ, γίλνληαη 
απηνκάησο δηαζέζηκα ζε φζα ππνζπζηήκαηα ηα ρξεηάδνληαη, ακέζσο 
κεηά ηε κία θαη κνλαδηθή θαηαρψξηζή ηνπο ζηε βάζε ηνπ ERP. Απ' ηελ 

άιιε, φινη νη ρξήζηεο, αλεμάξηεηα απφ ην ππνζχζηεκα ζην νπνίν 
δνπιεχνπλ, βιέπνπλ έλα νκνηφκνξθν, θνηλφ γηα φινπο, πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο. 
 
 

7.4    ΠΟΙΑ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ 
 
Χο ERP κπνξνχκε, ινηπφλ, λα ραξαθηεξίζνπκε νπνηνδήπνηε 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξνζθέξεη δχν ηνπιάρηζηνλ ππνζπζηήκαηα 
"ελσκέλα" κεηαμχ ηνπο κε κία θνηλή βάζε δεδνκέλσλ, π.ρ., ινγηζηηθή 
θαη κηζζνδνζία. Βέβαηα, ζηελ πξάμε ηα ππνζπζηήκαηα είλαη πνιχ 
πεξηζζφηεξα απφ δχν. Καηά θαλφλα, νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο 
πεξηιακβάλνπλ ζηα ERPs ηνπο φια ηα ππνζπζηήκαηα πνπ έρνπλ λα 
θάλνπλ κε ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο (back-office):  
 Παξαγσγή  
 Δκπνξηθή Γηαρείξηζε  
 Μηζζνδνζία θαη Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ  
 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε  
 Γηαρείξηζε Παγίσλ, πληήξεζε εμνπιηζκνχ  
 Γηαρείξηζε Δξγσλ  

Ζ θάιπςε ησλ παξαπάλσ ππνζπζηεκάησλ "θνξηψλεη" έλα ζχζηεκα 
ERP κε ηφζε πεξίπινθε παξακεηξνπνίεζε, ψζηε λα είλαη δχζθνιν 
λα ελζσκαησζεί ζ' απηφ επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ αθνξά ζε 
άιια ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ ERPs πνπ εθηφο 
απφ ηα παξαπάλσ ππνζπζηήκαηα, ελζσκαηψλνπλ θαη Γηαρεηξηζηέο 
Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ (Customer Relation Management), αλ θαη νη 
εθαξκνγέο απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ back-
office ινγηζκηθνχ. Γελ απνθιείεηαη, επίζεο, λα ππάξρεη θαη έλα 
ππνζχζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain 
Management, SCM). Δηδηθά ην logistics "θνκκάηη" απηψλ ησλ 
εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξέπεη λα αληιεί 
ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηε βάζε ηνπ ERP απφ ηα άιια back-
office ππνζπζηήκαηα. Οκσο ε πεξίπησζε απηή είλαη ζπάληα, επεηδή 
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ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ERP δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα "κε 
νηθνλνκηθήο θχζεσο" δεδνκέλα, απηά δειαδή πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 
κε δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο απνζεθψλ (παξαιαβή θαη δηαρείξηζε 
ζπζθεπαζηψλ ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, πξνγξακκαηηζκφο 
δηαδξνκψλ θαη έιεγρνο ζηφινπ νρεκάησλ θ.ιπ.). Δλα ζχζηεκα ERP 
εμνπιηζκέλν θαη κε ηέηνηεο ιεηηνπξγίεο ζα ήηαλ αξθεηά "βαξχ" γηα λα 
κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζην δηαθνξεηηθφ "κείγκα" αλαγθψλ θάζε 

επηρείξεζεο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη πξνηηκφηεξν λα δηαζέηεη ην 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επεθηαζηκφηεηαο (scalability) θαη λα ρξεζηκνπνηεί 
αλνηρηά θαη αμηνπνηήζηκα ζε ελαιιαθηηθέο πιαηθφξκεο ηερλνινγηθά 
πξφηππα (portability), ψζηε λα κπνξεί λα ζπλδέεηαη απξφζθνπηα θαη 
λα αληαιιάζζεη δεδνκέλα κε άιιεο ζχλζεηεο εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ 
ζηελ επηρείξεζε, φπσο απηέο ηεο δηαρείξηζεο απνζεθψλ, ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ηεο επηρεηξεζηαθήο επθπΐαο (BI) θ.ιπ. 
 
 

7.5    Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΔΡΙΟΓΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

 
Δίπακε φηη πάλσ ζην βαζηθφ θνξκφ ηνπ ERP κπνξνχλ λα 
"θνπκπψζνπλ" απηνκάησο φζα ππνζπζηήκαηα ρξεηάδεηαη κία 
επηρείξεζε, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ηα ππνζπζηήκαηα πνπ ζα 
επηιερζνχλ ζα είλαη έηνηκα λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ 
επηρείξεζε ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Δλα εμάκελν είλαη ην 
ειάρηζην απαηηνχκελν δηάζηεκα γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ηα ηκήκαηα 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ERP ζηε "θηινζνθία" θαη ζηηο πξαθηηθέο 
πνπ επηβάιιεη ην λέν ζχζηεκα. Δξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν κέζνο 
ρξφλνο πξνζαξκνγήο αλέξρεηαη ζην 1 έηνο, αιιά αλάινγα κε ην 
κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ αξηζκφ ππνζπζηεκάησλ πνπ επέιεμε 
λα εγθαηαζηήζεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ 
ζηε ρξήζε ηνπ, ην δηάζηεκα απηφ κπνξεί λα θηάζεη αθφκα θαη ηα 3 
ρξφληα. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη φζν θηιηθφ ζηε ρξήζε θαη αλ είλαη 

έλα ζχζηεκα ERP, είλαη αδχλαηνλ λα αξρίζεη λα "επηζηξέθεη" ζηελ 
επηρείξεζε ην θφζηνο αγνξάο ηνπ απφ ηελ πξψηε θηφιαο εκέξα ηεο 
εγθαηάζηαζήο ηνπ, αθνχ γηα έλα ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ην 
πξνζσπηθφ ησλ ηκεκάησλ ζα πξέπεη λα κάζεη θαηλνχξγηνπο θαλφλεο 
θαη πηζαλφηαηα λα ζρεδηάζεη εθ λένπ ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο 
πνπ αθνινπζνχζε πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ERP.  
Σα ERPs επηβάιινπλ αιιαγέο ζηηο πξν-ERP επηρεηξεζηαθέο 
δηαδηθαζίεο, δηφηη ν βαζηθφο θαη κε επηδερφκελνο αιιαγέο ππξήλαο 
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ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο είλαη πηζαλφλ λα κελ ηαηξηάδεη κε απηφλ πνπ 
αθνινπζνχζε ε επηρείξεζε πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ERP. 
Δπηπιένλ, επεηδή θάζε ππνζχζηεκα "δαλείδεηαη" πιεξνθνξίεο απφ 
ηελ θνηλή βάζε, θάζε ρξήζηεο ππνρξεψλεηαη απφ ην ζχζηεκα λα 
θαηαρσξίδεη ζηηο νζφλεο ηνπ δηθνχ ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαη έμηξα 
δεδνκέλα πνπ είηε δελ ππήξραλ ζην πξνεγνχκελν απηφλνκν 
ζχζηεκα είηε ζεσξνχζε πεξηηηφ λα ζπκπιεξψζεη. πλεπψο, ην θιεηδί 

γηα λα "θνπκπψζεη" κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο ην ERP ζηα 
ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα κεραλνγξαθήζεη, είλαη ε ζσζηή 
πξνεηνηκαζία ηεο ηειεπηαίαο πξηλ απφ ηελ αγνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Απηφ πνπ απαηηείηαη, είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ 
ηεο θαη ε αληηζηνίρηζή ηνπο ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ ERP πνπ έρεη επηιέμεη λα εγθαηαζηήζεη. Σα 
απνηειέζκαηα απηήο ηεο αληηζηνίρηζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε 
ζηαδηαθή εγθαηάζηαζε ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ ERP, γηα ηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο θαλφλεο ηνπ 
λένπ ζπζηήκαηνο. Οπσο έρνπλ δείμεη ζρεηηθέο κειέηεο, ν ρεηξφηεξνο 
ερζξφο ελφο ζπζηήκαηνο ERP θαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ 
νδεγεί ζε απνηπρεκέλεο εγθαηαζηάζεηο (ζηηο νπνίεο ην ζχζηεκα δελ 
κπνξεί λα απνδψζεη ζηελ επηρείξεζε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε) είλαη 
ε λννηξνπία ησλ απηφλνκσλ λεζίδσλ ινγηζκηθνχ πνπ ην πξνζσπηθφ 
ηεο ζα ζπλερίζεη λα έρεη γηα αξθεηφ δηάζηεκα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε 
ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. 
 
 

7.6   ΔΞΑΙΡΔΔΙ 

 
Βέβαηα, ηίπνηα δελ αλαγθάδεη κία επηρείξεζε λα πξνκεζεπηεί φια ηα 
ππνζπζηήκαηα ηνπ ERP ηεο απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή. Αλ θξίλεη φηη 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα επαλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ψζηε λα 
πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο θάπνησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ ERP 
είλαη απαγνξεπηηθά κεγάιν, κπνξεί λα ζηξαθεί ζε αληίζηνηρα 
ππνζπζηήκαηα άιινπ θαηαζθεπαζηή, πνπ κπνξνχλ λα 
πξνζαξκνζηνχλ επθνιφηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο. Αιιά ζ' απηή ηελ 
πεξίπησζε πξέπεη λα "ελψζεη", κφλε ηεο ή κε εμσηεξηθή βνήζεηα, ηα 
ππνζπζηήκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ ψζηε λα 
πινπνηεζεί ε ηειηθή ERP ιχζε. Δπίζεο, ε απφθαζε γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP δελ παξνπιίδεη αλαγθαζηηθά 
φιεο ηηο παιαηφηεξεο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε επηρείξεζε. 
Αλ κία ηέηνηα εθαξκνγή είλαη θαινζρεδηαζκέλε θαη ιεηηνπξγηθή, 
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κπνξεί λα σθειεί ηελ επηρείξεζε πεξηζζφηεξν ε "απνκνλσκέλε" 
ιεηηνπξγία ηεο παξά ε αληηθαηάζηαζή ηεο απφ νπνηνδήπνηε 
ππνζχζηεκα ηνπ ERP πνπ ζα ιεηηνπξγεί ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά. 
 
  

7.7    ΓΙΑΘΔΙΜΔ ΛΤΔΙ 

 
ήκεξα, ζηελ ειιεληθή αγνξά ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζχγρξνλεο 
ιχζεηο ERP, γηα θάζε ηχπν θαη κέγεζνο επηρείξεζεο. Οη ελ ιφγσ 
ιχζεηο είλαη απφιπηα "αξζξσηέο" (ε επηρείξεζε κπνξεί λα 
εγθαηαζηήζεη ην θνκκάηη ηεο ιχζεο πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη ρσξίο 
λα πξνκεζεπηεί άιια), νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα ηηο 

ππνζηεξίμνπλ αξηηφηεξα θαη ηαρχηεξα θαη λα ηηο ζπλδέζνπλ 
απεπζείαο κε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο άιισλ θαηαζθεπαζηψλ. 
 
 
 

 
 

8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
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ΡΑΚΔΗΝ ΡΑΚΔΗΝ 

ΕΓΝΠ 

ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ Ζ/ 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΦΝΟΖΡΝ 

ΡΔΟΚΑΡΗΘΝ 

ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝΠ 

ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ 

ΕΓΝΠ ΦΝΟΖΡΝ 

ΡΔΟΚΑΡΗΘΝ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

  
 

  
 

ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ SERVER 

* Δπηθνηλσλία κε ηνλ θεληξηθό Server ζηηο εγθαηαζηάζεηο όπνπ απαηηείηαη 

 

 

 
Ρν παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα είλαη ελδεηθηηθό ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλνγξάθεζεο. 
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8.1  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΛΤΗ   

 

 
 
ORANGE TOUCH SHOP (Front End Ρακεηαθό Ινγηζκηθό) 

Ρν Orange Touch Shop είλαη έλα Front end ηειεπηαίαο γεληάο γηα ηακεία 
βαζηζκέλα ζε PC, θαηάιιειν γηα ηηο απαηηήζεηο ελόο θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο 
νπνηνπδήπνηε ηύπνπ θαη κεγέζνπο. Κειεηεκέλν θαη δνκεκέλν γηα ηελ δηαρείξηζε 

πνιιώλ εηδώλ θνξνινγηθώλ θαη κε εθηππσηώλ, ιεηηνπξγεί κε ηελ βνήζεηα νζόλεο 
αθήο επηπιένλ ησλ θιαζζηθώλ πεξηθεξεηαθώλ. 

Ρν Orange Touch Shop αιιάδεη ξηδηθά ηα ιεηηνπξγηθά όξηα ηνπ ηακείνπ 
κεηακνξθώλνληαο ην από Point of Sales ζε Point of Service. Ρν Orange Touch 
Shop κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη δπλακηθά κε πνιιά εξγαιεία ή ππεξεζίεο όπσο 

π.ρ. ε θάξηα πηζηόηεηαο πειαηώλ. 
To Orange Touch Shop δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνσζήζεη ηελ θαζεκεξηλή επαθή 
πέξα από ηηο θιαζζηθέο δηαδηθαζίεο πώιεζεο, λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηελ 

πειαηεηαθή βάζε κε έλαλ εμειηγκέλν ηξόπν θαη λα απνηειέζεη έλα ζεκείν 
πιεξνθόξεζεο γηα όινπο ηνπο πειάηεο. 
Ρν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Orange Touch Shop είλαη απιό ζηε ρξήζε ηνπ θαη 

απηό δελ πξνέξρεηαη από κηα πξνθαηαζθεπαζκέλε ζρεδίαζε αιιά από κηα ζεηξά 
ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ αθνύ είλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν ζε 
θόξκεο, πεξηερόκελα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα. Ρν πεξηβάιινλ εξγαζίαο δελ είλαη 

ζηαηηθό θαη κνλνζήκαλην αιιά πνιπρξεζηηθό θαη κε δπλαηόηεηα πινήγεζεο ζε 
πεξηζζόηεξα επίπεδα θαζώο θαη θαηεπζπλόκελν από ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ front end. Δπηπξόζζεηα, ζε εγθαηαζηάζεηο κε πνιιά ηακεία θάζε 

ρξήζηεο κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί μερσξηζηά ώζηε λα εμππεξεηεί 
δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζε θάζε ηακείν. Από όια ηα παξαπάλσ γίλεηαη εύθνια 
αληηιεπηό όηη ην Orange Touch Shop κπνξεί λα παξάζρεη πιήξε ππνζηήξημε ζηηο 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο ζαο. 
Ζ επθνιία ζηελ επηθνηλσλία θαη νη εμειηγκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

θαζηζηνύλ όρη απιά έλα αθόκα ηακεηαθό πξόγξακκα αιιά έλα  εξγαιείν. 
Σαξαθηεξηζηηθά : 
Κεγάιε πξνζαξκνζηηθόηεηα εκπνξηθώλ θαηεγνξηώλ, δηαρείξηζε ραξαθηεξηζηηθώλ 

παξαγγειίεο, δηαρείξηζε πξντόλησλ - barcode / Γηαρείξηζε πξνζθνξώλ, δηαρείξηζε 
θάξηαο πηζηόηεηαο πειαηώλ θαη collection θάξηαο πηζηόηεηαο πειαηώλ, άκεζε 
θπθιηθόηεηα θαξηώλ πηζηόηεηαο πειαηώλ / πνζηήξημε ζηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε κηθξώλ αιπζίδσλ / On line επηθνηλσλία ην 
ηακείσλ, δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο κέζσ web, Δπηθνηλσλία κε 
Back office / πεξεζίεο Pin Dispatching, Gift Dispatching / Γηαρείξηζε πιεξσκώλ 

/ Θνλζόια ειέγρνπ ηακείνπ / Γηαρείξηζε εγγξάθσλ / 
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OPEN Shop (Ινγηζκηθό Back Office) 

Ρν Open είλαη έλα ινγηζκηθό γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη εηαηξίεο 
πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο κε έλα ή πεξηζζόηεξα ζεκεία 
ιηαληθήο πώιεζεο. 

Ρν OPEN είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζεκείσλ πώιεζεο - κε 
εμαίξεζε ηνλ ηνκέα ηεο έλδπζεο - κε δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο πνιιώλ 

θαηαζηεκάησλ, ώζηε λα επηηξέπεη ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε πεξηζζόηεξσλ ηνπ 
ελόο ζεκείσλ πώιεζεο δηαθνξνπνηώληαο ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ηηο 
ζπλζήθεο πώιεζεο ησλ πξντόλησλ αλά θαηάζηεκα. Ρν Open δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

δηαρείξηζεο θάξηαο πηζηόηεηαο πειαηώλ γηα πόληνπο θαη ζπιινγέο άιια θαη 
δεκηνπξγίαο πξνζθνξώλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζε θαηόρνπο θάξηαο πηζηόηεηαο. 
Έρεη δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαθνξά 

θαη ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ είηε πξόθεηηαη γηα ελεκέξσζε αξρείσλ, εηηθεηώλ θαη 
ηηκνθαηαιόγσλ είηε γηα ηελ κεηαθνξά ησλ θηλήζεσλ από ην ηνπηθό ζην θεληξηθό 
ζεκείν. 

Ρν πξόγξακκα OPEN δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνζαξκόδεηαη εύθνια ζηηο 
κνληέξλεο αξρηηεθηνληθέο software πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θαη ραξαθηεξίδεηαη 
από πινπνίεζε ζε native 32 bit αξρηηεθηνληθή γηα ρξήζε ζε πεξηβάιινλ Microsoft 

Windows XP/2003/Vista/2008 (θαη 2008 Server ζηα 32 bit). Ρν πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ηα πξναλαθεξζέληα ιεηηνπξγηθά 
ζπζηήκαηα, δηεπθνιύλνληαο έηζη ηελ εύθνιε εθκάζεζε θαη ρξήζε. Ρν Open είλαη 

ζπκβαηό κε βάζεηο δεδνκέλσλ SQL Server ή Ms Access. 
 
Σαξαθηεξηζηηθά : 

Γηαρείξηζε εηδώλ, barcode, ηηκνθαηαιόγσλ, ππνθαηαζηεκάησλ. Δλεκέξσζε 
θνξεηώλ ηεξκαηηθώλ. Απηόκαηεο εθδόζεηο εηηθεηώλ. Δθδόζεηο ζηαηηζηηθώλ. 

Δλεκεξσηηθέο εθηππώζεηο. Γηαρείξηζε θάξηαο πηζηόηεηαο πειαηώλ θαη collection 
θάξηαο πηζηόηεηαο πειαηώλ. Γηαρείξηζε πξνζθνξώλ. Δλεκέξσζε από θαη πξνο 
ηακεηαθό πξόγξακκα. 
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Υπολογιζηικόρ εξοπλιζμόρ μησανογπάθηζηρ : 

 
 
PC ηαμείος με οθόνη αθήρ 

Ρερληθά ραξαθηηξηζηηθά : 
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΖΠ Intel 1,2GHz, MNHMH 
1x512MB DDR EΞΔΘΡΑΠΗΚΖ ΔΩΠ 1GB, ΠΘΙΖΟΝΠ ΓΗΠΘΝΠ 

40GB, OΘΝΛΖ ΑΦΖΠ ΡFT 15" (1024x768) XGA ANΘΔΘΡΗΘΖ 
ΠΡΝ ΛΔΟΝ, ΓΔΡΔΟΖ ΘΟΑ VGA, ETHERNET 10Base-T/100, 4 

ΘΟΔΠ RS232c, ΞΑΟΑΙΙΖΙΖ ΘΟΑ, COMPACT FLASH, ΘΟΑ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 
PS2, ΘΟΑ ΓΗΑ ΞΝΛΡΗΘΗ PS2, 4 ΘΟΔΠ USB. Ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα MS WINDOWS 
XP  PRO 

 
Οθόνη πελάηη 

CASIO 3 γξακκώλ (2 γξακκέο LCD, 1 γξακκή Matrix) 

 
 
 

Σςπηάπι ηαμείος 

Κεηαιιηθό ζπξηάξη πςειήο αληνρήο 8 ζέζεηο 
ραξηνλνκηζκάησλ, 5 ζέζεηο θεξκάησλ, θαη πιάηε ζπξηαξηέξαο 

 
 
Ηλεκηπονικόρ ζςγόρ με θεπμικό εκηςπωηή εηικεηών 

Digi SM100 (30KG) 

Ζιεθηξνληθόο δπγόο δηθηύνπ εηηθέηαο – ραξηνηαηλίαο. 32 νξαηέο 

κλήκεο (presets) γηα άκεζε θιήζε θσδηθώλ. Επγηζηηθή 
ηθαλόηεηα 30kg. Αιθαξηζκεηηθή θσηεηλή νζόλε πξάζηλνπ 

ρξώκαηνο κηαο ζεηξάο έλδεημεο, ηερλνινγίαο TN ηύπνπ LCD. 
Αλαγξαθή ηεο νλνκαζίαο ηνπ δπγηδόκελνπ είδνπο ζηελ νζόλε & θαηόπηλ 3’’ 
εκθάληζε ηνπ βάξνπο, ηεο ηηκήο θηινύ & ηεο αμίαο ηνπ. Σξεζηκνπνηνύλ κεγάιε 

πνηθηιία εηηθεηώλ όπνπ εθηππώλνπλ νλνκαζία είδνπο, ηηκή θηινύ, βάξνο, αμία, 
εκεξνκελία, Barcode, θιπ. Ραρύηαηε εθηύπσζε 80 mm/sec. Θαηάιιεινη θαη γηα 
ηππνπνίεζε. Πύλδεζε ζε δίθηπν δπγώλ θαη κε Ζ/ ALL SERVER  ETHERNET 

TCP/IP (standard εμνπιηζκόο). 
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Αναγνώζηηρ barcode 

METROLOGIC MS 7625 - All interfaces, Laser Scanner, 
Sapphire Glass 

Απηόκαηε ιεηηνπξγία ζάξσζεο. Αλζεθηηθή θαηαζθεπή. 

Αλαβαζκίζεηο Firmware κέζσ Flash ROM. Δπηιεθηηθή 
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ bar code. Ξαξάζπξν αληηθαηαζηάζεσο πεδίνπ. 
Ξξνγξακκαηηδόκελν βάζνο πεδίνπ. Από αλνμείδσην αηζάιη. 

 
Κενηπικόρ Εξςπηπεηηηήρ (Server) καηαζηήμαηορ 

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
Intel Pentium Dual Core, Asus Motherboard, 
Memory 2GB, Hard Disc 2x250GB, DVD RW, Ξιεθηξνιόγην MS 

COMFORT, Ρξνθνδνηηθό 425W. Ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα MS 
Windows XP Home DSP Greek. 
 

 
Oθόνη 
LG 19" LCD TFT 

Νζόλε 19 ηληζώλ Wide Έγρξσκε TFT-LCD.  Δίζνδνο 
Πήκαηνο: 15 Pin D-Sub (αλαινγηθή). Ξηζηνπνηήζεηο: 
TCO03, UL(cUL), TUV-GS, SEMKO. Γηαζηάζεηο: 

448.36 x 375.75 x 183 cm (W x H x D). Βάξνο: 3,2 
kg. 
 

 
Eκηςπωηήρ Laser 

HP LaserJet P 1006 
Κνλόρξσκνο εθηύπσηεο Laser. Ρερλνινγία Αλάιπζεο: Ret, HP 
FastRes 600, HP FastRes 1200. Tαρύηεηα αζπξόκαπξεο 

εθηύπσζεο (Α4): Κέρξη 17 ζειίδεο αλά ιεπηό, ζε θαλνληθή 
πνηόηεηα. Κεληαίνο θύθινο εξγαζίαο: Έσο 5000 θύιια. 

Tαρύηεηα εθηύπσζεο πξώηεο ζειίδαο: Ιηγόηεξν από 8,5 δεπηεξόιεπηα (από 

ιεηηνπξγία αδξάλεηαο). Σσξ/ηα εηζόδνπ : Έσο 150 θύιια. Σσξ/ηα εμόδνπ : Έσο 
100 θύιια. Ρύπνη ραξηηνύ : Σαξηί Α4 (laser, plain, photo, rough, vellum), 
θάθεινη, εηηθέηεο, cardstock, δηαθάλεηεο, επρεηήξηεο θάξηεο. Ππλδεζηκόηεηα : 

Θύξα Hi-Speed USB (ζπκβαηόηεηα κε ηηο πξνδηαγξαθέο USB 2.0). 
Δλζσκαησκέλε κλήκε : 8 MB embedded inside SIP ASIC, 16 KB NVRAM. 
Ραρύηεηα επεμεξγαζηή : 266 Mhz. Γηαζηάζεηο(ΞxΒx): 346.9 x 308,8 x 194,3 

mm. Βάξνο: 4,67 kg. Αλαιώζηκα : Γνρείν καύξνπ γξαθίηε HP LaserJet CB435A 
Black Print Cartridge. 
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Δικηςακόρ διακοπηικόρ ζςγκεηπωηήρ 

D LINK switch 8-Port 10/100/1000Mbps 

8 ζύξεο 10/100Mbps. Απηόκαην MDI/MDI-X γηα θάζε ζύξα  
Απηόκαηε εθκάζεζε ηεο παξακεηξνπνίεζεο δηθηύνπ. Έιεγρνο ξνήο ζε πιήξσο 

ακθίδξνκε ιεηηνπξγία γηα πξνζηαζία από ηελ απώιεηα δεδνκέλσλ. Back pressure 
ζε εκηακθίδξνκε ιεηηνπξγία. Γπλακηθή εθρώξεζε buffer RAM γηα θάζε ζύξα. 
 

Σςζζωπεςηήρ αδιάλειπηηρ παποσήρ ενέπγειαρ 
MUSTEK UPS POWERMUST 2000VA / 1400W 
Γηαζέηεη κπαηαξία δηάξθεηαο έσο θαη 45 ιεπηά, εηδνπνίεζε ιεηηνπξγίαο κε 
ιπρλία θαη ερεηηθό ζήκα. 2000 VA / 1400 W. Voltage : 220/230/240VAC. 
Line Interactive. Έμνδνη : 4 x IEC, RJ11. Interface Port : RS232. 
Κπαηαξία : 12V/7Ah x 8. Back-up Time : >9 ιεπηά (ζε πιήξε θόξην). 

Σξόλνο Φόξηηζεο : 5 hours to 90%. Θόξπβνο Ιεηηνπξγίαο: < 45dB @ 1 
Meter. Ξιήξεο πξνζηαζία από discharge, overcharge and overload.  
Γηαζηάζεηο : 368x140x180 (LxWxH) mm. Βάξνο : 34 θηιά. 

 

 
 

 
 
 

 

Μόιηο είδακε έλα νινθιεξωκέλν ζρέδην κεραλνγξάθεζεο ελνο 
ζεκείνπ ιηαλεκπνξίνπ(super market ,mini market). Δίλαη όπωο 
θαηαιάβαίλνπκε δωηηθήο ζεκαζίαο ε ρξήζε ERP ζπζηήκαηνο ην 
νπνίν ζε ζπλεξγαζία κε ην ηακεηαθό πξόγξακκα δηεπθνιύλεη θαη 
δίλεη ιύζεηο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγεία ηεο επηρείξεζεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Yλοποίηζη ενόρ Έπγος ERP ζηην Eλληνική Eπισείπηζη 
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H νξζή πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP απνηειεί απαξαίηεηε 
ζπλζήθε (φρη φκσο θαη ηθαλή φπσο ζα ζπδεηεζεί θαησηέξσ) γηα ηε 
καθξνρξφληα επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα επηηεπρζεί γνξγή θαη 
νξζή πινπνίεζε απαηηείηαη απζηεξή δηαδηθαζία θαζψο θαη 
πξνζήισζε ησλ εκπιεθφκελσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ηεο 
δηαδηθαζίαο απηήο. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη βαζηθέο θάζεηο 

ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο θαη ζπδεηνχληαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη 
ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. 

 

9.1 H Γιαδικαζία Yλοποίηζηρ 

 
Όια ηα ζεκαληηθά παθέηα ERP ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηε δηαδηθαζία 
(ή κέζνδν) πινπνίεζεο ηελ νπνία ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο. Oη 
δηαδηθαζίεο απηέο θέξνπλ ζπλήζσο ραξαθηεξηζηηθέο νλνκαζίεο θαη 
ζπλνδεχνληαη απφ εηδηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα. Eπηζεκαίλεηαη φκσο φηη 
νη ζεκαληηθέο θάζεηο θαζεκίαο απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο είλαη 
παξφκνηεο. Oη θάζεηο απηέο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ κε 
επηθέληξσζε ζηα ζεκεία ηα νπνία ζεσξνχληαη θιεηδηά γηα ηελ 
επηηπρία ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο. 

Φάζε 1: Πξνεηνηκαζία 
H πξνεηνηκαζία ηεο πινπνίεζεο πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο ελέξγεηεο: 

• Oξγάλσζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο. 
• Aλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο. 

H νκάδα πινπνίεζεο δελ ηαπηίδεηαη θαη' αλάγθε κε ηελ νκάδα 
αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ηνπ ινγηζκηθνχ, αλ θαη ζπλήζσο νη δχν 
νκάδεο πεξηιακβάλνπλ θνηλά κέιε. H δνκή ηεο νκάδαο πινπνίεζεο 
δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ. Mηα ηππηθή 
ηεξαξρία ηεο νκάδαο πεξηιακβάλεη ηα εμήο επίπεδα: 

Xοπηγόρ έπγος (project sponsor), ν νπνίνο εμαζθαιίδεη ηνπο 
απαξαίηεηνπο πφξνπο. O ξφινο ηνπ ρνξεγνχ αλαιακβάλεηαη απφ 
αλψηαην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, φπσο ν αλαπιεξσηήο δηεπζχλσλ 
ζχκβνπινο ή ν γεληθφο δηεπζπληήο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο. 

Yπεύθςνορ έπγος (project manager), ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε 
δηνίθεζε ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο. O project manager πξέπεη λα έρεη 
νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ (core) επηρεηξεκαηηθψλ 
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δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαζπλδέζεψλ ηνπο. 

πληζηάηαη ε ζέζε απηή λα αλαηεζεί ζε manager, φρη φκσο ζηνλ 
ππεχζπλν κεραλνγξάθεζεο. 

Eπιηποπή παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ (steering committee), ε 
νπνία αζθεί ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ. πλήζσο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 
ηεο εηαηξίαο απνηεινχλ κέιε ηνπ steering committee. 

Oμάδερ έπγος (project teams), νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη θαη 
εθηεινχλ βαζηθά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. O ππεχζπλνο θάζε νκάδαο 
έξγνπ είλαη ζπλήζσο manager ηεο εηαηξίαο, ν νπνίνο αθηεξψλεη 
ζεκαληηθφηαην ρξφλν ζην έξγν πινπνίεζεο (απφ 40% έσο 60% ηνπ 
δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ηνπ). 

Yπεχζπλνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο αζθεί 
ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. H ζέζε απηή δελ εληάζζεηαη ζε ηεξαξρηθφ 
επίπεδν. 

Eπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ζηειέρε ηνπ εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ 
πινπνίεζεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ζηηο νκάδεο έξγνπ. 

Tν πξφγξακκα πινπνίεζεο θαηαξηίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
εμσηεξηθφ ζχκβνπιν. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη είλαη θαηάιιεια δνκεκέλν, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 
ε εθαξκνγή ηνπ. 

Eπηηπρήο θαηάηκεζε ηνπ έξγνπ ζπλίζηαηαη ζε νξζνινγηθά 
νξηνζεηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη εθ ησλ 
πξνηέξσλ νη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο, νη απαηηνχκελνη πφξνη, ν 
ρξφλνο πινπνίεζεο, ηα νξφζεκα ειέγρνπ (milestones), θαη ηα 
θξηηήξηα επηηπρίαο. 

πληζηάηαη επίζεο ε απνηχπσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο ζε 
δηάγξακκα PERT, θαη ν ζαθήο θαζνξηζκφο ηνπ θξίζηκνπ δξφκνπ. 
εκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ε αλάπηπμε δηαδηθαζίαο 
παξαθνινχζεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην 
steering committee. 

   

Φάζε 2: ρεδηαζκφο θαη Παξακεηξνπνίεζε 
H θάζε απηή απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο θαη 
απαηηεί ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηελ νκάδα. εκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ: 
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• Eγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη αξρηθέο δνθηκέο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

• Eθπαίδεπζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ζην παθέην ERP, θαη 
εηδηθφηεξα ησλ project teams ζηα αληίζηνηρα εμεηδηθεπκέλα 
ππνζπζηήκαηα ηνπ παθέηνπ. 

• Aπνηχπσζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 
(business process mapping). 

• Aλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ (process analysis). 

• Πξνζαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ ζε επηιεγκέλεο 
δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδεη ην παθέην ERP (process 
synthesis/adaptation). 

• Aλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ηηκψλ γηα ηηο παξακέηξνπο ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

• ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε νζνλψλ θαη αλαθνξψλ. 
• ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε επηπέδσλ πξφζβαζεο θαη 

εμαηνκίθεπζε πεξηβάιινληνο ρξεζηψλ. 

 

H απνηχπσζε, αλάιπζε θαη πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ απνηεινχλ θξίζηκα βήκαηα φρη κφλν γηα ηελ επηηπρή 
ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο απφ ην παθέην ERP, αιιά θαη γηα ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα. 

Γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο βέιηηζηεο δηαδηθαζίεο πξνο 
πινπνίεζε, νη πξνζπάζεηεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο επηθεληξψλνληαη: 
α) ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο παξαιιαγήο απφ πνιιέο 
ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 
ηζρπξά παθέηα, θαη β) ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ, 
νη νπνίνη εμεηδηθεχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. Xαξαθηεξηζηηθά 
παξαδείγκαηα ηέηνησλ παξακέηξσλ απνηεινχλ νη ρξφλνη δηέιεπζεο 
(lead times) παξαγσγήο, ή ε ηεξαξρία ησλ θέληξσλ θέξδνπο (profit 
centers) ηεο εηαηξίαο. Eάλ δελ έρεη πξνεγεζεί έξγν BPR, ηφηε ε Φάζε 
ζρεδηαζκνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο θαη ζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο 
ηείλνπλ λα επηκεθχλνπλ θαη, νξηζκέλεο θνξέο, λα 
απνπξνζαλαηνιίδνπλ ην έξγν ηεο πινπνίεζεο. 

Eπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ηα πιένλ νινθιεξσκέλα παθέηα ERP 
πεξηιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία απνηχπσζεο ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ[. Oξηζκέλα απφ απηά δελ 
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πξνζαξκφδνπλ ην ζχζηεκα απηφκαηα βάζεη ηεο εθάζηνηε 
απνηππσκέλεο, κέζσ ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ, επηρεηξεκαηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 

Kαίξην ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ζχκβνπινο πινπνίεζεο ζηελ 
απνηχπσζε/αλάιπζε/πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ζηελ 
παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Eπίζεο, ε ππνζηήξημε ηνπ 
ζπκβνχινπ είλαη ζεκαληηθή ζηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη 

επηπέδσλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ. 

Φάζε 3: Πξνεηνηκαζία γηα Πιήξε Eθαξκνγή θαη Γνθηκέο 
H θάζε απηή απνζθνπεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 
παξακεηξνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη 
πεξηιακβάλεη: 

• Mεηάβαζε δεδνκέλσλ (data migration). 
• Eθπαίδεπζε ρξεζηψλ. 
• Tεθκεξίσζε δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηήκαηνο. 
• Πηινηηθή εθαξκνγή. 
• Έιεγρν απνδνρήο. 

H εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά ζηάδηα, φπσο 
ε γεληθή εηζαγσγή ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, εθπαίδεπζε ζηηο 
δηαδηθαζίεο θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα, 

ιεπηνκεξή εθπαίδεπζε ζηηο νζφλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηα βήκαηα 
πνπ εθηειεί ν θάζε ρξήζηεο, εθπαίδεπζε ζηα εξγαιεία ηνπ 
ζπζηήκαηνο θ.ιπ. O ζσζηφο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο, 
θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ απνηεινχλ 
ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο. 

H πηινηηθή εθαξκνγή επηθεληξψλεηαη ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ 
δείγκα πεξηπηψζεσλ (πεξηνξηζκέλν εχξνο δεδνκέλσλ), αιιά 
εηζρσξεί ζε βάζνο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε δηαδηθαζίαο. Kαηά ηελ 
πηινηηθή εθαξκνγή δηαθαίλνληαη πξνβιήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 
πινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Tα πξνβιήκαηα απηά πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 
επηηπρψο πξν ηεο έλαξμεο ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Eπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη δηεμαγσγήο ηεο 
πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε 
εηδηθψλ εξγαιείσλ. H απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. 

Φάζε 4: Πιήξεο εθαξκνγή (Live) ε απηή ηε θάζε ην ζχζηεκα 
ηίζεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. H θάζε απηή ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηα 
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αθφινπζα: 

• Γνθηκαζηηθή εθηέιεζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο (parallel run). 
• Aπνηχπσζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πιήξνπο 

ιεηηνπξγίαο. 
• Bειηηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο. 

Kαηά ηε δνθηκαζηηθή εθηέιεζε ην λέν ζχζηεκα ERP θαη ηα πθηζηάκελα 
ζπζηήκαηα ηεο εηαηξίαο ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια. Tα πθηζηάκελα 
ζπζηήκαηα φκσο είλαη απηά ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ αθφκε ηηο 
επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. Tα απνηειέζκαηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ζπζηεκάησλ ζπγθξίλνληαη θαη δηεμάγνληαη νη 
ηειεπηαίεο ξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο ζην παθέην ERP. Mεηά ηελ έλαξμε 
πιήξνπο ιεηηνπξγίαο θαηαγξάθνληαη φια ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, 
ηα νπνία αλαιχνληαη θαη δηνξζψλνληαη. 

Πέξαλ ηεο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ηεο πινπνίεζεο, ε βειηίσζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί 
ζπλερέο έξγν, ην νπνίν απνβιέπεη θαη ζηε δπλακηθή πξνζαξκνγή ηεο 
επηρείξεζεο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 

 

 

9.2   Παπάγονηερ Eπιηςσίαρ ηηρ Yλοποίηζηρ       ςζηημάηυν 
ERP 

 
Όπσο ζε θάζε πνιχπινθν έξγν, ε επηηπρία πινπνίεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ERP εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή 
ζπζηεκαηηθήο κεζφδνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, αιιά θαη απφ ηελ εθ 
ησλ πξνηέξσλ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ 
πξνβιεκάησλ ζε θαίξηα ζεκεία ηνπ έξγνπ. Tξία απφ ηα ζεκεία, ηα 
νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, ζπδεηνχληαη θαησηέξσ: 

1. Aληηθείκελν / Πεδίν εθαξκνγήο έξγνπ (project scope). 
2. Aλζξψπηλνη πφξνη (resources). 
3. Γηνίθεζε έξγνπ. 

O θαζνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο 
απαηηεί πξνζεθηηθή αληηκεηψπηζε. Χο δηεπθξηληζηηθφ παξάδεηγκα 
αλαθέξεηαη ε νξηνζέηεζε ηεο πινπνίεζεο ζπζηήκαηνο ERP, έηζη ψζηε 
λα ππνζηεξίμεη απζηεξά ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 
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Eλαιιαθηηθά, ην έξγν ζα κπνξνχζε λα νξηνζεηεζεί έηζη ψζηε λα 
πεξηιακβάλεη αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ππνζηήξημε ησλ 
λέσλ δηαδηθαζηψλ απφ ην ζχζηεκα. Eπίζεο, ζπληζηάηαη ε απνθπγή 
κεηαβνιήο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο. 

H επηινγή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ αλαθέξεηαη ζηα ζηειέρε ηεο 
επηρείξεζεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νκάδα πινπνίεζεο, θαζψο 
θαη ζηα ζηειέρε ηεο νκάδαο ζπκβνχινπ πινπνίεζεο. Όζνλ αθνξά ηα 

ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, ζπληζηάηαη ε εληαηηθή απαζρφιεζε ζην 
έξγν (θαηά 40%-60% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπο) ζηειερψλ 
πνπ εθπξνζσπνχλ φιεο ηηο θαίξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 
Aπαξαίηεηε επίζεο ζεσξείηαη ε πιήξεο απαζρφιεζε ελφο 
εθπαηδεπκέλνπ ζηειέρνπο ηεο επηρείξεζεο. ηα επηιεγκέλα ζηειέρε 
πξέπεη λα δνζνχλ θαηάιιεια θίλεηξα αιιά θαη πεξηνξηζκνί έηζη ψζηε 
λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο απνρψξεζεο απφ ηελ εηαηξία 
θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ή ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
έξγνπ. Όζνλ αθνξά ηα ζηειέρε ηνπ ζπκβνχινπ, ζπληζηάηαη λα 
δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ζηειερψλ κε εκπεηξία ζε πινπνίεζε 
ζπζηεκάησλ ERP ζε επηρεηξήζεηο παξνκνίνπ αληηθεηκέλνπ. Tν 
εγεηηθφ ζηέιερνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο πξέπεη λα επηιερζεί 
πξνζεθηηθά, λα θαηνλνκαζηεί θαη λα θαζνξηζηνχλ θαλφλεο 
αληηθαηάζηαζεο. Eπίζεο ζπληζηάηαη πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ησλ 
ζηειερψλ ηνπ ζπκβνχινπ απφ ηα κέιε-ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο 
θαζψο θαη απφ ην ζχκβνπιν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

 

10.  Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκόο ERP ζπζηήκαηνο ζε 
ζεκείν ιηαληθήο πώιεζεο. 

 
Πην αλαιπηηθά ζα δνχκε ην ERP πξφγξακκα OPEN SHOP , 
ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα κηα θαιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο 
supermarket. Ζ εθαξκνγή OPEN απνηειεί ην εξγαιείν 
δηαρείξηζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 
Σν Open είλαη έλα ινγηζκηθφ έλα ηελ δηαρείξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαινχληαη λα 
αληηκεησπίζνπλ νη εηαηξίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
δηαλνκήο κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο. 
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Σν Open είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζεκείσλ 
πψιεζεο - κε εμαίξεζε ηνλ ηνκέα ηεο έλδπζεο - κε δπλαηφηεηα 
δηακφξθσζεο πνιιψλ θαηαζηεκάησλ, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ θεληξηθή 
δηαρείξηζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ζεκείσλ πψιεζεο 
δηαθνξνπνηψληαο ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ηηο ζπλζήθεο 
πψιεζεο ησλ πξντφλησλ αλά θαηάζηεκα. 
  

 
Σν Open δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θάξηαο πηζηφηεηαο πειαηψλ 
γηα πφληνπο θαη ζπιινγέο άιια θαη δεκηνπξγίαο πξνζθνξψλ 
πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζε θαηφρνπο θάξηαο πηζηφηεηαο. Έρεη δνζεί 
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαθνξά 
θαη ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ είηε πξφθεηηαη γηα ελεκέξσζε αξρείσλ, 
εηηθεηψλ θαη ηηκνθαηαιφγσλ είηε γηα ηελ κεηαθνξά ησλ θηλήζεσλ απφ 
ην ηνπηθφ ζην θεληξηθφ ζεκείν. 
  
 
Σν πξφγξακκα Open δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνζαξκφδεηαη εχθνια 
ζηηο κνληέξλεο αξρηηεθηνληθέο software πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά 
θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πινπνίεζε ζε native 32 bit αξρηηεθηνληθή γηα 
ρξήζε ζε πεξηβάιινλ Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008 (θαη 
2008 Server ζηα 32 bit). Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη πιήξσο 
ελνπνηεκέλν κε ηα πξναλαθεξζέληα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, 
δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ εχθνιε εθκάζεζε θαη ρξήζε. Σν Open είλαη 
ζπκβαηφ κε βάζεηο δεδνκέλσλ SQL Server ή Ms Access. 
 
 
 

Βαζική οθόνη διασείπιζηρ 

 

 

 

Επεμήγεζε βαζηθώλ θνπκπηώλ δηαρείξηζεο ηνπ Open : 
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1. Δηαρείξηζε Μεηξώνπ 
 

2. Δηαρείξηζε Πξντόλησλ  

3. 
Δηαρείξηζε ηηκνθαηαιόγσλ 

πώιεζεο  

4. Καξηειάθηα  
5. Δηαρείξηζε Εγγξάθσλ  

6. Κξαηήζεηο – Παξαγγειίεο CE.DI.*  

7. Δηαρείξηζε εγγξαθώλ ηακείνπ 
 

8. Δηαρείξηζε δπγαξηώλ 
 

9. Έλαξμε εκέξαο  

10. Τέινο εκέξαο (Fidelity) 
 

11. Σύλνςε βνήζεηαο 
 

12. Έμνδνο  
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Καπηέλα διασείπιζηρ πποφόνηυν 
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Γπήγοπη Διζαγυγή πποφόνηυν 
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Κελνύ δεκηνπξγίαο πξνζθνξώλ(πξνζθνξά Ξηώζεο ηηκήο) 
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Σν OPEN είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αγνξά ιηαληθήο πψιεζεο.  
Δπηηξέπεη: 

• ηε δηαρείξηζε ηωλ ζπλαιιαγώλ ηωλ δεδνκέλωλ πνπ αθνξνύλ ηε θάξηα πηζηόηεηαο 

πειαηώλ 

• ηελ αλάιπζε πξνωζεηηθώλ ελεξγεηώλ θαη 

• ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμύ ηωλ δηαθόξωλ πξνωζεηηθώλ ελεξγεηώλ. 

 παξέρεη ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε 

• πωιήζεηο 

• θηλήζεηο πξνϊόληωλ θαη δνζέληωλ πόληωλ ζε πειάηεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλά ζεκείν 

πώιεζεο. 

 

Τν OPEN είλαη πνιύ-ρξεζηηθό θαη πιήξωο παξακεηξνπνηήζηκν θαη ππνζηεξίδεη πνιιέο 

πιαηθόξκεο ινγηζκηθνύ (Windows, Linux) θαη ηηο πεξηζζόηεξεο ζύγρξνλεο βάζεηο 

δεδνκέλωλ.  

Σε ζπλεξγαζία κε ην δηαδηθηπαθή εθαξκνγή EasyWeb παξέρεη: 

• Δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο θίλεζεο θάξηαο πειάηε κέζω θπιινκεηξεηή 

ηζηνζειίδωλ (Web Browser) 

• δπλαηόηεηα πξόζβαζεο εμνπζηνδνηεκέλωλ ρξεζηώλ ζηα δεδνκέλα ηνπ θεληξηθνύ 

εμππεξεηεηή  κέζω νπνηνπδήπνηε θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδωλ 
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Δηθόλεο ηνπ ERP ζπζηήκαηνο OPEN SHOP 
 

Τετνολογικά προηγμένο λογιζμικό ποσ ενοποιεί ηις λειηοσργίες όλων 

ηων ημημάηων, παρέτονηας ενιαία ERP και CRM λειηοσργικόηηηα 

και ηη δύναμη ηης πολσδιάζηαηης πληροθόρηζης ενός Business 
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Intelligence ζσζηήμαηος και εκμεηαλλεύεηαι, αναλύει και ζσνδσάζει 

πληροθορίες ποσ αθορούν ζηην επιτείρηζη ζσνολικά. 
 
 

1. Απομακπςζμένη Ππόζβαζη (.Net Remoting) κε ρξήζε ADSL, 
ISDN, PSTN, GPRS θιπ κε πξαγκαηηθφ Client ρσξίο 
ελδηάκεζεο ηερλνινγίεο θαη κεγάιεο ηαρχηεηεο 

2. Πολςεηαιπική οπγάνυζη ζε εληαία Βάζε Γεδνκέλσλ (Multi – 
Company), απηνκαηνπνηεκέλε δηαρείξηζε δηεηαηξηθψλ 
ζπλαιιαγψλ θαη άκεζε παξνρή ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ 
κε ην ππνζχζηεκα Cross Company Analytics 

3. Οινθιεξσκέλε Γιασείπιζη Τποκαηαζηημάηυν αλά εηαηξεία 

(αλεμάξηεηε απφ Απνζεθεπηηθνχο Υψξνπο) θαη άκεζε 
απεηθφληζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ αλά ππνθαηάζηεκα 

4. Παξαθνινχζεζε Ρόλυν Πποζώπυν κε εληαίν ηξφπν (π.ρ. 
Πειάηεο καο πνπ είλαη θαη Πξνκεζεπηήο ζηελ ίδηα ή ζε άιιεο 
εηαηξείεο) θαη παξαθνινχζεζε Πειαηψλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα 
Όκηιν κε ζπλνιηθή Οηθνλνκηθή εηθφλα ηνπ Οκίινπ Πειάηε καο 

5. Γιασείπιζη Πελαηειακών σέζευν - CRM κε ην κνλαδηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ενοποιημένηρ με όλο ηο ςπόλοιπο ERP 
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη 
επθαηξηψλ ηεο αγνξάο. 

6. Γιασείπιζη Έπγυν – Projects κε φιε ηελ απαξαίηεηε 
δηάξζξσζε ζε ππνέξγα – εξγαζίεο – ππνεξγαζίεο θαη 
ελέξγεηεο, ζε ηαπηφρξνλε ρξήζε κε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά 
δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο ηα νπνία πιένλ απνθηνχλ ηελ θαηά 
ΈΡΓΟ δηάζηαζε ηνπο. 

7. Γιασείπιζη Πολλαπλών Δηαιπικών Γιαζηάζευν νη νπνίεο 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα «δηαηξέζνπκε» ηελ εηαηξεία ζε κηθξά 
θνκκάηηα θαη λα έρνπκε άκεζα φια ηα δεδνκέλα γηα ηκήκαηα ηεο 
εηαηξείαο (π.ρ. Πνπιάκε ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα 
δηαλνκήο ρνλδξηθή, ιηαληθή, πνιπθαηαζηήκαηα, discount stores) 
ή Γπαζηηπιόηηηερ (π.ρ. Παξάγνπκε ή εκπνξεπφκαζηε 
δηαθνξεηηθήο θχζεο πξντφληα, ή έρνπκε ζπγθεθξηκέλεο 
ζπλεξγαζίεο αληηπξνζσπείεο) ή Projects ή Κένηπα Κέπδοςρ 
θιπ. 

8. ύζηημα Οπιζμού Ροήρ Δπγαζιών (Workflow) κνλαδηθφ γηα 
ERP, νινθιεξσκέλν κε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαηαρσξίζεσλ ηνπ 
ππνινίπνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
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νξίζεηε ζε θάζε εηαηξεία ζαο ην δηθφ ζαο δηαδηθαζηηθφ κνληέιν. 
9. Γιασείπιζη Γιεθνών Λογιζηικών Πποηύπυν Παξάιιεια κε ηα 

Δζληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαλφλεο 
ησλ Γ.Λ.Π. απφ ηελ αξρηθή ζρεδίαζε ηνπ Entersoft Business 

Suite® ην ππνζχζηεκα απηφ παξαδίδεηαη έηνηκν πξνο ρξήζε. 
10. Τποζύζηημα Δηαιπικήρ Πληποθόπηζηρ (MIS) κε ην 

νπνίν θεξδίδεηε έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ψζηε λα 
αληαπνθξηζείηε άκεζα ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζαο. 

11. Shadowing ην νπνίν παξέρεη Απηνκαηνπνηεκέλν 
Γηαρσξηζκφ Δξγνζηαζηαθήο παξακεηξνπνίεζεο – 
παξακεηξνπνίεζεο Πειάηε θαη ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ 
επέλδπζε ζαο πξνζηαηεχνληαο ζε νπνηαδήπνηε λέα έθδνζε – 
αλαβάζκηζε ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ εγθαηάζηαζε 
ζαο. 

12. Internet Update & Client Synchronization κε ηε ρξήζε 

ηνπ νπνίνπ αλαβαζκίδεηαη ην Entersoft Business Suite® κέζσ 

Internet (LiveUpdate) ρσξίο λα απαηηείηαη παξέκβαζε απφ 
εμεηδηθεπκέλν άλζξσπν, θαη ρσξίο πεξαηηέξσ έμνδα 
εγθαηάζηαζεο κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην πλνιηθφ Κφζηνο 
Δπέλδπζεο (Total Costof Owner Ship – TCO) 

 

 

ηόρνο ελόο ζπζηήκαηνο ERP είλαη ε νινθιήξωζε ηωλ 
επηκέξνπο δηαδηθαζηώλ κέζα ζηελ επηρείξεζε ζηηο νπνίεο 
εκπιέθνληαη ηα δηάθνξα ηκήκαηα (ινγηζηήξην, παξαγωγή, 
πωιήζεηο, θιπ.), έηζη ώζηε λα κπνξεί απηή λα δηεθπεξαηώλεη ηηο 
θύξηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηεο. Η "νινθιήξωζε" 
απνηειεί θαη ηε ιέμε-θιεηδί, αθνύ ε εγθαηάζηαζε ελόο 
ζπζηήκαηνο ERP δεκηνπξγεί θαιύηεξεο δνκέο ζηελ επηρείξεζε, 
νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδόκελνπο λα εξγαζηνύλ 
απνηειεζκαηηθόηεξα θαη πην παξαγωγηθά. 
 

 

10.1  Βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο OPEN SHOP 

 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ERP ΟPEN SHOP 
ππνζηεξίδεη ηηο βαζηθφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη είλαη 
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δνκεκέλν ζε «ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα» (functional modules). 
Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 
ππνζηεξίδνληαη απφ θάζε ππνζχζηεκα ζπλνςίδνληαη παξαθάησ θαη 
πξέπεη λα απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο  γηα ηελ 
αθεξαηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ ERP ζπζηήκαηνο: 
 
Σν ππνζχζηεκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο είλαη ε θαξδηά ελφο ERP θαη 

αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε φια ηα ππνζπζηήκαηα. Οη βαζηθέο 
δηαδηθαζίεο ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 
 
• ηε Γεληθή ινγηζηηθή (General Ledger) 
• ηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή (Analytical Ledger) 
• ηε Γηαρείξηζε Παγίσλ (Asset Management) 
• ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (Financial Statements) 
• ηνπο Δηζπξαθηένπο Λνγαξηαζκνχο (Accounts Receivable) 
• ηνπο Πιεξσηένπο Λνγαξηαζκνχο (Accounts Payable) 
• θαη ηε Δηαρείξηζε Δηαζεζίκωλ (Treasury Management) 

 
Αλάινγα κε ην βαζκφ νινθιήξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ERP 
ππνζηεξίδνληαη θαη άιιεο 
δηαδηθαζίεο φπσο ν Πξνυπνινγηζκφο (Budgeting), ε Κνζηνιφγεζε 
Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο Πσιήζεσλ – Marketing 
πξέπεη λα νξίδνληαη απφ: 
 
• ηελ Παξαγγειηνιεςία (Order Entry) 
• ηελ Σηκνιφγεζε (Invoicing) 
• ηε Γηαρείξηζε πκβνιαίσλ (Sales Contracts) 
• ην Μεηξψν Πειαηψλ (Customer Table) 
• ηα Αμηφγξαθα, ηαηηζηηθά Πσιήζεσλ θαη Open Items 
• ηελ Αλάιπζε Οθεηιψλ (Aging Analysis) 
• ηελ Δμππεξέηεζε Πειαηψλ (Customer Services) 
• ην Marketing 
• ηηο Πξνβιέςεηο Εήηεζεο (Forecasting) 
• ηελ Ζιεθηξνληθή Αλαηαιιαγή Γεδνκέλσλ (EDI) 
θαη ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην κέζσ Internet (Electronic Commerce) 
 
 
Σν ππνζχζηεκα ησλ Πσιήζεσλ αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θπξίσο κε 
ηα ππνζπζηήκαηα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο , Απνζήθεπζεο θαη 
Γηαλνκήο θαη Παξαγσγήο. 
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ην ππνζχζηεκα ησλ Πξνκεζεηψλ  πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ 
δηεξγαζίεο: 
 
• Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ Αγνξάο (Purchase Inquiries 
Control & Management) 
• Γηαρείξηζε Δληνιψλ Αγνξάο (Purchase Orders Management) 

• Έιεγρνο Παξαιαβψλ (Receipt Control) 
• Αμηνιφγεζε Πξνκεζεπηψλ (Supplier Evaluation) 
• Γηαρείξηζε πκβάζεσλ (Contract Management) 
 
Αληίζηνηρα, ην ππνζχζηεκα Απνζήθεπζεο – Γηαλνκήο  δηαθξίλεηαη γηα 
ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 
 
• Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ (Inventory Control) 
• Πξνγξακκαηηζκφο Απαηηήζεσλ Γηαλνκήο (Distribution 
Requirement Planning) 
• Γηαρείξηζε Απνζεθψλ (Warehouse Management) 
• Γηαρείξηζε ηφινπ Φνξηεγψλ (Fleet Management) 
 
Σν ππνζχζηεκα απηφ ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηα ππνζπζηήκαηα 
Οηθνλνκηθήο 
Γηαρείξηζεο, Πσιήζεσλ – Marketing, πξνκεζεηψλ θαη Παξαγσγήο. 
 
ην ππνζχζηεκα Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη 
πεξηζζφηεξν κε ην ππνζχζηεκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, ε 
αμηνιφγεζε εζηηάδεηαη  ζηελ χπαξμε ησλ εμήο ιεηηνπξγηψλ: 
 
• Πξνγξακκαηηζκφο Πξνζσπηθνχ (Personnel Planning) 
• Μηζζνδνζία (Payroll) 
• Αμηνιφγεζε Πξνζσπηθνχ (Personnel Evaluation) 
• Δμνδνιφγηα (Personnel Expenses) 
• Παξνπζίεο Πξνζσπηθνχ (Time & Attendance) 
• Γηαρείξηζε Δπηπέδσλ Πξνζσπηθνχ 
• Πηζηνπνηεηηθφ Δθπαίδεπζεο θαη εκηλαξίσλ 
 
Σέινο, ζην ππνζχζηεκα Παξαγσγήο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη  ηα εμήο: 
 
• Πξνγξακκαηηζκφ Απαηηήζεσλ Γπλακηθφηεηαο (Capacity 
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Requirements Planning) 
• Μαθξνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ Παξαγσγήο (Master 
Production Scheduling) 
• Πξνγξακκαηηζκφ Απαηηήζεσλ Τιηθψλ (Material Requierments 
Planning) 
• Έιεγρν Παξαγσγήο (Shop Floor Control) 
• Κνζηνιφγεζε Παξαγσγήο (Cost Accounting) 

• Γνκή Πξντφλησλ (Product Configuration) 
• Έιεγρνο Αιιαγήο ρεδίσλ (Design Control) 
• Βξαρππξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ Παξαγσγήο (Scheduling) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  πκπεξάζκαηα 

 

Οη ζύγρξνλεο κέζνδνη θαη ηαθηηθέο δηνίθεζεο 
επηβάιινπλ ζηηο επηρεηξήζεηο θάζε κεγέζνπο λα 
αλαδεηήζνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα 
είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ ηόζν ζηνλ εμαηξεηηθά 
απαηηεηηθό αληαγωληζκό όζν θαη ζηηο ζπλερώο 
απμαλόκελεο απαηηήζεηο ηωλ θαηαλαιωηώλ. 
 
Με ηε ρξήζε ERP εθαξκνγώλ, αθόκα θαη νη κηθξέο 
επηρεηξήζεηο επηηπγράλνπλ ηελ νινθιεξωκέλε θαη 
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απόιπηα πξνγξακκαηηδόκελε αμηνπνίεζε ηωλ πόξωλ 
ηνπο, έρνληαο πιήξε εηθόλα γηα ηνπο 
ζπλαιιαζζνκέλνπο κε ηελ επηρείξεζε, ην αλζξώπηλν 
δπλακηθό ηνπο, ηα απνζέκαηα ηωλ εηδώλ, ηωλ κεραλώλ, 
ηωλ απνζεθεπηηθώλ ρώξωλ θ.ιπ. 
 
Όια απηά έρνπλ ωο απνηέιεζκα κία επηρείξεζε λα 
ιεηηνπξγεί νηθνλνκηθά, κε ηαπηόρξνλα απόιπηε 
αμηνπηζηία ζε ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηώλ. Παξάιιεια, 
θαη απηό απνηειεί έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηωλ ERP 
ζπζηεκάηωλ, ζα κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε όιν ηνλ 
όγθν ηωλ πξωηνγελώλ εγγξαθώλ πξνθεηκέλνπ λα 
αληιήζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθόξεζε επηζπκεί θαη λα 
ηελ επεμεξγαζηεί ζε ζπλδπαζκό θαη κε άιιεο πεγέο 
δεδνκέλωλ, ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 
κεγάιεο επηρεηξήζεηο γηα ζηήξημε επηρεηξεκαηηθώλ 
απνθάζεωλ. 
 
Σέινο, ην ERP απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηηο 
κηθξέο επηρεηξήζεηο δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο πξννπηηθήο 
πνπ δεκηνπξγείηαη κέζω ηνπ Internet. Σελ ηάζε απηή 
εληζρύεη αθόκα πεξηζζόηεξν ην γεγνλόο όηη πνιιέο από 
ηηο ππνρξεώζεηο ηωλ επηρεηξήζεωλ έρνπλ 
κεραλνγξαθεζεί από ηνπο αληίζηνηρνπο δεκόζηνπο 
θνξείο, ι.ρ.  πιεξωκή ΦΠΑ, ΑΠΓ θ.ιπ. 

 

ηόρνο ηνπ ERP δελ είλαη ε εμππεξέηεζε ηωλ 
απαηηήζεωλ ελόο ηνκέα ζηελ επηρείξεζε, όπωο ι.ρ. ηνπ 
ινγηζηεξίνπ, ηεο παξαγωγήο, ηωλ πωιήζεωλ θ.ιπ., 
αιιά ε εμππεξέηεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ κέζα ζηελ 
επηρείξεζε, ζηηο νπνίεο δηαδηθαζίεο εκπιέθνληαη νη 
δηάθνξνη ηνκείο, έηζη ώζηε λα κπνξεί απηή λα 
δηεθπεξαηώλεη ηηο θύξηεο επηρεηξεκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηέο ηεο (core businesses).  

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=14
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=14
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Από ηε ζηηγκή πνπ ηα δεδνκέλα εηζαρζνύλ ζε θάπνηα 
κνλάδα (module) ηνπ ERP, απηά είλαη δηαζέζηκα ζε 
νπνηαδήπνηε κνλάδα ηνπ ERP ηα ρξεηαζηεί. Με ηνλ 
ηξόπν απηό, επηηπγράλεηαη κία ινγηθή ελνπνίεζε ηωλ 
δηαδηθαζηώλ κεηαμύ ηωλ ηκεκάηωλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Βηβιηνγξαθία - Internet 

 

1. Π. Ν. Φωηήια, Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ Δπηρεηξήζεωλ ΙΙ, 

εκεηώζεηο, Αζήλα, 1994. 

2. Γεωξγίνπ . Οηθνλόκνπ – Νηθνιάνπ Β. Γεωξγνπόπινπ, 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ 

3. Σωηήρη Γκαγιαλή, Δρεσνηηή ΔΜΠ, Στολή Μητανολόγων Μητανικών, 

Τομέας Βιομητανικής Γιοίκηζης & Δπιτειρηζιακής Έρεσνας. 

4. Βλάζης Γιαννάκαινας , Αναηομία ηων Business Logistics 

5. Sunil Chopra-Peter Meindl , Supply chain management 

http://www.updateguide.gr/glossary.asp?type=erp
http://www.updateguide.gr/glossary.asp?type=erp
http://www.updateguide.gr/glossary.asp?type=erp
http://www.updateguide.gr/glossary.asp?type=erp
http://www.updateguide.gr/glossary.asp?type=erp
http://www.updateguide.gr/glossary.asp?type=erp
http://www.updateguide.gr/glossary.asp?type=erp
http://www.updateguide.gr/glossary.asp?type=erp
http://www.updateguide.gr/glossary.asp?type=erp
http://www.updateguide.gr/glossary.asp?type=erp
http://www.updateguide.gr/glossary.asp?type=erp
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6. Βαζίλης Μ. Παπαδάκης, Καθηγηηής Οικονομικού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 

Σηραηηγική ηων Δπιτειρήζεων 

7. www.praxis.org.gr 

8. www.logicdis.gr 

9. www.go-online.gr 

 

 

 

 

http://www.updateguide.gr/glossary.asp?type=erp
http://www.updateguide.gr/glossary.asp?type=erp
http://www.praxis.org.gr/
http://www.logistics.tuc.gr/
http://www.go-online.gr/
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