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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Απηή ε Γηπισκαηηθή Δξγαζία έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ηα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ 

σο ηξφπν επηβίσζεο θαη ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο επηρείξεζεο ζε έλα λέν 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα:  

ην Πξψην Κεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγηθή πεξηγξαθή ζηελ έλλνηα ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Απνζαθελίδνληαη νη έλλνηεο ησλ Γεδνκέλσλ, ηεο 

Πιεξνθνξίαο, ηεο Πιεξνθφξεζεο θαη ηνπ πζηήκαηνο θαη πεξηγξάθεηαη ε δνκή 

ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

ην Γεχηεξν Κεθάιαην γίλεηαη αξρηθά κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη αλαθνξά 

πσο απφ ηα πξνγελέζηεξα πιεξνθνξηαθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θηάζακε ζηα 

ERP. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ην ηερλνινγηθφ θαη ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην 

νπνίν ζηεξίδνληαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ. 

Δπηπξφζζεηα αλαθέξνληαη ηα θίλεηξα πηνζέηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ERP απφ 

έλαλ νξγαληζκφ, πνηα ηα πιενλεθηήκαηα, ηα κεηνλεθηήκαηα θαη νη ζηφρνη ηνπο. 

ην Σξίην Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε πξνζαξκνγή ησλ πζηεκάησλ 

Γηαρείξηζεο Πφξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Πεξηιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο 

θαη πηνζέηεζεο κηαο ιχζεο ERP, πινπνηνχληαη ηα ζπζηήκαηα, πσο 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηη πξνζθέξνπλ ζε απηέο θαζψο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία κπνξεί νη επηρεηξήζεηο λα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ. 

ην Σέηαξην Κεθάιαην κειεηάηαη ε πεξίπησζε πηνζέηεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο ERP ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε κέζα απφ ηνπο φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, ζε απηφ ηνλ θιάδν ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

ην Πέκπην Κεθάιαην, ηέινο γίλεηαη παξάζεζε ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

εμήρζεζαλ απφ ηελ Γηπισκαηηθή Δξγαζία. 
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ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ 
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 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

 Δπηρεηξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

ηα πξφζπξα ηνπ 21νπ αηψλα νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ πνηθίιεο θαη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζε έλα λέν αληαγσληζηηθφ 

θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Σν θάζκα ησλ πξνθιήζεσλ εθηείλεηαη 

απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο έσο ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ πξνθαιεί ε επνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ε ρξήζε ησλ 

Νέσλ Σερλνινγηψλ.  

Σα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ θάιπςε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ελφο 

νξγαληζκνχ θαη εηδηθφηεξα ελφο δεκνζίνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, αμηνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. Σα λέα απηά ζπζηήκαηα 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ εχθνια θαη κε κεγάιε επειημία ζηηο λέεο ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο θαιχπηνληαο έηζη ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

Σν ERP απνηειεί αθξψλπκν ηνπ “Enterprise Resource Planning”, δειαδή 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο. Δίλαη 

κηα ζπιινγή απφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο ηηο 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ νξγαληζκνχ, φπσο ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά, ηηο πξνκήζεηεο, ηελ παξαγσγή ( πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ), 

ηηο πσιήζεηο θ.ι.π. Δπνκέλσο έλα ηέηνην ζχζηεκα πξνζθέξεη ηελ νινθιήξσζε 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ βειηηζηνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

 

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

1.1. Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο  

Οη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ICT) είλαη πηα 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αιιάδνληαο ζπλερψο ηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο, δηαζθέδαζεο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο, θαη κεηαιιάζζνπλ ηηο 

βάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ. Γεκηνπξγνχλ δηεζλψο κηα λέα Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο, κε λέα δεδνκέλα θαη λέεο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ 

επεκεξία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Απνηεινχλ εξγαιείν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

ηξφπσλ εξγαζίαο θαη δεμηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην ζχγρξνλν θαη δπλακηθφ πεξηβάιινλ.  

Ζ ηερλνινγία, ηα ηειεπηαία ρξφληα, απνηειεί έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, πινπνηνχληαη παξεκβάζεηο ζηηο αγνξέο πξντφλησλ, εξγαζίαο θαη 

θεθαιαίνπ, ζρεδηάδνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θιάδνπ ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ελψ ζεζκνζεηείηαη ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ πιαίζην, κε ηελ πξνζαξκνγή 

ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, ηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, θαη κέηξσλ 

πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο δηαζθάιηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. 

Σέινο, γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνκεραληθήο θαηλνηνκίαο, δίλνληαη θίλεηξα ζε 

επηρεηξήζεηο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα ζπλεξγαζία ζε θνηλά πξνγξάκκαηα. 

Δίλαη γεγνλφο πσο ε πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ε 

«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο».  
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Ζ απμεκέλε πνζφηεηα θαη πνιππινθφηεηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ θαζψο επίζεο θαη ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ηνπο κπνξνχλ λα 

παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ γηα θάζε 

επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Οη πεξηζζφηεξν 

πεηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ζήκεξα είλαη, εθείλεο, νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο, απφθηεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθά απφ ηηο ππφινηπεο ζηνλ θιάδν. πλεπψο ζεσξείηαη αλαγθαία γηα 

θάζε επηρείξεζε λα ζρεδηάζεη θαηάιιειε ζηξαηεγηθή κε ζθνπφ ηελ νκαιή 

κεηάβαζε ηεο απφ ηε βηνκεραληθή επνρή ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ 

ξαγδαία εμέιημε απηψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε επξεία ηνπο δηάρπζε ζε φιε ηελ 

νηθνλνκία, αιιά θαη γεληθφηεξα ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο δεκηνπξγνχλ κηα παγθφζκηα θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο κε λέα δεδνκέλα. 

 

1.2 Η Πιεξνθνξία ζηελ επηρείξεζε  

Ζ επηρείξεζε είλαη έλα αλνηρηφ ζχζηεκα, ιφγσ ηεο ζπλερνχο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο. Ζ επηρείξεζε αιιειεπηδξά κε ην 

πεξηβάιινλ ηεο, κέζσ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηξίηνπο, ελψ παξάιιεια ε εζσηεξηθή 

ηεο ιεηηνπξγία βαζίδεηαη ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο κε ηε 

βνήζεηα ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ. Βαζηθά ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

εθθξάδεηαη κε έλα ζπλερή κεηαζρεκαηηζκφ πιηθψλ θαη πιψλ ζε ρξήκα θαη 

αληίζηξνθα. πλεπψο ε πιεξνθνξία είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπλερψλ δηεξγαζηψλ 

κέζα ζηελ επηρείξεζε. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ηρλψλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ησλ δηεξγαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ε πψιεζε πξντφλησλ δεκηνπξγεί ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε ρξήκα. Απηή ε 

δηεξγαζία παξάγεη πιεξνθνξηαθά ίρλε φπσο ην ηηκνιφγην, ην δειηίν απνζηνιήο 

ηα δειηία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. πλεπψο ε πιεξνθνξία απνηειεί κέζν 

ζπγθέληξσζεο θαη θαηαγξαθήο θαη επνκέλσο θαη κέζν κειέηεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο. Ζ πιεξνθνξία είλαη έλα ζεκαληηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη κε ηε ζσζηή ηεο δηαρείξηζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε 
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κεγέζπλζε ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο ε πνξεία εμέιημεο κηαο επηρείξεζεο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα δηαηηζεκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη απφ ηελ νξζή επεμεξγαζία ηνπο γηα ηε δηακφξθσζε 

ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο. 

1.2.1 Γεδνκέλα, Πιεξνθνξία, Γλώζε (Data, Information, Knowledge) 

Ζ γλψζε βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο θαη νη πιεξνθνξίεο ζηα δεδνκέλα. 

Σα δεδνκέλα (data) είλαη αθαηέξγαζηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί απφ 

δηάθνξεο πεγέο εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο θαη ηα νπνία πεξηγξάθνπλ 

γεγνλφηα, πξάγκαηα (π.ρ. κηα εκεξνκελία). Ζ πιεξνθνξία (information) είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαινγήο, επεμεξγαζίαο θαη ζχλζεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε 

δηαδηθαζία απηή δεκηνπξγεί πιεξνθνξίεο αλσηέξνπ επηπέδνπ. Ζ γλψζε 

(Knowledge) απνηειεί ηελ ζπλνιηθή εηθφλα κέζσ ηεο νπνίαο παξέρεηαη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχλνιν πιεξνθνξηψλ (π.ρ. ν δηεπζπληήο πσιήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο γλσξίδεη – έρεη γλψζε γηα - ηελ θίλεζε ησλ απνζεκάησλ ζε πξντφληα 

ηεο επηρείξεζεο, φηαλ γλσξίδεη ηηο εκεξνκελίεο εηζαγσγήο ηνπο ζηηο απνζήθεο 

ηεο επηρείξεζεο. Όηαλ ην ζχλνιν απηφ ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη αθξηβή θαη 

θαηαλέκεηαη ζσζηά κέζα ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο αλάινγα κε ηελ 

αλάγθε αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ηφηε ε γλψζε είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή, κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη ηα επίπεδα αβεβαηφηεηαο ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε 

θάζε επηρεηξεκαηηθή απφθαζε. 

1.2.2 Η δύλακε θαη αμία ηεο γλώζεο 

Ζ γλψζε, είηε είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε, κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά 

ηελ πνξεία κηαο επηρείξεζεο. Απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα κέζν γηα 

ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Μηα επηρείξεζε πνπ έρεη 

πξφζβαζε ζε κνλαδηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα θηλεζεί επηρεηξεκαηηθά κε 

ζθνπφ λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Ζ γλψζε 

ζπλεπψο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ άπιν πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ζα πξέπεη 

θάζε επηρείξεζε λα δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηεο, 

δηαθνξεηηθά ην θφζηνο ηεο κε ζσζηήο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη 

πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα επηβαξχλεη ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο κέζα ζηνλ θιάδν. 
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Οη πφξνη ηεο επηρείξεζεο παξαδνζηαθά ζεσξνχληαη ε γε, ηα θηίξηα, ην, ηα 

ρξήκαηα, πιηθά θαη κεραλήκαηα. Απηά είλαη ηα θπζηθά πάγηα πνπ είλαη δχζθνιν 

λα παξαιεηθζνχλ. ήκεξα ε γλψζε ζεσξείηαη ην ίδην ζεκαληηθή φπσο θαη ηα 

ππφινηπα πάγηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. Δίλαη γεγνλφο φηη ην πξαγκαηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνέξρεηαη φρη κφλν απφ ηα 

πιηθά αιιά απφ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Απηή ε άπνςε απνξξέεη απφ ην 

γεγνλφο φηη φινη νη πφξνη κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ γξήγνξα αιιά ε αλάπηπμε 

ηερλνγλσζίαο γηα ηε ζπιινγή επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζπλήζσο δηαξθεί 

ρξφληα. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο γλψζεο είλαη εκθαλή κφλν φηαλ ε πιεξνθνξία 

είλαη δηάρπηε κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη επνκέλσο δελ είλαη ζεκαληηθφ λα θαηέρεη 

κφλν θάπνηνο ηελ πιεξνθνξία. Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα άιια πάγηα ζηνηρεία ε 

θαηνρή ηνπο δελ έρεη ηφζν κεγάιε ζεκαζία, φζν ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο πνπ 

δείρλεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο. 

1.3 Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα (Information Systems, IS) 

Αξρηθά, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα απνζαθεληζηεί φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα ε 

έλλνηα ηνπ πζηήκαηνο. Ο φξνο ζχζηεκα κπνξεί λα νξηζηεί σο αθνινχζσο: «Έλα 

ζύλνιν ζηνηρείσλ ηα νπνία δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηα νπνία 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ κε ηξόπν πνπ λα ζπλζέηνπλ κηα 

νιόηεηα» (K.Laudon, J.Laudon, 1999). Έλαο πην εηδηθφο νξηζκφο είλαη: «Μηα 

νκάδα ή έλα ζύλνιν ζπζηαηηθώλ κεξώλ ιεηηνπξγηθά ζπλδεδεκέλσλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελόο πξνθαζνξηζκέλνπ ζθνπνύ». (Οηθνλφκνπ, 

Γεσξγφπνπινπ, 1995) Σα ζπζηεκαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ελνπνηνχληαη θαη 

αιιειεπηδξνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη θάπνην ζπλεξγηθφ 

απνηέιεζκα. Γειαδή ην απνηέιεζκα απφ ηελ ελνπνίεζε θαη αιιεινεπίδξαζε 

ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θαιχηεξν απφ ην απνηέιεζκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεξψλ. (Οηθνλφκνπ, Γεσξγφπνπινπ, 

1995) Ζ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζήκεξα είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε. Σα 

επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα Ζ/Τ, θνηλσληθά ζπζηήκαηα, βηνινγηθά 

ζπζηήκαηα είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπρλή ρξήζε ηνπ 

φξνπ απηνχ. 
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1.3.1 Τη είλαη ηα Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα 

πλήζσο, φηαλ αθνχκε ηε έλλνηα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ακέζσο ηε 

ζπλδένπκε κε ηηο έλλνηεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο: ε έκθαζε 

δίλεηαη θαζαξά ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα. Δίλαη γεγνλφο φηη πνιιέο ηερλνινγηθέο 

αλαθαιχςεηο είλαη εληππσζηαθέο. Ζ ηερλνινγία είλαη απιά ην κέζν γηα λα 

επηηεπρζεί θάπνηνο ζηφρνο θαη γηα θάζε επηρείξεζε απηφο ν ζηφρνο είλαη ε 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο. «Έλα επηρεηξεζηαθό ζύζηεκα, απνηειείηαη από έλα 

ζύλνιν αιιεινεμαξησκέλσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο κε 

ζθνπό ηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηώλ 

ζηελ δηνίθεζε, έηζη ώζηε λα ιεθζνύλ γξήγνξα ζσζηέο θαη έγθπξεο απνθάζεηο» 

(K.Laudon, J.Laudon, 2003). Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα αλαθέξεηαη ζηε 

δηάρπζε πιεξνθνξηψλ, πεξηιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο ζηε δηνίθεζε, πνπ κηα 

επηρείξεζε ζπιιέγεη, ρξεζηκνπνηεί θαη θαηαρσξεί απφ ην πεξηβάιινλ ηεο, ηθαλέο 

γηα λα ηε βνεζήζνπλ ζε ζέκαηα ιήςεο απνθάζεσλ κέζα ζην έληνλα 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ θηλείηαη. Αληηπξνζσπεχεη ην ηκήκα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο (Peppard, 1993). Έηζη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, είηε είλαη ρεηξφγξαθν είηε κεραλνγξαθηθφ, 

απνηειείηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηα αθφινπζα ηέζζεξα ζηνηρεία: 

 πιινγή δεδνκέλσλ: Σα δεδνκέλα αθνξνχλ αξηζκνχο, γεγνλφηα, 

ζπδεηήζεηο, δηαδφζεηο θ.α. 

 Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ: Σα δεδνκέλα είλαη δπλαηφ λα 

απνζεθεπηνχλ ζην κπαιφ ηνπ αηφκνπ, ζε θαξηεινζήθε, ζε αξρείν ή 

ηξάπεδα δεδνκέλσλ Ζ/Τ. 

 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ: Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ αλάιπζε, θσδηθνπνίεζε, ηαμηλφκεζε θαη 

ζχλζεζε ηνπο. 

Παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο: Ζ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη 

ζηε κνξθή πνπ απηφο ρξεηάδεηαη. (Οηθνλφκνπ, Γεσξγφπνπινπ, 1995). Έλα 

εκθαλέο παξάδεηγκα είλαη νη Απηφκαηεο Σακεηνινγηζηηθέο Μεραλέο (Automatic 

Teller Machine, ATM). Σα ΑΣΜ απνηεινχληαη απφ IS (Information Systems) ηα 
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νπνία εθαξκνδφκελα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ζε 24σξε βάζε 

αλάιεςε /θαηάζεζε κεηξεηψλ, ελεκέξσζε, θιπ. Σα κέξε φκσο ηεο 

ηειεπηθνηλσλίαο, ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

πνπ απνηεινχλ ην κεραληζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία είλαη ηα 

ζηνηρεία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (Peppard, 1993). 

1.3.2 Σηνηρεία ηωλ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ 

Έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα βαζηζκέλν ζε Ζ/Τ (Computer Based 

Information System, CBIS) ζπληζηάηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

- Λογιζμικό: Γειαδή πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, δνκέο 

δεδνκέλσλ θαη ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ηνπο. Σν ινγηζκηθφ πινπνηεί ηε ινγηθή ηεο 

κεζνδνινγίαο, ηεο δηαδηθαζίαο ή ηνπ ειέγρνπ πνπ απαηηείηαη πξνο εμππεξέηεζε, 

άκεζα ηνπ ρξήζηε θαη έκκεζα νιφθιεξνπ ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Παξάγεη κε ηνλ ηξφπν απηφ πιεξνθνξίεο, δειαδή επεμεξγαζκέλα ζε σθέιηκε 

κνξθή γηα απηφλ πνπ ηα απνθηά. Δμνπιηζκφο: Δίλαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ εξγαιεία θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπζθεπέο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ πεξηθεξεηαθά.  

- Ανθπώπινο Γςναμικό: Ο παξάγσλ άλζξσπνο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

θαηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο πινπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, εθφζνλ είλαη ν θχξηνο απνδέθηεο πιεξνθνξηψλ 

(ρξήζηεο). 

- Βάζη Γεδομένυν: Σα δεδνκέλα είλαη ε απαξαίηεηε πξψηε χιε ε νπνία 

πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε πιεξνθνξία - γλψζε κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ωο βάζε δεδνκέλσλ νξίδεηαη κηα 

ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηα νπνία επεμεξγάδνληαη κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνχ. 

- Σεκμηπίυζη: Με ην φξν ηεθκεξίσζε ελλννχκε θάζε είδνπο 

επεμεγεκαηηθή γξαπηή πιεξνθνξία πνπ θαζνξίδεη ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

- Γιαδικαζίερ: Έλαο θαζνξηζκέλνο ηξφπνο εθηέιεζεο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ή ηηο δηεξγαζίεο θάζε ζηνηρείνπ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 
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1.3.3 Καηεγνξίεο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ 

Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ. Έηζη θάζε θαηεγνξία 

ζπζηήκαηνο είλαη κνλαδηθφ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ, ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί , ηηο εξγαζηαθέο δνκέο πνπ 

δεκηνπξγεί θαη ππνζηεξίδεη, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν εκπιέθεηαη ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο, θαζψο επίζεο θαη ηε βαξχηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε. Οη ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: 

 πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο πλαιιαγψλ – Transaction Processing 

System (TPS) 

 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο – Management Information 

Systems (MIS) 

 πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Λήςεο Απνθάζεσλ – Decision Support 

Systems (DSS) 

 Έκπεηξα πζηήκαηα – Expert Systems (ES) 

 πζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε Γηνίθεζε Παξαγσγήο φπσο 

CAD, CAM. 

 Material ή Manufacturing Resource Planning (MRP Η, MRP ΗΗ) 

 Enterprise Resource Planning (ERP) 

 Customer Relationship Management (CRM) 

 Supply Chain Management (SCM) 

Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο εληφο 

ελφο επηρεηξεζηαθνχ ρψξνπ ζην ζηξαηεγηθφ, δηνηθεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν 

ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο θαη ζπλεπψο ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ 

πιεξνθφξεζε σο ηππηθφ πξντφλ ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο έρεη ηδηαίηεξε 

ζρέζε κε ην πιαίζην εξγαζίαο θάζε εξγαδφκελνπ ζηνλ νξγαληζκφ, πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζνχλ νη βξαρππξφζεζκνη, κεζνπξφζεζκνη θαη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη 

ηνπ. Γίλεηαη έηζη αληηιεπηφ φηη θάζε Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ζαλ δηαθξηηή 
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εθαξκνγή ζε δηαθνξεηηθή δηνηθεηηθή δηαζηξσκάησζε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, έρεη 

δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο (users), ηελ εξγαζία ησλ νπνίσλ ππνζηεξίδεη. Οη ρξήζηεο 

απηνί νλνκάδνληαη θαη πειάηεο (clients), κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

ππνινγηζηψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (Π). ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο 

ελφο νξγαληζκνχ νη «πειάηεο» ησλ Π είλαη ηα άηνκα, ρξήζηεο, νη δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο εξγαζίαο, νη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ θιπ. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ρξήζε ησλ Π απφ εμσηεξηθνχο 

ρξήζηεο σο πξνο ηνλ νξγαληζκφ φπσο νη πξνκεζεπηέο, νη αγνξαζηέο ή αθφκε 

θαη νη κέηνρνη ηνπ νξγαληζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  
ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP)  

 

2.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

Δίλαη πηα γεληθά απνδεθηφ φηη κηα επηρείξεζε βαζίδεηαη ζηε ζσζηή 

κεραλνξγάλσζή ηεο, ε νπνία απαξηίδεηαη ηφζν απφ ην πιηθφ (hardware) πνπ 

δηαζέηεη φζν θαη απφ ηηο εθαξκνγέο (software) ηηο νπνίεο δηαρεηξίδεηαη γηα λα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη άξηηα ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά κε ηξίηνπο (π.ρ. 

πειάηεο, πξνκεζεπηέο). ήκεξα ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ έρεη αιιάμεη 

ξαγδαία θαη βέβαηα ζε απηφ έρεη ζπκβάιεη ην γεγνλφο φηη ν επηρεηξεκαηηθφο 

θφζκνο γίλεηαη φιν θαη πνην απαηηεηηθφο, θάηη πνπ έρεη αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη πηα 

θαη ζηε ρψξα καο, φπνπ ε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο απαηηεί κηα λέα ηάμε 

πξαγκάησλ (Μφηζηνο, Ρεγφπνπινο, 2000). Σε δεθαεηία ηνπ 1960, νη δηεζλείο - 

αξγφηεξα θαη ειιεληθέο - επηρεηξήζεηο έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε 

κεραλνγξαθεκέλε ππνζηήξημε ησλ πνιχπινθσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα αλαπηχρζεθαλ εμεηδηθεπκέλα πιεξνθνξηαθά παθέηα πνπ 

ππνβνεζνχζαλ βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, φπσο είλαη ε 

ινγηζηηθή θαη ε κηζζνδνζία, θαζψο επίζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο «ηερληθέο» 

εθαξκνγέο, νη νπνίεο δηεπθφιπλαλ ηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ κεζφδσλ (π.ρ. 

εθαξκνγέο Διέγρνπ Απνζεκάησλ).  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

εκθαλίζηεθαλ ηα ζπζηήκαηα MRP (Material Requirements Planning), ηα νπνία 

παξνπζίαζαλ θάπνην βαζκφ νινθιήξσζεο θαζψο παξνπζίαδαλ ην βαζηθφ Πιάλν 

Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Παξαγσγήο (Master Production Schedule) ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ ζε ρξνληθά θαηαλεκεκέλεο απαηηήζεηο παξαγσγήο ππφ-

ζπλαξκνινγεκάησλ θαη ζπζηαηηθψλ, θαη ζε πξνγξακκαηηζκφ ησλ αγνξψλ ζε 

πξψηεο χιεο. Με ηελ εμέιημή ηνπ ζε MRP-II (Manufacturing Resources Planning) 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ην ζχζηεκα MRP ζπλέδεζε κεηαμχ ηνπο ηα 

θπθιψκαηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο, ηνπ ειέγρνπ παξαγσγήο θαη ηεο 
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θνζηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ αγνξψλ. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 μεθηλά κηα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα επηρεηξεκαηηθή 

νινθιήξσζε (enterprise integration), ε νπνία ρξεζηκνπνηεί σο ηερλνινγηθφ 

ππφβαζξν ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ (databases) θαη πξνζπαζεί λα ελνπνηήζεη ηηο 

βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο κε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ην θχθισκα 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ην θχθισκα παξαγσγήο. Απνηέιεζκα ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε εκθάληζε ησλ ζπζηεκάησλ Enterprise Resources 

Planning (Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ) ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, 

ηα νπνία νινθιεξψλνπλ, πέξαλ ηνπ θπθιψκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη 

Παξαγσγήο, θαη άιιεο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο θαη ηε 

Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, ην θχθισκα Πσιήζεσλ θιπ. Σα ζπζηήκαηα 

ERP είλαη ζήκεξα ηα πην νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο κηαο επηρείξεζεο, ψζηε λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο, ελνπνηψληαο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο. 

2.1.1 Από ηα ζπζηήκαηα MRPΙΙ ζηα ERP 

Δμειηθηηθά, ην MRP ΗΗ θηλήζεθε ζε δχν θαηεπζχλζεηο. Πξφθεηηαη γηα ηα 

COMMS (Customer Oriental Manufacturing Management System) θαη ηα ERP. 

Σν ERP είλαη ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ νινθιήξσζε φισλ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο εηαηξείαο. Έλα έξγν ERP «δελ» είλαη έλα έξγν ΗΣ/IS αιιά 

έλα έξγν Δπηρεηξεκαηηθφ / Οξγαλσηηθφ. Σν ERP πξνζβιέπεη ζηελ ιχζε 

«Δπηρεηξεκαηηθψλ αλαγθψλ» θαη φρη ηερληθψλ αλαγθψλ. χκθσλα κε ηνπο Chung 

θαη Snyder (2000) ην ERP ζπλδπάδεη ηηο νξγαλσηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ηα ζπλνιηθά νξγαλσηηθά ΗΣ ζε έλα ελνπνηεκέλν ζχζηεκα. Σν ERP είλαη 

ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ πξνζαλαηνιηζκέλν ζε φιεο ηηο ινγηζηηθέο εθαξκνγέο γηα 

αλαγλψξηζε θαη ζρεδηαζκφ ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη απφ κηα επηρείξεζε γηα 

ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ ηεο. 

Σα ζπζηήκαηα ERP δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα MRP ΗΗ ζηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο, φπσο ζηηο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (relational databases), ηε 

ρξήζε αληηθεηκελνζηξαθψλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, ηα παξάγσγα 

ινγηζκηθνχ γηα αλάπηπμε κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Case Tools), ηελ 
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αξρηηεθηνληθή πειάηε / εμππεξεηεηή (client / server) θαζψο θαη ηελ αλνηρηή 

αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο γηα εχθνιε επηθνηλσλία θαη πξνζαξκνγή. 

Βαζηζκέλα ζε φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο, ηα ζπζηήκαηα ERP δείρλνπλ λα 

έρνπλ σξηκάζεη απφ ηφηε πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζαλ ηδέα. Ζ θάζεηε νινθιήξσζε, 

ινηπφλ, ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο κεγάινπ εχξνπο 

επηρείξεζεο είλαη πηα πξαγκαηηθφηεηα (Μφηζηνο, Ρεγφπνπινο, 2000).  

Σα ζπζηήκαηα ERP κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κηα απφ ηηο πην θαηλνηνκηθέο 

εμειίμεηο ζηε Πιεξνθνξηθή (Information Technology) ζηε δεθαεηία ηνπ 90. Με ην 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ πνιιψλ νξγαληζκψλ λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηε 

ιεηηνπξγηθή (functional) ζηε βαζηδφκελε ζηελ πιεξνθνξηαθή επεμεξγαζία 

(process-based) ΗΣ ππνδνκή, ηα ζπζηήκαηα ERP έρνπλ εμειηρζεί ζε κηα απφ ηηο 

πην δηαδεδνκέλεο ΗΣ ιχζεηο. χκθσλα κε ηνπο Heald θαη Kelly (1998), είρε 

εθηηκεζεί φηη, ην 2002, ηα ζπλνιηθά έμνδα ησλ νξγαληζκψλ γηα ERP εθαξκνγέο 

ζα αγγημνπλ ηα $ 72,63 δηο. Σν ERP ιεηηνπξγεί ζε ηξία βαζηθά επίπεδα πνπ είλαη: 

 σεδιαζμόρ (Planning): Πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ην ζρεδηαζκφ παξαγσγήο θαζψο θαη άιιεο 

δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, φπσο πξνυπνινγηζκνχο, πσιήζεηο, 

αλάιπζε θαη έιεγρν θφζηνπο, δηαρείξηζε παξαγγειηψλ πειαηψλ, 

πξνκεζεπηέο θιπ. 

 Δκηέλεζη (Execution): Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο ηα ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο, ηε δηαρείξηζε ησλ logistics (απνζήθεο, παξαγγειίεο θαη 

κεηαθνξέο) θαζψο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο φπσο πξνκήζεηεο, 

ζπληήξεζε, δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ θιπ. 

 Γιοικηηική Λογιζηική (Managerial Accounting): Πεξηιακβάλεη 

ηελ θνζηνιφγεζε (πξντφληνο, παξαγσγήο, θιπ) ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά, θαζψο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο, φπσο 

πξνυπνινγηζκνχο θαη αλάιπζε πσιήζεσλ. 
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Γηάγξακκα 1 : Σαμηλφκεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ 

Πεγή : Industrial Management & Data Systems, 103/1 (2003) 22-27 

 

Σν ERP1 απνηειεί ην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Αμηνπνίεζεο ησλ Πφξσλ 

κηαο επηρείξεζεο. Έλα ηέηνην ζχζηεκα θαιείηαη ινηπφλ λα θαιχςεη φιεο ηηο 

εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, αμηνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο 

ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ψζηε λα δεκηνπξγήζεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ηνλ θνξέα πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. Ο βαζηθφο ξφινο ελφο 

ζπζηήκαηνο ERP είλαη λα ζπληνλίζεη θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελνπνηεκέλε 

ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ζχζηεκα ERP 

είλαη έλα εληαίν ινγηζκηθφ πνπ ζπλδέεη ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ησλ ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο, ελψ παξάιιεια παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο θαη άκεζεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Με 

ην φξν ιεηηνπξγίεο ηκεκάησλ ελλννχκε φιεο εθείλεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θάζε 

επηρείξεζεο ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ηηο 

                                                
1 Βλέπε διαγπάμμαηα παπαπηήμαηορ ζηο ηέλορ ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αιπζίδα αμίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ αιιά θαη γεληθφηεξα ην ζχζηεκα αμίαο (value system) νη νπνίεο 

θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, 

θαζψο θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, β) ηηο ινηπέο 

ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σα ζπζηήκαηα ERP έρνπλ επηθξαηήζεη παγθνζκίσο γηα ηελ ηθαλφηεηα γηα 

νινθιήξσζε ηνπο, ηε θήκε, ην πξφηππν ινγηζκηθφ, ησλ ηξηψλ επηπέδσλ 

αξρηηεθηνληθή ρξεζηψλ θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ, ηελ επηρεηξεζηαθή εθαξκνζκέλε 

κεραληθή ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ έλαλ θεληξηθφ 

ππνινγηζηή (Chung, Snyder, 2000). Σα ζπζηήκαηα ERP είλαη νινθιεξσκέλα Π 

πνπ θαζνδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ αξρηθή θάζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ελφο πξντφληνο, έσο ην ηειηθφ ζηάδην νινθιήξσζεο ηνπ πξντφληνο. 

Σα ζπζηήκαηα ERP πξνζθέξνπλ ζπλερή επηρεηξεζηαθή ππνζηήξημε (Curren and 

Keller, 1998), ε νπνία ζπλδπάδεη ηελ θαηλνηνκία ηεο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο 

ζηνλ Αλαζρεδηαζκφ Δπεηρ/θσλ δηαδηθαζηψλ (Business Process Re-engineering, 

BPR). Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγθεηηαη ζηε δηνίθεζε 

ηεο εηαηξείαο κε ηε βνήζεηα εθαξκνγψλ παξαγσγήο, ππνζηήξημεο θαη άιισλ 

ηδηαίηεξσλ ιεηηνπξγηψλ (Blain, 1996), ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη παξφκνηα κε 

απηά ησλ ζπζηεκάησλ MRP ΗΗ. 

    

Γηάγξακκα 2 : Λεηηνπξγηθφηεηα ERP 

Πεγή: Chung, S. H, Snyder, C. A., 2000, “ERP adoption: a technological evolution approach”, 

Iternation Journal of Agile Management Systems, Vol.2, No.1, pp. 24-32. 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ηα ζπζηήκαηα ERP δηαζέηνπλ 

δηαδηθαζίεο (modules) πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ζε εθαξκνγέο ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ, ζηε δηαλνκή, ζηνλ έιεγρν 

πνηφηεηαο θαη ζηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λένπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

Δπηπιένλ κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ζπζηεκάησλ ησλ 

δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ππφ ην πεξηβάιινλ ησλ ERP, φια ηα 

πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηψπηδε θαλείο ζηα ζπζηήκαηα MRP θαη MRP ΗΗ 

φπσο γηα παξάδεηγκα πξνβιήκαηα αμηνπηζηίαο θαη ζπλέπεηαο ησλ δεδνκέλσλ, 

δελ πθίζηαληαη (Chung, Snyder, 2000). 

2.2 Αξρηηεθηνληθή Γνκή θαη Τερληθά Φαξαθηεξηζηηθά 

2.2.1 Αξρηηεθηνληθή Γνκή 

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ERP έρνπλ δχν βαζηθά ηερλνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο δνκή, πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε 

ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηα 

ζπζηήκαηα απηά. Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ρηιηάδεο δηθηπαθνχο ηφπνπο νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Έηζη κηα βάζε δεδνκέλσλ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ελφο νξγαληζκνχ. 

Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην πιηθφ-ινγηζκηθφ (Sweet, 1998), ην νπνίν 

θάλεη ηα ζπζηήκαηα πξνζηηά κε ην λα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα εγθαζηζηνχλ 

ιεηηνπξγηθά κνληέια θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα κπνξεί λα κεηαθέξνληαη 

απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα ζε απνκαθξπζκέλα ζπζηήκαηα. Δπηηξέπνληαο έηζη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, αιιά παξάιιεια πξνζδηνξίδνληαη θαη πνηα δεδνκέλα 

ρξεηάδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Curren & Keller, 1998). Απηά ηα δχν 

ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζπζηήκαηα ERP γηα λα 

ζπληνλίζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ζηα ηκήκαηα ηεο Γηαλνκήο, ηεο Παξαγσγήο, 

Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, Marketing θαη ινηπά ελφο νξγαληζκνχ (Chung, 

Snyder, 2000). 
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2.2.2 Τερλνινγία ηωλ Σπζηεκάηωλ ERP 

Ζ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ εμειίρζεθε απφ έλα 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε έλαλ θεληξηθφ Ζ/Τ ζε έλα ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα δηθηχνπ, κε κηα παξάιιειε ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζην hardware ησλ 

Ζ/Τ. Σν λέν απηφ ζχζηεκα επηηξέπεη ηε δηαλνκή πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο 

ηνπ δηθηχνπ, είηε απηφ απνηειείηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο κηαο εηαηξείαο, είηε ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε 

πνπ αληηκεηψπηδαλ νη πξνκεζεπηέο ησλ ζπζηεκάησλ ERP ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ηεο παγθφζκηαο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηεο επέθηαζεο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ελφο νξγαληζκνχ. Δμαηηίαο απηψλ ησλ 

πξνθιήζεσλ, είλαη αλάγθε ζηα ζπζηήκαηα ERP λα ελδπλακψλνπλ απηέο νη 

ηερλνινγίεο γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε πιήξε, παξαγσγηθά θαη πξνζαξκφζηκα 

επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα. Σα ππάξρνληα ERP ζπζηήκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

κε ηα ζπζηαηηθά ηνπο κέξε μεθάζαξα ρσξηζκέλα ζε modules. Ο Chan (1999) 

πξνηείλεη ζε έλα πιαίζην αμηνιφγεζεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ΗΣ αξρηηεθηνληθέο 

επηινγέο γηα ηα ζπζηήκαηα ERP βαζηζκέλεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ 

(8) νθηψ ζπζηαηηθψλ ζρεηηθά κε : 

 Τπνδνκή δηθηχνπ (network infrastructure) 

 Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ (OS/Platform) 

(Server operating Systems – OS/platform) 

 Βάζε δεδνκέλσλ (database) 

 Ηδηνθηεζία δεδνκέλσλ (data ownership) 

 Πειάηεο (OS) / ηεξκαηηθνί ζηαζκνί (client OS / workstations) 

 Γπλαηφηεηεο Ηζηνχ (Web enablement) 

 Πξναπαηηνχκελε δεμηφηεηα ρξήζηε (Prerequisite user skills) 

 ΗΣ ρσξεηηθφηεηα (ΗΣ capacity) 

Ζ δηαζπλδεηηθή δηάηαμε ησλ ρξεζηψλ νινθιεξψλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηερληθέο Γξαθηθήο Γηαζχλδεζεο Υξεζηψλ (Graphical User Interface, GUI) κε ηε 
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βνήζεηα πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (client machines). Ηζρπξνί 

εμππεξεηεηέο (servers) «θηινμελνχλ» ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ζρεηηθήο 

ηερλνινγίαο. Οη αξρέο πνπ αθνξνχλ ηε ζρεδίαζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ Ζ/Τ, ε 

ινγηθή δηάηαμε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Τ δελ είλαη πάληα ε ίδηα, αιιά εμαξηάηαη 

απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεηαη. Δπίζεο, ηα ζπζηήκαηα 

ERP, ράξε ζηε ζπκβαηή επηθνηλσληαθή ππνδνκή ηνπο, κπνξνχλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο γηα 

παξάδεηγκα, ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο γεσγξαθηθνχο ηφπνπο. Γειαδή κπνξεί 

κηα ζπλαιιαγή λα ιακβάλεη ρψξα ζε θάπνην ηφπν ελψ ην ηκήκα ζπλαιιαγψλ ηεο 

επηρείξεζεο λα είλαη θάπνπ αιινχ.  

Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζπζηήκαηα ERP είλαη: 

-ςζηήμαηα Βάζηρ Γεδομένυν: Σα ππάξρνληα ζπζηήκαηα βάζεσλ 

δεδνκέλσλ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ρεζηαθψλ 

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Relational Database Management System – RDBS). Απηά 

ηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζηαζεξή γιψζζα επηθνηλσλίαο γλσζηή ζαλ 

Structure Query Language (SQL) θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίδνπλ ην 

ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ (φπσο έιεγρν απνζεκάησλ θαη ελεκέξσζε απνζήθεο) 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κηα ζπλαιιαγή. Σα ζπζηήκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ 

ηελ πξφζβαζε ζε πεγέο δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηε δηαξθή ελεκέξσζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

-Ππυηόκολλα Δπικοινυνίαρ: Οη πειάηεο θαη νη εμππεξεηεηέο ζε έλα 

ζχζηεκα ERP ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο. Σα 

πξσηφθνιια ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα νη αληαιιαγέο δεδνκέλσλ κέζα ζην δίθηπν. Σα 

ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα πξσηφθνιια γηα λα 

ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ δεδνκέλα κέζα απφ ην δίθηπν. Σα πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ είλαη ζπγθεθξηκέλα. Σα πεξηζζφηεξα ERP ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ 

παξφκνηα ηερλνινγία έηζη ψζηε ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ λα γίλεηαη κέζα απφ κηα 
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«αλνηρηή» βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 

θεληξηθνχ εμππεξεηεηή θαη ζέζεσλ εξγαζίαο. 

-Γιαζςνδεηική Γιάηαξη Υπηζηών: Σα ζπζηαηηθά κέξε πνπ ζπληεινχλ 

ζηε δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ θαηά θαλφλα πξνζεγγίδνπλ ηε δνκή δηαζχλδεζεο 

GUI. Απηνχ ηνπ είδνπο ε δνκή εληζρχεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ERP θαη 

παξέρεη ηηο θαιχηεξεο εξγνλνκηθέο εθαξκνγέο κε ην θαηάιιειν ζρεδηαζκφ. Σν 

πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε ζπλεξγάδεηαη κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ησλ Ζ/Τ 

(φπσο Windows NT θαη Windows 98). ρεδφλ φια ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ERP 

παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο 

ηφζν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

2.3 Η πιαηθόξκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ERP 

Έλα «κεηξφ» ζίγνπξα πξνζθέξεη πνιιά. Αλ φκσο δελ έρνπλ αγνξαζηεί ηα 

ζσζηά βαγφληα θαη δελ έρνπλ ζηξσζεί νη θαηάιιειεο ξάγεο, ηφηε άδηθα ηα ιεθηά 

γηα ησλ «κεηξνπφληηθα».  

Σα βαγφληα ζηελ πεξίπησζε καο είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ. Απηή απνηειεί 

ηελ ςπρή θάζε ERP. Δθεί απνζεθεχνληαη φια ηα ζηνηρεία κηαο εηαηξείαο, κε 

ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε ε επεμεξγαζία ηνπο λα γίλεηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ αιιά θαη ηεο «κεραλήο» ηνπ ERP, είλαη ε 

αλαγθαία θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζε θάπνηεο «ξάγεο». Απηέο, επίζεο ζηελ 

πεξίπησζε καο είλαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε ην νπνίν δνπιεχεη έλαο 

ππνινγηζηήο. ρεδφλ φια ηα ζχγρξνλα ERP παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηφζν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

φζν θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ επηζπκνχλ. Μεξηθέο απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο 

βάζεηο είλαη ε Oracle, o MS SQL Server, ε INFORMIX, ε DB2 θαη ε ADAPAS D. 

ηα δπλαηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα εληάζζνληαη νη δηάθνξεο εθδφζεηο Unix θαη ηα 

ζρεηηθά δειηία ηχπνπ έρνπλ αλαθνηλψζεη ηελ πιήξε ππνζηήξημε ησλ Windows 

2000. 
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Δπίζεο, δηαξθψο αλεξρφκελε είλαη ην Linux - ε SAP, ζχκθσλα κε 

αλαθνίλσζε ηεο, κεηξά ήδε ζε παγθφζκην επίπεδν πεξηζζφηεξεο απφ 100 

πινπνηήζεηο κε απηφ. 

 

 

 
Γηάγξακκα 3 

Λεηηνπξγηθφ χζηεκα θαη βάζε δεδνκέλσλ ERP. 

Πεγή: Κνπθνβέηζνο, Ν, 2000, «Ζ πιαηθφξκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ERP», RAM, Xram Δηδηθή 

έθδνζε γηα ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκία, ζει. 68-70 

2.3.1 Windows NT ή Unix  

Οη πινπνηήζεηο ERP είλαη απφ ηε θχζε ηνπο απαηηεηηθέο ζε πφξνπο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Ο φγθνο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη θαζεκεξηλά ζε κηα 

επηρείξεζε θαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ δνπιεχνπλ ηαπηφρξνλα ζην ζχζηεκα 

απμάλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. Μέρξη πξηλ απφ 

κεξηθά ρξφληα, εθεί πνπ ππήξραλ απμεκέλεο απαηηήζεηο, ε επηινγή ηνπ Unix ήηαλ 

κνλφδξνκνο. πζηήκαηα κε αξθεηέο ρηιηάδεο ρξήζηεο θαη ηεξάζηηνπο φγθνπο 

δεδνκέλσλ ήηαλ αδχλαηνλ λα πινπνηεζνχλ ζε Windows NT. Ζ κεηάβαζε απφ ηα 

ΝΣ 3,51 ζηα ΝΣ 4,0 βειηίσζε ζεκαληηθά ηελ θαηάζηαζε ππέξ ηεο Microsoft. Ζ 

SAP θαη ε BAAN, κε βάζε κεηξεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ εθηειεζηεί 

αλαθέξνπλ φηη ηα ΝΣ, κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κέρξη θαη 1000 ηαπηφρξνλνπο 

ρξήζηεο, ρσξίο ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο. Μεξηθνί 



 26 

αλαιπηέο φκσο είλαη πην ζπληεξεηηθνί ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο. Ζ AMR Research πνπ 

εδξεχεη ζηε Βνζηφλε αλαθέξεη: «ππνινγίδνπκε ηνλ αξηζκφ απηφ ζηνπο 250 

ρξήζηεο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη απφ 750 εσο  2000 νλνκαζηηθνχο 

ρξήζηεο. Να ζεκεησζεί φηη κε ηνλ φξν «ηαπηφρξνλνη ρξήζηεο» ελλνείηαη ν 

κέγηζηνο αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθηειέζνπλ θάπνηα εξγαζία 

ζην ζχζηεκα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαη φρη φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(νλνκαζηηθνί ρξήζηεο). Γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ηα λνχκεξα απηά αλήθνπλ ζην 

άλσ φξην ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ κηαο επηρείξεζεο. Πξαθηηθά, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο εηαηξείεο, ν αξηζκφο ηαπηφρξνλσλ ρξεζηψλ δχζθνια ζα 

μεπεξάζεη ηνπο 200. Δπηρεηξήζεηο ηέηνησλ απαηηήζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηιέμνπλ ρσξίο πξνβιήκαηα ηα Windows 2000.  

Έλα κεηνλέθηεκα ησλ Windows NT είλαη ε κεησκέλε ηνπο ζηαζεξφηεηα ζε 

ζχγθξηζε κε ην Unix. Σα «θνιιήκαηα» δελ είλαη άγλσζην θαηλφκελν ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ ΝΣ. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη έλα ζχζηεκα Unix δελ 

αληηκεησπίδεη παξφκνηα πξνβιήκαηα.  

Σν θφζηνο ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην 

κέγεζνο ηεο πινπνίεζεο. Γηάθνξνη αλαιπηέο θαη ρξήζηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα 

ζπζηήκαηα ΝΣ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε 25% έσο 50% κηθξφηεξν θφζηνο 

απφ ηηο αληίζηνηρεο πινπνηήζεηο Unix. χκθσλα κε ηελ εηαηξεία ζπκβνχισλ 

Aberdeen Group ηεο Βνζηφλεο, απφ πιεπξά εμνπιηζκνχ hardware, κηα 

πινπνίεζε Unix θνζηίδεη ηξεηο έσο νθηψ θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηελ αληίζηνηρε 

κε ΝΣ. εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή ηεο πιαηθφξκαο πάλσ ζηελ νπνία 

ζα πινπνηεζεί έλα ERP απνηειεί ε ήδε ππάξρνπζα - αλζξψπηλε θπξίσο - 

ππνδνκή ηεο.  

Μηα επηρείξεζε πνπ σο ηψξα ρξεζηκνπνηνχζε κφλν Unix γηα ηηο δηάθνξεο 

αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζίγνπξα έρεη ζηειέρε πνπ εχθνια ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ κηα αθφκε «κεραλή Unix». Αληίζεηα, αθφκε δπζθνιφηεξα ζα ήηαλ 

ηα πξάγκαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζα ρξεζηκνπνηνχζε έσο ζήκεξα 

ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν ζε πεξηβάιινλ Windows θαη ζθνπεχεη λα θάλεη 

ηελ πινπνίεζε ERP ζε πιαηθφξκα Unix. Δδψ ε αλάγθε πξφζιεςεο αλζξψπσλ 
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πνπ γλσξίδνπλ είλαη επηβεβιεκέλε, αθνχ ε δηαρείξηζε ελφο Unix δελ είλαη θάηη 

πνπ καζαίλεηαη απφ ηελ κηα κέξα ζηελ άιιε. Σν θφζηνο ινηπφλ ζε αλζξψπηλε 

ππνδνκή πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ζηελ επηινγή ηεο πιαηθφξκαο πινπνίεζεο. 

2.3.2 Βάζεηο δεδνκέλωλ θαη θξηηήξηα επηινγήο 

Αξθεηνί ζπληειεζηέο επεξεάδνπλ ηελ επηινγή βάζεο ζηελ νπνία ζα 

ζηεξηρζεί κηα εθαξκνγή ERP. Βαζηθφηεξνη παξάγνληεο είλαη ν αλακελφκελνο 

φγθνο δεδνκέλσλ πνπ ζα απνζεθεπζνχλ ζηε βάζε, θαζψο θαη ην πφζν κεγάιεο 

ζα είλαη νη απαηηήζεηο γηα επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Απφ άπνςε 

ρσξεηηθφηεηαο ζρεδφλ φιεο νη βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη ηθαλέο λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο κηαο επηρείξεζεο. Γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

κεγέζε ηεο ηάμεσο ησλ 1500GB (Gigabytes) - ηα νπνία νη πεξηζζφηεξεο βάζεηο 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζζνχλ - δχζθνια ζα ζπλαληήζεη θαλείο.  

Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ κηαο 

εθαξκνγήο ERP ζεσξεηηθά ζηαζεξνπνηείηαη έπεηηα πεξίπνπ απφ ηξία ρξφληα. 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή κε ηε ρξήζε κεραληζκψλ αξρεηνζέηεζεο ηα παιηά 

δεδνκέλα αθαηξνχληαη απφ ηε βάζε θαη θπιάζζνληαη ζε άιια απνζεθεπηηθά 

κέζα. Έηζη, παξακέλνπλ ζηε βάζε κφλν ηα δεδνκέλα εθείλα ησλ νπνίσλ 

απαηηείηαη ε άκεζε δηαζεζηκφηεηα. Καζνξηζηηθφ παξάγνληα απνηειεί ε απφδνζε 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηεο λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά 

ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη. Ο αξηζκφο ησλ ηαπηφρξνλσλ ρξεζηψλ απνηειεί κέηξν 

εθηίκεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θνξηίνπ πνπ ζα αληηκεησπίζεη.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ MS SQL Server 6,5, αλαιπηέο αλαθέξνπλ - κε βάζε 

κεηξήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη - φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο ηαπηφρξνλσλ ρξεζηψλ, γηα 

ηνπο νπνίνπο ε βάζε είρε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε, πεξηνξίδνληαλ ζηνπο 300. Ζ 

εηαηξεία παξαγσγήο ERP ΒΑΑΝ, ζε κεηξήζεηο πνπ δηεμάγεη γηα ηελ έθδνζε 7,0 

ηνπ MS SQL Server, αλαθέξεηαη φηη νη νλνκαζηηθνί ρξήζηεο έθηαζαλ ηνπο 3.000. 

Ζ ίδηα ε Microsoft ηζρπξίδεηαη φηη κε ην MS SQL Server 7,0 εγθαηεζηεκέλν ζε 

πιαηθφξκα ΝΣ ν αξηζκφο ησλ ηαπηφρξνλσλ ρξεζηψλ κπνξεί λα θηάζεη ηνπο 

2.400. Μηα δεπηεξεχνπζα ίζσο παξάκεηξνο, πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί γηα ηελ 

επηινγή κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, είλαη νη απαηηήζεηο πνπ απηή έρεη ζρεηηθά κε ηε 
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δηαρείξηζε ηεο. εκαληηθή δηεπθφιπλζε ζην έξγν ηνπ δηαρεηξηζηή κηαο βάζεο 

απνηειεί ε χπαξμε εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, εθείλνο ηεο 

απηφκαηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ απνζήθεο ησλ δεδνκέλσλ 

(reorganization). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη βάζεηο φπσο ν MS SQL Server θαη 

ε ADAPAS D έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο αλαδηνξγάλσζεο, ζε αληίζεζε 

φπσο ε ORACLE θαη ε INFORMIX, νη νπνίεο γηα ηελ εξγαζία απηή απαηηνχλ 

εηδηθή εξγαζία. Ζ πεξίπησζε αιιαγήο πιαηθφξκαο απφ Windows NT ζε Unix, 

ιφγσ ηεο δξακαηηθήο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ απαηηήζεσλ κηαο εθαξκνγήο ERP 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, είλαη θάηη κάιινλ ην αζπλήζηζην γηα ηα δεδνκέλα ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Πξέπεη φκσο λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε φηη, αλ κηα 

ηέηνηα κεηάβαζε θξηζεί αλαγθαία, δελ είλαη πάληα δπλαηή. 

2.4 Φαξαθηεξηζηηθά ηωλ ζπζηεκάηωλ ERP 

Έλα ERP ζχζηεκα «ηέκλεη» ηηο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο νξηδφληηα, 

δειαδή δεκηνπξγεί ξνή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη αληηκεησπίδεη ηηο δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο σο 

εξγαιεία ππνζηήξημεο ησλ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ (core 

processes), νη νπνίεο επεθηείλνληαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

Έηζη γηα παξάδεηγκα ε επεμεξγαζία εληνιψλ παξαγσγήο ζπλδέεηαη κε ηε 

δηαρείξηζε απνζεκάησλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπλδέεηαη κε ηελ πξνκήζεηα 

πιηθψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ, ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά απφ αιιειεπίδξαζε, κε ην ηκήκα ινγηζηηθήο. Με ηελ πηνζέηεζε ελφο ERP 

ζπζηήκαηνο φιεο νη επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο ζπλδένληαη κέζσ ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ ίδηα νκάδα δεδνκέλσλ. Καζψο ηα ζπζηήκαηα ERP απμάλνπλ 

θαη πιεζαίλνπλ αλά ηνλ θφζκν, ηείλνπλ λα επζπγξακκίζνπλ ηελ πνξεία ηνπο κε 

ην ειεθηξνληθφ επηρεηξεηλ (e-commerce), δεηψληαο κεγαιχηεξε επειημία θαη 

δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα πνπ ηα απαξηίδνπλ. Έηζη, 

ινηπφλ, ηα ERP πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (Customer Relationship Management - 

CRM) (Delto, 1998), θαζηζηψληαο ηα πην πξνζηηά ζηα ζηειέρε ηεο 

κεραλνγξάθεζεο αιιά θαη ζηνπο δηεπζπληέο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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Σα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ERP ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ 

Γεσξγφπνπιν θ.α. (2001) είλαη ηα εμήο: 

 δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ ηα νπνία θαιχπηνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο (π.ρ. παξαγσγή, πσιήζεηο, δηνίθεζε, ινγηζηηθή 

ππεξεζία, θιπ) θαη β) αληηκεησπίδνπλ ηελ επηρείξεζε σο κηα 

νληφηεηα (νξηδφληηα ζεψξεζε ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη φρη ηηο ιεηηνπξγίεο). Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ 

ελνπνηεκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, εθαξκνγψλ, εξγαιείσλ θιπ. 

 εθηειεί βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βειηηψλνληαο ην 

επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη εληζρχνληαο ηελ εηθφλα 

ηεο επηρείξεζεο. Γίλεη ιχζεηο ζε ζέκαηα φπσο έιεγρνο δηαζεζίκσλ 

θαηά ηελ απνδνρή παξαγγειηψλ, έιεγρνο θαη πξνγξακκαηηζκφο 

πιηθψλ, δηαρείξηζε θεθαιαίσλ, πξνκήζεηεο, δηαρείξηζε πνηφηεηαο, 

δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θιπ. 

 νξγαλψλεη θαη βειηηζηνπνηεί ηηο κεζνδνινγίεο εηζαγσγήο 

δεδνκέλσλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

απνθεχγεηαη ε επαλεηζαγσγή δεδνκέλσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο, ελψ 

παξάιιεια ε πιεξνθφξεζε ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

ηα εηζαγφκελα δεδνκέλα γίλεηαη πην αμηφπηζηε.  

Γηα λα ζεσξείηαη έλα ERP νινθιεξσκέλν, ζα πξέπεη πιένλ φρη κφλν λα 

ζπληειεί θαηαιπηηθά ζηελ νινθιήξσζε ησλ πνηθίισλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη λα ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο δνκέο, αιιά θαη λα 

πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε - ζχκθσλα κε ηνπο Μφηζην & Ρεγφπνπιν (2000) 

- κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά είλαη:  

 Να απνηειείηαη απφ ππνθαηαζηήκαηα θαη λα είλαη αλνηθηήο 

αξρηηεθηνληθήο, λα επηδέρεηαη επηπιένλ δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο 

θαη λα ιεηηνπξγεί ζε πνιιαπιέο πιαηθφξκεο. 
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 Να είλαη πνιχ-ιεηηνπξγηθφ, λα κπνξεί λα πξνζεκεηψζεη ηηο 

πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα 

δηαθνξεηηθήο κνξθήο νξγαληζκνχο. 

 Να πξνζθέξεη νινθιήξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο εηαηξείαο (ινγηζηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά, αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, πξνκήζεηεο, πσιήζεηο θαη δηαλνκή θιπ.) 

 Να είλαη αξθεηά επέιηθην, έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηηο ζπλερψο 

απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Να κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα φξηα ηεο εηαηξείαο, αιιά λα 

ππνζηεξίδεη ηελ παξάιιειε ηε βάζε ηνπ e-business. 

 Να νινθιεξψλεη ηελ πιεξνθνξηαθή ππνδνκή, θαιχπηνληαο φιεο ηηο 

επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, δίλνληαο φκσο παξάιιεια 

θαη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ: α) ησλ θαηαλαισηψλ 

πιεξνθνξηψλ, β) ηεο δηνίθεζεο. 

2.5 Τα θίλεηξα πηνζέηεζεο ηνπ ERP 

Σα θίλεηξα εηζαγσγήο ελφο λένπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα ειέγρεη ζρεδφλ ην ζχλνιν κηαο επηρείξεζεο δηαθξίλνληαη ζε 

ηερλνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά. Σα κελ πξψηα εζηηάδνπλ ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρνπλ απηά ηα ζπζηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε, ελψ ηα δεχηεξα αλαθέξνληαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

2.5.1 Τερλνινγηθά θίλεηξα 

Οη εηαηξείεο επηδεηνχλ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ηνπο δίλνπλ 

ηαρχηεξα κηα αθξηβή εηθφλα ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζηελ επηρείξεζε. πλαληνχλ φκσο 

πιείζηα φζα πξνβιήκαηα, πνπ ηειηθά ζπληζηνχλ θίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ιχζεο ελφο ERP. Γηαηί αιήζεηα ERP; δηφηη ππάξρεη έιιεηςε επαξθνχο 

πιεξνθφξεζεο απφ ην παιηφ ζχζηεκα. 
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Βαζηθφ θίλεηξν ινηπφλ είλαη ηα πνιιά θαη δηάζπαξηα ζπζηήκαηα ησλ 

νπνίσλ ε πιεξνθνξία δελ κπνξεί λα ζπληνληζζεί θαη λα αμηνπνηεζεί, ελψ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο ηνπο είλαη ηεξάζηην. Ζ θησρή πνηφηεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ παξάγνπλ ηα άιια ζπζηήκαηα ζε ζρέζε κε απηή ησλ ERP, ε 

πιεξνθνξία πνπ πνιιέο θνξέο δελ είλαη θαλ νξαηή, δπζθνιεχεη ηελ ιήςε 

ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ. Οη θαηαθεξκαηηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο κηαο 

επηρείξεζεο, φπσο θαη ε κε νινθιήξσζε ησλ πνιιψλ απαξραησκέλσλ 

ζπζηεκάησλ ηεο, ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη πιένλ ζηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπζθνιία ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

κε ηα ζπζηήκαηα ηεο ζπγαηξηθήο ηεο, ή κηαο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείαο, απαηηνχλ 

ηελ πηνζέηεζε κηαο πιαηθφξκαο ERP πνπ ζα ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο 

ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Έλα άιιν θίλεηξν επίζεο, γηα ηελ εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο ERP ζηελ 

επηρείξεζε, απνηειεί ην γεγνλφο φηη απηφ επηηξέπεη ηελ εθκεηάιιεπζε φρη κφλν 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αιιά θαη ησλ άιισλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, πνπ ππάξρνπλ 

πξνζζέηνληαο έηζη αμία ζηελ επηρείξεζε. Σα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιιψλ ζπζηεκάησλ μεπεξληνχληαη κε ηελ 

νκνγελνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε κηα πιαηθφξκα. 

2.5.2. Λεηηνπξγηθά θίλεηξα 

Οη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε πξέπεη λα 

αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια, θαη αλαθέξνληαη ζηηο κε αληαγσληζηηθέο επηδφζεηο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηηο πνιχπινθεο, κε απνηειεζκαηηθέο θαη αζπλεπείο δηαδηθαζίεο 

πνπ δελ αξθνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Σν θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο κηαο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο απμάλεηαη ζπλερψο, ελψ παξάιιεια 

παξνπζηάδεηαη ε απαίηεζε γηα ηαρχηεξε αληαπφθξηζε πξνο ηνλ πειάηε, θαζψο 

επεθηείλεηαη ζε λέεο αγνξέο πνπ απαηηνχλ ηελ πινπνίεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ. 

2.6 Τα αληαγωληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ERP 

Ζ επηρείξεζε πνπ πηνζεηεί έλα ERP ζχζηεκα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά ζην αζηαζέο λέν 
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πεξηβάιινλ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο – ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο εηαηξείαο 

Deloitte & Touche – είλαη νη εμήο: 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο «νξαηφηεηαο» ηεο πιεξνθνξίαο θαζψο 

θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Ζ νκνγελνπνίεζε θαη ε νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ ζε κηα 

ηερλνινγηθή πιαηθφξκα πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο. 

Ζ επέιηθηε αληαπφθξηζε πξνο ηνλ πειάηε θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

εηαίξνπο. Ζ βειηίσζε θαη ε νινθιήξσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δειαδή ζε γξήγνξεο θαη 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ νξαηφηεηα ή θαη ε 

βειηησκέλε πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, δειαδή ζε θαιχηεξεο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ 

κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα νδεγνχλ ζηε κεηακφξθσζε 

ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζε φπνηεο λέεο 

ζπλζήθεο. Έλα αξθεηά πξνθαλέο παξάδεηγκα ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ERP θαίλεηαη ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο πξνκεζεηψλ 

ελφο νξγαληζκνχ. 

πλδένληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ επηηπγράλεηαη 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαη κείσζε ησλ απνζεκάησλ. 

Δπίζεο επηηπγράλεηαη άκεζε ζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο 

δηαλνκείο θαη αζθαιψο ηνπο πειάηεο. Σν ηεξάζηην πιενλέθηεκα ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θνηλήο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο κε 

πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο. Παξέρνληαο γηα παξάδεηγκα νη πξνκεζεπηέο 

πξφζβαζε ζηνπο πειάηεο ηνπο ιακβάλνπλ αιιά θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη. Έηζη κε απηή ηελ «δνζνιεςία» πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα θαηαβάινπλ πην εχθνια ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο 

ησλ πειαηψλ ηνπο θαη λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ. 
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2.6.1 Πξνζδνθώκελα νθέιε 

Ζ πιεξνθνξία είλαη δχλακε. Ζ πξφζβαζε θαη ν έιεγρνο ηεο έγθπξεο θαη 

έγθαηξεο πιεξνθνξίαο είλαη θξίζηκνη παξάγνληεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη επέθηαζε θάζε επηρείξεζεο. Σα νθέιε απφ ηελ εγθαηάζηαζε ελφο 

ERP ζπζηήκαηνο είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά θαη έρνπλ σο εμήο: 

 Απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απνζεκάησλ 

 Αθξηβήο ππνινγηζκφο θφζηνπο 

 Δπηηάρπλζε ησ θαζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ 

 Οξζή εθηέιεζε παξαγγειηψλ 

 Καιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

 Γξαζηηθή κείσζε ηεο επηζηξνθήο πξντφλησλ\ 

 Γηαρείξηζε πειαηψλ – λέα πξντφληα/επθαηξίεο (CRM) 

 Αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (HRMS) 

 Έγθπξα δεδνκέλα θαη νξζνινγηθή αλάιπζή ηνπο πνπ απμάλνπλ ηηο 

επθαηξίεο θαη ηηο πσιήζεηο 

 Ληγφηεξεο εγγξαθέο ζην ζχζηεκα 

 Ληγφηεξα ιάζε 

 Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ 

 Μεγάιε πνηθηιία αλαθνξψλ αιιά θαη εχθνινο ζρεδηαζκφο λέσλ 

(νπζηαζηηθά απεξηφξηζησλ), αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο  

 Γηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα ζηα νπνία βαζίδεηαη ε επηρείξεζε θαη 

φρη άκεζε εμάξηεζε απφ άηνκα 

 πλερήο αλάπηπμε θαη πινπνίεζε λέσλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ ERP  

 Πξνζηαζία ηεο επέλδπζεο 

 Τςειφ ROI 
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 Δθαξκνγέο e-business 

 χληνκε απφζβεζε ηεο επέλδπζεο 

Σα νθέιε πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αλαβάζκηζε κηαο επηρείξεζεο κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ελδν-επηρεηξεζηαθήο νινθιεξσκέλεο νξγάλσζεο, 

έρνπλ θαηαγξαθεί απφ εηαηξείεο ζπκβνχισλ θαη ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο πνιιέο 

θνξέο. χκθσλα κε έξεπλα ηεο Deloitte & Touche κηα επηρείξεζε πνπ εηζάγεη 

έλα ζχζηεκα ελδν-επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο ERP ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο (απνζεκάησλ, πξνκήζεηαο, logistics, πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ), ηνπ 

ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ησλ παξαγγειηψλ θαη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ ξνψλ. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ελφο ERP 

επηβεβαηψλνληαη κε ηελ εγθπξφηεηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο, ζε δηαηξηβή 

πνπ δεκνζίεπζαλ ζην Journal of Management Information Systems νη θαζεγεηέο 

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

ζπζηεκαηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπλφδεπζαλ ηελ εγθαηάζηαζε ελφο 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ (Enterprise Resource Planning, 

πξαγκαηηθφ ERP) ζε φιεο ηηο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ πξνκεζεπηεί 

ην ζχζηεκα R/3 ηεο SAP κεηαμχ 1986 θαη 1998 (δει. ζε πεξίνδν 12 εηψλ). Σν 

δείγκα ήηαλ κεγάιν θαη πεξηέρεη πεξίπνπ 350 επηρεηξήζεηο. Οη εξεπλεηέο 

πεξηνξίζηεθαλ ζηε κειέηε SAP ζπζηεκάησλ γηαηί, φπσο αλαθέξνπλ, ην κεξίδην 

ηεο SAP μεπεξλά ην 75% θαη έηζη επηηξέπεη ηελ εμαγσγή απφιπηα αμηφπηζησλ 

ζπκπεξαζκάησλ.Σν βαζηθφ απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη «νη επηρεηξήζεηο κε 

πξαγκαηηθφ ERP επηηπγράλνπλ ζηαζεξά πςειφηεξεο επηδφζεηο, ζε ζχγθξηζε κε 

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

απνιακβάλνπλ πςειφηεξε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία».  

Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ κε ην ζπκπέξαζκα φηη «είλαη απνδεδεηγκέλν 

πσο έλα πξαγκαηηθφ ERP πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε νπζηαζηηθά 

πιενλεθηήκαηα». Έλα πξαγκαηηθφ ERP πξνζθέξεη νινθιεξσκέλε 

(comprehensive) θάιπςε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ (business processes), 

απφ άθξνπ εηο άθξνλ, ζπλδένληαο κεηαμχ ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηκήκαηα, 

ιεηηνπξγίεο θαη πιεξνθφξεζε ζε έλα ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Αθφκε, 
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ηα δνκηθά ζηνηρεία (modules), απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη, πξνζθέξνληαη απφ 

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

θαηαζθεπή ζπλδέζεσλ κεηαμχ εθαξκνγψλ, κε ζπλεπαθφινπζε απψιεηα ζε 

ρξφλν θαη ρξήκα. Σν πξαγκαηηθφ ERP αληηθαζηζηά πξνεγνχκελεο 

απνζπαζκέλεο εθαξκνγέο, κεκνλσκέλεο αλάγθεο, νη νπνίεο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εμαζθαιίζνπλ απηνκαηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία, δελ ιεηηνπξγνχλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, νχηε ραξαθηεξίδνληαη απφ αθξίβεηα. Σν ERP δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 

επθνιίαο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη απνθπγήο αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ έιιεηςε άκεζεο θαη έγθπξεο πιεξνθφξεζεο ζην γξήγνξα κεηαβαιιφκελν 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δνχκε ίζσο κεηαθξάδεηαη θαη ζε δπζθνιία 

επηβίσζεο.  

Με έλα πξαγκαηηθφ ERP, ε θαηαρψξεζε κηαο παξαγγειίαο πνπ θέξλεη 

έλαο πσιεηήο αλαθέξεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη είλαη ηαπηφρξνλα νξαηή απφ 

φινπο ηνπο αξκφδηνπο ζε φια ηα ηκήκαηα, θαη κπνξεί λα νδεγήζεη απηφκαηα ζε 

κεηαβνιέο ζην πξφγξακκα παξαγσγήο, ζηα επίπεδα απνζεκάησλ, ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ, ελψ ε παξαγγειία εθηειείηαη κε πνζνηηθφ έιεγρν θαη 

έθδνζε ηηκνινγίνπ. Σαπηφρξνλα, ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο εθνδηάδνληαη κε 

πινχζηα θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

παίξλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο. 

2.6.2 Δπηπηώζεηο ζηνλ νξγαληζκό 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε επίδξαζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ 

νξγαλσηηθή δνκή θαη ηελ «θνπιηνχξα» ηνπ νξγαληζκνχ. Σν επηρεηξεζηαθφ 

ζχζηεκα θέξλεη ηε δηθή ηνπ ινγηθή φρη κφλν ζηελ ζηξαηεγηθή αιιά θαη ζηε δνκή 

ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ νκνγελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αξκφδεη ζε ηεξαξρηθέο δνκέο δηνίθεζεο, φπνπ ππάξρεη 

ζπγθεληξσηηθφο έιεγρνο επί ηνπ νξγαληζκνχ. Όκσο ε επειημία πνπ παξέρεη ζηνλ 

νξγαληζκφ έλα ηέηνην ζχζηεκα ηνπ επηηξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε πην νξηδφληηεο 

θαη δεκνθξαηηθέο δνκέο, φπνπ απηνθαηαξγνχληαη ηα κεζαία ζηξψκαηα ηεο 

δηνίθεζεο, θαζψο ππάξρεη ζην ζχζηεκα απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα λα κπνξεί 

λα αζθεί ε αλψηεξε δηνίθεζε ηνλ έιεγρν. Δμίζνπ ελδερφκελν είλαη ην ERP λα 
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νδεγήζεη ζε απνθεληξσηηθά Γηαγξάκκαηα δηνίθεζεο, φπνπ θάζε επηρεηξεζηαθή 

νκάδα – ή θάζε ζπγαηξηθή – ηεο επηρείξεζεο έρεη κηα ζρεηηθή απηνλνκία. Ζ 

πινπνίεζε φκσο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πνιχπινθε θαη ζπλεπάγεηαη 

κεγάιν θφζηνο. Δπίζεο ζπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα νθέιε ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θάζε 

επηρεηξεζηαθή κνλάδα ή ζπγαηξηθή ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηηο δηθέο ηεο 

ηδηνκνξθίεο, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ή ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο 

αγνξάο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. Άξα, ζηελ 

αξρή ηεο πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο 

θνηλέο γηα φιν ηνλ νξγαληζκφ. Όζνλ αθνξά ζηελ θνπιηνχξα έλα ζχζηεκα ERP 

επηβάιιεη θνηλή θνπιηνχξα εληφο ηεο επηρείξεζεο, πξάγκα πνπ δελ είλαη θίλεηξν 

γηα πνιινχο νξγαληζκνχο, ψζηε λα εηζάγνπλ έλα ηέηνην ζχζηεκα.  

2.6 Τν θξπθό θόζηνο ηνπ ERP  

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο κηαο επηρείξεζεο θνηηάμεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο αλάπηπμεο ελφο παθέηνπ ERP, είλαη πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί λα 

επηβεβαηψζεη φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ δελ είλαη ηειείσο εθηφο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Απνηειεί κάιηζηα ζπρλφηαην θαηλφκελν νη εηαηξείεο λα δεηνχλ 

ηε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο κε 

άιιεο πνπ έρνπλ ήδε πινπνηήζεη ηέηνηνπ κεγέζνπο αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

γηα λα πιεξνθνξεζνχλ αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπο (Total 

Installed Cost), απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ERP, είλαη παξαπιήζην ησλ άιισλ εηαηξεηψλ. Γπζηπρψο, απηφ ην 

πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο πνιιέο θνξέο δε ζεκαίλεη πνιιά δηφηη 

ζπλήζσο απνθιίλεη θαηά πνιχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αθφκε θαη αλ ν δηεπζπληήο 

έρεη ηελ ηχρε λα βξεη ζπλαδέιθνπο ηνπ πνπ ζα κνηξαζηνχλ ηα ζηνηρεία ηνπο καδί 

ηνπ. Ζ θάζε επηρείξεζε έρεη εθαηνληάδεο, αλ φρη ρηιηάδεο, δηαθνξεηηθέο 

παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ, θαη ηδηνκνξθίεο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα απνδνζνχλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα, ψζηε λα θαηαιήμεη θαλείο ζε 

νηθνλνκηθέο αληηζηνηρίεο εμφδσλ. Σν θφζηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ινγηζκηθνχ ERP, παξά 

ην κέγεζνο ηνπ, είλαη έλα κηθξφ θνκκάηη ηνπ ζπλφινπ, πνπ κπνξεί λα απνηειείηαη 
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απφ έμνδα ινγηζκηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, αλάγθεο δηθηχσζεο, ηελ 

εμεηδίθεπζε ηνπ παθέηνπ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ επηρείξεζε, ην πνζνζηφ κεηαηξνπήο θαη αλαδηνξγάλσζεο ησλ 

ηξφπσλ εξγαζίαο θ.α.  

Με απηφ ην ζθεπηηθφ, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ κπαίλνπλ ζηε 

δηαδηθαζία έξεπλαο σο πξνο ην αλ ζα απνδψζεη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

ERP, ζπάληα ην θάλνπλ απιψο γηα λα κεηψζνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα. Ο 

θπξηφηεξνο ιφγνο είλαη ε ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ απφ 

νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε γηα θαιχηεξε αλάιπζε, κεγαιχηεξε θαη ζσζηφηεξε 

εθκεηάιιεπζε θαη ηειηθά πεξηζζφηεξν θέξδνο. Ζ θνηλή ινγηθή ιέεη φηη έλα 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα εθαξκνγψλ ζα πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθφηεξν θαη 

επθνιφηεξν ζηελ ρξήζε ηνπ απφ κεξηθέο δεθάδεο εθαξκνγέο, γξακκέλεο απφ 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο. Ζ ζπληήξεζε ησλ ηειεπηαίσλ επηθέξεη 

ζπλήζσο ζεκαληηθά κεγαιχηεξα έμνδα γηα ηελ επηρείξεζε απφ φηη απηή θαζ‟ απηή 

εγθαηάζηαζή ηνπο. Δίλαη θαλεξφ φηη κηα νινθιεξσκέλε ζπλνιηθή εθαξκνγή είλαη 

νηθνλνκηθφηεξε απφ ηε δηαηήξεζε ζε ρξήζε θαη ησλ παιαηψλ εθαξκνγψλ. 

Όκσο, ιίγεο κφλν βαζηθέο παξαιείςεηο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηα έμνδα ηειείσο εθηφο ειέγρνπ, κε 

απνηέιεζκα πνιχ δπζκελή γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πνηα είλαη 

ινηπφλ απηά ηα “θξπθά” πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πφξσλ; 

1. Δκπαίδεςζη: Ζ εθπαίδεπζε είλαη ν ππ‟ αξηζκφλ έλαο παξάγνληαο 

επηθηλδπλφηεηαο, φζνλ αθνξά ζηελ άζηνρε θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γελ 

είλαη ηφζν ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα παξακειεζεί ηειείσο, φζν ην φηη κπνξεί λα 

ππνηηκήζεη θαλείο ηε ζνβαξφηεηα θαη ην θφζηνο πνπ έρεη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κηαο επηρείξεζεο. Γηαηί φκσο κπνξεί λα είλαη ηφζν κεγάιν ην 

θφζηνο; πλήζσο, κηα επηρείξεζε απνηειείηαη απφ εξγαδφκελνπο ζπλεζηζκέλνπο 

ζε έλα ηξφπν ζθέςεο, ζε κηα θαηεπζπληήξηα γξακκή πάλσ ζηελ νπνία 

ιεηηνπξγνχλ νη δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Άξα δελ είλαη κφλν 
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ε εθκάζεζε κηαο θαηλνχξγηαο «νζφλεο», φπσο ζπλήζσο απνθαινχλ νη 

πεξηζζφηεξνη κηα δηεπαθή, φζν ε εκπέδσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπλφινπ 

δηεξγαζηψλ. Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα, έλαο απνζεθάξηνο πνπ δνπιεχεη ζηελ 

παξαιαβή κηαο εηαηξείαο εκπνξεπκάησλ: κε ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πφξσλ ν απνζεθάξηνο απηφο ηψξα κεηαηξέπεηαη ζε 

ινγηζηή. Λάζε ζηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζε έλα ζχζηεκα πνπ θηλείηαη άκεζα θαη 

δπλακηθά έρνπλ κεγαιχηεξν εηδηθφ βάξνο, φρη κφλν ζηε ζσζηή ηήξεζε 

απνζήθεο, αιιά θαη ζηε ινγηζηηθή δηαρείξηζε βηβιίσλ. Όηαλ ν θάζε απνζεθάξηνο 

έρεη άκεζε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, νη ινγηζηέο ηεο εηαηξείαο πξέπεη πιένλ λα 

κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ κε αθξίβεηα απφ πνπ πξνέξρνληαη ηα δεδνκέλα 

εηζαγσγήο, ψζηε λα επαιεζεχζνπλ αλ είλαη ζσζηά. Πξέπεη λα ππάξμεη δειαδή 

ζπλνιηθή απνδνρή λέσλ επζπλψλ ζε θάζε ηνκέα ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλδεζνχλ νη επηκέξνπο δηεξγαζίεο επηηπρψο.  

Παξφιν πνπ ε εθπαίδεπζε ζην λέν ζχζηεκα δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα 

απνθεπρζεί, είλαη ζπλήζσο ην πξψην ζχκα ζηελ πξνζπάζεηα ησλ δηεπζπληψλ 

γηα κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη απνθπγή «πεξηηηψλ» εμφδσλ. Γπζηπρψο, 

νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο θαίλνληαη αξθεηά αξγφηεξα. Τπάξρνπλ 

βέβαηα θάπνηνη ηξφπνη λα κεησζνχλ ζεκαληηθά ηα έμνδα θαη ε «εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηψλ» είλαη έλαο απφ απηνχο, δειαδή λα εθπαηδεπηεί κηθξφ κέξνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο θαη κεηά λα αλαιάβεη απηφ ην πξνζσπηθφ 

λα εθπαηδεχζεη θαη ηα ππφινηπα ζηειέρε. 

2. Δνζυμάηυζη και έλεγσορ λειηοςπγίαρ: Ζ ελζσκάησζε ελφο 

ζπζηήκαηνο ERP κε άιια νινθιεξσκέλα παθέηα εθαξκνγψλ θαη έιεγρνο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο είλαη έλαο αθφκα ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηνλ νπνίν ν αξρηθφο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα αζηνρήζεη. Μηα 

ηππηθή εηαηξεία κπνξεί λα έρεη εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο νη νπνίεο λα είλαη 

αλαληηθαηάζηαηεο θαη απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα εμάγνληαη ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο λεπξαιγηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ ελζσκάησζή ηνπο θαη ν έιεγρνο 

επηθνηλσλίαο είλαη εκθαλή απφ άπνςε θφζηνπο. Πνιινί δηεπζπληέο πηζηεχνπλ 

αθφκε φηη ίζσο ζα κπνξνχζε ην ηερληθφ ηκήκα ή ην ηκήκα κεραλνξγάλσζεο λα 
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αιιάμεη πξνγξακκαηηζηηθά ηα θεληξηθά ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο ERP, ψζηε λα 

δνπιεχνπλ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ζπάληα είλαη εθηθηφ 

θαη κφλν κε κεγάιν ςπρηθφ θαη ρξεκαηηθφ θφζηνο, θαζψο νη κεηαηξνπέο πξέπεη 

λα ειεγρζνχλ θαη πάιη απφ ηελ αξρή κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο. 

3. Μεηαηποπή δεδομένυν : Όζν πην γξήγνξα απνθαζηζηεί θαζνιηθά 

απφ ηελ επηρείξεζε φηη ε κεηαηξνπή αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ θαη ε πξνζαξκνγή 

ηνπο ζην λέν ζχζηεκα είλαη απαξαίηεηεο, ηφζν πην ήξεκα θαη κε κηθξφ θφζηνο ζα 

θπιήζεη θαη ε δηαδηθαζία κεηάπησζεο. Γεδνκέλα φπσο θάθεινη πειαηψλ θαη 

πξνκεζεπηψλ, ζηνηρεία παξαγσγήο πιηθνχ, απνζήθεο θιπ. είλαη ζίγνπξν φηη ζα 

ρξεηαζηνχλ επεμεξγαζία γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν ζχζηεκα. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ, ππάξρνπλ ζηα παιηά 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ακθίβνιεο πνηφηεηαο θαη αμίαο ή ππάξρνπλ 

εηο δηπινχλ (ηξηπινχλ θνθ.). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ζχκπηπμε 

θαθέισλ πειαηψλ, γηα νλνκαζίεο πνπ δηαθέξνπλ ιφγσ νξζνγξαθηθψλ αιιαγψλ: 

“Γ. Παπαδφπνπινο θαη Τηνί”, “Παπαδφπνπινο”, “Γ. Παπαδφπνπινο”, είλαη ηξείο 

δηαθνξεηηθνί θάθεινη πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα, αιιά αλαθέξνληαη 

ζηνλ ίδην πειάηε ή πξνκεζεπηή. Απηέο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ειεγρζνχλ, λα 

αμηνινγεζνχλ θαη λα θαηαρσξεζνχλ εθ λένπ ίζσο, δηφηη ε ζπγγξαθή βνεζεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο θαηαιήγεη λα θνζηίδεη πεξηζζφηεξν θαη ζε ρξήκα αιιά – ην θπξηφηεξν – θαη 

ζε ρξφλν, πνπ απνδεηθλχεηαη πνιπηηκφηεξνο. Μηα επαγγεικαηηθή ιχζε ζην 

πξφβιεκα είλαη ε επηινγή εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ πνπ αλαιακβάλεη 

ηε “κεηάθξαζε”, κεηψλνληαο ην θφζηνο κεηαηξνπήο θαη κεηαθνξάο. 

4. Ανάλςζη πληποθοπιών : Πνιιέο θνξέο, νη λέεο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηα ζπζηήκαηα ERP πηζαλφλ λα κελ είλαη αξθεηά 

ρξήζηκεο απφ κφλεο ηνπο. Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπο πξέπεη λα 

αλαιπζνχλ θαη λα ζπλδπαζηνχλ κε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο απφ εμσηεξηθέο 

πεγέο, έηζη ψζηε λα παξέρνπλ πιήξε εηθφλα θαη αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη εχθνιν θαλείο λα παξαβιέςεη ην κεγάιν θφζηνο κηαο 
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απνζήθεο δεδνκέλσλ (data warehouse), θαζψο επίζεο θαη ηηο ρξνληθέο 

απαηηήζεηο πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο εξγαζίαο. 

5. σέζη με ηοςρ ζςμβούλοςρ : Ο πην εχθνινο ηξφπνο γηα λα μεθχγεη 

έλα έξγν πινπνίεζεο ERP απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ είλαη λα κε “κεηξήζεη 

ζσζηά” θαλείο ην πφζνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θαη ζχκβνπινη ζα ρξεηαζηνχλ γηα 

ηε κεηάβαζε ζην λέν ζχζηεκα. Απηφ πνπ ζπλήζσο μερλνχλ ή δελ 

ζπλεηδεηνπνηνχλ είλαη ην βάξνο ησλ απνδεκηψζεσλ κε ππεξγνιαβίεο θαη 

αλαζέζεηο, αλ πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο αηηίεο δηαθνπήο ηνπ έξγνπ. Γηα λα 

αληηκεησπηζηεί κε επηηπρία απηή ε δπζθνιία, πξέπεη λα ππάξρνπλ εχθνια 

κεηξνχκελα ζεκεία δηαθπγήο, θαζψο θαη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο πξνζηαζίαο ζηα 

ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκβνχινπο. Σα ρξνληθά ζεκεία 

ειέγρνπ ηνπ έξγνπ κε ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ επηηεπρζεί, ψζηε λα 

απνθαζηζηεί ε ζπλέρηζε ηνπ ζπκβνιαίνπ – ηα ιεγφκελα “milestones” – είλαη 

επίζεο έλαο γλσζηφο θαη ζαθψο πξνηεηλφκελνο ηξφπνο. Γπζηπρψο ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζπάληα έρεη αλαπηπρζεί κε δήιν θαη κεζνδηθφηεηα ν 

ηνκέαο κεραλνξγάλσζεο θαη κεραλνγξάθεζεο, ην ΗΣ (Information Technology) 

Department, ζε ζεκείν πνπ λα θαιχπηεη ζε πιάηνο θαη ζε βάζνο ηηο δηαθνξεηηθέο 

βαζκίδεο θαη ηνκείο εξγαζίαο. Έηζη, νη εκπεηξίεο ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

ERP είλαη ιίγεο θαη πξνέξρνληαη είηε απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ εκπεηξία απφ ην 

εμσηεξηθφ, είηε απφ πξσηνπφξνπο ηνπ είδνπο πνπ πιήξσζαλ αθξηβά, θπξίσο ζε 

θφπν, ηελ πξσηνβνπιία ηνπο. 

2.8 Οη βαζηθόηεξνη ζηόρνη ελόο ERP 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ERP δελ είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ απαηηήζεσλ ελφο 

ηνκέα ηεο επηρείξεζεο π.ρ. ηνπ ινγηζηεξίνπ – θνζηνιφγεζεο, ηεο παξαγσγήο, 

ησλ πσιήζεσλ, θιπ, αιιά ε εμππεξέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φιεο ηεο 

επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί απηή λα δηεθπεξαηψλεη ηηο θχξηεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο (core business).  

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ελφο ERP ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ 

σο εμήο: 
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 Δλνπνίεζε (integration) ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Απινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

 Αλάπηπμε κηαο εληαίαο βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία ζα ζηνρεχεη ζηελ 

επνηθνδνκεηηθή δηάρπζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ησλ ίδησλ πιεξνθνξηψλ 

απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Βειηίσζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεσο επηρεηξεκαηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

απνθάζεσλ.  

 Βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
 

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΖΝ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

3.1 Γεληθά 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγηλε αλάιπζε ηεο 

ζεσξεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ θαζψο θαη ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ. Σν 

παξφλ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην πσο ηα ζπζηήκαηα ERP εθαξκφδνληαη ζηελ 

πξάμε ζηνλ νξγαληζκφ, ηεο αιιαγέο πνπ πξνθαινχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. ηελ «επνρή ηεο πιεξνθνξίαο» 

θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο νη νξγαληζκνί ζπλερψο απνδεηνχλ επειημία, θαη 

γξήγνξε πξνζαξκνγή ζε λέεο δηαθνξνπνηνχκελεο θαηαζηάζεηο, φρη κφλν γηα λα 

δηαπξέςνπλ, αιιά αθφκε θαη γηα λα επηβηψζνπλ. Οη ζηξαηεγηθέο γηα θάζε λέα 

κέησπα πνπ αλνίγνληαη κπξνζηά ηνπο είλαη αξθεηέο θαη ζπλερψο 

αλαζεσξνχκελεο. ην εξψηεκα γηα πηνζέηεζε ιχζεο ERP ζε έλα νξγαληζκφ, 

εχινγα δηεξσηάηαη θαλείο πφζν δπλαηή είλαη ε ιχζε απηή θαη αλ ζα ηελ αληέμεη ν 

νξγαληζκφο. 

3.2 Οη απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή 
ηωλ ζπζηεκάηωλ ERP 

Ζ πηνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ ERP απφ έλαλ νξγαληζκφ απαηηεί έληνλεο 

πξνζπάζεηεο, επηθεληξσκέλεο ηφζν ζε ηερλνινγηθά φζν θαη ζε επηρεηξεκαηηθά 

ζέκαηα εθαξκνγψλ. Κξίζηκεο γηα ηελ επηηπρία απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ είλαη ε 

επαξθήο νξγαλσηηθή εηνηκφηεηα γηα πινπνίεζε ελφο ERP. Ζ ιίζηα πνπ 

αθνινπζεί, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Rao (2000), πεξηγξάθεη ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο ERP 

εθηέιεζεο: 

 ρεδηαζκφο / πξνγξακκαηηζκφο ππνδνκήο - εμαζθάιηζε επαξθνχο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ππνδνκήο έηζη ψζηε λα είλαη εχθαηξε φηαλ 
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πξέπεη (ηφζν γηα πξν-εθηέιεζεο φζν θαη γηα κεηά-εθηέιεζεο 

ζηάδηα). 

 Σνπηθφ Γίθηπν (LAN) – εμαζθάιηζε δηθηπαθήο ππνζηήξημεο γηα 

νπνηαδήπνηε ERP ή άιιε εθαξκνγή 

 Κεληξηθφο ζηαζκφο / εμππεξεηεηήο – αλάπηπμε επαξθνχο θεληξηθνχ 

ζηαζκνχ/ δηθηχνπ, αθφκε θαη ζηε θάζε ηεο πξνηππνπνίεζεο. 

 Πξνζσπηθνί Τπνινγηζηέο – εηζαγσγή λέσλ Πξνζσπηθψλ 

Τπνινγηζηψλ κε ηηο πην πξφζθαηεο δηακνξθψζεηο, πνπ ζα είλαη 

επαξθείο γηα ηα πεξηζζφηεξα ERP. 

 Δθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο-ίδξπζε επαξθνχο εθπαηδεπηηθνχ 

θέληξνπ πνπ λα ιεηηνπξγεί ζαλ θέληξν αξκνδηνηήησλ (competency 

center). 

 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ – επηθέληξσζε ζηε δεκηνπξγία 

πεξηβάιινληνο νκαδηθήο εξγαζίαο, φπνπ ην κέγεζνο ηεο νκάδαο λα 

θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Δλεκέξσζε γηα ην ERP - ε ERP ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ νξγαληζκφ γηα ηηο επηηπρείο θαη ειιηπείο 

εθαξκνγέο ηνπ ERP. 

 Τπνρξέσζε λα απνιπζνχλ θάπνηνη εξγαδφκελνη - ν ERP ζεσξείηαη 

έλα δχζθνιν αιιά απαξαίηεην πξφγξακκα, θαη ζα πξέπεη ηα 

ζσζηά άηνκα λα απαζρνινχληαη πιήξσο ζε απηφ. 

 Γέζκεπζε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο – ε αλψηεξε δηνίθεζε ζα πξέπεη 

λα αιιάδεη αληίιεςε καζαίλνληαο απφ φια ηα ζηάδηα. 

 Τπνρξέσζε εθαξκνγήο ηνπ «vanilla version» - εμαζθαιίδνληαο 

ειάρηζηε παξαγγειία (customization) δηαθνξνπνηνχκελε θαη 

γξήγνξε εθαξκνγή. 

 Ηθαλφηεηα θαη ζέιεζε λα ζεσξεζεί έλαο ππάξρνλ ρψξνο πνπ ζα 

αλαπηπρζεί (Greenfield site). 
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 Δχινγα ζσζηά ιεηηνπξγεκέλα ρεηξνλαθηηθά ζπζηήκαηα – 

πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ γηα λα βξεζεί ε ηξέρνπζα ζέζε θαη 

ζρεηηθέο δηαζξσηηθέο ελέξγεηεο. 

 ηξαηεγηθέο απνθάζεηο ζε ζπγθεληξσηηθέο παξά απνθεληξσηηθέο 

εθαξκνγέο. Ζ επηηπρία ησλ ERP ζε έλα κεγάιν βαζκφ εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ πινπνηνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

πξαθηηθέο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ έλα ζχζηεκα δελ θαηαθέξλεη 

λα ελζσκαηψλεη ηελ πξαθηηθή ηεο εηαηξείαο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ηειηθήο έθπησζεο γηα ηνλ πειάηε, αιιά απαηηνχληαη παξεκβάζεηο 

απφ ηνλ ρεηξηζηή, ηφηε ην απνηέιεζκα είλαη αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

ιάζνπο, δηάζπαζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζπζηέξεζε ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη ζπλεπψο αθαηξεί ζηξαηεγηθέο 

αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο θαη νδεγείηαη ζηελ απνηπρία.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ επηιέγνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο ηνπο αλαδεηνχλ ηνλ 

ηαρχηεξν ηξφπν γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο κε αθνξκή ην λέν 

ζχζηεκα. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν θαη θαηαιπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε είλαη ε λέα εγθαηάζηαζε λα θαιχπηεη ηελ “ην φινλ” ηεο επηρείξεζεο. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη δηαδηθαζίεο απηέο πξέπεη λα νξηζηνχλ απφ ηελ αξρή 

γηα λα κπνξέζνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε δχλακε ηεο νκνηφκνξθεο 

πιεξνθφξεζεο. Αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη ε επηρείξεζε λα δερηεί λα πεξάζεη 

απηφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δείρλνληαο δηαιιαθηηθφηεηα πξνο 

ην ηη πξέπεη λα παξακείλεη σο έρεη θαη ην ηη πξέπεη λα αλαζεσξεζεί. ε εηαηξείεο 

πνπ κφιηο μεθηλνχλ ηε κεραλνγξάθεζή ηνπο, ε αλάγθε πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο 

δηαδηθαζίεο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνην ζχζηεκα είλαη ζε ιεηηνπξγία 

πξέπεη λα εξκελεπηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαη λα κεηαθεξζνχλ 

ζην θαηλνχξγην. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ νη άλζξσπνη πνπ πινπνηνχλ ηε ιχζε αιιά θαη 

απηνί πνπ πθίζηαληαη ην λέν ηξφπν ιεηηνπξγίαο. ην ζεκείν απηφ ε απφθαζε γηα 
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ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κεραλνγξαθηθνχ παθέηνπ πνπ ζα θιεζεί λα 

ελζαξθψζεη φια ηα παξαπάλσ είλαη θαζνξηζηηθή (Παπαδφπνπινο, 2001). 

3.3. Γηεξεύλεζε & πηνζέηεζε ERP 

χκθσλα κε ηνπο θ.θ. . Βαιάθε θαη Γ.Εψε (Executive Consultant θαη 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο αληίζηνηρα, ηεο εηαηξείαο Business KnowHow - χκβνπινη 

Δπηρεηξήζεσλ), ην ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ινγηζκηθά Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ (ERP) έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα απμεζεί θαηά πνιχ, ελψ 

ηαπηφρξνλα θαη πνιιέο άιιεο ιηγφηεξν πεξηζζφηεξν “θαηλνηφκεο” εθαξκνγέο, 

φπσο Customer Relationship Management (CRM), Knowledge Management, e-

Commerce, e-Business, Warehouse Management Systems (WMS), Project 

Management tools, απαζρνινχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή κηαο ζχγρξνλεο εηαηξείαο. Μέζα ζε απηήλ ηελ θνζκνγνλία 

ζχγρξνλσλ ιχζεσλ αιιά θαη ηνπ αλάινγνπ marketing πνπ ηηο ζπλνδεχεη, ε 

δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε κηαο εηαηξείαο θαινχληαη λα θάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγέο θαη λα ραξάμνπλ κηα πνξεία πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο, είηε απηνί αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή ηεο νξγάλσζε θαη απφδνζε είηε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (αγνξά, αληαγσληζκφ), κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζρέζε 

επέλδπζεο-νθέινπο θαη κε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα. 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 δηαθξίλεη θαλείο, 

πφζν κάιινλ λα αμηνινγήζεη, ηηο πξνζθεξφκελεο θαιέο ιχζεηο (Βαιάθεο, Εψεο, 

2006). Θα κπνξνχζε θαλείο λα ηε ραξαθηεξίζεη σο ζηξαηεγηθή επέλδπζεο πνπ 

ζα ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ελφο 

νξγαληζκνχ. Ζ πνξεία γηα ηε δηεξεχλεζε θαη πηνζέηεζε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο 

ERP απφ κηα επηρείξεζε αθνινπζεί θάπνηα ζηαζεξά βήκαηα, ηα νπνία 

παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, θαη φζα αθνινπζνχλ ηελ πηζαλή πηνζέηεζε κηαο 

ηέηνηαο ιχζεο (Μφηζηνο, 2005): 
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 Βήμα Η: Γιεπεύνηζη λύζηρ 

ε απηφ ην βήκα πξνζπαζνχκε λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα αλ φλησο ε 

ιχζε ERP είλαη θαηάιιειε γηα ηηο αλάγθεο θάπνηνπ νξγαληζκνχ θαη αλ δίλεη ζε 

απηφλ ηηο δπλαηφηεηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο, 

αλνίγνληαο πηζαλφλ λένπο επηρεηξεκαηηθνχο δξφκνπο. Έηζη ινηπφλ πξέπεη λα 

δνζεί κηα απάληεζε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

 Ση κπνξεί λα θάλεη έλα ζχζηεκα ERP ζηνλ νξγαληζκφ φζνλ αθνξά 

ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ; 

 Τπάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο έθηνο απφ ηα ζπζηήκαηα ERP; 

 Σν ERP ζα βνεζήζεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

αιπζίδαο ζηελ νπνία αλήθεη ν νξγαληζκφο; 

 Θα κπνξέζεη ν νξγαληζκφο λα εθκεηαιιεπηεί θαιχηεξα ηα δεδνκέλα 

θαη λα ηα κεηαηξέςεη ζε πιεξνθνξία ρξήζηκε γηα ηε βειηηζηνπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ; 

 Καη ηέινο είλαη έηνηκνο ν νξγαληζκφο λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ηέηνηα 

ιχζε; 

 Βήμα ΗΗ: Πποζέγγιζη ERP  

Αθνχ απνθαζηζηεί φηη ε ιχζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP είλαη θαηάιιειε γηα 

ηνλ νξγαληζκφ, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ε πξνζέγγηζε θαη ε ζηξαηεγηθή 

πνπ ζα αθνινπζεζνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε, ψζηε λα είλαη επηηπρήο, λα 

εμαζθαιηζηεί ε απνδνρή ηεο ιχζεο, λα δεκηνπξγεζεί έλα φξακα θαη λα 

εμαζθαιηζηνχλ νη απαξαίηεηνη πφξνη. Έηζη ινηπφλ πξέπεη λα απαληεζνχλ ηα εμήο 

εξσηήκαηα: 

 Πσο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή ζπκκαρία κε ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πξφθεηηαη λα 

ζπλεξγαζηεί ν νξγαληζκφο; 

 Πνην ζα είλαη ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο; 
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 Θα ρξεηαζηεί λα γίλεη θάπνηνο αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ πξηλ 

απφ ηελ επηινγή ηεο ιχζεο, ή ζα γίλεη ηαπηφρξνλα κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο ιχζεο; 

 Τπάξρνπλ αλάινγα πξνζφληα, εκπεηξία θαη πφξνη γηα κηα ηέηνηα 

πινπνίεζε; 

 Έρεη πξνβιεθζεί ε δηαθνξνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ 

πινπνίεζε; 

 Έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο θαη ηα νθέιε ηνπ έξγνπ, φπσο θαη 

νη απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ νθειψλ 

απηψλ; 

 Βήμα ΗΗΗ: Δπιλογή λύζηρ ERP 

Ζ απφθαζε γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ παθέηνπ ERP είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, γηαηί ζα θαζνξίζεη ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

Ζ επηινγή είλαη κηα πξφθιεζε πνπ απαηηεί ρξφλν, θαζψο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί 

πνηα είλαη ε θαιχηεξε ιχζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

 Οη δπλαηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ παθέηνπ θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ; 

 Ζ ιχζε είλαη ζπκβαηή κε ηε θηινζνθία θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο; 

 Δίλαη πξνηηκφηεξν ε επηινγή ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ απφ 

έλαλ πξνκεζεπηή ή ε επηινγή ησλ θαιχηεξσλ κηθξφηεξσλ ιχζεσλ 

δηαθνξεηηθψλ πξνκεζεπηψλ (best-of-breed solutions); 

 Ζ πιεξνθνξηθή ππνδνκή ηνπ νξγαληζκνχ είλαη έηνηκε λα ππνδερηεί 

έλα ηέηνην παθέην; 
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 Βήμα IV: Πλάνο ςλοποίηζηρ 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ζσζηνχ ζρεδίνπ πινπνίεζεο είλαη θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ, αθνχ πξνζδηνξίδεη ηνπο θηλδχλνπο θαη 

ζπλεηζθέξεη ζηελ απνδνρή ηεο ιχζεο. Πξέπεη λα απνθαζηζηνχλ νη 

πξνηεξαηφηεηεο πινπνίεζεο ησλ δηάθνξσλ ελνηήησλ θαη νη αλάγθεο ζε 

πιεξνθνξηθή ππνδνκή θαη νινθιήξσζε κε ηα παιαηφηεξα ζπζηήκαηα. Όινο ν 

ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα έρεη σο βάζε ηα νθέιε, ηα νπνία κεηά ην ηέινο ηνπ 

έξγνπ ζα πξέπεη λα έρεη λα αμηνινγεζνχλ, θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ αληίδξαζε 

πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Έηζη ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα: 

 Πσο ζα ιεθζνχλ ππφςε ζην πιάλν πινπνίεζεο νη απαηηήζεηο πνπ 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη πηζαλφλ ηηο αλαζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίεο; 

 Πνηα ζα είλαη ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί; 

 Ση εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο; 

 Πσο ζα γίλεη ε πξψηε θαη γξήγνξε επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πινπνίεζεο κε ην λέν έξγν, ψζηε λα 

πεξηνξηζηνχλ νη αληηδξάζεηο θαη λα απμεζεί ε απνδνρή; 

 Βήμα V: σεδιαζμόρ ERP και ζσημαηιζμόρ  

Ζ πινπνίεζε μεθηλά θαη εκπιέθεη πνιιά ηκήκαηα. Ήδε απφ ην μεθίλεκα 

ηνπ έξγνπ ζρεκαηίδνληαη έηνηκεο ελφηεηεο. Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ην έξγν 

ηεο πινπνίεζεο πξνρσξά ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ έρεη γίλεη, 

έηζη ψζηε λα ππάξμνπλ ηα αλακελφκελα νθέιε, θαη φηη ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη 

επηθεληξσκέλα ζην έξγν. Θα πξέπεη λα απαληεζνχλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

 Πσο ζα δηαζθαιηζηεί ε επηθέληξσζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ζηα 

νθέιε θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ, 

απνθεχγνληαο παξάιιεια ηελ πξνζθφιιεζή ηνπο ζε ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο; 
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 Πσο ζα δηαζθαιηζηεί ε απνδνρή ηεο ιχζεο; 

 Πσο ζα εθπαηδεπηνχλ νη εξγαδφκελνη; 

 Πσο ζα γίλεη ε δηαρείξηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θφζηνπο θαη πσο ε 

ππνδνκή ζα ππνζηεξίμεη ην λέν ζχζηεκα; 

 Βήμα VI: Ζ ολοκλήπυζη ηος ERP 

πρλά ε ιχζε πνπ επηιέρζεθε ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κε θάπνην απφ 

ηα ζπζηήκαηα θαη ιεηηνπξγηθέο εθαξκνγέο πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επηρείξεζε, θαζψο ηε δηαθνξνπνηνχλ θαη πηζαλφλ ηεο πξνζδίδνπλ θάπνην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ νινθιήξσζε απηψλ κε ην ζχζηεκα ERP είλαη 

θαζνξηζηηθή, αθνχ κπνξεί λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ησλ δχν. Πξέπεη ινηπφλ λα απαληεζνχλ ηα εμήο 

εξσηήκαηα: 

 Πσο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε βέιηηζην ηξφπν απηή ε νινθιήξσζε; 

 Tη εξγαιεία ππάξρνπλ πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ νινθιήξσζε 

απηή; 

 Πνηνη είλαη νη απαξαίηεηνη πφξνη θαη ηα πξνζφληα; 

 Βήμα VII: Πληποθοπική – ηεσνολογική ςποδομή 

Καζψο πξνρσξά ην έξγν, ζα απμάλνπλ νη πιεξνθνξίεο αλάγθεο ηεο 

επηρεηξήζεηο. Όηαλ κάιηζηα ζα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα ηα λέα κε ηα παιηά 

ζπζηήκαηα, ηφηε νη αλάγθεο ζα είλαη απμεκέλεο ηφζν ζε βάζεηο φζν θαη ζε 

εμππεξεηεηέο θαη ρσξεηηθφηεηα δηθηχνπ. 

 Ζ ππάξρνπζα δνκή αξθεί; 

 Πνηεο αξρηηεθηνληθέο ζα επηιεγνχλ; 

 Με πνηα θξηηήξηα επηιέγνπλ εμππεξεηεηέο, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

βάζεο δεδνκέλσλ θαη δηθηπαθή ππνδνκή; 
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 Βήμα VIII: Λειηοςπγίερ 

Όηαλ μεθηλά ε παξαγσγηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ERP απνηειεί 

πιένλ ηνλ θνξκφ ηεο επηρείξεζεο. Πξέπεη φκσο, λα ην δηαρεηξηζηνχκε θαηάιιεια 

ζηα πιαίζηα ηεο φιεο πιεξνθνξηθήο ππνδνκήο ηεο επηρείξεζεο. 

 Πνην ζα είλαη ην θφζηνο ηδηνθηεζίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ; 

 Πσο ζα δηαρεηξίδνληαη νη επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο θαη ην δίθηπν; 

 Πνηα ζα είλαη ηα ζρέδηα αλάθακςεο; 

 Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ γηα 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ; 

 Βήμα IX: Δπέκηαζη ηηρ επισείπηζηρ 

Σν έξγν πινπνίεζεο έρεη νινθιεξσζεί θαη πξέπεη ν νξγαληζκφο λα 

δηαζθαιίζεη ην φηη είρε ηα αλακελφκελα νθέιε. Οη αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζπλερψο απμάλνπλ θαη εμειίζζνληαη θαη ζα πξέπεη ν νξγαληζκφο λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί θαη λα μεθηλήζεη λέα έξγα. 

 Μήπσο ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ην ζχζηεκα θαη λα θαιχςεη θαη 

άιιεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο; 

 Mήπσο ρξεηάδνληαη επηπιένλ ιχζεηο, φπσο ιχζεηο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, δηαρείξηζεο ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ή δηαρείξηζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην λέν ζχζηεκα 

θαιχηεξα; 

3.4 Η επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ERP 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ERP ζε κηα επηρείξεζε βαζίδεηαη ζηελ επηινγή θαη ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ απφ κηα θνηλή πιαηθφξκα. Σα ζπζηήκαηα ERP 

ηεο αγνξάο πξνζθέξνπλ ζπλήζσο δχν επηινγέο: 
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1. Αγνξά κηαο γεληθεπκέλεο ιχζεο, ε νπνία κε ηελ θαηάιιειε 

ηξνπνπνίεζε ελζσκαηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρείξεζεο. 

2. Αγνξά κηαο ιχζεο πνπ, εθηφο απφ ηε γεληθεπκέλε πιαηθφξκα, 

πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηεο γηα κηα θάζεηε αγνξά – γηα 

παξάδεηγκα, επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη θαηαζθεπαζηέο ηεο έρνπλ ήδε κειεηήζεη θάζεηεο 

αγνξέο θαη έρνπλ πξναπνθαζίζεη πνηεο πξαθηηθέο πηνζεηεί κηα επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θαζεκηά απφ απηέο. Σν εξψηεκα γηα ηνλ αγνξαζηή έρεη σο 

εμήο: είλαη έηνηκε ε επηρείξεζε λα ζπκκνξθσζεί κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ηεο 

επηβάιιεη ε πινπνίεζε κηαο θάζεηεο ιχζεο; Ζ θάζεηε ιχζε ζεκαίλεη ιηγφηεξν 

πνιχπινθε παξακεηξνπνίεζε θαη θαιχηεξν ηαίξηαζκα επηρείξεζεο θαη 

ζπζηήκαηνο ERP. Ζ επηινγή ηεο ή κε εμαξηάηαη απφ ην πφζν ηππνπνηεκέλε είλαη 

ε ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν.  

Με άιια ιφγηα, πφζν δηαθνξνπνηνχληαη ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο, νη 

ηξφπνη νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο, νη θχθινη αλαηξνθνδφηεζεο θ.ι.π. Αλ ππάξρεη 

νκνηνγέλεηα ζπκπεξηθνξάο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν αλ ππάξρνπλ αληαγσληζηηθέο 

πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θάζεηε ιχζε, ηφηε ππάξρνπλ ζνβαξά θίλεηξα γηα ηελ 

πηνζέηεζε ηεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Έλαο άιινο ηξφπνο εθηίκεζεο 

ηεο θαηαιιειφηεηαο κηαο θάζεηεο ιχζεο ERP είλαη λα “ππνινγηζηεί” ε απφζηαζε 

πνπ ρσξίδεη ην πψο ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζήκεξα απφ ην πσο πξνθαζνξίδεηαη 

φηη ζα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ θάζεηε ιχζε. Μεγάιε απφζηαζε ζεκαίλεη ρξνλνβφξν, 

αθξηβφ θαη πεξίπινθν έξγν ηξνπνπνίεζεο ηεο θάζεηεο ιχζεο. 

Έλα ηειεπηαίν θξηηήξην - θαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν – είλαη νη 

επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί. Έηζη, ινηπφλ, εάλ ε επηρείξεζε 

πξνζβιέπεη ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή αθφκε θαη ζε 

ζπγρψλεπζε, ηφηε ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηελ αθακςία πνπ ζα ηεο 

πξνζδψζεη κηα θάζεηε ιχζε ζε ζρέζε κηα νξηδφληηα (γεληθεπκέλε) ιχζε. 
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3.4.1 Μέζνδνη αμηνιόγεζεο γηα πηνζέηεζε ελόο παθέηνπ ινγηζκηθνύ 
ERP 

ηε δηεζλή αγνξά έρνπλ θαηά θαηξνχο παξνπζηαζηεί δηάθνξεο 

πξνζεγγίζεηο αμηνιφγεζεο ζπζηεκάησλ ERP, αλαπηπγκέλεο θπξίσο φπσο 

εηαηξείεο ζπκβνχισλ. Οη δχν επηθξαηέζηεξεο, παξνπζηάδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο 

πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. Ζ κεζνδνινγία “Απφδεημε Καηαιιειφηεηαο” (Proof of 

Concept) βαζίδεηαη ζην φηη ν νξγαληζκφο δνθηκάδεη ην ERP γηα θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, νπφηε κπνξεί λα αμηνινγήζεη φρη κφλν ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ERP αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ERP σο θηινζνθίαο 

επηρεηξεκαηηθήο ιχζεο. Ο ρξφλνο πνπ απαηηεί ε κεζνδνινγία είλαη ζρεδφλ ίδηνο 

κε ην ρξφλν πνπ απαηηεί θαη ε κεζνδνινγία “Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο” (RFP). Ζ επηηπρία ηεο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πσιεηή πνπ 

είλαη δηαηεζεηκέλνο λα εκπιαθεί ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη πηινηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ελφο πξσηνηχπνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ έρνπλ απνηππσζεί 

νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ επέιεμε ν νξγαληζκφο-ρξήζηεο. Απηή ε πξνζέγγηζε 

ηαηξηάδεη ζε έξγα ERP ζε κεγάινπο ή πνιπεζληθνχο νξγαληζκνχο, φπνπ ε 

επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη λα δηαπηζηψζεη άκεζα ηηο επηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη μεθηλά έλα πξν-έξγν ERP, έλα πηινηηθφ έξγν ζε έλα ηκήκα ηεο. 

Πξνθαλψο ε “Απφδεημε Καηαιιειφηεηαο” είλαη πιένλ απνηειεζκαηηθή, αιιά ην 

ζέκα είλαη θαηά πφζν κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Ζ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο είλαη κηα γελλαία απφθαζε, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηα εμήο:  

Γηάζεζε απφ ηνλ νξγαληζκφ λα ππνζηεί ην θφζηνο, θαζψο θαλείο πσιεηήο 

ή ζχκβνπινο δελ πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη ζελάξηα ηα νπνία ν νξγαληζκφο 

αληηκεησπίδεη σο δνθηκαζηηθά, αλ δελ πιεξσζεί αλάινγα.  

Οη ρξήζηεο λα είλαη πξφζπκνη λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια θαη ηα δχν 

ζπζηήκαηα, πξάγκα ζρεδφλ αδχλαηνλ, θαζψο ηέηνηα δηάζεζε είλαη δχζθνιν λα 

ππάξμεη, δηφηη απαηηείηαη εθηεηακέλε εθπαίδεπζε πνπ θνζηίδεη, θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζα είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ, αθνχ νη ρξήζηεο είλαη ζίγνπξν 

φηη ζα πξνηηκήζνπλ ηo παιηφ γλσζηφ ηνπο ζχζηεκα. 
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 Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη‟ αξράο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ρξεηάδεηαη ην ERP. Δάλ δελ ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ή πηζαλφηεηα ηνπ 

αλαζρεκαηηζκνχ ηνπ, ηφηε κπνξεί λα αξθεζηεί ζε κηα “Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο”. Αλ φκσο ν νξγαληζκφο έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη πξέπεη λα 

βειηησζεί κέζσ ξηδηθψλ αιιαγψλ, ηφηε κπνξεί λα πξνρσξήζεη σο εμήο: “Δθφζνλ 

ππάξρνπλ ζηειέρε πνπ γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

θαηαλννχλ ην ηη πξέπεη θαη ηη κπνξεί λα βειηησζεί, θαη ε εηζαγσγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ πξφθεηηαη λα ζίμεη πνιηηηθέο ηζνξξνπίεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη απφ κφλνο ηνπ”. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

πξνζιάβεη έλα ζπκβνπιεπηηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο ζα εθκαηεχζεη ηηο απαηηήζεηο 

απφ ηνλ νξγαληζκφ κέζσ ζπλεληεχμεσλ.  

Ζ παξαγσγή κηαο ιίζηαο εξσηήζεσλ ε νπνία ζα πεξηέρεηαη ζηελ 

πξφζθιεζε γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο είλαη κηα ξηςνθίλδπλε πξαθηηθή, θαζψο 

πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο θαη 

“ππνςηάδνπλ” ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ άγλνηα ηνπ νξγαληζκνχ, νπφηε ζα έρεη θαη 

ηελ αλάινγε αληηκεηψπηζε. Σν θαιχηεξν είλαη λα γίλεη κηα πιήξεο κειέηε, ε 

νπνία ζα πεξηιακβάλεη απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη 

πξνδηαγξαθή ηεο κειινληηθήο θαη ησλ βειηηψζεσλ. Φπζηθά, απηφ πξνυπνζέηεη 

απμεκέλν θφζηνο, αιιά έρεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

Δπηπξφζζεηα, κηα κεγάιε επηρείξεζε ε νπνία δηαηίζεηαη λα μνδέςεη 600-

1.500 ρηιηάδεο επξψ, θαιφ είλαη λα αλαζέζεη παξάιιεια ηελ ίδηα κειέηε θαη ζε 

δεχηεξν ζπκβνπιεπηηθφ νξγαληζκφ (έλαληη θφζηνπο ζπλήζσο 60 ρηιηάδσλ επξψ), 

θαζψο έηζη ζα έρεη θαιχηεξε εηθφλα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη ζα 

έρεη αμηνινγήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ θνξέα γηα λα αλαιάβεη 

ηελ πινπνίεζε θαη πηζαλφλ λα εμειηρζεί θαη ζε ζηξαηεγηθφ ζπλεξγάηε ζην κέιινλ.  

ηε ζπλέρεηα, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ ERP κε ηε βνήζεηα ησλ ζπκβνχισλ. Ζ απιή παξνπζίαζε- επίδεημε 

ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο κηθξήο ιίζηαο θαηά ηελ ηειηθή θάζε δελ είλαη ζε θακία 

πεξίπησζε αξθεηή. Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα απαηηήζεη λα επηζθεθζεί 

νξγαληζκφ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, ν νπνίνο έρεη πινπνηήζεη ην ζχζηεκα, θαη λα ην δεη 
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απφ θνληά. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαζέζεη ζηνπο δχν, ηξεηο ππνςήθηνπο 

πξνκεζεπηέο λα πινπνηήζνπλ δνθηκαζηηθά θαη ζε ρξφλν κηαο εβδνκάδαο έλα 

βαζηθφ θαη πνιχπινθν ζελάξην, ην νπνίν ζα ηνπο δψζεη, ψζηε λα δηαπηζηψζεη 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη λα κπνξεί λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε κέζσ ηεο 

παξάιιειεο επίδεημεο ησλ ζελαξίσλ απηψλ εθ κέξνπο ησλ πξνκεζεπηψλ. 

3.5 Υινπνίεζε ελόο έξγνπ ERP ζηελ επηρείξεζε 

Ζ νξζή πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP απνηειεί απαξαίηεηε ζπλζήθε 

(φρη φκσο θαη ηθαλή) γηα ηε καθξνρξφληα επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα 

επηηεπρζεί γνξγή θαη νξζή πινπνίεζε απαηηείηαη απζηεξή δηαδηθαζία θαζψο θαη 

πξνζήισζε ησλ εκπιεθφκελσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη βαζηθέο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο 

πινπνίεζεο θαη ζπδεηνχληαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ 

επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. 

3.5.1 Η δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

Όια ηα ζεκαληηθά παθέηα ERP ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηε δηαδηθαζία (ή 

κέζνδν) 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 θαζεκηάο απφ 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο είλαη παξφκνηεο. Οη θάζεηο απηέο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ 

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

έξγνπ πινπνίεζεο. 

 Φάζη 1: Πποεηοιμαζία 

 Ζ πξνεηνηκαζία ηεο πινπνίεζεο πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο 

ελέξγεηεο: α) νξγάλσζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο, β) αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο. 

 Ζ νκάδα πινπνίεζεο δελ ηαπηίδεηαη θαη‟ αλάγθε κε ηελ νκάδα 

αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ηνπ ινγηζκηθνχ, αλ θαη ζπλήζσο νη δχν 

νκάδεο πεξηιακβάλνπλ θνηλά κέιε. Ζ δνκή ηεο νκάδαο πινπνίεζεο 
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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. Ο ξφινο ηνπ ρνξεγνχ αλαιακβάλεηαη απφ 

αλψηαην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, φπσο ν αλαπιεξσηήο δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο ή ν γεληθφ δηεπζπληήο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο. 

 Τπεχζπλνο Έξγνπ (Project Manager), ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε 

δηνίθεζε ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο. Ο ππεχζπλνο έξγνπ πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαζπλδέζεψλ ηνπο. 

 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Steering 

Committee), ε νπνία αζθεί ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ. πλήζσο ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο απνηεινχλ κέιε ηεο επηηξνπήο. 

 Οκάδεο Έξγνπ (Project Teams), νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη θαη 

εθηεινχλ βαζηθά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. Ο ππεχζπλνο θάζε νκάδαο 

έξγνπ είλαη ζπλήζσο manager ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο αθηεξψλεη 

ζεκαληηθφηεξν ρξφλν ζην έξγν πινπνίεζεο (απφ 40% έσο 60% ηνπ 

δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ηνπ). 

 Τπεχζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο αζθεί 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. Ζ 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 νξνζεηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο 
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νπνίεο θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ νη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο, 

νη απαηηνχκελνη πφξνη, ν ρξφλνο πινπνίεζεο, ηα νξφζεκα ειέγρνπ 

(milestones) θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 πλίζηαηαη επίζεο ε απνηχπσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο 

ζε δηάγξακκα PERT, θαη ν ζαθήο θαζνξηζκφο ηνπ θξίζηκνπ 

δξφκνπ. εκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ε αλάπηπμε 

δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

 Φάζη 2: σεδιαζμόρ και Παπαμεηποποίηζη 

Ζ θάζε απηή απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο θαη απαηηεί 

ηε 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 νκάδσλ έξγνπ 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- δηεπαθψλ θαη αλαθνξψλ. 
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 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε επηπέδσλ πξφζβαζεο θαη εμαηνκίθεπζε 

πεξηβάιινληνο ρξεζηψλ. Ζ απνηχπσζε, αλάιπζε θαη πξνζαξκνγή 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηεινχλ θξίζηκα βήκαηα φρη 

κφλν γηα ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηε επηρείξεζεο απφ ην παθέην 

ERP, αιιά θαη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

γεληθφηεξα. Δπίζεο, ζπλίζηαηαη ε δηεμαγσγή ελφο έξγνπ 

Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business 

Process Reengineering - BPR) πξν ηεο επηινγήο θαη πινπνίεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. Ζ 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: α) ζηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο παξαιιαγήο απφ πνιιέο ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ηζρπξά παθέηα, θαη β) ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θαηάιιεισλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο εμεηδηθεχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ παξακέηξσλ απνηεινχλ νη ρξφλνη 

δηέιεπζεο (lead time) παξαγσγήο, ή ε ηεξαξρία ησλ θέληξσλ θέξδνπο (profit 

centers) ηεο εηαηξείαο. Δάλ δελ έρεη πξνεγεζεί έξγν BPR, ηφηε ε θάζε 

ζρεδηαζκνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο ηείλνπλ λα επηκεθχλνπλ θαη, 

νξηζκέλεο θνξέο, λα απνπξνζαλαηνιίδνπλ ην έξγν 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. Καίξην ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ζχκβνπινο 

πινπνίεζεο ζηελ απνηχπσζε/αλάιπζε / πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο 

θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ε ππνζηήξημε ηνπ 
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ζπκβνχινπ είλαη ζεκαληηθή ζηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη επηπέδσλ 

πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ. 

 Φάζη 3: Πποεηοιμαζία για πλήπη εθαπμογή και δοκιμέρ 

Ζ 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 

Ζ 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 θιπ. Ο ζσζηφο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο, 

θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο.  

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή επηθεληξψλεηαη ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

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

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε δηαδηθαζίαο. Καηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή δηαθαίλνληαη 

πξνβιήκαηα 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 

εξγαιείσλ. Ζ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο. 
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 Φάζη 4: Πλήπηρ εθαπμογή (Live) 

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

ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Γνθηκαζηηθή εθηέιεζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο 

 Απνηχπσζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πιήξνπο 

ιεηηνπξγίαο 

 Βειηηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο  

Καηά ηε δνθηκαζηηθή εθηέιεζε ην λέν ζχζηεκα ERP θαη ηα πθηζηάκελα 

ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο 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. 

3.6 Υπνζηήξημε κεηά ηελ πινπνίεζε 

 

Καηά ηελ δηεζλή εηαηξεία ζπκβνχισλ Deloite & Touche, κεηά ηελ 

πινπνίεζε ππάξρνπλ ηξία ζηάδηα πνπ θαζνδεγνχλ ηελ επηρείξεζε ζην ηη πξέπεη 

λα θάλεη. Σν φηη δελ εληνπίδεη αληίζηνηρα ζηάδηα ζηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ 

πινπνίεζε δελ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε πνιιαπιψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, 

αιιά ζηελ χπαξμε ελφο βαζηθνχ ζηφρνπ πνπ επηζθηάδεη ηνπο ππφινηπνπο θαη 

είλαη ε έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ρξήζεο. 
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Γηάγξακκα 4 

Μεηαζρεκαηηζκφο ηεο επηρείξεζεο κέζν ERP 

Πεγή: Μφηζηνο 2005, «ΔRP θαη επαλαζρεδηαζκφο», ΥRAM, εηδηθή έθδνζε γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, ζει.72-74. 

 

 ηάδιο Η : ηαθεποποίηζη και διαθύλαξη ηυν βαζικών 

πλεονεκηημάηυν 

ην πξψην ζηάδην κεηά ηελ πινπνίεζε ν νξγαληζκφο εξγάδεηαη γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

έρνπλ αλαιάβεη λα ην δνπιεχνπλ. Οη δηαδηθαζίεο ξπζκίδνληαη θαιχηεξα θαη 

εηζάγνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο αιιαγέο. Αξρηθά παξαηεξείηαη κηα κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, σζφηνπ έρεη γίλεη πιήξεο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ 

εξγαζηψλ. Ζ κείσζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο αληηκεησπίδεηαη κφλν εθ ησλ 

πξνηέξσλ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ησλ ρξεζηψλ 

θαηά ηελ πινπνίεζε. Δπίζεο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ-θιεηδηψλ 

(power users) θαη ε θαηάιιειε επηθνηλσλία κεηαμχ ρξεζηψλ θαη δηνίθεζεο 

δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνθπγή κείσζεο ηεο απφδνζεο. Σα 

απνηειέζκαηα είλαη ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο εθηέιεζεο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Σν ζηάδην απηφ δηαξθεί απφ ηξεηο 

έσο ελλέα κήλεο. 
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Γηάγξακκα 5 

Ρνή πιεξνθνξηψλ κέζσ ζπζηήκαηνο ERP. 

Πεγή: Μφηζηνο 2005, «ΔRP θαη επαλαζρεδηαζκφο», ΥRAM, εηδηθή έθδνζε γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ζει.72-74. 
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 ηάδιο ΗΗ: ζύνθεζη και πποεηοιμαζία για ηο μέλλον 

ην δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη κηα ζχλζεζε ηνπ ERP κε άιιεο εθαξκνγέο, 

ψζηε λα απνθηήζεη ν νξγαληζκφο λέεο ηθαλφηεηεο, ελψ παξάιιεια επηρεηξείηαη 

κηα βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε παξνρή 

θηλήηξσλ θαη ε αλάπηπμε λέσλ πξνζφλησλ απνηεινχλ ηηο βαζηθφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηαδίνπ, ψζηε ν νξγαληζκφο λα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί λέεο 

θαη παιηέο ηθαλφηεηεο κε ηαρχηεξν ξπζκφ. Σν ζηάδην απηφ απμάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο βειηηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο απφθαζεο, 

νη νπνίεο πιένλ ππνζηεξίδνληαη πιήξσο απφ ην ERP. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ελψ 

ζην πξψην ζηάδην ν νξγαληζκφο απνθηά αθξηβέζηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηα 

απνζέκαηα ηνπ θαη εθπαηδεχνληαη νη ρξήζηεο πάλσ ζηε βαζηθή θηινζνθία θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην δεχηεξν ζηάδην νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηα απνζέκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σν ζηάδην απηφ δηαξθεί απφ 6 έσο 24 κήλεο. 

 ηάδιο ΗΗΗ: ζςνεπγεία, δημιοςπγία αξίαρ 

Καηά ην ηξίην ζηάδην, άλζξσπνη, δηαδηθαζίεο θαη ηερλνινγία ζπλεξγάδνληαη 

αξκνληθά. Δπηθέξεη αιιαγέο ζε επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο θαη δεκηνπξγείηαη έλαο 

«θηλεηηθφο νξγαληζκφο» πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληηδξά άκεζα θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη δπλακηθά, ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηεί λέεο αγνξέο. Σν ζηάδην 

απηφ δηαξθεί απφ 12 έσο 24 κήλεο. Σα ηξία απηά ζηάδηα είλαη αθνινπζηαθά θαη 

νδεγνχλ ζηα νθέιε πνπ επηζπκεί ν νξγαληζκφο. Κάζε ζηάδην ζίγεη νξηζκέλα 

δεηήκαηα θαη απαηηεί νξηζκέλεο ελέξγεηεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία 

ηθαλνηήησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ επηηπρία ησλ πξνεγνχκελσλ ελεξγεηψλ. Ο 

νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη θάζε ζηάδην θαη πσο κπνξεί λα ηνλ 

σθειήζεη. 

ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ζρεδηάδεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ, αλά ζηάδην, θαζψο ζα 

γλσξίδεη πνπ βξίζθεηαη, ηη πξνζπαζεί λα επηηχρεη θαη πσο ζα ην πεηχρεη. 
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3.6.1 Οη θαιύηεξεο πξαθηηθέο γηα κεηά ηελ πινπνίεζε 
 

Σν ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο απνηειεί ην έλαπζκα κηαο ζπλερνχο 

δηαδηθαζίαο βειηίσζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ 

παξέρεη ην λέν ζχζηεκα. Ο πξαγκαηηθφο ζηφρνο είλαη λα απνθηήζεη ν νξγαληζκφο 

φιεο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα, δηαζρίδνληαο ηα 

ηξία ζηάδηα γξήγνξα θαη κε επηηπρία, αθνινπζψληαο νξηζκέλεο απνδεδεηγκέλα 

θαιέο πξαθηηθέο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηψλ ησλ πξαθηηθψλ δελ είλαη ν εθ λένπ 

ζρεδηαζκφο θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ ή ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο 

ησλ απαηηήζεσλ, αιιά ε πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα νδεγήζεη 

ζε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Οη ζπληζηψκελεο ινηπφλ πξαθηηθέο - θαηά ηελ 

Deloite & Touche είλαη νη εμήο: 

- Δπικένηπυζη ζηιρ ικανόηηηερ και ζηα οθέλη: φρη κφλν ζηελ έλαξμε 

ηεο παξαγσγηθήο ρξήζεο : Ζ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη εθκεηάιιεπζεο 

ελφο ERP, ζε θακία πεξίπησζε φκσο δελ πξέπεη λα απνηειεί απηνζθνπφ γηα 

θαλέλαλ εκπιεθφκελν θνξέα. Καηά ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθνκίζνπκε φια ηα δπλαηά επηρεηξεκαηηθά 

νθέιε. Απηφ ζα ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα. Γη‟ απηφ άιισζηε θαη μεθηλά κηα λέα θαη 

δηαξθήο πξνζπάζεηα άληιεζεο ηθαλνηήησλ.  

Ζ ελέξγεηα απηή φκσο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα απνδίδεη 

ηα αλακελφκελα, ζα πξέπεη δειαδή λα νξηζηνχλ νη ρξνληθνί νξίδνληεο εληφο ησλ 

νπνίσλ αλακέλνπκε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ καο, νη νπνίνη ζα πξέπεη 

λα ηεξνχληαη, φρη φκσο εηο βάξνο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. πλεπψο, είλαη 

πξνηηκφηεξν λα αλαβιεζεί ε πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία ηεο παξαγσγηθήο 

ρξήζεο, παξά λα παξνπζηαζηεί θάπνην απφ ηα αλακελφκελα νθέιε, ηα νπνία 

είλαη ν θχξηνο ζηφρνο. Καη‟ επέθηαζε, είλαη επηηξεπηφ λα παξαβηαζηεί ην 

πξφγξακκα ζπλέρεηαο αθνχ βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε δπλακηθήο πνπ 

εγγπάηαη ε νινθιήξσζε ηεο επηρείξεζεο: 
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- Δςθςγπάμμιζη ηος οπγανιζμού με ηον ππαγμαηικό ηος πποοπιζμό: 

Ο πξαγκαηηθφο ζηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ, ν πξννξηζκφο ηνπ, είλαη επξχηεξνο ηεο 

απνζηνιήο – ηνπ σο νξγαληζκφ θαη αθφκε θαη ην πην πξνζρεδηαζκέλν 

πξφγξακκα δελ ζα ηνλ νδεγήζεη απφ κφλν ηνπ εθεί. Απηφ κάιηζηα δηαπηζηψλεηαη 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δξάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σφηε νη άλζξσπνη 

αλαξσηηνχληαη ηη πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη, πφηε ζα ηειεηψζεη ε φιε δηαδηθαζία 

θαη γηαηί έγηλε απηή ε πξνζπάζεηα. Σε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζα πξέπεη 

λα επαλαβεβαησζεί θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη φινη ζηνλ νξγαληζκφ έρνπλ ην ίδην 

φξακα θαη ελζηεξλίδνληαη ηα βαζηθά θίλεηξα πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ζηελ 

εηζαγσγή ελφο ERP θαη θαηαλννχλ ηα νθέιε θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζα 

απνθηήζνπλ. Θα κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα θξίλνπλ ηε ζηηγκή εθπιήξσζεο ησλ 

ζηφρσλ θαη ηελ άθημε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο.  

Ζ επζπγξάκκηζε επί ηνπ νξηζκνχ έρεη λα θάλεη κε ηνπο αλζξψπνπο, απηνί 

ζα πξέπεη λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο πνπ 

ζα ηνπο εθπαηδεχζεη, ζα αληηκεησπίζεη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο θαη ζα βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή θαηάζηαζε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο εξγαδφκελνπο. Δλέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πινπνίεζεο είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο. 

πλεπψο, ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνχλ θαη λα ζπγρξνληζηνχλ νη λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα θαηαλεκεζνχλ νη αλάινγνη πφξνη, λα ελεξγνπνηεζνχλ νη λένη 

ξφινη, λα ππάξρνπλ ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη θίλεηξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Όια ζα πξέπεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλα πξηλ αθφκε αξρίζεη ε παξαγσγηθή 

ρξήζε. 

- Δξιζοππόπηζη ηυν αλλαγών ζε ανθπώποςρ, διαδικαζίερ και 

ηεσνολογία ζε όλο ηο εύπορ ηηρ επισείπηζηρ: Οη νξγαληζκνί πνπ 

απνθαζίδνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο κε έλα ERP ζα πξέπεη λα 

επηθέξνπλ αιιαγέο ζε φιν ην εχξνο ηνπο. Υξεηάδνληαη ηα θαιχηεξα εξγαιεία πνπ 

δηαζέηεη ε ηερλνινγία, ηηο πιένλ απνδνηηθέο δηαδηθαζίεο, αλζξψπνπο 

εθπαηδεπκέλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εγξήγνξζεο θαη έρνπλ ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ππνζηεξίδνπλ, θηλεηνπνηνχλ θαη 
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ελδπλακψλνπλ ηηο λέεο ηθαλφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν ERP δελ είλαη 

κνλνδηάζηαην, αληίζεηα αγγίδεη πνιιέο δηαζηάζεηο ελφο νξγαληζκνχ. πλεπψο, ε 

ζπλερήο αιιαγή θαη ε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ επί κηαο δηάζηαζεο φρη κφλν δελ 

είλαη αξθεηή, αιιά πηζαλφλ είλαη αλψθειε. Σν νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζα επέιζεη 

κε ηαπηφρξνλε θαη ζπλδπαζκέλε αιιαγή θαη βειηίσζε επί φισλ ησλ δηαζηάζεσλ. 

- Υπηζιμοποίηζη ηηρ ζςγκεκπιμένηρ επισειπημαηικήρ πεπίπηυζηρ 

υρ επισειπημαηικού επγαλείος: Πνιινί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο πεξίπησζε (business case) 

σο ζηαηηθφ εξγαιείν, κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπο. Όκσο ην business case είλαη έλα δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη δπλακηθά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο πξνο ηνλ 

ηειηθφ πξννξηζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν πνιιψλ επηρεηξήζεσλ κε πνηθίιεο ρξήζεηο, φπσο ν 

θαζνξηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζρεδίσλ, ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη 

ησλ πνιηηηθψλ επίηεπμήο ηνπο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ κεηά ηελ πινπνίεζε γηα λα επέιζεη ε αιιαγή. Δίλαη δπλακηθφ εξγαιείν, 

δηφηη θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ή ην πιάλν ησλ ελεξγεηψλ 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα απνθνκηζηνχλ ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε, 

πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια. 

- Δθαπμογή ζσεδιαζηικών και διασειπιζηικών ππακηικών καηά ηον 

ππογπαμμαηιζμό νέυν ενεπγειών: Ο ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ πιάλσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο θαη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνινπζεί ηελ πινπνίεζε. 

Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη ηα πξνγξακκαηηζκέλα έξγα λα αθνινπζνχληαη απφ 

ιεπηνκεξή πιάλα δξάζεο θαη ζπληνληζκνχ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ 

εκεξνκελίεο παξάδνζεο έξγσλ θαη ρξνληθά ζεκεία ειέγρνπ ηεο πνξείαο ηνπ 

έξγνπ. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ κεραληζκνί κέηξεζεο ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ησλ αλακελφκελσλ νθειψλ, παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 
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- Μεηάβαζη ζε νέοςρ πόλοςρ: Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο απαηηεί 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ γλψζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, εηδηθνχο ζηα 

ζπζηήκαηα ERP, εηδηθνχο ζε δηαδηθαζίεο, ηνπο εγέηεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

ππεχζπλνπο έξγσλ θαη επηηξνπέο. Έρνπκε αλά πνιππιεζέο ζχλνιν αηφκσλ ζην 

νπνίν αληηζηνηρίδνπκε ξφινπο. Όηαλ φκσο ην ζχζηεκα εηζέξρεηαη ζηελ 

παξαγσγηθή θαηάζηαζε, παξαηεξνχκε κηα αιιαγή ησλ ξφισλ ηφζν ζε επίπεδν 

αηφκσλ φζν θαη ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Ζ εηζαγσγή ζηε 

λέα απηή θάζε απαηηεί ηελ ελνξρήζηξσζε ησλ ξφισλ, ψζηε ε αιιειεπίδξαζε 

ηνπο, ε εθηέιεζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο λα νδεγήζνπλ ζηελ νκαιή κεηάβαζε ζην 

λέν ζχζηεκα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ αθφκε 

δελ έρνπλ εθκεηαιιεπηεί. 

Οη νξγαληζκνί πνπ πεηπραίλνπλ ζε απηήλ ηε δεχηεξε θάζε είλαη απιψο 

πην ηθαλνί θαη απνηειεζκαηηθνί φζνλ αθνξά ζηε κεζνδεπκέλε θηλεηνπνίεζε θαη 

ζηελ θαζνδήγεζε ησλ λέσλ ξφισλ. ηελ θξίζηκε κεηάβαζε ζε απηνχο ηνπο 

λένπο ξφινπο, ν πξνζαλαηνιηζκφο δελ είλαη πιένλ ηφζν ε νκαδηθή εξγαζία φζν 

ε απαίηεζε γηα ηελ αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ δηαρεηξηζηηθψλ θαζεθφλησλ θαη 

επζπλψλ ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ. ηφρνο ησλ λέσλ ξφισλ είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο έρεη ήδε 

εθκεηαιιεπηεί ν νξγαληζκφο -ή θαη φρη -, ψζηε λα απνζβεζηνχλ ε επέλδπζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ε επέλδπζε ησλ αηφκσλ ζε ρξφλν θαη πξνζδνθίεο. 

- Γημιοςπγία, ενδςνάμυζη και αξιοποίηζη ηυν γνώζευν και ηηρ 

εμπειπίαρ επί ηυν διαδικαζιών: Ζ εζηίαζε ζηηο δηαδηθαζίεο είλαη ε θαηεχζπλζε 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί κεηά ηελ πινπνίεζε, θαζψο πιένλ ν νξγαληζκφο 

έρεη απνθηήζεη γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ. Οη επηηπρεκέλνη νξγαληζκνί 

βαζίδνληαη ζε απηήλ ηε γλψζε θαη ηε ρξεζηκνπνηνχλ, θαζψο θαη ηε δχλακε πνπ 

ηνπο παξέρνπλ νη λέεο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα ERP. Ο 

θαιχηεξνο ηξφπνο δηαρείξηζεο, επαχμεζεο θαη αμηνπνίεζεο απηήο ηεο γλψζεο 

είλαη ε ελζσκάησζε ζηνλ νξγαληζκφ εηδηθψλ αηφκσλ επί ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Φπζηθά, ηα πιένλ θαηάιιεια άηνκα βξίζθνληαη κεηαμχ εθείλσλ πνπ είραλ 
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εκπιαθεί ζηα αληίζηνηρα θνκκάηηα ηεο πινπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη 

δπλαηή ε απνξξφθεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, ηφηε ζα πξέπεη κε θάπνηνλ 

ηξφπν λα εθκεηαιιεπηνχκε ηε γλψζε πνπ έθεξαλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηε γλψζε 

πνπ απέθηεζαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Απηφ ζεκαίλεη είηε κηα δηαξθή 

ζπλεξγαζία κε απηνχο ηνπο ζπκβνχινπο ή ηελ θαηαγξαθή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

γλψζεο ηνπο. 

- Δνζυμάηυζη πεπαιηέπυ δςναηοηήηυν: Οη δπλαηφηεηεο ελφο ERP 

είλαη αλακθηζβήηεηα πνιιέο θαη ζεκαληηθέο, αιιά ε πξαγκαηηθή ηνπ δχλακε είλαη 

φηη απνηειεί κηα πιαηθφξκα εγθαηάζηαζεο θαη νινθιήξσζεο λέσλ ηζρπξψλ θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ, πνπ απμάλνπλ θαη βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο κηαο 

επηρείξεζεο. Έηζη, ε αξρηθή επέλδπζε εθηφο απφ ηα νθέιε πνπ παξέρεη απφ 

κφλε ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ λα εθκεηαιιεπηεί θαηλνηνκηθέο 

εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζεη ε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ θαη λα πνιιαπιαζηάζεη ηελ 

απφδνζε ηεο αξρηθήο ηεο επέλδπζεο. 

- Πποώθηζη ηηρ ομοιόηηηαρ μεηά ηην ςλοποίηζη: Ζ νκνηφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο, κηαο θνηλήο γιψζζαο, θνηλψλ 

πξαθηηθψλ θαη ζηελ παξνπζίαζε θνηλήο πιεξνθφξεζεο ζε θάζε ζεκείν ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ νδεγεί ζε θνηλά ζπκπεξάζκαηα. Ζ νκνηφηεηα απηή απνηειεί έλα 

ππνηηκεκέλν φθεινο ηνπ ERP αιιά θαη θξπθφ, αθνχ είλαη δχζθνιν λα 

πνζνηηθνπνηεζεί. Ωζηφζν, ε δχλακε ηεο είλαη νινθάλεξε θαη ζεκαληηθφηαηε: αλά 

θνηλφ πξφζσπν πξνο θάζε πειάηε, νπνηαδήπνηε εηαηξεία, ζε νπνηνδήπνηε 

κέξνο ηνπ πιαλήηε, κηα απνδνηηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ελφο 

νξγαληζκνχ, θαζψο θαη απνδνηηθφηεξε ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο άιισλ 

νξγαληζκψλ. Δίλαη κηα ηδηφηεηα πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζεί κεηά ην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο, θαζψο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα επηζηξέςεη ν νξγαληζκφο 

ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ηνπ κε κε ηππνπνηεκέλα ζπζηήκαηα θαη 

δηαδηθαζίεο. Απηφ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ζπκβεί φηαλ μεθηλήζεη θάζε εηαηξεία ηηο 

δηθέο ηηο αιιαγέο. Γηα απηφ ινηπφλ απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηνπ αηφκνπ δειαδή πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηελ νκνηφηεηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ λέσλ ηνπηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 
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- Δκπαίδεςζη και καθοδήγηζη ζηη σπήζη ηυν νέυν δςναηοηήηυν: Ζ 

πξφζθηεζε δπλαηνηήησλ είλαη έλα κεγάιν βήκα, ζα ήηαλ αλψθειε φκσο αλ δελ 

γλσξίδνπλ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ πσο λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Πνιινί 

νξγαληζκνί δεκηνπξγνχλ δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα δελ κπνξνχλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ, θαζψο δελ κπνξνχλ λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ 

ηνπο ρξήζηεο. Ζ επηηπρία βαζίδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αληζνξξνπίαο. 

Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ λέσλ ηθαλνηήησλ ζα πξέπεη λα εθηειείηαη 

ηαπηφρξνλα κε ηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, κε ηνλ νξηζκφ ησλ λέσλ ξφισλ, κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ απαξαίηεησλ πξνζφλησλ θαη ηελ αιιαγή ηεο 

θνπιηνχξαο. 

- Ανηιζηοίσηζη μεηαξύ οθελών και ςπεςθύνυν-ιδιοκηηηών: Καηά ηελ 

πινπνίεζε ε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

ρξφλνπ θαη πξνυπνινγηζκνχ αλήθεη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν, ηνλ εγέηε ηνπ 

έξγνπ. Όκσο ε παξαγσγηθή ρξήζε είλαη έλαο πξνζσξηλφο πξννξηζκφο. 

Τπάξρνπλ ζηε ζπλέρεηα πνιινί ελδηάκεζνη πξννξηζκνί, γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη 

λα νξηζηνχλ άηνκα, ηα νπνία ζα θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ άθημε ζηνπο 

πξννξηζκνχο απηνχο, φπσο έρεη πξνβιεθζεί. Σα άηνκα απηά ζα είλαη ππεχζπλα 

γηα νπνηαδήπνηε απνηπρία, αιιά θαη ζα ηνπο αλαγλσξίδεηαη ε επηηπρία. Ζ πνξεία 

ηνπο ζα είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλακελφκελσλ 

νθειψλ. Απηνί είλαη νη «ηδηνθηήηεο» ησλ νθειψλ θαη ζε απηνχο ζα ρξεψλεηαη 

νπνηαδήπνηε επηηπρία ή απνηπρία. Κάζε απνηέιεζκα έρεη θάπνηνλ ππεχζπλν. Οη 

«ηδηνθηήηεο» απηνί κπνξεί λα είλαη νη δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ, ν ππεχζπλνο 

ελφο έξγνπ ή κηαο δηαδηθαζίαο ή θαη νπνηνζδήπνηε άιινο. 

- Οπιζμόρ διαδικαζιών μέηπηζηρ: Τπάξρεη ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε φηη 

εάλ δεκηνπξγήζεηο θάηη δπλαηφ, ε επηηπρία είλαη εμαζθαιηζκέλε εληφο νξηζκέλσλ 

νξίσλ, φηη δειαδή ζα έρεηο νπσζδήπνηε επηηχρεη θάπνηα πξάγκαηα, πνιιά ή 

ιίγα, αιιά αξθεηά. Απηφ φκσο είλαη κηα ιαλζαζκέλε αληίιεςε θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν κηα επηθίλδπλε πξαθηηθή. Οη επηηπρεκέλνη νξγαληζκνί νξίδνπλ 

ζηφρνπο, πξνυπνινγηζκνχο, ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη θξνληίδνπλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ θαη ηελ απνθφκηζε ησλ 
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αλακελφκελσλ νθειψλ, πνιινί νξγαληζκνί επαλαπαχνληαη κε απνηέιεζκα είηε 

λα επηζηξέςνπλ ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε είηε λα ηνπο μεπεξάζνπλ νη 

αληαγσληζηέο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ηα θέξδε αλαζηξέθνληαη, εάλ δελ 

ζπλερίζεη νξγαληζκφο λα νξίδεη λένπο ζηφρνπο θαη λέεο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμήο ηνπο.  

3.7 Παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο πινπνίεζεο ζπζηεκάηωλ ERP 

 

Όπσο ζε θάζε πνιχπινθν έξγν, ε επηηπρία πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ERP εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ζπζηεκαηηθήο κεζφδνπ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, αιιά θαη απφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ιήςε κέηξσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζε θαίξηα ζεκεία ηνπ έξγνπ. Σξία απφ ηα 

ζεκεία, ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, ζπδεηνχληαη θαησηέξσ: 

 Αληηθείκελν/Πεδίν εθαξκνγήο έξγνπ (project scope) 

 Αλζξψπηλνη πφξνη (resources) 

 Γηνίθεζε έξγνπ 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο 

απαηηεί πξνζεθηηθή αληηκεηψπηζε. Ωο δηεπθξηληζηηθφ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε 

νξηνζέηεζε ηεο πινπνίεζεο ζπζηήκαηνο ERP, έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδεη απζηεξά 

ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Δλαιιαθηηθά, ην έξγν ζα κπνξνχζε 

λα νξηνζεηεζεί έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ππνζηήξημε ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ απφ ην ζχζηεκα. Δπίζεο, ζπληζηάηαη ε 

απνθπγή κεηαβνιήο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο.  

Ζ επηινγή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ αλαθέξεηαη ζηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νκάδα πινπνίεζεο, θαζψο θαη ζηα 

ζηειέρε ηεο νκάδαο ζπκβνχινπ πινπνίεζεο. Όζνλ αθνξά ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο, ζπλίζηαηαη ε εληαηηθή απαζρφιεζε ζην έξγν (θαηά 40% - 60% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπο) ζηειερψλ πνπ εθπξνζσπνχλ φιεο ηηο θαίξηεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Απαξαίηεηε επίζεο ζεσξείηαη ε πιήξεο 

απαζρφιεζε ελφο εθπαηδεπκέλνπ ζηειέρνπο ηεο επηρείξεζεο. ηα επηιεγκέλα 
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ζηειέρε πξέπεη λα δνζνχλ θαηάιιεια θίλεηξα αιιά θαη πεξηνξηζκνί έηζη ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο απνρψξεζεο απφ ηελ εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ή ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά ηα ζηειέρε 

ηνπ ζπκβνχινπ, ζπλίζηαηαη λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ζηειερψλ κε εκπεηξία 

ζε πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ERP ζε επηρεηξήζεηο παξνκνίνπ αληηθεηκέλνπ. Σν 

εγεηηθφ ζηέιερνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο πξέπεη λα επηιερζεί πξνζεθηηθά, 

λα θαηνλνκαζηεί θαη λα θαζνξηζηνχλ θαλφλεο αληηθαηάζηαζεο. Δπίζεο ζπλίζηαηαη 

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

επηρείξεζεο θαζψο θαη απφ ην ζχκβνπιν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

3.8 Πξνβιήκαηα από ηελ πινπνίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο 

Σα πξνβιήκαηα πνπ νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη θαη‟ αξρήλ ε θπζηθή αληίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ ζε 

θάζε λεσηεξηζκφ. Ζ χπαξμε κεκνλσκέλσλ ηνκέσλ ζηελ επηρείξεζε κε ηδηαίηεξα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αλά ηνκέα, ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ ηε ξνή θαη 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο επηρείξεζεο. Παξάιιεια ε κε 

αλνηρηή θαη επέιηθηε αξρηηεθηνληθή πνιιψλ ERP ζπζηεκάησλ δελ επηηξέπεη ηε 

γξήγνξε θαη επηηπρή ελζσκάησζε απηψλ ζε επηρεηξήζεηο. Σέινο, νη ζπρλά 

πξνηεηλφκελεο “Best Practices” ιχζεηο ή δηαδηθαζίεο πνπ ήηαλ ελζσκαησκέλεο ζε 

νξηζκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα ERP απέηπραλ λα αληηθαηνπηξίζνπλ θαη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο θαη‟ αξρήλ ηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν, ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αγνξψλ, θιάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ νθείινληαη ζηνλ ηξφπν 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. Ζ δεχηεξε γεληά ησλ ζπζηεκάησλ ERP θαιχπηεη φρη 

κφλν ηηο ελδν-επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ηηο εμσ-επηρεηξεζηαθέο, νη 

νπνίεο ζηηο ζπλζήθεο ηεο “Νέαο Οηθνλνκίαο” είλαη ηδηαίηεξα επηηαθηηθέο θαη 

απμεκέλεο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμσ-επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

δπλαηφ λα επηηεπρζεί κφλν θαη εθφζνλ ππάξρεη ζπλεξγαζία, πνπ ζεκαίλεη 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο εηεξνγελψλ δηαδηθαζηψλ θαη πινπνίεζεο ησλ ηδεψλ- 

αλεμάξηεηα απφ πνπ πξνέξρνληαη ή ζε ηη ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ – θαζψο 

επίζεο ζχλδεζε κε πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο αθφκα θαη αλ απηνί ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη 
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ζηηο επηρεηξήζεηο λα πεηχρνπλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, επεθηείλνληαο ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο πέξα απφ ην e-Business. 

 

 

 

3.9 Υπάξρεη ζπκβαηόηεηα ηωλ ζπζηεκάηωλ ERP κε ηελ 
“θνπιηνύξα” όιωλ ηωλ επηρεηξήζεωλ; 

 

Σα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ 

πφξσλ κε ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη θαη νινθιεξψλεηαη ε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία 

ησλ επηρεηξήζεσλ θνζηίδνπλ εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα λα απνθηεζνχλ θαη 

παξάιιεια ππνρξεψλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε νινθιεξσηηθή νξγαλσηηθή αιιαγή. 

Κάπνηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πηνζέηεζαλ ηα ζπζηήκαηα ERP παξνπζίαζαλ 

ηεξάζηηα θέξδε. Απφ ηελ άιιε φκσο θάπνηεο ππνρξεψζεθαλ ζε κείσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κε πνιχ ιίγα νθέιε απφ ηελ αιιαγή ή αθφκε 

αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ. Ηζηνξηθά, έλα θνηλφ 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε φηαλ πηνζεηεί έλα παθέην ινγηζκηθνχ 

δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, είλαη πεξηπηψζεηο αβεβαηφηεηαο, “misfit”, 

δειαδή θελά κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ θαη ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κέρξη ηελ αιιαγή. Έηζη, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα 

επηιέμνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ, 

απνδερφκελνη θάπνην πηζαλφ θφζηνο. Σν πξφβιεκα απηφ κε ηε ρξήζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ERP γίλεηαη αθφκα πην έληνλν επεηδή ε πνιππινθφηεηα θαη ε 

νινθιήξσζε ησλ κνληέισλ, ε ρξήζε θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε αλάκημε 

πνιιψλ ρξεζηψλ θάλεη ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ πνιχπινθε. Δπίζεο ην 

γλσζηηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη εληππσζηαθφ. Λίγνη 

είλαη απηνί πνπ θαηαλννχλ αξθεηά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ERP 

ψζηε λα εθηηκήζνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο ρξήζεο ηνπο ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

Πεξηπηψζεηο κε θαιήο πξνζαξκνγήο αλαθέξνληαη: 
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- ηα δεδομένα: Πεξηπηψζεηο κε θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ 

ERP φζνλ αθνξά ζηα δεδνκέλα, πξνέξρνληαη απφ ηελ αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ 

απαηηήζεσλ ελφο νξγαληζκνχ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ERP ζπζηήκαηνο ζηε 

κνξθή ησλ δεδνκέλσλ. Ζ επίιπζε ηνπ ράζκαηνο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη 

πνιχ δχζθνιε, δηφηη απαηηείηαη αλαζρεδηαζκφο ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. 

Γηα παξάδεηγκα έζησ έλα ζχζηεκα ERP πνπ απαηηεί ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ 

ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ σο εμήο: φλνκα – δεχηεξν φλνκα – επψλπκν. Απηή 

είλαη ε ζπλεζηζκέλε κνξθή θαηαγξαθήο ελφο νλφκαηνο. Πνιιέο θνξέο φκσο γηα 

νλφκαηα μέλσλ ρσξψλ δελ είλαη εχθνιν λα δηαθξηζνχλ ηα νλφκαηα (κηθξφ, 

επψλπκν, θιπ.) κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ζηα δεδνκέλα.  

- ηη λειηοςπγία: Πεξηπηψζεηο κε θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ 

ERP ππάξρνπλ θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθφ. Γεκηνπξγνχληαη απφ αζπκβαηφηεηα 

κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζε φξνπο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο. Οη ηξεηο πην ζπλεζηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

δπζιεηηνπξγίαο εκθαλίδνληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε θάπνην 

ρξήζηε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Πεξηπηψζεηο αζπκβαηφηεηαο 

ζηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ππάξρνπλ φηαλ νη πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο γηα 

ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο δελ αξκφδνπλ ζηηο αλάγθεο ηεο. Γηα παξάδεηγκα 

θάπνηα λέα ζπζηήκαηα ERP παξέρνπλ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα κε πνιχ 

πςειφηεξν θφζηνο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ρξεηάδεηαη δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ 

παξνρέα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζε πεξηζζνηέξσλ αδεηψλ ρξήζεο – 

πξφζβαζεο, αλάινγα κε ηηο αξκνδηφηεηεο θάζε ρξήζηε. Λάζε θαηά ηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ θαη έγθξηζεο ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο γηα θάπνηνλ ρξήζηε κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ. Ο ιαλζαζκέλνο έιεγρνο δελ επηδξά ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά ζρεηίδεηαη άκεζα κε πςειφ ξίζθν ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Ο έιεγρνο πξφζβαζεο 

ζηνπο ρξήζηεο πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Λεηηνπξγηθή αζπκβαηφηεηα εκθαλίδεηαη φηαλ θάπνηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο 

ιείπνπλ ή είλαη αθαηάιιεια λα ζπλεξγαζηνχλ κε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία, ζπρλά 
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εμαηηίαο δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο ERP θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ 

ηεο επηρείξεζεο. 

- ηη λήτη αποθάζευν: ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε δεκηνπξγείηαη 

πξφβιεκα ιφγσ αζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ERP φζνλ αθνξά ζηε κνξθή πνπ παξέρεη ην 

ζχζηεκα ηηο πιεξνθνξίεο, αλαγθαίεο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Μέρξη 

ζήκεξα απηή είλαη ε επηθξαηέζηεξε κνξθή δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ 

ERP. Τπάξρνπλ, αιήζεηα ηξφπνη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη πνηνο είλαη ν 

αληίθηππνο γηα ηελ επηρείξεζε; Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζε πεξίπησζε 

αζπκβαηφηεηαο κεηαμχ νξγαληζκνχ θαη ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ππάξρεη έλα θάζκα δπλαηψλ ιχζεσλ. Οη ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ελαιιάζζνληαη κεηαμχ νξγαληθψλ αιιαγψλ 

ζηελ επηρείξεζε θαη αλαπξνζαξκνγήο – εμαηνκίθεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο 

εηδηθέο αλάγθεο ηεο επηρεηξήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ παξνρέα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ERP. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπάξρεη βέβαηα θαη 

κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε, ε νπνία γηα παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

πξφζβαζεο ζα πεξηιακβάλεη είηε κείσζε ησλ “ζηαζκψλ” ειέγρνπ πξφζβαζεο 

ηνπ ρξήζηε, είηε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κέζσ πεξηζζφηεξσλ θαη πην 

εμεηδηθεπκέλσλ “νζνλψλ”. Γεληθά έρεη παξαηεξεζεί φηη απνθεχγνληαη νη αιιαγέο 

ζην παθέην ειέγρνπ ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο πνπ 

απαηηείηαη θαη ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε πεξίπησζε 

κειινληηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθφκα θαη φηαλ γίλεηαη 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ERP ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο, δελ 

γίλνληαη αιιαγέο ζην ηκήκα ειέγρνπ ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Παξ‟ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δπζιεηηνπξγία θαη 

αζπκβαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, ε κέρξη 

ζήκεξα εκπεηξία απφ ηε ρξήζε ηνπο „έρεη παξνπζηάζεη πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία. Σα 

ζπζηήκαηα ERP βνεζνχλ ηελ επηρείξεζε ζηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο φζνλ 

αθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ θέληξνπ θφζηνπο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο 
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παξαγσγήο. Απηφ βέβαηα επηηπγράλεηαη κε ελαιιαθηηθφ θφζηνο ηελ εξγαζία κε 

κεγαιχηεξν αξηζκφ δεδνκέλσλ. 

3.10 Η απνηίκεζε ηεο επέλδπζεο ζε ERP - Δπηζηξνθή ηνπ ROI κεηά 
ηελ πινπνίεζε ηνπ 

 

Όπσο ίζρπε ζηελ αξρή γηα φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, ε 

εγθαηάζηαζε ελφο ERP πξντφληνο ήηαλ κηα εηαηξηθή απφθαζε πνπ ιακβάλνληαλ 

πξσηίζησο γηα ηνλ ηερλνινγηθφ λεσηεξηζκφ θαη ηνλ «εθζπγρξνληζκφ» ηεο 

εηαηξείαο πνπ ζπκβφιηδε, θαη δεπηεξεπφλησο κηα επέλδπζε πνπ ζα έπξεπε λα 

απνηηκάηαη ζηε βάζε ηεο «επηζηξνθήο ηεο», ηνπ γλσζηνχ Return On Investment 

(ROI). Μεηά απφ αξθεηά παξάπνλα θαη αξλεηηθέο εκπεηξίεο φζνλ αθνξά ηηο 

κεζφδνπο αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο ERP ζπζηήκαηνο ζε 

εηαηξείεο δηαθφξσλ θιάδσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ, έρεη γίλεη θαηαλνεηφ 

πσο θαη απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα δηέπεηαη απφ δχν βαζηθέο αξρέο:  

  Ζ πξνκήζεηα ππνδνκήο ΗΣ λα κελ απνηειεί «έμνδν» αιιά 

«επέλδπζε». 

 Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ERP ζπζηήκαηνο, φπσο φιεο νη επελδχζεηο, 

λα απνηηκάηαη ζηε βάζε ηεο «επηζηξνθήο ηεο δαπάλεο γηα ηελ 

επέλδπζε» (ROI). 

Ζ πξψηε αξρή απνηειεί πιένλ αμίσκα θαη σο ηέηνην δε ρξήδεη απφδεημεο. 

Ζ δεχηεξε αξρή απνηειεί απαίηεζε πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ζε θάζε 

αλάινγν έξγν. Αο δνχκε ηηο πιεπξέο απηήο ηεο απνηίκεζεο, ηφζν ζε ρξεκαηηθφ 

φζν θαη ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν. 

3.10.1 Παξάγνληεο θόζηνπο 

Ζ δηαδηθαζία πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ελφο ERP ζπζηήκαηνο 

ηκεκαηνπνηείηαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο εμφδσλ: 

 Δξοπλιζμόρ και Τποδομή: Σάμε Κφζηνπο απφ 3.000 – 30.000 

επξψ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ζε ζπζηνηρίεο δίζθσλ (RAID 
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θπζηθά!), επεμεξγαζηψλ, εθηηκψκελνπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη 

ηερλνινγίαο επεμεξγαζηψλ (ε Intel δελ απνηειεί κνλφδξνκν). 

 Πποφόνηα Λογιζμικού: Σάμε Κφζηνπο απφ 30.000 επξψ έσο …, 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξντφληνο, ηα επηκέξνπο ηκήκαηα 

(modules) πνπ έρεη αλάγθε ε εηαηξεία ε εηαηξεία ζαο, ηηο απαηηήζεηο 

ζαο ζε ρξήζηεο, θιπ. 

 Τπηπεζίερ Πποζαπμογήρ και Παπαμεηποποίηζηρ: Σάμε 

Κφζηνπο: Μνλάδα θφζηνπο ν «αλζξσπνκήλαο» θαη κε ρξέσζε πεξί 

ηα 6.000 επξψ/αλζξσπνκήλα. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο 

πνηθίιιεη, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ζαο θαη ηελ ηθαλφηεηα αθελφο 

ηνπ πξντφληνο λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο θαη αθεηέξνπ ηεο 

εκπεηξίαο ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο πνπ ην πνπιά λα 

θαηαγξάθνπλ ηηο απαηηήζεηο ζαο ζσζηά θαη λα ηηο πινπνηνχλ φπσο 

πξέπεη. 

3.10.2 ERP: Σε αλαδήηεζε ηνπ Return On Investment 

χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο AMR Research, νη ηξείο 

ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη γηα ηελ αγνξά ινγηζκηθνχ ERP είλαη ε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

Αλ θαη δε ζα κπνξνχζακε λα δηαθσλήζνπκε κε απηέο ηηο επηινγέο, νη πξνζδνθίεο 

κηαο επηρείξεζεο κεηά ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP είλαη ζίγνπξα πνιχ 

πην ζχλζεηεο θαη εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν απηή δξαζηεξηνπνηείηαη. Δίλαη βέβαην φηη ην ινγηζκηθφ 

ERP απαηηεί ηε δέζκεπζε ζεκαληηθψλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ αγνξά, 

εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε, εθπαίδεπζε, ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη πφξνη απηνί, εθηφο απφ ρξεκαηηθά πνζά, πεξηιακβάλνπλ θαη ηε 

δέζκεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. 

Ζ ηειηθή ζπληζηακέλε φισλ απηψλ ζα κπνξνχζε ζεσξεηηθά λα 

απεηθνληζηεί ζε έλα πεξίπινθν κνληέιν πνπ ζα πεξηέγξαθε ηηο πθηζηάκελεο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα ηειηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ ERP ζπζηήκαηνο. Δθφζνλ 
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φιεο νη κνληεινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο αλαιπζνχλ θαη κεηξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά, 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί κε έλα γλψξηκν αξηζκφ: ηελ 

Απφδνζε ηεο Δπέλδπζεο (Return on Investment, ROI), πνπ νπζηαζηηθά 

αληηπξνζσπεχεη ην θέξδνο πνπ πξνζδνθεί ε επηρείξεζε απφ ηελ επέλδπζή ηεο 

ζε ινγηζκηθφ ERP. Ζ εμεχξεζε ηνπ ROI απνηειεί, απφ κφλε ηεο, ηδηαίηεξα 

επίπνλε θαη δχζθνιε εξγαζία. Τπάξρνπλ, φκσο, θάπνηεο γεληθέο θαηεπζχλζεηο 

πνπ δίλνπλ κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο απφδνζεο ηνπ ERP, φπσο:  

 Πιεξνθνξία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν: Γεκηνπξγεί ζπλζήθεο εχθνιεο 

δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη απνθπγήο αλεπηζχκεησλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ έιιεηςε άκεζεο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίαο ζην 

γξήγνξα κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δνχκε 

ίζσο κεηαθξάδεηαη θαη ζε δπζθνιία επηβίσζεο. 

 Μείσζε ρξφλνπ θαηαρσξήζεσλ ησλ δεδνκέλσλ: Ζ πιεξνθνξία 

εηζέξρεηαη κηα θνξά θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ νιφθιεξε ηελ εηαηξεία. 

 Βειηίσζε ζηηο δηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο (consolidation): Αλαθέξεηαη 

ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ή/θαη ζηνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ. Ζ 

ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα είλαη (ζε κεγάιν βαζκφ) 

απηφκαηε, κε ηηο θαηάιιειεο κεηαηξνπέο ζην λφκηζκα, ηα ινγηζκηθά 

πξφηππα θαη ηηο φπνηεο άιιεο ηδηαηηεξφηεηεο. 

 Δπθνιφηεξε ζπκκφξθσζε ζε ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά 

πξφηππα: Δίλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ε αδπλακία πηνζέηεζεο 

απφ ηελ επηρείξεζε πνηθίισλ πξνηχπσλ, φπσο ησλ πξνηχπσλ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9002, IAS θιπ. Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (IAS) κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα ζα είλαη ππνρξεσηηθά 

γηα ηελ Διιάδα θαζψο θαη γηα φιε ηελ Δπξψπε. Έλα θαιφ ERP 

ζχζηεκα, κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο κνληεινπνίεζεο, θάλεη ηε 

κεηάβαζε εχθνιε θαη ζίγνπξε. 

 Αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε: Απνηειεί έλα πξφβιεκα ηνπ 

νπνίνπ ε ιχζε είλαη επηηαθηηθή φζν θαη δαπαλεξή. πρλά απαηηεί 
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αιιαγή ζε πιήζνο άπισλ παξαγφλησλ, φπσο ζηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν ινγηζκηθφ ERP βειηηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ κε ηε βειηίσζε άιισλ παξακέηξσλ, φπσο ηελ 

ηαρχηεξε εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ θιπ. 

 Μείσζε ιαζψλ: Έλαο παξάγνληαο πνπ ζεσξείηαη ζρεηηθά εχθνια 

κεηξήζηκνο, έρεη άκεζε αληαπφθξηζε ζε πιήζνο άιισλ, φπσο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηε κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ζηε κείσζε ησλ δηαθπγφλησλ θεξδψλ, θιπ. 

Σα παξαπάλσ είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε πνπ κπνξεί λα έρεη κηα 

εηαηξεία απφ έλα ERP ζχζηεκα. Υξεηάδεηαη φκσο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

επηινγή ηνπ. Μηα ιαλζαζκέλε επηινγή φρη κφλν ζα θάλεη ην ROI έλα φλεηξν αιιά 

κπνξεί λα απνβεί θαη θαηαζηξνθηθφ γηα ηελ εηαηξεία. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

αλαθέξνληαη παξαδείγκαηα εηαηξεηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επελδχζεη 

εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ERP θαη παξφια 

απηά λα ζπλερίδνπλ λα πιεξψλνπλ γηα πνιινχο κήλεο ή θαη ρξφληα. ην δηεζλή 

ρψξν έρνπκε αθφκε θαη παξαδείγκαηα εηαηξεηψλ φπνπ ε ιαλζαζκέλε επηινγή 

νδήγεζε ζε ρξενθνπία. Πξφζθαηα, Unisource Worldwide, Inc., κε 7 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηδίξν δηαλνκέαο πξντφλησλ ραξηηθψλ, ππέζηε 

νινζρεξήο δεκηά 168 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ζρεηηδφκελα θφζηε κηαο 

εγθαηαιεηκκέλεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ SAP. Ζ θαξκαθεπηηθή εηαηξεία FOX 

Meyer, κε θχθιν εξγαζηψλ 5 εθαηνκκχξηα δνιάξηα νδεγήζεθε ζε πηψρεπζε ην 

1996, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο SAP θαηαζέηνληαο αγσγή γηα απνδεκίσζε απφ ηελ SAP. 

Ση ζα πξέπεη ινηπφλ λα πξνζέρεη ν θάζε κειινληηθφο πειάηεο ERP; 

 Σν ζχζηεκα λα είλαη γηα ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο ηνπ θαη φρη γηα 

θνινζζνχο. Μελ πξνζπαζείηε λα αγνξάζεηε έλα ηξέλν γηα λα 

δηαλχζεηε κηα κηθξή απφζηαζε, αιιά νχηε θαη παηίλη. Βεβαησζείηε 

πσο ην ζχζηεκα πνπ ζα επηιέμεηε είλαη επέιηθην θαη πξνζαξκφδεηαη 

γξήγνξα θαη εχθνια ζηηο αλάγθεο ζαο. 
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 ηγνπξεπηείηε φηη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία είλαη κεγάιε, δπλαηή, 

κε κέιινλ. Γελ είλαη δπλαηφ κηα κηθξή εηαηξεία κε κεξηθνχο (αθφκα 

θαη δεθάδεο) πξνγξακκαηηζηέο λα ππνζηεξίδεη ζνβαξά πσο έρεη 

θαηαζθεπάζεη ERP (θαηλφκελν πνιχ ζπρλφ ζηελ Διιάδα). Ζ 

ηερλνινγία θαη νη απαηηήζεηο δηαξθψο αιιάδνπλ. Θα κπνξεί ην 

ζχζηεκα λα ζαο θαιχςεη ζην κέιινλ ή, αθφκε πεξηζζφηεξν: Θα 

ππάξρεη ζην κέιινλ; 

 Αλνηρηή αξρηηεθηνληθή: Δπεηδή θαλέλα ζχζηεκα δελ είλαη πιήξεο, ε 

νκαιή επηθνηλσλία κε άιια ζπζηήκαηα, Internet θιπ. είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ καθξνπξφζεζκα πξνζηαηεχεη ηελ 

επέλδπζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

3.11 Αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔRP, κεηά ηελ πινπνίεζή 
ηνπ 

 

Σν ζχζηεκα ERP θαιείηαη λα βειηηψζεη δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ επηρείξεζε, 

ψζηε ε ηειεπηαία λα ιεηηνπξγεί ζαλ “ξνιφη”, απηνκαηνπνηψληαο ζε κεγάιν βαζκφ 

δηαδηθαζίεο πνπ παξαδνζηαθά εθηεινχληαλ ρεηξφγξαθα θαη κε ηππνπνηεκέλα. Με 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ERP ζηελ επηρείξεζε δε ζεκαίλεη φηη ιχλνληαη απηφκαηα 

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

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

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

αλακελφκελε. Αο δνχκε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά “ζεκάδηα” ηα νπνία δειψλνπλ 

φηη ην ERP δε ιεηηνπξγεί ζσζηά: 

 Ζ εηαηξεία θηάλεη ζην ζεκείν λα εθδίδεη πεξηζζφηεξα απφ 15 

ρεηξφγξαθα ηηκνιφγηα ην κήλα. 

 Ο ρξφλνο κεηαμχ ηεο εγγξαθήο ηεο πιεξσκήο θαη ηεο πξφζβαζεο 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηακείνπ είλαη κεξηθά δεπηεξφιεπηα. 
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 Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ην 

ζχζηεκα λα εκθαλίδεη θάηη ζηελ απνζήθε πνπ δελ ππάξρεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 Οη άλζξσπνη ζηελ παξαγσγή θάλνπλ δηαξθψο ρεηξνθίλεηεο 

αιιαγέο ζηηο πξνβιέςεηο. 

 Έλαο βαζηθφο πξνκεζεπηήο ελεκεξψλεη γηα θαζπζηέξεζε ηξηψλ 

εβδνκάδσλ ζηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο. 

 Ζ εηαηξεία κεηαθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ξσηάεη γηαηί δε δίλεηε 

πξνο απνζηνιή ηελ ίδηα εκέξα θαη κε ην ίδην θνξηεγφ ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ πεγαίλνπλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ. 

 Αξθεηά ζπρλά νη πειάηεο δηακαξηχξνληαη γηαηί νη εθπηψζεηο πνπ 

ηνπο έρεηε ππνζρεζεί δελ ππάξρνπλ ζηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδεηε. 

 Οη ππάιιεινη δε ιακβάλνπλ φιεο ηηο παξνρέο πνπ έρνπλ 

ζπκθσλήζεη κε ηελ επηρείξεζε (ι.ρ. πιεξσκή θηλεηνχ, 

απηνθηλήηνπ, θιπ.), κε απνηέιεζκα ζπρλά λα αλαγθάδνληαη λα 

απεπζχλνληαη νη ίδηνη ηειεθσληθά ζην ηκήκα δηαρείξηζεο 

πξνζσπηθνχ. 

 Ζ πξνεηνηκαζία ηεο κηζζνδνζίαο ζπρλά απαηηεί ρεηξφγξαθεο 

παξεκβάζεηο. 

 Υξεζηκνπνηνχληαη ρεηξφγξαθεο θφξκεο γηα δηαδηθαζίεο ξνπηίλαο. 

Σα αίηηα γηα ηηο παξαπάλσ δπζιεηηνπξγίεο κπνξεί λα νθείινληαη ζε 

δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο: Αλεπαξθέο hardware, Πξνζσπηθφ 

πνπ έρεη έξζεη πξφζθαηα ζηελ επηρείξεζε θαη δελ έρεη ηελ 

απαηηνχκελε εθπαίδεπζε ζην ζχζηεκα, ζηαδηαθή απνζηαζηνπνίεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην ζχζηεκα, ε επηρείξεζε δελ πξνέβιεςε λα 

επηιχζεη έγθαηξα ηα πξνβιήκαηα ησλ ρξεζηψλ κε ην ζχζηεκα θαη 

εθείλνη ην παξαθάκπηνπλ, ην ζχζηεκα έρεη θνξησζεί ππεξβνιηθά, 

κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ηνπο ρξήζηεο. 
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  Έηζη, ινηπφλ, ην ERP δε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα 

project κε νξηζκέλε αξρή θαη ηέινο. Σν ηέινο ηνπ έξγνπ απηνχ δελ 

έξρεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ERP ζηελ επηρείξεζε αιιά 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα έξγν δηάξθεηαο, εθφζνλ ε επηρείξεζε 

επηζπκεί πξαγκαηηθά λα έρεη νθέιε απφ απηφ. Ζ εγθαηάζηαζε ελφο 

ζπζηήκαηνο ERP ζε κηα επηρείξεζε πξαθηηθά ηειεηψλεη κε ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ έλα άιιν ζχζηεκα, φηαλ θαη εάλ απηή 

ζπκβεί. 

3.12 Η αγνξά ηνπ ERP ζηελ Διιάδα  

 

Σν πξψην εξψηεκα ηεο Γηνίθεζεο κπξνζηά ζε κία δηαδηθαζία 

εγθαηάζηαζεο ελφο ινγηζκηθνχ ERP ή θαη αιιαγήο ERP (γηαηί ζπκβαίλνπλ θαη 

απηά) είλαη: πνην παθέην; πνηνο πξνκεζεπηήο; Παξά ηηο ζπγρσλεχζεηο εηαηξεηψλ 

ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο 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 - φρη απαξαίηεηα απφ ην ρψξν ησλ ηαρπθίλεησλ θαηαλαισηηθψλ 

πξντφλησλ (FMCG) ή ζπλαθείο ρψξνπο αιιά θαη ζην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ - 

ζίγνπξα ζα έδεηρλε φηη ν αξηζκφο εηαηξεηψλ πνπ είλαη δπλεηηθνί πειάηεο ιχζεσλ 

ERP είλαη αθφκε πάξα πνιχ κεγάινο. Καηά ζπλέπεηα ε πίηα είλαη κεγάιε θαη 

θαηά ηελ εθηίκεζή καο ππάξρεη ρψξνο θαη γηα λέεο πξνηάζεηο. Αλ θαη πιένλ είλαη 

θνηλφηππν λα επηζεκαίλεηαη, έλαο βαζηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ιχζεσλ ERP πνπ 

δηαηίζεληαη είλαη, (α) κεγάια πνιπεζληθά παθέηα θαη (β) ειιεληθά ERP.  

ηελ πξψηε θαηεγνξία ζηελ ειιεληθή αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη έληνλα 

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

Financials, MFG/PRO ERP/ERM System θαζψο θαη ην θιαζηθφ BPCS. Σα 
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πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ ιχζεσλ ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ε πςειή ηνπο 

παξακεηξηθφηεηα, ε νινθιεξσκέλε (integrated) ελζσκάησζε πεξηθεξεηαθψλ 

θπθισκάησλ (Παξαγσγή, Γηαρείξηζε Έξγσλ/πκβάζεσλ, πληήξεζε 

Δμνπιηζκνχ, Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, θ.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 εηαηξεία έρεη 

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

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

απηή επέλδπζε, είλαη ππνρξεσκέλε λα δεζκεχζεη ζεκαληηθνχο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο ζηελ δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο (implementation). To δήηεκα ηέινο 

ηεο ειιεληθνπνίεζεο ππήξμε θαη ζπλερίδεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 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, 

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

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

επίπεδα. Δδψ βέβαηα δελ ηίζεληαη ζέκαηα ειιεληθνπνίεζεο, νη απαηηνχκελνη 

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

είλαη θάπσο ιηγφηεξνη, αιιά ε πξνζθεξφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη νινθιήξσζε 

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

φηη νη ειιεληθνί Οίθνη ζε γεληθέο γξακκέο επελδχνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε 

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

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

ηνπ ERP έρνπλ αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθέο αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα 

ηνπο, φζνλ αθνξά ηφζν ηελ αξρηηεθηνληθή αλάπηπμήο ηνπο φζν θαη ηα λέα 

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



 82 

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 (ζε ζρέζε κε ην UΝΗΥ θαη 

ην AS-400) θαη ζπλεξγάδνληαη κε φιεο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ: Oracle, Microsoft 

SQL Server, DB2, θ.ιπ. Δπίζεο αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθφ ηερληθφ ζηνηρείν 

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

αξρηηεθηνληθήο, πνπ εμαζθαιίδεη ηαρχηεηεο επηθνηλσλίαο κε remote sites, ζηνηρείν 

κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππνθαηαζηήκαηα.  

 

3.13 Γηαηί νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο επελδύνπλ ζε ERP;  

Έλα δεχηεξν 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. Απφ αλαθνξέο εκπείξσλ ζηειερψλ δηαπηζηψλεηαη 

δπζηπρψο φηη κάιινλ ζπάληα νη ειιεληθέο εηαηξείεο 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 

ηνπ implementation θαη έρεη αξλεηηθή επίπησζε φζνλ αθνξά ηελ σθέιεηα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνθνκίζεη κηα επηρείξεζε απφ ην ERP.  

ηαηηζηηθά, ε πιένλ ζπλεζηζκέλε απάληεζε πνπ παίξλεηο φηαλ ζέηεηο ην 

εξψηεκα: «γηαηί ERP;», είλαη «δηόηη ππάξρεη έιιεηςε επαξθνύο πιεξνθόξεζεο 

από ην παιηό ζύζηεκα». 

Κπξηαξρεί ε άπνςε φηη είλαη φηη ε απαίηεζε γηα reporting είλαη ε 

απινχζηεξε πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη κηα εηαηξεία απφ έλα πιεξνθνξηαθφ 
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ζχζηεκα, δεδνκέλνπ φηη ζρεδφλ νπνηνδήπνηε παθέην ζε παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ βαζίδεηαη (ή θαη έρεη κέξνο ηεο ινγηθήο ηνπ αλαπηπγκέλν) ζε κία ζρεζηαθή 

βάζε δεδνκέλσλ (RDBMS) δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιεζεί ε απαηηνχκελε 

πιεξνθφξεζε κε φινπο ηνπο ηξφπνπο. Με άιια ιφγηα, απηή θαη κφλν ε απαίηεζε 

είλαη κηθξή ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο επέλδπζεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ε 

εηαηξεία γηα ην ERP. Γπζηπρψο πνιχ ζπαληφηεξα νη εηαηξείεο 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 εηαηξεία. Απηφ δπζηπρψο γίλεηαη ζπλήζσο θαηαλνεηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

implementation, θη εδψ εξρφκαζηε ζηνλ θεθαιαηψδε ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ 

πινπνίεζεο.  

3.14 Ο ξόινο ηνπ ζπκβνύινπ πινπνίεζεο  

 

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 – επηπρψο πνιχ ιίγεο – 

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 ζχκβνπινη πινπνίεζεο 

κε “business” πξνζέγγηζε, πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ δηεπηθάλεηα - ή 

«κεηαθξαζηέο ησλ απαηηήζεσλ» – αλάκεζα ζηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπο 

ζπκβνχινπο ηνπ software, επηιχλνληαο 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. Ηζρπξηδφκαζηε θαη άιισζηε είλαη θαλεξφ φηη 

απηνί νη ζχκβνπινη πινπνίεζεο είλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη ζηειέρε ελφο 
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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. Ση φκσο ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη ν χκβνπινο 

Τινπνίεζεο;  

3.15 Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζπκβνύινπ πινπνίεζεο  

Μία 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 

έλαλ 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 παξάγεη πιήξε ηεθκεξίσζε.  

 Πξέπεη λα έρεη βαζηά εκπεηξία απφ φια ηα θπθιψκαηα ηεο 

επηρείξεζεο κέζα απφ έξγα αλαζρεδηαζκνχ (re-engineering) 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ρφινο ηνπ είλαη ε κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο απφ αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ζε άιιεο εηαηξείεο.  

 Δπηπιένλ, πξέπεη λα έρεη άξηζηε γλψζε ησλ ηερλνινγηψλ πάλσ 

ζηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη ηα ERP (εξγαιεία αλάπηπμεο, RDBMS, 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, hardware) θαη λα παξαθνινπζεί ζπλερψο 

ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ ζπζηεκάησλ ERP. 
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 Μφλν βαζηζκέλνο ζε ηέηνηεο γλψζεηο ζα κπνξεί λα κεηαθξάδεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη απαηηήζεηο ζε ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο κεραλνγξάθνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
 

 ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΝΟ ΔΡΓΟΤ ERP ΣΖΝ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

 

4.1 Η κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ πινπνίεζε ελόο έξγνπ 
ζε θνξείο ηεο θνηλωληθήο αζθάιηζεο 

Γηα ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ έξγνπ θξίζεθε θαηάιιειε 

ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Zachman πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζαλ κεζνδνινγία 

νιηθήο ζεψξεζεο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο Οξγαληζκψλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ θαη εθαξκφδεηαη εθηφο ησλ άιισλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

αληηκεησπίδνληαη ηαπηφρξνλα ελνπνίεζε ή / θαη αλαδηνξγάλσζε δηαδηθαζηψλ κε 

ηελ εηζαγσγή ή θαη αλαδηνξγάλσζε ηνπ επηπέδνπ ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο 

απηψλ.  

Ζ επηινγή απηή ζηεξίρζεθε θαη ζην γεγνλφο φηη: νη θαηά θχξην ιφγν 

ρξεζηκνπνηνχκελεο δνκεκέλεο κεζνδνινγίεο είλαη θαηά βάζε 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο ιεηηνπξγίεο (Function Oriented) ζαλ ηξφπν εθαξκνγήο 

θαη αλάπηπμεο ERP, νδεγνχλ ζε αξγνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη 

έρνπλ ζεηξηαθφ ραξαθηήξα πινπνίεζεο ησλ θάζεσλ ηνπο, δελ επηηξέπνπλ ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ινγηζκηθνχ θαη παξάιιεια θέξνπλ απαηηήζεηο πνπ 

νδεγνχλ ζε ζεσξήζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο πιεξνθνξίεο (Data Oriented) θαη 

νη δε πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα αληηθείκελα κεζνδνινγίεο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ 

έλλνηα ησλ δηαδηθαζηψλ, αληί γηα ηα Μνληέια θαη Γεδνκέλα δίλνπλ έκθαζε ζε 

Αληηθείκελα (Objects) πνπ ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα θαη δηαδηθαζίεο, επηηαρχλνπλ ηε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη ρακειψλνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο, απνηεινχλ ζήκεξα 

ηελ επηθξαηνχζα ηάζε, ηδηαίηεξα ζε πεξηβάιινληα αξρηηεθηνληθήο Stand Alone 

PC, Client – Server θαη Web Based. 

Tν επηιεγκέλν επηρεηξεζηαθφ θαη νξγαλσηηθφ κνληέιν, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην φηη φια ηα εκπιεθφκελα κέξε είλαη „‟δψληεο‟‟ νξγαληζκνί , νη νπνίνη δελ 

κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ λα δνκνχληαη απφ κεδεληθή βάζε θαη νη νπνίνη δελ 

επηηξέπεηαη λα ππνζηνχλ θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζηηο θχξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο 
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δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, επηβάιιεη κηα δηπιή ζεψξεζε πνπ ζπλδπάδεη ηε ζπλνιηθήο 

ηξαηεγηθήο Πιεξνθνξηθήο ζε επίπεδν Δπηρεηξεζηαθνχ Μνληέινπ κε ηελ 

αλαιπηηθή ηξαηεγηθή Πιεξνθνξηθήο ε νπνία νθείιεη λα εμεηδηθεχζεη ππνδνκέο 

θαη εθαξκνγέο ζε επίπεδν Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Φ.Κ.Α)., Κνκβηθνχ 

Φνξέα, Sared Services Center (S.S.C.) θαη Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ (Γ.Γ.Κ.Α.). 

Ζ επηιεγείζα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε , ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο 

έξγνπ, επηθεληξψλεηαη ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο – πιαίζηα. ην Δλλνηνινγηθφ θαη 

ζην Σερλνινγηθφ. 

4.2 Τν ελλνηνινγηθό πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο  

Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην αληηκεησπίδεη ηελ εληαία ινγηθή δνκή ηνπ φινπ 

πζηήκαηνο, ζηνρεχνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή, εχξπζκε θαη εθηθηή ηερλνινγηθή 

ππνζηήξημε επηθεληξσκέλε ζηνπο εμήο άμνλεο: νκνγελνπνίεζε, αλαδηνξγάλσζε, 

νληφηεηεο. 

4.2.1 Οκνγελνπνίεζε 

Ζ Οκνγελνπνίεζε πζηεκάησλ, φπσο είλαη ε γεληθεπκέλε έλλνηα ηνπ 

φξνπ, αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε δχν ή πεξηζζνηέξσλ Φνξέσλ / Δπηρεηξήζεσλ λα 

ζπλεξγαζζνχλ θαη λα ζπιιεηηνπξγήζνπλ, είηε ζε επίπεδν ππνδνκψλ (ζε επίπεδν 

δειαδή δηαζχλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο), είηε ζε επίπεδν αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ, είηε ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ. Απηφ απιά ζεκαίλεη 

αλάγθε επζπγξακκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο Φνξέσλ , Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ 

ζε : α) νκνηνκνξθία εθηέιεζεο δηαδηθαζηψλ, β) νκνηνγέλεηα δεδνκέλσλ θαη γ) 

ζπκβαηφηεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

4.2.2 Αλαδηνξγάλωζε 

Ζ έλλνηα ηεο αλαδηνξγάλσζεο Φνξέσλ θαη Οξγαληζκψλ, είλαη γεληθά 

ζπλδεδεκέλε θαηά θχξην ιφγν κε αιιαγέο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δνκέο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ, ηελ 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγίαο, ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ 

επίηεπμε νηθνλνκηψλ, ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 
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θ.ι.π. ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ε αλαδηνξγάλσζε εζηηάδεηαη ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ηερλνινγηθήο δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Φ.Κ.Α., ηφζν 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ζπγθξφηεζεο ελφο πιαηζίνπ ζπλεξγηψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (εμσζηξέθεηα ηεο „‟ζπκπεξηθνξάο‟‟ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο), φζν θαη πξνο ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε θαη ζχγθιηζε ησλ Back 

Office‟s απηψλ, δεδνκέλνπ φηη νη αλνκνηνγέλεηεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα 

δηάθνξα επίπεδα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο, επηβάιινπλ ηελ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα εμέηαζε θαη αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Δηδηθά ζηα πιαίζηα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ε έλλνηα αλαδηνξγάλσζε 

Κπβεξλεηηθψλ Φνξέσλ θαη Οξγαληζκψλ ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηηο 

αλαγθαίεο παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμή θαη ππνβνήζεζε 

απηψλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή, ζπλεξγαζηαθή 

νινθιήξσζε θαη δηάζεζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ε έλλνηα αλαδηνξγάλσζε , ζηελ νπνία εζηηάδεηαη 

ε πξνζνρή καο, αλαθέξεηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηερλνινγηθήο δηαζχλδεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Φ.Κ.Α. θαη φρη κφλν ζηελ θαηεχζπλζε ζπγθξφηεζεο ελφο 

πιαηζίνπ ζπλεξγηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (εμσζηξέθεηα ηεο 

„‟ζπκπεξηθνξάο‟‟ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο), αιιά ηδηαίηεξα πξνο ηελ 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε θαη ζχγθιηζε απηψλ. Καη απηφ δηφηη νη αλνκνηνγέλεηεο 

πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην ηερλνινγηθφ επίπεδν ππνζηήξημεο επηβάιινπλ ηελ 

θαηά πξνηεξαηφηεηα εμέηαζε θαη αληηκεηψπηζή ηνπο. 

4.2.3. Οληόηεηεο 

Οη νληφηεηεο απνηεινχλ ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη 

πξφζσπα, γεγνλφηα, πξάμεηο θαη αληηθείκελα, γχξσ απφ ηα νπνία ζα 

ζπγθεληξσζνχλ, ζα επεμεξγαζζνχλ θαη απνζεθεπζνχλ πιεξνθνξίεο. Ζ 

ζπγθξφηεζε κηαο νληφηεηαο γίλεηαη απφ κηα ζεηξά επί κέξνπο ελνηήησλ (ή ππν-

νληφηεηεο) νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ζεηξά ζηνηρείσλ ηα νπνία ζπλδένληαη 

ινγηθά κεηαμχ ηνπο.  
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Μηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο παξνρή Ννζνθνκεηαθήο / 

Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο είλαη θαη ε „‟Πιεξσκή Ννζνθνκείνπ γηα 

Ννζειεία Αζθαιηζκέλνπ‟‟ ηνπ, κε ηα αληίζηνηρα ζηάδηα ξνήο ηεο. Σν δηάγξακκα 6 

παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο νληφηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ Φ.Κ.Α. 

Ζ εζσηεξηθή νληφηεηα γηα ηνλ Φ.Κ.Α. είλαη ν „‟ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ‟‟, ε δε 

εμσηεξηθή νληφηεηα ε νπνία ππξνδνηεί ηελ ζπλαιιαγή κε ην Φ.Κ.Α. είλαη ην 

„‟ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ‟‟. Οη ινηπέο εκπιεθφκελεο ζηελ δηαδηθαζία νληφηεηεο, φπσο π.ρ. 

Παξαζηαηηθά, Πάξεδξνο, Σξαπεδηθφ χζηεκα θ.ι.π. είλαη δεπηεξεχνπζεο, 

δεδνκέλνπ φηη δξνκνινγνχληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε Αζθαιηζκέλνπ – 

Ννζνθνκείνπ.  

 

Αζθαλιζμένορ
Νοζοκομείο

Γιαδικαζίερ

Φ. Κ. Α.

 

Γηάγξακκα 6: Αιιειεπίδξαζε Οληνηήησλ - Γηαδηθαζίαο Πιεξσκήο λνζνθνκείνπ γηα λνζειεία 

Αζθαιηζκέλνπ 

 

Ζ αλάγθε νκνγελψλ δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία πξναλαθεξζήθακε, επηβάιιεη 

φηη νη φπνηεο ζπλ-ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο (θαη νη παξεπφκελεο βαζηθέο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνθξηζνχλ γηα πινπνίεζε), ζα πξέπεη, γηα ην 

ζχλνιν ησλ Φ.Κ.Α., λα έρνπλ κία θνηλή βάζε γηα ηα πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα ηα 

νπνία ζα απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε ησλ Γξαζηεξηνηήησλ, Γηαδηθαζηψλ θαη 

Λεηηνπξγηψλ ηνπο. Οη Οληφηεηεο είλαη ν θπξηφηεξνο απφ ηνπο ηξεηο άμνλεο πνπ 

πξέπεη αληηκεησπηζζεί ζηελ θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
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4.3 Τν Τερλνινγηθό πιαίζην ηνπ Σπζηήκαηνο  

Μία Οινθιεξσκέλε ηξαηεγηθή Πιεξνθνξηθήο ελφο λένπ πζηήκαηνο γηα 

λα είλαη ζπλεπήο πξέπεη λα κπνξεί λα δίλεη ζαθείο απαληήζεηο θαη θαηεπζχλζεηο 

ζε ηξία βαζηθά εξσηήκαηα: α) πνηα πξέπεη λα είλαη ε επηθνηλσληαθή ππνδνκή ηνπ 

πζηήκαηνο (Αξρηηεθηνληθή Δπηθνηλσληψλ), β) πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη θαη κε πνην ηξφπν (Αξρηηεθηνληθή Δθαξκνγψλ), γ)πνηα 

πξέπεη λα είλαη ε Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο (Αξρηηεθηνληθή 

Βάζεο Γεδνκέλσλ). 

Οη ηξεηο πξναλαθεξφκελεο αξρηηεθηνληθέο ζπκπιεξσκέλεο απφ ζεηξά 

ζεκάησλ φπσο, Αζθάιεηα, Πηζηνπνίεζεο, Γηαζχλδεζε θαη Δπηθνηλσλία κε άιια 

πζηήκαηα θ.ι.π. ζπγθξνηνχλ ηελ ζπλνιηθή Αξρηηεθηνληθή ηνπ πζηήκαηνο ε 

νπνία απνηειεί ηελ βάζε γηα ην πεξαηηέξσ αλαιπηηθφ ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

4.3.1 Αξρηηεθηνληθή Δπηθνηλωληώλ 

Σα αθφινπζα δηαγξάκκαηα (7 θαη 8) δείρλνπλ αληίζηνηρα, ηελ ζεκεξηλή 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε επηθνηλσληψλ κεηαμχ Φ.Κ.Α. θαη ηελ δπλεηηθά 

πξνζαξκνζκέλε κε βάζε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Νένπ πζηήκαηνο. 
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Φ.Κ.Α.
4

Φ.Κ.Α.
1

Φ.Κ.Α.
3

Φ.Κ.Α.
5

Φ.Κ.Α.
2

 

Γηάγξακκα 7: Τθηζηάκελε Καηάζηαζε Γηεπαθψλ Μεηαμχ ΦΚΑ 

 

 

SHARED SERVICES

CENTER

Φ.Κ.Α.

 Α1

Φ.Κ.Α.

  Α2

Φ.Κ.Α.

  Α3

ΚΟΜΒΙΚΟ
ΦΟΡΔΑ

Α!  ΟΜΑΓΑ

ΚΟΜΒΙΚΟ
ΦΟΡΔΑ

Β!  ΟΜΑΓΑ

Φ.Κ.Α

.  Β1
Φ.Κ.Α

Β2

Φ.Κ.Α.

Β3

Γ.Γ.Κ.Α.
ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ,ΑΜΔΑ
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ,
ΛΟΙΠΟΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ
ΦΟΡΔΙ, ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ,ΣΡΙΣΑ

ΓΙΚΣΤΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ Κ.Α.

 

Γηάγξακκα 8: χζηεκα Γηεπαθψλ ΦΚΑ Νένπ Μνληέινπ 
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Παξά ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο, πξνζεγγίζεηο θαη πξνηάζεηο γηα 

ηελ εθαξκνγή επηθνηλσληαθήο αξρηηεθηνληθήο, ε πιένλ ελδεδεηγκέλε είλαη ε 

πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ Ηδεαηψλ Ηδησηηθψλ Γηθηχσλ (VPN). Καη απηφ δηφηη 

νη αλάγθεο επηθνηλσληαθήο ππνζηήξημεο πνπ νθείιεη λα έρεη ην λέν χζηεκα, ε 

εμσζηξέθεηα πνπ επηβάιιεηαη λα αλαπηπρζεί, νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ Δπηθνηλσληψλ, νη Κπβεξλεηηθέο πξνζεγγίζεηο θ.ι.π., επηβάιινπλ ζαλ βαζηθφ 

άμνλα δηαζχλδεζεο, ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηερλνινγηψλ δηαδηθηχνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο πξναλαθεξφκελεο ηερλνινγίαο. H 

ιχζε απηή πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα κηαο νινθιεξσκέλεο ζπλεξγαηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ back office θαη ησλ front office δηαδηθαζηψλ 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, κε παξάιιειε ηελ εχθνιε επέθηαζε ζε έλαλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ρψξν ηεο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ή / θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε έλα Δζληθφ Πιαίζην Τπεξεζηψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Σαπηφρξνλα δε, ε ιχζε είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη 

επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδηαίηεξα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο IDA (Interchange of Data between 

Administrations) θαη απφιπηα ζχκθσλε θαη ζπκβαηή κε ηνπο ζηφρνπο θαη 

πξννπηηθέο ηνπ „‟ΤΕΔΤΞΗ‟‟. 

ηηο πξαθηηθέο πινπνίεζεο ππάξρνπλ ηξεηο κνξθέο VPNs, αλάινγα κε ηε 

δεηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα : ηα intranet, extranet θαη access VPNs. ηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή εθαξκφδνληαη θαη νη ηξείο αλάινγα ηνλ Φνξέα / νξγαληζκφ, 

ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ. 
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Ο Πίλαθαο πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεη ζπγθεληξσηηθά ηηο πθηζηάκελεο 

δηθηπαθέο / επηθνηλσληαθέο ππνδνκέο βαζηθψλ Φ.Κ.Α. φπσο θαηεγξάθεζαλ θαηά 

ηελ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ. 

 

Α/Α Δίδνο δηθηπαθήο ππνδνκήο 
Αξηζκφο 

ΦΚΑ 

1 
Γίθηπν Δπξείαο Πξφζβαζεο (W.A.N.) 

κέζσ κηζζσκέλσλ γξακκψλ 
9 

2 Ηδησηηθφ Δηθνληθφ Γίθηπν (V.P.N.) 0 

3 
Τπνζηήξημε απφ εμσηεξηθή εηαηξεία - 

Φνξέα 
4 

4 Πξφζβαζε ζην Internet 46 

5 Σνπηθφ Γίθηπν (L.A.N.) 42 

6 Σίπνηα απφ ηα αλσηέξσ 9 

 

Απφ ηνλ πίλαθα απηφλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην πνίνη Φ.Κ.Α. εκπίπηνπλ ζε 

απηφλ, είλαη εκθαλέο φηη ε πιεηνςεθία απηψλ είλαη ψξηκνη γηα ηελ πηνζέηεζε, 

κεηάπησζε ή πιήξε θαζηέξσζε ησλ ηδεαηψλ ηδησηηθψλ δηθηχσλ. 

Πνηα ηνπνινγία είλαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε λα εθαξκνζζεί, εμαξηάηαη απφ 

ηηο αλαιπηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο δηαζχλδεζεο θαη ζηηο νπνίεο ζα 

αλαθεξζνχκε ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

πνπ αθνινπζνχλ (δηαγξάκκαηα 9, 10, 11 θαη 12) απνηππψλνληαη δηάθνξεο 

ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο επηθνηλσληαθήο δηαζχλδεζεο Φ.Κ.Α. νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξακε. 
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1. Μνληέιν Φ.Κ.Α. ρσξίο παξαξηήκαηα – Κνκβηθφο 

 

VPN

Κομβικόρ

Φ.Κ.Α.

Cisco 760 S E R I E S

R D Y
N T 1L I N E

L A NR X DT X D C H 1
R X DT X D C H 2R X D

T X D P H 1P H 2

S YI S C O S T E M SC

®

Cisco 760 S E R I E S

R D Y
N T 1L I N E

L A NR X DT X D C H 1
R X DT X D C H 2R X D

T X D P H 1P H 2

S YI S C O S T E M SC

®

 

Γηάγξακκα 9: Φ.Κ.Α. ρσξίο παξαξηήκαηα – Κνκβηθφο 

 

 

 

 

 
2. Μνληέιν Φ.Κ.Α. κε παξαξηήκαηα - Κνκβηθφο 

 

Intranet VPN

VPN

Κομβικόρ

Cisco 760 S E R I E S

R D Y
N T 1L I N E

L A NR X DT X D C H 1
R X DT X D C H 2R X D

T X D P H 1P H 2

S YI S C O S T E M SC

®

Cisco 760 S E R I E S

R D Y
N T 1L I N E

L A NR X DT X D C H 1
R X DT X D C H 2R X D

T X D P H 1P H 2

S YI S C O S T E M SC

®

 

Γηάγξακκα 10: Φ.Κ.Α. κε παξαξηήκαηα - Κνκβηθφο 
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3. Μνληέιν Δπηθνηλσλίαο Φ.Κ.Α. κέζσ Κνκβηθψλ ηνπο 

VPN 3

Intranet Φ.Κ.Α. 1

Κομβικόρ

Α!

VPN1

Intranet Φ.Κ.Α. 2

Κομβικόρ

B!

VPN2

 

Γηάγξακκα 11: Δπηθνηλσλία Φ.Κ.Α. κέζσ Κνκβηθψλ ηνπο 

 
4. Μνληέιν Δπηθνηλσλίαο Φ.Κ.Α. θαη Κνκβηθψλ άκεζα κεηαμχ ηνπο. 

 

Extranet

Intranet Φ.Κ.Α. 1

Κομβικόρ

Α!

Intranet Φ.Κ.Α. 2

Κομβικόρ

B!

 

Γηάγξακκα 12: Δπηθνηλσλία Φ.Κ.Α. θαη Κνκβηθψλ άκεζα κεηαμχ ηνπο. 
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4.4 Γεληθεπκέλν Μνληέιν 

Οη ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ εθηφο απφ ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ζηηο 

δπλαηφηεηεο επηθνηλσληαθήο δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνξέσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηηο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, έρνπλ δηακνξθψζεη θαη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

πξφζβαζεο θαη εξγαζίαο, νη νπνίεο πινπνηνχκελεο αλάινγα κε ηηο 

πξνθχπηνπζεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, δηακνξθψλνπλ θαη αλάινγα 

πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Σν δηάγξακκα 13 πνπ αθνινπζεί είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ. 

 

 

INTERNET INTRANET EXTRANET

Τύπος

Πρόσβασης

Γενική

ΕλεγχόμενηΑνοικτό Ιδωτικό

Χρησιμοποιείται

Από .....
Οποιονδήποτε

Μόνο από τα

Στελέχη του Φορέα

Επιχειρηματικούς

''Εταίρους''

Τύπος

Πληροφορίας
Ιδιόκτητη

Επιλεκτικά

Διανεμόμενη

 

Γηάγξακκα 13: Καηεγνξίεο Πξφζβαζεο θαη Δξγαζίαο Σερλνινγηψλ Γηαδηθηχνπ 

 

Γεδνκέλνπ φκσο φηη νη επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηνπ ζπλνιηθνχ πζηήκαηνο 

δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ επηθνηλσλία Φ.Κ.Α. κε ηνπο Κνκβηθνχο ή ησλ 

Κνκβηθψλ κεηαμχ ηνπο αιιά επεθηείλνληαη ζην άλνηγκα ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

πξνο ηα „‟έμσ‟‟, γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο : α) ηελ παξνρή γεληθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πξνο νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν, β)ηελ δπλαηφηεηα 

δηεμαγσγήο ζπλαιιαγψλ κε ηξίηνπο εκπιεθφκελνπο φπσο π.ρ. Παξφρνπο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο, θαη γ) ηελ παξνρή εηδηθψλ θαη επεμεξγαζκέλσλ πιεξνθνξηψλ 

ζε ππεξθείκελεο αξρέο, νδεγνχκαζηε ζην πξαθηηθφ ζπκπέξαζκα φηη κέξνο 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ησλ Φ.Κ.Α. ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζε δηαθνξεηηθφ 
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θνηλφ, κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη θάησ απφ δηαθνξεηηθνχο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο, γεγνλφο ην νπνίν δηαθνξνπνηεί θαη ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη 

δηαλνκήο , δεδνκέλνπ φηη εθηφο ησλ άιισλ, απηά θαζνξίδνπλ θαη επίπεδα 

αζθάιεηαο δεδνκέλσλ θαη ζπλαιιαγψλ.  

Σν δηάγξακκα 14 απνηειεί κία γεληθεπκέλε άπνςε ελφο κνληέινπ ην νπνίν 

ηθαλνπνηεί ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ πξνγξαθεί, δηαρσξίδεη ζε 

ινγηθά θαη αζθαιή επηθνηλσληαθά επίπεδα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη 

ελζσκαηψλεη ηηο πξνηεηλφκελεο ηερλνινγηθέο απφςεηο πνπ παξαηέζεθαλ. 

 

  

SHARED SERVICES
CENTER

Φ.Κ.Α.

 Α1
ΚΟΜΒΙΚΟ

ΦΟΡΔΑ

Β!

ΟΜΑΓΑ

ΚΟΜΒΙΚΟ

ΦΟΡΔΑ

Α!

ΟΜΑΓΑ

Γ.Γ.Κ.Α.

Internet

ΛΟΙΠΟΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ

ΦΟΡΔΙ, ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ,

 ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ Κ.Λ.Π.

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΙ

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΔΙ

ΑΛΛΟΙ ΑΜΔΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ,

Κ.Δ.Π. ΚΑΙ

Extranet

Extranet

Φ.Κ.Α.

 Α2

Φ.Κ.Α.

 Α3
Φ.Κ.Α.

 B1

Φ.Κ.Α.

 B2

 

Γηάγξακκα 14: Γεληθεπκέλν Μνληέιν Δπηθνηλσληψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
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ην δηάγξακκα 13 ε Γ.Γ.Κ.Α. θαίλεηαη λα κελ ελζσκαηψλεηαη ζην VPN ηνπ 

SSC, ησλ Κνκβηθψλ θαη ησλ Φ.Κ.Α. Ζ ηνπνζέηεζε απηή έγηλε γηα δχν θπξίσο 

ιφγνπο. 

 Ο SSC ν νπνίνο απνηειεί ην ζπληνληζηηθφ θέληξν, θαηά θάπνην 

ηξφπν, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, κπνξεί θαη 

ρσξνηαμηθά αθφκε λα βξίζθεηαη ζε ρψξνπο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. ηνπ ΚΖΤΚΤ 

ή φπνπ αιινχ απαηηεζεί 

 Ζ Γ.Γ.Κ.Α. ζαλ ππεξθείκελνο επηηειηθφο θνξέαο, δελ ελδείθλπηαη λα 

πινπνηεί ηφζα VPN φζα απαηηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηνλ Διιεληθφ θαη 

Δπξσπατθφ ρψξν. 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν ζπλδπαζκφο κηζζσκέλσλ γξακκψλ (Leased 

Lines) θαη Secure Internet πηζαλφλ λα είλαη πξνζθνξφηεξνο. Αιιά απηφ απνηειεί 

ζέκα πνπ πξέπεη λα εμεηαζζεί θαηά ηελ θάζε πινπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη 

αθνχ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο φπσο 

Κνκβηθνί Φνξείο, νκάδεο Φ.Κ.Α, ηερλνινγηθέο αξκνδηφηεηεο S.S.C θ.ι.π. 

4.4.1 Αξρηηεθηνληθή Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ 

 

Ζ δηαρείξηζε, κε ηελ έλλνηα ηεο θαηαρψξεζεο, κεηαβνιήο, αλαδήηεζεο θαη 

δηαλνκήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ, γηα έξγα ηνπ κεγέζνπο πνπ κειεηάκε 

θαη φρη κφλν, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα πινπνηνχληαη κε ηελ ρξήζε Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ. Οη Βάζεηο Γεδνκέλσλ απνηεινχλ ην θαζηεξσκέλν ηξφπν 

απνζήθεπζεο, κεηαβνιήο, αλάθηεζεο θαη δηαλνκήο ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ 

πάζεο θχζεσο θαη κνξθήο θαη κπνξεί λα ιερζεί αλεπηθχιαθηα φηη απνηεινχλ θαη 

κνλφδξνκν ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 

Σα ινγηζκηθά Βάζεσλ Γεδνκέλσλ γηα δηαρείξηζε, κε ηελ έλλνηα ηεο 

θαηαρψξεζεο, κεηαβνιήο, αλαδήηεζεο θαη δηαλνκήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

δεδνκέλσλ είλαη ηα γλσζηά ρεζηαθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ (RDBMS) θαζψο θαη νη ζχγρξνλεο κεηεμειίμεηο ηνπο φπσο ηα 
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Αληηθεηκελνζηξαθή πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Object 

Oriented) θαη ηα Πιέγκαηα (Grid Data Bases). ηα κφλα θαηάιιεια γηα δηαρείξηζε 

θαη ζπληήξεζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. 

Σξεηο είλαη νη βαζηθέο ηνπνινγίεο αξρηηεθηνληθήο ησλ RDBMS, θαη 

ιέγνληαο Σνπνινγία ελλννχκε ηνλ ρσξνηαμηθφ ηφπν ζηνλ νπνίν κπνξνχλ ή 

ελδείθλπηαη λα ηεξνχληαη ηα πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα φισλ ησλ άκεζα 

εκπιεθνκέλσλ ζην λέν χζηεκα: 

 Αποκενηπυμένερ Βάζειρ Γεδομένυν, έρνπκε φηαλ ζε θάζε 

ζεκείν επεμεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε 

ππάξρεη ηνπηθή θαη απηφλνκε Βάζε Γεδνκέλσλ.  

 Κενηποποιημένερ  Βάζειρ Γεδομένυν, έρνπκε φηαλ ζε θάζε 

ζεκείν επεμεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε 

ΓΔΝ ππάξρεη ηνπηθή θαη απηφλνκε Βάζε Γεδνκέλσλ αιιά, κέζσ 

δηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ, απηή παξέρεηαη απφ κία Κεληξηθή, ή / θαη 

πεξηζζφηεξεο. 

 Καηανεμημένερ Βάζειρ Γεδομένυν, έρνπκε φηαλ ζε θάζε ζεκείν 

επεμεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε ππάξρεη 

ηνπηθή θαη ζρεηηθά απηφλνκε Βάζε Γεδνκέλσλ. Κεληξηθή Βάζε δελ 

ππάξρεη θαη ε ζπλνιηθή απαηηνχκελε πιεξνθνξία ζπλίζηαηαη θαη 

ζπγθξνηείηαη απφ ηηο επί κέξνπο. 

Πνηα είλαη ε θαιχηεξε θαη ελδεηθλπφκελε λα εθαξκνζζεί, εμαξηάηαη απφ 

αξθεηνχο παξάγνληεο, κε θπξηφηεξνπο : 

 Σε ρσξνηαμηθή εμάπισζε ηνπ φινπ πζηήκαηνο. 

 Tν επηζπκεηφ ή / θαη αλαγθαίν επίπεδν ιεηηνπξγηθήο απηνλνκίαο. 

 Tα απαηηνχκελα επίπεδα αζθάιεηαο ππνδνκψλ θαη ειέγρνπ 

δεδνκέλσλ. 

 Tν επίπεδν νκνηνγέλεηαο ησλ ππνζηεξηδφκελσλ δηαδηθαζηψλ. 

 Σηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο. 
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ηελ πεξίπησζε ηνπ λένπ πζηήκαηνο ζπλεξγαηηθήο ιεηηνπξγίαο Φ.Κ.Α. 

πνπ κειεηάκε, φιεο νη πξναλαθεξφκελεο Σνπνινγίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ 

ή / θαη λα πξνζαξκνζζνχλ θάησ απφ αξθεηέο εθδνρέο. ηελ ζπλέρεηα 

παξαηίζεληαη ζρεκαηηθά ηξεηο εθδνρέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ λένπ πζηήκαηνο.  

Δθδνρή 1: πλνιηθή Τπνζηήξημε απφ ηνλ θνκβηθφ Φ.Κ.Α. 

Φ.Κ.Α.

 Α1

SBU  Κομβικού Φορέα

ΥΠ1

ΥΠ1

ΥΠ2

ΥΠ1

Production DatabaseProduction Database

Φ.Κ.Α.

 Α2

Φ.Κ.Α.

 Α3

 

Γηάγξακκα 15: Δθδνρή 1- πλνιηθή Τπνζηήξημε Απφ ηνλ Κνκβηθφ ΦΚΑ 

 

Δθδνρή 2: Μεξηθή Απηνλνκία – Μεξηθή Τπνζηήξημε απφ Κνκβηθφ Φ.Κ.Α. 

 

 

Φ.Κ.Α 1

SBU  Κομβικού Φορέα

ΥΠ1

ΥΠ1

ΥΠ2

Production DatabaseProduction Database

Φ.Κ.Α2

Φ.Κ.Α 3
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Γηάγξακκα 16: Δθδνρή 2 : Μεξηθή Απηνλνκία – Μεξηθή Τπνζηήξημε απφ θνκβηθφ  

 
Δθδνρή 3: Πιήξεο Απηνλνκία Φ.Κ.Α. - Μεξηθή Τπνζηήξημε απφ Κνκβηθφ 

 

  V . P .N .

Σ ύ ζ ε σ ξ ις

Φ .Κ .Α .   Α 1 Φ .Κ .Α .   Α 2 Φ .Κ .Α .   Α ν

D a t a b a s eD a t a b a s e
D a t a b a s e

Κ ε ν τ ρ ικ ή  D a t a b a s e

Κ Ο Μ Β ΙΚ Ο Σ

  Φ Ο Ρ Δ Α Σ

  Ο Μ Α Γ Α Σ

 

Γηάγξακκα 17: Δθδνρή 3: Πιήξεο Απηνλνκία Φ.Κ.Α. - Μεξηθή Τπνζηήξημε απφ Κνκβηθφ 

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε επηινγή νπνηαζδήπνηε 

Αξρηηεθηνληθήο Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ (1) νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηελ 

Αξρηηεθηνληθή Δπηθνηλσληψλ πνπ ζα εθαξκνζζεί θαη (2) είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ Αξρηηεθηνληθή Τινπνίεζεο Δθαξκνγψλ πνπ ζα πξνθξηζεί. 

4.4.2 Αξρηηεθηνληθή Δθαξκνγώλ 

Ο ηφπνο εθηέιεζεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ , ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο ρξεζηψλ κε ηηο εθαξκνγέο (user interface) απνηεινχλ ηελ 

πινπνίεζε ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, απφ ηελ άπνςε ηεο ηερλνινγηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ελφο Φνξέα. Οη 

δπλαηέο ηερλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε απνηεινχλ ηηο 

ιεγφκελεο Αξρηηεθηνληθέο Δθαξκνγψλ θαη είλαη νη εμήο: Κιαζζηθή Αξρηηεθηνληθή, 
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Client - Server 2 / 3 Δπηπέδσλ, Web Based, Server Based Computing, Web 

Services, Grid Computing, Αξρηηεθηνληθέο Client – Server 2 / 3 Tier θαη Web-

based 

Οη εμειίμεηο ζηα δίθηπα θαη ηηο επηθνηλσλίεο κεηαμχ ππνινγηζηψλ, 

νδήγεζαλ ζηελ κεηεμέιημε ηεο „‟θιαζζηθήο αξρηηεθηνληθήο‟‟ θαη θαζηέξσζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο Πειάηε – Δμππεξεηεηή (Client – Server) ζαλ πξφηππε 

αξρηηεθηνληθή αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, 

ηδηαίηεξα ζε εθαξκνγέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ζε επξεία έθηαζε Βάζεηο 

Γεδνκέλσλ.  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ client – server εθαξκνγψλ είλαη ν 

ηξφπνο θαηαλνκήο ηεο ζπλνιηθήο εθαξκνγήο κεηαμχ Server θαη Client. Σν 

κνληέιν ηνπ ηζρπξνχ server πξνζδίδεη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ server. To 

κνληέιν ηνπ ηζρπξνχ client πξνζδίδεη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ client. Οη 

Web servers είλαη παξαδείγκαηα ηζρπξψλ servers. Οη servers βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ είλαη παξαδείγκαηα ηζρπξψλ clients. Ζ πξναλαθεξφκελε 

δηαθνξά έρεη ηελ ζεκαζία ηεο γηαηί πξνζδηνξίδεη θαη ηελ αλαγθαία δηαίξεζε κηαο 

εθαξκνγήο ζε ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο, απηφ ην νπνίν έρεη επηθξαηήζεη ζήκεξα ζαλ 

αξρηηεθηνληθή client-server δχν επηπέδσλ (Two-tier) (δηάγξακκα 18), ηξηψλ 

επηπέδσλ (Three-tier) (δηάγξακκα 19) ή θαη πεξηζζνηέξσλ (N-tier).  

 

 

Γηάγξακκα 18: Client – Server 3 - Tier 
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Γηάγξακκα 19: Client – Server 2 – Tier. 

ηελ πξάμε ζπλήζσο απαληψληαη πινπνηήζεηο νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ 

Client – Server θαη Web Based αξρηηεθηνληθέο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδνληαη 

ηφζν ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ Φνξέα / Οξγαληζκνχ, φζν θαη νη επηθνηλσληαθέο 

αλάγθεο ηνπ πξνο ηνλ „‟έμσ θφζκν‟‟ φπσο παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 19. 

 

 

Γηάγξακκα 20: Αξρηηεθηνληθή Web-based 
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4.4.3 Αξρηηεθηνληθέο Web-Services 

Οη web services, αλ θαη θαηαηάζζνληαη ζηνπο ηξφπνπο πινπνίεζεο 

εθαξκνγψλ (αξρηηεθηνληθέο), εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν ηξφπν θαη ηερληθή 

πινπνίεζεο βαζηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ελφο Φνξέα κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή πξφζβαζεο ζε απηέο κέζσ Web. 

Οη web services, δελ είλαη εθαξκνγέο νη νπνίεο ηξέρνπλ πάλσ απφ ην 

Web. Δίλαη αλνηθηέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ 

θαηαλεκεκέλε πξφζβαζε, ηελ ζχλζεζε βαζηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ηελ παξνρή ηνπο πάλσ απφ ην Web. Σν δηάγξακκα 21 πνπ αθνινπζεί είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

 

Δζωηεπική
Λειηοςπγία

Δζωηεπική
Λειηοςπγία

 Middleware

Web Service

Web Service Web Service

Δζωηεπική
Λειηοςπγία

Δζωηεπική
Λειηοςπγία

 Middleware

Client

Internet

ΦΟΡΔΑ Α!

ΦΟΡΔΑ Β!  

Γηάγξακκα 21: Αξρηηεθηνληθή Web-Services 
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4.4.4 Πξνθξηλόκελν Μνληέιν Αξρηηεθηνληθήο Δθαξκνγώλ  

 

Οη Φ.Κ.Α. πνπ πξνθξίζεθαλ έρνπλ ιεηηνπξγηθή απηνλνκία θαη κπνξνχλ λα 

εθαξκφζνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή Client - Server 2/3 επηπέδσλ. Οη Φ.Κ.Α. πνπ ζα 

εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνλ Κνκβηθφ, κπνξνχλ λα εξγάδνληαη είηε ζε Web Based, 

είηε ζε Server Based (Terminal) πεξηβάιινλ. ήκεξα ε ηερλνινγία πξνζθέξεη 

δπλαηφηεηεο κία εθαξκνγή λα „‟γξάθεηαη‟‟ ζε client - server αξρηηεθηνληθή 2/3 

επηπέδσλ θαη λα „‟ηξέρεη‟‟ σο έρεη ηφζν ζε web based, φζν θαη ζε server based 

πεξηβάιινλ. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ε πξνο ηα „‟έμσ‟‟ δηαζχλδεζε, 

επηθνηλσλία θαη ιεηηνπξγία εμαζθαιίδεηαη πνιιαπιψο , κε ιχζεηο web services , 

κε εθαξκνγή middleware θ.ι.π. 

- Πλαίζια Ολοκλήπυζηρ: Γεδνκέλεο ηεο αλάγθεο δηαζχλδεζεο θαη 

νινθιήξσζεο ησλ παξαπάλσ ζε έλα γεληθφ πιαίζην ην νπνίν ζα ζπλδξάκεη ζηελ 

δηαδηθαζία πξφθξηζεο θαη επηινγήο ηνπ ζπλνιηθνχ ή θαη κεξηθψλ κνληέισλ 

ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο ηνπ πλνιηθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

ζηελ παξνχζα ελφηεηα παξαηίζεληαη ηξία ζέκαηα ηα νπνία εθηηκάηαη φηη ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο αλαθνξάο. Σα ηξία απηά ζέκαηα ραξαθηεξίδνληαη ζαλ πιαίζηα, 

δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα ηδηαίηεξεο θαη δηεμνδηθφηεξεο 

κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνχλ επαθξηβψο ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία 

απνδνρήο θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζην πλνιηθφ χζηεκα. Απηά είλαη: α) ην 

πιαίζην Λεηηνπξγηθψλ Δθαξκνγψλ, β) ην πιαίζην Τπνδνκψλ Δμνπιηζκνχ θαη γ) 

ην πιαίζην Λνγηζκηθνχ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Καη ηα ηξία πιαίζηα μεθηλνχλ απφ κία θνηλή αθεηεξία. Όηη ηα θξίζηκα 

ζεκεία ηα νπνία ε νπνηαδήπνηε επηινγή πλνιηθήο Σερλνινγηθήο Τπνζηήξημεο 

ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πξνθξηζεί , ζα πξέπεη λα ιάβεη ππ‟ φςηλ 

ηεο είλαη : 

 Να είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ηηο επηρεηξεζηαθέο θαηεπζχλζεηο πνπ 

έρνπλ θαζνξηζζεί. 

 Να είλαη επέιηθηε γηα πξνζαξκνγέο θαη αλαζεσξήζεηο, εάλ θαη φηαλ 

απαηηεζνχλ. 
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 Να είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο ηάζεηο, εμειίμεηο 

θαη πξφηππα. 

 Να είλαη ζχκθσλε κε δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξαθηηθέο θαη 

πινπνηήζεηο. 

 Να είλαη „‟θεηδσιή‟‟ ζηελ απαμίσζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη 

επελδχζεσλ. 

- Πλαίζιο Λειηοςπγικών Δθαπμογών: Ζ ζπλεξγαηηθή βάζε ιεηηνπξγίαο 

πζηεκάησλ, ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ζπκβαηψλ ππνδνκψλ θαη 

νκνγελνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θαζνξίδνπλ θαη ηελ 

ζχγθιηζε ησλ Back Office δηαδηθαζηψλ. Ξεθηλψληαο απφ ην γεγνλφο φηη νη 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ απνηεινχλ ηελ πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ 

θαη ιεηηνπξγηψλ, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

δηαδηθαζίεο ελφο Φ.Κ.Α., ν νπνίνο δηεμάγεη ην ζχλνιν ησλ δπλαηψλ εξγαζηψλ 

πνπ δηεμάγνπλ φινη νη Φ.Κ.Α. (πξφηππνο Φ.Κ.Α.), κπνξνχλ λα ζπγθξνηήζνπλ έλα 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Ο.Π..), ην νπνίν λα ππνζηεξίδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 22. 
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Γηάγξακκα 22: Τπνζπζηήκαηα Πξφηππσλ Γηαδηθαζηψλ ΦΚΑ 
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Δίλαη επλφεην λα δερζνχκε φηη έλα ηέηνην Ο.Π.., θάησ απφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ 

ησλ Φ.Κ.Α., άζρεηα απφ ηελ θαηεγνξία (Αζζέλεηαο, Δπηθνπξηθφ, θ.ι.π.) ή νκάδα 

πνπ αλήθεη. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο Φ.Κ.Α. ν νπνίνο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία / νκάδα 

ησλ Σακείσλ Πξφλνηαο, δελ ρξεηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

δπλαηνηήησλ (επηινγψλ), πνπ πξνζθέξεη κηα ηέηνηα ζπλνιηθή πινπνίεζε. 

Μπνξεί ζαπκάζηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ίδην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα, ιεηηνπξγψληαο κφλν ηηο εθαξκνγέο πνπ ην αθνξνχλ φπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα 23. 

 

 

Γιασείπιζε
Μεηπώος

Αζθαλιζμένων

Γιασείπιζε
Μεηπώος

ςνηαξιούσων

Γιασείπιζε
Μεηπώος

Δπγοδοηών

Γιασείπιζε
Γιαδικαζιών
ςνηάξεων

Γιασείπιζε
Γανείων και λοιπών

Γιεςκολύνζεων

Οικονομική
Καπηέλα

Αζθαλιζμένος

Οικονομική
Καπηέλα

ςνηαξιούσος

Οικονομική
Καπηέλα

Δπγοδόηε

Οικονομική
Λογιζηική
Γιασείπιζε

Ηλεκηπονικό
Ππωηόκολλο

Γπαμμαηειακή Υποζ/ξε

Ηλεκηπονική
Ανηαλλαγή

Απσείων

 

Γηάγξακκα 23: Δλδεηθηηθά Τπνζπζηήκαηα Γηαδηθαζηψλ Κιάδνπ Πξφλνηαο 

Ζ πξνζέγγηζε απηή εκθαλίδεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ : α) ε επέλδπζε γίλεηαη κηα κφλν θνξά θαη ην θφζηνο ηεο ην 

επηκεξίδνληαη φινη νη εκπιεθφκελνη, β) νκνγελνπνηνχληαη ηα ιεηηνπξγηθά 

πεξηβάιινληα ησλ θνξέσλ θαη επζπγξακκίδνληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπο, ρσξίο 

επηβνιή ζεζκηθψλ ή άιισλ κέηξσλ, γ) δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθίλεζε ζηειερηαθνχ 
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δπλακηθνχ απφ Φ.Κ.Α. ζε Φ.Κ.Α. εάλ θαη φπνηε απαηηεζεί, δ) ηίζεληαη νη βάζεηο 

γηα ηνλ εληαίν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ε) 

ηππνπνηνχληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη ιεηηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο γεληθήο εθαξκνγήο, 

ζη) επλνείηαη ε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο δηα-ιεηηνπξγηθφηεηαο, δ)ηίζεληαη νη 

βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πιαηζίνπ παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

4.5 Η Τερλνινγηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Σπζηήκαηνο 

Ζ ηερλνινγηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο (Σ.Δ..) ζρεηίδεηαη κε ην 

θαηακεξηζκφ θαη ηελ αλάζεζε ηερλνινγηθψλ ξφισλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία απφ ηα 

νπνία απηφ ζπγθξνηείηαη , κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ 

θαζνξηζζεί απφ ην επηρεηξεζηαθφ κνληέιν ην νπνίν έρεη νξηζηηθνπνηεζεί γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. ηελ δηαδηθαζία απηή ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαηέρεη 

πξσηαξρηθφ ξφιν θαη νθείιεη λα απνηειεί ηε βάζε ηνπ ηερλνινγηθνχ πιαηζίνπ 

ππνζηήξημεο θαη θαηακεξηζκνχ. Ζ Σ.Δ.. σο επί ην πιείζηνλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα δίλεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ηεο κνξθήο : 

 Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηη. 

 Πνηνο θάλεη ηη θαη πψο. 

 Πνηνο ππνζηεξίδεηαη απφ πνηφλ, γηα ηη θαη πψο. 

 Τπνζηήξημε Φ.Κ.Α. – Γνξπθφξσλ 

Γηαξζξψλεηαη ζηνπο άμνλεο: επηθνηλσληαθή ππνζηήξημε, ππνζηήξημε ζε 

Κεληξηθέο Τπνδνκέο, ππνζηήξημε ζε Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ. 

Γηα ηελ επηθνηλσληαθή ππνζηήξημε δελ ηίζεηαη ζέκα δεδνκέλνπ φηη, απηή 

είλαη ζαθψο πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο VPNs, γηα ην ζχλνιν ησλ Φ.Κ.Α. Όιεο νη 

νκάδεο ησλ Φ.Κ.Α. βξίζθνληαη θάησ απφ VPNs, ην ή ηα νπνία ζα είλαη εχθνια λα 

κεηαπέζνπλ ζην Γεκφζην Γίθηπν „‟ΤΕΔΤΞΗ‟‟, φηαλ απηφ ζα είλαη έηνηκν λα 

ππνζηεξίμεη ην χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. ην κεζνδηάζηεκα φκσο 

πξνθχπηεη έλα πξφβιεκα  
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Κάζε θνκβηθφο Φ.Κ.Α. θαη νη Φ.Κ.Α. – δνξπθφξνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη αληηπξνζσπεηψλ πνπ δηαζέηνπλ) ζα ζπγθξνηνχλ 

απηφλνκα VPNs ή φιεο νη νκάδεο ζα εληαρζνχλ θάησ απφ έλα εληαίν VPN; 

Σα ρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ (δηαγξάκκαηα 24, 25) είλαη ελδεηθηηθά ησλ 

δχν δπλαηψλ επηινγψλ. 
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Γηάγξακκα 24: Απηφλνκν VPN αλά νκάδα ΦΚΑ 
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Γηάγξακκα 25: VPN πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
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Ζ πινπνίεζε ελφο ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο VPN γηα ην χζηεκα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, θξίλεηαη σο ε πιένλ ελδεδεηγκέλε ιχζε. 

 

4.5.1 Υπνζηήξημε ζε Κεληξηθέο Υπνδνκέο 

 

Ζ ππνζηήξημε ζε θεληξηθέο ππνδνκέο Φ.Κ.Α. – δνξπθφξσλ, κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε δχν θαηεγνξίεο. ηνπο Φ.Κ.Α. νη νπνίνη ελδείθλπηαη ή επηζπκνχλ λα 

έρνπλ ζρεηηθά απηφλνκε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζηνπο Φ.Κ.Α. νη νπνίνη 

ελδείθλπηαη λα εμππεξεηνχληαη θαη λα ζπιιεηηνπξγνχλ κε ην Κνκβηθφ Φ.Κ.Α. ζηνλ 

νπνίν αλήθνπλ. 

ηε πξψηε θαηεγνξία εκπίπηνπλ Φ.Κ.Α. νη νπνίνη εκθαλίδνπλ ηθαλφ 

αξηζκφ ελεξγψλ ρξεζηψλ, εθηεηακέλν δίθηπν ππνθαηαζηεκάησλ, απμεκέλν φγθν 

εκεξήζησλ ζπλαιιαγψλ πάζεο θχζεσο θ.ι.π., γεγνλφο ην νπνίν επηβάιιεη ηελ 

αδηάιεηπηε θαη ηελ ζε απνδεθηά ρξνληθά φξηα, πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημή ηνπο 

θαη γηα ηνπο νπνίνπο επί ην πιείζηνλ ελδείθλπηαη απνθεληξσκέλε ππνζηήξημε 

(δηάγξακκα 26). 
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Γηάγξακκα 26: Απνθεληξσκέλε Τπνζηήξημε 

 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία εκπίπηνπλ νη Φ.Κ.Α. νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ 

ζήκεξα ππνδνκέο ή έρνπλ αλαπηχμεη απνζπαζκαηηθέο κηθξέο ππνδνκέο 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη ρξεζηκφηεηαο θαη γηα ηνπο νπνίνπο ελδείθλπηαη 

θεληξνπνηεκέλε ππνζηήξημε (δηάγξακκα 27). 
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Γηάγξακκα 27: Κεληξνπνηεκέλε Τπνζηήξημε 

 

 

 

4.5.2 Υπνζηήξημε ζε Λνγηζκηθό Δθαξκνγώλ 
 

Ζ ππνζηήξημε ζε Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ, ην νπνίν νινθιεξψλεη ηελ νιηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, απνηειεί παξάγνληα ν νπνίνο δελ πεξηνξίδεηαη 

ζε επίπεδν Κνκβηθνχ – δνξπθφξνπ, αιιά επεθηείλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ 

πζηήκαηνο. ην ηκήκα ησλ πιαηζίσλ νινθιήξσζεο πνπ αλαθεξζήθακε έγηλε 
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ηδηαίηεξε επηζήκαλζε γηα ηελ ζθνπηκφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο πλνιηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ λένπ 

πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

Ζ απνδνρή κίαο ηέηνηαο εθδνρήο ζα είρε πνιιαπιά νθέιε κε θπξηφηεξε 

ηελ „αλψδπλε‟ αλαδηνξγάλσζε θαη ελνπνίεζε ησλ back-offices. 

4.5.3 Κνκβηθόο Φνξέωλ Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο 

 

Ο Κνκβηθφο Φνξέαο θάζε νκάδαο, κε βάζε ην νξηζηηθνπνηεκέλν 

επηρεηξεζηαθφ κνληέιν, έρεη δηπιφ ηερλνινγηθφ ξφιν. Αθ‟ ελφο λα εμππεξεηεί ηηο 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πνπ ηνλ αθνξνχλ ζαλ απηφλνκν Φ.Κ.Α. , αθ 

εηέξνπ λα εμππεξεηεί θαη ηνπο Φ.Κ.Α. – δνξπθφξνπο νη νπνίνη ζα ππαρζνχλ ζε 

απηφλ. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ν ξφινο ηνπ, έρεη ήδε πξνδηαγξαθεί κε βάζε ηε 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ησλ Φ.Κ.Α. – δνξπθφξσλ, ν νπνίνο είλαη : 

Ρφινο „‟δξνκνινγεηή‟‟ ζηηο επηθνηλσλίεο κεηαμχ Φ.Κ.Α. – δνξπθφξσλ ησλ 

δηαθφξσλ νκάδσλ, εάλ πξνθξηζεί ην πξψην απφ ηα δχν κνληέια 

ηειεπηθνηλσληαθήο ζχλδεζεο (VPN) πνπ αλαθεξζήθακε. 

 Τπνζηήξημε ζε θεληξηθέο ππνδνκέο (Servers, RDBMS, θ.ι.π.), γηα 

φζνπο δνξπθφξνπο απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη λα εξγάδνληαη πάλσ 

ζε απηφλ. 

 Τπνζηήξημε ζε δηακφξθσζε δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα 

απαηηνχκελα απφ ηελ Γ.Γ.Κ.Α. θαη ηνλ S.S.C., γηα φζνπο Φ.Κ.Α. – 

δνξπθφξνπο πξνθξηζνχλ λα εξγάδνληαη απηφλνκα. 

 Τπνζηήξημε ζε ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ, εάλ πξνθξηζεί ε επηινγή ν 

θάζε Κνκβηθφο λα δηαηεξήζεη ην πθηζηάκελν ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. 
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4.5.4 Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ 

 

Ζ Γ.Γ.Κ.Α. έρνληαο επηηειηθφ ξφιν θαη επζχλε ηεο γεληθήο επνπηείαο ηνπ 

φινπ πζηήκαηνο, θαζνξίδεη, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηα παξαθάησ θαζνιηθήο 

εθαξκνγήο ηερλνινγηθά ζηνηρεία : 

 Μνξθή, ζηνηρεία θαη ζηάδηα ησλ νκνγελνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

 Αλαγθαίεο δνκέο δεδνκέλσλ γηα ηελ ζπλεξγαζηαθή ιεηηνπξγία φισλ 

ησλ Φ.Κ.Α. 

 Σππνπνηήζεηο, ηαμηλνκήζεηο, θσδηθνπνηήζεηο, εληαίεο κνξθέο 

εληχπσλ. 

 Πιαίζην ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηνλ ρψξν ηεο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο. 

 Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο, δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, φξνπο θαη 

πξνυπφζεζεο δηάζεζήο ηνπο. 

 Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπλέξγηαο ηνπ πζηήκαηνο κε άιια 

εκπιεθφκελα (π.ρ. Τγείαο). 

 Δθζπγρξνληζκφο θαη πξνζαξκνγή ζε απαηηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ Δ.Δ. π.ρ. Έμππλε Κάξηα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

Δπξσπατθή Κάξηα Αζζέλεηαο. 

 Καζνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ γηα Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Γηνίθεζεο, χζηεκα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ, χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Γλψζεο θ.ι.π. 

4.5.5 Δλνπνηεηήο Πιεξνθνξίαο S.S.C. 

Ο ελνπνηεηήο πιεξνθνξίαο, είλαη ην θπξηφηεξν δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ λένπ 

πζηήκαηνο ην νπνίν ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη αλαθνξψλ γηα δχν θπξίσο 

ιφγνπο: α) ιφγσ ηνπ ξφινπ πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ζην φιν χζηεκα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη β) απνηειεί ηε κεηεμέιημε ηνπ ΚΖΤΚΤ, πνπ ζηελ νπζία 

ζα απνηειέζεη λέν θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πςεινχ ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ. 
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Οη επηρεηξεζηαθνί ξφινη πνπ έρνπλ πξνγξαθεί γηα ηνλ ελνπνηεηή 

πιεξνθνξίαο, ηνλ θαζηζηνχλ εθ ησλ πξαγκάησλ έλα πνιπδηάζηαην θνξέα, ν 

νπνίνο νθείιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε πνιιαπινχο ηνκείο κε θχξηνπο άμνλεο : 

 Δζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπλνιηθνχ πζηήκαηνο (Κνκβηθνί θαη 

Γνξπθφξνη). 

 Δμσηεξηθέο δηεπαθέο θαη δηαζπλδέζεηο κε φινπο ηνπο ηξίηνπο 

εκπιεθφκελνπο / ελδηαθεξφκελνπο ζηα πιαίζηα ηεο εμσζηξέθεηαο 

ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. 

4.5.6 Αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ππεξθείκελωλ αξρώλ 

Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδείθλπηαη ή απαηηείηαη λα εκπίπηνπλ ζηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπ SSC, ρσξίο απηή ε αλαθνξά λα είλαη πεξηνξηζηηθή είλαη νη εμήο:  

 ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΜΑΔ – ΑΜΚΑ, ΣΖΡΖΖ METADATA 

ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ θαη 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ 

 ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΒΑΖ - ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ θαη ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

 ΑΦΑΛΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ (Secure e-mail) 

 DATA WAREHOUSE, ΜΔΑΕΩΝ – ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΩΣΖ (GATEWAY 

– HUB) 

 ΚΟΜΒΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΖ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

 ΠΑΡΟΥΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ (Π.Τ.Π), ΠΛΑΗΗΟ 

ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ. 

 Αλαιπηηθφηεξα: 
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- ΔΜΑΔ – ΑΜΚΑ: χκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζήκεξα θάζε Φ.Κ.Α. είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηα αξρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ζε φιν ην θάζκα 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Παξάιιεια ζήκεξα ην ΚΖΤΚΤ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ΔΜΑΔ θαη ηελ απφδνζε ΑΜΚΑ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κε 

αλακνξθσκέλεο δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα κεηεμειηρζεί ζε on line 

– real time εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, αιιά θαη ειεθηξνληθή ππεξεζία, πξέπεη λα 

παξακείλεη απνθιεηζηηθά ζηνλ ελνπνηεηή πιεξνθνξίαο. 

- ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ: Πξνθεηκέλνπ λα είλαη επρεξήο ε αλαδήηεζε ηεο 

αζθαιηζηηθήο δηαδξνκήο θάζε αζθαιηζκέλνπ, είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ελφο 

„‟επξεηεξίνπ‟‟ θαη ελφο κεραληζκνχ αλαδήηεζεο, ζπιινγήο θαη νξγάλσζεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ. Ο S.S.C. ελδείθλπηαη λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε 

απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ζπγθξφηεζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηά-δεδνκέλσλ 

(metadata), παξάιιεια κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ΔΜΑΔ. ηε θχζε θαη ηνλ γεληθφ 

ξφιν ησλ metadatα αλαθεξφκαζηε ζηελ ζπλέρεηα. 

- DATA WAREHOUSE: Μηα εηδηθή θαηεγνξία πινπνίεζεο Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ είλαη νη απνζήθεο δεδνκέλσλ (Data Warehouse). Σα Data 

WareHouses είλαη εηδηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ 

ππνζηήξημε απνθάζεσλ (DSS) κε ηέηνηα δφκεζε ε νπνία λα επηηξέπεη γξήγνξα 

ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπζπληηθέο αλαθνξέο. Σα 

ζπζηήκαηα Data Warehouse εθ θχζεσο πεξηιακβάλνπλ κεγάιε πνζφηεηα 

δεδνκέλσλ, είλαη επκεηάβιεηα, πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηα αληηθείκελα θαη 

κπνξεί λα ιερζεί φηη απνηεινχλ κηα νινθιεξσκέλε γλψζε γηα ηελ ππνζηήξημε 

ιήςεο δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ DataWarehouses είλαη ηα 

MetaData. Ο θιαζηθφο νξηζκφο ησλ Metadata είλαη „‟δεδνκέλα‟‟ ζε κία απνζήθε 

δεδνκέλσλ (Data Warehouse).ηελ νπζία απηά νξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ 

επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα θαη παξέρνπλ έλα θαηάινγν γηα λα βνεζνχλ ηα 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ θαη λα εληνπίδνπλ γξήγνξα ηα πεξηερφκελα 

κηαο απνζήθεο δεδνκέλσλ. 

Μηα ζεηξά απφ ηηο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. ζηεξίδεηαη 

ζηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πξσηνγελψλ ή θαη ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ 
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απφ Φ.Κ.Α., πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο (Αλαινγηζηηθέο Μειέηεο, 

Πξνυπνινγηζκφο, Αθίλεηε θαη Κηλεηή Πεξηνπζία θ.ι.π.). Δίλαη εκθαλήο ινηπφλ ε 

αλάγθε πινπνίεζεο Data Warehouse ζην λέν χζηεκα, ζηελ νπνία ζα 

ζπιιέγνληαη θαη ζα επεμεξγάδνληαη θαζνξηζκέλα δεδνκέλα απφ ηνπο Κνκβηθνχο 

Φ.Κ.Α. Φπζηθά νη Κνκβηθνί Φ.Κ.Α. ζα δηαζέηνπλ δεδνκέλα ηφζν απφ ηηο δηθέο ηνπ 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο, φζν θαη ζπιιεθζέληα θαη επεμεξγαζζέληα απφ ηνπο 

Φ.Κ.Α. – δνξπθφξνπο νη νπνίνη ζα εκπίπηνπλ ζηελ δηθαηνδνζία ηνπο. 

- ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ και 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ: Γηα απηφ έρνπκε αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα 

ππνθεθάιαηα, ζαλ κηα ελαιιαθηηθή εθδνρή πξνο εμέηαζε. 

- ΜΔΑΕΩΝ – ΓΗΔΚΠΑΗΡΔΩΣΖ (GATEWAY – HUB): Ζ αλαθνξά πνπ 

έγηλε ζηηο Web Services, ζηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή ελφηεηα, έγηλε κε βαζηθφ 

άμνλα ην ξφιν ηνπο ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο Πνιίηεο. Ζ ζεκαζία ηνπο φκσο δελ ζηακαηά εθεί αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε 

άιινπο ρξήζηκνπο ηνκείο. Έλαο απφ απηνχο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε 

ηνλ ηερλνινγηθφ ξφιν ηνπ SSC, έγθεηηαη ζηελ επέιηθηε, απξφζθνπηε θαη εχξπζκε 

δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία Κνκβηθψλ θνξέσλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Γχν ηερλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο / πινπνηήζεηο νη 

νπνίεο πξέπεη λα αλαθεξζνχλ (θαη λα επηζεκαλζνχλ) ηδηαηηέξσο είλαη νη 

Μεζάδνληεο ή Πχιεο (GateWays) θαη νη Γηεθπεξαησηέο ή Κέληξα (Hubs). Σφζν νη 

Πχιεο (Gateways) φζν θαη ηα Κέληξα (Hubs) απνηεινχλ κέζα δηεμαγσγήο 

αζθαιψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ πνιηηψλ / επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ 

θαζψο θαη κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιεξσκέλε ζχλζεζε θαη δηάζεζε 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

Μεηαμχ Gateways θαη Hubs ππάξρνπλ δηαθνξέο νη νπνίεο εληνπίδνληαη 

θπξίσο ζηελ δπλαηφηεηα ηνπο λα θηινμελνχλ ειεθηξνληθέο θφξκεο θαη εθαξκνγέο 

νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ή νινθιεξψλνπλ πάζεο θχζεσο „‟ζπλαιιαγέο‟‟. ηα 

πιαίζηα απηά νη Πχιεο νθείινπλ λα επηθνηλσλνχλ κε front office θαη back office 

δνκηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα δηαλέκνπλ κία ειεθηξνληθή 
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ππεξεζία. Αληίζεηα, ηα Κέληξα επηθνηλσλνχλ κε back office δνκηθά ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαλείκνπλ κηα ειεθηξνληθή 

ππεξεζία. Δλψ δειαδή νη Πχιεο απνηεινχλ δξνκνινγεηέο αηηεκάησλ πξνο 

θνξείο ή άιια θέληξα επεμεξγαζίαο θαη νινθιήξσζεο γηα ηελ παξνρή κηαο 

ππεξεζίαο, ηα Κέληξα παίδνπλ θαη ην ξφιν ηνπ front office ζε κία δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο / νινθιήξσζεο / δηάζεζεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο.  

Οη ππεξεζίεο ηηο νπνίεο επηθνξηίδεηαη ζπλήζσο κηα Πχιε είλαη : α) απιή 

δξνκνιφγεζε απαηηήζεσλ ζε νπνηνδήπνηε Κπβεξλεηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

κπνξεί λα παξάγεη θαη λα δηαζέηεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, β) παξνρή 

εμαθξίβσζεο, απζεληηθνπνίεζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ρξεζηψλ γηα πξφζβαζε θαη 

πξνζπέιαζε, γ) παξνρή ελφο επέιηθηνπ πεξηβάιινληνο πςειήο αζθάιεηαο θαη 

ζπλερνχο αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο, δ) δξνκνιφγεζε θαη δηαλνκή εμσηεξηθψλ 

απαηηήζεσλ, αηηεκάησλ θαη κελπκάησλ κε αζθάιεηα, ε) δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ 

κεγάινπο φγθνπο δεδνκέλσλ θαη αηηήζεσλ, ζη) παξνρή δηεπθνιχλζεσλ 

πιεξσκψλ, δ) δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο νπνηαζδήπνηε εθαξκνγήο, 

νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο θαη νπνηαζδήπνηε δνκεκέλεο ςεθηαθήο ππεξεζίαο. 

Οη Πχιεο κπνξεί λα ιερζεί φηη απνηεινχλ έλα κεζαίν επίπεδν (Middle 

Office) κεηαμχ Back Office θαη Front Office. Παξέρνπλ ςειά επίπεδα επειημίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη επηηξέπνπλ ηελ δηαζχλδεζε θαη νινθιήξσζε 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ρσξίο λα επηβάιινπλ ηελ „‟ρεηξαγψγεζή‟‟ ηνπο ζε έλα 

πιαίζην θαλφλσλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηβάιινπλ δηαδηθαζίεο κεηαηξνπψλ, 

αλαδηνξγαλψζεσλ θ.ι.π. Γηα απηφ έρνπλ θαζηεξσζεί ζαλ έλα ηξφπνο 

απξφζθνπηεο εηζφδνπ ζηελ παξνρή ή ρξήζε ςεθηαθψλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ.  

Μηα δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε πεξηβάιινληνο Gateway εκθαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα 28 πνπ αθνινπζεί. 
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VPN / ύδεςξιρ

Κόμβορ
Α!

ΦΚΑΦΚΑ

Κόμβορ
Β!

ΦΚΑ

ΦΚΑ
ΦΚΑ

Internet

Secure

Mail
Σςναλλαγέρ Πληπωμέρ

Δγγπαθή

Πιζηοποίηζη

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

(GATEWAY)

FRONT OFFICE

Ιδιωηικά

Portals

Δθαπμογέρ Κςβεπνηηικά

Portals

  

Γηάγξακκα 28: Πεξηβάιινλ Gateway ζηελ ΚΑ 

Οη ηέζζεξηο εκθαηλφκελεο ζην Middle Office επίπεδν ππεξεζίεο, είλαη νη 

πιένλ δηαδεδνκέλεο ζε πινπνηήζεηο Gateways.  

Πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ε ζπκβνιή θαη ε ζπλδξνκή κίαο Πχιεο, 

παξαηίζεηαη έλα απιφ ζελάξην ην νπνίν αθνξά ηελ αίηεζε απφ έλαλ 

Αζθαιηζκέλν πξνο έλαλ Φ.Κ.Α. γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηδνκέλσλ κε 

ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ ηζηνξία ζην ζπγθεθξηκέλν Φνξέα. 

To δηάγξακκα 29 πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεη ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

κε ηε κεζνιάβεζε χιεο. Οη εξγαζίεο πνπ απηή έρεη αλαιάβεη λα δηεθπεξαηψλεη 

είλαη : α) ν έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ αηηνχληνο γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη 

αζθάιεηα ηνπ αηηήκαηνο ηνπ β) ε δξνκνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο ζηνλ Κνκβηθφ 

Φνξέαο πνπ εμππεξεηεί ηνλ αξκφδην Φ.Κ.Α. θαη γ) ε παξαιαβή ηεο απάληεζεο 

απφ ηνλ Κνκβηθφ θαη πξνψζεζή ηεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 
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Δίλαη θαλεξφ φηη ηα αλαγθαία γηα ηελ δηαδηθαζία ζηνηρεία Front Office είλαη 

θαηαλεκεκέλα κεηαμχ ηνπ client θαη Κνκβηθνχ Φνξέα θαηά θχξην ιφγν θαη ελ κέξεη 

θαη ζηελ Πχιε. Σν βάξνο δεκηνπξγίαο θαη παξνρήο ηεο αηηνχκελεο απάληεζεο ην 

θέξεη ν Κνκβηθφο Φνξέαο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ έρεη αλαπηχμεη κε ηνπο ΦΚΑ πνπ 

εμππεξεηεί. 

 

VPN / ύδεςξιρ

Internet

BACK O FFICE

GATEWAY

Web Form / Δθαπμογή

Υποβολή Αιηήμαηορ

Πιζηοποίηζη

Αιηούνηορ

Γπομολόγηζη

Αιηήμαηορ

Κομβικόρ
Φοπέαρ

ΦΚΑ

ΦΚΑ
ΦΚΑ

Δπεξεπγαζία Αιηήμαηορ

Απάνηηζη

Παποσή Απάνηηζηρ

 

Γηάγξακκα 29: Γηεθπεξαίσζε Αηηήκαηνο κέζσ Gateway 
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Ζ πινπνίεζε ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο κε ηελ κεζνιάβεζε Κέληξνπ (Hub) , θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 

30. 

VPN / ύδεςξιρ

Κομβικόρ
ΦΚΑ

ΦΚΑ

ΦΚΑΦΚΑ

Internet

Πιζηοποίηζη

BACK O FFICE

HUB

Client Browser

Έλεγσορ

Αιηήμαηορ

Αίηηζη

Παποσήρ

Σηοισείων

Web Form

Δπεξεπγαζία

Σηοισείων

Ολοκλήπωζη

Απάνηηζηρ

Αποζηολή

Απάνηηζηρ

Web Form

 

Γηάγξακκα 30: Γηεθπεξαίσζε Αηηήκαηνο κέζσ Hub 

Όπσο θαίλεηαη εδψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο εθηειείηαη ζην 

Hub ην νπνίν έρεη ηνλ ηαπηφρξνλν ξφιν ηνπ Front Office θαη ηνπ Gateway, φπσο 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Κνκβηθνχ Φνξέα πεξηνξίδεηαη ζηελ 

παξνρή ζηνηρείσλ απφ ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ, ή, ε αλάζπξζε θαη παξνρή 
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ζηνηρείσλ απφ ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ εμππεξεηνχκελνπ Φ.Κ.Α. Ζ νινθιήξσζε 

ηεο απάληεζεο γίλεηαη κε δηαδηθαζίεο θαη εθαξκνγέο ζην επίπεδν ηνπ Hub. 

Απνηέιεζκα ζχλζεζεο θαη ησλ δχν ξφισλ (GateWay θαη Hub) απνηεινχλ 

θαη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο κε ηξίηνπο εμσηεξηθνχο εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα επηθνξηηζζεί λα εμππεξεηεί, λα δηεθπεξαηψλεη ή λα 

νινθιεξψλεη, ν ελνπνηεηήο πιεξνθνξίαο. Γηα παξάδεηγκα, κία απφ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ε νπνία θξίλεηαη ζθφπηκν λα θηινμελεζεί θαη λα νινθιεξσζεί κε 

ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ S.S.C., είλαη ην ζχζηεκα πλαιιαγψλ θαη 

Γηαρείξηζεο Γαπαλψλ Τγείαο κε Παξφρνπο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ην Σξαπεδηθφ 

χζηεκα. 

-ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ – ΑΦΑΛΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ (Secure e-mail): Σν ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν γηα επηθνηλσλία 

κεηαμχ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ ηνκέα κεηαμχ ηνπο, 

θαζψο θαη κε ηξίηνπο εμσηεξηθνχο εκπιεθφκελνπο, απνηειεί κηα αλαγθαηφηεηα ε 

νπνία έρεη „επηβιεζεί‟ απφ ην 2002. Γπζηπρψο ε εθαξκνγή ηεο απφθαζεο δελ 

έρεη ηχρεη ηεο δένπζαο εθαξκνγήο απφ κεγάιν κέξνο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ.  

Ο S.S.C. ζηα πιαίζηα ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ, ελδείθλπηαη λα 

αλαιάβεη ην ξφιν ελφο „‟θεληξηθνχ παξαιήπηε – δηαλνκέα‟‟. Να παξαιακβάλεη, λα 

πηζηνπνηεί θαη λα απνδίδεη ειεθηξνληθά πξσηφθνιια απφ θαη ζε, εμσηεξηθνχο 

ελδηαθεξφκελνπο (πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, άιινη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ) θαζψο θαη 

ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ (κεηαμχ θνκβηθψλ ή/θαη ησλ δνξπθφξσλ ηνπο). 

Σαπηφρξνλα ζα είλαη δπλαηφλ λα αλαιάβεη θαη ην ξφιν ελφο θεληξηθνχ mail 

server γηα ηελ δηαθίλεζε αζθαινχο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (secure e-mail), 

κεηαμχ Κνκβηθψλ , δνξπθφξσλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (ππεξθείκελεο 

αξρέο, άιινη θνξείο, επηρεηξήζεηο θ.ι.π.). 

Ζ αλαθνξά ζε απηφ ηνλ άμνλα δπλεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ S.S.C. γίλεηαη 

ηφζν γηα ιφγνπο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ φινπ 

πζηήκαηνο, φζν θαη γηα ιφγνπο νη νπνίνη απνξξένπλ απφ ηελ θχζε ησλ 
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πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη ζην επξχηεξν ζχζηεκα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο. 

- ΚΟΜΒΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΩΡΟ ΣΖ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ: ηα πξψηα ππνθεθάιαηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζηηο ηάζεηο θαη πιαίζηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 

θαζψο θαη ζηελ κνξθή ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα απαηηεζεί λα 

πινπνηεζνχλ, ζηα πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ δηάξζξσζεο θαη 

αλαζπγθξφηεζεο δεκφζησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ. Τπελζπκίδεηαη φηη ηα 

βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ επηζεκάλζεθαλ, ζαλ ζπκπεξάζκαηα βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ απφ ηελ Δπξσπατθή θαη Γηεζλή εκπεηξία είλαη : 

Ζ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (e-services) απαηηεί 

πξνθαζνξηζκέλεο κνξθέο πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ γηα ρξήζε κεηαμχ φισλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ ζε απηέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε κεηάβαζε ζε e-services, ππάξρεη αλάγθε 

γηα ηππνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ (ERM/Electronic 

Record Management). Οη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηα 

ειεθηξνληθά δεδνκέλα ζαλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζαλ „valuable corporate 

information resource‟. 

Όηαλ ν πνιίηεο έξρεηαη ζε επαθή κε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζέιεη ή θαη 

απαηηεί λα ην θάλεη κε ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο. Θέιεη ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ, 

άκεζεο θαη αζθαιείο. Ο πνιίηεο δελ πξέπεη θαη δελ ζέιεη λα γλσξίδεη πσο είλαη 

νξγαλσκέλεο νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο , πνηα Γηεχζπλζε ή Τπεξεζία είλαη 

αξκφδηα, ή εάλ κία ιεηηνπξγία δηεμάγεηαη ζε θεληξηθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάγθε ελφο ελδηάκεζνπ θνξέα ν νπνίνο 

ζα ππνζηεξίδεη Τπεξεζίεο, Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα, είηε θεληξηθά είηε 

απνθεληξσκέλα, ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη ζε λέεο βάζεηο ζρέζεσλ θαη λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα θάλνπλ αίζζεζε ζηνπο 

ηειηθνχο απνδέθηεο, ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ε ίδηα 

ζηξαηεγηθή θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κε 
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πξσηνπφξνπο θαη θαηλνηφκνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηηο 

αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο. 

Έηζη φιεο νη ππεξεζίεο ησλ Φ.Κ.Α. νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ 

ειεθηξνληθά, κε δεδνκέλε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ε νπνία απαηηεί απφ 

απηνχο λα απνδερζνχλ κηα πνιηηηθή ζπκβαηφηεηαο πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ 

γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζή ηνπο, ηελ θαιχηεξε δηαλνκή ηνπο θαη ηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν εξγαζίαο ηνπο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ έλα 

θεληξηθφ ζεκείν, είηε απηέο παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, είηε κέζσ άιισλ 

ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ. Ο ελνπνηεηήο πιεξνθνξίαο θξίλεηαη φηη είλαη ν πιένλ 

θαηάιιεινο λα αλαιάβεη απηφ ην ξφιν. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη φηαλ επηηεπρζεί γηα ην ζχλνιν ησλ Φ.Κ.Α. : 

 Δγθαζίδξπζε λέσλ ηξφπσλ επηρεηξεζηαθήο εξγαζίαο. 

 Τηνζέηεζε λέσλ πξνηχπσλ θαη πιαηζίσλ θνηλήο απνδνρήο. 

 Αλάπηπμε αιιά θαη πινπνίεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. 

 Παξνρή ππεξεζηψλ νη νπνίεο λα κπνξνχλ λα είλαη δηαζέζηκεο θαη 

πξνζπειάζηκεο κέζσ θπβεξλεηηθψλ portals θ.ι.π. ηφηε ζα είλαη 

εθηθηή ε παξαγσγή θαη δηάζεζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

δηαθφξσλ επηπέδσλ, (φπσο: αίηεζε εγγξαθήο ζην ΔΜΑΔ, 

απφδνζε ΑΜΚΑ, επηβεβαίσζε χπαξμεο/αλαδήηεζε ζηνηρείσλ 

αζθαιηζκέλνπ, εξγνδφηε, ζπληαμηνχρνπ, ελεκέξσζε κεηαβνιήο 

Φ.Κ.Α. (Γηαδνρηθή Αζθάιηζε), ππνβνιή κεηαβνιψλ ζηνηρείσλ 

αζθαιηζκέλνπ, ππνβνιή κεηαβνιψλ ζηνηρείσλ εξγνδφηε, ππνβνιή 

αηηήκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο, θαξηέια εηζθνξψλ αζθαιηζκέλνπ, 

θαξηέια εηζθνξψλ εξγνδφηε, αίηεζε ρνξήγεζεο δαλείνπ, 

αλαδήηεζε πνξείαο αηηήκαηνο -πηζηνπνηεηηθνχ, ζπληαμηνδφηεζεο, 

δαλείνπ θ.ι.π. ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ρνξήγεζε 

πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ, πιεξνθφξεζε γηα απαηηνχκελν 
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αξηζκφ ελζήκσλ, χςνο ζχληαμεο θ.ι.π, ζπγθεληξσηηθφ ελζήκσλ, 

ελεκέξσζε θαη αηηήκαηα απνδήκσλ, θ.ι.π. 

Σν ζέκα ησλ e-services είλαη ζαθέο φηη δελ κπνξεί λα αλαιπζεί θαη λα 

εμαληιεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο. Άπνςή καο είλαη φηη παξάιιεια κε ηελ 

ζπγθξφηεζε ηνπ S.S.C. απαηηείηαη ε δξνκνιφγεζε εηδηθήο κειέηεο γηα ηελ 

ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ελφο πιαηζίνπ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηνλ 

ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

- ΠΑΡΟΥΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ (Π.Τ.Π): Οη ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο θαη δηεπαθέο θξαηηθψλ θνξέσλ κε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο ή κεηαμχ 

θξαηηθψλ θνξέσλ δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ εάλ δελ 

ππάξρεη έλα αζθαιέο θαη πιήξσο ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, ειέγρνπ, 

ηαπηνπνίεζεο θαη επηβεβαίσζεο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ / 

ζπλαιιαζζνκέλσλ. Ζ αζθάιεηα θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα απνηεινχλ 

πξναπαηηνχκελε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ, θαη είλαη ηνκέαο πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη 

έκθαζε. 

- ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ: Γηα ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο εζσηεξηθήο 

θαη εμσηεξηθήο ηερλνινγηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, πξνηείλεηαη ζπκβαηφηεηα ζε επίπεδν ηερλνινγηθήο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηε κεηαθνξά θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο κε έλα 

νκνηνγελέο θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. ην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ην νπνίν απνηειεί 

εμεηδίθεπζε ηνπ βξεηαληθνχ πιαηζίνπ e-gif ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε.  

4.6 Γηαγξακκαηηθή επηζθόπεζε 

 

Σα θνκβηθά ζεκεία ηεο αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε θαη ηα νπνία 

ζθηαγξαθνχλ ηελ ηξαηεγηθή Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ γηα 
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ην λέν κνληέιν Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο παξνπζηάδνληαη επνπηηθά ζην δηάγξακκα 

31. 

 

Γηάγξακκα 31: Δπνπηηθή Παξνπζίαζε SISP ηξαηεγηθήο ζηελ ΚΑ 

 

4.7 Σηξαηεγηθή Γηνίθεζεο ERP 

Ζ ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ησλ ERP πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηάζεζε θαη νπζηαζηηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο ζαλ επηηειηθή 

θαη ηαθηηθή πεγή πφξσλ ζηηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο εμππεξέηεζεο ησλ 

απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Οη βαζηθέο επηινγέο δηνίθεζεο ζπλνςίδνληαη σο 

εμήο: 
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Ζ ΓΓΚΑ ζέηεη ηα πξφηππα εμππεξέηεζεο, ηππνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία). Δπίζεο, 

εγθξίλεη ηηο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ ERP εμππεξέηεζεο, χζηεξα 

απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ «ελνπνηεηή».  

Ο «ελνπνηεηήο» έρεη ηελ επζχλε ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο, 

επέθηαζεο, θηι φισλ ησλ ERP εμππεξέηεζεο. Ο «ελνπνηεηήο» πξέπεη φκσο λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο απαηηήζεηο ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ «πειαηψλ» (πρ ΦΚΑ, ΓΓΚΑ, 

θηι) φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ (πρ πνιίηεο, ινηπή 

δεκφζηα δηνίθεζε, θηι).  

Ο θνκβηθφο ΦΚΑ έρεη ηελ επζχλε ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο, 

επέθηαζεο, θηι φισλ ησλ ERP ππνζηήξημεο ησλ δνξπθφξσλ ηεο νκάδαο. Ο 

θνκβηθφο ΦΚΑ πξέπεη φκσο λα αληηιακβάλεηαη ηηο απαηηήζεηο ηφζν ησλ 

δνξπθφξσλ ΦΚΑ φζν θαη ηα πξφηππα πνπ ζέηεη ν «ελνπνηεηήο» γηα ηελ ζπκβαηή 

κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ ζε φιν ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

 Γηα ηελ ππνζηήξημε θαη θαζηέξσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θφκβνπ ΦΚΑ 

θαη δνξπθφξσλ, δεκηνπξγείηαη Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο απνηεινχκελε απφ 

πςειφβαζκα ζηειέρε ησλ ΦΚΑ ηεο νκάδαο κε αξκνδηφηεηεο (α) επηηειηθνχ 

ζπληνληζκνχ ηεο εηζαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ERP γηα ην ζχλνιν ησλ ΦΚΑ 

ηεο νκάδαο (β) απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ησλ απαηηήζεσλ ππνζηήξημεο ησλ 

δνξπθφξσλ ΦΚΑ απφ ηνλ θφκβν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 
 

 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σα νθέιε πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αλαβάζκηζε κηαο επηρείξεζεο κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, έρνπλ 

θαηαγξαθεί απφ εηαηξείεο ζπκβνχισλ θαη ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο πνιιέο θνξέο. Σν 

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

επηηπγράλνπλ ζηαζεξά πςειφηεξεο επηδφζεηο, ζε ζχγθξηζε κε επηρεηξήζεηο ρσξίο 

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

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία». Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη «είλαη 

απνδεδεηγκέλν πσο έλα πξαγκαηηθφ ERP πξνζθέξεη ζηνλ νξγαληζκφ νπζηαζηηθά 

πιενλεθηήκαηα». Έλα πξαγκαηηθφ ERP πξνζθέξεη νινθιεξσκέλε 

(comprehensive) θάιπςε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ (business processes), 

απφ άθξνπ εηο άθξνλ, ζπλδένληαο κεηαμχ ηνπο εξγαδφκελνπο, ηκήκαηα, 

ιεηηνπξγίεο θαη πιεξνθφξεζε ζε έλα ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Αθφκα, 

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

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

θαηαζθεπή ζπλδέζεσλ κεηαμχ εθαξκνγψλ, κε ζπλεπαθφινπζε απψιεηα ζε 

ρξφλν θαη ρξήκα. Σν πξαγκαηηθφ ERP αληηθαζηζηά πξνεγνχκελεο 

απνζπαζκέλεο εθαξκνγέο, κεκνλσκέλεο αλάγθεο, αιιά δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εμαζθαιίζνπλ απηνκαηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία, δελ ιεηηνπξγνχλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, νχηε ραξαθηεξίδνληαη απφ αθξίβεηα. 

Με έλα πξαγκαηηθφ ERP, ε θαηαρψξηζε κηαο παξαγγειίαο πνπ θέξλεη 

έλαο πσιεηήο είλαη ηαπηφρξνλα νξαηή απφ φινπο ηνπο αξκφδηνπο ζε φια ηα 

ηκήκαηα, θαη κπνξεί λα νδεγήζεη απηφκαηα ζε κεηαβνιέο ζην πξφγξακκα 

παξαγσγήο, ζηα επίπεδα απνζεκάησλ, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ, ελψ ε 

παξαγγειία εθηειείηαη κε πηζησηηθφ έιεγρν θαη έθδνζε ηηκνινγίνπ. Σαπηφρξνλα, 

ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο εθνδηάδνληαη κε πινχζηα θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία 

πιεξνθφξεζεο, θαη είλαη ζε ζέζε λα παίξλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο. 
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Μαθξνπξφζεζκα, ηα ζπζηήκαηα ERP κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ 

εθαηνκκχξηα επξψ, ηεξάζηηα πνζά ραξηηθήο χιεο θαζψο θαη ακέηξεηεο ψξεο 

δνπιεηάο γηα φζνπο νξγαληζκνχο ηα έρνπλ πηνζεηήζεη. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ελνπνίεζεο δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ζε έλα θνηλφ θαη επνκέλσο ε εηζαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ γίλεηαη κηα θνξά, κε απνηέιεζκα λα είλαη πεξηζζφηεξν νξζή ε 

πιεξνθνξία, αιιά αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ αλαθξηβή ζηνηρεία, ε 

δηφξζσζε γίλεηαη κφλν κηα θνξά. Δπηπιένλ, ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ζε ζηνηρεία 

ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα έρνπλ ππάιιεινη απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, θάηη 

πνπ δελ ήηαλ εθηθηφ κε ηα ρσξηζηά αλά ηκήκα ή δξαζηεξηφηεηα ζπζηήκαηα. 

Άιιν ζεκαληηθφ φθεινο απνηεινχλ νη βειηηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζεη έλαο νξγαληζκφο έλα ERP ζχζηεκα, απαηηείηαη 

πξσηίζησο λα εμεηάζεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 

απνδνηηθφηεηα θαη θεξδνθνξία ηνπ. Ωο ήδε γλσζηφ, ηα δηάθνξα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο πξνέξρνληαη απφ κηα αιπζίδα δηαδηθαζηψλ φπνπ θάζε θξίθνο 

δεκηνπξγεί αμία. θνπφο ησλ νξγαληζκψλ είλαη λα κπνξέζνπλ λα παξέρνπλ ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε θφζηνο ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο 

παξαγσγήο θαη δηάζεζήο ηνπο. Δπνκέλσο βειηηψλνληαο ή αλαπξνζαξκφδνληαο 

νη νξγαληζκνί ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, κπνξνχλ πιένλ λα εληνπίδνπλ, 

λα βειηηψλνπλ ή θαη λα απνβάινπλ θάπνηνπο ειαηησκαηηθνχο ή δαπαλεξνχο 

θξίθνπο, απμάλνληαο έηζη ηελ αμία ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ φιε αιπζίδα αμίαο. 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη εκθαληζηεί κεγάιε έμαξζε ζηελ 

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

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

παγθνζκηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, φηη 

ζπλέβαιιε αθφκε θαη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Οη ζπλερείο απηέο 

εμειίμεηο κέζα ζην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ ηφζν ηηο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ. Οη ηάζεηο 

πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά νδεγνχλ αθελφο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν ζε αιιαγέο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο κε ηελ 

αλαδήηεζε θαη πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ νινθιήξσζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
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ιεηηνπξγηψλ ηνπο θαη αθεηέξνπ ηα παλεπηζηήκηα ζηελ δεκηνπξγία θαηλνηνκηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο ζηειερψλ κε έκθαζε 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ERP. 

Σα πζηήκαηα ERP κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά, θάησ απφ 

πξνυπνζέζεηο, ηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο λέαο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. Ζ ινγηθή ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ERP κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

επηρείξεζεο, πξνζθέξνληαο ηεο έηζη κεγαιχηεξε επειημία. Μπνξνχλ αθφκε λα 

απνηειέζνπλ «ην κνριφ» γηα ηελ επέθηαζε θαη νινθιήξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο ζην Γηαδίθηπν (ec θαη e-επηρεηξείλ). ήκεξα 

επηδηψθεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ε ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζε νινθιεξσκέλσλ 

ζπζηεκάησλ ERP κε ηελ ηαπηφρξνλε αλαδηνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο.  

Ζ επηινγή βέβαηα ελφο ζπζηήκαηνο ERP ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ην κέγεζνο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κηαο επηρείξεζεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη θαζηέξσζε πξνδηαγξαθψλ επηινγήο θαη 

πξνγξακκαηηζκέλε έξεπλα πξηλ αιιά θαη κεηά ηελ πηνζέηεζή ηνπ.  

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ERP ζηελ Διιάδα, 

φπσο απηά είλαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάρζεθαλ ζην ζχζηεκα ERP2 

αλαθέξνληαη ζε: 

 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε. 

 Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ. 

 Κνζηνιφγεζε – Διεγθηηθή. 

 Γηαρείξηζε Πσιήζεσλ – Γηαλνκέο. 

Σα θπξηφηεξα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ERP 

ζπκππθλψλνληαη ζηα αθφινπζα: α) δηαθάλεηα φισλ ησλ θηλήζεσλ ζε φιε ηελ 

εηαηξία, β) βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, γ) 

νινθιεξσκέλε ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, δ) νη θηλήζεηο ππάξρνπλ αλαιπηηθά 

                                                
2 Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ζηο Παπάπηημα ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ 
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ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαιχπηνληαο φιεο ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο, ε) 

ηρλειαζηκφηεηα ησλ θηλήζεσλ. 

Σα βαζηθά πξνβιήκαηα ησλ ERP αθνξνχλ: α) θαζπζηεξήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, β) αληηδξάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα αιιαγέο, γ) πςειφ θφζηνο. 
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Γηάγξακκα 32: Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε (Finance) 
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Γηάγξακκα 33: Δκπνξηθή Γηαρείξηζε (Distribution) 
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Γηάγξακκα 34: Γηαρείξηζε Απνζεθψλ (Warehouse) 
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Γηάγξακκα 35 : Γηνίθεζε Παξαγσγήο (Production) 
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Γηάγξακκα 36: Πάγηα – πληήξεζε (Fixed Assets – Maintenance Management System) 
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