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Προειδοποίηζη 

 

            Ζ παξαθάησ δηπισκαηηθή εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Logistics, 

κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο. Πεξηέρεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο 

ειιεληθήο Καπλνβηνκεραλίαο Παπαζηξάηνο. Σν πιηθφ απηφ, πνπ αθνξά ηελ εηαηξία, 

απαγνξεχεηαη λα αλαδεκνζηεπζεί, αλαπαξαρζεί, νιηθά ή πεξηιεπηηθά ή κε απφδνζε 

θαηά παξάθξαζε ή δηαζθεπή ηνπ πεξηερνκέλνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κεραληθφ, 

ειεθηξνληθφ, θσηνηππηθφ, ερνγξάθεζεο ή άιιν, ρσξίο ηε πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα 

ηεο εηαηξίαο Παπαζηξάηνο. 
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Πρόλογος 

 

          Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηνκέα ησλ Logistics, ηνπ Σκήκαηνο 

Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 

          Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο είλαη λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πειάηεο 

ηεο, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ ζηφρνπ είλαη ε θαιή ζπλεξγαζία, αξρηθά φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, 

θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ µε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ δειαδή φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή θαη άµεζε πιεξνθφξεζε 

αλάκεζα ζε φια ηα ηµήµαηα ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη νη Πσιήζεηο, ε Παξαγσγή, 

ην Σµήµα Πξνκεζεηψλ, ην Λνγηζηήξην, ην Σµήµα Marketing θαη ην Σµήµα 

Δμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ.  

          Ζ ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο θαηά κήθνο φιεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Όζν ε ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη πξνζθέξνληαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο λέα εξγαιεία θαη κεζφδνπο γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε 

θαη ηειηθά αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηφζν ζα κεηψλνληαη νη ρξφλνη αληαπφθξηζεο 

ζηνλ πειάηε. Ζ ρξήζε ERP ειαρηζηνπνηεί ηηο πνιιαπιέο θαηαρσξήζεηο, κεηψλεη ηα 

ιάζε θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα άµεζε αληαπφθξηζε ζε νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή, βνεζψληαο παξάιιεια ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ µειψλ 

πνπ αληαιιάζζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο.  
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          θνπφο είλαη λα αλαδεηρηεί ην πφζν ζεµαληηθή είλαη γεληθφηεξα ε 

πιεξνθφξεζε, ην νπνίν θαη ζα γίλεη ζην πξψην θεθάιαην, λα παξνπζηαζηνχλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα ERP ζηε ζπλέρεηα, θαη ζην ηέινο ζα 

παξνπζηαζηεί ε εθαξκνγή ηνπ SAP R/3 ζε µία ειιεληθή θαπλνβηνκεραληθή 

επηρείξεζε.  

           Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ, ε δηαθίλεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο µέζα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηα είδε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αληινχληαη ζε φιν ην κήθνο ηεο θαη ε κεηάζεζε ηεο παξαγσγήο. Δπίζεο αλαθέξνληαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πιεξνθνξίεο γηα λα απνηεινχλ 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαη νη ηδηφηεηεο θαη ν θχθινο δσήο ησλ 

δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα σο 

απηφλνκα ζπζηήκαηα, ζα αλαιπζνχλ νη θαηεγνξίεο ηνπο θαη ε αιιειεμάξηεζή ηνπο, ν 

ζθνπφο πνπ απηά έρνπλ µέζα ζε µία επηρείξεζε, νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ απφ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θαη ν θχθινο δσήο αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο. Δπίζεο 

ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο ηχπνπο επηθνηλσλίαο αλζξψπνπ ππνινγηζηή, θαη ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.  

           ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο 

θαη Αμηνπνίεζεο ησλ Πφξσλ κηαο επηρείξεζεο (ERP), ηα νπνία είλαη νινθιεξσκέλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Θα θαηαγξαθεί ε ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο, ηα ιεηηνπξγηθά 

πξνγξάκκαηά ηνπο, ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο, νη θάζεηο πινπνίεζήο ηνπο, ν ξφινο 

ηνπ ζπκβνχινπ πινπνίεζεο, νη θξίζηκνη παξάγνληεο ηεο επηηπρεκέλεο πινπνίεζήο 

ηνπο, ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο, ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο, νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπο, ην Supply  Chain Execution Software θαη ηέινο ζα 
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παξνπζηαζηνχλ ε αγνξά ERP ζηελ Διιάδα θαη ε επελδχζεηο ηνπο ζε ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. 

          ην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε εθαξκνγή ηνπ SAP R/3 ζε µία 

ειιεληθή θαπλνβηνκεραλία. Θα θαηαγξαθνχλ νη ιφγνη ηεο επηηπρεκέλεο πινπνίεζήο 

ηνπ, ηα modules ηνπ,  ν ξφινο ηνπ SAP ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη ε αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη κέζσ ηνπ SAP, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

νθέιε θαη νη δπζθνιίεο απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ επηρείξεζε θαη ηέινο ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη αλάγθεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην SAP R/3. 

          Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξίαο φζνλ αθνξά ηα νθέιε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηα 

νπνία θπζηθά εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη έλα ERP ζχζηεµα ζπληειεί ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, βειηηζηνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο 

επηρείξεζεο θαη ηειηθά ηελ νδεγεί ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο.  
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Δσταριζηίες 

 

           ην ζεµείν απηφ θαη αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε πεξίιεςε ηεο δηαηξηβήο ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ ν θαζέλαο µε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν 

ζπλέβαιε ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο.  

           Αξρηθά ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο µνπ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή µνπ θ. Γ. Υνλδξνθνχθε γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ αθηέξσζε 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί επηηπρψο ε δηπισκαηηθή εξγαζία. 

           Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο θαη εηζεγεηέο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ ησλ logistics γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ κεηέθεξαλ 

θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη γηα ηηο νπζηαζηηθέο ζπκβνπιέο θαη 

θαζνδήγεζή ηνπο έμσ απφ ηα πιαίζηα απηνχ. Αθφµε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

Γηεπζπληή Supply Chain ηεο εηαηξίαο Παπαζηξάηνο θ. Γ. Σδνπκεξθηψηε θαη ηελ 

Γηεπζχληξηα Πξνκεζεηψλ θ. Φ. Υαηδεησάλλνπ γηαηί πξψηνη µνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία 

λα γλσξίζσ ζηελ πξάμε ηη ζεκαίλεη Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα θαη Logistics. 

         Σέινο ληψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά µνπ γηα ηελ 

νηθνλνµηθή αιιά πάλσ απ' φια εζηθή ζηήξημε ησλ επηινγψλ πνπ έρσ θάλεη κέρξη 

ζήµεξα.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

 

Διζαγωγή 

 

Ζ εθεχξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ 

επηθνηλσλίαο, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα απνθηνχλ, λα δηαρεηξίδνληαη 

θαη λα αμηνινγνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φηη ζε νπνηαδήπνηε άιιε επνρή 

ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο.  

Ζ επνρή απηή πεξηγξάθεηαη σο ε επνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο Δπαλάζηαζεο, ε 

νπνία άιιαμε ξηδηθά ηελ φιε δνκή ηεο Μεηαβηνκεραληθήο θνηλσλίαο, νδεγψληαο µαο 

πξνο ηελ Κνηλσλία ησλ Πιεξνθνξηψλ. Ζ Πιεξνθνξηθή Δπαλάζηαζε αιιάδνληαο 

ξηδηθά ηνλ ηξφπν δσήο ησλ πνιηηψλ, επέθεξε θαη ζα ζπλερίζεη λα επηθέξεη µε νινέλα 

απμαλφκελν ξπζκφ µία ζεηξά αιιαγψλ πνπ επεξεάδνπλ θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Απηέο νη 

αιιαγέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεµαληηθφ φπιν ζηα ρέξηα ηνπο, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, δηεζλνπνίεζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ε ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ έρεη 

εμειηρζεί ζε ηζρπξφ θαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηα ζχγρξνλα ζηειέρε. Οη ππνινγηζηέο 

παξάγνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πιεξνθνξηψλ, αιιά εθείλν ζην νπνίν ππεξηεξεί ε λέα 

ηερλνινγία δελ είλαη ηφζν ε πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία δελ νδεγεί απφ 

κφλε ηεο ζε θαιχηεξεο απνθάζεηο, αιιά ε πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πιεξνθνξηψλ. 
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Βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ε ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

ην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν δεηείηαη απφ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε 

νπνηνδήπνηε ηεξαξρηθφ επίπεδν θαη αλ απηά αλήθνπλ (ιεηηνπξγηθφ, γλσζηηθφ, 

δηνηθεηηθφ ή ζηξαηεγηθφ), λα παίξλνπλ πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο απνθάζεηο. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ επέηξεπε ζην παξειζφλ έλα ρξνληθφ πεξηζψξην µε 

ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. Απηφο ν ρξφλνο 

δελ δηαηίζεηαη ζήµεξα.  

            Κάζε µία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο απνθάζεσλ απαηηνχλ δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο πιεξνθνξηψλ, γηα απηφ θαη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία ζα βνεζνχλ ηα ζηειέρε ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Έηζη, ε 

δηνίθεζε ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ βαζίδεηαη ζηελ παξνρή θαιχηεξσλ θαη 

ακεζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, θαη ε πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ εμαξηάηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ.  

Οη πιεξνθνξίεο είλαη µηα δπλακηθή κέζνδνο δεκηνπξγίαο πιενλεθηήκαηνο 

ζηελ αγνξά. Οξηζκέλεο απφςεηο ζεσξνχλ ηηο πιεξνθνξίεο φπιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηνλ αληαγσληζµφ. Απηή ε δπλακηθή άπνςε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε ζχγρξνλε 

επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε, νδεγεί ζε µηα εμίζνπ δπλακηθή άπνςε γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

απφθηεζεο, δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Φαίλεηαη πσο ηειηθά ζην 

αληαγσληζηηθφ πεδίν ηνπ 21νπ αηψλα, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα επηβηψζνπλ ζα είλαη 

απηέο πνπ ζηνλ παξφληα ρξφλν ζα θάλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο πξαθηηθέο ηνπο. 
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Πιεξνθνξία θαη Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 

 

Ζ ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εμαξηάηαη άκεζα απφ 

ηελ ηαρχηεηα ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κηαο 

επηρείξεζεο. Γελ ππάξρεη νπζηαζηηθά θαλέλα ηµήµα κηαο επηρείξεζεο ην νπνίν λα 

µελ δέρεηαη ή λα µε ζηέιλεη πιεξνθνξίεο ζε άιιν ηµήµα ηεο επηρείξεζεο. Πσιήζεηο, 

παξαγσγή, ινγηζηήξην, marketing, πξνκήζεηεο θ.α. ζπλεξγάδνληαη ζε θαζεκεξηλή 

βάζε µε ζηφρν ην θαηάιιειν πξντφλ λα θηάζεη ζην πειάηε ζην ζσζηφ ρξφλν θαη µε 

ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο.  

       Ζ ρξήζε ζσζηήο, έγθπξεο θαη αθξηβήο πιεξνθνξίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

πιήξνπο εηθφλαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαη έρνληαο πιήξε νξαηφηεηα 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο πνπ απμάλνπλ ηελ επίδνζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη 

θαη' επέθηαζε νιφθιεξεο ηεο εηαηξείαο. Σα είδε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ 

θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ είλαη ηα εμήο: 

 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνκεζεπηή φπσο ηα πξντφληα ηνπ πξνκεζεπηή, ηηο 

ηηµέο, ηελ πνηφηεηα, ην service, ηνπο φξνπο παξάδνζεο, ην ρξφλν εθηέιεζεο 

ηεο παξαγγειίαο, ηνπο φξνπο πιεξσµήο, ηελ αμηνπηζηία ηνπ γεληθφηεξα, ηελ 

ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ηελ εκπεηξία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ, ηελ επθνιία επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ 

θ.α.  
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 Πιεξνθνξίεο δήηεζεο φπσο  ε αλακελφκελε δήηεζε πνπ απαζρνιεί ζε δηαξθή 

βάζε θάζε επηρείξεζε. Πνηνο αγνξάδεη ηη, ζε πνηα ηηκή, απφ πνχ, θαη ζε ηη 

πνζφηεηα είλαη θξίζηκα εξσηήκαηα, αθνχ ε πιεξνθνξία πνπ ζα πξνθχςεη 

µέζα απφ απηά ζα θαζνξίζεη ηηο παξαγγειίεο ζε α' χιεο ζηνλ πξνκεζεπηή, ην 

πιάλν παξαγσγήο, θαη ηνπο φγθνπο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

απνζεθεπηνχλ θαη λα δηαλεκεζνχλ  

 

 Πιεξνθνξίεο απφ ηελ παξαγσγή φπσο ηη πξντφληα κπνξνχλ λα παξαρζνχλ, ζε 

ηη πνζφηεηα, µε ηελ ρξήζε πνησλ κέζσλ, µε ηη ρξφλνπο παξάδνζεο, µε ηη 

θφζηνο θ.α. 

 

 Πιεξνθνξίεο δηαλνµήο φπσο ην ηη ζα κεηαθεξζεί θαη πνπ, ζε ηη πνζφηεηα, µε 

ηη µέζν, ζε πφζν ρξφλν θ.α. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ εηζαγσγή 

κεραλνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο απνζήθεο, ην ηµήµα 

δηαθίλεζεο ηεο θάζε επηρείξεζεο κπνξεί λα παξέρεη απηή ηελ πιεξνθνξία 

αξθεηά γξήγνξα θαη µε κεγάιν βαζκφ αμηνπηζηίαο  

 

 Πιεξνθνξίεο γηα ζρφιηα θαη παξάπνλα πειαηψλ φπσο ηα παξάπνλα ή ηα 

ζρφιηα ησλ πειαηψλ, ε άπνςή ηνπο αλαθνξηθά µε ηηο λέεο ηάζεηο ηεο αγνξάο, 

ε γλψκε ηνπο γηα ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα, είλαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

πξέπεη φρη µφλν λα επηζηξέθνπλ ζηελ επηρείξεζε αιιά θαη λα επεμεξγάδνληαη 

δηεμνδηθά δεδνκέλνπ φηη βάζεη απηψλ ε επηρείξεζε ζα θαηαζηξψζεη 

καθξνρξφληα ηελ πνιηηηθή ηεο 
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            Κάησ απφ απηή ηε βάζε γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο 

µέζα ζην θχθισµα εθνδηαζκνχ είλαη πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θπθιψκαηνο θαη γηα ηελ ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ. 

 

 

Γεδνκέλα θαη Πιεξνθνξίεο 

 

         Σα δεδνκέλα είλαη µηα παξάζηαζε γεγνλφησλ ζε ηππνπνηεκέλε µνξθή πνπ είλαη 

θαηάιιειε γηα επηθνηλσλία, εξκελεία ή επεμεξγαζία απφ ηνλ άλζξσπν ή απφ 

απηφκαηα µέζα. Ζ πιεξνθνξία είλαη ην απνηέιεζµα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο 

ζχλζεζεο ησλ δεδνκέλσλ, θαη ε πιεξνθφξεζε είλαη ε ζπλνιηθή εηθφλα ηελ νπνία 

παξέρεη έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ. Όζν απηφ ην ζχλνιν είλαη κεγαιχηεξν θαη 

αμηνπνηήζηκν, ηφζν ε πιεξνθφξεζε είλαη θαιχηεξε.  

          Κάπνην δεδνκέλν γηα λα παξάγεη πιεξνθνξία θαη ζηε ζπλέρεηα πιεξνθφξεζε 

ζα πξέπεη λα έρεη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο:  

 

 Έγθαηξν, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν φηαλ ην απαηηεί ν ρξήζηεο  

 Δπίθαηξν 

 Αθξηβέο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

 Καζαξφ ή ζαθέο, ψζηε λα µελ πεξηέρεη αζάθεηεο 

 Καηάιιειν, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε  

 Πεξηεθηηθφ, ψζηε λα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο ζε φζν 

ην δπλαηφλ κηθξφηεξε έθηαζε 
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 Πιήξεο, ψζηε λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο. Απξνθάιππην, 

ψζηε λα µελ εμαξηάηαη απφ ηνλ ππνθεηκεληζκφ 

 Πξνζηηφ, ψζηε λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε απηφ ν ρξήζηεο 

 Δπαιεζεχζηκν 

 

           Ο θχθινο δσήο ησλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αλάπηπμε, ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία θάζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη πνιχ 

ζεµαληηθφ λα γλσξίδνπκε πψο δεκηνπξγνχληαη ηα δεδνκέλα, πψο κεηαζρεκαηίδνληαη 

ζε πιεξνθνξίεο θαη πψο κεηαθέξνληαη, κεηαδίδνληαη, απνζεθεχνληαη θαη 

επαλαθηψληαη. Ο θχθινο δσήο ησλ δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηάδηα:  

 

 Γεκηνπξγία, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

 Καηαζηξνθή φζσλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ θξίζεθαλ άρξεζηα ψζηε λα 

µελ ρξεηάδεηαη ε απνζήθεπζε ηνπο 

 Απνζήθεπζε ζε δηάθνξα αξρεία, είηε ρεηξφγξαθα είηε µε ηε βνήζεηα κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ 

 Σαμηλφκεζε ηνπο µε βάζε θάπνην θξηηήξην ψζηε λα είλαη ρξήζηκα  

 Μεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ απφ θάπνηα δηαδηθαζία ζε θάπνηα 

άιιε, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο 

 Δπαλάθηεζε ηνπο απφ έλα ζχζηεµα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ µε 

δηάθνξεο κεζφδνπο  

 Αλαπαξαγσγή ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ δελ είλαη ζηελ θαηάιιειε 

µνξθή ή ρξεηάδεηαη δεκηνπξγία πνιιαπιψλ αληηγξάθσλ 
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 Αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα απνθαζηζζεί θαηά πφζν απηά ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα, ζα επηζηξέςνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ή ζα 

θαηαζηξαθνχλ  

 Αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο 

αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

 χλζεζε ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί µηα νινθιεξσκέλε έθζεζε 

κεηαθνξάο  

 Γεκηνπξγία πιεξνθνξίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο θαη 

κπνξεί µε ηε ζεηξά ηεο λα αμηνινγεζεί, λα επεμεξγαζηεί πεξεηαίξσ, λα 

απνζεθεπηεί ή λα θαηαζηξαθεί  

 

 

          Γηα λα απνηεινχλ νη πιεξνθνξίεο ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηα ζηειέρε κηαο 

επηρείξεζεο θαη λα ηα βνεζνχλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ρξεηάδεηαη λα 

έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 

 Καηαιιειφηεηα γηα ηνλ απνδέθηε  

 Δπηθαηξφηεηα, ψζηε ν ρξήζηεο λα παίξλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηε ζηηγκή πνπ ηηο 

ρξεηάδεηαη  

 Αληηθεηκεληθφηεηα, δειαδή λα µελ είλαη επεξεαζκέλεο απφ ππνθεηκεληθέο 

θξίζεηο 

 Σαρχηεηα, ψζηε λα απνθηψληαη µέζα ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν  

 Αθξίβεηα, ψζηε λα εθθξάδνπλ µηα θαηάζηαζε φπσο απηή είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα  
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 Δπθνινλφεηεο γηα φζνπο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ  

 Πιεξφηεηα, ψζηε λα έρεη ν ρξήζηεο φιεο ηηο απαξαίηεηεο γηα απηφλ 

πιεξνθνξίεο  

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχληαη απφ πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο  

 αθήλεηα, ψζηε λα µελ πεξηέρνπλ αζάθεηεο 

 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 

 

             Άηππα θαη πνιχ ζηνηρεηψδε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαλ 

απφ ηα άηνκα αθφµε θαη ζηελ αξραηφηεηα, µε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε θαη 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο μεθίλεζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα µέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50, θαη απφ ηφηε ε εμέιημε ήηαλ ξαγδαία 

θαη επέθεξε κεγάιε αλάπηπμε ζην ρψξν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δίηε έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεµα είλαη κεραλνγξαθηθφ είηε ρεηξφγξαθν θάλεη ηέζζεξα βαζηθά 

πξάγκαηα, ηα νπνία είλαη:  

 

 πιινγή δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξεί λα αθνξνχλ γεγνλφηα, αξηζκνχο, 

εηθφλεο, ήρνπο, ζήκαηα θηι.  

 

 Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη ζην κπαιφ ελφο αηφκνπ, ζε 

αξρείν, ζε βάζε δεδνκέλσλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θηι. 
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 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, πνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε, 

θσδηθνπνίεζε, ηαμηλφκεζε θαη ζχλζεζε  

 

 Παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηε µνξθή πνπ ηε ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο 

  

 

            Ζ δηαθνξά ησλ φξσλ πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, ψζηε λα µε 

γίλεηαη ζχγρπζε, ηε ζηηγκή πνπ νη φξνη απηνί δελ είλαη ηαπηφζεκνη. Σα πιεξνθνξηαθά 

δεδνκέλα είλαη αθαηέξγαζηα ζηνηρεία, πνπ έρνπλ ζπιιερηεί απφ δηάθνξεο πεγέο θαη 

πεξηγξάθνπλ πξφζσπα,  γεγνλφηα, έλλνηεο θηι. Οη πιεξνθνξίεο είλαη ην απνηέιεζµα 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαηά δεζκίδεο, ζε 

απεπζείαο ζχλδεζε ή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ψζηε απηά λα έρνπλ έλλνηα γηα ην δέθηε 

θαη λα παξέρνπλ ρξεζηκφηεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ. Σν 

ζχζηεµα είλαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ φπσο άλζξσπνη, πεγέο, αληηιήςεηο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ ζθνπνχ.  

            Όπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αιπζίδα αμίαο ε επηρείξεζε απνηειείηαη απφ ηα 

εμήο ππνζπζηήκαηα: inbound delivery, παξαγσγή, outbound delivery, πσιήζεηο θαη 

marketing, θαη ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε (θχξηεο ιεηηνπξγίεο), θαη απφ ηα έξεπλα 

θαη αλάπηπμε, εζσηεξηθή ππνδνκή, πξνκήζεηεο θαη δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

(ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο). Όια απηά ηα ππνζπζηήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηνχλ αλάινγα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο µέζσ 

ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο µε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα ζπγθιίλνπλ ζηνλ ίδην 



                          

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ                                                                                    18 

ζηφρν. Μέζσ απηνχ, ηα δεδνκέλα ξένπλ απφ ην έλα άηνκν ζην άιιν ή απφ ην έλα 

ηµήµα ζην άιιν, µε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.  

           Βαζηθά ζηνηρεία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη νη άλζξσπνη, νη 

δηαδηθαζίεο θαη ηα πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα, θαη φηαλ κηιάκε γηα κεραλνγξαθεκέλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ην ινγηζµηθφ θαη ηνλ πιηθφ 

εμνπιηζκφ. Όια απηά ηα ζηνηρεία αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη, µε ζθνπφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε 

ζην ρξήζηε.  

           Σν ζχζηεµα κπνξεί λα είλαη αλνηθηφ ή θιεηζηφ. Έλα ζχζηεµα ιέγεηαη αλνηρηφ 

φηαλ δέρεηαη είζνδν θαη παξάγεη έμνδν θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ µε ην 

πεξηβάιινλ, θαη θιεηζηφ φηαλ δελ αιιειεπηδξά µε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Γειαδή έλα 

ζχζηεµα δέρεηαη σο είζνδν δεδνκέλα ηα νπνία ηα επεμεξγάδεηαη θαη παξάγεη έμνδν, 

εθηφο αλ ππάξρεη αλάδξαζε ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηε ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ µε 

πξφηππα θαη νδεγεί ην ζχζηεµα ζε θαηλνχξηα επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  

 

Καηεγνξίεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 

            Μηα πξψηε δηάθξηζε απηψλ είλαη αλάκεζα ζηα ρεηξφγξαθα θαη ζηα 

κεραλνγξαθεκέλα. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο 

πλαιιαγψλ (Transaction Processing Systems), ηα νπνία παξέρνπλ δηαδηθαζίεο γηα 

θαηαγξαθή θαη παξαγσγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ µε δνζνιεςίεο, θαη ηα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (Management Information Systems), ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ επηπιένλ ππνζηήξημε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. ηα πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο 
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πλαιιαγψλ δίλεηαη έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ζηελ ηαρχηεηα, θαη ζηελ 

αθξίβεηα ζηελ επεμεξγαζία κεγάισλ φγθσλ δεδνκέλσλ. Σα Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα Γηνίθεζεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ησλ δηεπζπλφλησλ γηα ηελ 

παξνρή πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ είζνδνη ζηε 

δηεξγαζία ιήςεο απνθάζεσλ.  

           Αθφκα ππάξρνπλ ηα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (Decision Support 

Systems), ηα νπνία αμηνπνηνχλ δεδνκέλα θαη βνεζνχλ ζηελ επίιπζε ησλ 

εκηδνκεκέλσλ ή αδφκεησλ πξνβιεκάησλ πνπ εµθαλίδνληαη ζηελ πςειή βαζκίδα ηεο 

δηνίθεζεο, θαη ηα Έκπεηξα πζηήκαηα (Expert Systems), πνπ δε ζηεξίδνληαη ζηε 

ζπλαιιαγή αιιά ζηε γλψζε ησλ εηδηθψλ γηα λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία 

θαλνληθά ρξεηάδεηαη αλζξψπηλε γλψζε θαη εκπεηξία.  

           Αθφκε ππάξρνπλ ηα ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Executive 

Information Systems), µέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο µε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ εκθαληζηεί θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε 

µηα θαηεγνξία ε νπνία επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα απνζεθεπκέλα ζε δηάθνξα µέζα 

φπσο ήρνο, θσλή, video, εηθφλα. Απηά είλαη ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Πνιπµέζσλ (Multimedia Information Systems), ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ είλαη 

σζνχκελε απφ ηελ ηερλνινγία θαη φρη απφ ηηο εθαξκνγέο, µε απνηέιεζµα λα µελ 

ππάξρεη μερσξηζηή κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηέηνησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

            Οη βαζηθνί ηχπνη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη νη εμήο: ζπζηήκαηα 

επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ (TPS), ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο επηηειηθψλ ζηειερψλ 

(ESS), πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (MIS), ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ (DSS), ζπζηήκαηα εξγαζίαο βαζηζκέλα ζε γλψζε (KWS, ΚBS), θαη 

ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ (OAS).  
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           Κάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο 

µέζα ζηελ επηρείξεζε. Σα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο επηηειηθψλ ζηειερψλ ζην 

ζηξαηεγηθφ επίπεδν, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ζην δηνηθεηηθφ επίπεδν, θαη ηα ζπζηήκαηα εξγαζίαο 

βαζηζκέλα ζε γλψζε θαη ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ ζην γλσζηηθφ 

επίπεδν.  

 

 

θνπφο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 

          Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεµα κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ 

ηθαλνπνίεζε φρη µφλν ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ, φπσο ε ζπιινγή, ε απνζήθεπζε 

θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο απνθάζεηο ξνπηίλαο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

απνθάζεηο, αιιά θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. Οη 

ζπνπδαηφηεξνη ιφγνη χπαξμεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη:  

 

 Ζ εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε  

 Ζ ζπλερήο δεκηνπξγία ηξφπσλ ηθαλνπνίεζεο λέσλ αλαγθψλ  

 Ζ παξνρή βνήζεηαο ζηνλ έιεγρν θαη ηε δηνίθεζε 

 Ζ ζπιινγή θαη ε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ πνπ µαλαζρεκαηίδνληαη ζε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία 
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 Ζ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, µέζσ ζχλδεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεο µε εμσηεξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, φπσο απηά ησλ πξνκεζεπηψλ θαη 

ησλ αγνξαζηψλ  

 Ζ παξνρή απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

 Ζ παξνρή ζηξαηεγηθήο πιεξνθφξεζεο ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

 

 

 

Απαηηήζεηο απφ ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 

           Οη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο γηα θάζε θιάδν θαη επίπεδν πξνγξακκαηηζκνχ µέζα ζε µία επηρείξεζε.  

           Γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ έιεγρν απφ ην ηµήµα marketing απαηηείηαη έιεγρνο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ κεηά ηελ πψιεζε, 

απφ ηελ παξαγσγή έιεγρνο ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαγγειηψλ θαη πνηνηηθφο έιεγρνο, 

απφ ηε δηαρείξηζε έιεγρνο ζηνηρείσλ απφ ην παξειζφλ γηα ηηο αγνξέο, ηηο παξαγγειίεο 

θαη ηα απνζέκαηα, απφ ην νηθνλνκηθφ ηµήµα έιεγρνο ησλ ιαζψλ θαη ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ, θαη απφ ην πξνζσπηθφ έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαηά 

πεξίπησζε.  

          Γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ απφ ην ηµήµα marketing απαηηείηαη 

κειέηε ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο, ησλ εζφδσλ, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Απφ 

ηελ παξαγσγή απαηηείηαη κειέηε βειηηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, απφ ηε δηαρείξηζε 

κειέηε ζηξαηεγηθψλ αγνξψλ, απνζεκάησλ θαη δηαλνµήο, απφ ην νηθνλνκηθφ ηµήµα 
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κειέηε ηθαλνπνίεζεο καθξνρξφλησλ απαηηήζεσλ, θαη απφ ην πξνζσπηθφ κειέηε 

δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο, εμέιημεο, επηκφξθσζεο θαη κηζζνδνζίαο.  

          Γηα ην δηνηθεηηθφ έιεγρν απφ ην ηµήµα marketing απαηηείηαη έιεγρνο ηεο 

πνιηηηθήο ησλ πειαηψλ θαη ησλ αληαγσληζηψλ, απφ ηελ παξαγσγή έιεγρνο ηεο 

απφδνζεο, απφ ηε δηαρείξηζε έιεγρνο θφζηνπο, απφ ην νηθνλνκηθφ ηµήµα ε ζχγθξηζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο µε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαη απφ ην πξνζσπηθφ νη απνθιίζεηο απφ 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ν έιεγρνο θφζηνπο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 

 

Οη Φάζεηο Αλάπηπμεο ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

 

          Οη θάζεηο αλάπηπμεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο είλαη γλσζηέο 

θαη σο θχθινο δσήο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη έμη θαη μεθηλάλε απφ ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θηάλνπλ κέρξη ηελ 'ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη 

ηελ απφζπξζή ηνπ. Απηέο νη θάζεηο είλαη νη εμήο:  

 

 Φάζε 1: Πξνθαηαξηηθή εμέηαζε. Δδψ αλαγλσξίδεηαη ην πξφβιεκα. 

Δμεηάδεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη θαζνξίδεηαη ην πξφβιεκα φπσο θαη 

νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία κηαο ζπλνπηηθήο έθζεζεο 

φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζµαηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ κειινληηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
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 Φάζε 2: Αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μειεηάηαη ην ππάξρνλ ζχζηεµα ζε βάζνο 

θαη πξνζδηνξίδνληαη νη λέεο απαηηήζεηο. Ζ αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ, ηελ αλάιπζή ηνπο θαη ηελ έθζεζε πνπ 

ζπληάζζεη ν αλαιπηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 Φάζε 3: ρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο. Έλα λέν ή ελαιιαθηηθφ πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεµα ζρεδηάδεηαη. Ζ θάζε απηή απνηειείηαη απφ ην ζρεδηαζκφ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ - ζπζηεκάησλ, φπνπ ηίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο αθνχ ζπλήζσο ην πην 

απνδνηηθφ είλαη θαη ην πην αθξηβφ. Οη αλαιπηέ ο αλαξσηηνχληαη θαηά πφζν ην 

πξνο ζρεδίαζε ζχζηεµα είλαη πινπνηήζηκν νηθνλνκηθά, ηερλεηά θαη 

ιεηηνπξγηθά. Δπίζεο απνηειείηαη απφ ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο ιχζεο θαη ηε 

ζπγγξαθή κηαο έθζεζεο µε ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε. 

 

 Φάζε 4: Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο. Δδψ αγνξάδεηαη λέν πιηθφ θαη ινγηζµηθφ, 

ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη ην ζχζηεµα θαη ζην ηέινο δνθηκάδεηαη. ηε θάζε 

απηή κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπκε ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ, ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο. 

 

 Φάζε 5: Τινπνίεζε ζπζηήκαηνο. Σν λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεµα 

εγθαζίζηαηαη θαη ην πξνζσπηθφ εθπαηδεχεηαη ζηε ρξήζε ηνπ. Ζ κεηάπησζε 

απηή κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο, παξάιιεια ή πηινηηθά. 
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 Φάζε 6: πληήξεζε ζπζηήκαηνο. Σν ζχζηεµα δηαξθψο αμηνινγείηαη, 

ξπζκίδεηαη θαη ζπληεξείηαη ψζηε λα ζπλερίδεη λα πιεξεί ηηο αλάγθεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Γηαπηζηψλεηαη αλ ην ζχζηεµα θάλεη φηη ππνηίζεηαη φηη ζα έπξεπε 

λα θάλεη θαη ειέγρεηαη αλ ρξεηάδεηαη λα αλαδηακνξθσζνχλ θάπνηα θνκκάηηα 

ηνπ. 

 

 

Κχθινο Εσήο Αλάπηπμεο ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

 

       Οη βαζηθέο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ελφο ινγηζκηθνχ είλαη νη εμήο: 

 

 Αλάιπζε απαηηήζεσλ, φπνπ γίλεηαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηη ρξεηάδεηαη θαη φρη ηνπ 

ηη ζέιεη ν πειάηεο, θαηαγξάθνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη αλαιχεηαη ε εθηθηφηεηα 

ηνπ πξντφληνο 

 Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ, νη νπνίεο δελ πξέπεη λα είλαη εκηηειείο, 

αληηθαηηθέο ή δηθνξνχκελεο 

 ρεδηαζκφο, δειαδή ε επηινγή αιγνξίζκσλ, δνκψλ δεδνκέλσλ θαη ξνψλ 

δεδνκέλσλ 

 Τινπνίεζε 

 πλέλσζε θψδηθα ελνηήησλ ινγηζκηθνχ θαη έιεγρνο ζσζηήο 'ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξντφληνο σο εληαία νληφηεηα 

 πληήξεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε αιιαγή αθφηνπ ν πειάηεο 

έρεη παξαιάβεη ην πξντφλ ινγηζκηθνχ 

 Απφζπξζε, ε νπνία είλαη ζπάλην θαηλφκελν λα είλαη νιηθή 



                          

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ                                                                                    25 

 

Σχπνη Δπηθνηλσλίαο Αλζξψπνπ - Τπνινγηζηή 

 

          Με ηνπο ηχπνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ ππνινγηζηή 

κπνξνχκε λα δνχκε πφζν εχθνιε ή δχζθνιε κπνξεί λα γίλεη ε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηνπο. Απηνί νη ηχπνη είλαη νη εμήο:  

 

 Μέζσ ζπκπιήξσζεο εηδηθψλ θνξκψλ, φπνπ ζηα ππέξ ηνπ είλαη ε απινπνίεζε 

εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαη ε ιίγε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ, θαη ζηα θαηά ηνπ 

είλαη ην φηη πηάλεη ρψξν θαη φηη απαηηεί ηθαλφηεηεο πιεθηξνιφγεζεο  

 

 Μέζσ εληνιψλ, φπνπ ζηα ππέξ ηνπ είλαη φηη είλαη επέιηθηνο θαη θαηάιιεινο 

γηα έκπεηξνπο ρξήζηεο, ελψ ζηα θαηά ηνπ είλαη φηη απαηηεί εθπαίδεπζε θαη 

είλαη θησρφο ν ρεηξηζκφο ιαζψλ  

 

 Μέζσ κελνχ, φπνπ ζηα ππέξ ηνπ είλαη ε ιηγφηεξε εθπαίδεπζε θαη 

πιεθηξνιφγεζε, θαη ε δφκεζε, ελψ ζηα θαηά ηνπ είλαη ην φηη πηάλεη ρψξν, 

ππάξρεη θίλδπλνο πνιιψλ κελνχ θαη δελ είλαη θαιφ γηα ζπρλνχο ρξήζηεο 

 

 Μέζσ θπζηθήο γιψζζαο, φπνπ ζηα ππέξ ηνπ είλαη ε απαιιαγή εθκάζεζεο ηεο 

ζχληαμεο κηαο γιψζζαο, θαη ζηα θαηά ηνπ είλαη ε ζπρλή εκθάληζε 

απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ θαη απαηηεί ζπρλά δηάινγν γηα δηεπθξηλίζεηο θαη 

ζπρλά αξθεηή πιεθηξνιφγεζε 
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Δκπφδηα ζηελ Αλάπηπμε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 

           Ζ αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δελ είλαη εχθνιε δηαδηθαζία. 

πρλά κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα φπσο: 

 

 Σν εχξνο θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνβιήκαηνο. Οη 

εθαξκνγέο απμάλνληαη ζπλερψο θάησ απφ ηελ ψζεζε ηεο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο. Κάζε εθαξκνγή παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ν αλαιπηήο ζπζηεκάησλ 

 

 Ζ αλφκνηα θχζε ηεο επηρείξεζεο  θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο 

(απζηεξά δνκεκέλε) θάλεη δχζθνιν ην ηαίξηαζκα ηνπο 

 

 Έιιεηςε θνηλήο γιψζζαο κεηαμχ εηδηθψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ζηειερψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ 
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ΤΣΗΜΑΣΑ ERP 

 

Δηζαγσγή 

 

Σα ζπζηήκαηα ΔRP απνηεινχλ κία ζεκαληηθή εμέιημε πνπ ζεκαδεχεη ηηο 

επηρεηξήζεηο. Σν ERP απνηειεί αθξψλπκν ηνπ «Enterprise Resource Planning», ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο. Έλα ζχζηεκα 

ΔRP είλαη έλα αλαιπηηθφ θαη πιήξεο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαιιαγψλ πνπ ελνπνηεί 

πνιιά είδε δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη ηνπνζεηεί ηα ζηνηρεία ζε κία 

βάζε πιεξνθνξηψλ. Πξν ησλ ζπζηεκάησλ ΔRP νη επηρεηξήζεηο δηέζεηαλ κεκνλσκέλα 

ζπζηήκαηα θαη βάζεηο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο, ην ινγηζηήξην, ηελ 

παξαγγειηνιεςία θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο κε απνηέιεζκα ε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ λα θαζπζηεξεί θαη λα παξακνξθψλεηαη. Ζ 

θαηάηκεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηά κήθνο ησλ δηθηχσλ εθνδηαζκνχ 

δεκηνπξγεί ην γλσζηφ θαηλφκελν Bullwhip. Έλα ζχζηεκα ERP θαηαξγεί ηα 

επηκέξνπο ζπζηήκαηα, απμάλεη ηε δηαθάλεηα θαη κεηψλεη ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ηηο 

παξακνξθψζεηο θαηά ηελ ξνή πιεξνθνξηψλ ζην δίθηπν εθνδηαζκνχ. 

Έλα ζχζηεκα ERP ζπλεηζθέξεη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ, 

πιηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ κίαο επηρείξεζεο κέζσ: 

 

 Μεραλήο επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ πνπ επηηξέπεη ηελ ελνπνηεκέλε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζε κία επηρείξεζε 
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 Λεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο ηεο ξνήο ησλ εξγαζηψλ πνπ επηηξέπεη έιεγρν ησλ 

πνιιψλ επαλαιακβαλφκελσλ δηαδηθαζηψλ ζε κία επηρείξεζε (δηαδηθαζία 

αγνξψλ, παξαγγειηψλ) 

 

 Λεηηνπξγηψλ ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ππνβνεζνχλ ζηελ θαηάξηηζε 

πξνγξακκάησλ (π.ρ. πξφγξακκα παξαγσγήο θαη παξαγγειηψλ) ή απνδνρή κίαο 

παξαγγειίαο κε πξνζδηνξηζκφ αθξηβνχο εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηεο 

 

 

            Σα ζπζηήκαηα ERP αληηθαηέζηεζαλ δεθάδεο παιαηφηεξα, κε 

θαηαγεγξακκέλα, κεκνλσκέλα, ζπζηήκαηα κε ζχγρξνλν, ελνπνηεκέλν θαη 

επηθαηξνπνηεκέλν ινγηζκηθφ. Δπίζεο βνεζνχλ ζηε κεηαηξνπή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

έρνπλ θάζεηεο ιεηηνπξγηθέο δνκέο ζε νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ινγηθή 

νξηδφληησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηαπεξλνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο. 

              Σα ζπζηήκαηα ERP ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηελ ηππνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ εληφο κίαο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, φιεο νη 

κνλάδεο κίαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο πηνζεηνχλ ηελ θνηλή θσδηθνπνίεζε πιηθψλ 

θαη ίδην αξηζκφ επηπέδσλ έγθξηζεο θαη ίδηα χςε δαπαλψλ αγνξψλ. Σα ζχγρξνλα 

ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ πξφζβαζε απφ θάζε ζεκείν ηεο πδξνγείνπ. Καζψο απμάλεη ε 

ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ην Web (Web enabled), νη ηερληθνί πεξηνξηζκνί 

κεηψλνληαη. 

      χκθσλα κε ηνλ Mabert ην ERP σο ην µέζν µε ην νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζα 

επηηχρνπλ ελνπνίεζε ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο δηα κέζνπ 

ηεο βειηησκέλεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηεο ηππνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο πξαθηηθψλ, 

ηνπ αθξηβή πξνζδηνξηζκνχ ησλ απνζεκάησλ, ηεο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
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παξαγγειηνιεςίαο, θαη ηεο θαιχηεξεο δηνίθεζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Με βάζε 

ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, έλα ERP ζχζηεµα ηέκλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο 

νξηδφληηα, δειαδή δεκηνπξγεί ξνή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηα ιεηηνπξγηθά ηµήµαηα 

ηνπ νξγαληζκνχ, θαη αληηκεησπίδεη ηηο δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο σο 

εξγαιεία ππνζηήξημεο ησλ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ, νη νπνίεο 

επεθηείλνληαη ζε δηαθνξεηηθά ηµήµαηα ηεο επηρείξεζεο. Έηζη ινηπφλ, γηα 

παξάδεηγκα, ε εθηέιεζε κηαο εληνιήο παξαγσγήο ζπλδέεηαη άκεζα µε ηελ θαηάζηαζε 

ησλ απνζεκάησλ, ηα νπνία µε ηε ζεηξά ηνπο ζπλδένληαη µε ηελ πξνκήζεηα ησλ 

πξψησλ πιψλ, ε νπνία φµσο βξίζθεηαη θαη απηή ζε πιήξε αιιειεμάξηεζε µε ην 

νηθνλνκηθφ αιιά θαη ην εµπνξηθφ ηµήµα ηεο επηρείξεζεο.  

      πλνςίδνληαο, θαηαιήμνπκε φηη ηα ERP ζπζηήκαηα είλαη νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο, µε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε νη ζηφρνη ηεο λα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηα κέζνπ 

ηεο ελνπνίεζεο θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Σα ERP ζπζηήκαηα απνηεινχλ έλα κεγάινπ, επηρεηξεκαηηθνχ 

εχξνπο ζχλνιν εξγαιείσλ πξφβιεςεο, ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ην νπνίν:  

 

 πλδέεη ηνπο θαηαλαισηέο µε ηνπο πξνκεζεπηέο ζε µηα νινθιεξσκέλε 

αιπζίδα εθνδηαζκνχ 

 Υξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

 πληνλίδεη ηηο πσιήζεηο, ην marketing, ηα logistics, ηηο πξνκήζεηεο, ηελ 

αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο.  
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ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ Θα θαηαγξαθεί ε ηζηνξηθή εμέιημε ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο, ηα 

ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηά ηνπο, ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο, νη θάζεηο πινπνίεζήο 

ηνπο, ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ πινπνίεζεο, νη θξίζηκνη παξάγνληεο ηεο επηηπρεκέλεο 

πινπνίεζήο ηνπο, ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο, ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο, νη δαπάλεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, ην Supply  Chain Execution Software θαη ηέινο 

ζα παξνπζηαζηνχλ ε αγνξά ERP ζηελ Διιάδα θαη ε επελδχζεηο ηνπο ζε ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. 

          

 

Ζ Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ησλ πζηεκάησλ ERP 

 

Σα ζπζηήκαηα ERP απνηεινχλ κία κεηεμέιημε ησλ παιαηφηεξσλ ζπζηεκάησλ 

MRP I θαη ΜRP II (Manufacturing Resource Planning) θαη απνηεινχλ νπζηαζηηθά 

έλα de facto πξφηππν ζηε ζεκεξηλή βηνκεραλία. Ζ αξρή γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δεκηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έγηλε ζηε δεθαεηία ηνπ '60. Οη 

επηρεηξήζεηο είραλ αξρίζεη ήδε λα αληηιακβάλνληαη φηη γηα λα κπνξέζνπλ λα είλαη 

αληαγσληζηηθέο ζα πξέπεη λα επελδχζνπλ ζηελ ηερλνινγία θαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ 

λέσλ δπλαηνηήησλ ηεο πιεξνθνξηθήο. Δθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν, ε πξνζνρή είρε 

εζηηαζηεί ζηνλ έιεγρν ησλ απνζεθψλ θαη ησλ απνζεκάησλ, µε απνηέιεζµα ηα 

πεξηζζφηεξα παθέηα ινγηζκηθνχ λα ζρεδηάδνληαη µε ζθνπφ ηε δηαρείξηζή ηνπο (IC -

Inventory Control).  

ηε δεθαεηία ηνπ '70 δεκηνπξγήζεθαλ πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία εζηίαδαλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιηθψλ, ησλ 
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εμαξηεκάησλ θαη ησλ πξντφλησλ µε ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ. Σα ζπζηήκαηα απηά 

είλαη γλσζηά σο Manufacturing Requirement Planning (MRP I). Απεπζχλνληαλ ζε 

βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ζχλζεησλ πξντφλησλ, νη νπνίεο έπξεπε λα ππνινγίδνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξψησλ πιψλ µε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ.  

Tα ζπζηήκαηα MRP ΗΗ (Manufacturing Resource Planning) απνηεινχλ εμέιημε 

ησλ MRP I (Material Requirements Planning). Σα MRP ΗΗ απνηεινχλ µηα κέζνδν 

απνηειεζκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ φισλ ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

µηα επηρείξεζε. Απηφο ν πξνγξακκαηηζκφο επηηπγράλεηαη µέζσ νξηζκέλσλ 

δηαζπλδεφκελσλ ιεηηνπξγηψλ φπσο είλαη ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ πσιήζεσλ, ηεο δπλακηθφηεηαο, ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη 

ηεο παξαγσγήο. Οη εμαγφκελεο πιεξνθνξίεο απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ελνπνηνχληαη 

µε νηθνλνκηθέο αλαθνξέο θαη εθζέζεηο.  

Tα ERP ζπζηήκαηα απνηεινχλ ηελ ηειεπηαία εμέιημε ησλ παξαπάλσ 

ζπζηεκάησλ. Οη βαζηθέο αξρέο είλαη θνηλέο, κε ηελ δηαθνξά φηη έρνπλ έλα 

κεγαιχηεξν πεδίν εθαξκνγήο, κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα, 

θαη ηέινο παξέρνπλ κεγαιχηεξε ελνπνίεζε κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πζηεκάησλ ERP 

 

           H επέλδπζε γηα ηελ εηζαγσγή πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη κεγάιε. Σα 

πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ΔRP είλαη απφ ηε θχζε ηνπο γεληθήο εθαξκνγήο. ε κεγάιν 

βαζκφ πξνηείλνπλ δηαδηθαζίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηερλνγλσζία ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο νπνίεο έρεη εγθαηαζηαζεί. Σα ζπζηήκαηα ERP, κέζσ ησλ ππνδεηγκαηηθψλ 
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πξαθηηθψλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζηα ζπζηήκαηά ηνπο (best practice templates), 

επηβάιινπλ δηαδηθαζίεο ζε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ζε παλεπξσπατθή θαη παγθφζκηα 

θιίκαθα (ελαξκνληζκέλεο δηαδηθαζίεο, κία βάζε πιεξνθνξηψλ) 

  Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ERP είλαη απνηέιεζκα ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ 

ηνπ ηξφπνπ πνπ ε επηρείξεζε επηζπκεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ ην 

ζχζηεκα ηεο επηηξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη. Ζ πινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ επηβάιιεη 

αιιαγέο ζε φιε ηελ εηαηξία θαη απαηηεί κεγάιεο επελδχζεηο ζε ινγηζκηθφ, εμνπιηζκφ, 

θφζηνο άκεζεο πινπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ.  

Ζ εηζαγσγή ηνπ ERP απνηειεί επθαηξία γηα ξηδηθφ αλαζρεδηαζκφ ήδε 

πθηζηάκελσλ αλαπνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Αιιαγέο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ είλαη ζπλήζσο επηζπκεηέο. Ζ πινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ΔRΡ 

απαηηεί ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ ζε ζέκαηα ERP θαη δηνίθεζεο. Σν θφζηνο ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ (reengineering) είλαη ζπλήζσο πνιχ πςειφ θαη γηα ην ιφγν απηφ νη 

δηνηθήζεηο ην απνθεχγνπλ. 

Σα ζπζηήκαηα ERP πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε απνιχησο αθξηβή ζηνηρεία. 

Λφγσ ηεο ελνπνηεκέλεο ινγηθήο ηνπο εάλ θάπνηνο εηζάγεη ιαλζαζκέλα ζηνηρεία, απηά 

κεηαδίδνληαη ζε φιε ηελ επηρείξεζε. Απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ε εθπαίδεπζε ησλ 

ρξεζηψλ σο πξνο ηελ αθεξαηφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

          Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ERP είλαη πνιχ θνληά 

ζην πεξηβάιινλ ησλ windows θαη επνκέλσο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε δπζθνιία γηα 

ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη ζε παξαζπξηθέο εθαξκνγέο.  
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Ζ Λεηηνπξγηθφηεηα ησλ πζηεκάησλ ERP 

 

Σα ζπζηήκαηα ERP πξνζθέξνπλ έλα πεξηβάιινλ νινθιεξσκέλεο 

πιεξνθνξηαθήο παξαθνινχζεζεο ηεο εκπνξηθήο & νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηεο 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

πφξσλ, ηεο δηαρείξηζεο απνζεθψλ, ηεο ξνήο απνζεκάησλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαλνκψλ, θνζηνιφγεζεο, δηαρείξηζεο πξνκεζεηψλ θαη ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ. 

Σερληθά ηα πεξηζζφηεξα ERP δηαζέηνπλ ηξία ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηε δνκή 

ηνπο:  

 

 Σν ιεμηθφ δεδνκέλσλ ηνπο (data dictionary), ην νπνίν νξίδεη ρηιηάδεο πεδία 

νξηζκνχ (domains) πνπ ζρεηίδνληαη κε ππνζηεξηθηηθά πεδία θαη είλαη 

ηαθηνπνηεκέλα ζε πνιινχο πίλαθεο. Μφιηο ηα δεδνκέλα θαηαρσξεζνχλ ζην 

ζχζηεκα ERP είλαη δηαζέζηκν θαηά κήθνο νιφθιεξεο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο 

 

 Έλαλ ελδηάκεζν ρψξν απνζήθεπζεο (middleware) πνπ επηηξέπεη ηνπο ρξήζηεο 

λα ζηήλνπλ modules εθαξκνγψλ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ηνπνζεζίεο 

 

 Έλαλ «ηακηεπηήξα» (repository), πνπ είλαη ε βάζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πιαηζίνπ εξγαζίαο γηαηί ζπγθξαηεί ηε ζεκαζηνινγία ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
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δηεξγαζηψλ, ηα επηρεηξεζηαθά αληηθείκελα θαη ην νξγαλσζηαθφ κνληέιν. Ο 

ηακηεπηήξαο ERP κπνξεί λα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ 

πξνζαξκνζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ – API (application 

programming interfaces) 

 

     ην ERP ππάξρνπλ εθαηνληάδεο πίλαθεο δεδνκέλσλ φπνπ απνζεθεχνληαη 

δεδνκέλα απφ ζπλαιιαγέο, κφλν πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζε θάπνην ηκήκα αιιά 

νινθιεξψλνληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πνιιαπινχο ρξήζηεο, γηα πνιινχο 

ζθνπνχο θαη ζε πνιιέο ηνπνζεζίεο. Όηαλ πξνθχςεη κηα αιιαγή ζην ζχζηεκα ERP 

απηή ζα αληηθαηνπηξηζηεί νκνηφκνξθα ζε θάζε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή ζηελ 

νινθιεξσκέλε αιπζίδα αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα εληνιή αγνξάο 

πνπ θαηαρσξείηαη ζην module θαηαρψξεζεο παξαγγειηψλ, πεξλάεη ηελ παξαγγειία 

ζε κηα εθαξκνγή θαηαζθεπήο (manufacturing application) πνπ κε ηε ζεηξά ηεο 

ζηέιλεη κηα απαίηεζε πιηθψλ ζην module (ππνζχζηεκα) εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, πνπ 

ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα απφ πξνκεζεπηέο θαη ρξεζηκνπνηεί έλα module 

εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο γηα λα ην θέξεη ζην εξγνζηάζην. Σαπηφρξνλα κηα θίλεζε 

αγνξάο εκθαλίδεηαη ζην module Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο ζην γεληθφ θαζνιηθφ. Οη 

ακέηξεηεο δηαζπλδέζεηο εμαζθαιίδνπλ φηη ε πιεξνθνξία ζε έλα κέξνο ηεο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα απνθηεζεί θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε κνλάδα. 

     Ζ πξφθιεζε πνπ ηίζεηαη ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ην πψο 

ζα ειεγρζνχλ φιεο νη θχξηεο επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο κε κηα αξρηηεθηνληθή 

ινγηζκηθνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ νινθιεξσκέλε ιχζε ησλ ERP ππφζρεηαη νθέιε 

φπσο απμεκέλε απνδνηηθφηεηα, πνηφηεηα, παξαγσγηθφηεηα θαη θεξδνθνξία.  

           Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ERP ππνζηεξίδνπλ ηηο βαζηθφηεξεο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη είλαη δνκεκέλα ζε ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα 
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(functional modules). Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ θάζε 

ππνζχζηεκα ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 

 Σν ππνζχζηεκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο είλαη ε θαξδηά ηνπ ERP, θαη 

αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε φια  ππφινηπα ππνζπζηήκαηα. Βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλνπλ ηε Γεληθή 

Λνγηζηηθή, ηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, ηε Γηαρείξηζε Παγίσλ, ηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο, ηνπο Δηζπξαθηένπο Λνγαξηαζκνχο, ηνπο Πιεξσηένπο 

Λνγαξηαζκνχο θαη ηε Γηαρείξηζε Γηαζεζίκσλ. Αλάινγα κε ην βαζκφ 

νινθιήξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ERP ππνζηεξίδνληαη θαη άιιεο δηαδηθαζίεο 

φπσο ν Πξνυπνινγηζκφο, ε Κνζηνιφγεζε βάζεη δξαζηεξηνηήησλ (Activity 

Based Costing), θ.ά. 

 

 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο Πσιήζεσλ - Marketing 

πεξηιακβάλνπλ ηελ Παξαγγειηνιεςία (Order Entry), ηελ Σηκνιφγεζε 

(Invoicing), ηε Γηαρείξηζε πκβνιαίσλ (Sales Contracts), ην Μεηξψν 

Πειαηψλ (Customer Table), Αμηφγξαθα, Open Items, θαη ηαηηζηηθά 

Πσιήζεσλ. Οξηζκέλα ERP ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ Αλάιπζε Οθεηιψλ 

(Aging Analysis), ηελ Δμππεξέηεζε Πειαηψλ (Customer Service), ην 

Marketing, ηηο Πξνβιέςεηο Εήηεζεο (Forecasting), ηελ Ζιεθηξνληθή 

Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ (EDI) θαη ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην κέζσ Internet 

(Electronic Commerce). Σν ππνζχζηεκα ησλ Πσιήζεσλ αληαιιάζζεη 

πιεξνθνξίεο θπξίσο κε ηα ππνζπζηήκαηα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, 

Απνζήθεπζεο θαη Γηαλνκήο, θαη Παξαγσγήο 
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 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο Πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

Έιεγρν θαη Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ Αγνξάο (Purchase Inquiries Control & 

Management), ηε Γηαρείξηζε Δληνιψλ Αγνξάο (Purchase Orders 

Management), ηνλ Έιεγρν Παξαιαβψλ (Receipt Control), ηελ Αμηνιφγεζε 

Πξνκεζεπηψλ (Supplier Evaluation) θαη ηε Γηαρείξηζε πκβάζεσλ (Contract 

Management). Σν ππνζχζηεκα ησλ Πξνκεζεηψλ αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο 

θπξίσο κε ηα ππνζπζηήκαηα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, Απνζήθεπζεο θαη 

Γηαλνκήο, θαη Παξαγσγήο 

 

 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο Απνζήθεπζεο - Γηαλνκήο 

πεξηιακβάλνπλ ηε Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ (Inventory Control), θαη ηνλ 

Πξνγξακκαηηζκφ Απαηηήζεσλ Γηαλνκήο (Distribution Requirement Planning). 

Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ πηζαλψο λα ππνζηεξίδνληαη πεξηιακβάλνπλ ηε 

Γηαρείξηζε Απνζεθψλ (Warehouse Management) θαη ηε Γηαρείξηζε ηφινπ 

Φνξηεγψλ (Fleet Management). Σν ππνζχζηεκα ηεο Απνζήθεπζεο - Γηαλνκήο 

αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε ηα ππνζπζηήκαηα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, 

Πσιήζεσλ - Marketing, Πξνκεζεηψλ θαη Παξαγσγήο 

 

 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηεη ην ππνζχζηεκα Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Πξνζσπηθνχ (Personnel Planning), ηε 

Μηζζνδνζία (Payroll), θαη ηελ Αμηνιφγεζε Πξνζσπηθνχ (Personnel 

Evaluation). Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηνληαη είλαη ηα Eμνδνιφγηα 

(Personnel Expenses), ε Παξνπζία Πξνζσπηθνχ (Time & Attendance), ε 

Γηαρείξηζε Δπηπέδσλ Πξνζσπηθνχ, Πηζηνπνηεηηθψλ Δθπαίδεπζεο θαη 
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εκηλαξίσλ. Σν ππνζχζηεκα ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ αληαιιάζζεη 

πιεξνθνξίεο θπξίσο κε ην ππνζχζηεκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

 

 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηεη ην ππνζχζηεκα Παξαγσγήο 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Απαηηήζεσο Γπλακηθφηεηαο (Capacity 

Requirements Planning), ην Μαθξνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ Παξαγσγήο 

(Master Production Scheduling), ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Απαηηήζεσλ Τιηθψλ 

(Material Requirements Planning), ηνλ Έιεγρν Παξαγσγήο (Shop Floor 

Control) θαη ηελ Κνζηνιφγεζε Παξαγσγήο (Cost Accounting). Άιιεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ πηζαλψο λα ππνζηεξίδεη είλαη ε Γνκή Πξντφλησλ (Product 

Configuration), ν Έιεγρνο Αιιαγψλ ρεδίσλ (Design Control) θαη ν 

Βξαρππξφζεζκνο Πξνγξακκαηηζκφο Παξαγσγήο (Scheduling). Σν 

ππνζχζηεκα ηεο Παξαγσγήο αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε ηα ππνζπζηήκαηα 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, Πσιήζεσλ - Marketing, Πξνκεζεηψλ θαη 

Απνζήθεπζεο – Γηαλνκήο 

 

 

Σα ιεηηνπξγηθά απηά ππνζπζηήκαηα ππνζηεξίδνληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία θάζε ζηνηρείν αληηπξνζσπεχεηαη κηα θαη κνλαδηθή θνξά. 

H βάζε δεδνκέλσλ απνηειεί ην πιεξνθνξηαθφ κνληέιν ηεο νινθιεξσκέλεο γλψζεο 

ηεο επηρείξεζεο. 

Λφγσ ησλ κεγάισλ δηαθνξψλ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ 

ζπζηεκάησλ ERP, δελ ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ERP 

θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ παθέησλ ινγηζκηθνχ. Γεληθψο φκσο ην ζχζηεκα ERP κπνξεί 
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λα ζεσξεζεί σο ε βαζηθή επηρεηξεζηαθή πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ππνζηήξημεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

     ε πνιιέο πεξηπηψζεηο φκσο ππάξρεη ε αλάγθε ζηελ ππνδνκή απηή λα 

ζπλδεζνχλ εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο. Οη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ κε ην ζχζηεκα ERP 

κηαο επηρείξεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θαησηέξσ εθαξκνγέο: 

 

 Γηαρείξηζε Ρνήο Δξγαζηψλ (Workflow Management) 

 Γηαρείξηζε Απνζεθψλ (Warehouse Management) 

 Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain Management)  

 Έιεγρνο Πνηφηεηαο / Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο (QC / QA) 

 Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην (Electronic Commerce)  

 Γηαρείξηζε Έξγσλ (Project Management) 

 πληήξεζε Παγίσλ (Maintenance & Service)  

 Γηαρείξηζε Γηεξγαζηψλ Ρντθήο Παξαγσγήο (Process Management) 

 Σειεθσληθά Κέληξα (Call Centers) 
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Δπηινγή πζηήκαηνο ERP 

 

             H επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ ERP θαη ηνπ πξνκεζεπηή είλαη θξίζηκε γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Σν πξψην βήκα ζηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη ε 

ζχζηαζε νκάδαο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο. ε απηή πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ν 

Τπεχζπλνο Πιεξνθνξηθήο (IT Manager) ηεο εηαηξίαο θαη εθπξφζσπνη ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ/δηαδηθαζηψλ (αιιά φρη νη managers). Πξφεδξνο ηεο 

νκάδαο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ζα πξέπεη λα είλαη ν δηεπζπληήο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ εηαηξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (π.ρ. ν Δκπνξηθφο Γηεπζπληήο θ.ιπ.) 

θαη φρη θαη' αλάγθε ν Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο. 

            Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινγηζκηθψλ ERP ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη εμσηεξηθφο ζχκβνπινο, ν νπνίνο δηαζέηεη ηερλνγλσζία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα. Λφγσ ηεο απνζηαζηνπνηεκέλεο ζέζεο ηνπ είλαη ν θαηαιιειφηεξνο 

γηα ην ζθαηξηθφ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

ηζνξξνπηψλ. Σέινο, ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεη είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη 

ππεξεζίεο benchmarking, ζηε ζχληαμε ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

           H αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πνιπθξηηεξηαθή θαη λα αθνινπζήζεη 

ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία. Παξαθάησ ζπλνςίδνληαη νη πην ζεκαληηθέο θάζεηο: 

 

Φάζε 1 

 

             ε απηή ηε θάζε βαζηθφ θξηηήξην απνηειεί ε ζπκβαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ERP κε ηνλ εηαηξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, π.ρ. νηθνλνκηθφ, εκπνξηθφ, παξαγσγηθφ, 
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θαηαζθεπαζηηθφ ή δεκφζην νξγαληζκφ. Δπηρεηξήζεηο παξφκνηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ απνηεινχλ κηα πνιχηηκε πεγή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Σν απνηέιεζκα ηεο θάζεο απηήο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηνλ αξηζκφ ησλ 7 

ινγηζκηθψλ ERP. 

 

Φάζε 2 

 

             Καηά ηε δεχηεξε θάζε πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε πξψηνπ επηπέδνπ, 

ζηελ νπνία ηα πξνεπηιεγκέλα ζπζηήκαηα ηεο πξψηεο θάζεο αμηνινγνχληαη ηφζν 

φζνλ αθνξά ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φζν θαη κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνκεζεπηή. Σν απνηέιεζκα ηεο θάζεο απηήο είλαη ηα 2-4 

επηθξαηέζηεξα ζπζηήκαηα ERP. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα 

αληηπξνζσπεπηηθά θξηηήξηα:  

 

            Σα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ινγηζκηθνχ ERP είλαη ηα εμήο: 

 

 Eιιεληθνπνίεζε 

 Δληνπηφηεηα (Localization) 

 Δπεθηαζηκφηεηα 

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα 

 Αξρηηεθηνληθή client-server vs Internet based 

 Πιαηθφξκα εμνπιηζκνχ (hardware) 

 Λεηηνπξγηθφ χζηεκα 

 πλεξγαζία κε αλεμάξηεηεο εθαξκνγέο 

 

../../Î�ÎµÏ�Î±Ï�Ï�Ï�Ï�Î¹Î±ÎºÎ¿/Î Ï�Ï�Ï�Î¹Î±ÎºÎ®/article.asp.htm#top
../../Î�ÎµÏ�Î±Ï�Ï�Ï�Ï�Î¹Î±ÎºÎ¿/Î Ï�Ï�Ï�Î¹Î±ÎºÎ®/article.asp.htm#top
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 Οινθιήξσζε Βάζεο Γεδνκέλσλ (Database Integration) 

 Γιψζζα Yινπνίεζεο 

 Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ 

 

 

         Σα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή Software House θαη Αληηπξνζψπνπ 

είλαη ηα εμήο: 

 

 Οηθνλνκηθή ηζρχο εηαηξίαο (Διιάδα θαη εμσηεξηθφ) 

 Δκπεηξία ζε παξφκνηεο εγθαηαζηάζεηο (Διιάδα θαη εμσηεξηθφ) 

 ISO πξνκεζεπηή (αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, πινπνίεζε θαη ζπληήξεζε - 

Δγγχεζε) 

 Κφζηνο θαη Υξφλνο (ινγηζκηθνχ/hardware, πινπνίεζεο, εθπαίδεπζεο, 

ππνζηήξημεο) 

 

 

Φάζε 3 

 

             ηελ ηξίηε θάζε νη θαηαζθεπαζηέο/αληηπξφζσπνη ησλ ζπζηεκάησλ ERP ηεο 

πξνεγνχκελεο θάζεο θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επίδεημε (demo) ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θξίζηκεο δηαδηθαζίεο ή ηδηαηηεξφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο. Δδψ 

θξίλνληαη θαη νη νινθιεξσκέλεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη 

επηιέγεηαη ε ζπκθεξφκελε ηερληθή/νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
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Φάζε 4 

 

         ηελ θάζε απηή ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή θαη μεθηλάεη ε 

πεηξακαηηθή εθαξκνγή, φπνπ γίλεηαη απνθάιπςε ζεκαληηθψλ εθπιήμεσλ, ηφζν 

ζεηηθψλ φζν θαη αξλεηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ινγηζκηθφ. Ύζηεξα απφ πνιιέο 

δηνξζψζεηο γίλεηαη ε επηθχξσζε ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

ΔRP. 

 

H Γηαδηθαζία Yινπνίεζεο 

 

            Όια ηα ζεκαληηθά παθέηα ERP ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηε δηαδηθαζία  

πινπνίεζεο ηελ νπνία ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο θέξνπλ 

ζπλήζσο ραξαθηεξηζηηθέο νλνκαζίεο θαη ζπλνδεχνληαη απφ εηδηθά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα. Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη νη ζεκαληηθέο θάζεηο θαζεκίαο απφ 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο είλαη παξφκνηεο. Οη θάζεηο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ κε 

επηθέληξσζε ζηα ζεκεία ηα νπνία ζεσξνχληαη θιεηδηά γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ 

πινπνίεζεο. 

 

Φάζε 1: Πξνεηνηκαζία 

 

        H πξνεηνηκαζία ηεο πινπνίεζεο πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο ελέξγεηεο: 

 

 Οξγάλσζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο 

 Αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο 
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          H νκάδα πινπνίεζεο δελ ηαπηίδεηαη θαη' αλάγθε κε ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο 

θαη επηινγήο ηνπ ινγηζκηθνχ, αλ θαη ζπλήζσο νη δχν νκάδεο πεξηιακβάλνπλ θνηλά 

κέιε. H δνκή ηεο νκάδαο πινπνίεζεο δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ 

εθάζηνηε έξγνπ. Μηα ηππηθή ηεξαξρία ηεο νκάδαο πεξηιακβάλεη ηα εμήο επίπεδα: 

 

 Υνξεγφο έξγνπ (project sponsor), ν νπνίνο εμαζθαιίδεη ηνπο απαξαίηεηνπο 

πφξνπο. O ξφινο ηνπ ρνξεγνχ αλαιακβάλεηαη απφ αλψηαην δηνηθεηηθφ 

ζηέιερνο, φπσο ν αλαπιεξσηήο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ή ν γεληθφο δηεπζπληήο, 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο 

 

 Τπεχζπλνο έξγνπ (project manager), ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε δηνίθεζε ηνπ 

έξγνπ πινπνίεζεο. O project manager πξέπεη λα έρεη νινθιεξσκέλε αληίιεςε 

ησλ ζεκαληηθψλ (core) επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαζπλδέζεψλ 

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

ππεχζπλν κεραλνγξάθεζεο 

 

 Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο (steering committee), ε νπνία 

αζθεί ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ. πλήζσο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξίαο 

απνηεινχλ κέιε ηνπ steering committee 

 

 Οκάδεο έξγνπ (project teams), νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη θαη εθηεινχλ βαζηθά 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. O ππεχζπλνο θάζε νκάδαο έξγνπ είλαη ζπλήζσο manager 

ηεο εηαηξίαο, ν νπνίνο αθηεξψλεη ζεκαληηθφηαην ρξφλν ζην έξγν πινπνίεζεο 

(απφ 40% έσο 60% ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ηνπ) 
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 Τπεχζπλνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο αζθεί ζπκβνπιεπηηθφ 

ξφιν. H ζέζε απηή δελ εληάζζεηαη ζε ηεξαξρηθφ επίπεδν 

 

 

         Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ζηειέρε ηνπ εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ πινπνίεζεο 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ζηηο 

νκάδεο έξγνπ. Σν πξφγξακκα πινπνίεζεο θαηαξηίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

εμσηεξηθφ ζχκβνπιν. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη είλαη 

θαηάιιεια δνκεκέλν, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ. 

         Δπηηπρήο θαηάηκεζε ηνπ έξγνπ ζπλίζηαηαη ζε νξζνινγηθά νξηνζεηεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ νη πξνυπνζέζεηο 

επηηπρίαο, νη απαηηνχκελνη πφξνη, ν ρξφλνο πινπνίεζεο, ηα νξφζεκα ειέγρνπ 

(milestones), θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. πληζηάηαη επίζεο ε απνηχπσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο ζε δηάγξακκα PERT, θαη ν ζαθήο θαζνξηζκφο ηνπ 

θξίζηκνπ δξφκνπ. εκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ε αλάπηπμε δηαδηθαζίαο 

παξαθνινχζεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην steering committee. 

        Σέινο επηβάιιεηαη ν θαζνξηζκφο ξεαιηζηηθνχ ρξνλνπξνγξάκκαηνο θαη ε 

απνθπγή ηερλεηψλ (ή θαη εθβηαζηηθψλ) νξφζεκσλ, φπσο ην πεξίθεκν "πξψηε-

πξψηνπ". 

 

 

Φάζε 2: ρεδηαζκφο θαη Παξακεηξνπνίεζε 

 

        H θάζε απηή απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο θαη απαηηεί ηε 
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κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα. εκαληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

 

 Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη αξρηθέο δνθηκέο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

 Δθπαίδεπζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ζην παθέην ERP, θαη εηδηθφηεξα ησλ 

project teams ζηα αληίζηνηρα εμεηδηθεπκέλα ππνζπζηήκαηα ηνπ παθέηνπ 

 Απνηχπσζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (business process 

mapping) 

 Αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(process analysis) 

 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 νζνλψλ θαη αλαθνξψλ 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε επηπέδσλ πξφζβαζεο θαη εμαηνκίθεπζε 

πεξηβάιινληνο ρξεζηψλ 

 

 

            H απνηχπσζε, αλάιπζε θαη πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

απνηεινχλ θξίζηκα βήκαηα φρη κφλν γηα ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο απφ 

ην παθέην ERP, αιιά θαη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα. 

Όπσο εηπψζεθε, ζπληζηάηαη ε δηεμαγσγή ελφο έξγνπ Αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business Process Reengineering - BRP) πξν ηεο 
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επηινγήο θαη πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. H ηαθηηθή απηή δηεπθνιχλεη φρη κφλν 

ηελ επηινγή ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηελ θαίξηα απηή θάζε ηεο 

πινπνίεζεο. 

            Γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο βέιηηζηεο δηαδηθαζίεο πξνο πινπνίεζε, νη 

πξνζπάζεηεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο επηθεληξψλνληαη: ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

παξαιιαγήο απφ πνιιέο ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα ηζρπξά παθέηα, θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ, νη νπνίνη 

εμεηδηθεχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

παξακέηξσλ απνηεινχλ νη ρξφλνη δηέιεπζεο (lead times) παξαγσγήο, ή ε ηεξαξρία 

ησλ θέληξσλ θέξδνπο (profit centers) ηεο εηαηξίαο. Δάλ δελ έρεη πξνεγεζεί έξγν BPR, 

ηφηε ε Φάζε ζρεδηαζκνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο θαη ζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο ηείλνπλ λα 

επηκεθχλνπλ θαη, νξηζκέλεο θνξέο, λα απνπξνζαλαηνιίδνπλ ην έξγν ηεο πινπνίεζεο. 

            Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ηα πιένλ νινθιεξσκέλα παθέηα ERP 

πεξηιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία απνηχπσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Οξηζκέλα απφ απηά δελ πξνζαξκφδνπλ ην ζχζηεκα απηφκαηα βάζεη ηεο 

εθάζηνηε απνηππσκέλεο, κέζσ ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ, επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

            εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ζχκβνπινο πινπνίεζεο ζηελ απνηχπσζε/ 

αλάιπζε/ πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ε ππνζηήξημε ηνπ ζπκβνχινπ είλαη ζεκαληηθή ζηνλ θαζνξηζκφ 

αξκνδηνηήησλ θαη επηπέδσλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ. 
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Φάζε 3: Πξνεηνηκαζία γηα Πιήξε Δθαξκνγή θαη Γνθηκέο 

 

            H θάζε απηή απνζθνπεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παξακεηξνπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη πεξηιακβάλεη: 

 

 Μεηάβαζε δεδνκέλσλ (data migration) 

 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ 

 Σεθκεξίσζε δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηήκαηνο 

 Πηινηηθή εθαξκνγή 

 Έιεγρν απνδνρήο 

 

            H εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά ζηάδηα, φπσο ε γεληθή 

εηζαγσγή ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, εθπαίδεπζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο κεζφδνπο 

πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα, ιεπηνκεξή εθπαίδεπζε ζηηο νζφλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

θαη ηα βήκαηα πνπ εθηειεί ν θάζε ρξήζηεο, εθπαίδεπζε ζηα εξγαιεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

θ.ιπ. O ζσζηφο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο. 

           H πηινηηθή εθαξκνγή επηθεληξψλεηαη ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

πεξηπηψζεσλ (πεξηνξηζκέλν εχξνο δεδνκέλσλ), αιιά εηζρσξεί ζε βάζνο ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε δηαδηθαζίαο. Καηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή δηαθαίλνληαη 

πξνβιήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηεο 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα πξνβιήκαηα απηά πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ επηηπρψο πξν ηεο έλαξμεο ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη δηεμαγσγήο ηεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ 
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εξγαιείσλ. H απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο. 

 

 

Φάζε 4: Πιήξεο εθαξκνγή (Live)  

 

          ε απηή ηε θάζε ην ζχζηεκα ηίζεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. H θάζε απηή 

ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 

 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 ηεο εηαηξίαο ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια. Σα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα φκσο 

είλαη απηά ηα νπνία 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. 

          Πέξαλ ηεο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ηεο πινπνίεζεο, ε βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αιιά θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί ζπλερέο έξγν, ην 

νπνίν απνβιέπεη θαη ζηε δπλακηθή πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 
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Ο Ρφινο ηνπ πκβνχινπ Yινπνίεζεο 

 

           Οη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο πξνεγνχκελα αλαθεξζήθακε είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα λα έρνπλ θαηά ην παξειζφλ γίλεη αξθεηά έξγα ERP κε κέηξηα 

απνηειέζκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ή ζε νξηζκέλεο  πεξηπηψζεηο 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 χκβνπινη Yινπνίεζεο κε "business" πξνζέγγηζε, πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ δηεπηθάλεηα αλάκεζα ζηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπο 

ζπκβνχινπο ηνπ software, επηιχνληαο πξνβιήκαηα, βξίζθνληαο δηεμφδνπο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε ινγηθή ηνπ software δελ κπνξνχζε επαθξηβψο λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, δηεπθνιχλνληαο ηελ νκαιή ξνή ηεο δνπιεηάο κέζα ζηα 

πξνθαζνξηζκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη βνεζψληαο ην έξγν λα γίλεη θηήκα φιεο ηεο 

νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Απηνί νη χκβνπινη Yινπνίεζεο 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.  
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Κξηηήξηα Δπηινγήο ηνπ πκβνχινπ Yινπνίεζεο 

 

              Ζ άπνςή καο είλαη φηη κηα επηρείξεζε πνπ πξνεηνηκάδεηαη γηα πξνκήζεηα 

ελφο ζπζηήκαηνο ERP πξέπεη λα έρεη εμαηξεηηθά απζηεξά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή 

ηνπ πκβνχινπ Τινπνίεζεο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, γηα λα μερσξίζεη θαλείο 

κέζα απφ ην πξνζθεξφκελν πιήζνο ηνλ θαηαιιειφηεξν, είλαη ηα εμήο: 

 

 Ο χκβνπινο Τινπνίεζεο θαη θπξίσο ηα ζηειέρε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην 

έξγν πξέπεη λα έρνπλ ζην βηνγξαθηθφ ηνπο έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ έξγα 

εγθαηάζηαζεο ERP ινγηζκηθψλ, ζηα νπνία λα έρνπλ παίμεη ηνλ αληίζηνηρν 

ξφιν θαη λα έρνπλ εκπιαθεί ζηνλ ίδην βαζκφ 

 Πξέπεη λα δηαζέηεη κηα εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη κηα απζηεξή κεζνδνινγία κε 

βάζε ηελ νπνία ζα πινπνηήζεη ην έξγν. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

απνδεδεηγκέλα 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. Πξέπεη λα παξαγάγεη 

πιήξε ηεθκεξίσζε 

 Πξέπεη λα έρεη βαζηά εκπεηξία απφ φια ηα θπθιψκαηα ηεο επηρείξεζεο κέζα 

απφ έξγα αλαζρεδηαζκνχ (reengineering) επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Ρφινο ηνπ είλαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ζε 

άιιεο εηαηξίεο 

 Δπηπιένλ, πξέπεη λα έρεη άξηζηε γλψζε ησλ ηερλνινγηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη ηα ERP (εξγαιεία αλάπηπμεο, RDBMS, ιεηηνπξγηθά 
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ζπζηήκαηα, hardware) θαη λα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν 

ησλ ζπζηεκάησλ ERP. Μφλν βαζηζκέλνο ζε ηέηνηεο γλψζεηο ζα κπνξεί λα 

κεηαθξάδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη απαηηήζεηο ζε ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο κεραλνγξάθνπο 

 

 

Ζ πλεηζθνξά ησλ ERP ζηα Σκήκαηα Δθνδηαζκνχ 

 

Σα ζπζηήκαηα ΔRP απνθαινχληαη σο ηα «ξνκπφη» ησλ γξαθείσλ πνπ ζα 

απειεπζέξσλαλ ηα ζηειέρε απφ ηα άραξα θαζήθνληα ξνπηίλαο θαη ζα ηα έζηξεθαλ ζε 

ζηξαηεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε. 

Ζ ελνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δηθηχνπ εθνδηαζκνχ εληφο ηεο επηρείξεζεο 

κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απνηεινχζε γηα δεθαεηίεο ην 

φλεηξν θάζε θαιήο δηνίθεζεο. Ζ ηαρεία θαη απξφζθνπηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ απφ 

ηηο πσιήζεηο ζηελ παξαγσγή θαη ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ε απηφκαηε 

δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ παξαγσγήο, πξνκεζεηψλ θαη δηαλνκψλ πξνζέθεξαλ 

κεγάιεο πξνζδνθίεο γηα κεηψζεηο θφζηνπο νη νπνίεο δηθαηνινγνχζαλ ηηο κεγάιεο 

επελδχζεηο. 

Σέινο, ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ ERP είλαη 

θπξίσο άπια, δειαδή ηθαλνπνίεζε πειαηψλ, επηθνηλσλία, απνηειεζκαηηθφηεηα 

παξαδφζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο δηνηθήζεηο δελ είλαη εμνηθεησκέλεο κε ηε κέηξεζή ηνπο 

αιιά κε ηε κέηξεζε ζθιεξψλ παξακέηξσλ φπσο δαπάλε, θέξδε θαη επελδχζεηο ζε 

απνζέκαηα. 
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Πξνβιήκαηα ησλ πζηεκάησλ ERP 

 

Όκσο θαη απηή ε θαηεγνξία ζπζηεκάησλ αληηκεησπίδεη κεγάια πξνβιήκαηα. 

Μία έξεπλα απφ ηε Nucleus Research (Nucleusresearch.com) δείρλεη φηη ην 77% ησλ 

πειαηψλ ηνπ SAP δελ πηζηεχεη φηη απέδσζε ε επέλδπζε ζην ζχζηεκα κεηά απφ 2,8 

έηε κέζεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ηξηπιάζηα 

ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηάξθεηαο ελψ ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ηνπ ήηαλ δηπιάζην 

ηεο αξρηθήο δαπάλεο αγνξάο ηνπ ινγηζκηθνχ. Μία άιιε πξφζθαηε κειέηε  δείρλεη φηη 

κφλν ην 41% ησλ ρξεζηψλ ινγηζκηθνχ SCM ζεσξνχλ φηη απηά ηα ζπζηήκαηα 

αηηηνινγνχλ ηελ επέλδπζή ηνπο. Γελ βξέζεθε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ιφγσ 

εηζαγσγήο ζπζηεκάησλ ERP επί ηξία ρξφληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο νχηε ζηελ 

απφδνζε ησλ επελδχζεσλ. Πάξαπηα παξαηεξήζεθε άκεζα κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ηα νθέιε ελδερνκέλσο λα εμαθαλίδνληαη 

ιφγσ απμεκέλσλ δαπαλψλ ζπλεξγαηψλ (κε πςειέο απνδνρέο) εμεηδηθεπκέλσλ ζε ΗΣ 

θαη θφζηνπο αιιαγψλ ζην ζχζηεκα. Πηζαλνινγνχλ φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

πεξηκέλνπλ πάλσ απφ ηξία ρξφληα γηα λα δνπλ νηθνλνκηθά νθέιε. ε θάζε πεξίπησζε, 

ζηα αξρηθά ζηάδηα αλακέλεηαη επηδείλσζε ηεο απφδνζεο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο 

ησλ ζπζηεκάησλ, αξγφηεξα κε ηελ εμνηθείσζε ε απφδνζε βειηηψλεηαη. 

           Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο δελ επηιέγνπλ πάληνηε έλα ζχζηεκα πνπ ηαηξηάδεη ζην 

κνληέιν ιεηηνπξγίαο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Μεξηθέο θνξέο αγνξάδνπλ ζπζηήκαηα 

πνπ άιινη έρνπλ πξνδηαγξάςεη γηα απηνχο ,φπσο ζην δεκφζην ηνκέα, άιιεο θνξέο 

πηνζεηνχλ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην κεηξηθφ νξγαληζκφ θαη άιιεο θνξέο 

ην ζχζηεκα ελφο ζπλεξγαδφκελνπ νξγαληζκνχ. πκβαίλεη ηα πηνζεηνχκελα κε απηφ 

ηνλ ηξφπν λα κελ είλαη θαηάιιεια γηα ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
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Αλάινγα κε ηνλ ηχπν παξαγσγήο απαηηνχληαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ΔRP, π.ρ. 

ζηελ θαηά παξηίδεο παξαγσγή απαηηείηαη ιεπηνκεξήο παξαθνινχζεζε θάζε 

εξγαζίαο, ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηε 

ζπλερή ή επαλαιεπηηθή παξαγσγή. Έλαο ηχπνο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη 

θαηάιιεινο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κνλάδσλ κίαο κεγάιεο επηρείξεζεο αιιά 

αθαηάιιεινο γηα κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

Οη θεληξηθέο νκάδεο ERP ζπρλά δελ αζρνινχληαη κε ηελ πξφζζεηε 

πξνζπάζεηα γηα πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο κίαο κεκνλσκέλεο εγθαηάζηαζεο δηφηη 

είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηε δηφξζσζε ησλ θνηλψλ πξνβιεκάησλ φισλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Απνηέιεζκα είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη άηππα ρεηξνγξαθηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην πςειφ θφζηνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα, νη πσιεηέο 

ησλ ζπζηεκάησλ έρνπλ αλαπηχμεη πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο ινγηζκηθνχ πνπ 

βαζίδνληαη ζε ππνδεηγκαηηθέο πξαθηηθέο αλάινγα κε ην είδνο ηεο βηνκεραλίαο. Οη 

ελζσκαησκέλεο ππνδεηγκαηηθέο πξαθηηθέο ζηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε 

κεζφδνπο πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ θαη λα κελ πξνβιέπνπλ ηηο κειινληηθέο αλάγθεο 

ησλ δηαξθψο εμειηζζφκελσλ νξγαληζκψλ.  

Ζ πξνζέγγηζε απηή απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο πινπνίεζεο δηφηη 

πξνζζέηεη αθακςία ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο κε απνηέιεζκα θαζπζηεξήζεηο θαη 

απνηπρία. Δπίζεο, ε απζηεξή πεηζαξρία θαη ηάμε πνπ επηβάιινπλ ηα ζπζηήκαηα ERP 

είλαη δπλαηφλ λα εκπνδίδνπλ ηνπο λεσηεξηζκνχο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

           Οη επηρεηξήζεηο δελ αληηκεησπίδνπλ ηελ εηζαγσγή ησλ ERP σο επθαηξία γηα 

ξηδηθφ αλαζρεδηαζκφ πθηζηάκελσλ αλαπνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε απνηέιεζκα 

απηέο λα δηαησλίδνληαη ζην λέν ζχζηεκα. Δπίζεο, νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 
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κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αθήλνπλ ηνπο 

ηερληθνχο πιεξνθνξηθήο λα αλαιάβνπλ ηελ εγθαηάζηαζε. 

           Λφγσ κεγάιεο επέλδπζεο γηα λα απνδψζνπλ ηα ζπζηήκαηα ERP 

πξνυπνζέηνπλ κεγάινπο αξηζκνχο ρξεζηψλ θαη κεγάιν βαζκφ επαλαιακβαλφκελσλ 

εξγαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, κία επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην SRM δηαπίζησζε 

φηη νη πξνκεζεπηέο ηεο δελ είλαη Web enabled, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ. 

           Διιείςεηο ζε εθπαηδεπκέλα ζηειέρε ζε ζέκαηα ERP θαη νη δξακαηηθέο αιιαγέο 

απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπο. Ζ πινπνίεζε απαηηεί ζπλδπαζκφ δηνηθεηηθψλ γλψζεσλ θαη γλψζεσλ 

ζε ζέκαηα ERP. Οη κεγάιεο ειιείςεηο θαη νη πςειέο ακνηβέο ζπξψρλνπλ ηα 

εθπαηδεπκέλα ζηειέρε έμσ απφ ηελ επηρείξεζε πνπ πινπνηεί ην ζχζηεκα. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη εμσηεξηθνί εηδηθνί ζε ζέκαηα ERP κπνξεί λα είλαη γλψζηεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο αιιά ζπρλά δελ γλσξίδνπλ ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο κε 

απνηέιεζκα λα κελ αμηνπνηνχληαη νη επθαηξίεο γηα βειηίσζε δηαδηθαζηψλ πνπ 

αλνίγνληαη θαηά ηελ πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο.  

          πρλά, ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ επηθεληξψλεηαη ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρσξίο λα εμεγνχληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα λέα ζπζηήκαηα. 

Πξνβιήκαηα πξνζηίζεληαη απφ ην ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο, ηελ αλεπαξθή 

ηεθκεξίσζε θαη ηε ζχγρπζε απφ ηηο ζπρλέο απνρσξήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ.  
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Παξάγνληεο Δπηηπρεκέλεο Τινπνίεζεο ελφο ERP 

 

 

              Σα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ησλ ERP είλαη δηνηθεηηθήο θαη φρη ηερληθήο 

κνξθήο. Οη ηειηθνί ρξήζηεο δελ είλαη έηνηκνη, αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, απνρσξήζεηο 

θξίζηκνπ πξνζσπηθνχ, πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο θαη φρη πξνβιήκαηα κε ην 

ινγηζκηθφ. Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη εηαηξίεο πνπ μεθίλεζαλ ηελ πινπνίεζε ζε 

κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηείλνπλ λα δαπαλνχλ κηθξφηεξα πνζά θαη λα πεξαηψλνπλ ηελ 

εθαξκνγή ζε ζχληνκν ρξφλν ιφγσ θαηλνκέλσλ κάζεζεο.  

             Ζ επηηπρήο πινπνίεζε πξνυπνζέηεη δέζκεπζε, εγεζία θαη ζπκκεηνρή ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο. Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ ηελ επνπηεία ελφο 

επξέσο απνδεθηνχ ζηειέρνπο απφ ηα αλψηεξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο. 

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ μεθάζαξε εηθφλα γηα ην 

πψο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηνπο πειάηεο, λα 

ππνθηλεί ηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηα επφκελα 

ηξία έσο πέληε ρξφληα. Δπίζεο, πξέπεη λα γλσξίδνπλ γηαηί εθαξκφδεηαη ην ERP θαζψο 

θαη πνηεο βαζηθέο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο θαιχπηεη. Πξέπεη λα ππάξρνπλ μεθάζαξνη 

ζηφρνη, πξνζδνθίεο θαη παξαδνηέα.  

             Καηά ηελ επηινγή, ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαζνξίζεη πνηεο είλαη νη θξίζηκεο 

αλάγθεο πνπ ζέιεη λα θαιχςεη. Μία κεγάιε επηρείξεζε κπνξεί λα βιέπεη ζηξαηεγηθά 

νθέιε απφ βειηησκέλν θεληξηθφ έιεγρν θαη ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη άξα λα 

επηθεληξψλεηαη ζηηο ηερλνινγίεο ελνπνηεκέλεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο. Οη 
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κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα πξνηηκνχλ ζπζηήκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο 

επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ζηε κείσζε θφζηνπο. 

            Οη πξνζεγγίζεηο ζην ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην 

ζχζηεκα. Κάπνηα ζπζηήκαηα, φπσο ην SAP R/3 θαη ην People Soft, απαηηνχλ απφ ηελ 

επηρείξεζε λα πξνζαξκφζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Άιια ζπζηήκαηα, φπσο ηα SQL θαη Oracle, πξνζαξκφδνληαη πην εχθνια θαη 

επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα εμεηδηθεχνπλ ην ινγηζκηθφ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπο. Σειηθά, θάπνηεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα αλαπηχμνπλ δηθφ ηνπο ινγηζκηθφ 

νινθιήξσζεο.  

            Ο έγθαηξνο θαη ιεπηνκεξεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο εηζαγσγήο ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή αιιά θαη ηε κείσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ ERP. Σν ζεκείν πνπ ζεσξείηαη ε αξρή γηα ηελ επηηπρή 

εγθαηάζηαζε ηνπ ERP είλαη ε πεξίνδνο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά 

ηελ θξίζηκε απηή πεξίνδν απαηηείηαη πξνεηνηκαζία ζε ηξία επίπεδα: εμνπιηζκφο, 

νξγάλσζε θαη θαηαγξαθή δηαδηθαζηψλ-δεδνκέλσλ, αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σα ηξία 

απηά επίπεδα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 Δμνπιηζκφο: Σα ζπζηήκαηα ERP έρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε hardware. Ζ 

ππάξρνπζα ππνδνκή ησλ εηαηξηψλ ζπρλά δελ επαξθεί θαη θξίλεηαη αλαγθαία ε 

αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηθηχσλ κε πςειέο ηαρχηεηεο θαη 

κεγάιεο κλήκεο. πλήζσο, κε ηελ επηθείκελε εγθαηάζηαζε ηνπ ERP γίλεηαη 

θαη αιιαγή ζρεδφλ ζην 100% ηνπ hardware 

 

 Οξγάλσζε θαη θαηαγξαθή δηαδηθαζηψλ-δεδνκέλσλ: Σα θπξηφηεξα ζεκεία ζηα 

νπνία αλαθέξεηαη ε νξγάλσζε θαη θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ αθνξνχλ θαη' 
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αξρήλ ζηα βαζηθά αξρεία πιηθψλ θαη πξνκεζεπηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

δνκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ERP, π.ρ. νκάδεο εηδψλ (material 

groups). Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ ε πξνεηνηκαζία ησλ βαζηθψλ 

αξρείσλ πξηλ ηε κεηάβαζε απνηειεί κία πξψηεο ηάμεο επθαηξία γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ αξρείσλ απφ πεξηηηέο ή αλελεξγέο εγγξαθέο, έηζη ψζηε ε 

κεηάβαζε ζην λέν ζχζηεκα λα πξαγκαηνπνηεζεί κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα. Δπίζεο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ξφισλ θαη ησλ πξνλνκίσλ 

πξφζβαζεο ζην λέν ζχζηεκα είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην 

ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο 

 

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Ζ επηινγή ησλ αλζξψπσλ απφ πιεπξά ηεο εηαηξίαο πνπ 

ζα αλαιάβνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππνινίπσλ θαζψο θαη ηε κεηαθνξά ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ERP απνηειεί βαζηθφ 

ζεκείν ζηελ πεξίνδν πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. Ζ εηαηξία ζα πξέπεη κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα λα επηιέμεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ 

ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ERP. Μία ηππηθή δνκή ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ SAP είλαη ε αθφινπζε: Project Manager 

ηνπ έξγνπ, Project coνrdinator ηνπ module, o owner πνπ έρεη βαζηθφ ξφιν ζην 

module θαη ν key user πνπ είλαη απηφο πνπ αλαιακβάλεη ηε δηάδνζε ηνπ SAP 

θαη έλαο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο  

 

            Ζ απνδεθηή κέζνδνο πινπνίεζεο είλαη κέζσ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ. Ζ θήκε 

θαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ζπζηήκαηα ERP πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθά θξηηήξηα 

επηινγήο. Ζ ζπλεξγαζία κε αθαηάιιεινπο ζπκβνχινπο πεξηπιέθεη ηελ πινπνίεζε θαη 

ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Λίγνη ζεσξνχλ ηελ ακνηβή ησλ ζπκβνχισλ σο 
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ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο παξφηη θαζίζηαηαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγσλ ηεο 

αλαζεψξεζεο ησλ δαπαλψλ.  

               Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε δηνίθεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. H νκάδα 

πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηθαλά θαη απνδεθηά άηνκα πνπ ζα κπνξνχλ 

λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα αλαζέηνπλ αξκνδηφηεηεο θαη λα θαζνξίδνπλ πξνζεζκίεο. 

Οη πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα γίλνληαη θνηλσλνί ηεο αιιαγήο δηφηη έηζη 

ζρεδηάδνληαη θαιχηεξα νη δηεπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη 

νη εθ ησλ πζηέξσλ κεηαηξνπέο. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε εκπιέθεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο. Μία δηαιεηηνπξγηθή 

επηηξνπή θηλεηνπνίεζεο επνπηεχεη ηελ πινπνίεζε θαη ιακβάλεη ηηο θξίζηκεο 

απνθάζεηο.  

               Ο μεθάζαξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ απνηξέπεη ηηο 

απνθιίζεηο θαη επεθηάζεηο πνπ εμαληινχλ ηνπο πφξνπο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Θα 

πξέπεη εμαξρήο λα πξνζδηνξηζηνχλ νη κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηνχληαη θαη 

νη δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνληαη. Καηά πξνηίκεζε πξέπεη λα πινπνηεζεί έλα 

ηππνπνηεκέλν ζχζηεκα θαη λα κε γίλνληαη εθηεηακέλεο αιιαγέο ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε πνιππινθφηεηα ηεο πινπνίεζεο θαη λα ηεξεζεί ην 

ρξνλνδηάγξακκα. Οη αιιαγέο ζην source code ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα γίλνληαη ζε 

ειάρηζην βαζκφ, δηφηη ιφγσ ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ησλ ζπζηεκάησλ 

απμάλεηαη ε απαηηνχκελε πξνζπάζεηα. Δθηφο ηεο δαπάλεο εμαηηίαο ηεο επηκήθπλζεο 

ηνπ ρξφλνπ εηζαγσγήο, νη αιιαγέο θαζηζηνχλ δχζθνιεο ηηο κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

              Κάζε ζχζηεκα επηβάιιεη ηε δηθή ηνπ ινγηθή ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

θνπιηνχξα κίαο επηρείξεζεο. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα επηβάιεη αλαζρεδηαζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ή θαη εηζαγσγή λέσλ δηαδηθαζηψλ. Πνιιά αλψηαηα ζηειέρε ζεσξνχλ φηη 



                          

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ                                                                                    59 

ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ ζπζηήκαηνο είλαη ακηγψο ηερλνινγηθά. Ο 

ζηφρνο ησλ ERP είλαη λα βειηηψζνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, γηα απηφ θαη ε 

εθαξκνγή πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ ηελ επνπηεία ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ θαη 

φρη απφ ηε κεραλνγξάθεζε. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο 

ηερληθέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ψζηε λα κελ ππάξμνπλ αληηδξάζεηο απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο. 

             Γείθηεο απφδνζεο ζα πξέπεη λα κεηξνχλ ζπλερψο ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη δείθηεο πξέπεη λα κεηξνχλ ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηηο 

επηδφζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππνζηεξίδεη (έγθαηξεο παξαδφζεηο, ρξφλνη 

παξάδνζεο ζε πειάηεο, θπθινθνξία απνζεκάησλ, απφδνζε πξνκεζεπηψλ, πεξηζψξηα 

θέξδνπο). Οη δείθηεο θαη νη επηδφζεηο πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

πινπνίεζεο απφ δηνίθεζε, ηνπο πσιεηέο θαη ηελ νκάδα πινπνίεζεο. Αλ νη ζηφρνη 

επηηεπρζνχλ πξέπεη λα δνζνχλ αληακνηβέο. Φπζηθά πξέπεη λα ππάξμεη ζηήξημε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

             Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ERP πνηθίιιεη απφ εηαηξία 

ζε εηαηξία. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνεηνηκαζίαο θαη εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα είλαη 

απφ 6 κήλεο έσο 18 κήλεο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ρξφλν εγθαηάζηαζεο 

είλαη νη αθφινπζνη: 

 

 Μέγεζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ. Απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε ρξνληθή δηάξθεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ SAP 

 

 Ζ εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα. Δάλ ε εηαηξία πνπ 

εγθαζηζηά ην ERP έρεη εκπεηξία απφ άιια κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα, ηφηε ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ ERP γίλεηαη πην γξήγνξα αιιά θαη κε ιηγφηεξα ιάζε. 
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Δπηπιένλ, ε χπαξμε πξνεγνχκελνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλεπάγεηαη 

ηελ χπαξμε ειεθηξνληθψλ βαζηθψλ αξρείσλ (πξνκεζεπηέο/είδε) θαη επνκέλσο 

ε κεηαθνξά ηνπο ζην ERP κπνξεί λα γίλεη πην εχθνια, πην γξήγνξα θαη κε 

ιηγφηεξα ιάζε  

 

 Ζ χπαξμε απηνδχλακεο κεραλνγξάθεζεο ή/θαη ζηειερψλ πξφζπκσλ θαη 

ηθαλψλ λα εκπιαθνχλ απφ ηελ αξρή ζηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο-

πξνζαξκνγήο-εθπαίδεπζεο - εμνηθείσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ επηηπρή πνξεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

 Ζ εηαηξία λα απνηειεί ζπγαηξηθή κίαο πνιπεζληθήο πνπ έρεη ήδε 

εγθαηαζηεκέλν ην ERP. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη 

γξήγνξα θαη ζσζηά, αθνχ ππάξρεη ε εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο  

 

           ηε πεξίπησζε ηνπ SAP, o ρξφλνο πινπνίεζεο πνπ απαηηείηαη γηα ην module 

MM (materials management) ζε ζχγθξηζε κε ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα (modules) 

είλαη ζπληνκφηεξνο δηφηη:  

 

 Σν ΜΜ είλαη έλα module ην νπνίν αθνξά εζσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

εηαηξηψλ θαη δελ εκπίπηεη ζε θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο (ΚΒ), ζε αληίζεζε κε ην 

ινγηζηήξην, φπνπ δελ ππάξρεη ε αλάινγε επειημία θαη ηαρχηεηα ζε πνιιά 

ζέκαηα. Καηά ζπλέπεηα, ην module ησλ πξνκεζεηψλ απαηηεί κηθξφηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ην module ηνπ ινγηζηεξίνπ 
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 Σν module ηνπ ΜΜ (πξνκήζεηεο) πξνεγείηαη ζαλ αλαγθαία επηρεηξεζηαθή 

εθαξκνγή φισλ ησλ modules θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε εγθαηάζηαζή ηνπ 

είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ modules, επνκέλσο 

ππάξρεη πίεζε γηα ηελ άκεζε πινπνίεζή ηνπ  

 

 Δπηπιένλ, ε θηινζνθία ησλ αλζξψπσλ ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ δελ είλαη 

παγησκέλε θαη αθνκνηψλνπλ άκεζα ηηο αιιαγέο 

 

                Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα θιεζεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ERP πξέπεη λα έρεη έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εμνηθείσζεο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο, ρσξίο απηφ βέβαηα λα 

ζπλεπάγεηαη πσο απηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ αληίζηνηρε εθπαίδεπζε. 

Βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ Microsoft Windows θαη δηάζεζε γηα έξεπλα ζε 

βάζνο γηα ηελ αλαθάιπςε λέσλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλαο εξγαδφκελνο πνπ θαιείηαη λα αζρνιεζεί κε 

ην ERP. Δπηπιένλ, κία απμεκέλε αίζζεζε ππεπζπλφηεηαο γηα απνθπγή ιαζψλ, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ θάησ απφ ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο λα επεξεάζνπλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο 

ηεο εηαηξίαο (π.ρ. ινγηζηήξην), ζεσξείηαη δεδνκέλε. 

                 Ζ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή. Δάλ 

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

ππνρξεζηκνπνηνχλ κε απνηέιεζκα ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε 

πξέπεη λα απνδέρεηαη ηελ αλάγθε γηα πιήξε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη λα 

θαηαλέκεη επαξθή πνζά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα εθπαίδεπζε. Δθηφο 

ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, απαηηείηαη εθπαίδεπζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

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

πξνβιεκάησλ. 
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           Ο ρξφλνο πξνζαξκνγήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζχζηεκα πνηθίιιεη γηα θάζε 

εηαηξία πνπ εγθαζηζηά ην ζχζηεκα. αλ βάζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο 

ζεσξείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 1-2 κελψλ, φπνπ απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο 

γίλνληαη θαηαλνεηέο νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πιήξεο αθνκνίσζε 

απαηηεί κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ είλαη φηη ε 

ρξνληθή πεξίνδνο πξνζαξκνγήο ζην ζχζηεκα εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, 

φπσο: 

 

 Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ. Όζν πην πςειφ είλαη ην επίπεδν 

κφξθσζεο, ηφζν πην άκεζε είλαη ε αθνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ε 

δηάρπζε ηεο γλψζεο πξνο φιε ηελ εηαηξία 

 

 Ζ πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην ζχζηεκα. Όπσο 

είλαη θαηαλνεηφ, φζν πην πνιχπινθε είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο, ηφζν πην 

δχζθνια αθνκνηψλεηαη ην ζχζηεκα απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

 

 Ζ πξνεγνχκελε νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εηαηξίαο. Όηαλ νη ξφινη θαη νη 

δηαδηθαζίεο είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα, ηφηε είλαη πνιχ πην εχθνιε ε κεηάβαζε 

ζην λέν ζχζηεκα 

 

 Ζ ειηθηαθή ζχζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο. Δάλ νη εξγαδφκελνη είλαη 

κεγάιεο ειηθίαο, ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα αθνκνηψλνπλ λέεο ηερλνινγίεο 

 

 Ζ εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ αλάινγεο πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο, 

γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξνζαξκνγή ζην ζχζηεκα. Πάλησο, αλ νη 
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πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο δελ ήηαλ ηφζν ζεηηθέο, ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο 

κπνξεί λα θαηαζηεί αξλεηηθφο γηα ηε γξήγνξε πξνζαξκνγή ζην ζχζηεκα 

 

 Σν επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ/ζπκβνπιψλ εγθαηάζηαζεο/ 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ εηαηξία πνπ αλαιακβάλεη ηελ 

εγθαηάζηαζε/παξακεηξνπνίεζε 

 

Πιενλεθηήκαηα  ησλ ERP πζηεκάησλ 

 

           Ζ ρξήζε ελφο ERP ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη πιένλ επηηαθηηθή γηα θάζε 

επηρείξεζε. Με ην ERP πξνζθέξεηαη νινθιεξσκέλε θάιπςε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, ζπλδένληαο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηα ηµήµαηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο, θαη ε 

πιεξνθφξεζε γίλεηαη µέζα ζε έλα ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Δμαζθαιίδεη 

απηνκαηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία, ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αθξίβεηα. Σα ζεκαληηθφηεξα νθέιε είλαη:  

 

 Βειηησκέλε απνδνηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα. Ζ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο πξνέξρεηαη σο άκεζν απνηέιεζµα ησλ έγθπξσλ θαη 

έγθαηξσλ πξνγξακκάησλ πνπ παξέρεη ην ERP. Ζ παξαγσγηθφηεηα απμάλεηαη, 

δηφηη εμαζθαιίδεη θαη παξέρεη ζηελ παξαγσγή θαη ζηε ζπλαξκνιφγεζε ην 

θαηάιιειν ζχλνιν πιηθψλ έηζη ψζηε λα εμαιείθνληαη ηα αθαηάιιεια πιηθά 

θαη ε ζπαηάιε ρξφλνπ, κεηψλεη δξαζηηθά ην πνζφ ησλ αηθληδηαζηηθψλ θαη 

αλαγθαζηηθψλ αιιαγψλ ζην πξφγξαθα παξαγσγήο, απαηηεί πνιχ µκηθξφηεξν 

ρξφλν ν νπνίνο ζα αλαισζεί ζε εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί, θαη πνιχ 
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κηθξφηεξν ρξφλν ζε ππεξσξίεο, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο νξαηφηεηαο θαη ηεο 

θαιχηεξεο νξγάλσζεο θαη πξφγλσζεο 

 

 Βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Σν ERP έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

πνιιέο επηρεηξήζεηο λα απνζηέιινπλ έγθαηξα ηα παξαγγειζέληα πξντφληα, λα 

πξνεηνηκάδνπλ θαη λα απνζηέιινπλ ηηο παξαγγειίεο ζε ιηγφηεξν ρξφλν απφ 

απηφλ ηνπ αληαγσληζκνχ, θαη λα αμηνπνηνχλ ηνπο πσιεηέο µε κεγάιε 

απνδνηηθφηεηα. Ζ κείσζε ησλ ιαζψλ ζηηο παξαγγειίεο, ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ηνπ πειάηε ζε νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο, ε άµεζε 

ελεκέξσζε ησλ πξνκεζεπηψλ, θαη ν αθξηβήο θαη ηαρχηεξνο ρξφλνο 

παξάδνζεο ζπλεπάγνληαη παξνρή πςεινχ επηπέδνπ customer service θαη 

επνκέλσο δεκηνπξγία πηζηψλ θαηαλαισηψλ θαη αχμεζε ησλ θεξδψλ γηα ηελ 

επηρείξεζε 

 

 Ζ εμνηθνλφκεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη άκεζε ιφγσ φηη γίλεηαη 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

 

 Υακειφηεξν θφζηνο αγνξψλ. Σν ERP παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο επηρείξεζεο ζηνπο πξνκεζεπηέο έγθαηξα, µε απνηέιεζµα νη πξνκεζεπηέο 

λα παξάγνπλ πνιχ πην απνδνηηθά θαη µε κηθξφηεξν θφζηνο. Έλα κέξνο απφ 

απηή ηελ απνηακίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε σο θέξδνο, είηε σο 

ρακειφηεξε ηηκνιφγεζε, ε νπνία κπνξεί λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο θαη ηα 

ζπλνιηθά θέξδε. Πεξαηηέξσ, ηα έγθπξα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα 

απειεπζεξψζνπλ ηνπο αγνξαζηέο απφ δηαδηθαζίεο πνπ θνζηίδνπλ ζε ρξήκα 
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θαη ζε ρξφλν. Δπνκέλσο, ε κείσζε πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλνιηθή κείσζε ησλ 

δαπαλψλ αγνξψλ 

 

 Γπλαηφηεηα ράξαμεο θαη πινπνίεζεο λέσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ. Σα 

ζπζηήκαηα ERP ππνζηεξίδνπλ κηα νξγάλσζε ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη φρη ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη παξέρνπλ ζηελ εηαηξία εληαία 

εξγαιεία θαη βάζεηο δεδνκέλσλ 

 

 Βειηησκέλε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Σα ζπζηήκαηα ERP ηππνπνηνχλ θαη 

ελνπνηνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θάησ απφ µηα εληαία πιαηθφξκα, 

απινπνηνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ πινπνίεζε λέσλ 

πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα απαξαίηεηα δεδνκέλα 

εηζάγνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ µφλν µηα θνξά θαη ην ζχζηεµα ελεκεξψλεη 

απηφκαηα φια ηα ζπλδεφκελα πεδία, µε απνηέιεζµα λα κεηψλεηαη ε 

πηζαλφηεηα γηα ιάζνο θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ, θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

 

 Μεησκέλα απνζέκαηα. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ν 

πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο έρνπλ σο απνηέιεζµα φια ηα πξντφληα λα 

απνζηέιινληαη έγθαηξα, νη απαηηήζεηο ζε πξψηεο χιεο λα είλαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηέο, θαη ηειηθά ην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ ζε πξψηεο χιεο θαη 

ηειηθά πξντφληα λα κεηψλεηαη ζεµαληηθά Δπίζεο έρνπκε κεησκέλν 

απαμησκέλν απφζεκα. Σν ρακειφηεξν επίπεδν απνζεκάησλ νδεγεί ζηε 

κείσζε ησλ απαμησκέλσλ απνζεκάησλ, ην νπνίν ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο 

απνηειεί θξπθφ θφζηνο  
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 πληνληζκφο. Έλα ζχζηεµα ERP θξνληίδεη ην ζπγρξνληζκφ φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ην ζσζηφ πξντφλ, ζην 

κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν, ηθαλνπνηψληαο παξάιιεια φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ 

έρνπλ ηεζεί γηα ηελ πνηφηεηα  

 

 Υξήζε ηερληθψλ data mining. Σα ζπζηήκαηα ERP κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

ηηο ηερληθέο data mining θαη λα εληνπίζνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ δελ είλαη άκεζα αληηιεπηέο. Έηζη ζα βειηηζηνπνηεζεί ε ιήςε απνθάζεσλ 

θαη ζα αλαβαζκηζηεί ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο  

 

 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σα ζπζηήκαηα ERP µε ηελ αμηνπνίεζε 

λέσλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. ην λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, 

ν νξγαληζκφο αιιειεπηδξά µε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ρξεζηκνπνηψληαο 

εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (SCM) θαη δηαρείξηζεο 

πειαηψλ (CRM). Ζ παξαγφκελε πιεξνθνξία δηνρεηεχεηαη µέζα απφ ην ERP 

παξέρνληαο ζηε δηνίθεζε ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε µε ην παξειζφλ. 

Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα δηαζπλδέζνπλ ηηο εθαξκνγέο SCM θαη CRM, ζα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο 

 

 Πξνζαξκνγή ζηελ παγθνζκηνπνίεζε. Σν ERP επηηξέπεη ηελ εχθακπηε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο, ηνπ λνκίζκαηνο θαη ησλ πξνηχπσλ ινγηζηηθήο 
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 Πξφζβαζε ζην ηζηνξηθφ ηνπ πειάηε. Ζ εηαηξεία κπνξεί λα κειεηήζεη αλά 

πάζα ζηηγκή ηηο ζπλαιιαγέο µε ηνπο πειάηεο ηεο, θαη λα πξνβιέςεη ηηο 

κειινληηθέο ζπλαιιαγέο καδί ηνπο 

 

 Πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο. Ζ επηθνηλσλία θαη ε νινθιήξσζε κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ βειηηψλεηαη θαηά κήθνο 

νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ην ERP ελεκεξψλεη απηφκαηα µε ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία ηα δηαθνξεηηθά επηρεηξεζηαθά ηµήµαηα  

 

 

Μεηνλεθηήκαηα ησλ ERP πζηεκάησλ 

 

     Δλψ ζπλήζσο ηα πιενλεθηήκαηα ππεξηεξνχλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο πνπ πινπνηεί έλα ERP ζχζηεκα, ππάξρνπλ κεξηθά 

εκπφδηα. πλήζσο πνιιά απ’ απηά κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ αλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

επαξθείο επελδχζεηο, σζηφζν, ε επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ πείξα 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λα πξνζαξκνζηεί γξήγνξα ζην λέν ζχζηεκα. Σα θπξία 

κεηνλεθηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 

 Απαγνξεπηηθφ θφζηνο γηα εγθαηάζηαζε θαη λα εθηέιεζε ERP ζπζηεκάησλ 

 Τςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη αλαβαζκίζεσλ 

 Μηθξφο βαζκφο επειημίαο. Έλα ζχζηεκα ERP κπνξεί λα είλαη πνιχ απζηεξφ 

γηα ζπγθεθξηκέλεο νξγαλψζεηο φηαλ ζέινπλ λα θηλεζνχλ πξνο κηα λέα 

θαηεχζπλζε ζην εγγχο κέιινλ  
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 Μεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο 

ηδηνκνξθίαο ηνπ έξγνπ 

 Αλάγθε γηα επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο Reenginering  

 Δπηπηψζεηο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο ιφγσ ηεο αιιαγήο 

θηινζνθίαο πνπ επηβάιιεη ην λέν ζχζηεκα 

 Γέζκεπζε ζε έλαλ θαηαζθεπαζηή θαη εμάξηεζε απ απηφλ 

 

Κφζηνο ηνπ ΔRP πζηήκαηνο 

 

           Έρνληαο αλαιχζεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ 

ERP, αο θάλνπκε θαη µία αλαθνξά ζην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο, ε νπνία απαηηεί πνιιά θαη κεγάια θεθάιαηα. Όια απηά απνηεινχλ ηηο 

αλαγθαίεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ERP θαη 

αθνξνχλ ηνπο ππνινγηζηέο, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

 

          Αλαιπηηθά, νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ππνινγηζηέο είλαη νη εμήο:  

 

 Καηλνχξγην hardware (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θνξεηά ηεξκαηηθά, 

εθηππσηέο, scanners, server) θαη software (ERP software, ζπκπιεξσκαηηθά 

παθέηα ινγηζκηθνχ, εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο) ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ERP 

 Δγθαηάζηαζε θαη ξχζκηζε ηνπ θαηλνχξηνπ ζπζηήκαηνο 

 Έιεγρνο θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ 



                          

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ                                                                                    69 

 Γηαζχλδεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ ζπζηήκαηνο µε ην παιηφ ή µε θάπνηα µφλν κέξε 

ηνπ γηα ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ  

 Παξνρή θαη εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Δπηπιένλ ρξεψζεηο πξνβιέςηκεο ή µε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ software θαη 

ηνπ hardware 

 

          ηηο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο δαπάλεο:  

 

 Αθξίβεηα ζηελ θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ 

 Απζηεξή παξαθνινχζεζε θαη ζπληήξεζε ησλ αξρείσλ ησλ δεδνκέλσλ µε 

ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο  

 Απζηεξή δνκή, πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ζηνπο θαηαιφγνπο πιηθψλ θαη ζηα 

θαζενιφγηα  

 πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ, φπσο είλαη νη πξνβιέςεηο, νη παξαγγειίεο ησλ 

πειαηψλ, νη πιεξνθνξίεο θάζε θσδηθνχ θ.α.  

 

           Σέινο ζηελ θαηεγνξία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πεξηιακβάλνληαη νη εμήο 

δαπάλεο:  

 

 Ζ ζπληήξεζε ηεο νκάδαο ηνπ project, ηνπ ππεχζπλν ηνπ project, θαη φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ππαιιήισλ  

 Ζ εθπαίδεπζε 

 Ζ θαζνδήγεζε απφ έκπεηξνπο ζπκβνχινπο µε εμεηδίθεπζε ζηα ERP 

ζπζηήκαηα 
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Supply Chain Execution Software 

 

     Σα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο επηβάιινπλ ηελ 

εμάπισζε ησλ εηαηξηψλ κέζσ ζπγρσλεχζεσλ, κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπο ζε λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο δηεξεχλεζεο λέσλ αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ. 

Οη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηακνξθνχκελε θαηάζηαζε (θαζεηνπνίεζε 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, δηάδνζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

θ.ά.) θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν κέζσ δηαδηθαζηψλ 

φζν θαη κέζσ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ «επφκελεο γεληάο». 

    Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη άκεζα, είλαη θαηά πφζνλ νη δηαδεδνκέλεο 

εθαξκνγέο ERP κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ή είλαη πιένλ 

απαξαίηεην λα πεξάζνπκε ζε θαζαξέο εθαξκνγέο Supply Chain Execution (SCE). 

    Ζ θαηαγξαθή φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο επηρείξεζεο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πιήξεο ππνζηήξημε κέζσ 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ είλαη έλα πνιππαξακεηξηθφ πξφβιεκα δηαρείξηζεο. 

     πλνπηηθά, νξηζκέλεο απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξηψλ, άξα θαη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπο ζε κεραλνγξαθηθή 

ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ είλαη νη αθφινπζνη: 

 

 Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα εκπνξεχκαηα πνπ ηεξνχληαη ζε απφζεκα (stock 

items) θαη εθείλα πνπ παξαγγέιινληαη ή παξάγνληαη θαηφπηλ παξαγγειίαο 

πειάηε (non-stock items) 
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 Τινπνίεζε ζελαξίσλ sales-to-order, δειαδή πξνκήζεηα εκπνξεπκάησλ φηαλ 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία, θάηη πνπ απαηηεί ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

ηκεκάησλ πξνκεζεηψλ θαη πσιήζεσλ. Γηα εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

παξαγσγή, δηαθνξνπνίεζε make-to-order/ make-to-stock ζελαξίσλ 

(παξαγσγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία ή παξαγσγή 

πνπ παξακέλεη ζε stock) 

 

 Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ησλ παξαγγειηψλ έξγσλ απφ ηηο παξαγγειίεο ξνήο 

δεδνκέλνπ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο 

κνλάδαο παξαγσγήο (θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο ψζηε ε 

εθηέιεζε θάπνηνπ έξγνπ λα κελ «παγψλεη» ηελ εθηέιεζε παξαγγειηψλ ξνήο), 

ηεο πηζαλήο δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ηελ θνζηνιφγεζε, ηεο πηζαλφηεηαο 

αλάζεζεο ππεξγνιαβηψλ, θαη ηέινο, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ 

(ξήηξεο γηα πηζαλή θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ) 

 

 Τπνδνκή ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο φρη κφλν παξάγνπλ ή 

δηαθηλνχλ, αιιά θαη αλαιακβάλνπλ ηελ «εγθαηάζηαζε» ηνπ πξντφληνο, φπνπ 

απηφ απαηηείηαη, πξνζπαζψληαο λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο παξερφκελεο πξνο 

ηνλ πειάηε ππεξεζίεο. Ζ ππνζηήξημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ απαηηεί 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν ηφζν ησλ ζπλεξγείσλ φζν θαη ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο κέζσ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

 Ύπαξμε customized πξντφλησλ, δειαδή πξντφλησλ δηακνξθσκέλσλ ζχκθσλα 

κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Απηφ ζπλεπάγεηαη κεηαβιεηέο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δηαθνξεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο θαη 
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δηαθνξεηηθή θνζηνιφγεζε, παξάκεηξνη πνπ κηα νινθιεξσκέλε εθαξκνγή 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππ' φςηλ 

 

 Τπνζηήξημε εηαηξηψλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-

commerce). Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα δηαθνξνπνηεί κηα ζεηξά 

απφ δηαδηθαζίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 

πξντφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα πξντφληα θαηαιφγνπ πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά lead times, 

δηαθνξεηηθή δηαλνκή θαη δηαθνξεηηθή κνλαδνπνίεζε 

 

          Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν, βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πινπνηνχληαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ νδψλ νη νπνίεο πξέπεη κε ηε ζεηξά ηνπο 

λα ελζσκαησζνχλ ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξίαο. 
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           Καηά ζπλέπεηα, κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζεη ηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ εηαηξηψλ ζε νινθιεξσκέλε 

κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε, πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ελαιιαθηηθέο νδνχο πινπνίεζεο 

ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ, βνεζψληαο έηζη ηηο επηρεηξήζεηο λα εμαπιψλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ. 

           Δίλαη ζαθέο φηη νη θιαζηθέο εθαξκνγέο ERP είηε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

παξαπάλσ απαηηήζεηο, είηε απαηηνχλ ππεξπξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξίαο 

ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Αληίζεηα, νη εμεηδηθεπκέλεο 

εθαξκνγέο Supply Chain Execution (SCE) έξρνληαη γηα λα θαιχςνπλ απηφ ην θελφ, 

επηθεληξψλνληαο αθξηβψο ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (operations) θαη κελ 

αλαγθάδνληαο ηελ εηαηξία πνπ ηηο πηνζεηεί λα μαλαζηήζεη ηελ εκπνξνινγηζηηθή ηεο 

ππνδνκή. Όκσο πνηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα δηαζέηεη έλα πξφγξακκα SCE γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο; 

           Πξέπεη αθελφο λα ελζσκαηψλεη ηε δπλαηφηεηα ηεξάξρεζεο πξνηεξαηνηήησλ 

κέζα ζην ζχζηεκα ζε φηη αθνξά ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ. 

Ζ ηεξάξρεζε πξέπεη λα γίλεηαη κε θξηηήξην ηνλ πειάηε θαη ην είδνο ηεο παξαγγειίαο. 

Πξνθαλψο, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αληηκεησπίδεηαη ε εθηέιεζε ελφο έξγνπ θαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ε πινπνίεζε κηαο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο (γηα φζεο εηαηξίεο 

έρνπλ αλαπηχμεη ην e-commerce). Ζ δπλαηφηεηα γηα δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε πξέπεη 

λα ελζσκαηψλεηαη ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. 

            Δπηπιένλ, πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη πινπνίεζεο 

ελαιιαθηηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ ζελαξίσλ απνζέκαηνο (sales-to-order scenarios, stock 

items, non-stock items, make-to-stock, make-to-order). Μέζα απφ έλα νινθιεξσκέλν 
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παθέην SCE ζα πξέπεη αθφκε λα γίλεηαη θαη ε δηαρείξηζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

απνζήθεο, φπσο ην picking θαη ε αλαζπζθεπαζία. 

             Γηα ηηο εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ παξαγσγή, ην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα παξέρεη 

πιήξε ππνζηήξημε ζε φηη αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο, ηφζν γηα ηα 

πξντφληα ξνήο φζν θαη γηα ηηο ελαιιαθηηθέο εθδνρέο ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

ζελάξην ησλ customized πξντφλησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα 

είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ησλ πξψησλ πιψλ, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ 

παξαγγειηψλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ ηεο 

παξαγσγήο κέρξη ην ηειηθφ πξντφλ λα είλαη έηνηκν πξνο παξάδνζε. 

            Ζ δηεζλήο αγνξά ινγηζκηθνχ έρεη λα επηδείμεη κηα πιεζψξα ιχζεσλ SCE πνπ 

θαιχπηνπλ ζπλήζσο ηκήκα ησλ απαηηήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην άξζξν θαη 

γη' απηφ ην ιφγν ζπλήζσο είλαη ιχζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ industry-specific.  

 

 Ζ Αγνξά ηνπ ERP ζηελ Διιάδα 

 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ην ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηε ρψξα καο γηα ινγηζκηθά Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ (ERP) έρεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απνγεησζεί, ελψ ηαπηφρξνλα θαη πνιιέο άιιεο ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν "θαηλνηφκεο" εθαξκνγέο, φπσο Customer Relationship Management 

(CRM), Knowledge Management, e-commerce, Warehouse Management Systems 

(WMS), Project Management tools, απαζρνινχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή κηαο ζχγρξνλεο εηαηξίαο. Μέζα ζε απηήλ ηελ θνζκνγνλία 

ζχγρξνλσλ ιχζεσλ αιιά θαη ηνπ αλάινγνπ marketing πνπ ηηο ζπλνδεχεη, ε δηνίθεζε 
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θαη ηα ζηειέρε κηαο εηαηξίαο θαινχληαη λα θάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο θαη λα 

ραξάμνπλ κηα πνξεία πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο, είηε απηνί 

αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή ηεο νξγάλσζε θαη απφδνζε είηε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

(αγνξά, αληαγσληζκφ), κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζρέζε επέλδπζεο-νθέινπο θαη κε ηηο 

ιηγφηεξεο δπλαηέο πεξηπέηεηεο. 

Δίλαη θπζηθφ ζηελ αξρή κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ λα 

ηίζεληαη πνιιά δχζθνια εξσηήκαηα. ηελ νπζία ε επέλδπζε ζε ERP είλαη επέλδπζε 

ζε ππεξεζίεο νξγάλσζεο θαη ζην ρψξν απηφ είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλεηο, πφζν 

κάιινλ λα αμηνινγήζεηο, ηηο πξνζθεξφκελεο θαιέο ιχζεηο. 

Σν πξψην εξψηεκα ηεο Γηνίθεζεο κπξνζηά ζε κία δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο 

ελφο ινγηζκηθνχ ERP είλαη: πνην παθέην; πνηνο πξνκεζεπηήο; Παξά ηηο ζπγρσλεχζεηο 

εηαηξηψλ ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, πνπ έρνπλ ππθλψζεη ηειεπηαία θαη πνπ 

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 παιηφηεξεο 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 ζίγνπξα ζα έδεηρλε φηη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ πνπ είλαη δπλεηηθνί 

πειάηεο ιχζεσλ ERP είλαη αθφκε πάξα πνιχ κεγάινο. Καηά ζπλέπεηα ε πίηα είλαη 

κεγάιε θαη θαηά ηελ εθηίκεζή καο ππάξρεη ρψξνο θαη γηα λέεο πξνηάζεηο. 

Έλαο βαζηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ιχζεσλ ERP πνπ δηαηίζεληαη είλαη: κεγάια 

πνιπεζληθά παθέηα θαη ειιεληθά ERP. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία ζηελ ειιεληθή αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη έληνλα 

ιχζεηο SAP R/3, JDEdwards, θαη επίζεο Platinum SQL, Oracle Financials, MAX 
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FOR WINDOWS, θαζψο θαη ην θιαζηθφ BPCS. Σα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ 

ιχζεσλ ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ε πςειή ηνπο παξακεηξηθφηεηα, ε νινθιεξσκέλε 

ελζσκάησζε πεξηθεξεηαθψλ θπθισκάησλ (Παξαγσγή, Γηαρείξηζε 

Έξγσλ/πκβάζεσλ, πληήξεζε Δμνπιηζκνχ, Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, θ.ά.) 

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, παξ' φιν πνπ ε πςειή ηνπο παξακεηξηθφηεηα ηνπο πξνζδίδεη 

ζεκαληηθή επειημία γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε πηνζέηεζή ηνπο πξνυπνζέηεη φηη ε ελδηαθεξφκελε 

εηαηξία έρεη ήδε απνθηήζεη 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 ζηελ δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν δήηεκα ηέινο, ηεο 

ειιεληθνπνίεζεο ζπλερίδεη λα είλαη ζνβαξφ, θαη γη' απηφ φζνη Οίθνη πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ δηεζλή παθέηα έρνπλ επελδχζεη ζεκαληηθά ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

έρνπλ θεξδίζεη ήδε αμηφινγα κεξίδηα αγνξάο. Όζνλ αθνξά ηα ειιεληθά παθέηα, 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα: Atlantis, 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 
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θαη ηελ παξαγσγή. εκαληηθφ είλαη αθφκα ην γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο εηαηξίεο ζην 

ρψξν ηνπ ERP έρνπλ αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθέο αλαθνξηθά κε ηα 

πξντφληα ηνπο, φζνλ 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 νξγάλσζεο. 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 NT πεξηζζφηεξν θαη ζπλεξγάδνληαη κε 

φιεο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ: Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, θ.ι.π.  

 

Δπέλδπζε  ERP ζε Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο 

 

         Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ ππάξρεη κπξνζηά ζε κηα δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

ελφο έξγνπ ERP είλαη γηαηί ζέιεη ε επηρείξεζε ην ERP. Με άιια ιφγηα, πνηεο αθξηβψο 

ζηνρεχζεηο έξρεηαη λα εμππεξεηήζεη ε εγθαηάζηαζε ελφο λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαη αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα, ηη αθξηβψο ζέινπκε ην ERP λα θάλεη. 

Γηαπηζηψλεη θαλείο φηη κάιινλ ζπάληα νη ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ πξνρσξνχλ ζε κία 

ηέηνηα ιχζε έρνπλ πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια γηα λα απαληήζνπλ ζε απηά ηα βαζηθά 

εξσηήκαηα πξηλ αξρίζνπλ ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. 

Όπσο ζα έπξεπε λα είλαη θαλεξφ, ην γεγνλφο απηφ δπζθνιεχεη αθάληαζηα ηε 

κεηάβαζε απφ ην παιηφ ζχζηεκα ζην λέν, επηκεθχλεη ηε δηαδηθαζία θαη ην θφζηνο ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη έρεη αξλεηηθή επίπησζε φζνλ αθνξά ηελ σθέιεηα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνθνκίζεη κηα επηρείξεζε απφ ην ERP. 
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ηαηηζηηθά, ε πιένλ ζπλεζηζκέλε απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα είλαη 

δηφηη ππάξρεη έιιεηςε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο απφ ην παιηφ ζχζηεκα. Ζ απαίηεζε 

γηα reporting είλαη ε απινχζηεξε πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη κηα εηαηξία απφ έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, δεδνκέλνπ φηη ζρεδφλ νπνηνδήπνηε παθέην ζε παξαζπξηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζε κία ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ (RDBMS) δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληιεζεί ε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε κε φινπο ηνπο ηξφπνπο. Απηή  

θαη κφλν ε απαίηεζε είλαη κηθξή ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο επέλδπζεο πνπ πξέπεη 

λα θάλεη ε εηαηξία γηα ην ERP. Γπζηπρψο πνιχ ζπαληφηεξα νη εηαηξίεο είλαη 

πξνεηνηκαζκέλεο λα δεηήζνπλ απφ ην ERP λα ππνζηεξίμεη ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο θαη νξγαλσηηθά ζρήκαηα. Παξ' φια απηά, έλα έξγν ERP είλαη κηα πνιχ 

θαιή επθαηξία γηα λα επηβιεζνχλ λέεο δηαδηθαζίεο θαη νξγαλσηηθέο ιχζεηο ζε κία 

εηαηξία. Απηφ δπζηπρψο γίλεηαη ζπλήζσο θαηαλνεηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 
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ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ SAP ΣΗΝ ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΒΔ 

 

Δηζαγσγή 

 

             Ζ επνρή πνπ δηαλχνπκε, θαη ε νπνία έρεη δηαδερηεί απηέο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη ηεο πνηφηεηαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο ε επνρή ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα 

απηφ ην ιφγν νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα επηβηψζνπλ ζα είλαη απηέο πνπ ζα 

ελζσκαηψζνπλ λέεο ηερλνινγίεο ζηηο πξαθηηθέο ηνπο, θαη ζα θάλνπλ πιήξε ρξήζε 

ησλ δηαηηζέκελσλ ζε απηέο πιεξνθνξηψλ. Καη απηφ, γηαηί απηέο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ζεµαληηθφ φπιν ζηα ρέξηα ηνπο, θαη λα ηηο βνεζήζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, δηεζλνπνίεζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

          Κάζε επηρείξεζε έρεη σο ζθνπφ λα αμηνπνηεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην 

ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζην ζχλνιν ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο 

αιπζίδαο, γηαηί ε ρξήζε ζσζηήο, έγθπξεο θαη αθξηβήο πιεξνθνξίαο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο πνπ απμάλνπλ ηελ επίδνζε ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ θαη θαη' επέθηαζε νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο. Πξέπεη δειαδή λα 

αμηνπνηεί φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνκεζεπηή, γηα ηε δήηεζε, γηα ηε δηαλνµή, 

απφ ηελ παξαγσγή θαη γηα ζρφιηα θαη παξάπνλα ησλ πειαηψλ. Φπζηθά λα 

ζπκπιεξψζνπκε φηη φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, πξέπεη 

λα ραξαθηεξίδνληαη απφ θαηαιιειφηεηα γηα ηνλ απνδέθηε, επηθαηξφηεηα, ψζηε ν 
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ρξήζηεο λα παίξλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηε ζηηγκή πνπ ηηο ρξεηάδεηαη, αληηθεηκεληθφηεηα, 

δειαδή λα µελ είλαη επεξεαζκέλεο απφ ππνθεηκεληθέο θξίζεηο, ηαρχηεηα, ψζηε λα 

απνθηψληαη µέζα ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν, αθξίβεηα, ψζηε λα εθθξάδνπλ µηα 

θαηάζηαζε φπσο απηή είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πιεξφηεηα, ψζηε λα έρεη ν 

ρξήζηεο φιεο ηηο απαξαίηεηεο γηα απηφλ πιεξνθνξίεο, πξνζαξκνζηηθφηεηα, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αμηνπνηνχληαη απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο, ζαθήλεηα, ψζηε λα 

µελ πεξηέρνπλ αζάθεηεο, θαη λα είλαη επθνινλφεηεο γηα φζνπο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ.  

 

 

Δηζαγσγή ζην SAP R/3 

 

          Ζ SAP ηδξχζεθε ην 1972 σο Systems Applications and Products ζηελ 

Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ θαη είλαη ν πην αλαγλσξηζκέλνο εγέηεο ζηελ παξνρή ιχζεσλ 

επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα φινπο ηνπο θιάδνπο παξαγσγήο θαη γηα θάζε 

κεγάιε αγνξά.  

          Δμππεξεηψληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 76000 πειάηεο παγθνζκίσο, ε SAP είλαη ε 

κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν εηαηξεία επηρεηξεκαηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε 

ζηνλ θφζκν σο αλεμάξηεηε εηαηξεία παξνρήο ινγηζκηθνχ. ήκεξα απαζρνιεί πάλσ 

απφ 51800 άηνκα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 50 ρψξεο. Ζ SAP εδξεχεη ζην Walldorf ηεο 

Γεξκαλίαο, είλαη εηζεγκέλε ζε δηάθνξα ρξεκαηηζηήξηα, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο Φξαλθθνχξηεο θαη ηεο Νέαο Τφξθεο, (SAP).  

          Ζ πιαηθφξκα SAP R/3 επηηξέςεη λα ελνπνηεζνχλ θαιχηεξα νη πιεξνθνξίεο 

απφ/ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο, θαη λα βειηησζνχλ νη ελδνεηαηξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο. Οη ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο SAP ζα 
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ελδπλακψζνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Philip Morris. ηελ Διιάδα, ηα πξντφληα 

ηεο Philip Morris παξάγνληαη απφ ηελ Παπαζηξάηνο, ε νπνία επίζεο έρεη επηιέμεη ηε 

ιχζε SAP R/3. H πιαηθφξκα SAP R/3 πξνζθέξεη κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ιχζεσλ 

Customer Relationship Management (CRM) θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

SAP R/3 Modules 

 

           Σα modules πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην SAP R/3 είλαη πνιιά θαη παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ πνιιέο  

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηά κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ηα:  

 

 FI: Λνγηζηηθή, απηφκαηεο εγγξαθέο, πξνζαξκνγή ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θ.α.  

 CO: Έιεγρνο θφζηνπο, θεξδνθνξίαο θ.α.  

 ΑΜ: Γηαρείξηζε παγίσλ (αγνξέο, πσιήζεηο, απνζβέζεηο θ.α.) 

 PS: Γηαρείξηζε έξγσλ 

 WF: χλδεζε modules, δεκηνπξγία ξνψλ εξγαζηψλ θαη κελπκάησλ 

 HR: δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, payroll 

 ΡΜ: Πξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

 ΜΜ: Γηαρείξηζε πιηθψλ, αγνξέο, δηαρείξηζε απνζεκάησλ θ.α.  

 QM: ρεδηαζκφο, επηζεψξεζε, έιεγρνο πνηφηεηαο θ.α.  

 SD: Οξγάλσζε/ εθηέιεζε πσιήζεσλ, δηαρείξηζε πειαηψλ θ.α.  

 ΡΡ: Πξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο ηεο παξαγσγήο 

 WM: Γηαρείξηζε απνζήθεο 
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Δηζαγσγή ζηελ Καπλνβηνκεραλία Παπαζηξάηνο 

 

     Ζ θαπλνβηνκεραλία ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ Α.Β.Δ.., εηαηξεία ηεο Philip Morris 

International (PMI) ηδξχζεθε ην 1931 θαη είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία παξαγσγήο 

πξντφλησλ θαπλνχ ζηελ Διιάδα. Με έδξα πιένλ ηνλ Αζπξφππξγν, χζηεξα απφ 77 

ρξφληα ζηνλ Πεηξαηά,  ε εηαηξεία απαζρνιεί 980 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 200 πεξίπνπ 

απαζρνινχληαη ζηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, 180 σο ηερληθνί θαη πξνζσπηθφ 

ζπληήξεζεο θαη νη ππφινηπνη ζηελ παξαγσγή. Ζ εηαηξία παξάγεη θαη πξνσζεί κεξηθέο 

απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο κάξθεο ηζηγάξσλ θαη ε παξαγσγή ηνπ εξγνζηαζίνπ 

ιεηηνπξγεί φιε ηελ εκέξα ζε 3 βάξδηεο (5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα). Δμάγεη ηα πξντφληα 

ηεο ζε 18  ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν φπσο: Σζερία, Σνπξθία, Αιβαλία, Ηηαιία, Κχπξν, 

Μάιηα, Γαιιία, εξβία, Αίγππην, Ηζπαλία, Ηζξαήι, Πνξηνγαιία, Λίβαλν, Κφζζνβν, 

Βνπιγαξία, Αξκελία, Μνληελέγξν, Φηιαλδία. Ζ εηαηξία εθάξκνζε ην SAP R/3 ην 

2001. 

           Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ Αζπξφππξγν 

πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ θηίξηα : 

 

 Κηίξηα φπνπ βξίζθνληαη νη θχξηεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηεο βηνκεραλίαο 

(θνπή θαπλνχ, ζηγαξνπνηία, θηιηξνπνηία θιπ) θαζψο θαη επηκέξνπο ζπλεξγεία 

θαη εξγαζηήξηα 

 Κηίξην φπνπ ζηεγάδνληαη νη απνζήθεο Α’ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

 Κηίξηα φπνπ ζηεγάδνληαη νη απνζήθεο ζηγαξέησλ Transit θαη άιισλ πξντφλησλ 

 Κηίξην φπνπ ζηεγάδνληαη νη απνζήθεο ησλ ηζηγάξσλ 
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 Απνζήθε εχθιεθησλ πιηθψλ φπνπ θπιάζζνληαη ζε βαξέιηα νη εχθιεθηεο 

νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε παξαγσγή 

 Κηίξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο απνζήθε παιηψλ επίπισλ, εμνπιηζκνχ, θιπ 

 

           Ζ επηρείξεζε πνπ δηνηθείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη εθηά ηµήµαηα: 

Σν ηκήκα Λεηηνπξγηψλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηελ Αλάπηπμε Πξντφλησλ, ηε 

Σερληθή Γηεχζπλζε θαη ηελ Παξαγσγή, ην Ληζνγξαθείν, ηνλ Πνηνηηθφ Έιεγρν, ηε 

Γηεχζπλζε Supply Chain (Πξνκήζεηεο θαη Logistics) θαη ηελ Αζθάιεηα, ην ηκήκα 

Πσιήζεσλ, ην ηκήκα Marketing, ην ηκήκα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ην 

ηκήκα Δηαηξηθψλ Τπνζέζεσλ, ην ηκήκα Μεραλνγξάθεζεο θαη ην ηκήκα Οηθνλνκηθήο 

Γηεχζπλζεο.  

 

          Οη πξνκήζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξεία δηαρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο: 

 

 Πξνκήζεηεο Α’ Τιψλ (Direct Material) 

 Πξνκήζεηεο Βνεζεηηθψλ πξντφλησλ, δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, αληαιιαθηηθψλ / 

αλαισζίκσλ γηα ηελ επηζθεπή / ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο ή 

ππνδνκήο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

 Πξνκήζεηεο ππεξεζηψλ δηαθξίβσζεο απφ εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα 

 Πξνκήζεηεο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο: 

 

 πξνκήζεηεο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο (κεηαθνξηθέο Δηαηξείεο, ηδηψηεο 

κεηαθνξείο, ηαρπκεηαθνξείο) 
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 πξνκήζεηεο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (πιελ κεηαθνξέσλ) 

 πξνκήζεηεο παγίσλ 

 πξνκήζεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ επηζθεπήο παγίσλ (επηζθεπή 

εμνπιηζκνχ /παγίσλ) 

 πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ (γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηεο εηαηξείαο, π.ρ. toner 

εθηππσηψλ) 

 πξνκεζεπηψλ ινγηζκηθνχ / ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

ινγηζκηθφ 

 

           Όινη νη πξνκεζεπηέο, κε ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία ζθνπεχεη λα έρεη κηα ζπλερή 

ζπλεξγαζία, θαηαρσξνχληαη κε επζχλε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ ζηνλ Καηάινγν 

Δγθεθξηκέλσλ Πξνκεζεπηψλ κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ή ελεκέξσζε ηνπ απφ ην θαηά πεξίπησζε δηεπζπληηθφ ζηέιερνο. ηνλ Καηάινγν 

Δγθεθξηκέλσλ Πξνκεζεπηψλ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ: 

 

 ε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή 

 ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζηνηρεία (ΑΦΜ, ΓΟΤ) 

 ε δηεχζπλζε, ηειέθσλν θαη fax 

 ν Τπεχζπλνο γηα επηθνηλσλία 

 νη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο έρεη εγθξηζεί λα παξέρεη 

 ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο 

 

           Παξαθάησ ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ δηαδηθαζία Αγνξψλ Α’  Τιψλ απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ είλαη ήδε θαηαρσξεκέλνη ζηνλ Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ 

Πξνκεζεπηψλ πνπ αθνινπζεί ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ SAP R/3. 
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Ο Ρφινο ηνπ SAP ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

 

Σν SAP ζε κεγάιν βαζκφ απηνκαηνπνηεί ηηο επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίεο 

ησλ πξνκεζεηψλ. Σα ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη κία θνξά θαη αληηγξάθνληαη απηφκαηα 

απφ ηε κία θάζε ζηελ επφκελε. Ζ αίηεζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ειεθηξνληθά ζην 

ηκήκα πξνκεζεηψλ, ζηε ζπλέρεηα λα ζηαιεί απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ζηνλ 

πξνκεζεπηή ή λα δεηεζεί πξνζθνξά (RFQ), λα ιεθζεί ε πξνζθνξά πάιη 

ειεθηξνληθά, λα αμηνινγεζεί θαη ηέινο, λα ζηαιεί ε εληνιή αγνξάο (P.O.) ζηνλ 

πξνκεζεπηή πάιη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

           Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηε κείσζε ησλ ρξφλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο 

δηάθνξεο δηεξγαζίεο κε παξάιιειε άκεζε ελεκέξσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ ησλ δηαδηθαζηψλ αληηζηαζκίδεηαη έσο θάπνην ζεκείν απφ ηελ 

αχμεζε ηνπ ρξφλνπ θαηαρψξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

εκθαλίδεηαη απμεκέλνο. 

 Καηά γεληθή νκνινγία, ην SAP ππνζηεξίδεη ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

 Γεκηνπξγία ηεο αίηεζεο πξνκήζεηαο (P.R) 

 Εήηεζε πξνζθνξψλ (RFQ) 

 Καηαρψξηζε πξνζθνξψλ 

 πγθξηηηθφο πίλαθαο ηηκψλ 

 Γεκηνπξγία ηεο εληνιήο αγνξάο (P.O.) 

 Γηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ αγνξαδφκελσλ πιηθψλ (Goods Receipt) 



                          

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ                                                                                    86 

 Αλαιψζεηο, εμαγσγέο απφ ηελ απνζήθε 

 

            Δπηπξφζζεηα, ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο επηπιένλ δπλαηφηεηεο ηνπ SAP. 

Απηφ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο αλάγθεο ηεο θάζε εηαηξίαο, απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή, απφ ην είδνο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, θαζψο θαη απφ 

ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε θαη εκπεηξίεο πνπ έρεη ε θάζε εηαηξία. Μεξηθέο εηαηξίεο 

αξθνχληαη ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ άιιεο δεηνχλ επηπιένλ ηελ αίηεζε γηα 

πξνζθνξά (RFQ), ζπγθξηηηθφ πίλαθα, αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ, απηνκαηνπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ, θ.ιπ. 

   Ζ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ πνπ 

βαζίδεηαη ζε πνζνηηθά ζηνηρεία δχλαηαη λα γίλεη κέζα απφ αλαθνξέο θπξίσο ζε 

κεληαίν επίπεδν. Σέηνηα reports είλαη ζρεηηθά κε ρξφλνπο παξάδνζεο πιηθψλ απφ 

πξνκεζεπηέο, αμίεο αγνξψλ απφ θάζε πξνκεζεπηή, κεληαίν θφζηνο πξνκεζεηψλ, 

έληαζε ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ πνπ εξγάδεηαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη αηηήκαηα 

ηα νπνία είλαη εθθξεκή, δειαδή δελ έρνπλ παξαδνζεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ε βαζηθή δνκή παξακέλεη ίδηα, ππάξρνπλ κηθξήο 

θιίκαθαο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ νξγαλσηηθφ ηνκέα θαη απηέο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 

 Ο ρεηξηζηήο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ γίλεηαη ππεχζπλνο γηα φια ηα ζηάδηα 

απφ ηελ παξαιαβή ηεο αηηήζεσο κέρξη ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

 

 Σα ηηκνιφγηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε εληνιέο αγνξάο (P.O.) ειέγρνληαη απφ ην 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα έρεη κεγαιχηεξε επθνιία 

απφ ην ινγηζηήξην γηα λα ηαπηίζεη ην ηηκνιφγην κε ηελ εληνιή αγνξάο. Ζ κφλε 
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πξνζνρή πνπ πξέπεη λα δνζεί απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ είλαη ζηελ επηινγή 

ηεο εγγξαθήο θαη ζηελ επηινγή ηνπ θφξνπ, ζεκεία ηππνπνηεκέλα. Μεηά ηνλ 

έιεγρν θαηαρσξνχληαη απφ ην ινγηζηήξην. 

 

 Σν SAP ζπλέβαιε ζηελ απνθέληξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ κε ηξφπν πνπ λα κε ράλεηαη ν θεληξηθφο έιεγρνο. 

Δπηπιένλ, ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ αγνξψλ κε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή γίλεηαη άκεζα θαη κε κεγάιε επθνιία 

 

 Πξνζηέζεθαλ θάπνηεο ππεξεζίεο φπσο έιεγρνο απνζέκαηνο θαη 

απνζεκαηνπνηήζεσλ, έιεγρνο πξνυπνινγηζκνχ θιπ.  

 

 Μέζα απφ απηέο ηηο νξγαλσηηθέο θπξίσο αιιαγέο ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

θαιείηαη λα παίμεη πεξηζζφηεξν ελεξγφ ξφιν ζηελ επηρείξεζε, κε απνηέιεζκα 

λα ππάξρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο θαη θφξηνο εξγαζίαο, αιιά φρη ζε βαζκφ 

πνπ λα απαηηείηαη ξηδηθή αιιαγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

 

          Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Α’  

Τιψλ απφ πξνκεζεπηέο πνπ είλαη ήδε θαηαρσξεκέλνη ζηνλ Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ 

Πξνκεζεπηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ SAP R/3 πεξηγξάθεηαη παξαζηαηηθά απφ ηα αθφινπζα 

ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηηο επεμεγήζεηο ηνπο. 
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1. Οη αγνξαζηέο (Buyers) εθηηκνχλ ηηο αλάγθεο γηα απνζέκαηα κέζσ ηνπ MRP 

πνπ παξέρεη ην SAP θαη κέζσ θπζηθψλ απνγξαθψλ πνπ γίλνληαη απ ην 

πξνζσπηθφ ηεο απνζήθεο. 

 

2/3. Όηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν ν αγνξαζηήο απνθαζίδεη γηα ηελ αλαζηνιή ηεο 

παξαγγειίαο αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα ή γηα ηελ άκεζε εθηέιεζε ηεο  
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4. ε πεξηπηψζεηο πνπ ηα πιηθά είλαη απαξαίηεηα ν αγνξαζηήο δεκηνπξγεί κηα λέα 

Δληνιή Αγνξάο (Ρ.Ο.) 

 

5. Ο ίδηνο αλαζθνπεί θαη δίλεη ηελ πξψηε έγθξηζε ηελ Δληνιή Αγνξάο. Ζ έγθξηζε 

ηεθκεξηψλεηαη κε ην  release ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ SAP 
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6/8. Τπεχζπλνο είλαη ν Γηεπζπληήο Πξνκεζεηψλ πνπ απνδεζκεχεη ειεθηξνληθά ηελ 

εληνιή αγνξάο κέζσ ηνπ SAP 

 

9. Με ην release ηνπ Ρ.Ο. απφ ηνλ Γηεπζπληή Πξνκεζεηψλ ε εληνιή αγνξάο 

εθηππψλεηαη απηφκαηα 

 

10. ηε ζπλέρεηα ζπγθεληξψλνληαη φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πξνκήζεηα έγγξαθα 

φπσο εηθφλα MRP, Νν αίηεζεο, πηζαλή αιιεινγξαθία κε ηνλ αηηνχληα θαη καδί κε 

ηελ αληίζηνηρε εληνιή αγνξάο, πξνσζνχληαη ζηνλ Γηεπζπληή Πξνκεζεηψλ πξνο 

αλαζθφπεζε/ έγθξηζε 

 

11/12/13. ε θάζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

 

15. ε πεξίπησζε ζεηηθήο απφθαζεο ν Γηεπζπληήο Πξνκεζεηψλ ππνγξάθεη θαη 

ζθξαγίδεη ηελ εληνιή αγνξάο θαη ηα έγγξαθα ζηνλ αγνξαζηή 
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16/17. Ο αξκφδηνο αγνξαζηήο πξνσζεί ηελ εληνιή αγνξάο κέζσ fax/email ζηνλ 

πξνκεζεπηή θαη δηαηεξεί ηελ επηβεβαίσζε ηνπ fax σο ηεθκήξην απνζηνιήο ηεο 

εληνιήο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

18/19. ε θάζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ν αγνξαζηήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο γηα ηελ παξάδνζε ηεο εληνιήο ζηνλ πξνκεζεπηή 
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20. Ο αγνξαζηήο ιακβάλεη έγγξαθε επηβεβαίσζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή σο πξνο ηε 

ιήμε ηεο εληνιήο αγνξάο 

 

21/22. ε πεξίπησζε μέλνπ νίθνπ πξνκεζεπηή γίλεηαη εηζεξρφκελε παξάδνζε 

(inbound delivery) θαη θαηαρσξείηαη ζην SAP ην λνχκεξν ηεο εηζεξρφκελεο 

παξάδνζεο 

 

24/25. Μεηά ηελ άθημε ησλ πξντφλησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ν αγνξαζηήο 

ζπγθεληξψλεη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή έγγξαθα (δειηίν παξαιαβήο απφ 

απνζήθε, θνξησηηθά έγγξαθα, ηηκνιφγηα), ηα νπνία ειέγρεη σο πξνο ηελ νξζφηεηα σο 

πξνο ηελ ηηκή, ην πιηθφ, ηελ πνζφηεηα, θιπ. ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ζε 

ζπλεξγαζία κε άιια ζηειέρε πξνβαίλεη ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε 

ησλ αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ ην πξφβιεκα 

 

26/27/28. ε πεξίπησζε πνπ δελ εληνπηζηεί ην πξφβιεκα ηα παξαπάλσ έληππα 

πξνσζνχληαη ζην ινγηζηήξην γηα νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε 
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Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε ηεο Γηαδηθαζίαο Πξνκήζεηαο κέζσ ηνπ 

SAP 

 

             ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 

απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Α’  Τιψλ γηα αγνξά ελφο πιηθνχ απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ είλαη ήδε θαηαρσξεκέλνη ζηνλ Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ 

Πξνκεζεπηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ SAP R/3.  

 

Παξαθνινχζεζε MRP 
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Μέζα απφ ην User Menu επηιέγνπκε ην transaction ηνπ MRP θαη παξαθνινπζψληαο 

έλα πιηθφ παξαηεξνχκε φηη ζηηο 20/2/2009 ζα ρξεηαζηεί ε παξαγσγή 17920 ηεκάρηα 

απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ ραξηνθηβσηίνπ. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηνλ φξν PurRqs 

(Purchase Requisition) πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ MRP. Σν safety stock είλαη 15 εκεξψλ 

(2232 ηεκάρηα). 

 

 

Έλαξμε Γεκηνπξγίαο  Δληνιήο Αγνξάο 

 

 

 

 

Κάλνληαο δηπιφ θιηθ ζην PurRqs μεθηλάκε ηελ δηαδηθαζία αληηζηνίρεζεο ηεο αίηεζεο 

αγνξάο κε ηνλ πξνκεζεπηή γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα εληνιή αγνξάο. 
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Αληίζηνηρε Αίηεζε Αγνξάο 

 

 

 

 

 

Δπηιέγνληαο ην Assign source of supply αληηζηνηρνχκε ηελ αίηεζε αγνξάο κε ηνλ 

πξνκεζεπηή. 
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Μέζα απφ ην User Menu επηιέγνπκε ην transaction Παξαγγειηνδφηεζεο ησλ 

Αληηζηνηρηζκέλσλ Αηηήζεσλ (Ordering: Assigned Purchase Requisitions) θαη 

εηζάγνπκε ην θσδηθφ ηνπ πξνκεζεπηή. 
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Με ηνλ ηξφπν απηφ βιέπνπκε πνηεο αηηήζεηο είλαη αληηζηνηρηζκέλεο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή. Δπηιέγνπκε ηελ αίηεζε πνπ καο ελδηαθέξεη. Με ην 

Process Assignment κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη πεξαζκέλα φπσο 

ην είδνο ηνπ πιηθνχ πνπ ζέινπκε λα πξνκεζεπηνχκε, ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηεο 

αίηεζεο, ε νκάδα αγνξάο θαη ν ηνκέαο ηεο εηαηξίαο πνπ θάλεη ηελ αγνξά. 
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Γεκηνπξγία Δληνιήο Αγνξάο 

 

 

 

 

 

 

Μέζα απφ ην User Menu επηιέγνπκε ην transaction Γεκηνπξγία Δληνιήο (Create 

Purchase Order (PO)) θαη επηιέγνπκε ηνλ αξηζκφ ηεο αίηεζεο. Παηψληαο adopt 

κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ηα ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα ηεο εληνιήο. 
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ηνλ πίλαθα ζπκπιεξψλνπκε ηα εμήο ζηνηρεία: ηνλ θσδηθφ ηνπ πιηθνχ, ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ, ηελ πνζφηεηα παξαγγειίαο, ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ζηελ 

απνζήθε, θαη ηελ ηηκή αγνξάο αλά κνλάδα. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ηηκή 

είλαη αλά 100 ηεκάρηα. 
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Όηαλ νη εκεξνκελίεο παξάδνζεο κηα αγνξάο είλαη πάλσ απφ κία, ηφηε δεκηνπξγνχκε 

ηφζεο γξακκέο φζεο θαη νη εκεξνκελίεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππάξρνπλ 

ηξείο δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο ιφγσ δηεπθφιπλζεο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Ζ πνζφηεηα πνπ παξαγγείιακε είλαη 18000x3= 54000 ηεκάρηα έλαληη 17920 ιφγσ 

ελεκέξσζεο απφ ην ηκήκα παξαγσγήο γηα θάπνηα έμηξα παξαγσγή ε νπνία δελ είρε 

πεξαζηεί ζην MRP ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο εληνιήο αγνξάο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ θαιχπηνπκε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ MRP θαη ηπρφλ επείγνπζεο αλάγθεο. 

 

ηελ θαξηέια text ηνπ πιηθνχ ζπκπιεξψλνπκε ζηνηρεία φπσο: ν αξηζκφο ησλ 

παιεηψλ πνπ αλακέλνπκε λα παξαιάβνπκε, ε πνηφηεηα ηνπ ραξηνθηβσηίνπ, αλαθνξά 

γηα ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία γηα λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο νη αλάγθεο ηεο εηαηξίαο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Σέινο απνζεθεχνπκε ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ.  
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Οινθιήξσζε Γεκηνπξγίαο Δληνιήο Αγνξάο 

 

 

 

 

 

Απνζεθεχνληαο ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνχκε ηελ εληνιή αγνξάο. ην θάησ κέξνο ηεο 

νζφλεο αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηεο εληνιήο θαη ηνλ ζεκεηψλνπκε. 
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Έγθξηζε ηεο Δληνιήο Αγνξάο απφ Αγνξαζηέο 

 

 

 

Μέζα απφ ην User Menu επηιέγνπκε ην transaction Release Purchasing Documents 

γηα λα εγθξίλνπκε σο αγνξαζηέο ηελ εληνιή θαη ηαπηφρξνλα λα δψζνπκε πξφζβαζε 

ζηνλ manager ηνπ ηκήκαηνο πξνο ηελ εληνιή γηα λα πάξεη ηελ ηειηθή έγθξηζε. 

 

Κάλνληαο execute δίλνπκε ηελ έγθξηζε καο ζηελ εληνιή θαη ηαπηφρξνλα δίλνπκε 

πξφζβαζε ζηνλ manager ηνπ ηκήκαηνο πξνο ηελ εληνιή γηα λα πάξεη ηελ ηειηθή 

έγθξηζε. 
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Δπηιέγνπκε ηελ εληνιή θαη παηάκε release γηα λα έρεη πξφζβαζε ν manager ζηελ ππφ 

έγθξηζε εληνιή θαη απνζεθεχνπκε. 
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Μέζα απφ ην User Menu επηιέγνπκε ην transaction Release Status Report, εηζάγνληαο 

ηνλ αξηζκφ ηεο εληνιήο (Document number) θαη επηιέγνληαο ην Display all 

documents κεηά επηιέγνπκε ην execute. 
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ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη φηη ν αγνξαζηήο EAKRITID έρεη εγθξίλεη ηελ εληνιή 

αγνξάο ζηηο 14.11.2008 θαη είλαη ππφ έγθξηζε απφ ηνλ manager FCHATZEI. Σν 0 

δείρλεη ηνλ αξηζκφ εκεξψλ πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ εκέξα έγθξηζεο ηεο εληνιήο 

απφ ηνλ αγνξαζηή κέρξη λα εγθξηζεί θαη απφ ηνλ manager. 
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Έγθξηζε ηεο Δληνιήο Αγνξάο απφ Manager 

 

 

 

 

 

ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη φηη manager FCHATZEI έρεη εγθξίλεη ηελ εληνιή αγνξάο 

ζηηο 17.11.2008. Αλαιφγσο ηεο αμίαο ηεο εληνιήο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο 

εγθξίζεηο απφ δηαθνξεηηθά άηνκα. 

 

 

 

 

 



                          

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ                                                                                    107 

 

 

Γεκηνπξγία Δηζεξρφκελεο Παξάδνζεο 

 

 

 

Μέζα απφ ην User Menu επηιέγνπκε ην transaction Create Inbound Delivery γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε εηζεξρφκελε παξάδνζε ηεο εληνιήο αγνξάο πνπ κφιηο 

δεκηνπξγήζακε. 

 

Δηζάγνπκε ηνλ αξηζκφ ηεο εληνιήο, ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ζηηο απνζήθεο καο, 

ηνλ πξνκεζεπηή, ην κέζν κεηαθνξάο θαη ηνλ ηχπν νκαδνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ. 
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Δκθαλίδνληαη νη ηξεηο γξακκέο ηηο εληνιήο. Δπεηδή θάζε γξακκή αληηζηνηρεί ζε κηα 

ηκεκαηηθή παξάδνζε κε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία παξάδνζεο ζηηο απνζήθεο, 

δεκηνπξγνχκε κηα εηζεξρφκελε παξάδνζε γηα θάζε κηα απφ ηηο γξακκέο. 
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Δπηιέγνληαο ηελ πξψηε γξακκή ζηελ θαξηέια Item overview ζπκπιεξψλνπκε ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παιεηψλ. 
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ηελ θαξηέια Transport ζπκπιεξψλνπκε ηελ εκεξνκελία θφξησζεο απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή, ηνλ αξηζκφ ηνπ ηχπνπ νκαδνπνίεζεο (παιέηεο) θαζψο θαη ηνλ ηχπν 

νκαδνπνίεζεο. 

 

Δπηιέγνπκε ην Header Details. 
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πκπιεξψλνπκε ζην Bill of Loading (θνξησηηθή) CMR φηαλ ε κεηαθνξά γίλεηαη κε 

θνξηεγά νρήκαηα ή BY SHIP ή BY AIR φηαλ πξφθεηηαη γηα πινίν ε αεξνπιάλν 

αληίζηνηρα. 

 

Διέγρνπκε φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ έρνπκε εηζάγεη απφ πξηλ ή είλαη ήδε 

πεξαζκέλα ζην ζχζηεκα. 

 

Απνζεθεχνπκε ηα ζηνηρεία. 
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ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηεο εηζεξρφκελεο παξάδνζεο θαη 

ηνλ ζεκεηψλνπκε. 

 

Σελ ίδηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εηζεξρφκελεο παξάδνζεο αθνινπζνχκε θαη γηα ηηο 

ελαπνκείλαληεο γξακκέο ηεο εληνιήο αγνξάο. 

 

Μφιηο ε πνζφηεηα θηάζεη ζηελ απνζήθε ε εηζεξρφκελε δηαγξάθεηαη θαη ε πνζφηεηα 

πνπ παξαγγείιακε, απνζεθεχεηαη θαη ζην MRP εκθαλίδεηαη σο απφζεκα. 
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Λφγνη Δπηηπρεκέλεο Τινπνίεζεο ηνπ SAP 

 

            Γηα λα κπνξέζεη ην SAP R/3 λα πινπνηεζεί επηηπρψο, ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη δηάθνξεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθέο. Απηέο 

είλαη πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ζχζηεµα λα εγθαηαζηαζεί θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, ψζηε λα επσθειεζεί πιήξσο ε επηρείξεζε απφ ηελ ελζσκάησζε 

ηνπ. Έηζη, ιακβάλνληαο απηφ ππφςε, ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε έθαλε θάπνηεο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.  

            Γεκηνχξγεζε έλα ζαθέο φξακα γηα ην πσο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ε 

επηρείξεζε ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηνπο πειάηεο ηεο, λα παξαθηλεί ηνπο εξγαδφκελνπο, λα 

δηεπθνιχλεη ηηο ζπλεξγαζίεο ηεο, θαη λα βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο ηεο µε ηνπο 

πξνκεζεπηέο, θαη ηέινο θαζνξίζηεθαλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έπξεπε λα 

πινπνηεζεί ην ζχζηεµα. Γειαδή ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζπλεηδεηνπνίεζε 

πιήξσο ηελ αλάγθε πινπνίεζεο ηνπ SAP R/3 πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπ, θαη ήηαλ δηαηεζεηκέλε γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ. 

Καηάιαβε δειαδή φηη ζα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο µε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη ζα 

ππάξμεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο, ππνθηλψληαο έηζη ηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

           Δπίζεο αλαπηχρζεθε έλα ζρέδην δξάζεο θαη έλα ζρέδην πφξσλ, έηζη ψζηε λα 

ππάξμεη ε δπλαηφηεηα γηα πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ. Ο 

ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη ην ζαθέο ζρέδην βνήζεζαλ ηελ επηρείξεζε λα 

απνθχγεη παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα ηεο πίεδαλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, λα 

δηαθηλδχλεπαλ ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη λα πεξηέπιεθαλ ηελ πινπνίεζε.  
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          Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ήηαλ άιινο έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο ηεο 

επηηπρεκέλεο πινπνίεζεο. Απηή απνηεινχηαλ απφ ζηειέρε ηδηαηηέξσο ηθαλά, πνπ 

επηιέρζεθαλ γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ηελ εκπεηξία ηνπο θαη γηα πξνεγνχκελεο 

επηηπρίεο ηνπο. Απηνί νη άλζξσπνη επηθνξηίζηεθαλ µε ηε ζεµαληηθή επζχλε ηεο 

ιήςεο θξίζηκσλ απνθάζεσλ, θαη µε ηε ζηαδηαθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

           Δπίζεο ε δηνίθεζε ήηαλ πιήξσο δεζκεπκέλε φηη ζα θαηαβάιεη ηα επαξθή 

θεθάιαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεζηψλ, θαη φηη ζα ηα 

ελζσκαηψζεη σο ηµήµα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ERP. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηάξηηζε είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη απνηεινχλ, αλ φρη ηνλ πην θξίζηκν, έλαλ απφ 

ηνπο πην θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο. Σα πιήξε νθέιε ηνπ ERP δελ κπνξνχλ λα 

ζπλεηδεηνπνηεζνχλ έσο φηνπ νη ηειηθνί ρξήζηεο κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ζχζηεµα θαηάιιεια. Δάλ νη ππάιιεινη δελ θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεµα, ζα εθεχξνπλ δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηψληαο µφλν 

εθείλα ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνχλ.  

          Αθφκα, ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ERP επηβάιιεη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ 

θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ βαζηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ην νπνίν έθαλε θαη 

ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, γηαηί αθφκα θαη ην πην εχθακπην ζχζηεµα ERP 

επηβάιιεη ηε δηθή ηνπ ινγηθή ζηε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο, ζηελ νξγάλσζε θαη 

ζηελ θνπιηνχξα ηεο.  

 

 

 

 

 

 



                          

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ                                                                                    115 

 

Οθέιε απφ ηελ Δθαξκνγή ηνπ SAP 

 

          Ζ εηζαγσγή θαη ε ρξήζε ελφο ERP ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη πιένλ επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα θάζε επηρείξεζε. Με ην ERP πξνζθέξεηαη νινθιεξσκέλε θάιπςε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζπλδένληαο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηα ηµήµαηα θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο, θαη ε πιεξνθφξεζε γίλεηαη µέζα ζε έλα ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. Δμαζθαιίδεη απηνκαηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία, ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αθξίβεηα. Έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε 

απνθφκηζε πνιιά νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ SAP R/3, φπσο:  

 

 Καιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Ζ 

επηρείξεζε, µέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ SAP R/3, επηρείξεζε λα κεηψζεη ηα ιάζε 

ηεο ζηηο παξαγγειίεο, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πξντφλησλ, λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, θαη λα έρεη 

αθξηβέζηεξνπο θαη ηαρχηεξνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ηα νπνία ηελ νδήγεζαλ 

ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο, θαη ζην φηη δελ ζα ππάξμνπλ 

ζην κέιινλ ρακέλεο πσιήζεηο εμαηηίαο εζσηεξηθψλ αδπλακηψλ  

 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Απηή επηηεχρζεθε µέζσ ηεο εμαζθάιηζεο θαη 

ηεο παξνρήο ζηελ παξαγσγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλφινπ ησλ πιηθψλ. Έηζη 

εμαιείθζεθε ε ζπαηάιε ρξφλνπ, κεηψζεθε δξαζηηθά ην πνζφ ησλ 

αηθληδηαζηηθψλ θαη αλαγθαζηηθψλ αιιαγψλ ζην πξφγξακκα παξαγσγήο, 

απαηηείηαη πιένλ πνιχ κηθξφηεξνο ρξφλνο γηα εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ 
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πξνβιεθζεί, θαη πνιχ κηθξφηεξνο ρξφλνο ζε ππεξσξίεο, εμαηηίαο ηεο 

απμεκέλεο νξαηφηεηαο θαη ηεο θαιχηεξεο νξγάλσζεο θαη πξφγλσζεο 

 

 Μεησκέλν θφζηνο ζε νιφθιεξε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Μέζσ ηεο 

θαιχηεξεο θαη έγθαηξεο ελεκέξσζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο φιε ε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα δνπιεχεη πην απνδνηηθά θαη µε κηθξφηεξν θφζηνο. Απηφ 

ηζρχεη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ κπνξνχλ λα πξνκεζεχνπλ πξντφληα ζε 

ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ παξαγσγή πνπ δνπιεχεη πην απνδνηηθά, θαη γηα ην 

θαλάιη δηαλνµήο πνπ είλαη θαιχηεξα νξγαλσκέλν 

 

 Βειηησκέλε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Σα απαξαίηεηα δεδνκέλα εηζάγνληαη 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ µφλν µηα θνξά θαη ην ζχζηεµα ελεκεξψλεη απηφκαηα 

φια ηα ζπλδεφκελα πεδία, µε απνηέιεζµα ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηα ιάζνπο 

θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ, θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

 

 Καιχηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. Με ηε βνήζεηα ηνπ SAP R/3 ππάξρνπλ 

κεησκέλα απνζέκαηα θαη κεησκέλν απαμησκέλν απφζεκα. Οη απαηηήζεηο ζε 

πξψηεο χιεο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο θαη ηειηθά ην επίπεδν ησλ 

απνζεκάησλ ζε πξψηεο χιεο θαη ηειηθά πξντφληα κεηψλεηαη ζεµαληηθά, ελψ ην 

ρακειφηεξν επίπεδν απνζεκάησλ νδεγεί ζηε κείσζε ησλ απαμησκέλσλ 

απνζεκάησλ, ην νπνίν ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο απνηειεί θξπθφ θφζηνο, ην 

νπνίν κπνξεί λα είλαη κεγάιν µε απνηέιεζµα λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 
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 Πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο. Ζ επηθνηλσλία θαη ε νινθιήξσζε κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ βειηηψζεθε θαηά κήθνο 

νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ην ERP ελεκεξψλεη απηφκαηα µε ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία ηα δηαθνξεηηθά επηρεηξεζηαθά ηµήµαηα 

 

 Πξνζαξκνγή ζηελ παγθνζκηνπνίεζε. Σν SAP R/3 επηηξέπεη ηελ εχθακπηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο, ηνπ λνκίζκαηνο θαη ησλ πξνηχπσλ ινγηζηηθήο  

 

 Πξφζβαζε ζην ηζηνξηθφ ηνπ πειάηε. Ζ εηαηξεία κπνξεί λα κειεηήζεη αλά 

πάζα ζηηγκή ηηο ζπλαιιαγέο µε ηνπο πειάηεο ηεο, θαη λα πξνβιέςεη ηηο 

κειινληηθέο ζπλαιιαγέο καδί ηνπο 

 

 πληνληζκφο. Σν ERP θξνληίδεη ην ζπγρξνληζκφ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ην ζσζηφ πξντφλ, ζην κηθξφηεξν 

δπλαηφ ρξφλν, ηθαλνπνηψληαο παξάιιεια φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί 

γηα ηελ πνηφηεηα 

 

 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σν SAP R/3 έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

επηρείξεζε λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Ζ παξαγφκελε 

πιεξνθνξία δηνρεηεχεηαη πιένλ µέζα απφ ην ζχζηεµα παξέρνληαο ζηε 

δηνίθεζε ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε µε ην παξειζφλ 

 

 Ζ εμνηθνλφκεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ήηαλ άµεζε ιφγσ ηνπ φηη έγηλε 

θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπο 
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Γπζθνιίεο απφ ηελ Δθαξκνγή ηνπ SAP 

 

               Δθηφο φµσο απφ ηα νθέιε θαη ηα πιενλεθηήκαηα, ε επηρείξεζε είρε θαη έρεη 

λα αληηκεησπίζεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπλφδεςαλ απηήλ ηελ πινπνίεζε. 

Απηά ήηαλ:  

 

 Σν πςειφ θφζηνο πινπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο, φπνπ ιφγσ απηνχ πνιιέο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ έλα έξγν ERP. Αλαιπηηθά, 

νη δαπάλεο αθνξνχλ ηνπο ππνινγηζηέο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο. Απηέο νη δαπάλεο ήηαλ ην θαηλνχξην hardware θαη software, ε 

εγθαηάζηαζε θαη ε ξχζκηζε ηνπ θαηλνχξηνπ ζπζηήκαηνο, ε δηαζχλδεζε ηνπ 

θαηλνχξγηνπ ζπζηήκαηνο µε ην παιηφ, ε παξνρή θαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

απαξαίηεηεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αθξίβεηα ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

απνζεκάησλ, ε απζηεξή παξαθνινχζεζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ αξρείσλ ησλ 

δεδνκέλσλ µε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, ε απζηεξή δνκή, ε 

πιεξφηεηα θαη ε αθξίβεηα ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ πιηθψλ θαη ζηα θαζενιφγηα, 

ε ζπληήξεζε ηεο νκάδαο ηνπ project θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππαιιήισλ, 

ε εθπαίδεπζε, θαη ε θαζνδήγεζε απφ έκπεηξνπο ζπκβνχινπο µε εμεηδίθεπζε 

ζηα ERP ζπζηήκαηα 

 

 Μεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο, ιφγσ ηνπ φηη ε πινπνίεζε ελφο 

ηέηνηνπ έξγνπ εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

ηδηνκνξθίαο ηνπ, απνηειεί µηα καθξνρξφληα θαη επίπνλε δηαδηθαζία  



                          

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ                                                                                    119 

 

 Δπηπηψζεηο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο ιφγσ ηεο αιιαγήο 

θηινζνθίαο πνπ επέβαιιε ην λέν ζχζηεµα 

 

 Μηθξφο βαζκφο επειημίαο. Οη ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ 

δηαδηθαζίεο δηαξθνχο βειηίσζεο θαη πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεµα, φπνπ φµσο νη απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο είλαη 

ρξνλνβφξεο θαη δαπαλεξέο απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα ζχζηεµα ERP έρεη µπεη ζε 

ιεηηνπξγία  

 

 

Αλάγθεο πνπ δελ Καιχπηνληαη απφ ην SAP 

 

           Μηα γεληθή παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εκπεηξίεο ζηειερψλ πνπ 

εξγάδνληαη κε ην SAP είλαη φηη νη αλάγθεο ζε αλαθνξέο (reporting) δελ θαιχπηνληαη 

απφ ην standard SAP θαη ρξεηάδεηαη αξθεηή παξακεηξνπνίεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, ε νπνία δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο. Με ηα παιαηά 

ζπζηήκαηα, νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα ζρεδηάζνπλ customized reports. Δίλαη ζχλεζεο 

ζε θάζε εθαξκνγή ηνπ SAP λα δεηνχληαη πιήζνο customized reports ηα νπνία 

απνηεινχλ επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ εηαηξία. 

          Θέκαηα ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφιπηα απφ ην standard SAP είλαη ηα εμήο: 

 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη πξνκεζεπηψλ. H αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ ζην 

standard SAP πξαγκαηνπνηείηαη εκκέζσο κε ηελ πξφζβαζε ζην ηζηνξηθφ 

αξρείν αγνξψλ (πξνεγνχκελεο ηηκέο θαη πξνκεζεπηέο). ρεηηθά κε ηελ 
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αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ ππάξρνπλ δηάθνξα θξηηήξηα, φπσο ε έγθαηξε 

παξάδνζε, ε πηζηφηεηα ζηηο πνζφηεηεο θ.ιπ., αιιά ρξεηάδεηαη θάπνηνο ρξφλνο 

παξακεηξνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ νη αληίζηνηρεο αλαθνξέο 

 

  Υξφλνο επεμεξγαζίαο ησλ αηηεκάησλ. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γλψζεο ηνπ 

ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη απφ ηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

αηηεκάησλ κέρξη λα γίλνπλ εληνιέο αγνξάο κέζα απφ ην standard SAP. Απηφο 

ν ρξφλνο θαζνξίδεη σο έλα βαζκφ ηελ εζσηεξηθή απφδνζε ηνπ ηκήκαηνο 

πξνκεζεηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχληαη customized 

reports 

 

 Γεληθά, είλαη ζθφπηκν νη αλάγθεο ζε reporting λα έρνπλ πξνζδηνξηζζεί κε 

ζαθήλεηα θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο, έηζη ψζηε ε αληίζηνηρε 

παξακεηξνπνίεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο - 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ εηαηξία πνπ έρεη αλαιάβεη ην έξγν, είηε 

απφ ην ηκήκα κεραλνγξάθεζεο ηεο εηαηξίαο, φηαλ απηή πιένλ ιεηηνπξγεί 

παξαγσγηθά 

 

 Ζ δπλαηφηεηα άκεζεο δεκηνπξγίαο ησλ δεηθηψλ απφδνζεο εμαξηάηαη απφ 

πιήζνο παξαγφλησλ, εάλ δεηνχληαη απιά ζηνηρεία πξνκεζεηψλ κε ηελ 

πιαηζίσζε κεξηθψλ customized reports ε δπλαηφηεηα είλαη άκεζε. Αληίζεηα, 

εάλ δεηείηαη πιήζνο ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε άιια ηκήκαηα, φπσο 

παξαγσγή / αλζξψπηλνη πφξνη, δελ είλαη εχθνιν λα εμαρζνχλ νη δείθηεο 
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Ζιεθηξνληθή Βηβιηνγξαθία 

 

 Intranet Philip Morris 

 

 www.plant-management.gr 

 

 www.supply-chain.org 

 

 www.businesselements.gr 

 

 www.sap.com  

 

 www.mysap.com  

 

 www.openerp.gr 

 

 www.sole.org 

 

 www.go-online.gr 

 

 www.total-logistics.eu.com 

 

 www.en.wikipedia.org 

 

 www.tech-faq.com 
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