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ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ 

 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
1.1 Διζαγωγή 
 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηψληαη δηεμνδηθά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ERP. Γηαβάδνληαο θάπνηνο ηα παξαθάησ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηελ 

αλάγθε ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ γηα εγθαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ επηινγή 

θαη εγθαηάζηαζή ηνπο, θαζψο θαη αλ ε επέλδπζε απηή ήηαλ επηθεξδήο ή φρη. 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο αλαιχνληαη ζε βάζνο 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ERP, μεθηλψληαο απφ ηνλ νξηζκφ θαη θαηαιήγνληαο 

ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπο. ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο SAP R/3 ζηε Nestle Hellas θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηε Nestle Waters Hellas. Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη θαη αθνξνχλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηελ απαζρφιεζή κνπ ζηε Nestle 

Waters Hellas θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηκήκα Demand and Supply Planning. Σν 

ηκήκα απηφ ζπλεξγάδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ην ηκήκα ησλ πσιήζεσλ, ην 

ηκήκα marketing, ην ηκήκα ηνπ customer service, θαζψο θαη ηνλ ηνκέα ηεο 

παξαγσγήο. Έηζη, κπνξνχζα λα έρσ κηα ζθαηξηθή εηθφλα γχξσ απφ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίζηεθαλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ SAP R/3 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. 

Σέινο, ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ παξαηίζεηαη απιά ν 

νξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ ERP, αιιά απηφο καδί κε άιιεο εξσηήζεηο, ζεσξψ φηη 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ αλαγλψζηε απφ λσξίο λα θαηαλνήζεη κεξηθά βαζηθά 

πξάγκαηα γχξσ απφ ηα ERP πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 

 

 
 

1. Τη είλαη ην ERP (Enterprise Resource Planning); 
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 Πξφθεηηαη γηα ιχζε ινγηζκηθνχ ε νπνία νινθιεξψλεη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 

ζε κία εηαηξία. Αλ θαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ παξακεηξνπνηείηαη γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο θάζε εηαηξίαο, εληνχηνηο πξφθεηηαη γηα έηνηκν παθέην ινγηζκηθνχ θαη 

δελ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ αξρή γηα ηελ εθάζηνηε εηαηξία. Άιισζηε, πνιιέο 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαιχπηεη έλα παθέην ERP είλαη θνηλέο ζε θάζε εηαηξία 

(ι.ρ. επεμεξγαζία παξαγγειηψλ, ηηκνιφγεζε, ηζνινγηζκνί θ.α.) 

 

 

2.  Πνηνο ν ζηόρνο ηνπ; 
 

ηφρνο ηνπ ERP δελ είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ απαηηήζεσλ ελφο ηνκέα ζηελ 

επηρείξεζε, φπσο ι.ρ. ηνπ ινγηζηεξίνπ, ηεο παξαγσγήο, ησλ πσιήζεσλ θ.ιπ., 

αιιά ε εμππεξέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε, ζηηο νπνίεο 

δηαδηθαζίεο εκπιέθνληαη νη δηάθνξνη ηνκείο, έηζη ψζηε λα κπνξεί απηή λα 

δηεθπεξαηψλεη ηηο θχξηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο (core businesses).  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα δεδνκέλα εηζαρζνχλ ζε θάπνηα κνλάδα (module) ηνπ 

ERP, απηά είλαη δηαζέζηκα ζε νπνηαδήπνηε κνλάδα ηνπ ERP ηα ρξεηαζηεί. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη κία ινγηθή ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

3. Γηαηί λα ην εγθαηαζηήζεη κηα επηρείξεζε; 
 

Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ERP είλαη δχν:  

Α.  Ζ επίιπζε ππαξρφλησλ πξνβιεκάησλ θαη 

 Β. Ζ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ επηρείξεζε. 

  ζνλ αθνξά ζηνλ πξψην ιφγν, πνιιέο ήηαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

απνθάζηζαλ λα εγθαηαζηήζνπλ ζπζηήκαηα ERP γηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα 

ηνπ 2000, ελψ άιιεο πξνρσξνχλ ζην ERP γηα λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα απφ 

ηα εηεξνγελή ζπζηήκαηα (ινγηζκηθνχ θαη hardware) ηα νπνία ε επηρείξεζε έρεη 

αλαπηχμεη θαη εγθαηαζηήζεη θαηά ην παξειζφλ. 

ζνλ αθνξά ζην δεχηεξν ιφγν, πνιιέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ ηα ζπζηήκαηα ERP γηα άκεζε 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. Ζ δηαζεζηκφηεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα πεξηνξίζεη ην θφζηνο απνζήθεπζεο, 
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λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηνπο θχθινπο εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη, βέβαηα, λα 

παξέρεη θαιχηεξεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. 

Φπζηθά, πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ην ERP είλαη απιψο ην κέζν, ε 

δπλαηφηεηα γηα ηελ επηρείξεζε λα βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Απφ εθεί θαη 

πέξα, ρξεηάδεηαη δεκηνπξγηθή ελζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP κέζα ζηελ 

επηρείξεζε, ψζηε λα είλαη παξαγσγηθή. 

 

 

4. Πώο κπνξεί έλα έηνηκν παθέην ινγηζκηθνύ λα ηαηξηάδεη ζε όιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο; 

       Σν εξψηεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί θαη σο εμήο: "Πψο κπνξεί κία 

εηαηξία ινγηζκηθνχ ζηηο ΖΠΑ, ηε Γεξκαλία ή ηελ Οιιαλδία λα θαηαλνήζεη ηηο 

αλάγθεο κηαο εηαηξίαο πνπ εδξεχεη ζηελ Ηζπαλία θαη κε ην ίδην ινγηζκηθφ λα 

θαιχπηεη εηαηξίεο θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αίγππην;" Πνιινί πηζαλφλ λα 

ζεσξήζνπλ φηη ην ινγηζκηθφ πνπ θαηαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάζε 

εηαηξία ζα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ην ινγηζκηθφ ζε παθέην. 

κσο, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, νη 

βαζηθέο δηαδηθαζίεο ζε θάζε επηρείξεζε είλαη νη ίδηεο. Δπίζεο, κε ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, ππάξρεη αλάγθε γηα ρξήζε ζε κεγάιν βαζκφ ίδησλ πξαθηηθψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο δηαθφξσλ ρσξψλ. Οη πνιπεζληθέο εηαηξίεο 

πνπ αλαπηχζζνπλ ERP παθέηα επελδχνπλ αξθεηά ρξήκαηα ζηε κειέηε ησλ 

αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη, βέβαηα, ζηελ αλάπηπμε πςειήο πνηφηεηαο 

ινγηζκηθνχ. 

Απφ ηελ άιιε, νη ειιεληθέο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη 

κπνξνχλ λα είλαη πην θνληά ζηηο πξαθηηθέο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα 

ηηο θαηαλννχλ θαιχηεξα, έζησ θη εάλ δελ κπνξνχλ λα επελδχζνπλ ηα ίδηα 

θεθάιαηα κε απηά ησλ πνιπεζληθψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ, ιφγσ ηεο 

κηθξφηεξεο αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη. 

 

 

 

 

4. Πώο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε "επηζηξνθή επέλδπζεο" (Return of 

Investment) ζε έλα ERP project; 
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       Ο ππνινγηζκφο ηεο "επηζηξνθήο επέλδπζεο" ζηελ πεξίπησζε ηνπ ERP αθ' 

ελφο είλαη δχζθνιε δηαδηθαζία θαη αθ' εηέξνπ δε ζπλδπάδεηαη κε ηελ επηηπρία ηνπ 

έξγνπ, θαζψο δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ επηηπρείο εγθαηαζηάζεηο ERP 

δελ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή "επηζηξνθή επέλδπζεο". 

Δλδεηθηηθά, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε κία εθηίκεζε ηεο Microsoft, φηη νη 

επελδχζεηο ERP απνζβήλνληαη ζε δηάζηεκα δχν εηψλ απφ ηελ θαιχηεξε 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP δεκηνπξγεί 

θαιχηεξεο δνκέο ζηελ επηρείξεζε, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα 

εξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη πην παξαγσγηθά. Σν πψο απηή ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο κεηαθξάδεηαη ζε νηθνλνκηθά νθέιε δελ είλαη πάληα εχθνιν λα 

πξνζδηνξηζηεί. 

 

 

6. Εγθαηάζηαζε ERP = Μείωζε ηνπ πξνζωπηθνύ ηεο επηρείξεζεο; 

       Πξνθεηκέλνπ λα δψζνπκε απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ, πξέπεη λα δνχκε 

πψο ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ERP. Πξηλ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ERP, έλαο κεγάινο αξηζκφο πξνζσπηθνχ-

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κεζαίσλ ζηειερψλ-αθηεξψλεη ρξφλν γηα ηε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ θαη ηε ζχληαμε δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ θαη reports.  

Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ERP, ε πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε πξνο φινπο 

θαη κάιηζηα άκεζα. πλεπψο, έλαο αξηζκφο εξγαζηψλ ξνπηίλαο ζα πάςεη λα 

πθίζηαηαη. κσο, ε επθνιία κε ηελ νπνία είλαη πιένλ δηαζέζηκε ε πιεξνθνξία 

επηηξέπεη ζηα ζηειέρε λα θάλνπλ πην νπζηψδεηο αλαιχζεηο, κε βάζε ηα ζηνηρεία 

πνπ παξέρνληαη απφ ην ERP, κε απνηέιεζκα ηα ζηειέρε πνπ πξηλ δνχιεπαλ γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ πιεξνθνξία, ηψξα λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ κε ηελ 

πιεξνθνξία.  

Βέβαηα, εάλ ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα εκπλεχζεη ηα ζηειέρε ηεο, ψζηε λα 

αμηνπνηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ERP, ηφηε πξάγκαηη 

κπνξεί λα νδεγεζεί ζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Πάλησο, γεληθά δελ είλαη 

ζσζηή πξνζέγγηζε ην λα αμηνινγνχκε ή ην λα κεηξάκε έλα έξγν ERP κε βάζε 

ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνζζέηεη ή αθαηξεί ζηελ επηρείξεζε. 

 



 11 

 

7. Πνηα είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο; 

Οη πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο ERP πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε. πλεπψο, κία θαιή εκεξνκελία γηα λα μεθηλήζεη θάπνηνο ηε ιεηηνπξγία 

ελφο ζπζηήκαηνο είλαη ζηελ αξρή ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ ή ζηηο αξρέο ησλ 

ηξηκήλσλ. Φπζηθά, απφ ηα ERP ζπζηήκαηα δελ ηίζεληαη ηερληθνί πεξηνξηζκνί θαη ε 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο κπνξεί λα γίλεη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. 

 

 

8. Πνην ERP είλαη θαηάιιειν γηα κία επηρείξεζε; 

 Κάζε ERP ζχζηεκα έρεη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ. Άιιν είλαη 

θαιφ ζηελ παξαγσγή, άιιν ζηε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη, γεληθά, εάλ 

ππήξρε έλα ERP ζχζηεκα πνπ ζα ήηαλ ην θαιχηεξν απφ φια ηα άιια ζε φια ηα 

ζεκεία, θαηαιαβαίλνπκε φηη δε ζα είρε λφεκα ν αληαγσληζκφο.  

 Μία πξνζέγγηζε είλαη λα δνχκε πνηνη ηνκείο ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζήο καο θαη λα επηιέμνπκε ην ERP πνπ είλαη ηζρπξφ 

ζε απηνχο. Μία άιιε πξνζέγγηζε -ηελ νπνία θαη αθνινπζεί ε πιεηνςεθία ησλ 

εηαηξηψλ- είλαη λα επηιέμνπκε ην ERP πνπ θαιχπηεη θαιχηεξα ηε βηνκεραλία ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζή καο, ι.ρ. θαηαζθεπέο, παξαγσγή, 

ππεξεζίεο θ.ιπ. 

 

 

9. Οη ηειηθνί ρξήζηεο ζα ην απνδερζνύλ; 

 

       Σν ERP είλαη κία εθαξκνγή ινγηζκηθνχ πνπ "κηιά ηε γιψζζα" ηνπ ρξήζηε. 

Έρεη θαηαζθεπαζηεί γη' απηφλ, κε βάζε ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, θαη φρη γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο.  

πλεπψο, ηα ζπζηήκαηα ERP έρνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα γίλνπλ 

απνδεθηά απφ ηνπο ρξήζηεο. Απφ εθεί θαη πέξα, ρξεηάδεηαη ε θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζην ERP, ε νπνία πξέπεη λα ηνπο παξνπζηάδεη ην 

ζχζηεκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κε βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη φρη 

κε βάζε ηηο επηινγέο θάπνησλ κελνχ ηνπ ινγηζκηθνχ.  

Έηζη, νη ρξήζηεο ζα δνπλ ην ERP σο ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο πνπ έθαλαλ 

πξηλ θαη φρη σο θάηη ξηδηθά δηαθνξεηηθφ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη απηφο πνπ 
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αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε λα γλσξίδεη γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

πψο απηέο δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην ERP. 

 

 

10. Με έλα ERP ζύζηεκα ε εηαηξία κπνξεί λα κπεη ζην e-Business; 

       πσο αλαθέξακε, ηα ζπζηήκαηα ERP απηνκαηνπνηνχλ δηαδηθαζίεο πνπ 

παιαηφηεξα εθηεινχληαλ κε "παξαδνζηαθέο" κεζφδνπο. Με ην e-Business, έρνπκε 

ηελ επηρείξεζε λα ζπλαιιάζζεηαη κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο κε ειεθηξνληθέο 

κεζφδνπο.  

 πλεπψο, ε εγθαηάζηαζε ελφο ERP δηεπθνιχλεη ηε κεηάβαζε κηαο 

επηρείξεζεο ζην e-Business. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ERP 

ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ έηνηκα ππνζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ γηα ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο, ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζην βαζηθφ ERP ζχζηεκα. 

Δπίζεο, ηα ζπζηήκαηα ERP έρνπλ ζπλήζσο αλνηθηή αξρηηεθηνληθή πνπ 

επηηξέπεη ηε δηαζχλδεζε ηνπ ERP κε ην ινγηζκηθφ e-Business πνπ εγθαζηζηά ε 

εηαηξία. Δάλ κέζα ζηα ζρέδηα ηεο επηρείξεζεο είλαη θαη ε είζνδνο ζην e-Business, 

ηφηε πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ε ζπγθεθξηκέλε πηπρή ζηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ERP. 
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1.2 Ιζηοπική Αναδπομή 
 

 
Σα ERP είλαη νινθιεξσκέλα επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα πνπ απνηεινχλ έλα 

πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε κάρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθφ 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Σε δεθαεηία ηνπ 1960 νη επηρεηξήζεηο δηεζλψο έζηξεςαλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηε κεραλνγξαθεκέλε ππνζηήξημε πνιχπινθσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, αλαπηχρζεθαλ εμεηδηθεπκέλα πιεξνθνξηαθά παθέηα πνπ 

ππνβνεζνχζαλ βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, φπσο είλαη ε 

Λνγηζηηθή θαη ε Μηζζνδνζία, θαζψο επίζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο εθαξκνγέο, 

φπσο είλαη ν Έιεγρνο Απνζεκάησλ. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 εκθαλίζηεθαλ ηα ζπζηήκαηα MRP 

(Manufacturing Resource Planning), ηα νπνία παξνπζίαζαλ θάπνην βαζκφ 

νινθιήξσζεο θαζψο κεηέθξαδαλ ην βαζηθφ πιάλν παξαγσγήο ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ ζε ρξνληθά θαηαλεκεκέλεο απαηηήζεηο παξαγσγήο 

ππνζπλαξκνινγεκάησλ θαη ζπζηαηηθψλ θαη ζε απαηηήζεηο πξνκήζεηαο θαη πξψησλ 

πιψλ. Με ηελ εκθάληζε ηνπ MRP II ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970,  ηα ζπζηήκαηα 

MRP ζπλέδεζαλ κεηαμχ ηνπο ηα θπθιψκαηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο, ηνπ 

ειέγρνπ παξαγσγήο, ηεο θνζηνιφγεζεο θαη ησλ πξνκεζεηψλ, παξέρνληαο κηα πην 

νινθιεξσκέλε ιχζε ζηελ εηαηξηθή κεραλνξγάλσζε. 

  ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 μεθίλεζε κηα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα 

επηρεηξεκαηηθή νινθιήξσζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηνχζε σο ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πξνζπαζνχζε λα ελνπνηήζεη ηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζην θχθισκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζην 

θχθισκα παξαγσγήο. Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε εκθάληζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ERP ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηα νπνία νινθιεξψλνπλ 

δηαδηθαζίεο φπσο ηε Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ην θχθισκα Πσιήζεσλ θαη 

άιιεο. 

Δπηρεηξψληαο κηα ζχληνκε ζχγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ERP θαη MRP 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη παξνπζηάδνπλ κηα θνηλή, ζε κεγάιν βαζκφ, ιεηηνπξγηθφηεηα 

θαη φηη ην ζηνηρείν εθείλν πνπ νξηνζεηεί ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο είλαη θπξίσο ε 

ηερλνινγηθή σξηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ERP. Ζ σξηκφηεηα απηή πξνέθπςε απφ ηελ 

αλνηρηή αξρηηεθηνληθή πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ζπζηήκαηα ERP, ηελ αξρηηεθηνληθή 

πειάηε/εμππεξεηεηή (client/server), ηηο δηαδηθηπαθέο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξνεγκέλεο 
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ηειεπηθνηλσληαθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρνπλ 

αληαγσληζηηθέο επηδφζεηο θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή επέθηαζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 

 

Γηάγξακκα 1: Δμέιημε ηωλ ζπζηεκάηωλ πιεξνθνξηθήο 

 

 

 

 

 

1.3 Φαπακηηπιζηικά ενόρ ζςζηήμαηορ ERP 

 

Έλα ζχζηεκα ERP απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ 

πνπ επηηξέπεη ζε κηα επηρείξεζε λα απηνκαηνπνηεί ηηο θπξηφηεξεο επηρεηξεζηαθέο 

ηεο δηαδηθαζίεο, λα ζπγθεληξψλεη εληαία δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο κε 

 

MRP 

 

MRP II 

 

ERP 

1970 

 

1980 

 

1990 

 

Γιαδικαζίερ ππομήθειαρ, 

παπαγωγήρ, οικονομικών 

αναλύζεων, ζσεδιαζμού επγαζιών 

κλπ 

Γιαδικαζίερ MRP και επιπλέον, 

διασείπιζη διανομήρ, έλεγσορ 

παπαγωγήρ, κοζηολόγηζη, 
ανθπώπινο δςναμικό 

λογιζηήπιο κλπ 

Ολοκληπωμένη 

μησανογπάθηζη 
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δπλαηφηεηα άκεζεο πξνζπέιαζεο ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε θαη λα 

εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε ελεκέξσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ERP ζπζηήκαηνο είλαη 

ηα αθφινπζα: 

 Δίλαη επέιηθην, γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλερψο εμειηζζφκελεο αλάγθεο 

ηεο επηρείξεζεο 

 Δίλαη ηκεκαηηθφ θαη αλνηρηφ, κε αλνηρηή αξρηηεθηνληθή, δέρεηαη πξφζζεηεο 

ελφηεηεο θαη ιεηηνπξγεί ζε πνιιέο πιαηθφξκεο πιεξνθνξηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Δίλαη επξχ, ππνζηεξίδεη πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη είλαη 

θαηάιιειν γηα πνιινχο νξγαληζκνχο 

 Μπνξεί λα πξνζνκνηψλεη ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

 Έρεη ελζσκαησκέλεο ηηο δηεζλψο θαιχηεξεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο 

 Γελ πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ηεο εηαηξίαο, αιιά ππνζηεξίδεη ηε δηαζχλδεζή 

ηεο κε άιινπο νξγαληζκνχο παξέρνληαο ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ειεθηξνληθφ 

επηρεηξείλ (e-business) θαη ειεθηξνληθφ εκπφξην (e- commerce). 

 

Γηα λα ζεσξείηαη έλα ERP ζχζηεκα νινθιεξσκέλν, ζα πξέπεη, δηαζέηνληαο 

ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, λα ζπληειεί θαηαιπηηθά ζηελ νινθιήξσζε 

πνηθίισλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη λα ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθέο 

νξγαλσηηθέο δνκέο, πξνζζέηνληαο αμία ζηελ επηρείξεζε. 

 

 

 

1.4 Η λειηοςπγικόηηηα ενόρ ERP ζςζηήμαηορ 

 

Σα ζπζηήκαηα ERP ζπληζηνχλ κηα ιχζε ινγηζκηθνχ ε νπνία νινθιεξψλεη 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ζε κηα εηαηξεία. Παξφια απηά, είλαη πνιιά ηα ERP ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο λα πξνζεγγίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο κε κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ άιινπο. Σν θαηλφκελν απηφ παξνπζηάδεηαη 

θπξίσο ζηα ειιεληθά ζπζηήκαηα ERP ηα νπνία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

είλαη θάζεηα πξνο κηα αγνξά. Έηζη, δηαθξίλνπκε ζπζηήκαηα ERP  γηα ηε 

δηαρείξηζε έξγσλ, ηε δηαρείξηζε παξαγσγήο, ηε δηαρείξηζε πειαηνινγίνπ, ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.α. 
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ηε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ηνπο σζηφζν ηα ζπζηήκαηα ERP ζπλδπάδνπλ 

θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη είλαη δνκεκέλα ζε 

«ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα» (functional modules). Παξαθάησ ζπλνςίδνληαη νη 

βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ θάζε ππνζχζηεκα. 

 Σν ππνζχζηεκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο είλαη ε θαξδηά ηνπ ERP θαη 

αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε φια ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα. Βαζηθέο δηαδηθαζίεο 

ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πεξηιακβάλνπλ ηε γεληθή ινγηζηηθή, ηε δηαρείξηζε 

παγίσλ, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο, ηνπο 

πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο θαη ηε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ. Αλάινγα κε ην βαζκφ 

νινθιήξσζεο ησλ ERP ππνζηεξίδνληαη θαη άιιεο δηαδηθαζίεο, φπσο ν 

πξνυπνινγηζκφο, ε θνζηνιφγεζε βάζεη δξαζηεξηνηήησλ θαη άιιεο. 

 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο Πσιήζεσλ-Marketing πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγγειηνιεςία, ηελ ηηκνιφγεζε, ηε δηαρείξηζε 

ζπκβνιαίσλ, ην κεηξψν πειαηψλ, ηα αμηφγξαθα θαη ζηαηηζηηθά πσιήζεσλ. 

Οξηζκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα ERP ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ αλάιπζε νθεηιψλ, 

ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ, ην marketing, ηηο πξνβιέςεηο δήηεζεο, ηελ 

ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κέζσ internet. Σν 

ππνζχζηεκα ησλ πσιήζεσλ αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θπξίσο κε ηα 

ππνζπζηήκαηα απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

παξαγσγήο. 

  Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο Πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε αηηήζεσλ αγνξάο, ηε δηαρείξηζε εληνιψλ αγνξάο, 

ηελ αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ. Σν ππνζχζηεκα 

ησλ πξνκεζεηψλ αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θπξίσο κε ηα ππνζπζηήκαηα 

απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη παξαγσγήο. 

 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο-δηαλνκήο 

πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

απαηηήζεσλ δηαλνκήο. Άιιεο ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε 

απνζεθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ζηφινπ θνξηεγψλ. Σν ππνζχζηεκα απνζήθεπζεο-

δηαλνκήο αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θπξίσο κε ηα ππνζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, πσιήζεσλ-marketing, πξνκεζεηψλ θαη παξαγσγήο. 

 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηεη ην ππνζχζηεκα αλζξσπίλσλ πφξσλ 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζσπηθνχ, ηε κηζζνδνζία θαη ηελ 
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αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ. Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηνληαη είλαη ηα εμνδνιφγηα 

θαη ε παξνπζία πξνζσπηθνχ. 

 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηεη ην ππνζχζηεκα παξαγσγήο 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απαηηήζεσλ δπλακηθφηεηαο, ην 

καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

απαηηήζεσλ πιηθψλ, ηνλ έιεγρν παξαγσγήο θαη ηελ θνζηνιφγεζε παξαγσγήο. 

Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ πηζαλψο λα ππνζηεξίδεη είλαη ε δνκή πξντφλησλ, ν 

έιεγρνο αιιαγψλ ζρεδίσλ θαη ν βξαρππξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο 

παξαγσγήο. Σν ππνζχζηεκα ηεο παξαγσγήο αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε ηα 

ππνζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πσιήζεσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

απνζήθεπζεο-δηαλνκήο. 

 

 

 

Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε (Finance) 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΑΓΙΑ-ΤΝΣΗΡΗΗ 

Γενική & αναλςηική λογιζηική 
Πελάηερ-ππομηθεςηέρ 

ςναλλαζζόμενοι 

Γιασείπιζη ειζππακηόπων 

Υπημαηοοικονομικά παπαζηαηικά 
Αξιόγπαθα 

MIS 
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Δκπνξηθή δηαρείξηζε (Distribution) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Γιασείπιζη 

 Πωλήζεων και Γιανομών 

Παπαγγελίερ-Πωλήζειρ 

Γιασείπιζη Παπαζηαηικών Πωλήζεων 

Γιασείπιζη Πωληηών 

Σιμολογιακή Πολιηική 

Πποϋπολογιζμοί και ηόσοι 

Γιασείπιζη διανομών 

Παπαλαβέρ 

 
 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΑΓΙΑ-ΤΝΣΗΡΗΗ 

Γιασείπιζη Ππομηθειών 
Παπαγγελίερ-Αγοπέρ 

Γιασείπιζη Παπαζηαηικών Αγοπών 

Φάκελορ Διζαγωγών, Ανηιππόζωποι 

Κοζηολόγηζη Αγοπών 

Δναλλακηικοί ππομηθεςηέρ 

Αξιολόγηζη ππομηθεςηών 

Παπαλαβέρ 
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Γηαρείξηζε Απνζεθψλ (Warehouse)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΑΓΙΑ-ΤΝΣΗΡΗΗ 

Λογιζηική Παπακολούθηζη 
Διδών και Αποθηκών 

Γιασείπιζη Παπαζηαηικών Αποθηκών 

Ππογπαμμαηιζμόρ και Έλεγσορ 

Αποθεμάηων 
Γιασείπιζη Αποθηκεςηικών Υώπων 

και Ροήρ Αποθεμάηων 

(Warehouse Management & Logistics) 
Γιασείπιζη Αζύπμαηων Σεπμαηικών 

(RF Terminals) 
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Γηνίθεζε Παξαγσγήο (Production) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembly and Process 
Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

Γιασείπιζη Παπαγωγήρ 

Ππογπαμμαηιζμόρ & Έλεγσορ 
Πόπων 

Κοζηολόγηζη Παπαγωγήρ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΑΓΙΑ-ΤΝΣΗΡΗΗ 
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Πάγηα-πληήξεζε (Fixed Assets – Maintenance Management System) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λογιζηική & Υωποηαξική 

Παπακολούθηζη Παγίων 

 
Πποληπηική ςνηήπηζη 

& Βλάβερ Δξοπλιζμού 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΑΓΙΑ-ΤΝΣΗΡΗΗ 
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1.5 Η αγοπά ηος ERP ζηην Δλλάδα 
 
Σν πξψην εξψηεκα ηεο Γηνίθεζεο κπξνζηά ζε κηα δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο 

ελφο ινγηζκηθνχ ERP ή θαη αιιαγήο ERP (γηαηί ζπκβαίλνπλ θαη απηά) είλαη: πνην 

παθέην; πνηνο πξνκεζεπηήο; 

Παξά ηηο ζπγρσλεχζεηο εηαηξεηψλ ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, νη νπνίεο 

έρνπλ ππθλψζεη ηειεπηαία θαη νη νπνίεο αληηθεηκεληθά κηθξαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ θαη πηζαλά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ, ε αγνξά ηνπ ERP ζηελ Διιάδα δελ έρεη εληειψο μεθαζαξίζεη. Αληίζεηα, 

λέεο ιχζεηο πξνηείλνληαη, θάπνηεο παιαηφηεξεο θάλνπλ πξνζπάζεηεο αλαλέσζεο, 

νη ηηκέο δηαθνξνπνηνχληαη θαη φια δείρλνπλ φηη ην πεξηβάιινλ απηφ είλαη 

δπλακηθά αλαπηπζζφκελν αλ θαη κε ιηγφηεξνπο παίθηεο. Δπηπιένλ, κηα έξεπλα 

αγνξάο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθφ ηδίξν θαη πξνζσπηθφ –φρη 

απαξαίηεηα απφ ην ρψξν ησλ ηαρπθίλεησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ (FMCG) ή 

ζπλαθείο ρψξνπο, αιιά θαη ζην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ- ζίγνπξα ζα έδεηρλε φηη ν 

αξηζκφο εηαηξεηψλ πνπ είλαη δπλεηηθνί πειάηεο ιχζεσλ ERP είλαη αθφκα πάξα 

πνιχ κεγάινο. Καηά ζπλέπεηα ε πίηα είλαη κεγάιε, ρσξίο απηφ φκσο λα ζεκαίλεη 

φηη δελ ππάξρεη ρψξνο γηα λέεο πξνηάζεηο. 

Αλ θαη πιένλ είλαη θνηλφηππν λα επηζεκαίλεηαη, έλαο βαζηθφο δηαρσξηζκφο 

ησλ ζπζηεκάησλ ERP πνπ δηαηίζεληαη είλαη 

 Μεγάια πνιπεζληθά παθέηα 

 Διιεληθά ERP 

 

ηελ πξψηε θαηεγνξία ζηελ ειιεληθή αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη έληνλα νη 

ιχζεηο SAP R/3, Baan IV, JDEdwards, θαη επίζεο Singular, Platinum, Oracle 

Financials, MFG/PRO ERP/ERM System θαζψο θαη ην θιαζηθφ BPCS. Σα 

πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ ιχζεσλ ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ε πςειή ηνπο 

παξακεηξηθφηεηα, ε νινθιεξσκέλε (integrated) ελζσκάησζε πεξηθεξεηαθψλ 

θπθισκάησλ (Παξαγσγή, Γηαρείξηζε Έξγσλ/πκβάζεσλ, πληήξεζε 

Δμνπιηζκνχ, Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θ.α.) θαη ηέινο ε ιεηηνπξγηθφηεηα 

work-flow πνπ επηηξέπεη ηε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ι.ρ. δηαδηθαζηψλ 

commitment management ή pre-sales. Γελ είλαη ζσζηφ λα κηιήζνπκε γηα 

«κεηνλεθηήκαηα» απηψλ ησλ ιχζεσλ αιιά βέβαηα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη 

παξφιν πνπ ε πςειή ηνπο παξακεηξηθφηεηα ηνπο πξνζδίδεη ζεκαληηθή επειημία 
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γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε πηνζέηεζή ηνπο πξνυπνζέηεη φηη ε ελδηαθεξφκελε εηαηξεία έρεη 

ήδε ή είλαη απνθαζηζκέλε λα απνθηήζεη ζαθείο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, εθφζνλ 

ζέιεη λα σθειεζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απφ ηε κεγάιε ζηελ πεξίπησζε 

απηή επέλδπζε, είλαη ππνρξεσκέλε λα δεζκεχζεη ζεκαληηθνχο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο (implementation). Σν δήηεκα πιένλ ηεο 

ειιεληθνπνίεζεο ππήξμε θαη ζπλερίδεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα είλαη ζνβαξφ, 

θαη γη‟ απηφ φζνη νίθνη αληηπξνζσπεχνπλ δηεζλή παθέηα έρνπλ επελδχζεη 

ζεκαληηθά ζε απηφλ ηνλ ηνκέα έρνπλ θεξδίζεη ήδε αμηφινγα κεξίδηα αγνξάο. 

ζνλ αθνξά ηα ειιεληθά παθέηα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα: Atlantis, 

ComPak Win, Computer Logic ERP System, Orama ERP θαη Singular Enterprise, 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαη άιιεο ιχζεηο ζε ζπγθξίζηκα 

επίπεδα. Δδψ βέβαηα δελ ηίζεληαη ζέκαηα ειιεληθνπνίεζεο, νη απαηηνχκελνη 

πφξνη πνπ πξέπεη λα δεζκεπηνχλ ζην έξγν ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη δπλαηφλ λα 

είλαη θάπσο ιηγφηεξνη, αιιά ε πξνζθεξφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα  θαη νινθιήξσζε 

θπθισκάησλ είλαη ζηελ παξνχζα θάζε πην ιηηή. Ωζηφζν πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη νη ειιεληθνί Οίθνη ζε γεληθέο γξακκέο επελδχνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ ελζσκάησζε ζηα πξντφληα ηνπο ιχζεσλ αλαθνξηθά κε ηα logistics θαη ηελ 

παξαγσγή. εκαληηθφ είλαη αθφκα ην γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο εηαηξείεο ζην ρψξν 

ηνπ ERP έρνπλ αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθέο αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα 

ηνπο, ζε φηη αθνξά ηφζν ηελ αξρηηεθηνληθή αλάπηπμήο ηνπο φζν θαη ηα λέα 

θπθιψκαηα πνπ ζηαδηαθά εληάζζνπλ ζε απηά. Ζ επηρείξεζε πνπ ζα αξρίζεη κηα 

καθξνρξφληα ζρέζε κε έλαλ Οίθν Λνγηζκηθνχ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ε 

ζηξαηεγηθή ηνπ πξντφληνο ERP πνπ ζα πηνζεηήζεη ζα θαιχπηεη ηηο κειινληηθέο 

ηεο απαηηήζεηο ζηελ νξγάλσζε. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ERP είλαη ηέινο ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη νη 

ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ζήκεξα επλννχλ εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ πιαηθφξκα Windows ΝΣ πεξηζζφηεξν (ζε ζρέζε κε ην UNIX θαη ην AS-

400) θαη ζπλεξγάδνληαη κε φιεο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ: Oracle, Microsoft SQL 

Server, DB2, θιπ. Δπίζεο αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθφ ηερληθφ ζηνηρείν 

αμηνιφγεζεο ε πξνζέγγηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζην κνληέιν 3-tier Client-Server 

αξρηηεθηνληθήο, πνπ εμαζθαιίδεη ηαρχηεηεο επηθνηλσλίαο κε remote sites, ζηνηρείν 

κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππνθαηαζηήκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΠΙΛΟΓΗ ERP ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

 

2.1 Δπιλογή ηος καηάλληλος ERP ζςζηήμαηορ 

 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ, γηα θάζε επηρείξεζε, 

νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί ίζσο ην πην ζεκαληηθφ 

βήκα γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ην ιφγν  απηφ ρξεηάδεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ιεπηνκεξή κειέηε. 

 

 

 

2.1.1 Οι δύο βαζικέρ λύζειρ 

 

ηε θάζε ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ERP, θα΄ζε επηρείξεζε 

κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί πξνο δχν θαηεπζχλζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ζηελ αγνξά 

κηαο γεληθεπκέλεο ιχζεο, ε νπνία κε ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζα είλαη ζε 

ζέζε λα ελζσκαηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, ελψ ε δεχηεξε αθνξά 

ζηελ αγνξά κηαο ιχζεο πνπ, εθηφο απφ ηε γεληθεπκέλε  πιαηθφξκα ηεο, πεξηέρεη 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηεο γηα κηα θάζεηε αγνξά. Ζ ηειηθή επηινγή σζηφζν 

πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα κειέηεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

Ζ εθαξκνγή κηαο θάζεηεο ιχζεο πξνηείλεηαη φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

επηρείξεζεο παξνπζηάδεη νκνηνγέλεηα ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζηνλ 

νπνίν εληάζζεηαη, φηαλ ε δνκή ηεο παξακέλεη ζηαζεξή ή φηαλ κεηαβάιιεηαη πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. 

Βέβαηα, πξηλ ε επηρείξεζε θαηαιήμεη ζηελ επηινγή κηαο θάζεηεο ιχζεο, 

εθηφο απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο, ζα πξέπεη λα έρεη δηεξεπλήζεη θαη ηα πεξηζψξηα 

πξνζαξκνγήο ηεο θάζεηεο ιχζεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επλννχλ ή δπζρεξαίλνπλ απηή ηελ πξνζαξκνγή. Με άιια ιφγηα, 

ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε απφζηαζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο θάζεηεο ιχζεο απφ 

ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επεξεάδεη ε θάζεηε ιχζε ηηο 
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ηξέρνπζεο ιεηηνπξγίεο θαη ε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα εληαρζεί ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο θάζεηεο ιχζεο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο 

ηαπηίδνληαη κε ηηο πξαθηηθέο ηεο θάζεηεο ιχζεο. Σέινο, δε ζα πξέπεη λα 

παξαβιεθζεί ην θφζηνο ηεο πξνζαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ πνπ πξνζθέξεη κηα 

θάζεηε ιχζε ζηα δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε 

πηζαλφλ λα ιεηηνπξγεί κε ηηο ίδηεο ηαθηηθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη νη αληαγσληζηέο 

πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ηελ ίδηα ιχζε. 

Απφ ηελ άιιε, ε γεληθή ιχζε πξνηείλεηαη φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

επηρείξεζεο δελ παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP. 

ηελ πεξίπησζε απηή βέβαηα ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έξζεη αληηκέησπε κε κηα 

ζεηξά πξνβιεκαηηζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηεο γεληθήο ιχζεο ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςε ν ρξφλνο 

θαη ην θφζηνο παξακεηξνπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο, ε δπλαηφηεηα 

επειημίαο ηεο γεληθήο ιχζεο θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ε 

κεηέπεηηα ππνζηήξημε ηεο πινπνηεκέλεο πηα ιχζεο. 

 

 

 

2.2 Κπιηήπια και Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ 

 

Γηα ηελ  ηειηθή επηινγή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

πξνεγεζεί ε αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηιαρφλησλ ζπζηεκάησλ. Σν έξγν απηφ αλαιακβάλεη ζπλήζσο κηα νκάδα 

αμηνιφγεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία 

γλσξίδνπλ ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο νη 

νπνίεο ρξήδνπλ αλάγθεο αλαδηνξγάλσζεο. 

Σα βαζηθφηεξα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε επηινγή ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ERP θαη ηα νπνία αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε 

ηηο ζπλζήθεο θάζε εηαηξείαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Σερλνινγηθφ επίπεδν ηεο εθαξκνγήο 

 Αλνηρηή αξρηηεθηνληθή (επηθνηλσλία κε άιια ζπζηήκαηα) 
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 Λεηηνπξγηθφηεηα θαη θάιπςε απαηηήζεσλ 

 Φηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε 

 Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο custom εθαξκνγψλ 

 Ωξηκφηεηα εθαξκνγήο 

 Δπηθνηλσλία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ 

 Καζεηνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν 

 Κχξνο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο 

 Τπνζηήξημε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε 

 Υξνλνδηάγξακκα θαη νκάδα πινπνίεζεο 

 Μεηάπησζε 

 Κφζηνο (αδεηψλ ρξήζεο, ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο) 

 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο ERP 

ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε απαζρφιεζε ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο, 

δεδνκέλνπ φηη ζα απνξξνθήζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο γηα φιε ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

Οη ζπλεζέζηεξεο κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζηάδην ηεο επηινγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ERP είλαη ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (Request for 

Proposal) θαη ε Απφδεημε Καηαιιειφηεηαο (Proof of Consept). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε θάζε κεζφδνπ επηινγήο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπ ν ίδηνο. 

 

 

 

2.3 Request for Proposal 

 

Ζ επηρείξεζε πνπ πξνζεγγίδεη ηελ επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο ERP κέζα απφ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

θαηλνηνκίεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην ERP θαη δεζκεχεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηψλ απαηηήζεσλ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα εκπιαθεί 

αξθεηά ζηελ απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ζηελ νξζνινγηθή 

δεκηνπξγία ησλ αλαγθψλ ηεο. Δπηπιένλ, ε ίδηα επηρείξεζε ζα είλαη ππεχζπλε γηα 
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ην θφζηνο δεκηνπξγίαο ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ, ην ξίζθν ηεο ιαλζαζκέλεο 

απνηχπσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο αιιά θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο, δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην 

γεγνλφο φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δαπαλάηαη πνιχο ρξφλνο ζηε δεκηνπξγία 

κηαο θαηάζηαζεο επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ ERP, ε 

νπνία είλαη ζπλήζσο κε ξεαιηζηηθή ή δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο. 

Παξαθάησ απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά ηα ζηάδηα γηα ηελ επηινγή ελφο 

ζπζηήκαηνο ERP κε «Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο». 

 

 

 

 

πσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ζην πξψην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη 

ε αξρηθή αλάιπζε, φπνπ ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε πξνεηνηκαζία γηα ην έξγν 

επηινγήο ηνπ ERP. ‟ απηή ηε θάζε πξαγκαηνπνηείηαη ε εθθίλεζε θαη ν ζρεδηαζκφο 

ηνπ έξγνπ, ε ζπιινγή θαη ε εμέηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ θαη ε αλάιπζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο θάζεο ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα έρεη πξνεηνηκάζεη έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα έξγνπ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο επηινγήο θαη κηα θαηάζηαζε κε ηνπο πηζαλνχο πξνκεζεπηέο. 

ΑΡΥΙΚΗ 

ΑΝΑΛΤΗ 

ΑΝΑΛΤΗ 

ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ 

REQUEST FOR 

PROPOSAL 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 
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ην δεχηεξν ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ε επηρείξεζε ζεσξεί φηη ζα 

πξέπεη λα έρεη ην ζχζηεκα πνπ πξφθεηηαη λα επηιέμεη, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο. ην ζηάδην απηφ δηεμάγνληαη ζπλαληήζεηο κε ζηφρν ηελ απφ θνηλνχ 

δηαηχπσζε ησλ απαηηήζεσλ θαη αλαιχνληαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

θαηάξηηζε κηαο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ. 

ην ηξίην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηινγή ζπζηήκαηνο ERP κε 

«Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο» ε επηρείξεζε πξνζδηνξίδεη ηνπο πηζαλνχο 

πξνκεζεπηέο πνπ ζα εμππεξεηνχζαλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αλάγθεο ηεο σο πξνο 

ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. ην ζηάδην απηφ ε νκάδα εξγαζίαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηε 

ζρεηηθή δηαδηθαζία ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα φια ηα δηαζέζηκα ERP, απνθιείεη ηα 

ERP πνπ δελ ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πςεινχ επηπέδνπ, αλαπηχζζεη ηελ «Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο», παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζε πηζαλά εξσηήκαηα ησλ 

πσιεηψλ θαη αμηνινγεί ηηο απαληήζεηο ηνπο. Με ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο θάζεο ζα 

πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην έγγξαθν ηεο «Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο», θαζψο επίζεο θαη κηα κηθξή θαηάζηαζε (short list) πηζαλψλ 

πξνκεζεπηψλ. 

ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ζηφρνο είλαη ε επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ERP. ην ζηάδην απηφ αλαπηχζζεηαη έλα κνληέιν ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα γίλνληαη 

νη επηδείμεηο ησλ πξντφλησλ, δηεμάγνληαη νη παξνπζηάζεηο θαη γίλεηαη ε αμηνιφγεζε 

θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη ίζσο λα επηζεκαλζεί φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη ηερληθφο ζχκβνπινο ζηελ επηρείξεζε. Έηζη, ηα 

πξνηεηλφκελα ERP είλαη δχζθνιν λα ηαμηλνκεζνχλ ζε κηα ζεηξά πξνηίκεζεο, θαζψο 

ε επηηξνπή επηινγήο δελ έρεη πιήξε θαη θαιά απνηππσκέλε ηελ εηθφλα ηνπο. 

Δπηπιένλ, παξφιν πνπ ε επηηξνπή επηινγήο θαηαλνεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ERP, δελ 

είλαη δπλαηφ λα δηαηππσζεί  πσο ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζηελ επηρείξεζε κε ην βέιηηζην ηξφπν θαη πσο νη λέεο δηαδηθαζίεο θαη ην κνληέιν ζα 

επεξεάζνπλ ηελ επηρείξεζε. 
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2.4 Proof  of Concept 

 

Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηε ινγηθά ηεο δνθηκήο ηνπ ERP απφ ηελ επηρείξεζε 

γηα λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ην ζχζηεκα είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθψλ ηεο, αιιά θαη γηα λα αλαγλσξίζεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηε θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αλ θαη αξρηθά ε ηερληθή απηή παξνπζηάδεηαη σο ε ηδαληθή, θξχβεη αξθεηέο 

δπζθνιίεο γηα ηνλ πειάηε, θαζψο ν ίδηνο ζα πξέπεη λα εκπιαθεί αξθεηά ζηελ φιε 

δηαδηθαζία γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη κηα νινθιεξσκέλε άπνςε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν πειάηεο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ην θφζηνο δεκηνπξγίαο ησλ 

ζελαξίσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζην ζχζηεκα, λα εθαξκφζεη ηα ζελάξηα απηά, λα 

δεζκεχζεη ηνπο έρνληεο ηερλνγλσζία γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνπο 

ρξήζηεο θαηά ηε δνθηκή θαη λα γλσξίδεη αθξηβψο γηαηί ζέιεη ην ERP θαη πνηνπο 

ζθνπνχο πξφθεηηαη λα εμππεξεηεί. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ηα ζηάδηα γηα ηελ επηινγή ελφο 

ζπζηήκαηνο ERP κε ηε κέζνδν ηεο «Απφδεημεο Καηαιιειφηεηαο». 

 

 

 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

ΔΡΓΟΤ & ΟΜΑΓΑ 

ΑΝΑΛΤΗ 

ΣΑΙΡΙΑΜΑΣΟ 

 

ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ 

ΣΗ 

ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΣΟΤ ERP 
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ηφρνο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη 

απαηηνχκελσλ νξγαλσηηθψλ πφξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρεκέλεο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. ηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ν νξηζκφο ηεο νκάδαο 

πινπνίεζεο, θαηαλννχληαη θαη επηβεβαηψλνληαη νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ, αλαιχνληαη 

θαη εθηηκψληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη, αλαπηχζζεηαη έλα πιάλν δηαρείξηζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο απξφνπησλ ζεκάησλ θαη πξνβάιιεηαη ην έξγν κέζσ κηαο 

απνηειεζκαηηθήο εζσηεξηθήο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξψηνπ ζηαδίνπ ζα πξέπεη λα έρεη θαηαξηηζζεί έλα πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο 

ηεο νκάδαο θαη ηνπ νξγαληζκνχ γηα ην έξγν δνθηκήο ηνπ ERP. 

ην δεχηεξν ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ηαηξηάζκαηνο (Fit Analysis, 

Gap Analysis θηι). ηφρνο ηεο αλάιπζεο απηήο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ε αλάπηπμε ελφο 

κνληέινπ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα ηθαλνπνηεί απηέο ηηο απαηηήζεηο. Ζ αλάιπζε 

πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή ζπλαληήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφ θνηλνχ δηαηχπσζε 

ησλ απαηηήζεσλ, ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε 

δνθηκαζηηθψλ δνζνιεςηψλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

ην επφκελν ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε επηινγή ηνπ ERP ζπζηήκαηνο. Ζ 

επηινγή γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ζπκβνπιεπηηθφ νξγαληζκφ ν νπνίνο γλσξίδεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θάζε ERP, γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζην παξειζφλ αλάινγα έξγα. 

ηφρνο θαηά ηε δηεμαγσγή απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε θαηάξηηζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο πξνεηνηκαζίαο ηεο νκάδαο θαη ηνπ νξγαληζκνχ γηα ην έξγν 

δνθηκήο ηνπ ERP. 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ERP ζπζηήκαηνο κε ηε κέζνδν ηεο 

«Απφδεημεο Καηαιιειφηεηαο» νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηινγήο 

ηνπ ERP. ην ζηάδην απηφ ε νκάδα πινπνίεζεο αλαιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ δνθηκαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ κνληέινπ δηαδηθαζηψλ, αλαιχεη 

ιεπηνκεξψο ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο, αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα θαη 

εληνπίδεη ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπ ηη κπνξεί λα θάλεη ην ERP θαη ηη ρξεηάδεηαη ε 

επηρείξεζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο θάζεο ζα πξέπεη λα έρεη 

απνθαζηζηεί αλ ηειηθά ζα εθαξκνζηεί ζηελ επηρείξεζε ην ζπγθεθξηκέλν ERP ή 
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άιιν θαη αλ γεληθφηεξα νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαιχπηνληαη απφ έλα 

ζχζηεκα ERP. 

Ζ επηινγή ζπζηήκαηνο ERP κε ηε κέζνδν ηεο «Απφδεημεο Καηαιιειφηεηαο» 

δελ πξνβιέπεη ηελ εμέηαζε φισλ ησλ ERP, αιιά κηα δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, θαηά ηελ νπνία ην ζχζηεκα εγθαζίζηαηαη ζηελ 

επηρείξεζε θαη δηαπηζηψλεηαη ε θαιχηεξε ή φρη ιεηηνπξγία ηεο. Μέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία ε επηρείξεζε φρη κφλν θαηαλνεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ERP, αιιά απνθηά 

θαη κεγαιχηεξε γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ λένπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ηεο, 

φπσο θαη ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθφκηζε ησλ 

αλακελφκελσλ θεξδψλ. 

πγθξίλνληαο ηηο δχν κεζφδνπο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα πνχκε φηη ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ ERP πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία κηαο θαηάζηαζεο 

επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα, ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ε επηινγή βαζίδεηαη ζε κηα θαηάζηαζε κε ηηο ζεκαληηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο πηζαλφλ δηαθνξνπνηνχλ ή πξφθεηηαη λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ επηρείξεζε απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

Δπηπιένλ, ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε επηηξνπή επηινγήο θαηαλνεί ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ERP, αιιά έρεη πνιχ γεληθή εηθφλα γηα ην πψο νη λέεο δηαδηθαζίεο 

θαη ην κνληέιν ζα επεξεάζνπλ ηελ επηρείξεζε. Αληίζεηα, κε ηελ «Απφδεημε 

Καηαιιειφηεηαο» πέξαλ ηεο θαηαλφεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ERP, ε επηρείξεζε 

απνθηά κεγαιχηεξε γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ λένπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο 

ηεο, θαζψο θαη ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ πνπ απαηηνχληαη έηζη ψζηε λα 

απνθνκίζεη ηα αλακελφκελα νθέιε. 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΔΓΙΑΜΟ  

 

3.1 Σσεδιαζμόρ ενόρ ERP ζςζηήμαηορ 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ππήξρε θαη ιεηηνπξγνχζε θαη 

ρσξίο ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ERP, είηε αλαθεξφκαζηε ζηελ ηδέα γηα 

εγθαηάζηαζε είηε θαη ζηελ ίδηα ηελ πξάμε. Σν ινγηζηήξην, ε παξαγσγή, νη 
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πσιήζεηο, νη πξνκήζεηεο θαη γεληθά φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, έρνπλ 

αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο κε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ απηνκαηνπνίεζεο θαη 

ηππνπνίεζεο, ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ηξέρνληα δεηήκαηα. 

       Καηά ζπλέπεηα, έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ έρνπλ αξθεηά ζηειέρε είλαη: "Ση 

είλαη απηφ ην ERP, πψο πξνέθπςε ζηελ επηρείξεζε θαη ηη ζα πξνζθέξεη ζε εκέλα; 

"Δπηθεληξσκέλνη ζην θχθισκα ηεο παξαγσγήο, ην νπνίν έρεη θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο εμαξηήζεηο κέζα ζηελ επηρείξεζε ελψ, ηαπηφρξνλα, απφ απηφ 

επεξεάδεηαη θαη ε δπλαηφηεηά ηεο λα πξνβαίλεη ζε πσιήζεηο, ζα δνχκε πψο ηα 

δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ ERP ζπλεηζθέξνπλ ζε απηήλ.  

       Απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ν αλαγλψζηεο ζα θαηαλνήζεη πνηα 

ηκήκαηα είλαη θαηάιιεια θαη γηα ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε. 

 

 

 

 3.1.1  Καηανόηζη ενόρ πανίζσςπος επγαλείος 

 

Σν ERP ιεηηνπξγεί ζε ηξία βαζηθά επίπεδα. Απφ πάλσ πξνο ηα θάησ απηά 

είλαη: 

       Σσεδιαζμόρ (Planning): Πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, ην ζρεδηαζκφ παξαγσγήο θαζψο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, 

φπσο πξνυπνινγηζκνχο, πσιήζεηο θ.ιπ. 

 

       Δκηέλεζη (Execution): Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο ηα ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο, ηε δηαρείξηζε ησλ logistics (απνζήθεο, παξαγγειίεο θαη κεηαθνξέο) 

θαζψο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο φπσο πξνκήζεηεο, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε 

αλζξσπίλσλ πφξσλ θιπ. 

 

       Ανάλςζη (Analysis): Πεξηιακβάλεη ηελ θνζηνιφγεζε (πξντφληνο, 

παξαγσγήο θ.ιπ.), ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, θαζψο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο, φπσο 

πξνυπνινγηζκνχο θαη αλάιπζε πσιήζεσλ. 

 

       χζηεκα ERP ζεκαίλεη δεδνκέλα. Πνιιά δεδνκέλα. Σφζν πνιιά πνπ 

κπνξνχλ, αληί λα σθειήζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε. Αο δνχκε, ινηπφλ, 

πψο ην ERP ζα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε θαη ηα ζηειέρε ηεο ζηελ θαζεκεξηλή 
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πξαθηηθή. 

       ηαλ ε επηρείξεζε θαη νη άλζξσπνί ηεο θαηαλνήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο 

ERP ζπζηήκαηνο, ηφηε ζα κπνξέζνπλ λα απμήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηεο θαη λα 

κεηψζνπλ ηηο αδπλακίεο ηεο. Υξεηάδεηαη γλψζε θαη, νξηζκέλεο θνξέο, αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο.  

       ηαλ δελ έρνπκε δπγαξηά, κπνξνχκε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πείξα θαη ην 

έλζηηθηφ καο, λα πνχκε φηη θάηη δπγίδεη έλα θηιφ. ηαλ, φκσο, έρνπκε δπγαξηά, 

πξέπεη λα κάζνπκε λα ηε ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηφηε ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ην δηθφ 

καο θηιφ δελ είλαη πάληα... θηιφ! 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4:  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 

Ζ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP ζπλεπάγεηαη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

Παξάιιεια, ε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP είλαη κηα πνιχ θαιή επθαηξία γηα 

λα εθαξκνζηνχλ λέεο δηαδηθαζίεο θαη νξγαλσηηθέο ιχζεηο ζε κηα εηαηξεία. Πξηλ 

ινηπφλ ε επηρείξεζε πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP  πνπ 

έρεη επηιέμεη ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ ζηα λέα δεδνκέλα. 

 

 

4.1 Τπόποι Υλοποίηζηρ 

 

Ζ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο αθφινπζνπο 

ηξφπνπο: 

 Τινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζπκβνχινπο ηεο εηαηξείαο πψιεζεο 

ηνπ ERP 

 Τινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία 

ζπλεξγαδφκελε κε ηνλ πξνκεζεπηή ERP  
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 Τινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ίδηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο 

 Τινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε εζσηεξηθνχο πφξνπο θαη κε 

πεξηζηαζηαθή εμσηεξηθή ζπκβνπιεπηηθή βνήζεηα. 

 

 

Ζ επηινγή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο είλαη θαζαξά ζέκα ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο ελψ ε δνκή ηεο νκάδαο πινπνίεζεο δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ. 

 

 

4.2 Η οπγάνωζη ηηρ ομάδαρ ςλοποίηζηρ 

 

 Μηα ηππηθή ηεξαξρία ηεο νκάδαο πινπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηα εμ΄ο επίπεδα: 

Φοπηγόρ έπγος: Δμαζθαιίδεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο. Βαζηδφκελνη ζε 

εκπεηξία απφ πνιιαπιά έξγα, πξνηείλεηαη ν ξφινο ηνπ ρνξεγνχ λα αλαιεθζεί 

απφ αλψηαην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, φπσο ηνλ αλαπιεξσηή δηεπζχλνληα ζχκβνπιν 

ή ην γεληθφ δηεπζπληή, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο. 

       Υπεύθςνορ έπγος: Αλαιακβάλεη ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο. 

πλήζσο νη εηαηξίεο ηελ αλαζέηνπλ ζηνλ ππεχζπλν κεραλνγξάθεζεο (γηαηί 

ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα έξγν πιεξνθνξηθήο) ή ζηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή 

(γηαηί ζπγρένληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ERP κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηεξίνπ).  

       Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξγν νξγάλσζεο ζα ήηαλ πην ζσζηφ ε ζέζε απηή 

πξέπεη λα αλαηεζεί ζε κάλαηδεξ πνπ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ 

ζεκαληηθψλ (core) επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαζπλδέζεψλ ηνπο, 

ρσξίο λα απνθιείεηαη ν ππεχζπλνο κεραλνγξάθεζεο ή ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο. 

       Να ζεκεησζεί πσο έρνπλ ππάξμεη θαη πνιχ πεηπρεκέλεο εγθαηαζηάζεηο 

ERP, φπνπ ν ξφινο απηφο αλαηέζεθε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (ζχκβνπιν), γηαηί 

ε εηαηξία ζεψξεζε πσο δε δηαζέηεη εζσηεξηθά ηνλ θαηάιιειν project manager. 

       Δπιηποπή παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ: Αζθεί ηελ επνπηεία ηνπ 

έξγνπ θαη ιακβάλεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπ. 

πλέξρεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ι.ρ. θάζε κήλα). πλήζσο, ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξίαο είλαη κέιε ηνπ απηήο ηεο επηηξνπήο. 

       Ομάδερ έπγος: Δπηθεληξψλνληαη θαη εθηεινχλ βαζηθά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. Ο 
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ππεχζπλνο θάζε νκάδαο είλαη ζπλήζσο κάλαηδεξ ηεο εηαηξίαο θαη αθηεξψλεη 

ζεκαληηθφηαην ρξφλν ζην έξγν πινπνίεζεο (απφ 40% έσο 60% απηνχ πνπ 

δηαηίζεηαη). 

 

 

4.3 Φπονοππογπαμμαηιζμόρ Υλοποίηζηρ 

 

Σν πξφγξακκα πινπνίεζεο θαηαξηίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εμσηεξηθφ 

ζχκβνπιν, εάλ βέβαηα ρξεζηκνπνηείηαη ζην έξγν. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη είλαη θαηάιιεια δνκεκέλν ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ.  

       Ζ επηηπρήο 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 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 ηελ νξγαλσηηθή 

επηηξνπή (steering committee). Δπηβάιιεηαη ν θαζνξηζκφο ξεαιηζηηθνχ 

ρξνλνπξνγξάκκαηνο θαη ε απνθπγή ηερλεηψλ νξφζεκσλ. 

 

 

 

 

4.4 Ο ζύμβοςλορ Υλοποίηζηρ 

 

ε φηη αλαθέξζεθε πην πάλσ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζε πνιιά ζεκεία 

ηηο ιέμεηο: Σύκβνπινο Υινπνίεζεο. Πνηνο φκσο είλαη ν ξφινο ηνπ θαη πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη; Καη ηέινο, πνηα θξηηήξηα ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπκβνχινπ;  
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4.4.1 Ο πόλορ ηος Σςμβούλος Υλοποίηζηρ 

 

ην παξειζφλ, έρνπλ ζεκεησζεί αξθεηέο πεξηπηψζεηο γηα έξγα ERP κε 

κέηξηα απνηειέζκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ή ζε νξηζκέλεο –επηπρψο πνιχ ιίγεο- 

πεξηπηψζεηο πνπ νδήγεζαλ αλάινγα projects ζε απνηπρία. Γελ είλαη ηπραίν φηη νη 

ζνβαξνί Οίθνη Λνγηζκηθνχ ζηελ Διιάδα θάλνπλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα κηα έληνλε 

πξνζπάζεηα λα ζηειερσζνχλ κε ζπκβνχινπο πνπ δελ έρνπλ ηφζν πξνυπεξεζία 

ζην ρψξν ηνπ ινγηζκηθνχ, φζν ζην ρψξν ηνπ management consulting. Απηφ πνπ 

έιεηπε απφ ηα έξγα εγθαηάζηαζεο ERP ζπζηεκάησλ ήηαλ ζχκβνπινη 

πινπνίεζεο κε „business‟ πξνζέγγηζε, πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ δηεπηθάλεηα –

ή αλ ζέιεηε «κεηαθξαζηέο ησλ απαηηήζεσλ»- αλάκεζα ζηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο 

θαη ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ software, επηιχνληαο πξνβιήκαηα, βξίζθνληαο 

δηεμφδνπο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ινγηθή ηνπ software δε κπνξνχζε επαθξηβψο 

λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηηο επηρείξεζεο, δηεπθνιχλνληαο ηελ νκαιή ξνή ηεο 

δνπιεηάο κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη βνεζψληαο ην έξγν 

λα γίλεη θηήκα φιεο ηεο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη θαλεξφ φηη απηνί νη 

ζχκβνπινη πινπνίεζεο είλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη ζηειέρε ελφο αλεμάξηεηνπ 

θνξέα θαη φρη ζηειέρε ησλ δχν άιισλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Ο ιφγνο είλαη 

απιφο: έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ ηαπηφρξνλα ην έξγν λα ζηεθζεί κε επηηπρία θαη ε 

επηρείξεζε λα απνθνκίζεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ERP.  

Ζ επηινγή ηνπ ζπκβνχινπ πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP έρεη ηελ ίδηα 

βαξχηεηα κε ηελ επηινγή ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ζχκβνπινο είλαη ζε ζέζε 

λα νδεγήζεη κηα εηαηξεία ζε απφιπηε επηηπρία φηαλ έρεη ηελ απαξαίηεηε ηερληθή 

θαη νξγαλσηηθή ηερλνγλσζία. Απφ ηελ άιιε, φηαλ δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε 

ηερλνγλσζία πινπνίεζεο θαη ε εκπεηξία ζηνλ αλαζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ θαη 

ξφισλ εξγαζίαο, ν ζχκβνπινο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηπρία ηελ πινπνίεζε 

ελφο έξγνπ ηφζν ηερληθά φζν θαη δηνηθεηηθά. 
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4.4.2 Φαπακηηπιζηικά και κπιηήπια επιλογήρ ηος Σςμβούλος 

Υλοποίηζηρ 

 

Ζ επηινγή ηνπ ζπκβνχινπ μεθηλά εζσηεξηθά απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ε 

νπνία πξέπεη λα αλαγλσξίζεη πνηα είλαη ηα ζεκεία ηνπ έξγνπ ζηα νπνία ζα 

ρξεηαζηεί ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ζε ηη βαζκφ, κε πνην θφζηνο θαη κε πνηα 

νθέιε. Δπηπιένλ, ε επηρείξεζε κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχκβνπιν πνπ 

ζα επηιέμεη ζα πξέπεη λα απνθνκίζεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ERP θαη λα θάλεη ην ζχζηεκα φιεο ηεο νξγάλσζήο ηεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ν ζχκβνπινο πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 

νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζε 

ηδηαίηεξα απζηεξά θξηηήξηα, νξηζκέλα απφ ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Ο ζχκβνπινο πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη επηζηεκνληθά 

θαηαξηηζκέλνο ζην αληηθείκελν πνπ θαιείηαη λα ζπκβνπιεχζεη, λα έρεη 

γλψζε ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη ηα ERP 

ζπζηήκαηα θαη λα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνκέα 

απηφ εμειίμεηο 

 Πξέπεη λα έρεη αληαγσληζηηθή εκπεηξία ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Ο ζχκβνπινο πινπνίεζεο, αιιά θαη ηα ππφινηπα ζηειέρε κε ηα 

νπνία ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζην ελεξγεηηθφ ηνπο εκπεηξία απφ αληίζηνηρα έξγα εγθαηάζηαζεο 

ERP ζπζηεκάησλ, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δίλνπλ κηα 

αληηθεηκεληθή θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε ζε δηάθνξα ηερληθά θαη 

δηνηθεηηθά ζέκαηα. 

 Πξέπεη λα δηαζέηεη κηα εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη κηα απζηεξή 

κεζνδνινγία κε βάζε ηελ νπνία ζα πινπνηήζεη ην έξγν. Θα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηεί απνδνηηθά «εξγαιεία» κε ηα νπνία ζα εληνπίδεη 

ιεπηνκεξψο θαη ζα ηεξαξρεί ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζα 

ζρεδηάδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ γχξσ θαη κέζα απφ 

ην ERP. 
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 Πξέπεη λα είλαη ζπλεξγάζηκνο, αμηφπηζηνο θαη ερέκπζνο δεδνκέλνπ 

φηη ζα γλσξίζεη θαη ζα απνηππψζεη φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο. 

 Θα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζπγθεθξηκέλα θαη ιεπηνκεξή 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, λα έρεη δπλαηφηεηα γηα ζπλερή επίβιεςε ηνπ 

έξγνπ θαη λα δηαζθαιίδεη φηη κηα ζπγθεθξηκέλε ιχζε είλαη θαη ε 

βέιηηζηε. 

 Θα πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθά πξνζηηφο, λα αμηψλεη ηελ ακνηβή ηνπ 

βάζεη απνηειεζκάησλ θαη φρη βάζεη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο θαη λα 

ζπλδέεη ην θφζηνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κε ηε δπλακηθή ηεο 

αγνξάο. 

 

ηαλ κηα επηρείξεζε πνπ πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο 

ζπζηήκαηνο ERP επηιέμεη έλαλ ζχκβνπιν πνπ λα πιεξεί ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, 

ηφηε ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα θηάζεη ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, 

δειαδή ζηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ πνπ ζα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζα θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηεο.    

 

 

 

4.5 ERP και BRP 

 

Έλαο βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο παθέησλ ERP είλαη ε αλαγθαηφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ν 

θαηάιιεινο ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο απηνχ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. 

πληζηάηαη ε δηεμαγσγή ελφο έξγνπ Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Γηαδηθαζηψλ (Business Process Reengineering - BPR) πξν ηεο επηινγήο θαη 

πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. ηελ πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ, ην 

απνηέιεζκα είλαη λα κεραλνξγαλψλεηαη ε πθηζηάκελε νξγάλσζε θαη φρη λα 

αλαδηνξγαλψλεηαη ε εηαηξία κέζσ ηεο κεραλνξγάλσζεο. 

       Δθφζνλ ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ERP απνηεινχλ κέζα νξζνινγηζηηθήο 

νξγάλσζεο κηαο εηαηξίαο, ε πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί 

κνλαδηθή επθαηξία αλαδηνξγάλσζήο ηεο. πλεπψο, ε αμηνιφγεζε ησλ 
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πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ην ζχζηεκα, θαη ε 

πξνζεθηηθή βειηίσζή ηνπο ζεσξνχληαη θξίζηκα ζεκεία γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Έηζη, 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 

β) ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο εμεηδηθεχνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο απηέο 

 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ζα εκπιαθεί ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη πνιππινθφηεηεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, νη νπνίεο ζα 

θαζπζηεξήζνπλ (ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε) ην έξγν ή ζα ην απνηεικαηψζνπλ. 

       Έρνπκε πνιιά παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ πξνρψξεζαλ ζε έξγν 

Αλαζρεδηαζκνχ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ πξν ηεο επηινγήο θαη πινπνίεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα γλσζηήο πνιπεζληθήο 

εηαηξίαο απφ ην ρψξν ησλ ηξνθίκωλ πνπ, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Αλαζρεδηαζκνχ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ πξν ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP, είρε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο θφζηνπο θαη, θαηά 

θχξην ιφγν, εγθαηάζηαζε πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο/κέηξεζεο θαη ζπλερνχο 

βειηίσζεο επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα BRP ζεκαίλεη θαη απαηηεί αιιαγή λννηξνπίαο, 

ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ησλ ζηειερψλ θαη πάλσ απφ φια δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο 

φηη ζα ππνζηεξίμεη φ,ηη αλαζρεδηαζηεί. 

Με ιίγα ιφγηα απαηηείηαη απνηχπσζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ε αλάιπζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο, θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζε 

επηιεγκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδεη ην παθέην ERP. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ζα εκπιαθεί ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη 

πνιππινθφηεηεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο νη νπνίεο πηζαλφ είλαη λα 

θαζπζηεξήζνπλ ην έξγν ή αθφκα θαη λα ην νδεγήζνπλ ζε απνηπρία. 

 

 

 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=247
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP 
 

 

Ζ νξζή πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

γηα ηε καθξνρξφληα επηηπρία ηνπ έξγνπ. Γηα ηε γνξγή θαη νξζή πινπνίεζε 

απαηηείηαη ηήξεζε απζηεξήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη πξνζήισζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. 

Σα παθέηα ERP ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ηελ νπνία ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

απνηειείηαη ζπλήζσο απφ θάζεηο νη νπνίεο θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθέο νλνκαζίεο 

θαη πινπνηνχληαη βάζεη εηδηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. ε γεληθέο γξακκέο σζηφζν 

ε πινπνίεζε ελφο έξγνπ ERP δηέξρεηαη απφ ζηάδηα, ηα νπνία είλαη παξφκνηα γηα 

φια ηα παθέηα ERP πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θαη ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ 

ηνπο ηα θιεηδηά γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο. 

 

 

 

5.1 Φάζειρ Υλοποίηζηρ 

 

Φάζε 1: Πξνεηνηκαζία 

Σν ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο πεξηιακβάλεη δχν επηκέξνπο ελέξγεηεο: 

 Σελ νξγάλσζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο 

 Σελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο 

 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε νκάδα πινπνίεζεο πεξηιακβάλεη θνηλά κέιε κε ηελ 

νκάδα αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ηνπ ινγηζκηθνχ, ρσξίο φκσο απηφ λα είλαη 

δεζκεπηηθφ. Ζ ζχζηαζε θαη ε δνκή ηεο νκάδαο πινπνίεζεο εμαξηάηαη θάζε θνξά 

απφ ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Ωζηφζν, ζε γεληθέο γξακκέο, ε νκάδα πινπνίεζεο 

απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο: 

 Υνξεγφο έξγνπ (project sponsor) 

 Τπεχζπλνο έξγνπ (project manager) 

 Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο (steering committee) 

 Οκάδεο έξγνπ (project teams) 



 41 

ηελ νκάδα πινπνίεζεο αλήθεη επίζεο θαη ν ππεχζπλνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο αζθεί ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε 

έρεη επηιέμεη εμσηεξηθφ ζχκβνπιν πινπνίεζεο, απηφο ζπκκεηέρεη ζηελ επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ζηηο νκάδεο έξγνπ. Δπηπιένλ, ν 

εμσηεξηθφο ζχκβνπινο ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο, ην νπνίν είλαη έηζη δνκεκέλν, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εθαξκνγή 

ηνπ. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη γηα ηελ επηηπρεκέλε θαηάηκεζε ηνπ έξγνπ 

απαηηνχληαη νξζνινγηθά νξηνζεηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο νπνίεο 

θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο, νη 

απαηηνχκελνη πφξνη, ν ρξφλνο πινπνίεζεο θαη ηα νξφζεκα ειέγρνπ (milestones). 

Σέινο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ε αλάπηπμε δηαδηθαζίαο 

παξαθνινχζεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, ν θαζνξηζκφο ξεαιηζηηθνχ 

ρξνλνπξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ε απνηχπσζή ηνπ ζε δηάγξακκα PERT 

(Program Evaluation and Review Technique). 

 

 

Φάζε 2: Σρεδηαζκόο θαη Παξακεηξνπνίεζε 

 

Ζ θάζε απηή απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο 

θαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο απαηηείηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ. ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο παξακεηξνπνίεζεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη αξρηθέο δνθηκέο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο 

 Δθπαίδεπζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ζην παθέην ERP 

 Απνηχπσζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(business process mapping) 

 Αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ (process analysis) 
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 Πξνζαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ ζε επηιεγκέλεο δηαδηθαζίεο 

πνπ ππνζηεξίδεη ην παθέην ERP (process synthesis/adaptation) 

 Αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ηηκψλ γηα ηηο παξακέηξνπο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε νζφλσλ θαη αλαθνξψλ 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε επηπέδσλ πξφζβαζεο θαη εμαηνκίθεπζε 

πεξηβάιινληνο ρξεζηψλ 

 

Ζ απνηχπσζε, ε αλάιπζε θαη πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ απνηεινχλ ίζσο ηα πην θαίξηα βήκαηα γηα ηελ επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξνχζα θάζε παίδεη ε 

δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

(Business Process Reengineering – BRP). 

Αλ ηα κέιε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο 

βέιηηζηεο δηαδηθαζίεο πξνο πινπνίεζε, ηφηε ην έξγν ηνπο επηθεληξψλεηαη: 

 α) ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο παξαιιαγήο απφ πνιιέο ελαιιαθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα παθέηα, θαη  

β) ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο εμεηδηθεχνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο απηέο, φπσο π.ρ. ησλ ρξφλσλ δηέιεπζεο (lead times) παξαγσγήο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πξνεγεζεί έξγν BRP, ηφηε ε θάζε ζρεδηαζκνχ θαη 

παξακεηξνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο ηείλνπλ λα επηκεθχλνπλ θαη, νξηζκέλεο θνξέο, 

λα απνπξνζαλαηνιίδνπλ ην έξγν πινπνίεζεο. 

Σέινο, ζηε θάζε απηή δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ 

πινπνίεζεο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ απνηχπσζε, αλάιπζε θαη 

πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Απηφο επίζεο ζπκβάιιεη ζηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη 

επηπιένλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ. 

 

 

Φάζε 3: Πξνεηνηκαζία γηα πιήξε Εθαξκνγή θαη Δνθηκέο 
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Ζ θάζε απηή απνζθνπεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παξακεηξνπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη πεξηιακβάλεη: 

 Μεηάβαζε δεδνκέλσλ (data migration) 

 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ 

 Πηινηηθή εθαξκνγή 

 Σεθκεξίσζε ηνπ έξγνπ 

 Έιεγρν απνδνρήο 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο νξζφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, 

ε θαηάιιειε αλαδφκεζή ηνπο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δνκέο δεδνκέλσλ 

ηνπ ERP θαη ε νξζή κεηάβαζή ηνπο απφ ην παιαηφ ζχζηεκα ζην θαηλνχξγην 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα θαη γίλεηαη 

ζπζηεκαηηθά θαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή επηθεληξψλεηαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν εχξνο 

δεδνκέλσλ, αιιά εηζρσξεί ζε βάζνο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε δηαδηθαζίαο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο δηαθαίλνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηεο 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε απηή ηε θάζε θαινχληαη νη εκπιεθφκελνη 

λα αληηκεησπίζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο θαηά ην ζηάδην ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη δηεμαγσγήο ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ. 

Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ην Δγρεηξίδην Υξήζεο (User Manual) 

θαη ηελ Σεθκεξίσζε Γηαδηθαζηψλ (Process Documentation). Σν Δγρεηξίδην 

Υξήζεο απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ Σειηθφ Υξήζηε (End User) ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Πεξηγξάθεη αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα ηα δηαθξηηά βήκαηα, ηηο 

ελέξγεηεο δειαδή θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο (transactions) πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ ζην ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ κηα δηαδηθαζία λα εθηειεζηεί ζσζηά, απφ ηελ 

αξρή κέρξη ην ηέινο. Σν εγρεηξίδην Υξήζεο είλαη πνιχ πην ζπγθεθξηκέλν απφ ηελ 

Σεθκεξίσζε Γηαδηθαζηψλ, ε νπνία απνηειεί ζηελ νπζία ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ησλ ιχζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζην ζχζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ. 
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Σελ Σεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αθνινπζεί ε 

απνδνρή ηνπ έξγνπ θαη ε κεηάβαζε ζην επφκελν ζηάδην πνπ είλαη ε πιήξεο 

εθαξκνγή. 

 

 

Φάζε 4: Πιήξεο Εθαξκνγή (Live) 

 

Ζ θάζε απηή, θαηά ηελ νπνία ην ζχζηεκα ηίζεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία, 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 Γνθηκαζηηθή εθηέιεζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο (parallel run) 

 Απνηχπσζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πιήξνπο 

ιεηηνπξγίαο 

 Βειηηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο 

 

Καηά ηε δνθηκαζηηθή εθηέιεζε ην λέν ζχζηεκα ERP θαη ηα πθηζηάκελα 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ αθφκε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

εηαηξείαο, ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

δχν ζπζηεκάησλ δηεμάγνληαη νη ηειεπηαίεο ξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο ζην παθέην 

ERP. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο θαηαγξάθνληαη ηα ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη θαη 

δηνξζψλνληαη. 

ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο πιήξνπο εθαξκνγήο θαηαγξάθνληαη θαη 

αληηκεησπίδνληαη ηπρφλ ιεηηνπξγηθά θαη δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ 

ήηαλ δπλαηφ λα πξνβιεθζνχλ παξά κφλν ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Πέξα φκσο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 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, ζηελ 

πηνζέηεζε λέσλ πξαθηηθψλ θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζή ηεο. 
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5.2 Οι απαιηούμενοι πόποι για ηην ςλοποίηζη ζςζηημάηων ERP 

 

Ζ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκαηηθήο κεζφδνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

ΥΔΓΙΑΜΟ & ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ 

ΠΛΗΡΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (LIVE) 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΓΟΚΙΜΔ 



 46 

φζν θαη απφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηηπρία ζηελ πινπνίεζε εγθαηάζηαζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο ERP εμαξηάηαη απφ ηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο, ηελ εμαζθάιηζε 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ βαζηθψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ, ηελ πιεξφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, ηελ αμηνπηζηία ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ 

(data), ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, ην ιεηηνπξγηθφ νξγαλφγξακκα 

ηνπ έξγνπ, ην ξεαιηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε ηνπ έξγνπ. 

ε κηα πξνζπάζεηα λα νκαδνπνηήζνπκε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 

θαηαιήγνπκε ζε ηξία θαίξηα ζεκεία, ηα νπνία ζπληζηνχλ πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο 

ελφο έξγνπ ERP θαη ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα. 

 

 

 

5.2.1 Ανηικείμενο εθαπμογήρ έπγος (project scope) 

 

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ είλαη ε επηρείξεζε λα έρεη έλα μεθάζαξν ζηφρν σο πξνο ην ηη κπνξεί λα 

πεξηκέλεη θαη ηη ζέιεη λα επηηχρεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ERP, έηζη ψζηε νη 

απαηηήζεηο ηεο λα κελ είλαη δπζαλάινγεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα παξέρεη 

ην εθάζηνηε ERP ζχζηεκα. 

Πξηλ ινηπφλ κηα επηρείξεζε μεθηλήζεη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο 

ERP ζα πξέπεη λα έρεη θαηαλνήζεη ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη θαζνξίζεη 

ηα φξηα πινπνίεζεο ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί κειέηε 

απφδνζεο ηεο επέλδπζεο θαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ην νπνίν λα νξηνζεηεί 

ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο θαη εγθαηάζηαζεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα 

απνθεπρζεί πηζαλή κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο. 

 

 

5.2.2 Ανθπώπινοι Πόποι (Resources) 

 

Ζ επηινγή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ αλαθέξεηαη ζηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νκάδα πινπνίεζεο, θαζψο θαη ζηα 
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ζηειέρε ηεο νκάδαο ηνπ ζπκβνχινπ πινπνίεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

εγθαηάζηαζε γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή εηαηξείαο ζπκβνχισλ. 

Ζ επηηπρία ζηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

πνζνζηφ απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έκπξαθηα θαη θαζεκεξηλά βαζηθνί 

ζπληειεζηέο ζηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο ζπλεηζθέξνπλ ζην έξγν. πλίζηαηαη 

δειαδή ε εληαηηθή απαζρφιεζε ζην έξγν ησλ ζηειερψλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο 

θαίξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Απαξαίηεηε επίζεο ζεσξείηαη ε πιήξεο 

απαζρφιεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ελφο εθπαηδεπκέλνπ ζηειέρνπο ηεο 

επηρείξεζεο. ηα επηιεγκέλα απηά ζηειέρε πξέπεη λα δνζνχλ θαηάιιεια θίλεηξα 

αιιά θαη πεξηνξηζκνί έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο 

απνρψξεζήο ηνπο απφ ηελ εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ή ακέζσο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

ζνλ αθνξά ηα ζηειέρε ηνπ ζπκβνχινπ, ζπληζηάηαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

ζπκκεηνρή ζηειερψλ κε εκπεηξία ζε πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ERP ζε 

επηρεηξήζεηο παξφκνηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν εγεηηθφ ζηέιερνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

νκάδαο πξέπεη λα επηιερζεί πξνζεθηηθά, λα θαηνλνκαζηεί θαη λα θαζνξηζηνχλ 

θαλφλεο αληηθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. Δπίζεο ζπληζηάηαη 

πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ζπκβνχινπ απφ ηα κέιε-ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη απφ ηνλ ζχκβνπιν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

 

 

5.2.3 Γιοίκηζη Έπγος 

 

 ηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ελφο έξγνπ πνπ αθνξά ζηελ 

πινπνίεζε ζπζηήκαηνο ERP θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο ππεχζπλνπ 

έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο, ελφο απφ ηελ πιεπξά ηεο αλαδφρνπ 

εηαηξείαο πιεξνθνξηθήο θαη ελφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπκβνχινπ πνπ ζπλήζσο 

αλαιακβάλεη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ (project management). 

εκαληηθφηαηνο ζεσξείηαη ν ξφινο ηνπ ππεχζπλνπ έξγνπ ζηε απνθαζηζηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ, ζηε έγθαηξε δηάγλσζε θαη γνξγή επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

δηαθνξψλ θαη ζηελ επέκβαζε ησλ δηεπζπληψλ ηεο εηαηξείαο φπνπ απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. 

Δθηφο φκσο απφ ηε ζσζηή νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ 

εγθαηάζηαζεο, απαηηείηαη ε δέζκεπζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο ηεο 
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εηαηξείαο φηη ζα ηνικήζεη ηηο φπνηεο αιιαγέο ζα επέιζνπλ θαη φηη ζα αθηεξψζεη 

αλζξψπηλνπο πφξνπο ζην έξγν ζαλ κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη φρη ζην 

πεξηζψξην απηήο. Απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

επηηπρίαο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ERP  

  

 

6.1 Φάζειρ Γιασείπιζηρ 

 

Πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο ζπζηεκάησλ ERP 

Γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ERP ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

είλαη ε θαηάξηηζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαη ε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πινπνίεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα απηφ. ηφρνο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ θπξηφηεξσλ απαηηήζεσλ 

ηνπ έξγνπ, ε δηάζπαζή ηνπ ζε ππνζπζηήκαηα θαη ε ζπζηεκαηηθή εθηίκεζε ηνπ 

θάζε ππνζπζηήκαηνο ζε επίπεδν ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, πφξσλ, θφζηνπο, 

πνιππινθφηεηαο θαη άιισλ παξαγφλησλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο δεζκεχεη θαη ηηο δχν πιεπξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, δεζκεχεη δειαδή ηφζν ηελ επηρείξεζε πνπ ζπληζηά ηνλ 

πειάηε φζν θαη ηνλ ζχκβνπιν πινπνίεζεο πνπ ζπληζηά ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 

ERP. Παξάιιεια, δεκηνπξγνχληαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο απαηηήζεηο πνπ 

ζπληζηνχλ αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ 

έξγνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ απνηειεί 

θαηαξρήλ ε χπαξμε ελφο δηεπζπληή έξγνπ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο 

φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπκβνχινπ πινπνίεζεο, θαη ελ ζπλερεία ε απνδνρή 

ηνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 
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έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη εγγξάθσο ηεθκεξησκέλνο, φπσο εγγξάθσο 

ηεθκεξησκέλεο ζα πξέπεη λα είλαη θαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δηθαηνδνζίεο ησλ δχν 

πιεπξψλ. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη επίζεο ε ηεθκεξησκέλε παξνπζίαζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, ε δέζκεπζε απνδνρήο ηνπ απφ ηελ επηρείξεζε, 

αιιά θαη ε δέζκεπζε κε ππέξβαζήο ηνπ απφ ην θνξέα πινπνίεζεο, βάζεη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπ. Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα 

παξαιείπεηαη ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ πξηλ αξρίζεη ην έξγν, ηφζν 

ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ μεθηλάεη κε ηε δεκηνπξγία 

ηεο ζχκβαζεο αλάκεζα ζηα εκπιεθφκελα κέξε. Αθνινπζεί κηα ζεηξά δηαδνρηθψλ 

ζηαδίσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 

 Σνλ νξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ δχν πιεπξψλ 

 Σε δηάζπαζε ηνπ έξγνπ θαη ηε δεκηνπξγία εμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ 

 Σελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ 

 Σε βαζηθή εθκαίεπζε ησλ απαηηήζεσλ θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ 

 Σνλ θαζνξηζκφ ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

 Σνλ ηερληθφ θαη ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ βάζεη 

ηεθκεξησκέλεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απξνφπησλ θαη ησλ ηξφπσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ πνπ 

κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο, ηνλ ρξφλν, ηε κέζνδν 

πινπνίεζεο θηι. 

 Σελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ 

 Σελ ηεθκεξίσζε ησλ απαηηήζεσλ εηδηθψλ πξνκεζεηψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

ιεηηνπξγηθψλ πξνγξακκάησλ θηι. 

 Σελ ηεθκεξίσζε ηνπ φινπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ 
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 Σελ ελππφγξαθε απνδνρή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ απφ 

φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζε απηφ. 

 

 

6.2 Παπακολούθηζη ςλοποίηζηρ ζςζηημάηων ERP 

 

ηφρνο ηεο θάζεο παξαθνινχζεζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζεκείσλ 

παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηηο ζπκβαηηθέο θαη κε ππνρξεψζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ, αιιά θαη ηνπ θνξέα πινπνίεζεο. Ζ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο 

πινπνίεζεο ελφο ERP βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε θαζψο 

θαη ν ζχκβνπινο πινπνίεζεο ζην λα παίξλεη πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πξνφδνπ 

ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ησλ παξξεθιίζεσλ απφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ. Ζ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη επηζεψξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαζεσξήζεσλ. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο ERP 

ζα πξέπεη λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ε νκάδα παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία 

ζα έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε δηθαηνδνζία ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνξεία ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα έρεη αλαπηπρζεί έλα πξφγξακκα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε παξαθνινχζεζε, λα έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί νη ηξφπνη παξαθνινχζεζεο θαη λα έρεη αλαπηπρζεί κηα ζπλνπηηθή 

δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. Σέινο ζα πξέπεη λα έρεη 

πξνεγεζεί ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

έξγνπ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζπκβνχινπ πινπνίεζεο. 

Σν πξφγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πξνεγεζεί ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ηε δηεμαγσγή θαη ηνλ ζπληνληζκφ 

ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ππφινηπεο πνξείαο αλάπηπμεο ηνπ 

έξγνπ. 

 

 

 

 



 51 

6.3 Γιασείπιζη απαιηήζεων ζηα ζςζηήμαηα ERP  

 

ηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ ελφο έξγνπ ERP είλαη ε 

θαζηέξσζε κηαο θνηλήο αληίιεςεο κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ έξγνπ ERP ην νπνίν 

παξακεηξνπνηείηαη θαη πινπνηείηαη βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε. ηα 

πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ φινη νη πξνγξακκαηηζκνί ηνπ έξγνπ, νη 

εθηηκήζεηο, ηα παξαδνηέα θαη ηα έκκεζα πξντφληα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

νπζηαζηηθά είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

Γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε απαηηείηαη ε χπαξμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ή 

κεζφδνπ δηαρείξηζεο φισλ ησλ απαηηήζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα, θαηά 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ. Δπηπιένλ, θάζε απαίηεζε ζα πξέπεη 

λα ηεθκεξηψλεηαη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ππνζηήξημή ηεο απφ ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο (ινγηζκηθφ, εμνπιηζκφο, πξνζσπηθφ). 

Ζ δηαρείξηζε απαηηήζεσλ είλαη νπζηαζηηθά κηα ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε 

φζνλ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ε νπνία απνηειεί ηε βάζε γηα ηηο 

εθηηκήζεηο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ απφδνζε θαη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ. Ζ 

νξγαλσκέλε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλεη ηελ 

επηζεψξεζε ησλ απαηηήζεσλ πξηλ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

θαζψο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο. Δπηπιένλ, θάζε αιιαγή ζην 

ζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη εγγξάθσο θαη λα πινπνηείηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο 

έγθξηζεο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη απαηηήζεηο αιιάδνπλ ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, φηη ε 

πινπνίεζή ηνπο θνζηίδεη θαη φηη ε φιε πνξεία ηνπ έξγνπ βαζίδεηαη ζηελ πνηφηεηα 

ησλ απαηηήζεσλ, ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη κηα ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζήο ηνπο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζα πξέπεη νη θάζε είδνπο απαηηήζεηο λα 

γλσζηνπνηνχληαη ζηε δηνίθεζε θαη θαηφπηλ απηέο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο λα απνξξίπηνληαη. Δπνκέλσο, ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

ελφο έξγνπ ERP ε δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν 

επηηπρίαο θαη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ 

ζπζηήκαηνο φζν θαη ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. 

 

 

 



 52 

6.4 Γιασείπιζη αλλαγών ζηα ζςζηήμαηα ERP 

 

 Ζ δηαρείξηζε αιιαγψλ ζηα ζπζηήκαηα ERP αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο 

πιεξφηεηαο θαη ηεο ζπλέπεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πινπνίεζεο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ αιιαγψλ, ην ζπζηεκαηηθφ ηνπο έιεγρν θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην 

ζχζηεκα φηαλ ρξεηαζηεί. 

Ζ θάζε ηεο δηαρείξηζεο αιιαγψλ πεξηιακβάλεη ζηάδηα πνπ μεθηλνχλ κε ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο αιιαγήο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πινπνίεζήο ηεο, ηελ 

παξαθνινχζεζε  ηεο πινπνίεζήο ηεο, ηελ  έληαμε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

αιιαγήο ζην ζχζηεκα θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο αιιαγήο 

γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ε αιιαγή δελ έρεη επηθέξεη 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ηφρνο ηεο δηαρείξηζεο αιιαγψλ είλαη ε πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζήο ηνπο, ε αλαγλψξηζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νη αιιαγέο 

επεξεάδνπλ, ν έιεγρνο πινπνίεζεο ησλ αιιαγψλ, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε φισλ 

φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα γηα ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη έηζη ψζηε λα 

απνθεχγνληαη ζθάικαηα ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο 

ή κεζφδνπ δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα θαζψο θαη 

ηελ χπαξμε νκάδαο δηαρείξηζεο ησλ ηεθκεξησκέλσλ αιιαγψλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ 

πινπνίεζεο ηνπο. Δπηπιένλ απαηηείηαη ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ζπκβνχινπ πινπνίεζεο. 

ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ελφο έξγνπ ERP απαηηείηαη ινηπφλ ε 

ηεθκεξίσζε θαη ε έγθξηζε πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αιιαγψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ 

ζα δηακνξθψλεηαη φιν ην έξγν θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αθνινπζείηαη κηα 

δηαδηθαζία θαηαγξαθήο, εμέηαζεο, έγθξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ. 
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6.5 Γιασείπιζη κινδύνων ζηα ζςζηήμαηα ERP  

 

  Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ βαζίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ θπξίσο 

πξνβιεκάησλ ηα νπνία δελ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί επεηδή είραλ θαθψο εθηηκεζεί 

ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ (Enterprise Risk Management) απνζθνπεί ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ πηζαλψλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ απηνί ζα 

έρνπλ ζην έξγν θαη αλαπηχζζεη ελαιιαθηηθά ζελάξηα πινπνίεζεο ησλ 

απξνφπησλ βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Δπίζεο, ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη δηαδηθαζίεο 

εληνπηζκνχ ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο έλαο θίλδπλνο επεξεάδεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ έξγνπ, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ηελ ζηξαηεγηθή, ηα ζρέδηα ή ηηο 

αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

ηφρνο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε 

ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ε πηζαλή ε παξνπζίαζε θηλδχλνπ έηζη 

ψζηε λα γίλεη έγθαηξε αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη λα 

πξνδηαγξάθεηαη. Ζ δηαδηθαζία απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε ζηελ πινπνίεζε ελφο 

έξγνπ ERP γηαηί ην θφζηνο αληηκεηψπηζεο ελφο κε πξνβιεπφκελνπ θηλδχλνπ 

κπνξεί λα απνβεί αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

ηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, αλαγλσξίδνληαη ηα πηζαλά ζεκεία 

παξνπζίαζεο θηλδχλσλ θαη έηζη θαηαλέκνληαη αληίζηνηρα νη πφξνη πινπνίεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ βάζεη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ θηι. 

 

 

 

6.6 Γιασείπιζη ζςμβάζεων / ζςμβολαίων ζηα ζςζηήμαηα ERP 

 

    Ζ δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ θαη ζπκβνιαίσλ κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

θνξέσλ πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε κηαο 

θνηλήο θαη απνδεθηήο ζπλεξγαζίαο βαζηδφκελεο ζηα ηερληθά θαη λνκηθά πιαίζηα 

πνπ δηέπνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ ERP θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
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Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβνιαίσλ είλαη κηα 

δσληαλή δηαδηθαζία ε νπνία εθαξκφδεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη επεθηείλεηαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπ. ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο 

είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ έξγνπ, ηεο επέλδπζεο ηνπ 

έξγνπ, αιιά θαη ησλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε κηαο ζχκβαζεο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηη ζα αλαπηπρζεί, πψο ζα αλαπηπρζεί, πψο ζα 

παξαθνινπζεζεί ε αλάπηπμή ηνπ θαη πνηα ηα θξηηήξηα απνδνρήο ηνπ. Γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο σζηφζν απαηηείηαη ε χπαξμε δηαδηθαζηψλ 

επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ επίιπζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε χπαξμε κηαο 

νκάδαο ζηειερψλ ε νπνία ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηήξεζε 

ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηε δηάδνζε ησλ ηερληθψλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ 

ζε φινπο φζνη εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.   

 

 

 

6.7 Αποδοσή επγαζιών / έπγων ζηα ζςζηήμαηα ERP 

 

Ζ δηαδηθαζία απνδνρήο εξγαζηψλ ζε έλα έξγν ERP είλαη απηή πνπ 

ππνζηεξίδεη ηα πνιιαπιά παξαδνηέα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηα ζηάδηα 

πινπνίεζήο ηνπ. Ζ έλλνηα ηεο απνδνρήο είλαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή έλλνηα ε 

νπνία θξίλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Σν 

λα απνδερηεί ν πειάηεο –επηρείξεζε έλα παξαδνηέν ζεκαίλεη θαη δέζκεπζε ζε 

επίπεδν ηερληθφ, δηαδηθαζηηθφ, λνκηθφ θαη πνηνηηθφ. Μεηά ηελ απνδνρή ε επζχλε 

γηα ηελ νξζνινγηθή ιεηηνπξγηθφηεηα παχεη λα αλήθεη ζηνλ ζχκβνπιν θαη 

κεηαβαίλεη ζηελ επηρείξεζε. 

Γηα ηελ απνδνρή ελφο παξαδνηένπ απαηηείηαη ε ηήξεζε ελφο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε χπαξμε κηαο νκάδαο, ππεχζπλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πξνγξάκκαηνο απνδνρήο. Δπηπξφζζεηα, γηα θάζε παξαδνηέν 

πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ηεθκεξίσζεο, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, φπνπ απαηηείηαη ε παξάδνζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα κειινληηθή 

ρξήζε απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ εθπαίδεπζε λέσλ ζηειερψλ. 
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Ζ απνδνρή ελφο παξαδνηένπ κπνξεί λα κελ είλαη νξηζηηθή, αιιά 

πξνζσξηλή, θαζψο ην παξαδνηέν απηφ κπνξεί λα απνηειεί δεδνκέλν εηζαγσγήο 

ζε άιια ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηξίηνπ παξαδνηένπ. ε 

θάζε πεξίπησζε πάλησο θαηά ηελ απνδνρή ελφο παξαδνηένπ ειέγρεηαη ε 

ηαχηηζή ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ φπσο πξνεγήζεθαλ ηεο 

αλάπηπμήο ηνπ. 

 

 

 

6.8 Γιασείπιζη ποιόηηηαρ ζςζηημάηων ERP 

 

ηε ιεηηνπξγία απηή, γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. Γηα λα είλαη έλα έξγν πνηνηηθφ 

ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη θάησ απφ κεζνδεπκέλεο δηαδηθαζίεο θαη κνληέια 

αλάπηπμεο θαη λα πιεξεί ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο 

 

 Να είλαη αμηφπηζην 

 Να είλαη εχρξεζην 

 Να είλαη ζπληεξήζηκν θαη 

 Να είλαη πξνζαξκφζηκν 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζε έλα έξγν ERP απαηηείηαη ε θαηαλφεζε 

ηνπ ζηφρνπ ηνπ έξγνπ, ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο κέζα απφ δηαδηθαζίεο Σερλνινγίαο 

Απαηηήζεσλ (Requirements Engineering), νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζή ηνπ. Δπηπιένλ, ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ζπκβάιιεη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ERP πνπ ζηνρεχεη λα θαιχςεη 

ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

ηε θάζε απηή εληάζζνληαη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηεθκεξίσζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

αλαζθνπήζεσλ, ηηο αλαπξνζαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο, ηηο 

αλαθνξέο, ηελ ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο πνπ δεζκεχνπλ ην πξφγξακκα 

πνηφηεηαο, ηελ θαηαγξαθή ησλ απνθιίζεσλ απφ ην πξφγξακκα πνηφηεηαο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 
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Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (Quality Management) πεξηιακβάλεη θαη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νκάδαο ησλ αηφκσλ ε νπνία ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

επαιήζεπζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ. ην ζρέδην δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

πεξηιακβάλεηαη επίζεο κηα πνιηηηθή δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνσζεί ηε 

δέζκεπζε γηα ηελ πνηφηεηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο θξηηεξίσλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ERP 

 

Καζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ελφο ERP 

ζπζηήκαηνο ζε κηα επηρείξεζε απνηειεί ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ αλαθνξηθά κε έλα ζχζηεκα ERP αλαιχεηαη ζε δχν δηαζηάζεηο. Ζ 

κία αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη ε 

άιιε ζηελ έληαμε λένπ πξνζσπηθνχ. 

 

 

7.1 Δκπαίδεςζη Πποζωπικού 

 

 Ζ νκαιή έληαμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο ζην ζχζηεκα 

ERP πνπ ζα επηιέμεη, πξνυπνζέηεη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ρξεζηψλ ζε έλα λέν πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ηελ εθκάζεζε 

λέσλ δηαδηθαζηψλ δηεθπεξαίσζεο ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ. 

Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο πνπ εθηειεί έλα 

ζχγρξνλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ηφζν ζην ιεηηνπξγηθφ φζν θαη ζην δηαδηθαζηηθφ κέξνο 

ηνπ ινγηζκηθνχ. Παξάιιεια, ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα, φπσο γεληθή εηζαγσγή ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

εθπαίδεπζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα, 
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ιεπηνκεξή εθπαίδεπζε ζηηο νζφλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηα βήκαηα πνπ εθηειεί 

ν θάζε ρξήζηεο, εθπαίδεπζε ζηα εξγαιεία ηνπ ζπζηήκαηνο θηι. 

Πάλσ απφ φια ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζθνπφ λα 

παξνπζηάζεη ζηνπο ρξήζηεο ην ζχζηεκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κε βάζε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη φρη κε βάζε ηηο επηινγέο θάπνησλ κελνχ ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Έηζη, νη ρξήζηεο ζα δνπλ ην ERP σο ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο πνπ 

έθαλαλ πξηλ θαη φρη σο θάηη ξηδηθά δηαθνξεηηθφ. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη απηφο 

πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε λα γλσξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην ERP. 

Ζ ζσζηή νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε 

πξνζαξκνγή ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο. Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν θαη 

εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ έηζη ψζηε ηα άηνκα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα λα είλαη ζε ζέζε λα εθηεινχλ ρσξίο δπζθνιία ηηο 

βαζηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. Κη απηφ γηαηί είλαη ζαθέο φηη ε ειιηπήο εθπαίδεπζε θαη 

πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο πάλσ ζε έλα ζχζηεκα ERP ζα 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ειιηπή ρξήζε θαη αλεπαξθή εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα βέβαηα ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ελφο έξγνπ ERP είλαη 

ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ε απαηηνχκελε εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη. Οη 

ιφγνη πνπ απνηξέπνπλ κηα επηρείξεζε απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

είλαη ην απμεκέλν θφζηνο, ην νπνίν αλαιχεηαη ζε ηξεηο ζπληζηψζεο. Ζ 

εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θνζηίδεη ζε ρξήκαηα, θνζηίδεη ζηνλ ρξφλν πνπ ζα 

κείλνπλ νη ρξήζηεο εθηφο εξγαζίαο θαη ηέινο θνζηίδεη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπνινγίδεηαη κάιηζηα φηη έλα θαιφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο θνζηίδεη πεξίπνπ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. 

Οη παξαπάλσ ιφγνη νδεγνχλ ζήκεξα πνιιέο επηρεηξήζεηο λα εληάζζνπλ ζε 

νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνζνζηφ θάησ ηνπ 10% ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γεληθφηεξα, ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη ε δηάξθεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα κεησζεί, ρσξίο αληίζηνηρα λα κεησζεί ε εθπαηδεπηηθή 

χιε, θαζψο θαη φηη είλαη αξθεηφ ην λα κάζνπλ ιίγνη ην ζχζηεκα θαη λα ην 

κεηαδψζνπλ ζε άιινπο. 
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ηελ πξάμε γηα λα έρεη ην ζχζηεκα άκεζε απνδνηηθφηεηα ζα πξέπεη ε 

εθπαίδεπζε λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ ζην 80% ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Καη κάιηζηα ζα 

πξέπεη λα γίλεη απφ ζπκβνχινπο θαη ζηειέρε πνπ λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε 

εκπεηξία θαη ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ.    

 

 

 

7.2 Ππακηικέρ για ηην αποηελεζμαηική εκπαίδεςζη ηος πποζωπικού 

 

Γηα λα απνθέξεη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο 

πινπνίεζεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζα 

πξέπεη λα είλαη κεζνδεπκέλε θαη λα ζηεξίδεηαη ζε θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο. 

ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε κεηαθνξά βαζηθήο ηερλνγλσζίαο ρξήζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη ε κεηαθνξά επηζηεκνληθήο ηερλνγλσζίαο. Ξεθηλψληαο 

απφ ηα πξψηα ζηάδηα ινηπφλ, είλαη απαξαίηεην λα έρεη πξνεγεζεί ζρεδηαζκφο 

ησλ θάζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλεμαξηήησο επηπέδνπ ή κεγέζνπο, ε 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αξρίζεη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα γίλεη απφ γλψζηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ρσξίο λα απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ γηα ηε κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο. εκαληηθφ είλαη επίζεο λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο θαη 

νη ειιείςεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ε εθπαίδεπζε λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζε φηη 

πξαγκαηηθά έρνπλ αλάγθε νη ρξήζηεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ βνεζάεη ε 

πξνεηνηκαζία θαη ε δηάζεζε ζηνπο ρξήζηεο αλαιπηηθψλ νδεγηψλ ρξήζεο πνπ λα 

έρνπλ εμαρζεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη φρη ε γεληθφινγε πεξηγξαθή 

νδεγηψλ ρξήζεο απφ πξνεγνχκελα έξγα. 

Σελ πξψηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεην λα 

αθνινπζήζεη έλαο δεχηεξνο γχξνο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηα πιαίζηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. ‟ απηφ ζα βνεζήζεη εθηφο ησλ άιισλ θαη ν ζπλερήο έιεγρνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε επέκβαζε γηα θάιπςε δηνξζσηηθψλ 

θηλήζεσλ φηαλ θαη φπνπ ρξεηαζηεί. 
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εκαληηθφο είλαη σζηφζν θαη ν ξφινο ηεο δηνίθεζεο ζηε φιε δηαδηθαζία 

δεδνκέλνπ φηη ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θαηάξηηζε 

πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγφ ζηήξημε ηεο δηνίθεζεο. Αο κελ μερλάκε φηη ε δηνίθεζε 

είλαη απηή πνπ ζέηεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα θαη 

αλαιακβάλεη ηηο πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Σέινο, ζεκηηφ είλαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο λα 

δηεμάγεηαη έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ απνδεθηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πξαθηηθψλ. 

 

 

7.3 Ένηαξη Νέος Πποζωπικού 

 

Γηα ηελ έληαμε λένπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε κηα επηρείξεζε 

ελδείθλπληαη δχν ηξφπνη. Δίηε ε πξφζιεςε έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ απφ άιιεο 

επηρεηξήζεηο, είηε ε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ λέα ζηειέρε. Καη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε κηιάκε γηα ζηειέρε πνπ θαηά θαλφλα ζα ηνπο 

δηαθξίλεη επαγγεικαηηθή σξηκφηεηα, εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη ηελ άκεζε πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν πεξηβάιινλ θαη ηελ άκεζε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Απφ ηελ άιιε φκσο πξνθχπηεη ε 

δπζθνιία ηεο άζθεζεο δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ αιιά θαη ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε πξφζιεςε έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε δελ ζπληξέρνπλ δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε 

δηνίθεζεο θαη ην πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, ηα λέα 

ζηειέρε δηαθξίλνληαη ζπλήζσο γηα ηε θηινδνμία ηνπο, ηε δεκηνπξγηθφηεηά θαη ηηο 

λέεο ηδέεο ηνπο. Βέβαηα κηα επηρείξεζε πνπ εληάζζεη ζην δπλακηθφ ηεο λέα 

ζηειέρε αληηκεησπίδεη πάληα ηνλ θίλδπλν γηα πηζαλφηεηα ζθαικάησλ, έιιεηςεο 

εκπεηξίαο θαη αμηνπηζηίαο αιιά θαη έιιεηςεο επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο. 

Δθηφο απφ ηελ έληαμε λένπ πξνζσπηθνχ, κηα επηρείξεζε κπνξεί, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκφζεη έλα λέν ζχζηεκα ERP, λα δηαηεξήζεη ην 

ππάξρνλ πξνζσπηθφ κε δηάθνξα θίλεηξα, φπσο κε ηελ αχμεζε ησλ απνδνρψλ, 

ηελ πξνζθνξά παθέηνπ παξνρψλ (π.ρ. ηαηξηθψλ, αζθαιηζηηθψλ θηι.), ηε 
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δηαηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνδνρψλ ζε αληαγσληζηηθά επίπεδα, ηε 

δηακφξθσζε επέιηθηνπ σξαξίνπ θ.α. 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8:ΟΦΔΛΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΔΝΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ERP 

 

Οη πξνζδνθίεο κηαο επηρείξεζεο κεηά ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην 

νπνίν απηή δξαζηεξηνπνηείηαη. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο AMR Research, 

νη ηξεηο ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη γηα ηελ αγνξά ινγηζκηθνχ ERP είλαη ε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ απαηηείηαη ε δέζκεπζε ζεκαληηθψλ πφξσλ ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ αγνξά, εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε, εθπαίδεπζε, 

ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πφξνη απηνί, εθηφο απφ ρξεκαηηθά 

πνζά, πεξηιακβάλνπλ θαη ηε δέζκεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο. 

Έηζη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ πινπνίεζε 

ελφο ERP ζπζηήκαηνο δελ αξθεί λα ιεθζνχλ ππφςε κφλν νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο, αιιά ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί θαη ε Απφδνζε ηεο Δπέλδπζεο (Return 

on Investment – ROI), ην θεξδνο δειαδή πνπ πξνζδνθά ε επηρείξεζε απφ ηελ 

επέλδπζή ηεο ζε ινγηζκηθφ ERP. 

Σα ζηνηρεία εθείλα, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ ζπληζηά κηα αληηπξνζσπεπηηθή 

εηθφλα ηεο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο ζε έλα έξγν ERP, είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Πιεξνθνξία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν: Έλα ζχζηεκα ERP δεκηνπξγεί 

ζπλζήθεο εχθνιεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη απνθπγήο 

αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ. Σα επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα είλαη 

πιένλ πξνζβάζηκα άκεζα απφ νπνηαδήπνηε ζέζε εξγαζίαο ζην 

δίθηπν (κε άμνλα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ). Ζ έιιεηςε 

άκεζεο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίαο ζην γξήγνξα κεηαβαιιφκελν 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ίζσο κεηαθξάδεηαη θαη ζε δπζθνιία 

επηβίσζεο.  
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 Μείσζε ρξφλνπ θαηαρσξήζεσλ ησλ δεδνκέλσλ: ε πιεξνθνξία 

εηζάγεηαη κία θνξά ζηνλ ηφπν θαη ηελ ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη, 

απφ εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν, θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ νιφθιεξε ηελ 

εηαηξεία. 

 Βειηίσζε ζηηο δηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο (consolidation): αλαθέξεηαη 

ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ή/θαη ζηνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ. Ζ 

ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απηφκαηε, κε ηηο θαηάιιειεο κεηαηξνπέο ζην λφκηζκα, ηα ινγηζηηθά 

πξφηππα θαη ηηο φπνηεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Δπθνιφηεξε ζπκκφξθσζε ζε ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά πξφηππα: 

είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ε αδπλακία πηνζέηεζεο απφ ηελ 

επηρείξεζε πνηθίισλ πξνηχπσλ, φπσο ησλ πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ISO 9002, Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IAS) θηι. Έλα 

θαιφ ERP ζχζηεκα, κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο κνληεινπνίεζεο, 

θάλεη ηε κεηάβαζε εχθνιε θαη ζίγνπξε. 

 Αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε: απνηειεί έλα πξφβιεκα ηνπ 

νπνίνπ ε ιχζε είλαη επηηαθηηθή φζν θαη δαπαλεξή. πρλά απαηηεί 

αιιαγή ζε πιήζνο άπισλ παξαγφλησλ, φπσο ζηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν ινγηζκηθφ  ERP βειηηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ κε ηε βειηίσζε άιισλ παξακέηξσλ, φπσο ηελ 

ηαρχηεξε θαη αθξηβέζηεξε εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ θηι. 

 Μείσζε ιαζψλ: πξφθεηηαη γηα έλα παξάγνληα πνπ ζεσξείηαη ζρεηηθά 

εχθνια κεηξήζηκνο κε άκεζε αληαπφθξηζε ζε πιήζνο άιισλ, φπσο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηε κείσζε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ζηε κείσζε ησλ δηαθπγφλησλ θεξδψλ, 

θηι. 

 

Σα παξαπάλσ είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε πνπ κπνξεί λα έρεη κηα εηαηξεία 

απφ έλα ERP ζχζηεκα θαη ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ROI. 

Πξφζζεηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη κηα επηρείξεζε απφ ηελ εθαξκνγή 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ERP είλαη ηα εμήο: 

 Αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

θαη κνξθνπνίεζε ησλ αλαθνξψλ (reports) ζχκθσλα κε ηηο 
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πξνδηαγξαθέο ηνπο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε πξφζβαζε ζε ζηνηρεία 

πνπ εηζήρζεζαλ απφ άιινπο ρξήζηεο, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο αζθαιείαο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή 

(administration) ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Δμαζθάιηζε ηεο απηνκαηνπνίεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ 

ειέγρνπ φισλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ. 

 Πξνζνκνίσζε θάζε εξγαζίαο γηα φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε έλα εληαίν πεξηβάιινλ Οηθνλνκηθήο θαη 

Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο, Πξνγξακκαηηζκνχ Παξαγσγήο θαη 

Γηαρείξηζεο Πφξσλ. 

 Δμαζθάιηζε ηεο επνπηείαο ηεο επηρείξεζεο ζε φια ηα 

ππνθαηαζηήκαηα ηεο θαη γηα φιεο ηηο ζρέζεηο κε ζπλεξγάηεο. 

 Άκεζε θαη αθξηβέζηεξε κέηξεζε ησλ δεηθηψλ απφδνζεο φισλ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Μείσζε ηνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ θαη επνκέλσο ηνπ θφζηνπο 

πξνκεζεηψλ, αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κείσζε ηνπ θφζηνπο 

πξνκεζεηψλ θαη κείσζε ησλ δηαθηλήζεσλ πιηθψλ εληφο θαη εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Έιεγρνο πξφζβαζεο δεδνκέλσλ κε θσδηθνχο αζθαιείαο (ζε φια ηα 

ζπζηήκαηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ινγηζκηθνχ) θαη κε ηελ πιήξε 

δπλαηφηεηα ειεθηξνληθνχ νξηζκνχ ησλ ππνζπζηεκάησλ ζηα νπνία 

έρεη πξφζβαζε έλαο ρξήζηεο, ησλ κελνχ ζηελ νζφλε ηνπ θηι. 

 Έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ην ζχζηεκα, απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ εξγαζηψλ θαη θαηάξγεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

κε ηελ εηζαγσγή απνδνηηθψλ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ 

επεμεξγαζίαο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ, πξαγκαηνπνίεζεο 

πξνθαζνξηζκέλσλ ειέγρσλ θαη παξνρήο εγθξίζεσλ (Workflow 

Management). 

 Δμαζθάιηζε ηεο πξνηππνπνίεζεο θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο κε ηηο 

πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο MRP II (Manufacturing 

Resource Planning II). 
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 Δμνηθνλφκεζε δπλακηθφηεηαο κε ηε κείσζε ησλ ρξφλσλ παξαγσγήο 

έξγνπ ζε φια ηα ηκήκαηα θαη ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ (Human Resource Management). 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα ζπζηήκαηα 

ERP ππνζηεξίδνπλ κηα λέα νξγάλσζε, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο (processes) θαη φρη ζηηο ιεηηνπξγίεο (functions), θαη εμνπιίδνπλ ηελ 

εηαηξεία κε εληαία εξγαιεία θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. Με ιίγα ιφγηα, ηα ζπζηήκαηα 

ERP ηππνπνηνχλ θαη ελνπνηνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θάησ απφ κηα 

εληαία πιαηθφξκα (φπσο κπνξνχκε λα δνχκε θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα), 

θαηαξγνχλ ηηο λεζίδεο πιεξνθνξηψλ, απινπνηνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πινπνίεζε λέσλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ERP 

 

Ζ εκθάληζε ησλ ζπζηεκάησλ ERP ήξζε λα θαιχςεη πιεζψξα αλαγθψλ 

ππνζηεξίδνληαο κε εληαίν θαη νινθιεξσκέλν ηξφπν ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θαζηζηψληαο έηζη ηελ εηαηξεία επέιηθηε θαη 

εππξνζάξκνζηε ζε θάζε κεηαβνιή, ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηεο πεξηβάιινληνο. Με ηελ αλνηθηή αξρηηεθηνληθή θαη ηα ππνζπζηήκαηα πνπ 

δηαζέηνπλ, ηα ζπζηήκαηα ERP κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ βηνκεραληθήο ή εκπνξηθήο επηρείξεζεο θαιχπηνληαο 

πιήξσο φιν ην θάζκα ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε φκσο ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ θαη ηελ απφδνζε ηεο 

επέλδπζεο ελφο έξγνπ ERP απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε νξζή 

πινπνίεζή ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί γξήγνξε θαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο απαηηήζεηο  

ηεο επηρείξεζεο πινπνίεζε απαηηείηαη απζηεξή δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ θαζψο θαη πξνζήισζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηα ζπγθεθξηκέλα 

βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. 

Απαξαίηεην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη θαη ε 

εθ ησλ πξνηέξσλ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζε 

θαίξηα ζεκεία ηνπ έξγνπ. Κη απηφ γηαηί ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ 

ERP ζπλνδεχεηαη απφ πξνβιήκαηα ηα νπνία αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα 

ζπληζηνχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ERP. 

Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηα πξνβιήκαηα απηά, είλαη ζθφπηκν λα πνχκε φηη ε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP ζε κηα επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη 

απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη πξνεπηινγήο. ‟ απηφ ην ζηάδην 

ινηπφλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνλ εηαηξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηα ηερληθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, φζν 

θαη ην θφζηνο θαη ην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ. εκαληηθφ ξφιν ζα παίμεη βέβαηα θαη 

ε εηνηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην επίπεδν ηεο εζσηεξηθήο 

νξγάλσζεο, φπσο επίζεο θαη ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη έηνηκα ζε πξψηε θάζε λα πξνζαξκνζηνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

απνξξνθήζνπλ έλα ηέηνην πξφγξακκα. 
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9.1 Κόζηορ Υλοποίηζηρ 

  Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην απμεκέλν 

θφζηνο ηνπ. Οη πφξνη ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα δηαζέζεη κηα εηαηξεία γηα ηε 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ελφο ERP ζπζηήκαηνο θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. 

Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ζηηο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ζην θφζηνο 

αλαβάζκηζεο ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο. Ζ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ελφο ERP 

ζπζηήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε εμνπιηζκνχ θαη δηθηπαθήο ππνδνκήο 

απαιιαγκέλεο απφ αζπκβαηφηεηεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο 

ζπζηεκάησλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ξνή θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε φιε ηελ 

έθηαζε ηεο επηρείξεζεο. Σν θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο 

θαζψο θαη απηφ ηνπ ινγηζκηθνχ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην ηχπν θαη ην κέγεζνο ηεο 

θάζε εηαηξείαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή, ζε ζρέζε κε ηελ πιεζψξα ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζήκεξα ζηελ αγνξά, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ιχζεο ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ζηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε θαη ηελ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν θφζηνο απηφ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 

ππάξρνπζα νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ ππάξρνληα ηξφπν ζπγθέληξσζεο 

θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Αλ ππάξρεη κηα ζηνηρεηψδεο έζησ 

νξγάλσζε ζηα θχξηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ην θφζηνο εηζαγσγήο ησλ 

δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα πεξηνξίδεηαη ζε ρακειά επίπεδα. ε πεξίπησζε φκσο 

πνπ ε επηρείξεζε είλαη δνκεκέλε ζε κεκνλσκέλνπο ηνκείο κε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ ηε ξνή θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλά 

ηνκέα, ηφηε ην θφζηνο απηφ απμάλεηαη. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ζην θφζηνο γηα ηελ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε 

απφ εμεηδηθεπκέλν ζχκβνπιν θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηα νπνία έγηλε 

αλαθνξά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 



 67 

ζνλ αθνξά ζηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα παξακεηξνπνίεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δε ζηακαηνχλ κεηά ηελ εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Αληίζεηα, νη αλάγθεο απηέο 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη, εηδηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, φπσο 

π.ρ. ζηελ πεξίνδν θιεηζίκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ή φηαλ κεηαβιεζνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο π.ρ. φηαλ κηα επηρείξεζε μεθηλήζεη λα 

πξαγκαηνπνηεί εηζαγσγέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαβάιεη 

αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζεκαληηθά πνζά ζηελ εηαηξεία ππνζηήξημεο γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο. 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία αθνξά ζην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο 

εθαξκνγήο. Σφζν ν εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ε 

δηθηπαθή ππνδνκή απαηηνχλ ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ πξνκεζεχηξηα 

εηαηξεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δπηπιένλ, ε ξαγδαία εμέιημε φισλ 

ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα 

αλαβάζκηζε ησλ πθηζηακέλσλ ζπζηεκάησλ, ψζηε απηά λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην θφζηνο αγνξάο θαη πινπνίεζεο 

ελφο ζπζηήκαηνο ERP κπνξεί λα θηάζεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Πξφθεηηαη 

φκσο γηα κηα πιεξνθνξηαθή ππνδνκή απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ κηαο εηαηξείαο. Παξφιν ινηπφλ πνπ ηα 

ζπζηήκαηα ERP έρνπλ κεγάιν θφζηνο, δε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ 

δαπάλε, αιιά ζαλ επέλδπζε, ε νπνία κάιηζηα κπνξεί λα απνζβεζηεί ζε πνιχ 

κηθξφ δηάζηεκα, εηδηθά αλ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα θαιχςεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ηεο εηαηξείαο, θαη φρη απιά γηα λα κεραλνγξαθήζεη ηηο ήδε πθηζηάκελεο 

δηαδηθαζίεο. 

 

 

9.2 Ανθπώπινορ παπάγονηαρ 

 Έλαο παξάγνληαο πνπ δπζρεξαίλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο ERP ζε κία επηρείξεζε είλαη ε θπζηθή αληίδξαζε 

ηνπ αλζξψπνπ ζε θάζε λεσηεξηζκφ. Ζ αληίδξαζε απηή παξαηεξείηαη ηφζν ζε 

επίπεδν ρξεζηψλ, φζν θαη ζε επίπεδν δηνίθεζεο. 
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Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη πξνζαξκνγή ησλ ρξεζηψλ ζε 

έλα λέν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, εθκάζεζε λέσλ δηαδηθαζηψλ δηεθπεξαίσζεο ησλ 

θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ, πηνζέηεζε κηαο λέαο κνξθήο νξγάλσζεο θαη γεληθφηεξα 

αλαδηνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζχλνιφ ηνπο. ια απηά 

ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά γηα ηε κεηάβαζε απφ έλα κεκνλσκέλν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα κε πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο ζε έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά κε ηξφπν εληαίν θαη επέιηθην ην 

ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Βέβαηα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πξνζθέξνπλ απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο ζηηο ηδηαίηεξεο θαη δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θάζε ρξήζηε, κε θαζηεξσκέλα, θνηλά απνδεθηά 

πξνγξακκαηηθά εξγαιεία. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή νδεγεί θαη ε θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ επθνιία πξνζαξκνγήο ησλ ρξεζηψλ θαη 

ηελ άκεζε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ παξαζπξηθνχ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο. 

 

 

9.3 Τασύηηηα εκηέλεζηρ διαδικαζιών 

   πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηα ζπζηήκαηα ERP είλαη 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηα νπνία θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο κηαο επηρείξεζεο ελνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηεο. Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη πξφθεηηαη γηα ηεξάζηηεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

επηηξέπνπλ επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθά επεμεξγαζία ελφο κεγάινπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ. 

Καζψο φκσο ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ δηνγθψλεηαη, κεηψλεηαη ζηαδηαθά ε 

αλακελφκελε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζπζζψξεπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ εμαζθαιίδεη απφ ηε κηα ζπκβαηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ, απφ ηε άιιε φκσο απμάλεη ηηο ρξνληθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζήο ηνπο. 

Έηζη, κεξηθέο θνξέο παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη δπζρεξαίλεη έηζη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 
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9.4 Φπόνορ ςλοποίηζηρ ζςζηήμαηορ 

 

Γηα λα κπνξέζεη έλα ζχζηεκα ERP λα απνδψζεη ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα ζε κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη ν πξνκεζεπηήο ηνπ ινγηζκηθνχ λα 

πξνζαξκφζεη ην ινγηζκηθφ έηζη ψζηε απηφ λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο. Απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγθαζηηθή αιιαγή 

θάπνησλ ιεηηνπξγηψλ ή δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ. Κάηη ηέηνην αλαπφθεπθηα απμάλεη ην θφζηνο 

αιιά θαη ην ρξφλν εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηα ηε επηηπρία εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP ζε κηα επηρείξεζε ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή είλαη ε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε πινπνίεζε ηνπ εληφο ησλ 

νξίσλ πνπ απηφ πξνβιέπεη. Οπνηαδήπνηε ππέξβαζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί εμ‟ αξρήο ζπληζηά απνηπρία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Θα πξέπεη 

ινηπφλ λα γίλεη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα επηιεγεί, έηζη ψζηε ην 

έξγν λα νινθιεξσζεί ζηνλ αλακελφκελν ρξφλν. 

Ο ρξνληθφο παξάγνληαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ην 

ζχζηεκα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηελ πξψηε εξγάζηκε 

εκέξα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλ φρη ζην ζχλνιφ ηνπ, ηνπιάρηζηνλ ην θχθισκα 

εκπνξνινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ζηελ απιή ηεο κνξθή, έηζη ψζηε λα εθδίδνληαη 

παξαζηαηηθά πψιεζεο απφ ην λέν ζχζηεκα. 

 

 

 

9.5 Πποζαπμογή ζηιρ ανάγκερ ηηρ επισείπηζηρ 

 

 Ζ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ERP ζε κηα επηρείξεζε είλαη κηα δηαδηθαζία 

πνπ απαηηεί ηελ αθνζίσζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηφζν ηεο ίδηαο φζν θαη ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο γηα αξθεηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε πιήξεο πξνζαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηηο επηκέξνπο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ε 

νκαιή κεηάβαζε απφ ηε ήδε ππάξρνπζα εθαξκνγή ζηελ θαηλνχξγηα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο αγνξψλ θαη θιάδσλ επηρεηξήζεσλ θαη αλάινγα κε 
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ηνλ ηξφπν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο. Παξφιν πνπ νη ζεκαληηθέο θάζεηο φιεο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη παξφκνηεο γηα θάζε ηχπν εηαηξείαο, σζηφζν ε επηηπρία ηεο 

έγθεηηαη ζηε κειέηε θαη ζηελ απεηθφληζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε εηαηξείαο ζην 

ζχζηεκα. 

Σα θχξηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο παξακεηξνπνίεζεο, φπσο νλνκάδεηαη, 

είλαη ε απνηχπσζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε αλάιπζε 

θαη αμηνιφγεζε ηνπο, θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζε επηιεγκέλεο δηαδηθαζίεο 

πνπ ππνζηεξίδεη ην παθέην ERP. 

Ζ κνξθή ηνπ θάζε παξαζηαηηθνχ, ε θσδηθνπνίεζε, ε ζεηξά εκθάληζεο ησλ 

πεδίσλ, νη αλαθνξέο (reports), ηα γξαθηθά, ην επίπεδν πξφζβαζεο θαη ε 

δπλαηφηεηα επέκβαζεο ή κε ζηα ζηνηρεία απφ θάζε ρξήζηε ρσξηζηά, ε γιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε ρξήζηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αξρείσλ θάζε 

εθαξκνγήο, ε ζεηξά ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηεξνχληαη θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ είλαη νη ζπλεζηζκέλεο κεραλνγξαθηθέο απαηηήζεηο θάζε 

επηρείξεζεο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην 

πνζνζηφ επηηπρίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

εκαληηθφ κέξνο ηεο δπζθνιίαο παξακεηξνπνίεζεο πνπ απμάλεη ην ρξφλν 

θαη ην θφζηνο πινπνίεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο ζηελ πνξεία 

ηνπ έξγνπ πξνθχπηνπλ παξεθθιίζεηο θαη λέεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο 

πξνδηαγξαθέο. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο ηεο έιιεηςεο εκπεηξίαο ησλ 

εηαηξεηψλ πψιεζεο ERP ζπζηεκάησλ, θαζηζηά ηα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπο δχζθνια αληηκεησπίζηκα, δεδνκέλνπ φηη 

θάζε πειάηεο είλαη γη‟ απηέο θάηη πξσηφγλσξν φζνλ αθνξά ζην «ζηήζηκν» ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ, γηα εηαηξείεο πνπ κφιηο μεθηλνχλ ηε κεραλνγξάθεζή ηνπο, ε 

αλάγθε πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο δηαδηθαζίεο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ 

θάπνην ζχζηεκα είλαη ζε ιεηηνπξγία πξέπεη λα εξκελεπηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ ζπιιερζεί θαη λα κεηαθεξζνχλ ζην θαηλνχξγην. 

Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα ζπζηήκαηα ERP επηθεληξψλνπλ θαηά 

θχξην ιφγν ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, αγλνψληαο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ λα κελ είλαη ζε ζέζε πνιιέο θνξέο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πςειέο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο 

βηνκεραληθήο επηρείξεζεο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παξαδνζηαθά, γεληθψλ 
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εθαξκνγψλ ERP αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ νινθιεξσκέλα ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο βηνκεραλίαο, δεκηνπξγψληαο απμεκέλεο απαηηήζεηο ζηε δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο. 

Ζ απνηχπσζε, ε αλάιπζε θαη ε πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ απνηεινχλ ινηπφλ θξίζηκα βήκαηα, φρη κφλν γηα ηελ επηηπρή 

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

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα. Γη‟ απηφ νπνηαδήπνηε αδπλακία 

αληηκεηψπηζεο δπζθνιηψλ ζ‟ απηή ηε θάζε πινπνίεζεο ζπληζηά απνηπρία γηα ην 

ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ ΒΗΜΑ 

 

Ζ πινπνίεζε ελφο ERP ζπζηήκαηνο απνηειεί ην πξψην ζηάδην ηεο 

επηρείξεζεο πξνο ηνλ ζχγρξνλν απηνκαηηζκφ ηεο. Ζ απνηειεζκαηηθή κάιηζηα 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηθέξεη ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηελ ζπγθέληξσζε εληαίσλ 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε δπλαηφηεηα άκεζεο πξνζπέιαζεο ζε νιφθιεξε 

ηελ επηρείξεζε. 

Σν δεχηεξν θαη θξηζηκφηεξν ζηάδην είλαη ην ηη γίλεηαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ERP, έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ πξνζθέξεη. Καηά ην πξψην ζηάδην ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ επηθξαηεί είλαη 

ζην αλ ζα πεηχρεη ε πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηθέξνληαο ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. ην δεχηεξν ζηάδην ν πξνβιεκαηηζκφο κεηαθέξεηαη ζην αλ ζα 

απνδψζεη ε ηερλνινγηθή απηή επέλδπζε ηφζν απφ νξγαλσηηθή φζν θαη απφ 

παξαγσγηθή άπνςε. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή απαηηείηαη ε εθαξκνγή κηαο ζεηξάο πξαθηηθψλ κε 

θχξην ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ έρεη απνθέξεη 

ζηελ επηρείξεζε ε πινπνίεζε ελφο ERP ζπζηήκαηνο. ηηο πξαθηηθέο απηέο 

εληάζζεηαη θαηαξρήλ ε επζπγξάκκηζε ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πξαγκαηηθνχο ηεο 

ζηφρνπο, κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκείσλ εθείλσλ πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε 

έηζη ψζηε απηή λα επηηεπρζεί. 
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Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε εμηζνξξφπεζε ησ αιιαγψλ ζε αλζξψπνπο, 

δηαδηθαζίεο θαη ηερλνινγίεο θαη ε κεηάβαζε ζε λένπο ξφινπο κε ηελ αλάιεςε 

πεξηζζφηεξσλ δηαρεηξηζηηθψλ θαζεθφλησλ, κε ηερλνινγηθή ελεκέξσζε θαη 

απμαλφκελεο αξκνδηφηεηεο. εκαληηθή είλαη επίζεο ε ζπλερήο εθπαίδεπζε, ηφζν 

ησλ ρξεζηψλ, φζν θαη ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο 

ζην λέν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ε εθκάζεζε λέσλ δηαδηθαζηψλ δηεθπεξαίσζεο ησλ 

θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ θαη ε πηνζέηεζε κηαο λέαο κνξθήο νξγάλσζεο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ελφο λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ελφο ERP ζπζηήκαηνο παίδεη επίζεο ε δηάδνζε, ε ελίζρπζε θαη ε πξνψζεζε ηνπ 

λένπ εληαίνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζε φια ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο αιιά 

θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο. Θα πξέπεη λα γίλεη θνηλή ζπλείδεζε φηη ε αμηνπνίεζε 

ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξνζθέξεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ 

επηρείξεζε, φπσο κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, 

ηαρχηεηα, επειημία θαη απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ε δηνίθεζε φηη ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα λέα νξγαλσηηθή 

δνκή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο δηεξγαζίεο θαη φρη ζηα ηκήκαηα, λα αλαπηπρζεί 

θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη φρη αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη γεληθφηεξα λα 

θπξηαξρήζεη κηα λέα βειηησκέλε θηινζνθία ζηε δηνίθεζε θαη ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Σέινο, ηελ πινπνίεζε ελφο ERP ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

αθνινπζεί ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο κεηξήζεσλ 

δηαθφξσλ κεγεζψλ, φπσο απνδνηηθφηεηαο, ιεηηνπξγηθφηεηαο, επρξεζηίαο, 

ζθαικάησλ, αμηνπηζηίαο, πνηφηεηαο θηι., έηζη ψζηε λα εληνπίδνληαη νη πηζαλέο 

αδπλακίεο θαη λα αληηκεησπίδνληαη εγθαίξσο. Άιισζηε, ηφζν ε ειιεληθή φζν θαη 

ε δηεζλήο εκπεηξία ππνδεηθλχνπλ φηη ε εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP δελ 

απνηειεί ηνλ θαηαιεθηηθφ ζηφρν κηαο επηρείξεζεο, αιιά ηελ αθεηεξία ηεο 

πνξείαο ηεο πξνο ηελ ζπλερή βειηίσζε. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ SAP R/3 ΣΗ NESTLE WATERS HELLAS 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11: Nestlé 

 

 

 

11.1 Σσεηικά με ηον όμιλο Nestle 

 

Ζ ζπγρψλεπζε ην 1905 ηεο επηρείξεζεο ¨FARINE LACTEE HENRI 

NESTLE”  ηνπ Henri Nestlé ε νπνία έδξεπε ζην Vevey Διβεηίαο θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ παξαζθεπή θαη δηάζεζε γαιαθηνχρνπ αιεχξνπ  

(Farine Lactee) γηα βξέθε απφ ην 1866, κε ηελ εηαηξεία ¨ANGLO- SWISS 

CONDENSED MILK COMPANY” ε νπνία έδξεπε ζην Cham Διβεηίαο θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ παξαζθεπή θαη δηάζεζε δαραξνχρνπ ζπκππθλσκέλνπ 

γάιαθηνο απφ ην 1866, απνηέιεζε ηελ αξρή ηνπ Οκίινπ NESTLE. 

       Ήδε απφ ηηο απαξρέο ηεο, ην 1866, φηαλ ν Henri Nestlé δεκηνχξγεζε ηελ 

πξψηε βξεθηθή ηξνθή, ηελ πεξίθεκε Farine Lactee, αληαπνθξηλφκελνο ζε κηα 

ππαξθηή θνηλσληθή αλάγθε, ε ζπλερήο αλάπηπμε ηεο Nestlé πξνήιζε θπξίσο 

κέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή πξσηνπνξία θαη ηζηνξηθέο θαηλνηνκίεο πνπ  

δεκηνχξγεζαλ νπζηαζηηθά εληειψο λένπο ηνκείο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ (π.ρ. 

ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο δηαηξνθήο, ηνπ ζπκππθλσκέλνπ γάιαθηνο, ηνπ 

ζηηγκηαίνπ θαθέ, ηεο ζνθνιάηαο κε γάια, θ.ά.). 

       H Nestlé απνηειεί ην κεγαιχηεξν νξγαληζκφ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ εηήζηα επέλδπζή ηεο ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε είλαη 

ε κεγαιχηεξε ηνπ θιάδνπ ελψ ην πξνζσπηθφ ηεο ζηνλ ηνκέα απηφ μεπεξλά ηα 
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3.000 άηνκα. Σν Δξεπλεηηθφ Κέληξν ηεο Nestlé (Nestlé Research Centre) ζηελ 

Λσδάλε, φπνπ δηεμάγεηαη βαζηθή έξεπλα, αλαγλσξίδεηαη παγθνζκίσο σο έλα απφ 

ηα θνξπθαία θέληξα εξεπλψλ ζην είδνο ηνπ κε πάλσ απφ 300 δεκνζηεχζεηο ζε 

έγθπξεο επηζηεκνληθέο εθδφζεηο θάζε ρξφλν.  

       Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ Nestlé, ν νπνίνο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε 

επηρείξεζε εηδψλ δηαηξνθήο παγθνζκίσο, επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο 

θαη εηδηθήο αλζξψπηλεο δηαηξνθήο. Αλ θαη αξρηθά νη εξγαζίεο ηεο βαζίζηεθαλ ζην 

γάια θαη ηα εηδηθά πξντφληα δηαηξνθήο γηα παηδηά, πνιιά αθφκα πξντφληα 

πξνζηέζεθαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, φπσο ζνθνιάηεο 

θαη δαραξψδε (CRUNCH, CAILLER, KIT KAT, AFTER EIGHT, SMARTIES θιπ.), 

θαθέο (NESCAFE, θιπ.), ζηηγκηαία ξνθήκαηα (NESTEA, NESQUIK θιπ.), 

καγεηξηθά πξντφληα (ζνχπεο, δσκνί θαη πνπξέο MAGGI, δπκαξηθά ΒUITONI, 

θνλζέξβεο LIΒBY‟S θιπ.), πξντφληα ςπγείνπ (γηανχξηη CHAMBOURCY, παγσηά 

NESTLE, MOTTA θαη CAMY, επηδφξπηα θιπ.), θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ 

(PERRIER, VITTEL, SAN PELLEGRINO θιπ.), θαηεςπγκέλα πξντφληα (LEAN 

CUISINE) θαη πξντφληα δεκεηξηαθψλ (FITNESS, CLUSTERS, CHEERIOS θιπ). 

ήκεξα, ε NESTLE δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηνλ ηνκέα πξντφλησλ δηαηξνθήο 

κηθξψλ θαηνηθίδησλ δψσλ (FRISKIES, GOURMET, FELIX θιπ.), φπσο θαη ζηνπο 

ηνκείο ησλ νθζαικνινγηθψλ (ALCON, OPTI - FREE θιπ.), δεξκαηνινγηθψλ 

θαξκαθεπηηθψλ θαη θαιιπληηθψλ πξντφλησλ (NUTRADERM, BENZAC θιπ.).  

 

 

11.2 Σσεηικά με ηη Nestlé Δλλάρ  

 

       ηελ Διιάδα, ε Nestlé έρεη παξνπζία πάλσ απφ 100 ρξφληα θαη απνηειεί 

ζήκεξα κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραληθέο εηαηξείεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Ο 

κηινο Nestlé ζηελ Διιάδα ζήκεξα απνηειείηαη απφ ηηο εηαηξείεο NESTLE 

ΔΛΛΑ Α.Δ., NESTLE ΔΛΛΑ ΠΑΓΩΣΑ Α.Δ., ΟΜΗΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΩΝ 

ΔΛΛΑΓΟ Δ.Ο.Ο.. θαη ALCON INTERNATIONAL ΔΛΛΑ ΔΠΔ, δηαζέηεη 

ζπλνιηθά 4 εξγνζηάζηα θαη απαζρνιεί ζπλνιηθά 1350 άηνκα. Γηα ην 2006 

πξαγκαηνπνίεζε θχθιν εξγαζηψλ 460,6 εθαηνκκπξίσλ επξψ, κε θέξδε πάλσ 

απφ 70 εθαηνκκχξηα επξψ. Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Οκίινπ 

ζηελ Διιάδα είλαη ν θνο Δπάγγεινο Καινχζεο ν νπνίνο, θαηφπηλ καθξφρξνλεο 

δηεζλνχο ζεηείαο ζηα αλψηαηα θιηκάθηα ηεο Nestlé, αλέιαβε θαη ηελ επζχλε ηεο 
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επξχηεξεο πεξηνρήο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

αλαδπφκελεο αγνξέο ηεο Αιβαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο ΠΓΓΜ, θαζψο θαη ηελ 

Κχπξν.  

       Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηε ρψξα καο πξνέξρεηαη απφ πξντφληα ησλ εξγνζηαζίσλ 

ηεο Διιάδνο.  

 

 

 

11.3 Ιζηοπική αναδπομή και ημεπομηνίερ ζηαθμοί ζηην ιζηοπία ηηρ Nestle 

 

 Ζ καθξνρξφληα παξνπζία ηεο Nestle ζηελ Διιάδα αλάγεηαη ζηα ηέιε ηνπ 

19νπ αηψλα. Αλαθνξά πξντφληνο ηεο εηαηξείαο εληνπίζηεθε ζε δηαθεκηζηηθή 

θαηαρψξεζε ζηελ εθεκεξίδα Αθξόπνιηο ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1899. ζηηο αξρέο 

ηνπ 1910, ε Nestle πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ «Γεληθνύ Πξαθηνξείνπ δηα ηελ 

Διιάδα» ζηελ Αζήλα. 

 

Ζκεξνκελίεο ζηαζκνί 

1910: Πξψηεο εηζαγσγέο πξντφλησλ Nestle απφ ηελ Διβεηία 

1914: Αλνίγεη ην πξψην γξαθείν ηεο Nestle ζηελ Διιάδα 

1973: Ίδξπζε ηεο Nestle Hellas ΑΔΒΔ 

1975: Έλαξμε παξαγσγήο εβαπνξέ ζην Πιαηχ Ζκαζίαο 

1979: Ίδξπζε ηεο Ready Foods ΑΔΒΔ 

1982: Sopral ΑΔΔ πληνληζκφο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

1985: Nestle Carnation – Δμαγνξά απφ Nestle SA ηεο Carnation, Νέα 

πξντφληα 

1987: Δμαγνξά ηεο Λνπκίδεο 

1992: πγρψλεπζε ησλ Sopral, Ready Foods κε ηελ Λνπκίδεο 

1993: Δμαγνξά ηεο Πξνβηγάι ΑΔ απφ ηε Nestle SA 

1994: Ίδξπζε Οκίινπ Γεκεηξηαθψλ Διιάδνο (Cereal Partners Hellas) 

1994: Απνξξφθεζε ηεο Κνξπή ΑΔ. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

2005: Οξηζηηθή εμαγνξά Aqua Spring (Νεξφ Home & Office) 

2006: Δμαγνξά Γέιηα Παγσηνχ ΑΔ 

2006: Δμαγνξά Novartis Medical Nutrition 
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2008: Δμαγνξά ηεο ΜΑΚΑΝ ΑΔ 

 

 

 

11.4 Οικονομικά Σηοισεία 

 

Ζ Nestle ζηελ Διιάδα ην 2007 ζε αξηζκνχο (εθ. € ): 

Πξνϊνληηθέο θαηεγνξίεο: 15 

Πωιήζεηο γηα ην 2005: € 426  

ΔΒΙΣΑ: € 73 

Δπελδύζεηο: € 3.5 

Δξγαδόκελνη: 942    

Δξγνζηάζηα: 4 (κε Aqua Spring θαη Γέιηα Παγσηνχ) 

Σερληθή επζύλε γηα άιια: 5 εξγνζηάζηα (Sofia, Timisoara, Varna, 

Bucharest, Belgrade) 

 

 

11.4.1 Δξέλιξη ηων επγαζιών και οικονομική θέζη 
 
       Σν 2008 ήηαλ έλα δχζθνιν έηνο, κε ηνλ πιήξε αληίθηππν ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο λα μεηπιίγεηαη ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ έηνπο θαη λα θζάλεη ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  Γίλακε κάξηπξεο κηαο γεληθήο αβεβαηφηεηαο 
αιιά θαη  θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο ζηνπο θαλνληζκνχο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ηηκέο 
πξνο ηνλ θαηαλαισηή  κε ζεηξά αγνξαλνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ. 
       Ζ παγθφζκηα θξίζε είρε εληππσζηαθέο επηπηψζεηο ζηε ξεπζηφηεηα ησλ 
ηνπηθψλ ηξαπεδψλ, εζληθψλ αιιά θαη δηεζλψλ, κε απνηέιεζκα ηελ εμάιεηςε ηεο 
δηαζέζηκεο πίζησζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηηο 
δαπάλεο αλαρξεκαηνδφηεζεο.  Ζ απφηνκε ππνηίκεζε ησλ λνκηζκάησλ ησλ 
Βαιθαληθψλ ρσξψλ φπνπ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ ελεξγά επελδχζεη ζηα 
ηειεπηαία έηε, πεξηφξηζε πνιχ ηνλ δαλεηζκφ ζε θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο 
απφ απηέο. 
       Οη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ, εηδηθά ηνπ θαθέ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αθηή 
Διεθαληνζηνχ, ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη ιφγσ βαζηθψλ αδπλακηψλ 
αλεθνδηαζκνχ, ελψ ε ζπκπχθλσζε ηεο αγνξάο θαη ν ηηκνινγηαθφο αληαγσληζκφο 
ζπλερίζηεθαλ.   
       Ο εηήζηνο πιεζσξηζκφο άγγημε ην 4.2% ελψ ην 2007 ήηαλ ζην 3.9%. 
       Μέζα ζε απηφ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε Δηαηξεία καο θαηάθεξε λα 
πεηχρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο. 
       Σνλ Απξίιην ηνπ 2008 ε Δηαηξεία εμαγφξαζε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο 
εηαηξείαο «ΜΑΚΑΝ Α.Δ» έλαληη πνζνχ € 31.780.985,07.- Πξφθεηηαη γηα 
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επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο θαθεηέξηαο κε πξντφληα 
espresso θαη ην δηθφ ηεο πξντφλ κε ην ζήκα «Freddoccino».  
       Ο θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 378.194 ρηι. € παξνπζηάδνληαο αχμεζε 
7,37% ζε ζρέζε κε ην 2007 (352.232 ρηι.€ ). 
       Σα θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε 91.958 ρηι. € ή 24,31 % ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα ην έηνο 
2008. 

 

 

 

 

Καηάζηαζε απνηειεζκάηωλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 
2008 

(πνζά ζε ΔΤΡΩ εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 
 

2008 2007 

   

Κχθινο εξγαζηψλ 378.193.614 352.232.597 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 
 

(151.428.933) (131.030.566) 

Μηθηό θέξδνο 
 

226.764.681 221.202.031 

Έμνδα δηάζεζεο 
 

(131.071.847) (132.528.502) 

Έμνδα δηνίθεζεο 
 

(21.998.707) (20.784.623) 

Έζνδα απφ ζπκκεηνρέο 
 

23.033.370 3.529.888 

Λνηπά θέξδε (θαζαξά) 
 

521.132 1.147.602 

Λεηηνπξγηθό θέξδνο 
 

97.248.629 72.566.396 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 
 

(5.290.561) (3.856.287) 

Κέξδνο πξν θόξωλ 
 

91.958.068 68.710.109 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 
 

(25.712.040) (17.707.798) 

Καζαξό θέξδνο 
 

66.246.028 51.002.311 
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11.5 Nestle Waters Hellas 

Ζ Nestle Waters είλαη Νν1 ζηελ αγνξά λεξνχ παγθνζκίσο. Με παξνπζία ζε 

130 ρψξεο, πεξηζζφηεξα απφ 100 εξγνζηάζηα θαη 77 κάξθεο, ε Nestle Waters 

είλαη έηνηκε λα ηθαλνπνηήζεη θάζε αλάγθε θαη επηζπκία. ηελ Διιάδα, ε Nestle 

Waters είλαη παξνχζα κε ην ειιεληθφ θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ Κνξπή θαη ηηο 

παγθφζκηεο κάξθεο Perrier, Vittel, Contrex, S.Pellegrino. 

Σν γεγνλφο φηη κεξηθά απφ ηα πην αγλά, πνηνηηθά, θπζηθά θαη αλζξαθνχρα 

κεηαιιηθά λεξά θέξνπλ ην φλνκα Nestle δελ είλαη ηπραίν. 

Ζ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ πεγψλ, ε απφιπηα ειεγρφκελε δηαδηθαζία 

εκθηάισζεο θαη ηα πςειά πνηνηηθά standards  εμαζθαιίδνπλ ζηνλ θαηαλαισηή 

κηα δξνζηζηηθή, αλαδσνγνλεηηθή εκπεηξία, θάζε θνξά πνπ απνιακβάλεηε έλα 

λεξφ κε ηελ εγγχεζε ηνπ νλφκαηφο Nestle. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12: Η επιλογή ηος SAP R/3 

 

Σν ERP ζχζηεκα SAP R/3 απνηειεί κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο ιχζεηο γηα 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο ηνπ βειελεθνχο ηεο Nestle. Παξφιν πνπ ην παθέην SAP 

R/3 απνηεινχζε ζρεδφλ κνλφδξνκν γηα ηε Nestle (νη ιφγνη ζα αλαθεξζνχλ ζηε 

ζπλέρεηα), αθνινπζήζεθε πηζηά φιε ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Ζ 

κειέηε θαη ε απφθαζε έιαβαλ ρψξα ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζην 

Παξίζη. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά ζηα θεληξηθά 

γξαθεία ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ζηα εξγνζηάζηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Γαιιίαο θαη αλήθνπλ ζηε Nestle France. Οη ππφινηπεο ρψξεο 

(Ηζπαλία, Ηηαιία, Διιάδα θηι ) ζα εληαζζφηαλ κε ηε ζεηξά ζην Globe (νλνκαζία 

ηνπ SAP γηα ηε Nestle), θαζψο ε έληαμε ηεο θάζε ρψξαο απαηηνχζε πνιχ ρξφλν 

θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηελ ηαπηφρξνλε έληαμε φισλ 

ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ε Nestle έρεη παξαξηήκαηα.  

Ζ έληαμε ηεο Nestle Hellas ζην Globe νινθιεξψζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2007, ελψ ε πξνεηνηκαζία θαη ε εγθαηάζηαζε άξρηζαλ έμη πεξίπνπ κήλεο πξηλ. 
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Πξηλ φκσο αλαθεξζνχκε εθηελψο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ SAP R/3 ζηε 

Nestle Hellas ζα ήηαλ ζσζηφ λα εμεγήζνπκε ηνπο ιφγνπο επηινγή ηνπ. Ο 

θαιχηεξνο ηξφπνο λα γίλεη απηφ είλαη κε ην λα παξνπζηάζνπκε ηελ ηζηνξία ηεο 

SAP (Systems, Applications θαη Products). 

 

 

12.1 Η ιζηοπία ηηρ εηαιπείαρ SAP 

Σηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε SAP εμειίρζεθε απφ κία κηθξή, ηνπηθή 

επηρείξεζε ζε κία παγθφζκηαο θιάζεο δηεζλή εηαηξεία. ήκεξα, ε SAP είλαη ν 

εγέηεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ζηηο ζπλεξγαηηθέο ιχζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

εηαηξεία απαζρνιεί πεξηζζφηεξα απφ 48500 άηνκα, ησλ νπνίσλ ε δέζκεπζε θαη 

ην θαηλνηνκηθφ ηνπο πλεχκα απνηειεί νπξαγφ ηεο επηηπρίαο ηεο. 

 

 

Γεθαεηία 1970: ην φξακα ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

Σν 1972, πέληε πξψελ ππάιιεινη ηεο IBM - Dietmar Hopp, Hans-Werner 

Hector, Hasso Plattner, Klaus Tschira, and Claus Wellenreuther – ίδξπζαλ ηελ 

εηαηξεία Systems Applications and Products in Data Processing ζην Mannheim 

ηεο Γεξκαλίαο. Σν φξακά ηνπο ήηαλ έλα: ε δεκηνπξγία ελφο ινγηζκηθνχ γηα 

επηρεηξήζεηο κε επεμεξγαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Έλα ρξφλν κεηά, νινθιεξψζεθε ην πξψην ινγηζκηθφ πνπ αθνξνχζε ζην 

ινγηζηηθφ θνκκάηη, ην νπνίν απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε ζπλερή αλάπηπμε θαη 

άιισλ ζπληζησζψλ. ια καδί ιίγν αξγφηεξα ζα νλνκαδφηαλ ζχζηεκα “R/1” (R: 

Real time). 

Μέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ε εθηελήο δνθηκή θαη δηεξεχλεζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηεο SAP νδήγεζε ζηε γέλλεζε ηνπ SAP R/2. 

 

Γεθαεηία 1980: αικαηψδεο αλάπηπμε 

Ζ εηαηξεία SAP κεηαθνκίδεη ζην πξψην δηθφ ηεο θηίξην ζηε βηνκεραληθή 

πεξηνρή ηνπ Walldorf, θνληά ζην Heidelberg. Γηα πξψηε θνξά ην ηκήκα 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη ηα 50 ηεξκαηηθά ηνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ίδηα 

ζηέγε, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 50 απφ ηηο 100 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο 

Γεξκαλίαο έρνπλ θηφιαο γίλεη πειάηεο ηεο SAP. 
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Σν ζχζηεκα R/2 επηηπγράλεη ην πςειφ επίπεδν ζηαζεξφηεηαο ησλ 

πξνγελέζηεξσλ πξνγξακκάησλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο πνιπεζληθνχο 

πειάηεο πνπ κερξη ηφηε είρε απνθηήζεη, νη επηζηήκνλεο ηεο SAP ζρεδίαζαλ ην 

SAP R/2 έηζη ψζηε λα ρεηξίδεηαη δηάθνξεο γιψζζεο θαη δηάθνξα λνκίζκαηα. Με 

ηελ πξνζζήθε απηήο θπξίσο αιιά θαη άιισλ θαηλνηνκηψλ ζην SAP R/2, ε 

εηαηξεία γλσξίδεη ξαγδαία αλάπηπμε. 

Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ε εηαηξεία είρε ηδξχζεη ηνλ πξψην ηεο 

νξγαληζκφ εθηφο Γεξκαλίαο, ζηελ Απζηξία, κε ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο λα θηάλνπλ 

ζε επίπεδα πνιχ πςειφηεξα απφ απηά πνπ πεξίκελαλ ($ 52.000.000). Σνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1988 ε SAP Gmbh κεηνλνκάδεηαη ζε SAP AG, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά 

ε SAP επηιέγεηαη σο ε εηαηξεία ηεο ρξνληάο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή εθεκεξίδα 

ηεο Γεξκαλίαο «manager magazine». Έλαο ηίηινο ηνλ νπνίν ε εηαηξεία θξάηεζε 

γηα αθφκα δχν ρξφληα.  

Σέινο, κε ηελ ίδξπζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζε Γαλία, νπεδία, Ηηαιία θαη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε δηεζλήο επέθηαζε ηεο SAP πξνρσξνχζε κε ξαγδαίν 

ξπζκφ.  

 

 

 

Γεθαεηία 1990: λέα πξνζέγγηζε ινγηζκηθψλ θαη ιχζεσλ 

Σν ινγηζκηθφ παθέην SAP R/3 βξίζθεηαη ζηελ αγνξά. Ζ θαηλνηνκία ηνπ 

client-server, ε ζπλαθφινπζε ρξήζε ζρεηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη θπξίσο ε 

ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια ζε ππνινγηζηέο δηαθνξεηηθψλ πξνκεζεπηψλ 

γλσξίδεη κεγάιε απνδνρή απφ ην θνηλφ. Με ην παθέην SAP R/3, ε εηαηξεία 

αλήγγεηιε κηα λέα γεληά ινγηζκηθνχ γηα επηρεηξήζεηο ην νπνίν ηζρχεη κέρξη 

ζήκεξα. 

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο σζηφζν εθηφο ηνπ Walldorf, εμαθνινπζνχζαλ λα 

απμάλνληαη, ελψ ην λέν θέληξν Πσιήζεσλ θαη Αλάπηπμεο ζην Walldorf αλνίγεη 

επίζεκα ηηο πφξηεο ηνπ. Με ην θιείζηκν ησλ 20 ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηηο εηαηξείαο, 

νη πσιήζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ εθηφο Γεξκαλίαο έθηαζαλ ην πνζνζηφ ηνπ 

50% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ γηα πξψηε θνξά. 

Μέρξη ην 1996 ε εηαηξεία είρε απνθηήζεη 1089 επηπιένλ ρξήζηεο ηνπ SAP 

R/3, ελψ κέρξη ην ηέινο ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ην SAP R/3 είρε εγθαηαζηαζεί ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 9000 ζπζηήκαηα παγθνζκίσο. 
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Σν 1997 ε εηαηξεία γηνξηάδεη ηα 25 ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη απαζρνιεί 

πεξίπνπ 12900 άηνκα, ελδπλακψλνληαο ζπλερψο ηε βηνκεραλία θαη 

αλαθαιχπηνληαο ζπλερψο εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο γηα ηε βηνκεραλία, ελψ ζηηο 3 

Απγνχζηνπ ηνπ 1998 ε εηαηξεία εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ κεγάιν πίλαθα 

ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο. 

 

 

Γεθαεηία 2000: θαηλνηνκία γηα ηε λέα ρηιηεηία 

Με ην internet πιένλ λα έρεη κπεη γηα ηα θαιά ζηηο επηρεηξήζεηο, ν ρξήζηεο 

γίλεηαη ε εζηία ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ SAP αλαπηχζζεη ην SAP 

Workplace θαη αλνίγεη έηζη ην δξφκν γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία. 

ήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ θαη δνπιεχνπλ ην πξφγξακκα SAP R/3 πάλσ απφ 

12 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, ελψ παγθνζκίσο έρνπλ εγθαηαζηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα πάλσ απφ 140 ρηιηάδεο  επηρεηξήζεηο, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ SAP 

AG  σο ηελ ηξίηε  ζε κέγεζνο αλεμάξηεηε εηαηξεία ινγηζκηθνχ. 

Ζ SAP παξέρεη έλα πιήξεο θάζκα ιχζεσλ γηα ηελ ελδπλάκσζε θάζε 

πηπρήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο. Με ηε ρξήζε ιχζεσλ ηεο SAP, 

εηαηξείεο θάζε κεγέζνπο - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ιχζεσλ γηα αλαπηπζζφκελεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο - κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο, λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο θαη λα θεξδίζνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ SAP αλέπηπμε, επίζεο, ηε πιαηθφξκα SAP NetWeaver, ε νπνία επηηξέπεη 

ζηνπο πειάηεο λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξε αμία απφ ηελ επέλδπζή ηνπο ζε 

εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ηε ζέζε ηεο ε SAP, σο εγέηεο ηεο 

ηερλνινγίαο, ε SAP Ventures επελδχεη ζε αλαδπφκελεο επηρεηξεκαηηθέο εηαηξείεο 

πνπ εμειίζζνπλ ζπλαξπαζηηθέο λέεο ηερλνινγίεο. Καη κέζσ ηεο SAP Research, 

έρεη εηζαγάγεη λέεο ηδέεο γηα κειινληηθέο ιχζεηο. Ζ δέζκεπζε ηεο SAP ζηελ 

πνηφηεηα θαίλεηαη κέζσ ησλ εηήζησλ βξαβείσλ πνηφηεηαο. 

ια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ζαθείο ζηνλ αλαγλψζηε ηνπο ιφγνπο 

επηινγήο κηαο εηαηξείαο φπσο ε Nestle ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 13: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ SAP R/3 

 

 

13.1 Γιαδικαζία Υλοποίηζηρ ηος νέος ζςζηήμαηορ  

 

Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο κε ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα SAP R/3 μεθίλεζε πξηλ ην θαινθαίξη ηνπ 2007 θαη 

νινθιεξψζεθε ηνλ Οθηψβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο κε ηελ επηηπρή ζχλδεζε ηεο 

εηαηξείαο ζην δίθηπν ηεο Nestle Europe. 

Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ μεθίλεζε κε ηελ άθημε ηεο νκάδαο 

πινπνίεζεο απφ ην εμσηεξηθφ. Σελ νκάδα απηή ζπληζηνχζαλ εθπαηδεπκέλα 

ζηειέρε ηεο εηαηξείαο SAP AG θαζψο θαη εηδηθά εθπαηδεπκέλα ζηειέρε ηεο Nestle 

Europe, θαζψο φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ε Nestle Europe είρε ήδε 

εγθαηαζηήζεη κε επηηπρία ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα SAP R/3. Σα ζηειέρε απηά 

δηεπθφιπλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ φιε δηαδηθαζία θαζψο νη πεξηζζφηεξεο 

δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ηα πξντφληα πνπ εκπνξεχεηαη ε εηαηξεία ήηαλ γλψξηκα ζε 

απηνχο. Ζ δπζθνιία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε βξηζθφηαλ ζηελ on-line 

ζχλδεζε ηεο Nestle Hellas κε ηηο ππφινηπεο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο 

Δπξψπεο. 

Ζ νκάδα εξγαζίαο αλέιαβε ηελ θαηαγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ ηξφπνπ 

δηεθπεξαίσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο. ηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

αιιαγέο ζε νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο κε ην 

λέν ζχζηεκα. Έηζη π.ρ. έγηλαλ αιιαγέο ζηα έληππα παξαγγειηψλ, ηα νπνία 

εκπινπηίζηεθαλ κε ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαρσξεζνχλ ζην ζχζηεκα 

θαη απφ ηα νπνία ζα πξνέθππηαλ αλαθνξέο ρξήζηκεο γηα ην ηκήκα πσιήζεσλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ ίδηα πεξίνδν έγηλαλ αιιαγέο ζηνλ 

κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ ηεο εηαηξείαο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ λένπ ινγηζκηθνχ. 

Αθνινχζεζε ε θάζε παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα δερηεί ηα 

λέα δεδνκέλα. Οη εξγαζίεο πεξηιάκβαλαλ ηε ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο βάζεη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο δηακνξθψζεθαλ ελφςεη ηεο αιιαγήο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ επηπέδσλ 

πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ. Παξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθε ε άληιεζε ζηνηρείσλ 
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(πειάηεο, πξνκεζεπηέο, πξντφληα, ηηκνθαηάινγνη, ζπληαγέο) απφ ηα παιηά 

ζπζηήκαηα θαη ε επεμεξγαζία ηνπο ψζηε λα εηζαρζνχλ ζηε λέα βάζε δεδνκέλσλ.  

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ 

θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

 

13.1.1Αναδόμηζη και μεηαθοπά δεδομένων 

Πέξαλ ηεο νξζήο επηινγήο θαη ηνπ πξνζεθηηθνχ αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο SAP 

R/3  έπαημαλ ε έγθαηξε αμηνιφγεζε ηεο νξζφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ 

ηεο επηρείξεζεο, ε θαηάιιειε αλαδφκεζή ηνπο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

δνκέο δεδνκέλσλ ηνπ ERP θαη ε νξζή κεηαθνξά ηνπο απφ ην παιαηφ ζχζηεκα 

ζην λέν ERP. 

Ζ έιιεηςε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ θαη ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε 

θχξηα αηηία πνπ δεκηνπξγεί ηνλ παληθφ ζηελ πινπνίεζε, θαη φρη ηα ηπρφλ ιάζε 

ζηελ παξακεηξνπνίεζε. 

 

 

13.1.2Ανθπώπινοι πόπο (resources) 

Ζ επηινγή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ αλαθέξεηαη ζηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα πινπνίεζεο θαζψο θαη ζηα ζηειέρε ηεο 

νκάδαο ζπκβνχινπ πινπνίεζεο. 

ζνλ αθνξά ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, δφζεθαλ 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. 

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξήζηε-θιεηδί (key user) είλαη κηα πνιχ 

ζεκαληηθή απφθαζε, αθνχ απηφο είλαη ζεκαληηθφηαηνο πφξνο ζηελ πινπνίεζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ην κειινληηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απφ 

πιεπξάο ζρεδηαζκνχ, εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο. Σα άηνκα ινηπφλ πνπ 

επηιέρζεθαλ απφ ηε Nestle γη‟ απηφ ην ξφιν εμαθνινχζεζαλ κεηά ην ηέινο ηεο 

εγθαηάζηαζεο λα απαζρνινχληαη ζηα ίδηα ηκήκαηα πνπ βξηζθφηαλ πξηλ, αιιά 

ζην εμήο είραλ θαη ηελ ηδηφηεηα ησλ super users απμάλνληαο έηζη θαη ηηο απνιαβέο 
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ηνπο. Απηά ηα ίδηα άηνκα ζην εμήο ζα αλαιάκβαλαλ λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα 

εθπαηδεχζνπλ νπνηνδήπνηε λέν άηνκν ζα πξνζιάκβαλε ε εηαηξεία. 

Πνιιέο εηαηξίεο δελ ην έρνπλ θαηαιάβεη απηφ θαη νξίδνπλ ζηειέρε κε ην 

ζθεπηηθφ ηεο "απαζρφιεζεο" ηνπ "ιηγφηεξνπ πξνηθηζκέλνπ / ρξήζηκνπ" αηφκνπ 

ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Δπίζεο, είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε ε ζπλερήο απφζπαζε ηνπ 

key user απφ ην έξγν ιφγσ ζπλερψλ "επεηγφλησλ" πξνβιεκάησλ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, ην έξγν κεηαηξέπεηαη απφ έξγν ηεο εηαηξίαο ζε έξγν ηνπ ζπκβνχινπ 

πινπνίεζεο. 

 

 

13.1.3 Δκπαίδεςζη σπηζηών 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά ζηάδηα, φπσο ηε 

γεληθή εηζαγσγή ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ εθπαίδεπζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ζηηο κεζφδνπο πνπ απηφ ππνζηεξίδεη, ηε ιεπηνκεξή εθπαίδεπζε ζηηο νζφλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη ηα βήκαηα πνπ εθηειεί ν θάζε ρξήζηεο, ηελ εθπαίδεπζε ζηα 

εξγαιεία ηνπ ζπζηήκαηνο θ.ιπ. Ο ζσζηφο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο. 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε 

πξνεηνηκαζία αλαιπηηθψλ νδεγηψλ ρξήζεο γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ εμαρζεί 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη φρη ε γεληθφινγε πεξηγξαθή πξνεγνχκελσλ έξγσλ 

ηνπ. 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε Nestle δηήξθεζε πεξηζζφηεξν απφ 3 

κήλεο θαη πεξηιάκβαλε κεηαμχ άιισλ θαζεκεξηλά ηξίσξεο ζπλεδξηάζεηο. Δπεηδή 

ε Nestle κεηξάεη πνιιά ρξφληα ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιάδα, κπνξεί θάπνηνο εχθνια 

λα θαηαιάβεη φηη ζε πνιιά ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο ππήξραλ άηνκα πην κεγάιεο 

ειηθίαο ηα νπνία δχζθνια κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα δεδνκέλα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα άηνκα απηά έθαλαλ επηπιένλ ζεκηλάξηα έηζη 

ψζηε λα ήηαλ φινη έηνηκε ηε κέξα πνπ ε εηαηξεία γηα πξψηε θνξά will go live.  

Σα ζεκηλάξηα γηλφηαλ σο εμήο: αξρηθά φινη παξαθνινπζνχζαλ ηελ εηζαγσγή 

ζην λέν ζχζηεκα, ελψ ζηε ζπλέρεηα ηα ζεκηλάξηα γηλφηαλ κε βάζε ην ηκήκα ηεο 

εηαηξείαο. ην ηέινο θάζε ελφηεηαο θάζε ηκήκα ηεο εηαηξείαο εμεηαδφηαλ πάλσ ζε 

απηά πνπ είρε δηδαρηεί έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηέο λα έρνπλ ζαθή εηθφλα ηεο 

θαηαλφεζεο θάζε εξγαδνκέλνπ.   



 85 

 

13.1.4 Πιλοηική εθαπμογή και «παπάλληλο ηπέξιμο» 

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή επηθεληξψλεηαη ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

πεξηπηψζεσλ (πεξηνξηζκέλν εχξνο δεδνκέλσλ) αιιά εηζρσξεί ζε βάζνο ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε δηαδηθαζίαο. Καηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή δηαθαίλνληαη 

πξνβιήκαηα ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη 

ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σα πξνβιήκαηα απηά πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ επηηπρψο πξν ηεο 

έλαξμεο ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη δηεμαγσγήο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ. Ζ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη 

κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. 

Δίλαη πνιχ γλσζηή ε ζπδήηεζε γηα ην εάλ πξέπεη λα γίλεηαη δνθηκαζηηθή 

εθηέιεζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο (parallel run). Καηά ηε δνθηκαζηηθή εθηέιεζε, ην 

λέν ζχζηεκα ERP θαη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ηεο εηαηξίαο ιεηηνπξγνχλ 

παξάιιεια. 

Σα ηειεπηαία, φκσο, είλαη θαη απηά πνπ ππνζηεξίδνπλ αθφκε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ δχν ζπζηεκάησλ ζπγθξίλνληαη θαη δηεμάγνληαη νη ηειεπηαίεο ξπζκίζεηο θαη 

βειηηψζεηο ζην παθέην ERP. Μεηά ηελ έλαξμε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, 

θαηαγξάθνληαη φια ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία αλαιχνληαη θαη 

δηνξζψλνληαη. 

Πάλησο, παξά ην γεγνλφο φηη ην parallel run θαίλεηαη ειθπζηηθή ιχζε, ηα 

ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ζηελ εηαηξία είλαη πεξηζζφηεξα απφ 

απηά πνπ ιχλεη. 

ηελ εηαηξεία θαηά ηε πηινηηθή εθαξκνγή δελ πξνέθπςε θαλέλα απνιχησο 

πξφβιεκα, πξάγκα πνπ έθαλε εθπαηδεπηέο θαη εξγαδνκέλνπο λα ληψζνπλ αθφκα 

κεγαιχηεξε ζηγνπξηά γηα ηελ εθαξκνγή θαη ην ηξέμηκν ηνπ θαλνληθνχ ζπζηήκαηνο. 
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13.2 Σςγκπιηικά οθέλη ζε ζσέζη με ηο παλιό ζύζηημα 

 

Αλ θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ SAP R/3 ζηε Nestle Hellas πέξαζε ζρεηηθά 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ήηαλ αξθεηφ γηα ηελ εκθαλή βειηίσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε 

ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 

13.2.1 Τασύηηηα εκηέλεζηρ διαδικαζιών 

Ζ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ επήιζε σο απνηέιεζκα φρη κφλν ηεο 

ηαρχηεηαο πνπ πξνζθέξεη έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ζε ζρέζε κε ηηο 

ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίεο, αιιά ζε κεγάιν βαζκφ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη έλα 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ERP εμαζθαιίδεη ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ. Με ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, νη ππεχζπλνη ησλ 

απνζεθψλ ηεο Nestle ζε φιε ηελ Διιάδα κπνξνχζαλ πιένλ λα ελεκεξσζνχλ 

άκεζα γηα ηηο εθθξεκείο παξαγγειίεο θαη λα ππνινγίζνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

ηηο αλάγθεο γηα απφζεκα, ελψ ηαπηφρξνλα ην ηκήκα πσιήζεσλ είρε πιένλ ηε 

δπλαηφηεηα λα μέξεη αλ είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη άκεζα κηα επείγνπζα 

παξαγγειία. 

 

 

13.2.2 Σημανηική μείωζη ηων λαθών 

 Σα ιάζε κεηψζεθαλ αηζζεηά, αθνχ θαηαξγήζεθε ε δηπιή ή αθφκα θαη 

ηξηπιή θακηά θνξά θαηαρψξεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Έλα απφ ηα πην θνηλά 

ζηνηρεία ηνπ SAP R/3 είλαη ε θαηαρψξεζε θαη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο απφ 

έλα κφλν ηκήκα ηεο επηρείξεζεο, ελψ ε ίδηα ε πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε ζε 

φζα ηκήκαηα ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε. Έηζη γηα παξάδεηγκα ε κεληαία 

απνγξαθή ησλ απνζεθψλ γίλεηαη θαη θαηαρσξείηαη απφ ηνλ απνζεθάξην, σζηφζν 

νη πσιεηέο ηεο εηαηξείαο θαη ην ηκήκα ηνπ Demand and supply planning είλαη ζε 

ζέζε λα γλσξίδνπλ θάζε ζηηγκή ην απφζεκα θάζε απνζήθεο θαη λα πξάηηνπλ 

αλαιφγσο. Δπίζεο, ηα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ είλαη ζηνηρεία πνπ ρεηξίδεηαη 

ην ινγηζηήξην ηεο εηαηξείαο αιιά απηά κπνξνχλ πιένλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ. 
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13.2.3 Άμεζη ενημέπωζη 

Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηέζηεζε δπλαηή ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Έηζη νη 

πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βξνπλ ηνλ θαηάιιειν απνδέθηε απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

ζα θαηαρσξεζνχλ (π.ρ. εκεξήζηεο αλαθνξέο πσιήζεσλ). 

 

 

13.2.4 Οπιοθέηηζη και διαζθάλιζη ηων διαδικαζιών και ηων απμοδιοηήηων 

Με ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ν θάζε ρξήζηεο απέθηεζε ζπγθεθξηκέλεο 

αξκνδηφηεηεο γηα ην πνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα δηαβάζεη, πνηεο λα 

επεμεξγαζηεί, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο λα πινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνηξάπεθε ε 

επέκβαζε ησλ κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ ζε δεδνκέλα πνπ δελ εκπίπηνπλ 

ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο. 

 

 

ε φια ηα ηκήκαηα ήηαλ εκθαλή ηα νθέιε πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ SAP R/3, αιιά θαηά ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εξγάζηεθα 

ζηε Nestle Waters παξαηήξεζα ηα εμήο: 

 

ην ηκήκα Demand and Supply Planning 

 Καιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο αθνχ ην λέν ζχζηεκα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο πσιήζεσλ κε βάζε ηζηνξηθά 

ζηνηρεία 

 Καιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο παξαγγειηψλ αθνχ είλαη άκεζε ε 

ελεκέξσζε απφ ην ηκήκα πσιήζεσλ γηα ηηο επηθείκελεο παξαγγειίεο 

αιιά θαη ην χςνο ηνπ απνζέκαηνο ζε φιεο ηηο απνζήθεο 

 Δθφζνλ νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο Nestle Europe επηθνηλσλνχλ 

κέζσ SAP είλαη δπλαηφο ν αλεθνδηαζκφο ησλ δχν βαζηθψλ 

απνζεθψλ κέζσ ζπζηήκαηνο αθνχ ην επηζπκεηφ χςνο απνζέκαηνο 

είλαη νξαηφ απφ φιεο ηηο εηαηξίεο ηεο Δπξψπεο απφ ηηο νπνίεο ε 

Nestle Waters πξνκεζεπφηαλ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. 
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 Οη αλαθνξέο πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα πιεξνθνξνχλ ηνλ planner 

ζρεηηθά κε ην αλ έλα πξντφλ παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα θηι. 

  To SAP R/3 παξείρε ζηνλ planner ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη αλά 

πάζα ζηηγκή πσο πξνρσξάεη ε παξαγσγή ζην εξγνζηάζην, πνην 

πξντφλ παξάγεηαη 

 

Σκήκα Marketing 

 Άκεζε ελεκέξσζε γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο πξνζθνξάο 

 Γλψζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ πξντφλησλ ζε θάζε απνζήθε ζε 

πεξίπησζε πνπ επηζπκνχλ ηελ αιιαγή ελφο πξντφληνο ή απιά ηελ 

αιιαγή ηνπ θσδηθνχ ηνπ 

 πλερή θαη άκεζε επηθνηλσλία κε ην εξγνζηάζην γηα ηελ παξαγσγή 

εθηάθησλ πξνζθνξψλ 

 

 

ην ηκήκα πσιήζεσλ: 

 Σαρχηεξε θαη επθνιφηεξε παξαγγειηνιεςία 

 Πην γξήγνξε εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ 

 Τςειφηεξν Customer Service αθνχ πιένλ νη δηαδηθαζίεο είλαη πην 

μεθάζαξεο 

 Καιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο ηερληθήο εμππεξέηεζεο 

θαη πσιήζεσλ ιφγσ ηεο on line ελεκέξσζεο. 

 

ην ηκήκα ινγηζηεξίνπ 

 Μείσζε ησλ ιαζψλ ιφγσ θαιχηεξνπ ειέγρνπ 

 Αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θαηαρψξεζεο ησλ δειηίσλ παξαιαβήο θαη 

ησλ ηηκνινγίσλ αγνξψλ 

 Αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο εμππεξέηεζεο πειαηψλ ιφγσ ηεο επθνιφηεξεο 

θαηαρψξεζεο ησλ παξαζηαηηθψλ πσιήζεσλ 

 Καιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πιεξσκψλ – εηζπξάμεσλ σο απνηέιεζκα 

ηεο δπλαηφηεηαο άκεζεο παξαθνινχζεζεο ηεο εηθφλαο 

πξνκεζεπηψλ-πειαηψλ 
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Warehouse Management 

  Γηαρείξηζε πνιχπινθσλ δνκψλ απνζήθεο, θαζψο θαη πνιιαπιψλ 

ιεηηνπξγηψλ 

 Οξηζκφο θαη πηνζέηεζε απεξηφξηζηνπ πιήζνπο ζέζεσλ 

απνζήθεπζεο, πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο ηεο Nestle 

 Δπεμεξγαζία φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνζήθεπζε 

 Xξήζε ηπραίαο ηνπνζέηεζεο γηα πνιιαπινχο ηδηνθηήηεο αγαζψλ ζε 

κηα νινθιεξσκέλε απνζήθε 

 Bειηηζηνπνίεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθίλεζεο πιηθψλ κε ηε 

ρξήζε κνλάδσλ απνζήθεπζεο κέζα ζηελ απνζήθε 

 Έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ θάζε ζηηγκή θαη πεξηιεπηηθέο εθηηκήζεηο 

γηα φισλ ησλ ηχπσλ δηαθηλήζεσλ αγαζψλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

εξγαιεία ειέγρνπ 

 Πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ζπιινγή, θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγία λέσλ ζηξαηεγηθψλ 

 Eπεμεξγαζία πνιιαπιψλ θηλήζεσλ αγαζψλ, πιεξψληαο ηαπηφρξνλα 

ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ 

 πληήξεζε αξρείσλ απνγξαθήο ζην επίπεδν ζέζεο κε ηε βνήζεηα 

ηεο επηβεβαίσζεο κεηαθνξάο απνζεκάησλ 

 Aξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ 

 Yπνζηήξημε ηεο ρξήζεο ησλ bar code scanners, ηεο ηερλνινγίαο RF, 

AS/RS θαη απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ forklift γηα φιεο ηηο 

θηλήζεηο ησλ απνζεκάησλ κέζσ απηνκαηνπνηεκέλεο δηαζχλδεζεο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο απνζήθεο 

 Πιήξεο νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο Warehouse Management γηα 

άκεζε αιιειεπίδξαζε κε άιιεο εθαξκνγέο ηνπ SAP R/3 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Γηαρείξηζεο Aπνζεκάησλ (IM), ηεο 

Γηαρείξηζεο ηεο Παξαγσγήο (PP), ηεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (QM) 

θαη ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Πσιήζεσλ θαη ηεο Γηαλνκήο (SD) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 14: ΑΠΟΓΟΗ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΗ 

 

Οη πξνζδνθίεο κηαο επηρείξεζεο κεηά ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP 

είλαη ζίγνπξα πνιχ πην ζχλζεηεο θαη εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν απηή δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Δίλαη βέβαην φηη ην ινγηζκηθφ ERP απαηηεί ηε δέζκεπζε ζεκαληηθψλ πφξσλ 

ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ αγνξά, εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε, εθπαίδεπζε, 

ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πφξνη απηνί, εθηφο απφ ρξεκαηηθά 

πνζά, πεξηιακβάλνπλ θαη ηε δέζκεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο. 

Ζ ηειηθή ζπληζηακέλε φισλ απηψλ ζα κπνξνχζε ζεσξεηηθά λα απεηθνληζηεί 

ζε έλα πεξίπινθν κνληέιν πνπ ζα πεξηέγξαθε ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

ηειηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ ERP ζπζηήκαηνο. Δθφζνλ φιεο νη 

κνληεινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο αλαιπζνχλ θαη κεηξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί κε έλα γλψξηκν αξηζκφ: ηελ Απφδνζε 

ηεο Δπέλδπζεο (Return on Investment, ROI), πνπ νπζηαζηηθά αληηπξνζσπεχεη ην 

θέξδνο πνπ πξνζδνθά ε επηρείξεζε απφ ηελ επέλδπζή ηεο ζε ινγηζκηθφ ERP. 

Κάλνληαο ινηπφλ κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ε πινπνίεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο απνηέιεζε έλα κεγάιν βήκα πξνο 

ηελ εμέιημε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηα δεδνκέλα ελφο ζχγρξνλνπ, 

αληαγσληζηηθνχ θαη ζπλερψο εμειηζζφκελνπ πεξηβάιινληνο. 

Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ SAP R/3 ηθαλνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ νη 

πξνζδνθίεο ηεο επηρείξεζεο θαη αμηνπνηήζεθαλ πιήξσο νη πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο. εκαληηθή ήηαλ επίζεο ε εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο 

θαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. Ο ρξφλνο θαηαρσξήζεσλ παξαγγειηψλ 

κεηψζεθε αηζζεηά, ελψ γεγνλφο ήηαλ πιένλ θαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ άκεζεο 

θαη εχθνιεο δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ηέινο φηη κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ SAP R/3 επηηεχρζεθε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, 
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γεγνλφο πνπ απνηππψζεθε κε ηε βειηίσζε ησλ παξακέηξσλ  φπσο ε ηαρχηεξε 

εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ. 

Βέβαηα απαηηήζεθε πνιχο ρξφλνο θαη δέζκεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

αλαληηθαηάζηαηε ππήξμε ζε πξψηε θάζε ε εκπεηξία ησλ ζηειερψλ, δεδνκέλνπ 

φηη επξφθεηην γηα αλζξψπνπο πνπ γλψξηδαλ η5ηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχζε ε εηαηξεία θαη ηξνθνδνηνχζαλ απηή ηελ εκπεηξία ζηελ νκάδα 

πινπνίεζεο. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ππήξμε επίζεο ε ζπλεξγαζία θαη ε δηάζεζε 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο. 

Πφζν φκσο ζπλέβαιιε ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, ιακβάλνληαο κάιηζηα ππφςε ηηο 

ζπλερείο αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ δεδνκέλσλ; πσο 

απνδείρηεθε θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, ε πινπνίεζή 

ηνπ ζπλέβαιιε ζηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο θαηο ζηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο.  

Ωο ηειηθφ ζπκπέξαζκα κπνξνχκε λα πνχκε κε ζηγνπξηά φηη ε εγθαηάζηαζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο SAP R/3 έγηλε πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο Nestle Hellas θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Nestle Waters Hellas. Απνηέιεζε κηα απφθαζε 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ε νπνία απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή 

ηεο θαη ζπλέβαιε ψζηε ε επηρείξεζε λα εηζέιζεη ζε κηα ιεηηνπξγηθή θάζε 

κεγαιχηεξεο νξγάλσζεο. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε επηηπρία ηεο πινπνίεζεο 

εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο ERP εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ: 

 ηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο,  

 ηελ εμαζθάιηζε δηαζεζηκφηεηαο ησλ βαζηθψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ  

 ηελ πιεξφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ  

 ηελ αμηνπηζηία ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ (data)  

 ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ  

 ην ιεηηνπξγηθφ νξγαλφγξακκα ηνπ έξγνπ  

 ην ξεαιηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο  
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 ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ έξγνπ 
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