
                            1 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

 
ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ LOGISTICS 

(ΕΦΟΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΘΕΜΑ: “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ERP ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ LV3 ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ SCHENKER” 

πμοδαζηήξ : Δζζδβδηήξ: 

Κανααάξ Διιακμοήθ Υμκδνμημφηδξ Γνδβυνζμξ  



                            2 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ .................................................................................................................... 3 

ΔΗΑΓΩΓΖ ............................................................................................................................. 7 

ΚΟΠΟ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ .......................................................................... 7 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ..................................................................... 8 

1.ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ .................................................................................... 9 

1.1 ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ...................................... 9 

1.1.1 Πθδνμθμνζαηή ημζκςκία ....................................................................................... 9 

1.1.2 Έκκμζα ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ ................................................................ 9 

1.1.3 Ονζζιυξ πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ .................................................................... 9 

1.1.4 Γζεπζζηδιμκζηή θφζδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ........................................ 10 

1.1.5 ημπμί πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ ...................................................................... 12 

1.1.6 Πθδνμθμνζαηή ζηναηδβζηή .................................................................................... 12 
 

1.2 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ .................................................. 14 

1.3 ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ................. 15 
 

1.3.1 Πνμζδζμνζζιυξ ζηυπςκ ηαζ ζημπζιυηδηαξ ............................................................. 15 

1.3.2 Δπελενβαζία ηαζ νμή πθδνμθμνζχκ ....................................................................... 16 

1.3.3 οιπενζθμνά ηαζ ηεπκμθμβία ζοζηήιαημξ.............................................................. 18 

1.4 ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 ......................................................................................................................................... 18 

1.5 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ..................................................... 18 

1.5.1 Ακάθοζδ απαζηήζεςκ ............................................................................................ 19 

1.5.2 πεδζαζιυξ ........................................................................................................... 20 

1.5.3 Τθμπμίδζδ ............................................................................................................ 23 

1.5.4 Αλζμθυβδζδ -Έθεβπμξ- Ακαεεχνδζδ ..................................................................... 24 

1.5.5 οκηήνδζδ ............................................................................................................ 24 
 

1.6 ΣΡΟΠΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ .......................... 25 

1.7 ΑΛΛΔ ΘΔΩΡΖΔΗ ΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ............................ 28 

2. ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ........................................................................ 29 

2.1 ΒΑΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ...................................................... 29 

2.1.1 Λμβζζηζηή ............................................................................................................. 29 

2.1.2 Πνμιήεεζεξ / Αβμνέξ ............................................................................................. 32 

2.1.3 Γζαπείνζζδ απμεειάηςκ......................................................................................... 34 

3 



                            3 

2.1.4 Πςθήζεζξ .............................................................................................................. 35 

2.1.5 Σζιμθυβδζδ .......................................................................................................... 36 

2.1.6. Παναβςβή ............................................................................................................ 37 

2.1.7 Κμζημθυβδζδ........................................................................................................ 38 

2.1.8 φκδεζδ ηςκ θεζημονβζχκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα .......... 39 

3. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ERP ........................................................................... 41 

3.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ................................................................................................. 41 

3.1 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) ..................................... 42 

3.2 ΠΩ ΜΠΟΡΔΗ ΔΝΑ ΔΣΟΗΜΟ ΠΑΚΔΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΝΑ ΣΑΗΡΗΑΕΔΗ Δ ΟΛΔ ΣΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ .....................................................................................................................  

3.3 ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ERP  .................................................................................................... 43 

3.4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΩΝ ERP ................................................................................. 44 

3.5 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ERP ................................... 45 

3.6 ΠΩ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔΗ Ή ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΔΠΔΝΓΤΖ- Δ ΔΝΑ ERP 45 

3.8 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ    ΤΣΖΜΑΣΩΝ    ERP ΑΝΑΛΟΓΑ    ΜΔ    ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΤΝ ........................................................................... 46 

3.9 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ERP ............................................................ 47 

3.10 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ERP ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΣΟΤ ................................................................................................................................ 48 

3.10.1 Μέεμδμξ απυδεζλδξ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ ERP .............................................. 49 

3.10.2 Πνυζηθδζδ εηδήθςζδξ εκδζαθένμκημξ ............................................................... 49 

3.11 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ERP ....................... 51 

3.11.1 Client-Server ........................................................................................................ 52 

3.11.2 3-tier architecture ................................................................................................ 54 

3.11.3 Thin client (Server side) ......................................................................................... 55 

3.11.4 Web based  θεζημονβία........................................................................................... 56 

3.11.5 DBMS - ενβαθεία ακάπηολδξ  .......... 58 
 

3.12 ΣΡΟΠΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ERP ................................................... 58 

3.13 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ERP 59 

3.14 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΩΝ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ..................................  

ΔΚΡ ................................................................................................................................... 60 

3.15 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΟΛΑΗΩΝ / ΤΜΒΑΔΩΝ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ERP ........... 62 

3.16 ERP ΚΑΗ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ…………………………………….63  

3.17 ΦΑΔΗ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΔΝΟ ERP ΤΣΖΜΑΣΟ .............................................. 64 

3.18 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ERP .................................................................. 65 

4 



                            4 

3.18.1 Μεεμδμθμβία οθμπμίδζδξ ................................................................................... 66 

3.18.2 Ζ μιάδα οθμπμίδζδξ ημο ένβμο ........................................................................... 66 

3.18.3 Γζαπείνζζδ ένβμο (project management) ................................................................. 67 

3.19 ΚΤΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΕΟΤΝ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ    ΔΝΟ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ERP ........................................................................................................ 68 

3.20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ERP ...................... 68 

3.21 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ERP .................. 69 

3.22 ΦΑΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ERP ............................................... 71 
 

3.22.1 Φάζδ ακάθοζδξ .................................................................................................. 71 

3.22.2 Φάζδ ζπεδζαζιμφ ............................................................................................... 72 

3.22.3 Φάζδ οθμπμίδζδξ ............................................................................................... 72 

3.22.4 Φάζδ εθέβπμο ..................................................................................................... 74 

3.22.5 οκηήνδζδ .......................................................................................................... 77 

3.23 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ERP ........................................ 77 

3.24 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΡΟΟΠΣΩΝ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ERP ................................................................................................................................... 78 

3.25 ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΡΓΑΗΩΝ / ΔΡΓΩΝ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ERP .................................... 79 

3.26 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ERP ........................................................................ 80 
 

3.26.1 Πνμιήεεζεξ ......................................................................................................... 80 

3.26.2 Παναβςβή........................................................................................................... 83 

3.26.3 Πνμζθμνέξ - Πςθήζεζξ ....................................................................................... 86 

3.27 ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ ΒΖΜΑ ΜΔΣΑ ΣΟ ERP ................................................................... 89 

3.27.1 Γεφηενδ βεκζά ηςκ ERP ζοζηδιάηςκ (ERP II)..................................................... 89 

3.27.2 Commerce ............................................................................................................ 90 

3.27.3 Σμ (CRM)............................................................................................................ 93 

4. ΔΡΔΤΝΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ERP Δ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔ ......................... 96 

4.1 ΔΡΔΤΝΑ Δ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ERP .............................................. 96 

4.1.1 Σεπκμθμβζηά εέιαηα ............................................................................................ 96 

4.1.2 Γζαδζηαζίεξ ένβμο (εβηαηάζηαζδ ERP) ............................................................... 109 

4.2 ΔΡΔΤΝΑ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ ERP ................................. 119 

4.2.1 Γεκζηέξ ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ημ ζφζηδια ERP ................................................... 119 

4.2.2 Δνςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ ERP ζηδκ επζπείνδζδ 137 
 

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ........................................................................................................ 127 

6. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ............................................................................................................. 128 

 



                            5 

Π1. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ..............................................................................................................129 

Π1.1 ΔΣΑΗΡΔΗΑ SAP ( http://www50.sap.com ) ...............................................................129 

Π1.1.1 Δπζπεζνδιαηζηά Οθέθδ απυ ημ mySAP ERP ......................................................129 

Π1.1.2 Βαζζηέξ Λεζημονβζηέξ Πενζμπέξ mySAP ERP ....................................................130 

Π1.2 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ALTEC ( http://www.altec.gr ) ...............................................................132 

Π1.2.1 ΑΣΛΑNTIS ERP ..............................................................................................133 

Π1.3 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗNFORMER ( http://www.informer.gr ) .................................................135 

Π1.3.1 Πθεμκεηηήιαηα ημο Armonia ERP ....................................................................136 

Π1.3.2 Βαζζηά παναηηδνζζηζηά ημο Armonia ERP : ......................................................137 

Π1.3.3 Τπμζοζηήιαηα ημο Armonia ERP .....................................................................137 

Π1.4 ΔΣΑΗΡΔΗΑ LOGICDIS (http://www.logicdis.gr ) .....................................................138 

Π1.4.1 LogicDIS Solution ERP ....................................................................................138 

Π1.4.2 LogicDIS Bussines ERP ....................................................................................139 

Π1.4.3 LogicDIS Prime ERP ........................................................................................141 

Π1.4.4 BPCS ERP ........................................................................................................141 

Π1.4.5 LogicDIS Public Sector ERP .............................................................................143 

Π1.4.6 LogicDIS SECURITIES ERP ............................................................................144 

Π1.4.7 LogicDIS Leasing ERP .....................................................................................145 

Π1.4.8 LogicDIS Car Lease ERP ..................................................................................145 

Π1.5 ΔΣΑΗΡΔΗΑ DELTA SINGULAR .............................................................................146 

( http://www.deltasingular.gr/index.asp ) ..........................................................................146 

Π1.5.1 Singular Enterprise ............................................................................................146 

Π1.5.2 Singular Enterprise Express ...............................................................................148 

Π1.5.3 e by Epicor........................................................................................................149 

Π1.6 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔMPHASIS ERP ( www.emphasis-systems.gr ) .....................................151 

Π1.6.1 Ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηα ημο Emphasis*ERP...........................................151 

Π1.6.2 Emphasis*Ofin .................................................................................................151 

Π1.6.3 Emphasis*Armma .............................................................................................153 

Π1.7 ΔΣΑΗΡΔΗΑ SCHENKER LV3 WMS (www.dbschenker.com/) .................................151 

Π1.7.1 Πνυβναιια Γζαπείνζζδξ Απμεήηδξ Mantis LV3 ................................................1 

Π1.7.2 Πθεμκεηηήιαηα ηαζ πνήζεζξ ..............................................................................1 

Π1.7.2.1 EDI ................................................................................................................1 

Π1.7.2.2 Customized Reporting ....................................................................................1 

Π1.7.2.1 Υνήζδ Barcode ηαζ RF...................................................................................1 

Π1.7.3 Σζιμθυβδζδ Τπδνεζζχκ  ...................................................................................1 

Π2. ΛΔΞΗΚΟ .......................................................................................................................1 

Π2.1 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΔΞΗΚΟ.............................................................................................1 

http://www50.sap.com/
http://www.altec.gr/
http://www.informer.gr/
http://www.logicdis.gr/
http://www.deltasingular.gr/index.asp
http://www.emphasis-systems.gr/


                            6 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



                            7 

 

 
 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ εζζπχνδζδ ηςκ ζφβπνμκςκ ηεπκμθμβζχκ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή, έπεζ 

επζδνάζεζ εεηζηά ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ, ζε πμθθμφξ ημιείξ. Έκαξ απυ ημοξ ημιείξ 

πμο ηα εεηζηά απμηεθέζιαηα ηδξ ακάπηολδξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ δζαθαίκμκηαζ άιεζα είκαζ μζ 

επζπεζνήζεζξ. Θεςνείηαζ έκαξ ηνίζζιμξ ηαζ εοαίζεδημξ πχνμξ ζε εεκζηυ επίπεδμ. Αοηυ βζαηί υηακ 

θεζημονβμφκ ζςζηά μζ επζπεζνήζεζξ αεθηζχκεηαζ δ μζημκμιία ηδξ πχναξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ έπεζ 

εεηζηυ ακηίηηοπμ ηυζμ ζε εεκζηυ υζμ ηαζ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. 

Σμ internet, δ πθδνμθμνζηή ηαζ βεκζηυηενα μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ιεεμδμθμβίεξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ παίγμοκ μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενμ νυθμ υζμκ αθμνά ηδκ αεθηίςζδ ηςκ 

ζδζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ. Ζ εθανιμβήξ ηςκ ζφβπνμκςκ 

ηεπκμθμβζχκ ηδξ πθδνμθμνζηήξ, ζδζαίηενα ιε ηδ ιμνθή πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ, 

ακαδεζηκφεηαζ πμθφηζιμξ ζφιιαπμξ ζε μπμζμδήπμηε εέια πμο αθμνά ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

Έκα ηέημζμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια είκαζ ημ ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) 

ηαεχξ ιπμνεί κα πνμζθένεζ πθδνμθυνδζδ ηαζ οπμζηήνζλδ ζηδ δζμίηδζδ ηαζ ζημκ απθυ πνήζηδ 

θεζημονβζηυηδηα, αλζμπζζηία ηαζ ηαπφηδηα. 

ηζξ ιένεξ ιαξ ηα ζοζηήιαηα ERP απμηεθμφκ ηδκ ααζζηή έηθναζδ ηδξ Πθδνμθμνζηήξ ζημ 

ημιέα ηδξ Γζμίηδζδξ ηςκ Δπζπεζνήζεςκ ζοιαάθθμκηαξ ηαηαθοηζηά ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ ζηδκ 

θεζημονβζηυηδηα ηςκ δζαθυνςκ επζπεζνδζζαηχκ ιμκάδςκ (εηαζνείεξ, αζμιδπακίεξ, μνβακζζιμί, 

δδιυζζμ ηθπ). 

ΚΟΠΟ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ηζξ ιένεξ ιαξ οπάνπεζ αολδιέκμξ ακηαβςκζζιυξ ιεηαλφ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηάεε ηθάδμο ζε 

εεκζηυ, αθθά ηαζ ζε εονςπασηυ επίπεδμ. φιιαπμξ ζηδκ πνμζπάεεζα βζα αολδιέκδ 

ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ εθθδκζηχκ επζπεζνήζεςκ είκαζ δ ηεπκμθμβία ηδξ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

ζδζαίηενα ημ ηνίπηοπμ internet, ζοζηήιαηα ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING / 

οζηήιαηα Γζαπείνζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ) ηαζ θφζεζξ δθεηηνμκζημφ επζπεζνείκ. 

Σμ πνυαθδια ηςκ ζφβπνμκςκ επζπεζνήζεςκ δεκ είκαζ πθέμκ απυ πμφ ηαζ πςξ εα ζοβηεκηνςεμφκ 

ηα δζάθμνα δεδμιέκα ηδξ επζπείνδζδξ πμο εκδζαθένμοκ ηδ δζμίηδζδ, αθθά πςξ αοηά ηα δεδμιέκα 

ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ απμηεθεζιαηζηά, έηζζ χζηε κα πνμζθένμοκ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ, μζ 

μπμίεξ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ επζπείνδζδξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, δδθαδή βζα ηδκ 

ζοβηέκηνςζδ δεδμιέκςκ ηαζ ηδκ ιεηαηνμπή ημοξ ζε πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ, έπμοκ ακαπηοπεεί 

πμζηίθα ζοζηήιαηα ERP απυ δζάθμνεξ εηαζνείεξ ηαηαζηεοήξ θμβζζιζημφ εθθδκζηέξ ηαζ δζεεκείξ. 

Σα ζοζηήιαηα ERP έπμοκ ζακ ζηυπμ ηδκ απμηεθεζιαηζηή επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ιζαξ 

επζπείνδζδξ απχηενμ ζημπυ ηδκ δδιζμονβία ηαηακμδηχκ ηαζ μοζζςδχκ ακαθμνχκ (reports). Με 

αάζδ αοηέξ ηζξ ακαθμνέξ ιπμνεί δ δζεφεοκζδ ιζαξ επζπείνδζδξ ή ηάπμζμο μνβακζζιμφ κα έπεζ 

ιζα μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ηδξ επζπείνδζδξ ακά πάζα ζηζβιή. Απμηέθεζια εκυξ ηέημζμο ημο 

εβπεζνήιαημξ δεκ είκαζ άθθμ απυ ηδκ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ, αάζεζ 

ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο πανέπμκηαζ ζημ ζφζηδια ERP ηαζ ηςκ ακαθμνχκ πμο αοηυ δδιζμονβεί. 

Σα ζοζηήιαηα ERP αμδεμφκ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηεθέπδ επζπεζνήζεςκ κα ανμφκε θφζεζξ ζηζξ 

πζέζεζξ πμο δέπμκηαζ βζα ορδθυηενα πενζεχνζα ηένδμοξ, βζα ιείςζδ ελυδςκ ηαζ βζα 

ζηακμπμζδιέκμοξ πεθάηεξ, δζα ιέζς ηδξ αλζυπζζηδξ ηεκηνζηήξ πθδνμθυνδζδξ πμο ιπμνμφκ κα 

πνμζθένμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή. 

Ζ πανμφζα πηοπζαηή ενβαζία, πναβιαηεφεηαζ ηα ζοζηήιαηα ERP ηαζ βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα 

αλζμθμβδεεί δ πνδζζιυηδηα ημοξ ηαζ μζ ζοκέπεζεξ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ. Θέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ 

ζφβπνμκδ ιδπακμβνάθδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ πνμδζαβναθέξ εκυξ 

ERP, ηζξ ηεπκμθμβίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ (ηαηαζηεοή θμβζζιζημφ), ηδκ 

οθμπμίδζδ ζε πναβιαηζηυ επζπεζνδζζαηυ πενζαάθθμκ (ιεεμδμθμβία, ακαδζμνβάκςζδ 

επζπείνδζδξ, εβηαηάζηαζδ οθζημφ / θμβζζιζημφ, δζαδζηαζίεξ ένβμο - πνμβναιιαηζζιυξ, 
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ακάθοζδ, παναιεηνμπμίδζδ, εηπαίδεοζδ, έθεβπμξ, ιεηαπηχζεζξ), ηαζ ηδκ θεζημονβία 

(ζοκηήνδζδ, ακαααειίζεζξ) εκυξ ERP, ηαεχξ ηαζ μζ ιεθθμκηζηέξ ηάζεζξ ζηδκ πενζμπή, 

θαιαάκμκηαζ οπυρδ. Γζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πηοπζαηήξ έπμοκ ζοκηαπεεί ηαηάθθδθα 

ενςηδιαημθυβζα ηαζ αημθμοεεί ακάθοζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ηαζ πανμοζίαζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ. 

ήιενα, μζ πενζζζυηενεξ ιεβάθεξ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ έπμοκ ήδδ εβηαηαζηήζεζ ζοζηήιαηα 

ERP’s ηαζ μζ ιεζαίεξ πανμοζζάγμοκ ιζα εκεαννοκηζηή ηάζδ οζμεέηδζδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ αοηχκ. 

Πζεακυηαηα πμθθέξ ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ (ανηεηέξ ημ έπμοκ ήδδ ηάκεζ) εα ημθιήζμοκ ηδκ 

πνμιήεεζα ζοζηδιάηςκ ERP. ιςξ υπςξ ηάεε εζζαβςβή κέςκ ηεπκμθμβζχκ έηζζ ηαζ ηα 

ζοζηήιαηα ERP πνμηαθμφκ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηα επζπεζνδζζαηά δνχιεκα. Αθθαβέξ πμο 

έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ακαζπεδζαζιυ ηδξ θεζημονβίαξ ιζαξ επζπείνδζδξ, αθθά 

ηαζ ιε ηζξ κέεξ ελεζδζηεοιέκεξ εέζεζξ ενβαζίαξ πμο απαζημφκηαζ. Έκα ιεβάθμ πμζμζηυ 

απμθμίηςκ ηιδιάηςκ πθδνμθμνζηήξ εα απαζπμθδεμφκ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ βκςζηζηυ 

ακηζηείιεκμ, υπζ ηυζμ ζακ ηαηαζηεοαζηέξ θμβζζιζημφ, αθθά ζοιιεηέπμκηαξ ζε δζαδζηαζίεξ 

ένβμο εβηαηάζηαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ εκυξ ζοζηήιαημξ ERP (implementers). 
 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Κάκμκηαξ ιζα βεκζηή πενζβναθή ηδξ ενβαζίαξ ζοκμπηζηά ακαθένεηαζ ζηα ελήξ : 

ημ 1° Κεθάθαζμ βίκεηαζ ιζα βεκζηή ακαθμνά ζηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα. Ακαθένμκηαζ μζ 

ααζζηέξ έκκμζεξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ πμζεξ επζζηήιεξ αμδεμφκ ηαηά ηδκ 

ακάπηολδ ημοξ. Δπίζδξ ακαθένμκηαζ μζ ααζζημί ζηυπμζ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ. Αηυια 

πανμοζζάγμκηαζ μζ ηνυπμζ ακάπηολδξ, ζπεδζαζιμφ ηαζ δζαπείνζζδξ εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ. 

ημ 2° Κεθάθαζμ βίκεηαζ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ ζηζξ ζδιενζκέξ 

ακάβηεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

ημ 3° Κεθάθαζμ βίκεηαζ ιζα δμιδιέκδ πανμοζίαζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ERP. Ανπζηά παναηίεεηαζ 

ιζα ζζημνζηή ακαδνμιή. ηδ ζοκέπεζα ακαθένεηαζ μ ζηυπμξ ημο, ηα παναηηδνζζηζηά ημο, ηα 

πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ημο. Αημθμοεμφκ μζ ηαηδβμνίεξ ηςκ ERP ζοζηδιάηςκ, 

ηαζ μ ηνυπμξ επζθμβήξ ημο ηαηάθθδθμο απυ ιία επζπείνδζδ. Γίκεηαζ ιζα ακαθμνά ζηζξ 

οθζζηάιεκεξ ηεπκμθμβίεξ ακάπηολδξ ηαεχξ ηαζ ζηδ δζαδζηαζία οθμπμίδζδξ - εβηαηάζηαζδξ ημο 

ERP. Αημθμοεεί έκα πανάδεζβια θεζημονβίαξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζοζηήιαημξ. Σέθμξ 

ακαθένμκηαζ μζ ιεθθμκηζηέξ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ. 

ημ 4° Κεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ δ ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί ζηδκ Αεήκα υζμκ αθμνά ηάπμζεξ 

εηαζνείεξ πμο ηαηαζηεοάγμοκ ERP, ηαζ ζηδκ Κνήηδ ηαζ ηδκ Αεήκα υζμκ αθμνά μνζζιέκεξ 

εηαζνείεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ ζοβηεηνζιέκμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια. Δδχ εα πανμοζζαζημφκ 

ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ, πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ ζοιπθήνςζδ ενςηδιαημθμβίςκ. 

ημ 5° Κεθάθαζμ εα παναηεεμφκ ηα ηεθζηά ζοιπενάζιαηα ηδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ. 

Αημθμοεμφκ ηα πανανηήιαηα, εη ηςκ μπμίςκ ημ πνχημ ακαθένεζ εκδεζηηζηά ιενζηέξ εηαζνείεξ 

πμο ηαηαζηεοάγμοκ ERP ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έπμοιε πανμοζίαζδ ηδξ εθανιμβήξ ημο 

LV3 ζοζηήιαημξ ζηδκ Δηαζνία SCHENKER. Σμ δεφηενμ απμηεθείηαζ απυ θελζηυ εθθδκζηχκ 

υνςκ.  
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1.ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

1.1 ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

1.1.1 Πιεξνθνξηαθή θνηλσλία 

Οζ ζζημνζημί ημο ιέθθμκημξ υηακ εα ακαθένμκηαζ ζηδκ ζδιενζκή επμπή, πζζηεφμοιε υηζ εα ηδ 

παναηηδνίγμοκ ςξ ηδκ «επμπή ηδξ πθδνμθμνίαξ». Αοηυ δζυηζ ηαηά ηδκ πενίμδμ πμο δζακφμοιε 

έπεζ αολδεεί ζδιακηζηά υπζ ιυκμ δ πμζυηδηα ηαζ δ πμθοπθμηυηδηα ηςκ επελενβαζιέκςκ 

πθδνμθμνζχκ απυ ιειμκςιέκα άημια, επζπεζνήζεζξ ηαζ μνβακζζιμφξ, αθθά ηαζ δ ηαπφηδηα 

επελενβαζίαξ ημοξ. Δίκαζ βεκζηά απμδεηηυ, πςξ δ ημζκςκία ιαξ έπεζ εζζέθεεζ πθέμκ ζε ιζα επμπή, 

ζηδκ μπμία υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ απαζπμθμφκηαζ ζημκ ημιέα ηδξ πθδνμθμνίαξ. 

Παναηδνμφιε υηζ ζηδκ επμπή ιαξ μζ πενζζζυηενμζ ενβαγυιεκμζ απαζπμθμφκηαζ ζε βναθεία 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ πνυκμ ημοξ ζηδ δδιζμονβία, δζακμιή ηαζ πνήζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ. Λυβμ 

αοηχκ ηςκ αθθαβχκ ηάεε μζημκμιζηή ιμκάδα παναβςβήξ πνμσυκηςκ ή πανμπήξ οπδνεζζχκ, 

ιζηνή ή ιεβάθδ, είκαζ οπμπνεςιέκδ κα ζπεδζάζεζ ηαηάθθδθδ ζηναηδβζηή βζα ηδ ιεηάααζδ ηδξ 

απ' ηδ αζμιδπακζηή επμπή ζηδκ επμπή ηδξ πθδνμθμνίαξ. 

1.1.2 Έλλνηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα δεκ είκαζ απαναίηδημ κα ααζίγμκηαζ ζε δθεηηνμκζημφξ 

οπμθμβζζηέξ. Απυ παθζά αηυια, επζπεζνήζεζξ ηαζ ηνάηδ πνδζζιμπμζμφζακ πμθφ ζημζπεζχδδ ηαζ 

άηοπα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ιε ημ κα ζοβηεκηνχκμοκ ηαζ κα επελενβάγμκηαζ πθδνμθμνίεξ. 

Ανβυηενα ακαπηφπεδηακ πεζνυβναθα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα βζα ηδ ζοθθμβή, επελενβαζία, 

απμεήηεοζδ ηαζ πνήζδ πθδνμθμνζχκ. Ζ εζζαβςβή ηςκ οπμθμβζζηχκ ζηα πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα έβζκε ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 ηαζ έηημηε επεηηάεδηε ναβδαία. Έηζζ 

ιπμνμφιε κα εεςνήζμοιε υηζ έκα πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια είηε είκαζ πεζνυβναθμ είηε 

ιδπακμβναθζηυ, απμηεθείηαζ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ απυ ηα αηυθμοεα ηέζζενα ζημζπεία: 

• οθθμβή δεδμιέκςκ: Σα δεδμιέκα αθμνμφκ ανζειμφξ, βεβμκυηα, ζογδηήζεζξ 

δζαδυζεζξ η.α. 

• Απμεήηεοζδ δεδμιέκςκ: Σα δεδμιέκα είκαζ δοκαηυκ κα απμεδηεοημφκ ζημ ιοαθυ ημο 

ακενχπμο, ζε ηανηεθμεήηδ, ζε ανπείμ ή ζε ηνάπεγα δεδμιέκςκ δθεηηνμκζηχκ 

οπμθμβζζηχκ. 

• Δπελενβαζία δεδμιέκςκ: Πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ηδκ ακάθοζδ, ηςδζημπμίδζδ, 

ηαλζκυιδζδ ηαζ ηδ ζφκεεζδ ημοξ. 

• Πανμοζίαζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ: Ζ πανμοζίαζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ ζημ πνήζηδ βίκεηαζ 

ζηδ ιμνθή πμο αοηυξ πνεζάγεηαζ (πήια 1.1). 

1.1.3 Οξηζκφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ηδ ζοκέπεζα εα ακαθένμοιε μνζζιέκμοξ μνζζιμφξ πμο έπμοκ ηαηά ηαζνμφξ πνμηαεεί βζα ηα 

πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα. 

Οζ Kroenke ηαζ Nolan (1987) ακαθένμοκ υηζ, ημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια είκαζ έκα επζπεζνδζζαηυ 

ζφζηδια, πμο πανέπεζ ζζημνζηή, πανμφζα ηαζ πνμαθεπυιεκδ πθδνμθυνδζδ βζα ηδκ επζπείνδζδ 

ηαζ ημ πενζαάθθμκ ηδξ. 

Οζ Davis ηαζ Olson (1985) εεςνμφκ υηζ ημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια είκαζ έκα μθμηθδνςιέκμ 

ζφζηδια ακενχπμο ιδπακήξ βζα ηδκ πανμπή πθδνμθμνζχκ, πμο οπμζηδνίγεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

ηδξ δζαπείνζζδξ, ακάθοζδξ ηαζ θήρδξ ηςκ απμθάζεςκ ζ' έκακ μνβακζζιυ. Σμ ζφζηδια 

πνδζζιμπμζεί ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ, πεζνυβναθεξ δζαδζηαζίεξ, οπμδείβιαηα βζα 
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ηδκ ακάθοζδ, πνμβναιιαηζζιυ, έθεβπμ ηαζ θήρδ απμθάζεςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιζα ηνάπεγα 

δεδμιέκςκ. 

 
ρήκα 1.1 Έλα γεληθεπκέλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα 

Ο Murdick (1986) μνίγεζ ημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ςξ ημ ζφζηδια, πμο παναημθμοεεί ηαζ 

επακαηηεί δεδμιέκα απυ ημ πενζαάθθμκ, ζοθθέβεζ δεδμιέκα απυ ηζξ επζπεζνδζζαηέξ ζοκαθθαβέξ 

ηαζ θεζημονβίεξ, θζθηνάνεζ, μνβακχκεζ ηαζ επζθέβεζ δεδμιέκα, ηα μπμία πανμοζζάγεζ ςξ 

πθδνμθμνίεξ ζηα δζμζηδηζηά ζηεθέπδ ηαζ επζπνυζεεηα πανέπεζ ηα ιέζα ζηα ζηεθέπδ αοηά βζα κα 

δδιζμονβήζμοκ ηδκ απαζημφιεκδ πθδνμθυνδζδ. 

Ωζηυζμ απυ ημοξ παναπάκς μνζζιμφξ είκαζ θακενυ, υηζ έκα πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια απμηεθεί 

ιζα εζδζηή ηαηδβμνία ζοζηήιαημξ, ημο μπμίμο ηα ζημζπεία είκαζ άκενςπμζ, δζαδζηαζίεξ ηαζ 

ιδπακήιαηα, ηα μπμία αθθδθεπζδνμφκ ηαζ ζοκενβάγμκηαζ βζα κα επελενβαζημφκ δεδμιέκα ηαζ κα 

πανέπμοκ πθδνμθμνία ζημ πνήζηδ. Σμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια είκαζ επμιέκςξ έκα 

επζπεζνδζζαηυ ιμκηέθμ, ημ μπμίμ επελενβάγεηαζ δεδμιέκα απυ ημ εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ 

πενζαάθθμκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ πανέπεζ πθδνμθμνίεξ ζηδ δζμίηδζδ ηδξ, έηζζ χζηε κα θδθεμφκ 

βνήβμνα ζςζηέξ ηαζ έβηονεξ απμθάζεζξ. Δπμιέκςξ αοηυ πμο πνμηφπηεζ είκαζ, υηζ μζ πνήζηεξ, ηα 

ηιήιαηα ηαζ δ δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ εα πνέπεζ κα έπμοκ έκα ημζκυ μνζζιυ βζα ημ 

πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια δζυηζ ιυκμ ηυηε είκαζ δοκαηυ κα πνμζθένεζ ηα ηαθφηενα δοκαηά 

απμηεθέζιαηα απυ ηδ πνήζδ ημο. 

Οζ ηφνζεξ βεκζηέξ θεζημονβίεξ εκυξ πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

• Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ πνδζηχκ. 

• Ζ επζθμβή δεδμιέκςκ απυ ηδ ιεβάθδ πμζηζθία ηςκ δεδμιέκςκ ζημ εζςηενζηυ ηαζ 

ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηδξ επζπείνδζδξ ιε ζημπυ ηδκ απμννυθδζδ ιυκμ ηςκ 

πνήζζιςκ πθδνμθμνζχκ. 
 

• Ζ επελενβαζία ηδξ πθδνμθμνίαξ 

ηαηάθθδθςκ ενβαθείςκ. 

• Ζ ιεηαθμνά ηδξ δδιζμονβδιέκδξ πθδνμθμνίαξ ζημοξ πνήζηεξ. 

1.1.4 Γηεπηζηεκνληθή θχζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ημκ μνζζιυ ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ ακαθέναιε ιεηαλφ άθθςκ, υηζ ημ πθδνμθμνζαηυ 

ζφζηδια είκαζ έκα ζφκμθμ ακενχπμο - ιδπακήξ, ημ μπμίμ εέηεζ ζηδ δζάεεζδ ημο πνήζηδ ημ οθζηυ 

ηαζ ημ θμβζζιζηυ ημο ζοζηήιαημξ. Σμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια πνδζζιμπμζείηαζ απυ επζπεζνήζεζξ 

ηαζ μνβακζζιμφξ. Ωζηυζμ, αοημί πμο ένπμκηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα 

είκαζ μζ άκενςπμζ ηαζ υπζ μζ απνυζςπεξ επζπεζνήζεζξ - μνβακζζιμί.
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Δπεζδή, υιςξ δ επίδναζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ ελανηάηαζ απυ ημ δέηηδ ηδξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ ηα 

πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα κα πνμζανιυγμκηαζ υζμ βίκεηαζ πενζζζυηενμ ζημκ ηνυπμ ιάεδζδξ, ηα 

ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά, ζημ επίπεδμ ιυνθςζδξ η.α., ηςκ αηυιςκ πμο ηδ δέπμκηαζ βζα κα ηδ 

πνδζζιμπμζήζμοκ ή ηαζ ηςκ αηυιςκ αηυια πμο επδνεάγμκηαζ απυ αοηή. Γεκ είκαζ θίβεξ μζ 

πενζπηχζεζξ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηα μπμία απέηοπακ, υπζ βζα θυβμοξ ηεπκμθμβζημφξ, 

αθθά βζα θυβμοξ αθθαβήξ ζηζξ ζζμννμπίεξ δοκάιεςκ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ μιάδςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ ή ημο μνβακζζιμφ. 

Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα εηηυξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ αηυιςκ ελεηάγμκηαζ ηαζ απυ ηδκ 

πθεονά ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ. Ζ ηεπκμθμβία πενζθαιαάκεζ ημ ζφζηδια οθζημφ 

(hardware), ημ θμβζζιζηυ, ηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ, ηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ η.α. 

Απυ ηδ ιέπνζ ηχνα ακάθοζδ παναηδνμφιε υηζ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα, βζα κα επζηφπμοκ 

ηδκ απμζημθή ημοξ, κα αμδεήζμοκ δδθαδή ηδκ επζπείνδζδ κα αλζμπμζήζεζ ηδ δζαεέζζιδ 

πθδνμθυνδζδ ηαηά ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ, ακηθμφκ ζημζπεία απυ δζαθμνεηζηέξ επζζηήιεξ. 

Με άθθα θυβζα, ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα απμηεθμφκ έκα ζοκδοαζιυ πμθθχκ δζαθμνεηζηχκ 

επζζηδιμκζηχκ πεδίςκ. Ζ δζεπζζηδιμκζηή θφζδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ 

πανμοζζάγεηαζ παναηάης (πήια 1.2). 

• Οζ επζζηήιεξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ηαζ ηςκ επζημζκςκζχκ πανέπμοκ ζημοξ 

εζδζημφξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηδκ επζζηδιμκζηή εειεθίςζδ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ιδπακδιάηςκ ηαζ πνμβναιιάηςκ. 

• Ζ επζπεζνδζζαηή ένεοκα πανέπεζ ηαζ αοηή έκακ ανζειυ πνμζεββίζεςκ βζα ηδ αεθηίςζδ 

ηδξ θήρδξ ηςκ απμθάζεςκ ηαζ ιπμνεί κα δχζεζ θφζεζξ ζε πενίπθμηα πνμαθήιαηα. Ζ 

θήρδ απμθάζεςκ είκαζ ημ πνχηζζημ ιέθδια ηδξ δζμίηδζδξ. Παθζυηενα δ δζμίηδζδ 

έπαζνκε απμθάζεζξ ιυκμ ιε ηδ δζαίζεδζδ ηαζ ηδ πείνα ηδξ. Σχνα υιςξ πμο ηα 

πνμαθήιαηα βίκμκηαζ υθμ πζμ ιεβάθα ηαζ πζμ ζφκεεηα έπεζ ακαβκςνζζηεί δ ακάβηδ 

εζζαβςβήξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ιεεμδμθμβίαξ. Δπζπεζνδζζαηή ένεοκα είκαζ ημ υκμια 

πμο δίκεηαζ ζηδκ εθανιμβή ηδξ επζζηδιμκζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ζε πνμαθήιαηα 

απμθάζεςκ ηδξ δζμίηδζδξ. Σμ ααζζηυ ενβαθείμ ηδξ επζπεζνδζζαηήξ ένεοκαξ είκαζ ημ 

ιμκηέθμ (model) ημ μπμίμ είκαζ ιζα ιαεδιαηζηή απεζηυκζζδ ημο πναβιαηζημφ 

πνμαθήιαημξ ηδξ δζμίηδζδξ, ιε μνζζιέκεξ ζαθείξ οπμεέζεζξ. Σμ ιμκηέθμ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιενχκ ημο πνμαθήιαημξ ή 

βεκζηά ημο ζοζηήιαημξ. 

• Οζ θεζημονβζηέξ πενζμπέξ ηδξ δζμίηδζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, δδθαδή δ θμβζζηζηή, δ 

πνδιαημμζημκμιζηή, ημ ιάνηεηζκβη, δ παναβςβή, η.α. πνμζθένμοκ ημ πενζαάθθμκ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ απμθάζεςκ βζα ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα. 

• Ζ επζζηήιδ ηδξ μνβάκςζδξ αμδεά ζημ κα βίκεζ πενζζζυηενμ ηαηακμδηυξ μ ηνυπμξ ιε 

ημκ μπμίμ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα επδνεάγμοκ ημκ μνβακζζιυ. Καηά ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ μνβάκςζδξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ μζ ενβαζίεξ εκυξ μνβακζζιμφ 

μιαδμπμζμφκηαζ ηαζ ηαηακέιμκηαζ ζημ δζαεέζζιμ πνμζςπζηυ. Σα ααζζηά ζημζπεία πμο 

θαιαάκμκηαζ οπυρδ ζηδκ μνβάκςζδ είκαζ μζ ενβαζίεξ (εκένβεζεξ), μζ άκενςπμζ ηαζ μ 

ηυπμξ (πενζαάθθμκ). Μενζηέξ απυ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ μνβάκςζδξ είκαζ ημ πχξ εα 

μιαδμπμζδεμφκ μζ ενβαζίεξ, πμζμ είκαζ ημ ζςζηυ ιέβεεμξ ηςκ μιάδςκ, μ ηαεμνζζιυξ 

ηςκ ηιδιάηςκ, μ ηαεμνζζιυξ ηςκ εέζεςκ ιε αάζδ ηα πνμζυκηα ημο ηαεεκυξ, δ 

ζενανπία ηδξ δζμίηδζδξ. 

• Ζ ροπμθμβία αμδεά ηα άημια ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ ζηδ θφζδ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ πμο είκαζ απαναίηδηδ ζ' αοηή ηδ δζαδζηαζία ηαζ ζηδ ζπεδίαζδ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή εκυξ κέμο ζοζηήιαημξ. 
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1.1.5 θνπνί πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

Σμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ηδξ επζπείνδζδξ πνέπεζ κα απμζημπεί ζηδκ ζηακμπμίδζδ υπζ ιυκμ 

ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ακαβηχκ βζα ηζξ απμθάζεζξ νμοηίκαξ ηαζ ηζξ θεζημονβζηέξ απμθάζεζξ, αθθά 

ηαζ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ακαβηχκ βζα ηζξ ζηναηδβζηέξ απμθάζεζξ. Δλάθθμο, ημ ιέθθμκ ηςκ 

μζημκμιζηχκ ιμκάδςκ ηαεμνίγεηαζ απμθαζζζηζηά απυ ηζξ ζηναηδβζηέξ ηονίςξ απμθάζεζξ. Έηζζ 

εα ιπμνμφζαιε κα εεςνήζμοιε υηζ μζ ζπμοδαζυηενμζ ζημπμί ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ 

είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

• Ζ ζοθθμβή ηαζ απμεήηεοζδ δεδμιέκςκ, ηα μπμία ιε ηδκ ηαηάθθδθδ επελενβαζία κα 

ιεηαζπδιαηίγμκηαζ ζε πνήζζιδ πθδνμθυνδζδ. 

 
ρήκα 1.2 Γηεπηζηεκνληθή θύζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

• Ζ πανμπή θεζημονβζηήξ πθδνμθυνδζδξ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ βζα κα επζηεθμφκ ηαηά 

ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ επζπείνδζδξ ηζξ ζπεηζηέξ ιε ηζξ 

ηαεδιενζκέξ ζοκαθθαβέξ ηαζ ημ αναποπνυεεζιμ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ έθεβπμ. 

• Ζ πανμπή ζηναηδβζηήξ πθδνμθυνδζδξ ζε ηαηάθθδθδ ιμνθή ζηα δζεοεφκμκηα ζηεθέπδ 

βζα κα παίνκμοκ ηζξ ηαθφηενεξ δοκαηέξ απμθάζεζξ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιεθθμκηζηή 

πμνεία ημο μνβακζζιμφ. 

• Ζ επέηηαζδ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ δ εδναίςζδ ηδξ ζημκ πχνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Γζα 

έκα ηέημζμ εβπείνδια, είκαζ ακαβηαίμ ημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ηδξ επζπείνδζδξ κα 

ζοκδέεηαζ ιε ελςηενζηά πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαζ ζδζαίηενα ιε εηείκα ηςκ 

πνμιδεεοηχκ, ηςκ εκδζάιεζςκ αβμναζηχκ, πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεμφκ μθέθδ 

απυ ηδκ απυηηδζδ επζπνυζεεηδξ πθδνμθυνδζδξ. 

1.1.6 Πιεξνθνξηαθή ζηξαηεγηθή 

Ζ ακάπηολδ ηδξ πθδνμθμνζαηήξ ζηναηδβζηήξ ααζίγεηαζ ζε ιεεμδεοιέκδ ηαζ ζοβηεηνζιέκδ 

δζαδζηαζία δ μπμία ακαπηφζζεηαζ ηαζ ζπεδζάγεηαζ ιέζα ζε έκα μνβακζζιυ. Ζ δζαδζηαζία αοηή 

δζανηχξ επακελεηάγεηαζ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ χζηε κα εοεοβναιιίγεηαζ ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ, ηδκ εθανιμβή ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ημοξ βεκζηυηενμοξ 

επζπεζνδζζαημφξ ζημπμφξ. Ζ πθδνμθμνζαηή ζηναηδβζηή απμηεθεί έκα ααζζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ 

οπμζηήνζλδ ηδξ βεκζηυηενδξ επζπεζνδζζαηήξ ζηναηδβζηήξ ηαζ ημο επζπεζνδζζαημφ ζπεδζαζιμφ. 
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Ο ζημπυξ ηαζ δ ειαέθεζα ηδξ πθδνμθμνζαηήξ ζηναηδβζηήξ πενζθαιαάκεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαε' υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημοξ, ηαεζενχκεζ ηα πνυηοπα, ηζξ 

ανπέξ ηαζ ηδκ πμθζηζηή ζηδ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηζξ ιεεμδμθμβίεξ μθμηθήνςζδξ ηαζ 

εθανιμβήξ ζοζηδιάηςκ. Ζ ακάπηολδ ηαζ δ εθανιμβή ηδξ πθδνμθμνζαηήξ ζηναηδβζηήξ πνέπεζ 

κα πενζθαιαάκεηαζ ζηζξ ηέζζενζξ πενζμπέξ ηςκ δεδμιέκςκ, ηδξ επζπεζνδζζαηήξ μνβάκςζδξ, ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ, ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηςκ εθέβπςκ. ηζξ πενζμπέξ αοηέξ ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ 

ακαθφμκηαζ ζημζπεία, δζαδζηαζίεξ (πήια 1.3) 

 
ρήκα 1.3 ηξαηεγηθή ρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθή ηξαηεγηθή 

ε πενίπηςζδ πμο μζ δζαδζηαζίεξ είκαζ δζαηιδιαηζηέξ ή επδνεάγμοκ δζάθμνα ηιήιαηα, δ 

δδιζμονβία ηδξ επζπεζνδζζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ βίκεηαζ πνζκ ηδ δδιζμονβία ημο πθδνμθμνζαημφ 

ζοζηήιαημξ έηζζ χζηε κα εοεοβναιιίγεηαζ δ θεζημονβία ηαζ δ πθδνυηδηα ηςκ εθανιμβχκ ημο 

ηιήιαημξ ιε ημ επζπεζνδζζαηυ πενζαάθθμκ. Γζα κα έπεζ επζηοπία ηάεε πνμζπάεεζα ζφκηαλδξ 

πνμδζαβναθχκ πνέπεζ κα ααζίγεηαζ ζηδ δμιή ηςκ δζαδζηαζζχκ ηάεε επζπείνδζδξ. 

1.1.6.1 Σερλνινγηθή αξρηηεθηνληθή 

Σα παναηηδνζζηζηά ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ, ημο ηεκηνζημφ ηαζ πενζθενεζαημφ 

ελμπθζζιμφ οπμθμβζζηζηχκ ζοζηδιάηςκ, ημο δζηηφμο ηαζ ημο θμβζζιζημφ απμηεθμφκ ηονίςξ ημ 

εζςηενζηυ ηεπκμθμβζηυ πενζαάθθμκ. ημ πενζαάθθμκ αοηυ πενζθαιαάκμκηαζ αηυιδ μ ζπεδζαζιυξ 

ηαζ δ δμιή ηδξ ηςδζημπμίδζδξ ηςκ δεδμιέκςκ, μ ηαεμνζζιυξ ηαζ δ απμδμπή πνμηφπςκ, μζ 

ιεεμδμθμβίεξ πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ ακάπηολδξ εθανιμβχκ ηαζ ζοζηδιάηςκ. Ζ ακάπηολδ ηδξ 

ηεπκμθμβζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ζοιπθδνχκεηαζ ηαζ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ ηεπκμβκςζία ηδξ 

ηεπκμθμβζηήξ ελέθζλδξ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ πνμσυκηςκ ηαζ θφζεςκ πθδνμθμνζηήξ απυ ημ 

πενζαάθθμκ ηδξ αβμνάξ (ηδθεπθδνμθμνζηή /δίηηοα). Γζα πανάδεζβια ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

παναηδνμφιε πςξ δ ζφβηθζζδ ηςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηδξ πθδνμθμνζηήξ (ηδθεπθδνμθμνζηή) 

δείπκεζ πςξ δ ζδιαζία ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ -επζζηδιμκζηχκ ημιέςκ εα αολάκεζ 

ζοκεπχξ. Αοηυ πναβιαημπμζείηαζ ιε ημ κα βίκμκηαζ πζμ πνμζζηέξ ζημ ημζκυ μζ οπδνεζίεξ ηαζ ηα 

ζοζηήιαηα πμο εα πανέπμκηαζ πάνδ ζηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ. Ζ πνμδζαβναθυιεκδ εονεία πνήζδ 

ηςκ ηδθεπζημζκςκζαηχκ οπδνεζζχκ, είκαζ θακενή υπζ ιυκμ ζηδ θςκδηζηή ηδθεθςκία, αθθά ηαζ 

ζε εθανιμβέξ υπςξ δ πνμζπέθαζδ ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ, ημ δζαδίηηομ (Ηκηενκεη), δ ηδθεαβμνά 

(telemarketing) η.α., ηαζ εα έπεζ ζοκέπεζεξ ζηζξ εεκζηέξ μζημκμιίεξ αθθά ηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ 

παβηυζιζαξ μζημκμιίαξ. 
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1.1.6.2 Αξρηηεθηνληθή δεδνκέλσλ 

Πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ημ θμβζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ δεδμιέκςκ ημο μνβακζζιμφ. Πανμοζζάγεηαζ 

ηονίςξ ιέζμο ημο ιμκηέθμο δεδμιέκςκ, ημο θελζημφ δεδμιέκςκ ηαζ ηςκ πζκάηςκ ζοζπεηίζεςκ. 

Κάεε μνβακζζιυξ πμο δδιζμονβεί δζηυ ημο ζφζηδια ζπεδζάγεζ ηαζ πενζβνάθεζ ηα δεδμιέκα ημο, 

αάζδ ηδξ ακάθοζδξ πμο πανέπεηαζ απυ ηδκ επζπεζνδζζαηή δμιή. Γζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ εκυξ μνβακζζιμφ ηαζ βζα ηζξ πενζπηχζεζξ πμο απαζημφκηαζ αεθηζχζεζξ ή ηαζ 

ακάπηολδ κέςκ εθανιμβχκ είκαζ ακαβηαία δ φπανλδ ηδξ πενζβναθήξ δεδμιέκςκ. 

1.1.6.3 Αξρηηεθηνληθή ειέγρνπ 

Πενζθαιαάκεζ ηζξ πμθζηζηέξ εηείκεξ, μζ μπμίεξ ηαεμνίγμοκ ηδκ επζηοπή θεζημονβία ηςκ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ, ηδκ αλζμθυβδζδ ημοξ, ηδκ απμδμπή ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ανπέξ ηαζ 

ηα ιέηνα αζθαθείαξ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ηςκ δεδμιέκςκ. Μέζα ζε αοηέξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ 

δζαδζηαζίεξ ακάηηδζδξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ δζαδζηαζίεξ, έθεβπμζ ηαζ 

ιέηνα πμο εκανιμκίγμοκ ημκ επζπεζνδζζαηυ ηφηθμ δναζηδνζμηήηςκ ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ. Κονζυηενεξ απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ αοηέξ είκαζ εηείκεξ πμο 

ηαεμνίγμοκ ημ θεζημονβζηυ ηνυπμ ηαζ ηδ νμή ηςκ ενβαζζχκ ιέζς ημο πθδνμθμνζαημφ 

ζοζηήιαημξ, ηαεχξ ηαζ αοηέξ πμο ελαζθαθίγμοκ ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ δεδμιέκςκ. 

Δπίζδξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ ημ ζφζηδια εα ιπμνέζεζ κα βίκεζ απμδεηηυ απυ ημοξ πνήζηεξ. Ζ 

ακάπηολδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαείζηαηαζ ανηεηά εοημθυηενδ υηακ δ επζπείνδζδ 

έπεζ ακαπηφλεζ πθδνμθμνζαηή ζηναηδβζηή, πνάβια ημ μπμίμ δεκ ζοιααίκεζ ζοπκά ζηζξ 

πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ. 

 

1.2 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

Ζ θεζημονβία ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ έπεζ ζδιακηζηέξ επζδνάζεζξ ηαζ πανεκένβεζεξ 

ζημκ μνβακζζιυ ή ζηδκ επζπεζνδιαηζηή ιμκάδα ζηδκ μπμία εθανιυγεηαζ. Οζ επζδνάζεζξ αοηέξ 

ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ζε εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ. Οζ εζςηενζηέξ αθμνμφκ ηδκ μνβακςηζηή 

δμιή, ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ, ημκ ηνυπμ ενβαζίαξ ηςκ πνδζηχκ, ημκ ηνυπμ εθέβπμο ηαζ θήρδξ 

απμθάζεςκ η.α. Οζ ελςηενζηέξ επζδνάζεζξ αθμνμφκ ηονίςξ ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ακηίθδρδξ ηςκ 

ζοκαθθαζζμιέκςκ ιε ηδκ επζπείνδζδ, ηδκ εκίζποζδ ηδξ ακάπηολδξ πεθαημηεκηνζηήξ 

ζηναηδβζηήξ ιε ηδκ οζμεέηδζδ ιμκηέθςκ δθεηηνμκζηήξ επζημζκςκίαξ η.α. ηδ ζοκέπεζα 

ακαπηφζζμκηαζ εηηεκέζηενα ηάπμζεξ ζδιακηζηέξ επζδνάζεζξ: 

• Δπίδναζδ ζημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ: Ζ εβηαηάζηαζδ κέαξ ηεπκμθμβίαξ ζε ιζα 

επζπείνδζδ, εηηυξ απυ ημ κέμ οθζηυ πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ ηαηάνβδζδ ή ηδκ 

πνυζθδρδ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ. Αοηυ μδδβεί ζε ημζκςκζημηεπκζηά 

ζοζηήιαηα. Ζ θζθμζμθία ηςκ ημζκςκζημηεπκζηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ υηζ πνέπεζ κα 

ηαηαθάαμοιε ηδκ ηεπκμθμβία ζε ζπέζδ ιε ημοξ ακενχπμοξ πμο εα δμοθέρμοκ ιε 

αοηή ηαζ ημοξ μνβακζζιμφξ. 

• Δπίδναζδ ζηδκ μνβακςηζηή δμιή: Σα ζφβπνμκα ηεπκμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ δδιζμονβμφκ άιεζδ επζημζκςκία ηαζ νμή 

πθδνμθμνίαξ ακάιεζα ζηα ακχηενα ηαζ ζηα θεζημονβζηά ζηεθέπδ ιζαξ επζπείνδζδξ. 

Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ημκ πενζμνζζιυ ηδξ φπανλδξ ζηεθεπχκ ζε πμθθά επίπεδα. 

Έηζζ δ μνβάκςζδ ηδξ επζπείνδζδξ μδδβείηαζ ζε ιία πζμ μνζγυκηζα ιμνθή (flat 

organizational structure) ιε θζβυηενμ ζενανπζηά επίπεδα. Πμθθά πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα μδήβδζακ ηδκ μνβακςηζηή δμιή ιζαξ επζπείνδζδξ ζε ιζα ιδ ζενανπζηή 

δμιή, ηδκ βκςζηή ζακ δμιή ακαθμνάξ (matrix management). ηδ δμιή αοηή μζ 

ενβαγυιεκμζ ακαθένμκηαζ ζε δζαθμνεηζημφξ πνμσζηαιέκμοξ ακάθμβα ιε ημ ένβμ, ημ 

πνμσυκ, ηδκ οπδνεζία ή ηδκ ημπμεεζία. Οζ δμιέξ αοηέξ έπμοκ επζηοπία ζε πζμ 

ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ. Έκα ζφβπνμκμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια εα πνέπεζ ιέζα απυ 

ιζα ημζκή αάζδ δεδμιέκςκ κα ιπμνεί κα πανέπεζ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενεξ 

δζαπεζνζζηζηέξ ηαζ δζμζηδηζηέξ πθδνμθμνίεξ. 
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• Πμθζηζηέξ επζδνάζεζξ: ηδ δζαδζηαζία ακάπηολδξ ηαζ εθέβπμο ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ ζοπκά δδιζμονβμφκηαζ πνμαθήιαηα πμθζηζηήξ θφζδξ. Οζ πμθζηζηέξ 

παίγμοκ έκακ ζδιακηζηυ νυθμ υηακ παίνκεηαζ ιζα απυθαζδ βζα ιζα ηαηδβμνία 

ενβαγμιέκςκ ή ιειμκςιέκα άημια ηαζ θζβυηενμ υηακ αθμνμφκ μθυηθδνμ ημκ 

μνβακζζιυ. Μζα άθθδ επίδναζδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ δ εκίζποζδ 

ηδξ ελμοζίαξ πμο πανέπμοκ ζε υζμοξ αημθμοεμφκ ηδκ ηαηηζηή κα εθέβπμοκ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενεξ πδβέξ πθδνμθμνζχκ. 

 

• Κμζκςκζηέξ ηαζ πνμζςπζηέξ επζδνάζεζξ: ήιενα πμθθμί ζοκήβμνμζ αημιζηχκ 

δζηαζςιάηςκ ζοιθςκμφκ υηζ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα δδιζμονβμφκ ιζα ημζκςκία 

εθέβπμο ηςκ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ. οκήεεζεξ πεθαηχκ ηαηαβνάθμκηαζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ βζα ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο marketing. Μεβάθεξ αθθαβέξ ζημκ 

ημζκςκζηυ ημιέα εα πνμηφρμοκ απυ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηςκ κμζμημιείςκ, 

ηδ πνήζδ ηδξ ηδθεσαηνζηήξ ηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ ιε ηδκ ελάπθςζδ εθανιμβχκ 

οβείαξ ημο δζαδζηηφμο. διακηζηή ζοιαμθή ηαζ επίδναζδ ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία εα πνμηφρεζ ιε ζοζηήιαηα δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ ηαζ εζημκζηήξ ηάλδξ. 

Ωζηυζμ δ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ 

δδιζμονβμφκ ζήιενα ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ ηονίςξ ζε απμιμκςιέκεξ μιάδεξ ηναηχκ 

ή πςνχκ, ηεπκμθμβζηά οπμααειζζιέκςκ. Πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ άνζδξ ηδξ 

ακζζυηδηαξ ηζκμφκηαζ δζάθμνα εεκζηά ηαζ εονςπασηά πνμβνάιιαηα. 

1.3 ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ 

ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

Ζ πμζυηδηα εκυξ ζοζηήιαημξ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ πμζυηδηα ηάεε θάζδξ 

ακάπηολδξ ημο. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ ηαηά ηδκ ακάπηολδ ημο ζοζηήιαημξ. δδιζμονβείηαζ δ 

ζπμκδοθζηή ζηήθδ δ μπμία είκαζ ηαεμνζζηζηή βζα ηδ ιεηέπεζηα ελέθζλδ ηαζ ακηακαηθάηαζ ζημ 

ζφζηδια δ οπάνπμοζα κμμηνμπία ημο ηαζ θζθμζμθία ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ επζπείνδζδξ βζα ημ πανυκ 

ηαζ ημ ιέθθμκ ημο ζοζηήιαημξ. ηδ ζοκέπεζα εα εεςνδεεί υηζ ακάπηολδ ζοζηήιαημξ ηαζ 

ακάπηολδ ζοζηήιαημξ εθανιμβήξ είκαζ ηαοηυζδιμζ υνμζ. Ο ζπεδζαζιυξ ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ εκυξ μνβακζζιμφ πνέπεζ κα πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ πθδνμθμνζαηή 

ζηναηδβζηή, εθυζμκ αοηή οπάνπεζ. Τπάνπμοκ ηνεζξ ααζζηέξ δζαζηάζεζξ ιεθέηδξ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ μζ μπμίεξ πνέπεζ κα ελεηάγμκηαζ ηαηά ηδκ ακάπηολδ ηαζ ημ ζπεδζαζιυ ηςκ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ. Κάεε ιζα απυ αοηέξ πνμζεββίγεηαζ ιε δζάθμνεξ ιεεμδμθμβίεξ μζ 

μπμίεξ εα ακαθενεμφκ ζηδ ζοκέπεζα. 

1.3.1 Πξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ θαη ζθνπηκφηεηαο 

Ο ανπζηυξ ζπεδζαζιυξ εκυξ ζοζηήιαημξ λεηζκά ιε ηδκ ελαηνίαςζδ ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ 

ζηυπςκ ημο ζοζηήιαημξ. Οζ ζηυπμζ ημο ζοζηήιαημξ πνέπεζ κα ηαοηίγμκηαζ ιε ημοξ ζηυπμοξ ηδξ 

επζπείνδζδξ. Οζ ηνεζξ ααζζηέξ ιεεμδμθμβίεξ πμο οθμπμζεί αοηή δ δζάζηαζδ είκαζ μζ ελήξ: 

• πεδζαζιυξ απυ πάκς πνμξ ηα ηάης (waterfall): Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ελεζδίηεοζδ ηδξ 

θμβζηήξ δζαδζηαζίαξ «απυ ημ βεκζηυ ζημ εζδζηυ». ε ηάεε ζφζηδια δ ακάπηολδ λεηζκά 

απυ ημοξ βεκζηυ ανίζηεζ ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ζοκεπίγεζ ιε ηδκ ελεζδίηεοζδ ηςκ ζηυπςκ 

αοηχκ πνμξ ηα ηάης ηαηαθήβμκηαξ ζηζξ επζιένμοξ ακαθοηζηέξ δζενβαζίεξ ηςκ 

δμζμθδρζχκ. Ζ ιέεμδμξ αοηή ζοκήεςξ εθανιυγεηαζ ζε πενζζζυηενμ ζφκεεηα 

ζοζηήιαηα, υπμο είκαζ δφζημθμ κα πνμζδζμνζζημφκ ελανπήξ μζ επζιένμοξ απαζηήζεζξ 

ηςκ πνδζηχκ. 

• πεδζαζιυξ απυ ηάης πνμξ ηα πάκς: Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ελεζδίηεοζδ ηδξ θμβζηήξ 

δζαδζηαζίαξ «απυ ημ εζδζηυ ζημ βεκζηυ». ε ηάεε ζφζηδια δ ακάπηολδ ημο λεηζκά απυ 

ηζξ ακαθοηζηέξ δζενβαζίεξ ηςκ δμζμθδρζχκ ηαζ ηαηαθήβεζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

δζαπείνζζδξ ηαζ δζμίηδζδξ. Ζ ιέεμδμξ αοηή πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ ζε ζφζηδια 

ηεθζηχκ πνδζηχκ. 
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• πεδζαζιυξ ιε ηνίζζιμοξ πανάβμκηεξ επζηοπίαξ: Με ηδ ζπεδζαζηζηή αοηή ιέεμδμ 

ηαεμνίγμκηαζ ζακ αάζδ βζα ημ ζπεδζαζιυ ημο ζοζηήιαημξ μζ ηνίζζιμζ πανάβμκηεξ 

επζηοπίαξ. Οζ ηνίζζιμζ πανάβμκηεξ πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ημοξ ακχηενμοξ δζεοεοκηέξ 

ηδξ επζπείνδζδξ. Καεέκαξ πενζμνίγεηαζ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ 

παναβυκηςκ βζα ηδκ επζηοπία ηδξ ιμκάδαξ ημο. Ζ ηεκηνζηή ζδέα ηδξ ιεευδμο αοηήξ 

είκαζ υηζ ημ υθμ είκαζ άενμζζια ηςκ επζιένμοξ ιμκάδςκ. 

1.3.2 Δπεμεξγαζία θαη ξνή πιεξνθνξηψλ 

Ζ δζάζηαζδ αοηή αθμνά ηονίςξ ηδκ ηεπκμθμβζηή θφζδ, δ μπμία εα εθανιμζηεί ζημ ζπεδζαζιυ 

ημο ζοζηήιαημξ. Σα ζοζηήιαηα πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ακαπηφζζμκηαζ υπςξ ζηζξ παναηάης 

πενζπηχζεζξ: 

• Με ιειμκςιέκεξ εθανιμβέξ: Πνυηεζηαζ βζα ζοζηήιαηα εθανιμβήξ ηα μπμία 

πανμοζζάγμοκ ζπεηζηή ακελανηδζία απυ ηα άθθα ζοζηήιαηα εθανιμβήξ (ακελάνηδηα 

ανπεία, ακελάνηδηεξ είζμδμζ ηαζ έλμδμζ η.α.) υπςξ, βζα πανάδεζβια, ημ ζφζηδια 

εθανιμβήξ ημ μπμίμ δζαπεζνίγεηαζ ηδκ παναβςβή εκηφπςκ ζε ιζα εηαζνεία πανμπήξ 

οπδνεζζχκ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ ακάπηολδ ημο ζοζηήιαημξ δεκ απαζηεί ηδκ ιεθέηδ 

μθυηθδνμο ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ ηδξ επζπείνδζδξ, αθθά εζηζάγεηαζ ζηα 

πνμαθήιαηα ημο ζοβηεηνζιέκμο ζοζηήιαημξ εθανιμβήξ π. π. ηα πνχηα πνμβνάιιαηα 

εθανιμβχκ. 

• Με πνμζακαημθζζιυ ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ: ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ υθα ηα ζοζηήιαηα 

εθανιμβήξ ζοκδέμκηαζ ζηεκά ιεηαλφ ημοξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ εκζαίαξ δζαπείνζζδξ 

ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ. Ζ ακάπηολδ μθυηθδνμο ημο ζοζηήιαημξ απαζηεί ηδ 

ζοιααηυηδηα ηςκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ εθανιμβήξ, πενζμνίγμκηαξ ζημ εθάπζζημ ηζξ 

επζηαθφρεζξ πμθθαπθέξ μιμεζδήξ εκένβεζεξ η.α. Αοηυ απαζηεί πθήνδ ηαηαβναθή ηςκ 

απαζηήζεςκ μθυηθδνμο ημο ζοζηήιαημξ ζε έηηαζδ ηαζ αάεμξ. οκήεςξ δ θζθμζμθία 

αοηή ααζίγεηαζ ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ ηαζ ζημ εζδζηυ θμβζζιζηυ (Data Base 

Management System - DBMS) ημ μπμίμ επζαάθθεζ δζαθμνεηζηυ ζηεπηζηυ ζηδ 

δζαδζηαζία ακάπηολδξ ημο ζοζηήιαημξ. ήιενα ηα ΔRP’s  αημθμοεμφκ αοηή ηδ 

θζθμζμθία. 

• Με πνμζακαημθζζιυ ζηδ νμή ενβαζζχκ: ηδκ πενίπηςζδ αοηή ηα ζοζηήιαηα 

εθανιμβήξ ακαπηφζζμκηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ελοπδνέηδζδξ ηάπμζςκ δζενβαζζχκ ή 

ηδ θήρδ απμθάζεςκ (π.π. ζφζηδια απμεδηχκ, ζφζηδια ημζημθυβδζδξ). Αοηά ηα 

ζοζηήιαηα ακαπηφζζμκηαζ ιε ακελάνηδημ ηνυπμ ημ έκα απυ ημ άθθμ ιε ζηυπμ ηδκ 

εοθοβζζία ημοξ ηαζ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε έιιεζμ ηνυπμ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ 

ζοθθμβήξ πθδνμθμνζχκ ιεηαθένεηαζ αηνζαχξ ζηδκ πδβή παναβςβήξ ημοξ βζα κα 

εθαπζζημπμζδεμφκ ηα ζθάθιαηα πμο ειθακίγμκηαζ ηαηά ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ ιε ημ 

πένζ ηαζ ηδκ επαηυθμοεδ πνήζδ ημοξ. πςξ ηαζ ζηα παθζυηενα ζοζηήιαηα, δ έλμδμξ 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ, αθθά ζηδ ζπεδίαζδ ζοζηδιάηςκ 

νμήξ πθδνμθμνζχκ θαιαάκεηαζ οπ' υρδ υηζ οπμζφκμθα πθδνμθμνζχκ απυ ηδκ έλμδμ 

εκυξ ζοζηήιαημξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ είζμδμξ ζε έκα άθθμ ζφζηδια. Παναδείβιαηα 

ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ είκαζ ημ decision Support System - DSS ηαζ ημ Master In 

Information Systems - MIS. Σμ DSS είκαζ έκα ενβαθείμ θμβζζιζημφ ημ μπμίμ 

οπμζηδνίγεζ ημοξ ζπεδζαζηέξ ζημ κα ακαθφμοκ ηαζ κα πζζημπμζμφκ ηαηακειδιέκα 

ζοζηήιαηα, δδθαδή ζοζηήιαηα πμο είκαζ πςνζζιέκα ζε ηιήιαηα. Σα ζοζηήιαηα 

οπμζηήνζλδξ ηδξ απυθαζδξ είκαζ αθθδθεπζδναζηζηά ζοζηήιαηα, ααζζζιέκα ζε Ζ/Τ, 

πμο ζημπεφμοκ ζηδκ οπμαμήεδζδ ηςκ απμθαζζγυκηςκ κα αλζμπμζήζμοκ δεδμιέκα ηαζ 

ιμκηέθα, πνμηεζιέκμο κα ακαβκςνίζμοκ ηαζ κα θφζμοκ πνμαθήιαηα ηαζ κα θάαμοκ 

απμθάζεζξ. Σμ MIS είκαζ έκα άιεζμ ηαζ ηαπφηαημ ενβαθείμ πθδνμθυνδζδξ 

(reporting), υπμο ιε απθυ ηαζ δοκαιζηυ ηνυπμ ζοκδοάγμκηαζ ααζζηέξ επζπεζνδζζαηέξ 

μκηυηδηεξ (πεθάηδξ, ηαηδβμνία πεθάηδ, μιάδα εζδχκ, πςθδηέξ ηθπ). Έηζζ απμδίδμοκ 

βζα ηάεε δοκαηυ ζοκδοαζιυ, ηνίζζιεξ επζπεζνδζζαηέξ αλίεξ 
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(πςθήζεζξ, ιζηηυ ηένδμξ, ηθπ) ζε μπμζμδήπμηε πνμκζηυ δζάζηδια. Σμ απμηέθεζια 

ιμνθμπμζείηαζ ηαζ αμδεάεζ ζηδκ νμή ηςκ πθδνμθμνζχκ ζημ ζφζηδια. 

 

1.3.3 πκπεξηθνξά θαη ηερλνινγία ζπζηήκαηνο 

Τπάνπμοκ δφμ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ δζάζηαζδ αοηή. Ζ πνχηδ πνμζέββζζδ πνμζδζμνίγεζ ηα 

θεζημονβζηά ηαζ ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ιε ζηυπμ ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ δοζιεκχκ 

επζδνάζεςκ ζημοξ πνήζηεξ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβζηή ανηζυηδηα ημο ζοζηήιαημξ. Ζ δεφηενδ 

πνμζέββζζδ ιεηαθένεζ ηαζ απμηοπχκεζ ηζξ επζεοιδηέξ πμθζηζηέξ ζημ ζφζηδια. Δζδζηυηενα: 

• Κμζκςκζμθμβζηή πνμζέββζζδ: Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα δδιζμονβμφκηαζ απυ 

ακενχπμοξ βζα κα πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ακενχπμοξ. Δπμιέκςξ δ ζοιιεημπή ημο 

ακενχπζκμο πανάβμκηα ζηδκ ακάπηολδ ζοζηδιάηςκ είκαζ ηαεμνζζηζηή βζα ηδκ 

ηεπκζηή ανηζυηδηα ηαζ θεζημονβζηή πθδνυηδηα ημο ζοζηήιαημξ, ηδκ πμζυηδηα ηδξ 

ενβαζζαηήξ γςήξ ηςκ πνδζηχκ ηαζ ηέθμξ επζηνέπεζ ζημοξ οπεφεοκμοξ ηδξ ακάπηολδξ 

ηςκ ζοζηδιάηςκ κα αθέπμοκ ηδ δζαδζηαζία αοηή ιε εονφηδηα, έηζζ χζηε μζ ηεπκζηέξ 

ημοξ επζδζχλεζξ κα πνμζακαημθίγμκηαζ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ημο ακενχπζκμο πανάβμκηα. 

• Πμθζηζηή πνμζέββζζδ: Οζ ζπεδζαζηέξ πνέπεζ κα θάαμοκ οπυρδ ημοξ, πςξ ημ ζφζηδια 

εα επδνεάζεζ ημκ μνβακζζιυ ζακ έκα ζφκμθμ, ζοβηεκηνχκμκηαξ ζδζαίηενα ηδκ 

πνμζμπή ημοξ ζε πζεακέξ εζςηενζηέξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ ηζξ αθθαβέξ υζμκ αθμνά ηζξ 

απμθάζεζξ. Ζ δδιζμονβία εκυξ κέμο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ πνμηαθεί 

ακαηαηαηάλεζξ ζηα ηέκηνα εοεφκδξ ηαζ θήρδξ απμθάζεςκ ηδξ επζπείνδζδξ βζα ημοξ 

ελήξ θυβμοξ: εκζζπφεζ ημκ ημιέα ηδξ θήρδξ απμθάζεςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ενβαζία πμο 

δζεηπεναζχκεηαζ ηαζ ιεηααάθθεζ ηδ νμή ενβαζίαξ ιε ζοκέπεζα ηδ ιεηααμθή ηδξ 

αθθδθελάνηδζδξ ηςκ αηυιςκ. ηακ δ δδιζμονβία εκυξ πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ 

πνμηαθεί ιεηααμθέξ ζηα οπάνπμκηα ηέκηνα ελμοζίαξ, εα πνέπεζ κα πνμαθεθεεί 

ζδζαίηενδ δζαδζηαζία βζα ηδκ ροπμθμβζηή πνμεημζιαζία ηαζ εκδιένςζδ ημο 

πνμζςπζημφ, πνζκ ηδκ έκανλδ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ. 

1.4 ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

Τπάνπμοκ πμθθά ηαζ δζαθμνεηζηά είδδ ζοζηδιάηςκ ηαζ δζαθμνεηζηέξ αθεηδνίεξ απ' ηζξ μπμίεξ 

λεηζκά δ ηαηαζηεοή ηαζ μ ζπεδζαζιυξ εκυξ ζοζηήιαημξ. οκεπχξ οπάνπμοκ ηαζ δζαθμνεηζημί 

ηνυπμζ ηαηαζηεοήξ εκυξ ζοζηήιαημξ μζ μπμίμζ ελανηχκηαζ απ ημ ιέβεεμξ ηδκ ηεπκμθμβία, ημ 

πυζμ πενίπθμημ είκαζ ημ ηάεε ζφζηδια Οζ ιεεμδμθμβίεξ αθμνμφκ ηονίςξ ηαζ επζαάθθμκηαζ ζε 

ιεβάθα ένβα. ηα ιζηνά ηαζ ιεζαία εθανιυγμκηαζ απθμοζηεφζεζξ. ηδ ζοκέπεζα εα ακαθενεμφκ 

ιενζηέξ απ 'ηζξ πμζμ ζοκδεζζιέκεξ ζηναηδβζηέξ ακάπηολδξ ζοζηδιάηςκ. 

• Kφηθoξ γςήξ ζοζηήιαημξ: Δίκαζ παναδμζζαηυξ ηνυπμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

ιεζαία ηαζ ιεβάθα ένβα. Απμηεθείηαζ απυ ιία δμιδιέκδ ζεζνά δζαδμπζηχκ 

δζαδζηαζζχκ, βζα ηδ ζφθθδρδ, ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ θεζημονβία εκυξ 

ζοζηήιαημξ. οκήεςξ ηα ζηάδζα ηδξ ιεεμδμθμβίαξ αοηήξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε υθεξ 

ηζξ ιεεμδμθμβίεξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα, βζ' αοηυ μ ηφηθμξ γςήξ 

ζοζηήιαημξ εα ακαπηοπεεί θεπημιενχξ ζηδ ζοκέπεζα. 

• ηαδζαηή δέζιεοζδ: ηδ ιέεμδμ αοηή ημ ένβμ πςνίγεηαζ ζε θάζεζξ. Ζ ηάεε θάζδ 

οθμπμζείηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ημο ηφηθμο γςήξ ημο ζοζηήιαημξ, δ μπμία εηιεηαθθεφεηαζ 

ηδκ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ. Ακαθένμοιε υηζ ζηδ πχνα ιαξ ανηεηέξ θμνέξ 

αβμνάζηδηακ οπμθμβζζηζηά ζοζηήιαηα πμο υηακ πνδζζιμπμζήεδηακ έπαζακ ηδκ αλία 

ημοξ. Αοηυ εα ιπμνμφζε κα απμθεοπεεί ακ είπακ πνμδβδεεί θάζεζξ υπςξ π.π. δ 

εηπαίδεοζδ ηςκ πνδζηχκ η.α. Αοηή δ ιέεμδμξ δεκ ακηζπνμζςπεφεζ ζοζηήιαηα υπμο 

ηα ηιήιαηα ημοξ  (πζμάοΐΰδ)  αθθδθεπζδνμφκ 

18 
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ιεηαλφ ημοξ. Αοηυ βζαηί μζ αθθδθεπζδνάζεζξ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβζηυηδηα ημο 

ζοζηήιαημξ ηαζ βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ ηαηά ηδκ πθήνδ οθμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ. 

• Δλεθζηηζηή ζηναηδβζηή: Δίκαζ δ ηαηαθθδθυηενδ ιέεμδμξ υηακ μζ πνήζηεξ δεκ 

βκςνίγμοκ ηζ εέθμοκ κα ηάκμοκ αθθά ακηζθαιαάκμκηαζ ηζξ ακάβηεξ ημοξ ηαζ ιαεαίκμοκ 

ζηαδζαηά ηζ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ. Αοηυ βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ιζηνμτπμθμβζζηχκ υπμο μζ 

πνήζηεξ ιαεαίκμοκ ημ πεζνζζιυ ημοξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. ηδκ ανπή αοηήξ ηδξ 

ιεευδμο εκημπίγμκηαζ μζ πθδνμθμνζαηέξ ακάβηεξ ηαζ δδιζμονβείηαζ έκα ελεθζζζυιεκμ 

ζφζηδια. ηακ αοηέξ μζ ακάβηεξ ηαηακμδεμφκ, πηίγεηαζ ημ οπυθμζπμ ζφζηδια. Ζ 

ιέεμδμξ αοηή εθανιυγεηαζ ζε ζοζηήιαηα οπμζηήνζλδξ θήρδξ απμθάζεςκ (Decision 

Support System - DSS). 

• Αβμνά παηέημο (Turn Key Solutions): Μζα δζαδεδμιέκδ ζήιενα ιέεμδμξ ηονίςξ βζα 

ιζηνά ένβα, είκαζ δ ιέεμδμξ αβμνάξ παηέημο, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ακάπηολδ ημο 

ζοζηήιαημξ ζημκ μνβακζζιυ ή ζηδκ επζπείνδζδ. Με ηδ ιέεμδμ αοηή αημθμοεμφκηαζ 

ανηεηά απυ ηα ζηάδζα (θάζεζξ) ημο ηφηθμο γςήξ. Ζ ιέεμδμξ αοηή είκαζ ζήιενα δ πζμ 

εκδεδεζβιέκδ. Αοηυ βζαηί πνχηα απ' υθα είκαζ δ πζμ μζημκμιζηή ηαζ δεφηενμκ έκα 

έημζιμ παηέημ ιπμνεί ηαζ πνμζανιυγεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηάεε επζπείνδζδξ 

(παναιεηνμπμίδζδ). Αοηή ηδ ζηζβιή οπάνπμοκ ανηεηά ηέημζα έημζια παηέηα ζηδκ 

αβμνά. 

• Μέεμδμξ πνςηυηοπμο ιμκηέθμο: Άθθδ εκαθθαηηζηή ιέεμδμξ είκαζ δ ηαηαζηεοή εκυξ 

οπμδεζβιαηζημφ ιμκηέθμο, πνζκ ημκ ηεθζηυ ζπεδζαζιυ ημο ζοζηήιαημξ. Σμ ιμκηέθμ 

αοηυ θέβεηαζ πνςηυηοπμ, ιε επακαθδπηζηέξ πνμζπάεεζεξ πνμζεββίγεζ ημ ζφζηδια. 

ηακ βίκεζ δ ηεθζηή πνμζέββζζδ, ημ ιμκηέθμ ιεηαηνέπεηαζ ζημ ηεθζηυ ζφζηδια πμο 

εέθμοιε. Ζ ιέεμδμξ αοηή πανμοζζάγεζ ιεβάθα πθεμκεηηήιαηα ηυζημοξ ζε ζφβηνζζδ 

ιε ηδκ ηθαζζηή ιέεμδμ ημο ηφηθμο γςήξ. ήιενα πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ 

ακάπηολδ δζαδζηηοαηχκ ηυπςκ. 

• Υνήζδ ελςηενζημφ βναθείμο: Με ηδ πνήζδ ηδξ ιεευδμο ημο ελςηενζημφ βναθείμο 

(software house), ημ ζφζηδια μκμιάγεηαζ "turn - key - system", δδθαδή ζφζηδια ηαηά 

παναββεθία. Ζ ιέεμδμξ αοηή πνδζζιμπμζείηαζ υηακ ημ ζφζηδια είκαζ έλς απυ ηζξ 

δοκαηυηδηεξ ημο πνμζςπζημφ πμο δζαεέηεζ μ μνβακζζιυξ ή ζε πενζπηχζεζξ πμο δεκ 

οπάνπμοκ έημζια παηέηα πμο κα ηαθφπημοκ ηζξ ακάβηεξ ημο. Τπάνπμοκ ηέημζεξ 

εηαζνείεξ, μζ μπμίεξ ακαπηφζζμοκ παηέηα ηαηά παναββεθία, ιε ελεζδζηεοιέκεξ 

ακάβηεξ. Ζ θφζδ αοηή είκαζ θζβυηενμ δαπακδνή, απυ ηδ θφζδ ακάπηολδξ ημο 

ζοζηήιαημξ εκηυξ ημο μνβακζζιμφ ή ηδξ επζπείνδζδξ. 

• Ακάπηολδ απυ ηεθζημφξ πνήζηεξ: ε πενζπηχζεζξ πμο έπμοιε απθά ζοζηήιαηα, πςνίξ 

ζδζαίηενεξ πενζπθμηέξ ηαζ είκαζ βκςζηέξ μζ ακάβηεξ πθδνμθυνδζδξ, ηυηε ηα 

ζοζηήιαηα αοηά ιπμνμφκ κα πηζζημφκ απυ ηεθζημφξ πνήζηεξ. ήιενα, μζ πνήζηεξ ιε 

εζδζηή εηπαίδεοζδ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ενβαθεία ηέηανηδξ βεκζάξ ηαζ κα 

αλζμπμζήζμοκ ηα ζημζπεία πμο έπμοκ, βζα ζοζηήιαηα δζμίηδζδξ ηαζ θήρδξ 

απμθάζεςκ, ηαεχξ ηαζ βζα δζηέξ ημοξ πθδνμθμνζαηέξ ακάβηεξ. Σμ ζφζηδια πμο 

πανάβεηαζ απυ ηεθζημφξ πνήζηεξ, ιπμνεί κα ααζίγεηαζ ζε έκα άθθμ οπάνπμκ 

επαββεθιαηζηυ ζφζηδια, απυ υπμο παίνκεζ ζημζπεία βζα πεναζηένς επελενβαζία, ιέζς 

ζφβπνμκςκ ενβαθείςκ θμβζζιζημφ υπςξ spreadsheets, databases projects management,    

η. α. 

1.5 ΚΤΚΛΟ ΕΩΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

Ζ πμνεία ακάπηολδξ ηάεε ζοζηήιαημξ πςνίγεηαζ ζε θάζεζξ ή ζηάδζα. ημ ζπήια πμο αημθμοεεί 

(πήια 1.4) πανμοζζάγμκηαζ ηα ζηάδζα αοηά, ηα μπμία απμηεθμφκ ηδκ παναδμζζαηή ιεεμδμθμβία 

ημο ηφηθμο γςήξ ακάπηολδξ ζοζηδιάηςκ. Ζ παναδμζζαηή ιεεμδμθμβία πνδζζιμπμζείηαζ εδχ ηαζ 

ανηεηέξ δεηαεηίεξ απυ ημοξ ιδπακζημφξ ηάεε είδμοξ. 
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Κάεε ζφζηδια ιπμνεί κα έπεζ δζηή ημο μνμθμβία ηαζ δναζηδνζυηδηεξ. ημ ηάεε ζφζηδια 

ιπμνμφκ κα δζαθένμοκ ηα ζηάδζα ημο ηφηθμο γςήξ. Πμθθέξ θμνέξ ηαηά ηδκ ελέθζλδ ιζαξ θάζδξ 

ή εκυξ αήιαημξ βίκεηαζ ακαδνμιή ζε πνμδβμφιεκδ θάζδ ή αήια. Γζα πανάδεζβια ηαηά ηδ θάζδ 

ημο ζπεδζαζιμφ ιπμνεί κα πνμηφρμοκ ακάβηεξ μζ μπμίεξ δεκ ηαηαθήθηδηακ ζηδκ ακάθοζδ ηςκ 

απαζηήζεςκ. Δπίζδξ ιζα θάζδ ιπμνεί κα λεηζκήζεζ πνζκ ηδκ μθμηθήνςζδ ιζαξ πνμδβμφιεκδξ, δ 

εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ιπμνεί κα βίκεζ πνζκ ηδκ πνμιήεεζα ημο οπμθμβζζηζημφ ζοζηήιαημξ 

π.π. ζημ ηιήια ηςκ πνμιδεεζχκ. Καηά ηδκ ελέθζλδ ιζαξ θάζδξ είκαζ πμθφ πζεακυκ κα 

ακαηαθοθεμφκ ηαζ θάεδ. Αοηά ηα θάεδ ημζηίγμοκ θζβυηενμ ζε πνυκμ ηαζ πνήια υηακ 

ακαηαθοθεμφκ ζηδκ ανπή. Ζ δζυνεςζδ ηοπυκ θάεμοξ ζηζξ πνχζιεξ θάζεζξ είκαζ εοημθυηενδ 

βζαηί εα πνέπεζ κα δζμνεςεμφκ θζβυηενα ζδιεία απ’ υηζ υηακ ημ ζθάθια ακαηαθοθεεί ηαηά ηζξ 

ηεθεοηαίεξ θάζεζξ. 

Ζ ζδιαζία ηαζ μ ααειυξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ δ ιεεμδμθμβία αοηή είκαζ ακάθμβμξ ημο ιεβέεμοξ 

ημο ζοζηήιαημξ. Ζ ιεεμδμθμβία πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζε ιεβάθα ηαζ ιεζαία ζοζηήιαηα. Σα 

παναηηδνζζηζηά πμο ηαεμνίγμοκ ημ ιέβεεμξ ημο ζοζηήιαημξ ιζηνυ, ιεζαίμ ηαζ ιεβάθμ είκαζ 

ηαηανπήκ μ ανζειυξ ηςκ πνδζηχκ, μ υβημξ ηαζ δ πμθοπθμηυηδηα ηςκ δεδμιέκςκ, ημ πυζμ 

ζφκεεηεξ είκαζ μζ ιμνθέξ επελενβαζίαξ ηαζ μ ηνυπμξ επζημζκςκίαξ ηςκ δεδμιέκςκ. Σα 

παναηηδνζζηζηά επδνεάγμοκ ημ ηυζημξ ηαζ ημ πνυκμ οθμπμίδζδξ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ 

αολάκμκηαζ ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ημο. 

 
ρήκα 1.4 Κύθινο δσήο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ (Μνληέιν Waterfall) 

1.5.1 Αλάιπζε απαηηήζεσλ 

Ζ θάζδ ηδξ ακάθοζδξ απαζηήζεςκ ηονίςξ ζοκίζηαηαζ ζηδκ ακάθοζδ ημο οπάνπμκημξ 

ζοζηήιαημξ ηαζ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ακαβηχκ ιέζα απυ ηδκ αλζμθυβδζδ 

ηςκ απαζηήζεςκ ηςκ πνδζηχκ. Ζ ακάθοζδ ημο οπάνπμκημξ ζοζηήιαημξ έπεζ ζακ ζηυπμ ηδκ 

ηαηακυδζδ, ηζξ ακεπάνηεζεξ ημο οπάνπμκημξ ζοζηήιαημξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ πνδζηχκ μζ 

μπμίεξ εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζημφκ απυ ημ κέμ ζφζηδια (ηαεμνζζιυξ απαζηήζεςκ). 

Δπίζδξ πνμζδζμνίγμκηαζ μζ θεζημονβζηέξ ηαζ μζ ιδ θεζημονβζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο κέμο 

ζοζηήιαημξ. Οζ θεζημονβζηέξ πνμδζαβναθέξ βκςζημπμζμφκ ημ ηζ αηνζαχξ πνέπεζ κα ηάκεζ ημ κέμ 

ζφζηδια. Οζ ιδ θεζημονβζηέξ πνμδζαβναθέξ εέημοκ μνζζιέκμοξ πενζμνζζιμφξ πμο ιπμνεί κα έπεζ 

ημ ηαζκμφνβζμ ζφζηδια. Πναβιαημπμζείηαζ δδθαδή δ ηαηαβναθή ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηςκ 

πνμδζαβναθχκ ημο ζοζηήιαημξ. 

Βαζζηυ παναηηδνζζηζηυ αοηήξ ηδξ θάζδξ είκαζ δ ακάθοζδ ζημζπείςκ (δεδμιέκςκ) ηα μπμία 

πανάβμκηαζ απυ ηδ θεζημονβία ημο οπάνπμκημξ ζοζηήιαημξ. Δπίζδξ βίκεηαζ δ ακαθοηζηή 

 



                            20 

πενζβναθή υθςκ ηςκ εκενβεζχκ ημο κέμο ζοζηήιαημξ, ηαεχξ ηαζ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ πμο εα 

πνμηφρμοκ ιεηαλφ αοηχκ. 

Ζ ζοθθμβή πνήζζιςκ ζημζπείςκ πμο εα αμδεήζμοκ ημοξ ακαθοηέξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηδκ 

παναηήνδζδ ημο πενζαάθθμκημξ ενβαζίαξ, ηα ενςηδιαημθυβζα, ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηαζ ηδ 

δεζβιαημθδρία. Ζ επζηοπία ζηδκ ακάθοζδ ημο οπάνπμκημξ ζοζηήιαημξ έβηεζηαζ ζημ ηαηά πυζμ δ 

απμηφπςζδ ημο ηαζ μ ηαεμνζζιυξ ηςκ απαζηήζεςκ ακηακαηθμφκ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαζ είκαζ ζφιθςκδ ιε ηδκ επζπεζνδζζαηή ανπζηεηημκζηή. Ζ απμηφπςζδ ημο 

οπάνπμκημξ ζοζηήιαημξ ακαθφεηαζ ζηα αηυθμοεα επζιένμοξ ηιήιαηα: 

• Απμηφπςζδ ηδξ οπάνπμοζαξ μνβάκςζδξ: ηυπμξ ηδξ ιεθέηδξ αοηήξ είκαζ κα 

ελεηαζημφκ μ ηνυπμξ δζμίηδζδξ, δ μνβακςηζηή δμιή ηδξ επζπείνδζδξ, δ πμθζηζηή 

πνμζςπζημφ, μ ηνυπμξ επζημζκςκίαξ ηαζ εθέβπμο, δ απυδμζδ ημο οπάνπμκημξ 

ζοζηήιαημξ ηαζ δ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ βζα ηδκ εφημθδ ή υπζ ιεηααμθή ηδξ 

πμζυηδηαξ θεζημονβίαξ ημο οπάνπμκημξ ζοζηήιαημξ ιεηά ηδκ οθμπμίδζδ ημο κέμο 

ζοζηήιαημξ. 

• Απμηφπςζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ νμήξ ηςκ δεδμιέκςκ: Κάεε δζενβαζία ή ζοκαθθαβή 

πνδζζιμπμζεί, πανάβεζ ή δζαηζκεί δεδμιέκα. Ζ πενζβναθή ηςκ δζενβαζζχκ 

πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ ηαηαβναθή ηδξ νμήξ ηςκ δεδμιέκςκ δ μπμία αμδεά ζηδκ 

ακάδεζλδ ηςκ αδοκαιζχκ ημο ζοζηήιαημξ. Ζ ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ ημ 

δζάβναιια ηδξ νμήξ δεδμιέκςκ (data flow diagram). 

• Απμηφπςζδ δζαδζηαζίαξ: ηακ ημ δζάβναιια ακαθοεεί ζημκ ηαηχηενμ επζεοιδηυ 

ααειυ, απαζηείηαζ δ θεπημιενήξ πενζβναθή ηάεε δζαδζηαζίαξ. Ζ απμηφπςζδ αοηή 

ιπμνεί κα βίκεζ είηε ιε ηδ πνήζδ πζκάηςκ απμθάζεςκ, είηε δέκδνςκ απμθάζεςκ, είηε 

δμιδιέκμο ηεζιέκμο. 

• Απμηφπςζδ δεδμιέκςκ: Ζ απμηφπςζδ ηςκ δεδμιέκςκ ημο ιεθεημφιεκμο ζοζηήιαημξ 

βίκεηαζ ιε ηδ δδιζμονβία ημο θελζημφ δεδμιέκςκ. ' αοηυ ημ θελζηυ ηαεμνίγμκηαζ 

θεπημιενεζαηά υθα ηα ζημζπεία ηάεε δεδμιέκμο ημ μπμίμ ειπθέηεηαζ ζημ ζφζηδια. 

Σα ηονζυηενα ζημζπεία ημο δεδμιέκμο ηα μπμία πενζβνάθμκηαζ είκαζ δ ημζκή ηαζ 

ηςδζηή μκμιαζία, δ πενζβναθή, μ ηφπμξ, ημ ιήημξ ηαζ ηα υνζα ηςκ ηζιχκ ηαζ ηέθμξ ημ 

πθήεμξ ηςκ δεδμιέκςκ ζε ιμκάδα πνυκμο. 

• Απμηφπςζδ νμήξ εκηφπςκ: Πανμοζζάγεηαζ ζοπκά δοζημθία ζημ κα ακηζθδθεμφιε ηαζ 

κα ζοκεζδδημπμζήζμοιε ηδ νμή ηςκ εκηφπςκ ιέζα ζε έκα μνβακζζιυ. Μζα 

πενζβναθζηή ακαθμνά δε ιαξ δίκεζ άιεζα μπηζηή απάκηδζδ ηαζ ηαηακυδζδ ηδξ νμήξ 

ηςκ εκηφπςκ. 

• Αλζμθυβδζδ ηςκ απαζηήζεςκ ηςκ πνδζηχκ: οπκά μζ πνήζηεξ ηαζ δ δζμίηδζδ αθέπμοκ 

ηα πνμαθήιαηα πμο ημοξ αθμνμφκ άιεζα. Οζ απαζηήζεζξ ηςκ πνδζηχκ εα πνέπεζ κα 

αλζμθμβμφκηαζ ςξ πνμξ ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ, ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

ενβμκμιίαξ ηαζ αζθάθεζαξ ημο ζοζηήιαημξ, ηδ δζεοηυθοκζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ 

νμήξ ενβαζίαξ. 

• Δζδζηέξ πενζπηχζεζξ ακάθοζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ: ηδ δδιζμονβία ημο ζοζηήιαημξ 

οπάνπμοκ εζδζηέξ έηηαηηεξ ηαηαζηάζεζξ πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ, βζα πανάδεζβια 

ακαθμνέξ ζθαθιάηςκ, απχθεζα δεδμιέκςκ. Σέημζεξ ηαηαζηάζεζξ εα πνέπεζ κα έπμοκ 

πνμαθεθεεί βζα κα ακηζιεηςπζζημφκ επζηοπχξ. 

1.5.2 ρεδηαζκφο 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα βίκεζ μ ζπεδζαζιυξ ημο ζοζηήιαημξ. 

Καηαβνάθμκηαζ ηαζ πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά μ ηνυπμξ πμο εα βίκεζ δ ηάεε θεζημονβία ηαζ μζ 

ηοπυκ αθθδθεπζδνάζεζξ αοηχκ. Ζ πενζβναθή αοηή πνέπεζ κα είκαζ ανηεηά ακαθοηζηή ηαζ ίζςξ 

πνεζαζηεί κα θηάζεζ ιέπνζ ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ μνζζιέκςκ πνμβναιιάηςκ (πνμδζαβναθέξ 

ηχδζηα). 
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Ζ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ απμηεθείηαζ απυ ημ θμβζηυ, θοζζηυ ηαζ βεκζηυ ζπεδζαζιυ. Ο θμβζηυξ ηαζ 

θοζζηυξ ζπεδζαζιυξ είκαζ απαναίηδημζ, υηακ βίκεηαζ ακάπηολδ ημο θμβζζιζημφ ημο ζοζηήιαημξ. 

ηδκ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία βίκεηαζ πνμιήεεζα ημο θμβζζιζημφ ηαζ υπζ ακάπηολδ, ηυηε μ 

ζπεδζαζιυξ ημο ζοζηήιαημξ πενζμνίγεηαζ ζημ βεκζηυ ζπεδζαζιυ. Ο βεκζηυξ ζπεδζαζιυξ είκαζ 

απαναίηδημξ ζε ηάεε πενίπηςζδ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηονίςξ δζαδζηαζίεξ πνμεημζιαζίαξ 

δεδμιέκςκ, ηνυπμοξ εζζαβςβήξ ημοξ ζημ ζφζηδια, ηαεμνζζιυ εθέβπςκ, επζημζκςκίαξ ηαζ 

δζαδζηαζζχκ, ηαεχξ ηαζ ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο οθζημφ ηαζ ημο δζηηφμο. 

ηακ δεκ βίκεηαζ ακάπηολδ θμβζζιζημφ ηυηε μ βεκζηυξ ζπεδζαζιυξ πενζθαιαάκεζ ηαζ ηζξ 

θεζημονβζηέξ ηαζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο θμβζζιζημφ βζα ηδκ πνμιήεεζα ημο (πήια 1.5). 

1.5.2.1 ηνηρεία ζρεδίαζεο 

Δίκαζ υθα ηα ζημζπεία βζα έκα πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ηαζ μ ηνυπμξ πμο ηαζνζάγμοκ υθα βζα ηδ 

δδιζμονβία ιζαξ μκηυηδηαξ . Σέημζα ζημζπεία είκαζ μζ είζμδμζ, μζ έλμδμζ, δ επελενβαζία, δ αάζδ 

δεδμιέκςκ μζ δζαδζηαζίεξ ηαζ μζ έθεβπμζ εκυξ πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ. 

Έκα ζφζηδια βζα κα είκαζ πνμζζηυ ζημοξ πνήζηεξ ημο πνέπεζ κα έπεζ ηαθή αθθδθεπίδναζδ 

(interface) ιε αοημφξ. Πνέπεζ βζα πανάδεζβια μζ μευκεξ πμο εα πνδζζιμπμζεί ημ ζφζηδια κα 

είκαζ ζαθείξ, επίζδξ κα πανέπεηαζ αμήεεζα ηαζ έθεβπμξ ηςκ θαεχκ. Αηυια μ πνυκμξ απυηνζζδξ 

πνέπεζ κα είκαζ ζηακμπμζδηζηυξ. 

ρήκα 1.5 Λνγηθό Γηάγξακκα Δλεξγεηώλ Αλάπηπμεο πζηήκαηνο 

1.5.2.2 Λνγηθφο θαη θπζηθφο ζρεδηαζκφο 

Ζ ζπεδίαζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ πθδνμθμνζηήξ ιπμνεί κα πςνζζηεί ζε δφμ ζηάδζα  :
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• Ζ θμβζηή ζβεδίαζδ: Ακαβκςνίγεζ ηα ζημζπεία ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ 

ιεηαλφ ημοξ, υπςξ εα ειθακίγμκηαζ ζημοξ πνήζηεξ. Πενζβνάθεζ ηζξ εζζυδμοξ, ηζξ 

ελυδμοξ, ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ νμήξ, ηδξ επελενβαζίαξ ηαεχξ ηαζ ηςκ πνδζηχκ. 

διακηζηυ ζημζπείμ είκαζ μ θμβζηυξ ζπεδζαζιυξ ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ. 

• Ζ θοζζηή ζβεδίαζδ: Δίκαζ δ δζαδζηαζία ιεηάθναζδξ ημο θμβζζιζημφ πενζθδπηζημφ 

οπμδείβιαημξ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηεπκζηυ ζπέδζμ βζα ημ κέμ ζφζηδια. Πανάβεζ 

ημκ πναβιαηζηυ ηαεμνζζιυ βζα ηδ δδιζμονβία ηςκ πνμβναιιάηςκ. ηδ θοζζηή 

ζπεδίαζδ βίκεηαζ ηαζ δ δδιζμονβία ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ. 

1.5.2.3 Γεληθφο ζρεδηαζκφο 

ημ βεκζηυ ζπεδζαζιυ ζηυπμξ είκαζ κα δζεοηνζκζζημφκ μζ βεκζηέξ επζθμβέξ μζ μπμίεξ εα δζέπμοκ ηδ 

θεζημονβία ημο κέμο ζοζηήιαημξ. Δζδζηυηενα βίκεηαζ μ ζπεδζαζιυξ ημο ελμπθζζιμφ, υπμο 

παίνκεηαζ δ απυθαζδ βζα ημ ηζ ζπεδζαζιυ ηαζ θζθμζμθία εα έπεζ ημ ζφζηδια (ζοβηεκηνςηζηή - 

απμηεκηνςηζηή), ηαεχξ ηαζ ηδ θζθμζμθία ημο θεζημονβζημφ ζοζηήιαημξ ηςκ οπμθμβζζηχκ 

(ημπμθμβία δζηηφμο, επζθμβή ηαζ είδδ ηενιαηζηχκ), ηδθεπζημζκςκίεξ, αζθάθεζα ηαζ δδιζμονβία 

ακηζβνάθςκ αζθάθεζαξ. 

 

 

• Καεμνζζιυξ  δζαδζηαζζχκ εζζυδςκ - ελυδςκ: Καεμνζζιυξ εζζυδμο είκαζ δ 

δζαδζηαζίαξ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ, επζθμβήξ ημο ιέζμο εζζυδμο, ζπεδζαζιυξ ηδξ 

επζημζκςκίαξ πνήζηδ - οπμθμβζζηή. Σα ααζζηυηενα ζημζπεία ημο ζπεδζαζιμφ ηςκ 

ελυδςκ είκαζ δ επζθμβή ημο ιέζμο ελυδμο, μ ζπεδζαζιυξ ηδξ θυνιαξ ελυδμο η.α. 

 Πνμδζαβναθέξ θμβζζιζημφ: Δίκαζ μ ηαεμνζζιυξ ημο θμβζζιζημφ πμο εα 

πνδζζιμπμζδεεί, εάκ δδθαδή εα είκαζ ηάπμζμ έημζιμ παηέημ ή εα παναπεεί ιέζα απ' 

ηδκ επζπείνδζδ. 

• Πνμδζαβναθέξ οθζημφ ηαζ δζηηφμο: Γκςνίγμκηαξ ηζξ απαζηήζεζξ ημο ζοζηήιαημξ ζε 

οθζηυ μ ζπεδζαζηήξ ηαεμνίγεζ ηζξ ακάβηεξ βζα κέμ οθζηυ ηαεχξ επίζδξ ζπεδζάγεηαζ 

ηαζ δ ανπζηεηημκζηή ημο επζημζκςκζαημφ δζηηφμο ημο μνβακζζιμφ. Έκαξ 

ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ είκαζ ηαζ μ ηαεμνζζιυξ ηςκ ηεκηνζηχκ οπμθμβζζηχκ 

(servers). 

• Δπζθμβή ενβαθείςκ ακάπηολδξ: Γζα κα δδιζμονβδεεί έκα πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια, 

ζηδ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ βίκεηαζ ηαζ δ επζθμβή ηςκ ενβαθείςκ ακάπηολδξ. Σμ 

ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ εκυξ πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ είκαζ δ αάζδ δεδμιέκςκ. 

Μενζηά απυ ηα βκςζηυηενα ενβαθεία δζαπείνζζδξ ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ είκαζ ηα 

ελήξ: ΗΒΜ DΒ2, Informix, Microsoft  SQL server. Oracle, Sybase. Γζα πανάδεζβια 

μ SQL Server 2000 είκαζ έκα πθήνεξ παηέημ αάζδξ δεδμιέκςκ ηαζ ακάθοζδξ 

δεδμιέκςκ ιε δοκαηυηδηα Web πμο ακμίβεζ ημ δνυιμ βζα βνήβμνδ ακάπηολδ ιζαξ 

κέαξ βεκζάξ επζπεζνδζζαηχκ εθανιμβχκ ζε επίπεδμ επζπεζνήζεςκ, μζ μπμίεξ δίκμοκ 

ζηδκ επζπείνδζδ έκα ζδιακηζηυ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια. Πναβιαημπμζείηαζ μ 

ηαεμνζζιυξ ηςκ Servers. Οζ δδιμθζθέζηενμζ είκαζ μ ΜS-Server, ΗΒΜ, Oracle 

Server. Γθχζζεξ πνμβναιιαηζζιμφ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ ακάπηολδ ημο 

ζοζηήιαημξ είκαζ δ Delphi, δ Visual Studio  ηδξ Microsoft, δ C . H Delphi είκαζ έκα 

πνμδβιέκμ ενβαθείμ πμο απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα ααζζηά ζημζπεία: ηδ ιπάνα 

ενβαθείςκ, ημ πανάεονμ ζπεδίαζδξ θυνιαξ, ημ πανάεονμ ζοκηάηηδ ηχδζηα (ζε 

Pascal) ηαζ ημ αμήεδια δζαπείνζζδξ ακηζηεζιέκςκ. Μενζηά απυ ηα ενβαθεία 

ακάπηολδξ εθανιμβχκ είκαζ Oracle Developer/Discoverer/Designer, ην  Power  

Builder. Σμ Power  Builder είκαζ έκα ενβαθείμ ακάπηολδξ ηαζ ζοιααηυηδηαξ ιε ηζξ 

ζφβπνμκεξ ζπεζζαηέξ αάζεζξ. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα ηαεμνζζηεί ηαζ ημ θεζημονβζηυ 

ζφζηδια πμο εα πνδζζιμπμζείηαζ, υπςξ Windows 2000 ΥΡ η.α. Δδχ ιπμνμφιε κα 

ακαθενεμφιε ηαζ ζε ηάπμζα ζοιπθδνςιαηζηά πνμβνάιιαηα υπςξ είκαζ ημ Winfax 

ημ Crystal Reports, Business Object, Oracle discover, import – export excel η.α. 
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1.5.3 Τθμπμίδζδ 

Γίκεηαζ δ ηςδζημπμίδζδ ημο ζπεδζαζιμφ ημο ζοζηήιαημξ ζε ηάπμζα βθχζζα πνμβναιιαηζζιμφ 

ηαζ εκδεπμιέκςξ ιε ηδκ αμήεεζα δζαθυνςκ ενβαθείςκ (έημζια πνμβνάιιαηα, αζαθζμεήηεξ 

οπμπνμβναιιάηςκ, ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ αάζεςκ δεδμιέκςκ, ενβαθεία θεζημονβζηχκ 

ζοζηδιάηςκ ηηθ). Ζ ακάπηολδ ηςκ αθβυνζειςκ ηαζ δ δμιή ηςκ πνμβναιιάηςκ πενζβνάθεηαζ ζε 

αοηή ηδκ θάζδ, πάκηα έπμκηαξ ζακ μδδβυ ημκ ζπεδζαζιυ ημο ζοζηήιαημξ. 

Ζ ηςδζημπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ βίκεηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηάπμζαξ βθχζζαξ πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ 

δζαθυνςκ ενβαθείςκ ακάπηολδξ (έημζια πνμβνάιιαηα, ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ αάζεςκ 

δεδμιέκςκ η.α.) ηα μπμία ακαθένμκηαζ παναπάκς. Δδχ ακαπηφζζμκηαζ ηαζ μζ αθβυνζειμζ ημο 

ζοζηήιαημξ. 

Καηά ηδκ ηςδζημπμίδζδ ηαεμνίγεηαζ ηαζ μ ηνυπμξ εζζαβςβήξ δεδμιέκςκ ζε δθεηηνμκζημφξ 

οπμθμβζζηέξ. Γζα πανάδεζβια, έκαξ ζφβπνμκμξ ηνυπμξ εζζαβςβήξ δεδμιέκςκ είκαζ μζ βναιιςημί  

ηχδζηεξ   (barcodes).   Ζ  πνήζδ  ημο   barcode   ακηζηαεζζηά  ηδκ  παναδμζζαηή εζζαβςβή 

ζημζπείςκ, πμο είκαζ δ πθδηηνμθυβδζδ. Με ηδκ πθδηηνμθυβδζδ μδδβμφιαζηε ζοπκά ζε θάεδ ηαζ 

έπμοιε ηαεοζηενήζεζξ. Σα barcodes είκαζ ηοπμπμζδιέκα ζφιαμθα πμο απεζημκίγμοκ ιε 

ζοκδοαζιμφξ απυ βναιιέξ δζαθμνεηζημφ πθάημοξ ηαζ "είδμοξ" ("ζημηεζκέξ" ηαζ "θςηεζκέξ"), ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ πθδνμθμνία (π.π. ημκ ηςδζηυ εκυξ πνμσυκημξ) "δζααάγμκηαζ" δε απυ ιδπακήιαηα 

δθεηηνμκζηήξ μπηζηήξ ακάβκςζδξ (scanners) 

Πενκχκηαξ μ scanner πάκς απυ ιία ιπάνα, ηαηαθαααίκεζ ημ είδμξ ηδξ (θςηεζκή ή ζημηεζκή) 

ηαεχξ ηαζ ημ πθάημξ ηδξ. Μ'αοηυκ ημκ ηνυπμ απμηςδζημπμζείηαζ ημ ζφιαμθμ ηαζ ιεηαθένεηαζ 

ζημκ οπμθμβζζηή δ «πθδνμθμνία» δ μπμία πενζέπεηαζ ιέζα ζημ barcode. Ο οπμθμβζζηήξ ιε ηδ 

ζεζνά ημο πνδζζιμπμζχκηαξ αοηυκ ημκ ηςδζηυ, ακαηνέπεζ ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ ημο υπμο ηαζ 

ανίζημκηαζ υθεξ μζ πθδνμθμνίεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ ηςδζηυ. Έηζζ 

επζηοβπάκεηαζ δ μιαθή δζαηίκδζδ ηαζ δζαπείνζζδ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ. 

ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ δ εβηαηάζηαζδ ημο κέμο ζοζηήιαημξ. Σα κέα πνμβνάιιαηα εζζένπμκηαζ 

ζημκ οπμθμβζζηή ιαγί ιε ηα απαζημφιεκα δεδμιέκα (ανπεία, αάζδ δεδμιέκςκ η.α.), εκμπμζμφκηαζ 

ζε εθανιμβέξ ηαζ ζοζηήιαηα ηαζ ανπίγεζ δ δμηζιαζηζηή θεζημονβία ημο κέμο ζοζηήιαημξ. ημ 

ζηάδζμ αοηυ βίκμκηαζ ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ αεθηζχζεζξ ημο ζοζηήιαημξ, δεδμιέκμο υηζ βζα πνχηδ 

θμνά ημ ζφζηδια δμηζιάγεηαζ ζημ πναβιαηζηυ ημο πενζαάθθμκ ηαζ είκαζ θμβζηυ κα οπάνπμοκ 

ιζηνμπνμαθήιαηα ηα μπμία, είηε δζέθοβακ ηδξ πνμζμπήξ ημο ζπεδζαζηή ηαηά ημ ζπεδζαζιυ, είηε 

ειθακίζηδηακ βζα πνχηδ θμνά ηαηά ηδ δμηζιαζηζηή θεζημονβία ηαζ εκημπίζηδηακ απυ ημοξ 

πνήζηεξ. 

Ζ οθμπμίδζδ είκαζ έκα ζηάδζμ ζημκ ηφηθμ γςήξ ηςκ ζοζηδιάηςκ πμο απμηεθείηαζ απυ ηα ηεθζηά 

αήιαηα πμο αάγμοκ ζε θεζημονβία ημ κέμ ζφζηδια. 

Πνζκ βίκεζ δ πανάδμζδ ζε θεζημονβία ημο κέμο ζοζηήιαημξ εα πνέπεζ κα βίκεζ δ παναθααή ηαζ δ 

εβηαηάζηαζδ ημο κέμο οθζημφ, δ πνμιήεεζα ημο θμβζζιζημφ ηαζ κα μθμηθδνςεεί δ πνμεημζιαζία 

ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ. 

Έκαξ απυ ημοξ ζηυπμοξ αοηήξ ηδξ θάζδξ είκαζ ηαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ ηαθήξ ηαζ απμδμηζηήξ 

θεζημονβίαξ ημο. Ζ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ηδξ επζπείνδζδξ ζημ κέμ ζφζηδια έπεζ ζδζαίηενδ 

ζδιαζία ηυζμ βζα ημ ηεθζηυ απμηέθεζια ηδξ ακάπηολδξ ημο ζοζηήιαημξ υζμ ηαζ βζα ημ 

απμηέθεζια ηδξ ηαεδιενζκήξ θεζημονβίαξ ημο. Ζ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ πςνίγεηαζ ζε δφμ 

ζηάδζα: 

• ημ πνχημ ζηάδζμ βίκεηαζ δ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ημο ηέκηνμο πθδνμθμνζηήξ 

ζηδκ ηεπκμθμβία δ μπμία εα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ακάπηολδ ημο ζοζηήιαημξ (εθυζμκ 

πνυηεζηαζ βζα κέα ηεπκμθμβία βζα ημ πνμζςπζηυ). 

• ημ δεφηενμ ζηάδζμ βίκεηαζ δ εηπαίδεοζδ ηςκ ηεθζηχκ πνδζηχκ ημο ζοζηήιαημξ, 

υηακ ημ ζφζηδια έπεζ εβηαηαζηαεεί ηαζ εθεβπεεί. 

Ζ εηπαίδεοζδ αοηή ζοκμδεφεηαζ ιε ηδκ πανμπή μδδβζχκ πνήζδξ ημο ζοζηήιαημξ. 
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1.5.4 Αμηνιφγεζε -΄Eιεγρνο - Αλαζεψξεζε 

Πνέπεζ κα δζελαπεμφκ ελακηθδηζηέξ ηαζ θεπημιενείξ δμηζιέξ, χζηε κα δζαπζζηχζμοκ ακ ημ 

ζφζηδια πανάβεζ ηα ζςζηά απμηεθέζιαηα. Με θίβα θυβζα πνέπεζ κα αλζμθμβδεεί ημ ζφζηδια. Ζ 

πενζμδζηή ζφβηνζζδ ηςκ παναβυιεκςκ απυ ημ ζφζηδια απμηεθεζιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

ζηυπμοξ μζ μπμίμζ ηέεδηακ ηαηά ηδκ ακάπηολδ ημο απμηεθεί ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αλζμθυβδζδξ - 

ακαεεχνδζδξ ημο ζοζηήιαημξ. Ζ δζαδζηαζία αοηή μοζζαζηζηά αλζμθμβεί ηδκ 

πνμζανιμζηζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ ζημ πενζαάθθμκ ημο. Γεκζηά βίκεηαζ επζαεααίςζδ ηαζ 

επαθήεεοζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ. ηακ θέιε επζαεααίςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο 

ζοζηήιαημξ εκκμμφιε υηζ ακ βζα πανάδεζβια γδηδεεί απυ ημ ζφζηδια κα πναβιαημπμζήζεζ ιζα 

εκένβεζα αοηή δ εκένβεζα εα πναβιαημπμζδεεί ή υπζ; Λέβμκηαξ επαθήεεοζδ εκκμμφιε υηζ ζε 

πενίπηςζδ πμο δ εκένβεζα πναβιαημπμζδεεί πνέπεζ κα αβάγεζ ηαζ ημ ζςζηυ-θμβζηυ απμηέθεζια. 

Πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ εθέβπεηαζ εάκ μζ ζηυπμζ, μζ απαζηήζεζξ ημο ζοζηήιαημξ επζηεφπεδηακ. 

ε πενίπηςζδ πμο δεκ έπμοκ οθμπμζδεεί υθεξ μζ απαζηήζεζξ έκα ιένμξ ημο ζοζηήιαημξ πνέπεζ κα 

λακαζπεδζαζηεί. Δδχ ιαξ αμδεάεζ ημ ιμκηέθμ Waterfall υπμο ιπμνμφιε κα ιεηαθενεμφιε 

εφημθα ζε πνμδβμφιεκα ζηάδζα ημο ηφηθμο γςήξ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ κα ηα δζαιμνθχζμοιε 

έηζζ χζηε κα πάνμοιε ηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα απυ ημ ζφζηδια.  

Μενζηά απυ ηα ενςηήιαηα πμο ηίεεκηαζ ζε αοηυ ημ αήια είκαζ πνχημκ πμζα δ πμζυηδηα ηδξ 

ενβαζίαξ ηαζ ηδξ ενβαζζαηήξ γςήξ ηςκ πνδζηχκ, επίζδξ εάκ οπάνπμοκ ζμαανά πνμαθήιαηα 

ζηδκ επζπείνδζδ απυ ηδκ φπανλδ ηαζ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ, εάκ ιπμνμφκ κα βίκμοκ 

επζιένμοξ ιεηααμθέξ ημο ζοζηήιαημξ χζηε κα αεθηζςεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο, δ 

ζηακυηδηα ημο ηαζ δ αζθάθεζα ημο εκενβδηζημφ ηαζ ηδξ αηεναζυηδηαξ ηςκ δεδμιέκςκ ημο. 

 

1.5.5 πληήξεζε 

Σμ κέμ ζφζηδια ιεηά ηδ θάζδ ημο εθέβπμο θεζημονβεί ηακμκζηά. Απυ ηδκ ηαεδιενζκή ημο 

θεζημονβία ακαδεζηκφμκηαζ κέαξ ιμνθήξ πνμαθήιαηα ηα μπμία απαζημφκ ζοκεπή ακηζιεηχπζζδ. 

Ζ θφζδ αοηχκ ηςκ πνμαθδιάηςκ ακηζιεηςπίγεηαζ ζοκήεςξ ιε κέεξ εκδιενςιέκεξ εηδυζεζξ, 

ακαααειίζεζξ ηαζ επεηηάζεζξ. 

Αοημφ ημο είδμοξ ηα πνμαθήιαηα πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ ηάπμζα θάεδ ηα μπμία δεκ 

ακαηαθφθεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εθέβπςκ (debugs). Ζ ζοκηήνδζδ αθμνά ζε κέεξ 

δζμνεςιέκεξ εηδυζεζξ. Δπίζδξ δ ιεηααμθή ηςκ εεζιχκ ηαζ ηςκ κυιςκ ηδξ πμθζηείαξ ακαβηάγεζ 

ηδκ επζπείνδζδ κα πνμζανιυγεζ ημ ζφζηδια ηδξ, ιε κέεξ εηδυζεζξ, ζ' αοημφξ ημοξ κυιμοξ. 

Πανάθθδθα μ ακενχπζκμξ πανάβμκηαξ, μζ πνήζηεξ ημο ζοζηήιαημξ πνμηαθμφκ ηδκ αεθηίςζδ ημο 

ζοζηήιαημξ ιε ζηυπμ ηδκ αφλδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ημοξ. Αοηυ βζαηί ηαηά ηδ θεζημονβία ημο 

ζοζηήιαημξ ακαδεζηκφμκηαζ ζπεδζαζηζηά πνμαθήιαηα ηα μπμία δδιζμονβμφκ δοζθεζημονβία ζηδ 

πνήζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ πνμηαθμφκ ιείςζδ ηδξ απυδμζδξ. Άθθδ αζηία ακαεεχνδζδξ ηαζ 

εκδιένςζδξ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ δ ειθάκζζδ πζμ ζφβπνμκςκ ηεπκμθμβζχκ. ήιενα πμθθέξ 

επζπεζνήζεζξ μθείθμοκ κα ιεηαηζκδεμφκ απυ ημοξ παναδμζζαημφξ ηνυπμοξ "εηιεηάθθεοζδξ" ηδξ 

πθδνμθμνζηήξ ζηζξ ζφβπνμκεξ ιμνθέξ δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο δζαθμνεηζηά δ επζπείνδζδ δεκ έπεζ 

ιέθθμκ επζαίςζδξ ζημκ ζφβπνμκμ επζπεζνδιαηζηυ ηφηθμ. Σέθμξ οπάνπεζ ηαζ δ πενίπηςζδ ηδξ 

ειθάκζζδξ κέςκ δοκαημηήηςκ ηαζ πνμμπηζηχκ. Ζ πενίπηςζδ αοηή αθμνά ηονίςξ πνμμπηζηέξ βζα 

αεθηίςζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ απαζηεί ιεηαηνμπέξ, επεηηάζεζξ ή ζοιπθδνχζεζξ. Αοηυ ηονίςξ 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ ελμζηείςζδ ημο πνμζςπζημφ ζηδ θεζημονβία ημο κέμο ζοζηήιαημξ, πμο ζοπκά 

δδιζμονβεί κέεξ ζδέεξ βζα αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ημο. 

Γζα κα επζηεοπεεί δ ζςζηή ζοκηήνδζδ ημο ζοζηήιαημξ εα πνέπεζ κα έπμοιε ζηα πένζα ιαξ ηζξ 

ηεηιδνζχζεζξ ημο ένβμο. Αοηυ ιαξ αμδεάεζ ζημ κα βκςνίγμοιε ακά πάζα ζηζβιή ημ ηζ ζοιααίκεζ 

ακαθοηζηά ζε ηάεε ζηάδζμ ή θάζδ ημο ένβμο. Ο ηαεμνζζιυξ ηςκ πνμδζαβναθχκ ιπμνεί κα 

εηθναζηεί, είηε ζακ εθεφεενμ ηείιεκμ βναιιέκμ ζε απθή βθχζζα, είηε ζακ ηοπζηέξ ιαεδιαηζηέξ 

εηθνάζεζξ. Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ απαζηείηαζ βναπηυ ηείιεκμ ημ μπμίμ εα ζοκμδεφεηαζ απυ 

επελδβδιαηζηά πανανηήιαηα ηαζ ζπεδζαβνάιιαηα Οζ ηεηιδνζχζεζξ είκαζ πζμ μοζζαζηζηυ οθζηυ 

βζα ημκ ζςζηυ έθεβπμ ημο ένβμο. Αοηυ βζαηί απμδεζηκφεηαζ ιε ζημζπεία ημ ηζ αηνζαχξ ηάκεζ ημ 

ένβμ. Ζ επζηοπδιέκδ εηπθήνςζδ ηςκ δζαθυνςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ δζάνηεζα ηάεε θάζδξ 

μδδβεί ζε δφμ ηεηιδνζχζεζξ ηδκ ηεηιδνίςζδ ένβμο ηαζ ηδκ ηεηιδνίςζδ ζοζηήιαημξ. Ζ 

ηεηιδνίςζδ ένβμο ζοκηδνείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ακάπηολδξ εκυξ ένβμο, πανάβεηαζ βζα ηάεε 

θάζδ ηαζ πενζέπεζ ημκ ζημπυ ημο ένβμο, ηδκ πνμζέββζζδ ηαζ ηζξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ, ηεπκμ-

μζημκμιζηά ζημζπεία, ζπέδζα ηαζ πνμβναιιαηζζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ, πενζμνζζιμφξ ηαζ 

πνμαθεπυιεκα πνμαθήιαηα ηαζ ηέθμξ πνμηάζεζξ ηαζ πνμαθήιαηα. Ζ ηεηιδνίςζδ ζοζηήιαημξ 

δζαηδνείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα γςήξ εκυξ ζοζηήιαημξ ηαζ ζοκηδνείηαζ βζα θυβμοξ εβηονυηδηαξ 

ηαζ εκδιένςζδξ. Υνδζζιμπμζείηαζ απυ πνμβναιιαηζζηέξ ηαζ πνήζηεξ ηαζ βζα ηάεε θάζδ πενζέπεζ 
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ηαηά ηδκ ανπζηή ιεθέηδ ημο ζοζηήιαημξ ηδκ πενίθδρδ ακαβηχκ. Καηά ηδ θάζδ ηδξ ακάθοζδξ 

πενζέπεζ ηδκ θεπημιενεζαηή πενζβναθή ζοζηήιαημξ ηαζ ηδκ πενζβναθή υνςκ απμδμπήξ. Καηά ηδ 

θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ πενζέπεζ ηδκ θεπημιενεζαηή πενζβναθή πνμβναιιάηςκ, ηδκ πενζβναθή 

ζπεδίμο απμδμπήξ,  πνμβνάιιαηα ηαζ μδδβίεξ  πνήζδξ.  Καηά ηδ  θάζδ ηδξ  δμηζιήξ  έπμοιε ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ δμηζιχκ, ηαηά ηδκ εβηαηάζηαζδ έπμοιε ηα έββναθα εηηέθεζδξ ηαζ ηέθμξ ζηδ 

θάζδ ηδξ ιεηά-εβηαηάζηαζδξ έπμοιε ηα έββναθα ζοκηήνδζδξ αθθαβχκ. 

 

1.6 ΣΡΟΠΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Οζ ιεεμδμθμβίεξ δζαπείνζζδξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ζημπεφμοκ ηαηανπήκ ζηδ 

δζαπείνζζδ ημο πνυκμο πανάδμζδξ ηαζ πνμυδμο ημο ένβμο, ζημκ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ζηδκ 

πναβιαηζηή ημζημθυβδζδ ημο ένβμο ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο 

ένβμο. Δπίζδξ δ δζαπείνζζδ ημο ζοζηήιαημξ αμδεάεζ ημκ πεθάηδ-πνήζηδ κα ηαηακμήζεζ ημ ηζ 

αηνζαχξ αοηυ ηάκεζ ηαζ κα πανμοζζάζεζ ιε απμδεζηηζηά ζημζπεία ηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο. 

Πανάθθδθα μ έθεβπμξ ημο ένβμο ηαζ δ επζεεχνδζδ ημο αμδεά ζηδκ άιεζδ εηηίιδζδ ηδξ πμνείαξ 

αοημφ. Σέθμξ δ δζαπείνζζδ ζοιαάθεζ ζηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ηεπκμβκςζίαξ ηαζ ζημκ έθεβπμ ηςκ 

ζοιαμθαίςκ πάκς ζηα μπμία δζελάβεηαζ ημ ένβμ. 

Μία πμθφ δδιμθζθήξ ιεεμδμθμβία δζαπείνζζδξ ένβςκ πθδνμθμνζηήξ είκαζ δ PRINCE (Projects 

ΗΝ Controlled Environment) ηα ηφνζα ζημζπεία ηδξ μπμίαξ πανμοζζάγμοιε πζμ ηάης. 

ακ ηφνζμ ζημπυ ηδξ δ ιεεμδμθμβία PRINCE έπεζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ ζημοξ ημιείξ ημο ζπεδζαζιμφ ηςκ ενβαζζχκ πμο βίκμκηαζ βζα ηδ δζεηπεναίςζδ ημο 

ένβμο, κα θακενχζεζ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο εηηίεεηαζ ιζα επζπείνδζδ ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο. Σα 

ζηάδζα πμο αημθμοεεί δ ηεπκμθμβία PRINCE είκαζ μ ζςζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ ημο ένβμο ηδξ 

πθδνμθμνζηήξ, μ ζοκεπήξ έθεβπμξ ηδξ πνμυδμο ημο ένβμο, δ μνβάκςζδ ημο, πμο είκαζ μ πμζμ 

ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδκ επζηοπία ημο. Αημθμοεμφκ ηα ζηάδζα ηδξ δζαπείνζζδξ ηδξ 

πμζυηδηαξ, δ μπμία αάγεζ ςξ ζημπυ ηδκ δδιζμονβία οπδνεζζχκ ορδθμφ επζπέδμο, δ δζαπείνζζδ 

ηδξ πνμζανιμβήξ ηαηά ηδκ μπμία πναβιαημπμζείηαζ δ πνμζανιμβή ημο ζοζηήιαημξ ζηδκ 

επζπείνδζδ. Σέθμξ οπάνπεζ ημ ζηάδζμ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ πμο εκδιενχκεζ ημκ πεθάηδ βζα ημ 

νίζημ πμο παίνκεζ ηαηά ηδκ εβηαηάζηαζδ εκυξ ηέημζμο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ. 

Ζ ηεπκμθμβία PRINCE έπεζ ςξ ζηυπμ πνχηα απ' υθα κα εκδιενχζεζ ημοξ επζπεζνδιαηίεξ πμο 

πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηα ΔRΡ βζα ηδ δζαπείνζζδ ημο ένβμο. Δπυιεκμξ ζηυπμξ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ είκαζ δ επίηεολδ ηδξ άνζζηδξ επζημζκςκίαξ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ επζπείνδζδξ ιε ηζξ 

μιάδεξ οθμπμίδζδξ ημο ζοζηήιαημξ. Ζ επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ 

πανμοζίαζδ πνμηφπςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ηαηά ηδ δζαπείνζζδ ημο ένβμο. 

Σεθεοηαίμξ ζηυπμξ αοηήξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ είκαζ δ αλζμθυβδζδ πναηηζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

δζεεκχξ ηαηά ηζξ ιεεμδμθμβίεξ δζαπείνζζδξ ένβμο. 

Ζ ιεεμδμθμβία PRINCE εθανιυζηδηε ηαζ πνδζζιμπμζήεδηε ζηδ δζμίηδζδ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ ζημ δδιυζζμ ημιέα ηδξ Μεβάθδξ Βνεηακίαξ. ήιενα έπεζ ελεθζπεεί ζε ιζα 

ακαβκςνζζιέκδ ηεπκμθμβία βζα υθα ηα δδιυζζα ένβα ηδξ Μεβάθδξ Βνεηακίαξ. Έηζζ ηαηαθήβμοιε 

ζημ υηζ αοηή δ ηεπκμθμβία ιπμνεί κα εθανιμζηεί ζε μπμζμδήπμηε ένβμ, πςνίξ κα παίγεζ νυθμ μ 

πνμτπμθμβζζιυξ, ημ πενζεπυιεκμ ημο, μ πνυκμξ οθμπμίδζδξ ημο ηαζ ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ. 

Σέθμξ δ ηεπκμθμβία PRINCE ιπμνεί κα εθανιμζηεί ζε μπμζμδήπμηε ένβμ δδιμζίμο δ ζδζςηζημφ 

ημιέα. Αοηυ πμο ηάκεζ ηδκ ηεπκμθμβία PRINCE ηυζμ δδιμθζθή ηαζ αλζυπζζηδ είκαζ υηζ μ 

ηαεέκαξ πμο ειπθέηεηαζ ζημ ένβμ είκαζ βκχζηδξ απυ ηδκ ανπή βζα ημ ζημπυ πμο απμζημπεί δ 

οθμπμίδζδ ημο ένβμο, ηα αήιαηα πμο αημθμοεμφκηαζ πνμηεζιέκμο κα πναβιαημπμζδεεί μ ζημπυξ 

ημο, ηαζ ηέθμξ πμζμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ημ ηαεεηί. Πανάθθδθα πνμζδίδεζ ζοπκμφξ ηαζ 

εκηαηζημφξ εθέβπμοξ ζηα πμζμ ηνίζζια ζδιεία ηδξ οθμπμίδζδξ ημο ένβμο ηαζ δζαζθαθίγεζ ηδκ 

ζηακμπμίδζδ ηςκ απαζηήζεςκ ημο ένβμο ζε πνυκμ πανάδμζδξ ημο, ζε ηυζημξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ 

ημο, ζε θεζημονβζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ηέθμξ ζηδκ πμζυηδηα αοημφ. 

ηδκ ηεπκμθμβία PRINCE έκα ένβμ εα πνέπεζ κα πενζέπεζ έκα ζφκμθμ απυ θεζημονβίεξ βζα κα 

ιπμνεί κα εεςνδεεί επζηοπδιέκμ. Κφνζμ νυθμ παίγεζ δ ιμκαδζηυηδηα ημο ένβμο, ηάεε ένβμ δε εα 

πνέπεζ κα ιμζάγεζ ιε ηάπμζμ άθθμ βζαηί ηυηε εα πάζεζ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο. Δπίζδξ ημ 

ηάεε ένβμ πνέπεζ κα έπεζ μνζζεεί ηζ εα ηάκεζ βζα κα ιδκ οπάνπμοκ ηεκά ηαζ αζάθεζεξ υζμκ 
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αθμνά ημ πνμσυκ–οπδνεζία πμο πανάβεζ-ελοπδνεηεί. Πανάθθδθα δ δδιζμονβία ηςκ πνμσυκηςκ 

πναβιαημπμζείηαζ απυ έκα ζφκμθμ εκενβεζχκ. Σαοηυπνμκα επζαάθθεηαζ δ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ 

πυνςκ πμο πνέπεζ κα ανεεμφκ πνμηεζιέκμο κα οθμπμζδεμφκ μζ δναζηδνζυηδηεξ ημο ένβμο. Σέθμξ 

δ πνμκζηή δζάνηεζα εηηέθεζδξ ημο είκαζ ζοβηεηνζιέκδ ηαζ δ μνβάκςζδ ημο ααζίγεηαζ ζε ιία 

δμιή ηαεμνζζιέκδ απυ ηδκ ανπή ημο ένβμο. 

 
ρήκα 1.6 Σερλνινγία ΡΚΙΝϋΔ 

Ζ ηεπκμθμβία PRINCE πνδζζιμπμζεί μνζζιέκεξ δζαδζηαζίεξ πνμηεζιέκμο κα οθμπμζδεεί. Ζ 

πνχηδ ηαζ ααζζηή δζαδζηαζία είκαζ δ έκανλδ ημο ένβμο ηαζ δ εηηίκδζδ ημο (πήια 1.6), υπμο 

λεηζκάεζ μ ζπεδζαζιυξ πνμηεζιέκμο κα οθμπμζδεεί έκα ένβμ. ηδ ζοκέπεζα ημ ένβμ δζμζηείηαζ απυ 

ηα ηαηάθθδθα άημια ηα μπμία είκαζ οπεφεοκα βζα κα ημ ζοκημκίγμοκ πνμηεζιέκμο αοηυ κα 

πνμπςνάεζ. Δπίζδξ ηαεμνίγεηαζ απυ πμφ λεηζκάεζ ηαζ πμο ζηαιαηάεζ ημ ηάεε ζηάδζμ. Σέθμξ 

έπμοιε ηδ δζαπείνζζδ ηςκ παναδμηέςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηάεε ζηάδζμ. Έηζζ έπμοιε ηδκ 

πανάδμζδ, ηδκ παναθααή πμο ζοκεπάβεηαζ ηαζ ημ ηθείζζιμ ημο ένβμο. 

Ζ ηεπκμθμβία PRINCE πενζθαιαάκεζ ιενζηά δμιζηά ζημζπεία πμο εθανιυγμκηαζ ζε ηάεε ζηάδζμ 

μθυηθδνμο ημο ένβμο. Πενζθαιαάκεζ ηδκ μνβακςηζηή δμιή ημο ζηαδίμο, ημ ζπεδζαζιυ ημο, ημκ 

έθεβπμ ζημ ηέθμξ ημο ηάεε ζηαδίμο, ηα πνμσυκηα πμο αοηυ πανάβεζ, παναδμηέα ηαζ ηέθμξ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ημο ηάεε ζηαδίμο. 

Ζ μνβακςηζηή δμιή ηδξ ηεπκμθμβίαξ πενζθαιαάκεζ ηδκ δμιή πμο οπάνπεζ ζηδκ δζμίηδζδ ηαζ 

ζηδκ ηεπκμθμβία πμο πνδζζιμπμζείηαζ. Πανάθθδθα πενζβνάθεζ ηα ηαεήημκηα ημο ηάεε 

ειπθεηυιεκμο ζημκ ηαεέκα απυ ημοξ παναπάκς νυθμοξ. Σέθμξ μνίγεζ ζε ηάεε νυθμ ηδκ 

οπεοεοκυηδηα ζε αοηυ πμο έπεζ ακαθάαεζ κα ηάκεζ. 

Σα ζπέδζα ζηδκ ηεπκμθμβία PRINCE απμηεθμφκηαζ απυ ηνία επίπεδα: 

• Σμ επίπεδμ ένβμο 

• Σμ επίπεδμ ζηαδίμο 

• Σμ επίπεδμ θεπημιένεζαξ 

ε ηαεέκα απυ ηα παναπάκς επίπεδα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηέζζενα είδδ ζπεδίςκ : 

• Σμ ηεπκζηυ ζπέδζμ 

• Σμ ζπέδζμ πυνςκ Σμ ζπέδζμ πμζυηδηαξ Σμ ζπέδζμ ελαίνεζδξ 

27 
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Οζ έθεβπμζ πςνίγμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: 

• Οζ δζμζηδηζημί έθεβπμζ: Οζ δζμζηδηζημί έθεβπμζ πενζθαιαάκμοκ ηδκ αλζμθυβδζδ πμο 

βίκεηαζ ζημ ηέθμξ ημο ηάεε ζηαδίμο βζα κα πνμζδζμνζζηεί δ πνυμδμξ ημο ένβμο. Με 

ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ιέζμο ζηαδίμο βίκεηαζ έθεβπμξ πνζκ μθμηθδνςεεί ημ ηάεε ζηάδζμ 

βζα κα ιδκ οπάνλμοκ εηπθήλεζξ ζημ ηέθμξ ημο ζηαδίμο. Δπίζδξ εθέβπεηαζ ημ ηάεε ηζ 

πμο βίκεηαζ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο, αοηυξ είκαζ μ έθεβπμξ ζδιείμο. Έηζζ 

θηάκμοιε ζηδ θήλδ ημο ένβμο 

• Οζ έθεβπμζ μζ μπμίμζ είκαζ πνμζακαημθζζιέκμζ ζημ πνμσυκ: Οζ έθεβπμζ πμο είκαζ 

πνμζακαημθζζιέκμζ ζημ πνμσυκ πενζθαιαάκμοκ ηδκ επακελέηαζδ ηδξ πμζυηδηαξ, υπμο εθέβπεηαζ 

ζοκεπχξ δ πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ. Πανάθθδθα έπμοιε ηδκ ηεπκζηή ελαίνεζδ ηαζ ηδκ δζαπείνζζδ 

δζαιυνθςζδξ.   Σα πνμσυκηα πμο πανάβμκηαζ απ' ηδκ ηεπκμθμβία PRINCE πςνίγμκηαζ ζε : 

• Γζμζηδηζηά: Σα δζμζηδηζηά πνμσυκηα γδημφκηαζ απυ ηδ δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ 

πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα δζαπεζνίγεηαζ ηαζ κα εθέβπεζ ηδκ πνυμδμ ημο ένβμο. Αοηυξ μ 

έθεβπμξ πναβιαημπμζείηαζ ιέζα απυ ακαθμνέξ ηαζ άθθα ζπεηζηά έββναθα. 

• Σεπκζηά πνμσυκηα: Σα ηεπκζηά πνμσυκηα είκαζ μνζζιέκα ηαζ πνμβναιιαηζζιέκα απυ 

ηδκ ανπή ημο πθδνμθμνζαημφ ένβμο απυ ηδκ επζηνμπή πμο είκαζ οπεφεοκδ βζ' αοηυ. 

Σαοηυπνμκα ιπμνεί κα μνζζεμφκ ηαζ ηαζκμφνβζα ηεπκζηά πνμσυκηα. 

ιμζα ιε ηα δζμζηδηζηά ηαζ ηα ηεπκζηά πνμσυκηα οπάνπμοκ δζμζηδηζηέξ ηαζ ηεπκζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ. 

• Οζ δζμζηδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ ζπεδίαζδ, ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ 

πενζβναθή ηδξ ηάεε εκένβεζαξ ημο ένβμο. Οζ παναπάκς δναζηδνζυηδηεξ θαιαάκμοκ 

πχνα ηυζμ ζε ηακμκζηέξ ηαηαζηάζεζξ υζμ ηαζ ζε ηαηαζηάζεζξ έηηαηηδξ ακάβηδξ. 

• Οζ ηεπκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ εηηεθμφκηαζ ζε ηάεε ένβμ ηαζ είκαζ ζαθείξ ηαεμνίγμκηαξ 

ημοξ ζημπμφξ ημο ένβμο. Οζ παναπάκς δναζηδνζυηδηεξ ακαθφμοκ ηζξ ενβαζίεξ πμο 

πνέπεζ κα βίκμοκ χζηε κα παναπεεί ημ πνμσυκ. 

θα ηα πνμσυκηα ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηάεε ένβμο πμο πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ ηεπκμθμβία 

PRINCE ηναημφκηαζ ζε ηάπμζα ανπεία. Σα ανπεία αοηά δζαπςνίγμκηαζ ζε : 

• Γζμζηδηζηά: Σα δζμζηδηζηά ανπεία ειπενζέπμοκ ηα πνμσυκηα πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ 

δζμίηδζδ ημο ένβμο. 

• Σεπκζηά: Σα ηεπκζηά ανπεία ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ηεπκζηά πνμσυκηα ημο ένβμο. 

• Ανπεία πμζυηδηαξ: Σα ανπεία πμζυηδηαξ πενζέπμοκ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ 

πνμσυκηςκ ιέζα ζημ ένβμ. 

Σεθεζχκμκηαξ ηαθυ εα ήηακ κα ακαθένμοιε ηα ηονζυηενα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ιεεμδμθμβίαξ 

PRINCE. Καηανπήκ ζ' αοηή ηδκ ηεπκμθμβία βίκεηαζ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ δ 

ζζβμονζά ημ υηζ αοηά πανάβμκηαζ ζηδ ζςζηή πνμκζηή ζηζβιή ηαζ ιε ημ πναβιαηζηυ ημοξ ηυζημξ. 

διακηζηυ νυθμ παίγεζ ηαζ ημ ηαηά πυζμ ηα πνμσυκηα πμο πανάβμκηαζ είκαζ πμζμηζηά. 

Πανάθθδθα ζηα ζηάδζα ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ημο εθέβπμο βίκεηαζ δζαπςνζζιυξ ημο δζμζηδηζημφ 

ηαζ ημο ηεπκζημφ ηιήιαημξ ηδξ μνβακςηζηήξ δμιήξ. Δπίζδξ μ έθεβπμξ ηνίκεηαζ απαναίηδημξ ζε 

ηάεε ζηάδζμ ηδξ επζπείνδζδξ. Σαοηυπνμκα υθμζ μζ ειπθεηυιεκμζ ζημ ένβμ απμηημφκ ημζκή 

θμβζηή πάκς ζημ ίδζμ ημ ένβμ άνα επζημζκςκμφκ ηαζ ζοκενβάγμκηαζ ανιμκζηά. Με ημκ ζπεδζαζιυ 

ηαζ ημκ πνμβναιιαηζζιυ ημο ένβμο ελαζθαθίγεηαζ δ ζςζηή εηηέθεζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ. Οζ 

πνήζηεξ είκαζ ηαζ αοημί πμο εα ηνίκμοκ ακ ημ ένβμ οθμπμζήεδηε ιε επζηοπία, έηζζ ζοιιεηέπμοκ 

ζημκ ηαηάθθδθμ πνυκμ ηαζ ζημ ηαηάθθδθμ επίπεδμ. Σέθμξ δ παναημθμφεδζδ ημο ένβμο απυ ηδκ 

πθεονά ηδξ δζμίηδζδξ είκαζ ιεβάθδ δζεοηυθοκζδ. 
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1.7 ΑΛΛΔ ΘΔΩΡΖΔΗ ΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ 

ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

Γφμ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα πμο έπμοκ πνμηφρεζ ηαζ ακαδεζπεεί πνυζθαηα αθμνμφκ ηδ δμιή ηαζ 

ηδκ ηοπζηυηδηα ηςκ δεδμιέκςκ. Σα δμιδιέκα δεδμιέκα είκαζ ηα παναδμζζαηά πνμξ επελενβαζία 

δεδμιέκα. Κάεε εββναθή ηαζ ηάεε πεδίμ έπεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ δμιή βζα πανάδεζβια ανζειυξ 

εββναθήξ, υκμια αζεεκή, η.α. Ζ ζπεζζαηή εεςνεία ακαπηφπεδηε υηακ μζ οπμθμβζζηέξ είκαζ 

ζηακμί κα επελενβάγμκηαζ παναδμζζαηά δεδμιέκα. ιςξ οπάνπμοκ ηαζ άθθα είδδ δεδμιέκςκ 

υπςξ ιεβάθμο ιήημοξ, ιδ δμιδιέκμ ηείιεκμ, απθέξ εζηυκεξ η.α. Οζ αεθηζχζεζξ ζηδκ ηεπκμθμβία 

(CD-ROM ηαζ δίηηοα) ηαζ ζηδ ιεεμδμθμβία (ακηζηεζιεκμζηναθή ιμκηέθα) επζηνέπμοκ ηδκ 

επελενβαζία αοηχκ ηςκ δζαθμνεηζημφ ηφπμο δεδμιέκςκ. Ζ ανπζηεηημκζηή δεδμιέκςκ ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ αοηή είκαζ ακμζηηή ηαζ οπάνπεζ δ πνυεεζδ ζε έκα ιεθθμκηζηυ ζπέδζμ κα επεηηαεεί 

ζηδκ ηάθορδ αοηχκ ηςκ ιμνθχκ επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ. 
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2. ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

2.1 ΒΑΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

Μζα απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ εθανιμβέξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ 

γςή, είκαζ δ πνήζδ ημοξ ζημ πχνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα ηδ δζεηπεναίςζδ ιζαξ πθδεχναξ 

δζαδζηαζζχκ υπςξ είκαζ δ ιδπακμβνάθδζδ ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ δ 

αοημιαημπμίδζδ ηάπμζςκ εκενβεζχκ πμο πςνίξ ηδ πνήζδ ηςκ οπμθμβζζηχκ εα ήηακ ανηεηά 

πνμκμαυνεξ. Κνίκαιε ακαβηαίμ κα ζοιπενζθάαμοιε αοηυ ημ ηεθάθαζμ πμο ζηυπμ έπεζ, ηδ ιεθέηδ 

ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ ιζαξ επζπείνδζδξ έηζζ χζηε κα ιπμνεί ηάπμζμξ κα 

ελμζηεζςεεί ιε ηάπμζεξ ααζζηέξ έκκμζεξ δ βκχζδ ηςκ μπμίςκ είκαζ ακαβηαία. 

Μζα επζπείνδζδ ιπμνεί κα μνζζεεί ςξ έκα ζφκμθμ πυνςκ, ακενχπζκςκ ηαζ οθζηχκ, πμο έπεζ 

ηάπμζα κμιζηή οπυζηαζδ ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ζενανπζηή μνβάκςζδ. Ζ θεζημονβία ηδξ 

επζπείνδζδξ ζηδνίγεηαζ ζηδ πνήζδ ιέζςκ ηάεε είδμοξ, πκεοιαηζηά, θοζζηά ηαζ μζημκμιζηά, ηαζ 

αθμνά ηδκ παναβςβή, εζζαβςβή, ελαβςβή ηαζ δζαηίκδζδ αβαεχκ ιε ηίκδηνμ ημ ηένδμξ ηαζ ηδκ 

ελοπδνέηδζδ ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο. Ο ααζζηυξ ζηυπμξ ιζαξ επζπείνδζδξ είκαζ δ επζαίςζδ ηαζ 

δ ακάπηολδ ηδξ. 

πςξ είκαζ βκςζηυ απυ ηδκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή, μ ανζειυξ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο θεζημονβμφκ 

ζηδκ αβμνά είκαζ δεηάδεξ πζθζάδεξ ιε ηδκ ηάεε ιζα απυ αοηέξ κα δναζηδνζμπμζείηαζ πάκς ζε 

ηάπμζμ ημιέα βεκζηήξ ή εζδζηήξ ηαηεφεοκζδξ. Γζα μνβακςηζημφξ ηαεανά θυβμοξ ηνίκεηαζ 

επζαεαθδιέκμξ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε δζαθυνμοξ ηφπμοξ, ιε αάζδ ζοβηεηνζιέκα 

ηνζηήνζα ηαλζκυιδζδξ. Σα πζμ ζδιακηζηά απυ αοηά ηα ηνζηήνζα είκαζ δ κμιζηή ιμνθή ηδξ 

επζπείνδζδξ, ημ ιέβεεμξ ηδξ, ηαζ μ ημιέαξ ζημκ μπμίμ αοηή δναζηδνζμπμζείηαζ. Μζα επζπείνδζδ 

είκαζ έκα δοκαιζηυ ζφζηδια πμο δεκ ελεθίζζεηαζ απυ ιυκμ ημο αθθά αθθδθεπζδνά ιε ημ 

ελςηενζηυ ημο πενζαάθθμκ. 

Πνχημξ μ Taylor δζέηνζκε ηδκ έκκμζα ηδξ θεζημονβίαξ οπδνεζίαξ (function) ιέζα ζηδκ 

επζπείνδζδ. Μπμνμφιε κα μνίζμοιε ιζα θεζημονβία ςξ "έκα ζφκμθμ ακενχπςκ ηαζ ιέζςκ πμο 

πναβιαημπμζμφκ ιζα ζεζνά πμθφπθμηςκ ενβαζζχκ μζ μπμίεξ έπμοκ ημ ίδζμ ακηζηείιεκμ, 

ζοκηνέπμοκ ζημκ ίδζμ πενζμνζζιέκμ ζηυπμ ημο μπμίμο δ πναβιαημπμίδζδ είκαζ ακαβηαία βζα ηδ 

γςή ηδξ επζπείνδζδξ". Κάης απυ αοηή ηδ μπηζηή βςκία ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε έλζ ζδιακηζηέξ 

θεζημονβίεξ, μζ μπμίεξ εα ακαθοεμφκ ζηδ ζοκέπεζα ηαζ αθμνμφκ ζηδ θμβζζηζηή, ζηζξ πνμιήεεζεξ, 

ζηζξ απμεήηεξ, ζηζξ πςθήζεζξ, ζηδκ ηζιμθυβδζδ, ζηδκ παναβςβή ηαζ ηέθμξ ζηδκ ημζημθυβδζδ. 

2.1.1 Λνγηζηηθή 

ημοξ μνζζιμφξ ηδξ θμβζζηζηήξ πμο δίδμκηαζ ιέπνζ ηα ηέθδ πενίπμο ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 

ημκζγυηακ ιυκμκ δ πναηηζηή δζάζηαζδ ημο ηθάδμο. Υαναηηδνζζηζηυξ είκαζ μ μνζζιυξ ημο 

American Institute of Certified Public Accountants. φιθςκα ιε αοηυκ, θμβζζηζηή είκαζ δ 

ηεπκζηή πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ ηαηαπχνζζδ, ηδκ ηαλζκυιδζδ ηαζ ηδκ πενζθδπηζηή απεζηυκζζδ ιε 

πνδιαηζημφξ υνμοξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηονίςξ ζοκαθθαβχκ ηαζ ηδκ επελήβδζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ημοξ. 

ημοξ μνζζιμφξ πμο δυεδηακ ηαηά επυιεκεξ δεηαεηίεξ πενζθαιαακυηακ ηαζ ημ παναηηδνζζηζηυ 

ηδξ πανμπήξ ζημζπείςκ βζα ηδκ ηάθορδ πθδνμθμνζαηχκ ακαβηχκ, εκχ ζημοξ μνζζιμφξ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ δεηαεηίαξ ημκίγεηαζ ηονίςξ δ πανμπή πθδνμθμνζχκ βζα ηδκ ηάθορδ μζημκμιζηήξ ηαζ 

ημζκςκζηήξ θφζεςξ πθδνμθμνζαηχκ ακαβηχκ, ηαζ δεκ ακαθένεηαζ πθέμκ μ παναηηδνζζιυξ ηδξ 

θμβζζηζηήξ ςξ "ηεπκζηήξ". οβηεηνζιέκα, δ θμβζζηζηή ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ μνίγεηαζ ςξ μ 

επζζηδιμκζηυξ ηθάδμξ πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ πανμπή πνδιαημμζημκμιζηχκ πθδνμθμνζχκ βζα ηδκ 

εκδιένςζδ υθςκ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ βζα ηζξ μζημκμιζηέξ ιμκάδεξ, ηδκ οπμαμήεδζδ ηδξ 

δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ μζημκμιζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ηδ δζεοηυθοκζδ μζημκμιζηήξ ηαζ 

ημζκςκζηήξ ζδιαζίαξ δναζηδνζμηήηςκ. Ζ θμβζζηζηή ηαηαπςνεί ιυκμ ηα εζςηενζηά βεβμκυηα οπυ 

ιμνθή αλίαξ (πνέςζδ-πίζηςζδ). 
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Ζ θμβζζηζηή πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ηα ηιήιαηα ηδξ βεκζηήξ ηαζ ηδξ ακαθοηζηήξ θμβζζηζηήξ. 

• Ζ βεκζηή θμβζζηζηή εα πνέπεζ κα είκαζ δ αάζδ υθμο ημο δζμζηδηζηυ-μζημκμιζημφ 

οπμζοζηήιαημξ. Δίκαζ δδθαδή ζπεδζαζιέκδ έηζζ χζηε κα θεζημονβεί ζακ ενβαθείμ 

δζμίηδζδξ ηαζ πνδιαημμζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ. θεξ μζ εθανιμβέξ πνέπεζ κα 

επζημζκςκμφκ ηαζ κα εκδιενχκμοκ ηδκ θμβζζηζηή ιε ζηυπμ ηδκ έβηαζνδ άκηθδζδ 

μζημκμιζηχκ πθδνμθμνζχκ ηαζ απμηεθεζιάηςκ απ’ υθδ ηδκ επζπείνδζδ. Ζ θήρδ 

έβηαζνδξ ηαζ βνήβμνδξ πθδνμθυνδζδξ βζα ηδ θεζημονβία ηςκ επζπεζνήζεςκ, 

ζοβηεκηνςηζηά ή ιειμκςιέκα, εα απμηεθεί ηνίζζιμ πανάβμκηα επζηοπίαξ ημο 

ζοζηήιαημξ. 

• Ζ ακαθοηζηή θμβζζηζηή είκαζ ημ ηφηθςια πμο εα πνέπεζ κα απμηεθεί πνμέηηαζδ ημο 

ηοηθχιαημξ ηδξ βεκζηήξ θμβζζηζηήξ ηαζ πνέπεζ κα δζαζθαθίγεηαζ μ εφημθμξ ηνυπμξ 

ζφκδεζδξ ηδξ βεκζηήξ ηαζ ακαθοηζηήξ θμβζζηζηήξ. Δπζπθέμκ επζηοβπάκεηαζ 

πνμζδζμνζζιυξ ηαζ ηαηαιενζζιυξ ημο ηυζημοξ, ζε ηάεε ιμνθή παναβςβζηήξ 

δζαδζηαζίαξ. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα πανέπεζ δζμζηδηζηή πθδνμθυνδζδ ζπεηζηά ιε ημ 

ηυζημξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηδ δζάνενςζδ ημο ηυζημοξ. Δίκαζ δδθαδή 

έκα ααζζηυ πθδνμθμνζαηυ ενβαθείμ ημζημθυβδζδξ. 

2.1.1.1 Καηεγνξίεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία 

Οζ πζμ ζδιακηζηέξ απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε επζπεζνήζεζξ, βζα 

ηα θμβζζηζηά πθδνμθμνζαηά ζημζπεία είκαζ μζ δζμζηήζεζξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, μζ πνμιδεεοηέξ, μζ 

ενβαγυιεκμζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, μζ ακηαβςκζζηέξ, ημ ημζκυ ηαζ εζδζηυηενα μζ ηαηακαθςηέξ, μζ 

πεθάηεξ, μζ μνβακχζεζξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο ηαηακαθςηζημφ ημζκμφ η.θ.π. 

Δπμιέκςξ, ηα πθδνμθμνζαηά ζημζπεία πμο πανέπεζ δ θμβζζηζηή δεκ αθμνμφκ, υπςξ πζζηεφεηαζ 

απυ πμθθμφξ αηυιδ ηαζ ζήιενα ζηδκ Δθθάδα, ιυκμ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ ιμκάδςκ 

ιε ηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ. Ακηίεεηα, είκαζ ζημζπεία πμο απεοεφκμκηαζ ζε πθήεμξ πνμζχπςκ ιε 

δζαθμνεηζηά πμθθέξ θμνέξ ζοιθένμκηα ηαζ εκδζαθένμκηα. 

2.1.1.2 ηνηρεία πνπ παξέρεη ε ινγηζηηθή 

Δπζπθέμκ δ θμβζζηζηή, πανέπεζ πθήεμξ πθδνμθμνζαηχκ ζημζπείςκ, υπςξ ηα ζημζπεία ιε αάζδ ηα 

μπμία, άιεζα ή έιιεζα, πνμζδζμνίγμκηαζ ηα παναηάης. Πνχηα απ υθα δ πνδιαημμζημκμιζηή 

ηαηάζηαζδ ηδξ επζπείνδζδξ. Δπίζδξ ηα απμηεθέζιαηα πμο πναβιαημπμίδζε δ επζπείνδζδ ιέζα 

ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ. Άθθμ ζημζπείμ πμο πανέπεζ δ θμβζζηζηή είκαζ ηα αίηζα ηςκ 

ιεηααμθχκ πμο ζδιεζχεδηακ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ζηδ δζάνενςζδ ημο 

εκενβδηζημφ ηδξ μζημκμιζηήξ ιμκάδαξ, ζηδκ ηεθαθαζαηή ηδξ δζάνενςζδ, ζηα ηαιεζαηά ηδξ 

δζαεέζζια, ζηδ δακεζαηή ηδξ επζαάνοκζδ η.θ.π. Πανάθθδθα βίκμκηαζ βκςζημί μζ δείηηεξ ηδξ 

νεοζηυηδηαξ, ηδξ απμδμηζηυηδηαξ, ηδξ πζζημθδπηζηήξ ζηακυηδηαξ, ηδξ θενεββουηδηαξ, ηδξ 

ηοηθμθμνζαηήξ ηαπφηδηαξ, π.π. ηςκ απμεειάηςκ ηαζ ηςκ απαζηήζεςκ η.θ.π. Δπίζδξ ημ ηυζημξ 

ηςκ παναβμιέκςκ ή ηαηαζηεοαγυιεκςκ αβαεχκ ή ηςκ πανεπμιέκςκ οπδνεζζχκ ηαεχξ ηαζ ηα 

ακαβηαία ιεβέεδ βζα ημκ ηαιεζαηυ πνμτπμθμβζζιυ, ημκ πνμτπμθμβζζιυ ηςκ επεκδφζεςκ, ημκ 

πνμβναιιαηζζιυ παναβςβήξ η.θ.π. πνμηφπημοκ απ’ ηα ζημζπεία πμο παίνκμοιε απ’ ηδ θμβζζηζηή. 

Δπμιέκςξ, ζήιενα ηα θμβζζηζηά πθδνμθμνζαηά ζημζπεία δεκ είκαζ υπςξ ηαηά ημ πανεθευκ, 

ιυκμκ ηα ακαβηαία ζημζπεία βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ θμνμθμβδηέαξ φθδξ, αθθά είκαζ ζημζπεία 

ηαηάθθδθα βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ πμθθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ιεβεεχκ. 

2.1.1.3 Πνηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο θαη πσο βνεζά ε ινγηζηηθή 

Ζ θμβζζηζηή αηυιδ, αμδεά, ιε ηα πθδνμθμνζαηά ζημζπεία πμο πανέπεζ ηζξ δζμζηήζεζξ ηςκ 

μζημκμιζηχκ ιμκάδςκ ζηδ ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ βζα ηζξ δζάθμνεξ οπυ 

ζηέρδ εκένβεζεξ, ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ δζαθυνςκ πνμσυκηςκ ή οπδνεζζχκ, 

ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ δζαθυνςκ πενζμπχκ η.θ.π. Δπμιέκςξ, αμδεά ζημκ 

πνμβναιιαηζζιυ δνάζεςξ ηςκ μζημκμιζηχκ ιμκάδςκ, ιαηνμπνυκζμ ηαζ αναποπνυκζμ, ηαζ ζηδκ 

ηαηάνηζζδ ζπεδίςκ ηαζ πνμβναιιάηςκ δνάζεςξ. Δπίζδξ πανέπεζ ζημζπεία βζα ηδκ εφνοειδ 

θεζημονβία ηαεχξ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ δζαθυνςκ θεζημονβζχκ ηςκ μζημκμιζηχκ ιμκάδςκ. 

Πανάθθδθα δ θμβζζηζηή αμδεά ζημκ έθεβπμ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ πυνςκ ηδξ μζημκμιζηήξ 

ιμκάδαξ ηαζ ηδξ μνευηδηαξ ή ιδ ηςκ ζημζπείςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ εκδζαθενμιέκμοξ. 

Σέθμξ δ θμβζζηζηή αμδεά ζηδ θήρδ απμθάζεςκ. Απμθάζεςκ ζπεηζηά ιε ημ είδμξ, ηδκ έηηαζδ 

ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, ηδκ επέηηαζδ ή υπζ ηςκ δζαθυνςκ ημιέςκ δναζηδνζυηδηαξ, ημ φρμξ ηαζ ηδ 

δζάνενςζδ ηςκ απαζπμθμοιέκςκ ηεθαθαίςκ ηζξ επεκδφζεζξ ηεθαθαίςκ, ημ είδμξ ηαζ ημ φρμξ 

ημο δακεζζιμφ, ηδ ιενζζιαηζηή πμθζηζηή, ηδκ αβμνά ή ηαηαζηεοή ζημζπείςκ ημο παβίμο 

εκενβδηζημφ, ηδ δζαηήνδζδ ή ακηζηαηάζηαζδ ημο ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ η.θ.π. 
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Ζ θμβζζηζηή αηυιδ, αμδεά ιε ηα πθδνμθμνζαηά ζημζπεία πμο πανέπεζ ημοξ θμζπμφξ 

εκδζαθενμιέκμοξ βζα ηζξ μζημκμιζηέξ ιμκάδεξ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιμκάδςκ, ηςκ ηίηθςκ ηαζ 

ηςκ άθθςκ πνδιαημπζζηςηζηχκ πνμσυκηςκ ημοξ ηαζ επμιέκςξ αμδεά ζηδ θήρδ απμθάζεςκ 

ζπεηζηά ιε ηδκ επέκδοζδ ηεθαθαίςκ ζηδκ μζημκμιζηή ιμκάδα, ημ δακεζζιυ ηδξ μζημκμιζηήξ 

ιμκάδαξ. Δπίζδξ αμδεά βζα κα θδθεμφκ απμθάζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ ζοκενβαζία ιε ηδκ μζημκμιζηή 

ιμκάδα. Δπμιέκςξ, ηα θμβζζηζηά πθδνμθμνζαηά ζημζπεία πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημοξ θμνείξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, αθθά ηαζ άθθμοξ μζημκμιζημφξ ηαζ ημζκςκζημφξ θμνείξ, ηαζ 

επδνεάγμοκ ζδιακηζηά απμθάζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ ηαηακμιή ηςκ μζημκμιζηχκ πυνςκ, ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηαη' επέηηαζδ ηδκ ημζκςκζηή εοδιενία. 

 

Σέθμξ, δ θμβζζηζηή ηαηαηάζζεηαζ ζημ πχνμ ηςκ επζζηδιχκ ηαζ δεκ εεςνείηαζ πζα ηεπκζηή, υπςξ 

ζημ πανεθευκ. Γζα ηδκ επζζηδιμθμβζηή ηαηάηαλδ ηδξ θμβζζηζηήξ, οπάνπμοκ δζάθμνεξ απυρεζξ. 

Άθθμζ ηδκ εεςνμφκ ημζκςκζηή επζζηήιδ (social science), άθθμζ δζμζηδηζηή επζζηήιδ 

(administrative science), άθθμζ ςξ ηιήια ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ (information 

systems) ηαζ άθθμζ ςξ αιάθβαια ημζκςκζηχκ ηαζ πμζμηζηχκ επζζηδιχκ. 

2.1.2 Πξνκήζεηεο / Αγνξέο 

Ζ θεζημονβία αοηή ζοκίζηαηαζ ζηδκ ακαγήηδζδ πνμιδεεοηχκ, ζηδκ απμζημθή παναββεθζχκ 

ζημοξ πνμιδεεοηέξ ηαζ ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμεειάηςκ. Δλαζηίαξ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηδξ δ 

δζαπείνζζδ απμεειάηςκ εα ελεηαζηεί λεπςνζζηά. Με ημκ υνμ πνμιδεεοηήξ οπμκμείηαζ 

μπμζμδήπμηε άημιμ ή επζπείνδζδ πμο ζοκεζζθένεζ ζηδκ παναβςβή ή πνμιήεεζα ηςκ πνμσυκηςκ 

ηδξ επζπείνδζδξ έκακηζ ιζαξ πνδιαηζηήξ ηαηααμθήξ. Ζ θεζημονβία "αβμνέξ" ιπμνεί κα μνζζηεί ςξ 

ελήξ: "Δίκαζ ημ ζφκμθμ ηςκ εκενβεζχκ ιέζς ηςκ μπμίςκ ηίεεκηαζ ζηδ δζάεεζδ ηςκ δζαθυνςκ 

οπδνεζζχκ ηδξ επζπείνδζδξ, ηδκ ηαηάθθδθδ διενμιδκία, ζηζξ ακαβηαίεξ πμζυηδηεξ ηαζ ζημ 

ιζηνυηενμ δοκαηυ ηυζημξ, υθεξ μζ πανμπέξ πμο ζοιθένεζ ηδκ επζπείνδζδ κα πνμιδεεοηεί απυ 

αθθμφ (ακελάνηδηα ακ πνυηεζηαζ βζα πνχηεξ φθεξ, ηεθζηά πνμσυκηα, ελμπθζζιυ ή οπδνεζίεξ)". 

2.1.2.1 Κξηηήξηα επηινγήο αγνξάο 

Ζ πνάλδ ηδξ αβμνάξ είκαζ έκα πνυαθδια επζθμβήξ. Σα ηνζηήνζα επζθμβήξ είκαζ δ πμζυηδηα ημο 

πνμσυκημξ, μζ ηζιέξ πμο πνμζθένμοκ μζ πνμιδεεοηέξ, μζ πνυκμζ πανάδμζδξ, μζ ζοκεήηεξ 

πθδνςιήξ πμο δέπμκηαζ ή επζαάθθμοκ μζ πνμιδεεοηέξ (ιεηνδημίξ, επί πζζηχζεζ 30, 60 ή 90 

διενχκ, ηέθμξ ιδκυξ η.η.θ.) ηαζ ηέθμξ ηα ζοιαυθαζα πμο είκαζ απμηέθεζια αλζμθυβδζδξ ηςκ 

πνμιδεεοηχκ. 

2.1.2.2 Μεραληζκφο πξνκήζεηαο 

Ζ απυθαζδ βζα ιζα αβμνά είκαζ πμθθέξ θμνέξ πμθφ δφζημθδ ηαζ μζ οπεφεοκμζ πνέπεζ κα 

ζοκδοάγμοκ πνμζυκηα ηεπκζηά, ειπμνζηά ηαζ ακενςπίκςκ ζπέζεςκ βζα κα πναβιαημπμζμφκ 

ζοιθένμοζεξ αβμνέξ. Ο ιδπακζζιυξ ιζαξ πνμιήεεζαξ πενζβνάθεηαζ ζηδ ζοκέπεζα. Πνχηα απ' 

υθα πνέπεζ κα οπάνπεζ ζοκεπείξ ηαηάνηζζδ ηαζ εκδιένςζδ ηεηιδνζςιέκςκ πθδνμθμνζχκ 

ζπεηζηά ιε πνμσυκηα-πνμιδεεοηέξ ηαζ πνμιδεεοηέξ-πνμσυκηα. Δπίζδξ δ ακίπκεοζδ ακάβηδξ 

αβμνάξ είκαζ ααζζηή εκένβεζα ηαζ πναβιαημπμζείηαζ απυ ηδ δζαπείνζζδ απμεειάηςκ. 

ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ δ πνμεημζιαζία ηδξ αβμνάξ, πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ 

πνμζπάεεζα αβμνάξ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ βζα ηαθφηενεξ ηζιέξ πςνίξ κα παναιεθείηαζ μ 

πανάβμκηαξ ηυζημξ απμεήηεοζδξ. Αηυια δ πνμεημζιαζία ηδξ αβμνάξ πενζθαιαάκεζ ηζξ αβμνέξ 

πμο πνμένπμκηαζ απυ ηάπμζεξ έηηαηηεξ πεζνυβναθεξ ζδιεζχζεζξ, απυ πνμζθμνέξ, απυ ακμζηηέξ 

παναββεθίεξ, απυ ζοιαυθαζα πνμιδεεζχκ ηαζ ηέθμξ απυ ηζξ ακάβηεξ ηδξ επζπείνδζδξ εηείκδ ηδ 

πνμκζηή ζηζβιή. Αημθμοεεί δ απυθαζδ βζα ημ πμζεξ είκαζ μζ ηεθζηέξ ακάβηεξ ηδξ επζπείνδζδξ βζα 

πνμιήεεζεξ. Δπυιεκμ ζηάδζμ είκαζ δ επζθμβή ηαηάθθδθμο πνμιδεεοηή. Δδχ εα πνέπεζ κα 

ημκζζηεί υηζ ηάεε επζπείνδζδ ηάκεζ ηδκ επζθμβή ηςκ πνμιδεεοηχκ ζφιθςκα ιε ηα δζηά ηδξ 

ηνζηήνζα. Αημθμοεεί μ ηαεμνζζιυξ ημο αηνζαή, ακαθοηζημφ ηνυπμο ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δ 

ηάεε επζπείνδζδ πναβιαημπμζεί ηδ δζαδζηαζία ηςκ πνμιδεεζχκ. Αοηυ ημ ζηάδζμ πενζθαιαάκεζ 

ζημζπεία υπςξ είκαζ μ ηαεμνζζιυξ ηςκ δεθηίςκ παναββεθίαξ (ημ ηζ ζημζπεία εα πνέπεζ κα 

πενζθαιαάκεζ ημ δεθηίμ), μ πνυκμξ πανάδμζδξ, μ ηνυπμξ πθδνςιήξ ημο πνμιδεεοηή, δ 

ηζιμθυβδζδ η.α. Μενζηά απυ αοηά εα ακαθενεμφκ ζηδ ζοκέπεζα. Ζ ημπμεέηδζδ / πέναζια ηδξ 

παναββεθίαξ, αοηυ πναβιαημπμζείηαζ ιε έκακ απυ δφμ ηνυπμοξ. Πνχημκ ιε δεθηίμ παναββεθίαξ 

πμο ζοιπθδνχκεηαζ ζημ υκμια ημο πεθάηδ ηαζ δεφηενμκ ιε έκηοπμ παναββεθίαξ πμο 

ζοιπθδνχκεηαζ ζημ υκμια ημο πνμιδεεοηή ηαζ πμο ηίεεηαζ ζηδ δζάεεζδ ημο πεθάηδ απυ ημκ 

πνμιδεεοηή ιε ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ή ιέζς ακηζπνμζχπςκ / πςθδηχκ. Σμ δεθηίμ παναββεθίαξ 

ακηζπνμζςπεφεζ έκα ζοιαυθαζμ αβμνάξ ηαζ δεκ επζδέπεηαζ πανενιδκείαξ. Πνέπεζ πάκημηε κα 

πενζθαιαάκεζ ηα μκυιαηα ηαζ ηζξ δζεοεφκζεζξ ηςκ ιενχκ (πεθάηδξ-πνμιδεεοηήξ), ηδκ 
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διενμιδκία παναββεθίαξ, ηδκ πθήνδ πενζβναθή ηςκ εζδχκ, ηζξ αβμναγυιεκεξ πμζυηδηεξ ηαζ ηζξ 

ιμκάδεξ ιέηνδζδξ, ημ πνυκμ πανάδμζδξ ηαζ ημοξ υνμοξ πθδνςιήξ. 

Σμ δεθηίμ παναββεθίαξ ζοκηάζζεηαζ ζε ηνία ακηίβναθα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ έθεβπμ 

ηςκ ηνζχκ επμιέκςκ αδιάηςκ / θάζεςκ: Ανπζηά έπμοιε ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ παναββεθίαξ. 

Πνέπεζ πάκημηε κα γδηείηαζ έκα απμδεζηηζηυ παναθααήξ ή ιζα επζαεααίςζδ θήρδξ ηδξ 

παναββεθίαξ. Σμ ηεηιήνζμ αοηυ ζοιπθδνχκεζ ημ ζοιαυθαζμ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιενχκ. Δπζπθέμκ εα 

πνέπεζ κα αζηείηαζ έκαξ έθεβπμξ πάκς ζημ ζοιθςκδιέκμ πνυκμ πανάδμζδξ ηαζ κα οπάνπεζ έκαξ 

ιδπακζζιυξ επακαημπμεέηδζδξ ηδξ παναββεθίαξ ζε πενίπηςζδ αδοκαιίαξ ημο πνμιδεεοηή. 

ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ δ παναθααή / οπμδμπή ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ οθζηχκ. Ζ παναθααή ηςκ 

ειπμνεοιάηςκ απυ ημκ πνμιδεεοηή πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ έκα δεθηίμ απμζημθήξ / 

πανάδμζδξ. Σμ δεθηίμ αοηυ επζηνέπεζ ημκ έθεβπμ ζοιθςκίαξ ιεηαλφ ημο δεθηίμο παναββεθίαξ 

ηαζ ημο δεθηίμο παναθααήξ / απμζημθήξ. 

Αημθμοεεί δ ημπμεέηδζδ ζηδκ απμεήηδ ή ημ ηαηάζηδια, εκένβεζα πμο πνμηαθεί ηδκ έηδμζδ ημο 

δεθηίμο εζζαβςβήξ. Δδχ βίκεηαζ ηαζ δ εκδιένςζδ ηαζ απμβναθή ηςκ εζδχκ παναθααήξ. 

Πναβιαημπμζείηαζ δ παναθααή ημο ηζιμθμβίμο. Ζ άθζλδ ημο ηζιμθμβίμο επζηνέπεζ ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ εκυξ ηνζπθμφ εθέβπμο μ μπμίμξ πενζθαιαάκεζ ηδ ζφιπηςζδ ημο δεθηίμο 

πανάδμζδξ / απμζημθήξ ηαζ ηδξ παναθααήξ, ηδ ζφιπηςζδ ιε ημ δεθηίμ παναββεθίαξ ηαζ ημκ 

ανζειδηζηυ έθεβπμ. Μεηά ημκ έθεβπμ αοηυ ημ ηζιμθυβζμ πνμςεείηαζ ζημ θμβζζηήνζμ βζα 

ηαηαπχνδζδ ηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ βζα πθδνςιή. 

Ζ παναπάκς πενζβναθή δίκεζ ιζα βεκζηή εζηυκα ημο ηνυπμο ακηζιεηχπζζδξ ιζαξ αβμνάξ απυ ηδκ 

ανπή ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ. Ο ηχδζηαξ θμνμθμβζηχκ ζημζπείςκ (ΦΚΔ) ηαζ μζ δζάθμνεξ οπμονβζηέξ 

απμθάζεζξ ηαεμνίγμοκ ηάεε θμνά ηδκ αηνζαή ιμνθή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ παναζηαηζηχκ ηαζ 

ηζξ εζδζηέξ πενζπηχζεζξ. Γζα πανάδεζβια ημ 1986 εεζπίζηδηε ζηδκ Δθθάδα υηζ δ απμζημθή ηςκ 

ειπμνεοιάηςκ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ ιε έκα απυ ηα ακηίζημζπα παναζηαηζηά υπςξ δεθηίμ 

απμζημθήξ: υηακ ημ ηζιμθυβζμ πνυηεζηαζ κα εηδμεεί ιεηαβεκέζηενα ηαζ δεθηίμ απμζημθήξ-

ηζιμθυβζμ υηακ ημ ηζιμθυβζμ απμζηέθθεηαζ ιαγί ιε ηα ειπμνεφιαηα. Οζ επζπεζνήζεζξ πμο 

παναημθμοεμφκ ημ ηφηθςια "παναββεθίεξ - ηζιμθυβδζδ" ιε ηδ αμήεεζα οπμθμβζζηή 

εηιεηαθθεφμκηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ άιεζδξ επζημζκςκίαξ ιε ημκ οπμθμβζζηή βζα ηδκ ηαηαπχνδζδ 

ηςκ παναββεθζχκ ηαζ ηδκ εκδιένςζδ ημοξ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ (on line real time ). 

 

2.1.3 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ 

Σμ απυεεια είκαζ μ νοειζζηήξ ιεηαλφ ηδξ νμήξ ηδξ αβμνάξ, ηδξ μπμίαξ δ επζπείνδζδ ιπμνεί κα 

ηαηεοεφκεζ ημ νοειυ, ηαζ ηδξ νμήξ πχθδζδξ, πμο είκαζ ζπεδυκ ηοπαία. Έκα απυεεια απμηεθείηαζ 

απυ ειπμνεφιαηα, πνχηεξ φθεξ, οθζηά ζοζηεοαζίαξ, ενβαθεία. Σμ απυεεια είκαζ ιζα πνυαθερδ 

ηςκ ιεθθμκηζηχκ ακαβηχκ ηαζ εα πνέπεζ κα απμζαέκεζ υθεξ ηζξ ακςιαθίεξ πμο εκδέπεηαζ κα 

ζοιαμφκ ιέζα ζηδ νμή οθζηχκ ηδξ επζπείνδζδξ. 

Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ επζπείνδζδξ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε δζαθυνςκ εζδχκ απμεέιαηα ηα 

μπμία υιςξ παναημθμοεμφκηαζ ηαζ απμηζιχκηαζ ιε εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ. Γζα πανάδεζβια 

ιζα επζπείνδζδ ιπμνεί κα ηαηαζηεοάγεζ υθα ηα ιένδ πμο απμηεθμφκ ημ ηεθζηυ πνμσυκ, εκχ ιζα 

άθθδ ιπμνεί κα πνμιδεεφεηαζ ηα επζιένμοξ ημιιάηζα ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ. Αοηέξ μζ δφμ 

επζπεζνήζεζξ είκαζ θμβζηυ κα έπμοκ δζαθμνεηζηυ απυεεια. 

Ζ πνάλδ ηδξ αβμνάξ ηαηαθήβεζ ζηδκ είζμδμ ζηδκ απμεήηδ ή ζημ ηαηάζηδια εκυξ πνμσυκημξ πμο 

πνέπεζ κα ηαηημπμζδεεί. Πνέπεζ θμζπυκ κα επζθεβεί έκαξ θοζζηυξ πχνμξ απμεήηεοζδξ μ μπμίμξ 

πνέπεζ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζε μνζζιέκα ηνζηήνζα (υβημο, αζθάθεζαξ, εζδζηχκ ζοκεδηχκ η.α.) ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα κα βίκεζ (ακ πνυηεζηαζ βζα κέμ πνμσυκ) δ ηαηαπχνδζδ ημο πνμσυκημξ ζημκ 

ηαηάθμβμ εζδχκ. 

Απυ ηδ ζηζβιή πμο ηα είδδ ημπμεεηήεδηακ ζηζξ εέζεζξ ημοξ ηαζ απμδυεδηακ ηα παναηηδνζζηζηά 

ημοξ, μ οπεφεοκμξ απμεειάηςκ μθείθεζ κα παναημθμοεεί ηδ γςή ημο απμεέιαημξ. Γζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ αλίαξ ημο ηάεε απμεέιαημξ δζαεέηεζ ηνία ενβαθεία ηδ δζανηή απμβναθή, ηδκ 

ηαηά δζάζηδια απμβναθή ηαζ ηδκ ηοηθζηή απμβναθή. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ εκενβεζχκ αοηχκ 

πνέπεζ κα απμηζιχκηαζ ηαζ βζα ημ ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάθμνμζ ιέεμδμζ υπςξ: Lifo, 

Fifμ, Μέζδ ηζιή. Καηά ηδ ιέεμδμ Lifμ, μζ πανηίδεξ πμο εζζήπεδζακ ηεθεοηαίεξ εα ελαπεμφκ 

πνχηεξ. ηακ πνδζζιμπμζείηαζ δ ιέεμδμξ Fifμ, μζ πανηίδεξ πμο εζζήπεδζακ πνχηεξ ζηδκ 

απμεήηδ εα ελαπεμφκ πνχηεξ. Με ηδ ιέεμδμ ηδξ ιέζδξ ηζιήξ οπμθμβίγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ημο 

πνυκμο παναιμκήξ ηςκ ειπμνεοιάηςκ ζηδκ απμεήηδ ηαζ ελάβμκηαζ ηοπαία ηα απμεέιαηα. 
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Ζ ακακέςζδ εκυξ απμεέιαημξ βίκεηαζ ιε ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο απμεέιαημξ 

ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ μζημκμιζηήξ πμζυηδηαξ ή ηδξ πενζυδμο ακακέςζδξ. Τπεκεοιίγμοιε υηζ δ 

δζαπείνζζδ απμεειάηςκ ιέζς οπμθμβζζηή, εθυζμκ δεκ βίκμκηαζ παναθείρεζξ, επζηνέπεζ ηδ βκχζδ 

ημο φρμοξ απμεέιαημξ βζα υθα ηα είδδ ακά πάζα ζηζβιή, εέημκηαξ έηζζ ηζξ απμβναθέξ ζε 

δεφηενδ ιμίνα ηονίςξ βζα εθεβηηζημφξ ζημπμφξ. 

Σμ ηφνζμ ανπείμ απμεήηδξ ηναηάεζ ηα ζηαεενά ζημζπεία ηςκ εζδχκ (αοηά δδθαδή πμο ζοκήεςξ 

δεκ αθθάγμοκ). Σα πεδία ημο ηφνζμο ανπείμο απμεήηδξ είκαζ μ ηςδζηυξ είδμοξ, δ πενζβναθή 

είδμοξ, δ ιμκάδα ιέηνδζδξ, δ πμζυηδηα, δ πνμέθεοζδ, δ ηαηδβμνία ΦΠΑ, δ μιάδα είδμοξ. 

Σμ ανπείμ ηζκήζεςξ απμεήηδξ ηναηάεζ ηζξ εζζαβςβέξ ηαζ ηζξ ελαβςβέξ πμο έβζκακ βζα ηα είδδ. Ζ 

εζζαβςβή ή ελαβςβή ημο είδμοξ αθθάγεζ ημ οπυθμζπμ ημο. Σα πεδία ημο ανπείμο ηζκήζεςκ 

απμεήηδξ ιπμνεί κα είκαζ μ αφλςκ ανζειυξ ηίκδζδξ, δ διενμιδκία ηίκδζδξ, μ ηςδζηυξ είδμοξ 

πμο ηζκήεδηε, μ ηςδζηυξ ηίκδζδξ (εζζαβςβή - ελαβςβή), μ ανζειυξ παναζηαηζημφ, μ ηςδζηυξ 

πεθάηδ ή πνμιδεεοηή, δ πμζυηδηα, δ ηαεανή αλία, ημ πμζυ ΦΠΑ, δ ζοκμθζηή αλία. 

2.1.4 Πσιήζεηο 

Ζ επζαίςζδ ιζαξ επζπείνδζδξ ελανηάηαζ απυ ηζξ πςθήζεζξ ηδξ. Πεθάηδξ είκαζ ηάεε άημιμ ή 

επζπείνδζδ πμο δέπεηαζ ηα αβαεά παναβςβήξ ή ηαηακαθχκεζ έκακηζ πθδνςιήξ. Σμ πνμζςπζηυ 

ιζαξ επζπείνδζδξ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ πνμιδεεοηήξ ηδξ, οπυ ηδκ έκκμζα ηδξ πνμζθμνάξ 

ενβαζίαξ έκακηζ αιμζαήξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ απαζηείηαζ ιζα απμηεθεζιαηζηή μνβάκςζδ ηςκ 

ειπμνζηχκ ηδξ οπδνεζζχκ. Ο νυθμξ ημοξ ζοκίζηαηαζ ζηδκ πνμεημζιαζία, εηηέθεζδ ηαζ 

πνμέηηαζδ ηδξ πνάλδξ πχθδζδξ. Ζ πνμεημζιαζία ηδξ πχθδζδξ ακάβεηαζ ζηζξ ηεπκζηέξ ημο 

marketing . Οζ ηεπκζηέξ αοηέξ αθμνμφκ ζηδκ ιεθέηδ ηδξ αβμνάξ ,ηδκ εηηίκδζδ δζαθδιζζηζηχκ  

εηζηναηεζχκ,  ηδ  δζαηήνδζδ  ηςκ  δδιμζίςκ  ζπέζεςκ  ηαζ ηδ  πνμχεδζδ πςθήζεςκ. 

Ζ εηηέθεζδ ηδξ πνάλδξ πχθδζδξ απαζηεί δζάθμνεξ επζθμβέξ ηαζ δζαδζηαζίεξ μζ μπμίεξ εα 

ακαθοεμφκ ζηδ ζοκέπεζα: 

• Δπζθμβή ηςκ δζαφθςκ δζακμιήξ: Ζ επζθμβή αοηή πναβιαημπμζείηαζ ιε απεοεείαξ 

ηφηθςια (παναβςβυξ - ηαηακαθςηήξ), ιε αναπφ ηφηθςια (παναβςβυξ-

θζακμπςθδηήξ) ηαζ ιε ιαηνυ ηφηθςια (παναβςβυξ - πμκδνέιπμνμξ -θζακμπςθδηήξ). 

• Δπζθμβή ηςκ υνςκ ηζιήξ πχθδζδξ: Μζα ηζιή πχθδζδξ είκαζ ηακμκζηά απμηέθεζια ηδξ 

εθανιμβήξ εκυξ θμβζημφ πμζμζημφ ηένδμοξ επί ηδξ ηζιήξ ηυζημοξ. Αθθά πμθφ ζοπκά 

μ ακηαβςκζζιυξ ή ημ ηνάημξ πανειααίκμοκ ζημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ηζιήξ πχθδζδξ. Μία 

ηζιή πχθδζδξ ζπάκζα είκαζ ιμκαδζηή. Οζ παναηάης πανάβμκηεξ επζδνμφκ ζημκ 

ηαεμνζζιυ ηδξ ηεθζηήξ ηζιήξ πχθδζδξ. Πνέπεζ κα οπάνπεζ ιείςζδ ηδξ ηζιήξ πχθδζδξ 

ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηαηδβμνίεξ πεθαηχκ ή ηζξ πμζυηδηεξ πμο παναββέθεδηακ, ιείςζδ ηδξ 

ηζιήξ πχθδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαπφηδηα ελυθθδζδξ. Δπίζδξ ιείςζδ ακαθμβζηά ιε 

ημκ ηφηθμ ενβαζζχκ πμο πναβιαημπμίδζε μ πεθάηδξ, ηαεχξ ηαζ ιείςζδ ηδξ ηζιήξ 

πχθδζδξ ιε ζημπυ ηδκ εηπμίδζδ απμεειάηςκ πνμσυκηςκ ή θεανιέκςκ πνμσυκηςκ. 

• Δπζθμβή ηςκ υνςκ πθδνςιήξ: Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζοιθςκία ιεηαλφ πνμιδεεοηή ηαζ 

πεθάηδ ηαζ ζοκήεςξ αθμνά ζε έκα απυ ημοξ ελήξ ηνυπμοξ πθδνςιήξ : 
 

> Μεηνδημίξ (cash) 

> Πίζηςζδ (credit) 30, 60, 90 διένεξ ή ηέθμξ ημο ιήκα 

> Με δζαηακμκζζιυ (πενίπηςζδ οπεναβμνχκ) 

> Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πχθδζδξ ζηδκ ηεθζηή πνήζδ (πενίπηςζδ οπεναβμνχκ) 
 

• Δπζθμβή ζοζηεοαζίαξ ή/ ηαζ πενζηοθίβιαημξ: Πνυηεζηαζ βζα επζθμβή οπδνεζζχκ 

ειπμνίαξ (marketing). 

• Δπζθμβή ηςκ ηεπκζηχκ δζακμιήξ: Ζ πχθδζδ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιέζα απυ 

δζάθμνα ηέκηνα δζακμιήξ. Σέημζα ηέκηνα είκαζ μζ έιπμνμζ θζακζηήξ, ηα μθμηθδνςιέκα 

ειπμνζηά ηαηαζηήιαηα, ηα ιεβάθα ηαηαζηήιαηα (Ζondos Center η.θπ.), μζ 

επζπεζνήζεζξ ιε οπμηαηαζηήιαηα, ηα ηέκηνα δζακμιήξ, μζ οπεναβμνέξ, ηα ειπμνζηά 

ηέκηνα. Τπάνπμοκ ηαζ άθθμζ ηφπμζ δζακμιήξ υπςξ πςθήζεζξ απυ αοηυιαημοξ 

δζακειδηέξ, πςθήζεζξ ιε αθθδθμβναθία, πςθήζεζξ ζημ ζπίηζ "πθήνςζε ηαζ πάνε ημ" 

(cash an carry). 
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• Δπζθμβή ηςκ ηεβκζηχκ δζάδμζδξ: Γζα κα ηάκεζ βκςζηά ηα πνμσυκηα ηδξ ιζα επζπείνδζδ 

έπεζ δφμ ηονίςξ δοκαηυηδηεξ. Πνχημκ δ δζαθήιζζδ ιε ηδκ απμζημθή εκηφπςκ, ηδκ 

πνμαμθή ζημκ ηφπμ ηαζ ζηδκ ηδθευναζδ. Ο άθθμξ ηνυπμξ είκαζ ιέζς ηςκ 

ακηζπνμζχπςκ. Οζ ακηζπνυζςπμζ (πμο ζοπκά απμηαθμφκηαζ ειπμνζημί ακηζπνυζςπμζ, 

πθαζζέ η.η.θ.) επζζηέπημκηαζ ηδκ οπάνπμοζα πεθαηεία ιε ζημπυ ηδκ θήρδ 

παναββεθζχκ, ηδ δζαηήνδζδ ημο δζαθυβμο ιε ημκ πεθάηδ. Δπίζδξ ιπμνμφκ κα 

ελοπδνεηήζμοκ πμθθέξ επζπεζνήζεζξ ζοβπνυκςξ. Ζ αιμζαή ημοξ ζοκήεςξ 

πενζθαιαάκεζ έκα ζηαεενυ ιζζευ ζοκ πμζμζηά απυ ηζξ πςθήζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκ. 

• Γζαδζηαζία ηδξ πνάλδξ πχθδζδξ: Ζ πενζβναθή πμο αημθμοεεί δεκ ζζπφεζ βζα ημοξ 

ειπυνμοξ θζακζηήξ βζα ημοξ μπμίμοξ δ πχθδζδ είκαζ πνάλδ ζηζβιζαία. 

Ζ δζαδζηαζία ηδξ πνάλδξ πχθδζδξ πενζθαιαάκεζ ηζξ ακμζηηέξ παναββεθίεξ, ηζξ πνμζθμνέξ ηαζ ηζξ 

πςθήζεζξ. Οζ δζαδζηαζίεξ αοηέξ είκαζ ακμζηηέξ χζπμο κα εηδμεμφκ, ζηδ ζοκέπεζα 

πναβιαημπμζείηαζ δ απμζημθή ημο πνμσυκημξ ιαγί ιε ηδκ ηζιμθυβδζδ ημο ηαζ ηυηε ηθείκεζ δ 

παναββεθία. 

Ανπζηά πναβιαημπμζείηαζ δ πνμεημζιαζία ηδξ πνάλδξ πχθδζδξ. Καηά ηδκ έηδμζδ ηδξ 

παναββεθίαξ ηαζ πνζκ ημ ηθείζζιμ ηδξ ηναημφκηαζ δζάθμνα ζημζπεία ημο πεθάηδ απυ ηδκ 

επζπείνδζδ. Καηανπήκ ηάεε πεθάηδξ έπεζ ηαζ ηδ δζηή ημο ηανηέθα. Δηεί ηαηαπςνμφκηαζ ηα 

πνμζςπζηά ημο ζημζπεία, μ ηνυπμξ ιεηαθμνάξ, παναθααήξ ηδξ παναββεθίαξ η.α. Σμ ηζ 

πενζθαιαάκεζ ηάεε ηανηέθα πεθάηδ δζαθένεζ απυ επζπείνδζδ ζε επζπείνδζδ. 

ηδ ζοκέπεζα εθέβπμκηαζ υθα εηείκα ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ημκ πεθάηδ ηαζ παναημθμοεμφκηαζ 

μζ παναββεθίεξ, μζ εζζπνάλεζξ, βίκεηαζ έθεβπμξ ηςκ θμβζζηζηχκ ημο ζημζπείςκ η.α. 

Αημθμοεεί δ ηαηαβναθή πθδνμθμνζχκ βζα ημ πνμσυκ, ηδκ πμζυηδηα ημο, ηδκ πενζβναθή ημο. 

Απυ ηδκ πθεονά ηδξ δ επζπείνδζδ δίκεζ ζημκ πεθάηδ ιζα διενμιδκία πανάδμζδξ αθμφ θάαεζ 

οπυρδ ηδξ ηα απμεέιαηα πμο οπάνπμοκ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ πνμσυκ. Δπίζδξ ημζημθμβεί ηδκ 

παναββεθία, δδθαδή ημ πυζμ εα ημζηίζεζ δ ζοβηεηνζιέκδ παναββεθία ζημκ πεθάηδ. 

ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ μ πζζηςηζηυξ έθεβπμξ ημο πεθάηδ υπμο ηαεμνίγεηαζ μ ηνυπμξ ηαζ 

μζ υνμζ πθδνςιήξ, βίκεηαζ έθεβπμξ ηςκ ακμζπηχκ παναββεθζχκ πμο οπάνπμοκ, ηαεχξ ηαζ ημο 

οπμθμίπμο ημο θμβανζαζιμφ είζπναλδξ. Έηζζ λεηζκάεζ δ ζοθθμβή πνμσυκηςκ απυ ηδκ απμεήηδ 

πμο ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ έηδμζδ ηζιμθμβίμο - παναζηαηζημφ πχθδζδξ ηαζ πθδνςιήξ απ’ ημκ 

πεθάηδ. 

ηδ ζοκέπεζα έπμοιε ηδκ απμζημθή πνμσυκηςκ ζημκ πεθάηδ. Ζ δζαδζηαζία αοηή πενζθαιαάκεζ 

ημκ έθεβπμ ηδξ πμζυηδηαξ, ηδκ ανηζυηδηα ημο πνμσυκημξ, ηδ ζοζηεοαζία ηαζ ηδ θυνηςζδ αοημφ. 

Πναβιαημπμζείηαζ δ εκδιένςζδ ηδξ απμζημθήξ ηςκ εζδχκ ηαζ εκδιενχκμκηαζ ηα ζημζπεία 

θοζζηήξ απμβναθήξ. Ζ πανάδμζδ ζημκ πεθάηδ ζοκμδεφεηαζ πάκημηε απυ έκα δεθηίμ απμζημθήξ 

(ή απυ έκα δεθηίμ απμζημθήξ ηζιμθυβζμ). Ο πεθάηδξ μθείθεζ κα επζζηνέθεζ έκα δεθηίμ παναθααήξ 

πμο κα επζαεααζχκεζ ηδκ ζοιθςκία ηδξ πανάδμζδξ ιε ηδκ παναββεθία ημο. Ζ πανάδμζδ βίκεηαζ 

ιε ιέζα ημο πνμιδεεοηή, ιε ιέζα ημο πεθάηδ ή ηαζ ιε ιέζα εκυξ ηνίημο (ιεηαθμνέα). Σμ δεθηίμ 

παναββεθίαξ, ημ δεθηίμ παναθααήξ, ημ δεθηίμ πανάδμζδξ, ημ επζαεααζςηζηυ παναθααήξ ζοκήεςξ 

πανμοζζάγμκηαζ ηάης απυ ηδκ ίδζα ιμνθή ηαζ ιυκμ μ ηίηθμξ αθθάγεζ. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ 

ιυκμ ημ δεθηίμ απμζημθήξ πνδζζιμπμζείηαζ. 

Σέθμξ δ είζπναλδ ηδξ πθδνςιήξ πναβιαημπμζείηαζ απυ ηδκ έηδμζδ ημο ηζιμθμβίμο πχθδζδξ, 

ημο μπμίμο ηα ζημζπεία δζαθένμοκ απυ επζπείνδζδ ζε επζπείνδζδ. Ζ ηζιμθυβδζδ είκαζ έκα 

ιεβάθμ ηεθάθαζμ βζ’ αοηυ εα ακαθοεεί λεπςνζζηά. 

ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ δ ηάθορδ μθεζθχκ πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ είζπναλδ ηςκ μθεζθχκ. 

Ζ πνάλδ αοηή εηηεθείηαζ απυ ημ θμβζζηήνζμ ηαζ ηζξ μζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ δ ιδ ζςζηή 

παναημθμφεδζδ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε απχθεζα εζυδςκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαιεζαηά 

πνμαθήιαηα. Σα ιέζα εζζπνάλεςκ είκαζ μζ εζζπνάλεζξ βναιιαηίςκ, δ ηαηάζηαζδ εηηνειχκ 

ηζιμθμβίςκ πμο απεοεφκεηαζ πενζμδζηά ζημκ πεθάηδ, ηαηάζηαζδ θμβανζαζιχκ ζε πενίπηςζδ 

πςθήζεςκ επί πζζηχζεζ. 

Αημθμοεεί δ πνμέηηαζδ ηδξ πνάλδξ ηδξ πχθδζδξ δ μπμία πενζθαιαάκεζ ημκ έθεβπμ ηςκ 

πςθήζεςκ ιε ηδκ εηπυκδζδ ζηαηζζηζηχκ ηαηά πεθάηδ, πςθδηή, πνμσυκ, βεςβναθζηυ ηιήια, 

πνμκζηή πενίμδμ (εκδθζηίςζδ μθεζθχκ), ημιέα δναζηδνζυηδηαξ. 

πμοδαίαξ ζδιαζίαξ είκαζ ηαζ δ οπμζηήνζλδ ιεηά ηδκ πχθδζδ (service).Ζ οπδνεζία αοηή έπεζ 

έκα πμθοδζάζηαημ νυθμ. Πνχηα απ’ υθα είκαζ ακαβηαία δ απμζημθή ζημκ πεθάηδ ηεπκζηχκ 

μδδβχκ, δ εβηαηάζηαζδ, δ επίδεζλδ πνμσυκηςκ, δ δζαηήνδζδ ηδξ επαθήξ ιε ημοξ πεθάηεξ, δ 
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ζοκηήνδζδ ημο εβηαηεζηδιέκμο οθζημφ, δ απμηαηάζηαζδ αθααχκ ηαζ δ επζδζυνεςζδ, δ 

δζαηήνδζδ απμεέιαημξ ακηαθθαηηζηχκ. θα ηα παναπάκς πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ακαθένμκηαζ 

ζηδκ εββφδζδ πμο δίδεηαζ ηαηά ηδκ πχθδζδ. Ζ ακάθδρδ ιζαξ παναββεθίαξ ηνίκεηαζ πμθθέξ 

θμνέξ απυ ηδκ φπανλδ ηαθήξ οπδνεζίαξ ιεηά ηδκ πχθδζδ. 

2.1.5 Σζιμθυβδζδ 

Ζ ηζιμθυβδζδ εθανιυγεηαζ ιε αάζδ ημ ακηίβναθμ ημο δεθηίμο πανάδμζδξ ή απμζημθήξ. 

Ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ πναβιαημπμζείηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ πχθδζδ ή ζε ηαηηά πνμκζηά 

δζαζηήιαηα (ηέθμξ εαδμιάδαξ) ηαζ ιε ηδκ αμήεεζα πμζηίθςκ ιέζςκ. Παθαζυηενα 

πνδζζιμπμζμφκηακ εζδζηέξ ιδπακέξ (facturieres) αοηυιαηδξ ηζιμθυβδζδξ εκχ ζήιενα 

πνδζζιμπμζείηαζ εονφηαηα μ οπμθμβζζηήξ μπυηε ηα ηζιμθυβζα ηοπχκμκηαζ ζε εηηοπςηή. 

Σμ ηζιμθυβζμ εεςνείηαζ ημ εειεθζχδεξ ηεηιήνζμ ημο ειπμνίμο. Σμ ηζιμθυβζμ ακαπανάβεζ ηα 

ζημζπεία ημο δεθηίμο απμζημθήξ πνμζεέημκηαξ ηζξ ηζιέξ, ημοξ υνμοξ πθδνςιήξ ηαεχξ ηαζ ημοξ 

δζάθμνμοξ θυνμοξ π.π. Φ.Π.Α. Σμ ηζιμθυβζμ ιπμνεί κα ακαθένεζ βζα ημκ πεθάηδ υηζ 

δδιζμονβείηαζ ιζα ζοκαθθαβιαηζηή ή βναιιάηζμ ιζαξ μνζζιέκδξ θήλδξ. Τπάνπμοκ ηζιμθυβζα 

πζζηςηζηά πμο πζζημπμζμφκ έκα πνέμξ ηδξ επζπείνδζδξ πνμξ ημκ πεθάηδ. Σμ πνέμξ αοηυ ιπμνεί 

κα μθείθεηαζ ζε έκα θάεμξ πνμδβμφιεκδξ ηζιμθυβδζδξ, ιζα επζζηνμθή αηαηάθθδθςκ 

ειπμνεοιάηςκ ή έκα πνζι απυδμζδξ. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δ ηζιμθυβδζδ βίκεηαζ ηδ ζηζβιή 

ηδξ πχθδζδξ, ιε ακηζπνμζςπεοηζηή πενίπηςζδ ηζξ θζακζηέξ πςθήζεζξ υπμο μ πεθάηδξ είκαζ 

πανχκ, ή ηα ηζιμθυβζα κα εηδίδμκηαζ ιαγζηά ζημ ηέθμξ ηάπμζαξ πενζυδμο (ηέθμξ διέναξ, ηέθμξ 

εαδμιάδαξ, ηέθμξ ιήκα), ή ιυθζξ μθμηθδνςεεί δ εηηέθεζδ ηάεε παναββεθίαξ. Ζ ζπμοδαζυηδηα 

ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ηζιμθυβδζδξ βίκεηαζ ειθακέζηενδ ζηδκ πενίπηςζδ φπανλδξ πμθθχκ ζδιείςκ 

πχθδζδξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ ίδζμ ανπείμ εζδχκ. Ζ έηδμζδ ηςκ ηαηαθθήθςκ παναζηαηζηχκ 

πχθδζδξ (ηονίςξ ηζιμθυβζμ) είκαζ έκα απυ ηα ααζζηυηενα ιένδ ηδξ δζαπείνζζδξ πςθήζεςκ. 

2.1.6. Παναβςβή 

Ο νυθμξ ηδξ είκαζ δ ηαηαζηεοή ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο παναββέθκμοκ μζ πεθάηεξ ή μζ ειπμνζηέξ 

οπδνεζίεξ. Ακάθμβα ιε ηα ηνζηήνζα πμο εθανιυγμκηαζ, δ θεζημονβία αοηή ιπμνεί κα έπεζ ιζα 

ζδζαίηενδ δμιή. Οζ δφμ αηναίεξ πενζπηχζεζξ είκαζ πνχημκ δ μνβάκςζδ ηαηά μιμβεκή ηιήιαηα. 

Σμ ηνζηήνζμ είκαζ εδχ μ ηφπμξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο ελμπθζζιμφ. Γεφηενμκ δ μνβάκςζδ ηαηά 

πνμσυκ ή εκ ζεζνά (αθοζίδα). Σμ ηνζηήνζμ εδχ είκαζ ημ πνμσυκ ηαζ μζ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ 

βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο. 

Σα πενζζζυηενα ενβμζηάζζα ή ενβαζηήνζα πνδζζιμπμζμφκ ηάπμζμ ζοκδοαζιυ ηςκ δφμ 

παναπάκς ηφπςκ μνβάκςζδξ. Ζ θεζημονβία παναβςβήξ έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ηεπκζηή ηαζ ηδ 

δζμζηδηζηή πνμεημζιαζία ηδξ ενβαζίαξ. Αηυια έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ εηηέθεζδ, ημκ έθεβπμ ηαζ 

ημκ ηνυπμ αιμζαήξ ηδξ ενβαζίαξ. ηδ ζοκέπεζα εα πανμοζζάζμοιε πμθφ ζοκμπηζηά ηα ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ηάεε θάζδξ: 

• Ζ πνμεημζιαζία ηδξ ενβαζίαξ: Οζ ζηυπμζ ηδξ θάζδξ αοηήξ είκαζ δ ιείςζδ ημο ηυζημοξ 

ελμπθζζιμφ ηαζ ηαηαζηεοήξ, δ ιέβζζηδ απυδμζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ πμο οπάνπμοκ, δ 

ηαηακμιή ηδξ ενβαζίαξ, δ εηπυκδζδ ζαθχκ ηαζ θεπημιενχκ μδδβζχκ πνμξ ημ 

πνμζςπζηυ ηαζ δ ηήνδζδ ηςκ πνυκςκ πανάδμζδξ. Γζα κα επζηεοπεμφκ μζ ζηυπμζ αοημί 

ζοκήεςξ οπάνπμοκ ηα ελήξ βναθεία: ημ βναθείμ ιεθεηχκ, ημ μπμίμ εηπμκεί ηα ζπέδζα 

ηαζ πνμδζαβναθέξ, ηαεμνίγεζ ηα οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ηζξ επελενβαζίεξ 

πμο εα πναβιαημπμζδεμφκ, ακαγδηχκηαξ ημ αέθηζζημ ηυζημξ. Δπίζδξ οπάνπεζ ηαζ ημ 

βναθείμ ιεευδςκ, ημ μπμίμ ηαεμνίγεζ ηζξ θεπημιένεζεξ εηηέθεζδξ ηαζ εηπμκεί έκα 

πνυβναιια ηαηαζηεοήξ. Οζ ηαηεοεφκζεζξ αοηέξ ηαηαβνάθμκηαζ ζε θφθθα μδδβζχκ. 

Σμ βναθείμ αοηυ πμθφ ζοπκά οπμδζαζνείηαζ ζημ ηεπκζηυ ηιήια, ημ ηιήια ιεθεηχκ 

ενβαθείςκ, ημ ηιήια εβηαηάζηαζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ, ημ ηιήια ιεθέηδξ ηδξ ενβαζίαξ, 

ημ ηιήια ιέηνδζδξ ηδξ ενβαζίαξ, ημ ηιήια οπμθμβζζιχκ ηαζ ημζημθυβδζδξ ηαζ ηέθμξ 

ημ ηιήια επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ. 
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• Ζ δζμζηδηζηή πνμεημζιαζία ηδξ ενβαζίαξ: Με ημκ υνμ αοηυ ακαθενυιαζηε ζηζξ 

οπδνεζίεξ πνμβναιιαηζζιμφ ή ζπεδίαζδξ (planning) πμο πενζθαιαάκεζ βναθείμ 

πνμκμδνμιμθυβδζδξ (scheduling) ημ μπμίμ πνμαθέπεζ ηδκ ηαηακμιή ηδξ ενβαζίαξ ιε 

ζηυπμ ηδ αέθηζζηδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ ιέζςκ παναβςβήξ, δεζιεφεζ ηζξ απαναίηδηεξ 

πνχηεξ φθεξ ηαζ ηάκεζ πνυαθερδ παναββεθζχκ βζα κα απμθφβεζ ηδκ έθθεζρδ ημο 

απμεέιαημξ ηαζ ηέθμξ ζοιπθδνχκεζ υθα ηα απαναίηδηα βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ 

παναζηαηζηά. Σα παναζηαηζηά αοηά είκαζ ημ δεθηίμ ελαβςβήξ οθχκ πμο ζηδ ζοκέπεζα 

πνμςεείηαζ ζημ θμβζζηήνζμ, ημ δεθηίμ ενβαζίαξ πμο πενζθαιαάκεζ ημκ πνμζδζμνζζιυ 

ηδξ ενβαζίαξ ηαζ αοημφ πμο εα ηδκ εηηεθέζεζ, ημοξ πνμαθεπυιεκμοξ πνυκμοξ. Σμ 

δεθηίμ αοηυ εα πνδζζιμπμζδεεί ζηδ ζοκέπεζα βζα ηδ θμβζζηζηή εηιεηάθθεοζδ ηαζ ημ 

ηιήια ιζζεμδμζίαξ. 

• Ζ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ: Ζ ενβαζία εηηεθείηαζ ιε αάζδ ηα έκηοπα ηαζ μδδβίεξ πμο 

πενζβνάθδηακ πνμδβμοιέκςξ. 

• Ο έθεβπμξ ηδξ ενβαζίαξ: Ο έθεβπμξ αοηυξ ζοκίζηαηαζ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ 

εκδεπυιεκςκ απμηθίζεςκ ζε υηζ αθμνά ηδκ απυδμζδ ηςκ παναβυκηςκ παναβςβήξ, ηδκ 

πνυμδμ ηδξ ενβαζίαξ, ηδκ πμζυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ. Ο έθεβπμξ απυδμζδξ ηςκ 

παναβυκηςκ παναβςβήξ πναβιαημπμζείηαζ ζπεηζηά ιε ηδκ πανμοζία ημο πνμζςπζημφ, 

ηδκ απυδμζδ ημο πνμζςπζημφ, ηζξ ελυδμοξ πνχηςκ οθχκ ηαζ ηδκ ηαθή ηαηάζηαζδ ημο 

ελμπθζζιμφ. οκήεςξ οπάνπμοκ πνμηαεμνζζιέκεξ θυνιεξ παναβςβήξ ιε αάζδ ηζξ 

μπμίεξ πμνδβμφκηαζ ηαζ πνζι απυδμζδξ ζε υζμοξ ηζξ λεπενκμφκ. Ο έθεβπμξ ηδξ 

πνμυδμο ηδξ ενβαζίαξ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ αμήεεζα βναθζηχκ παναζηάζεςκ π.π. 

Gantt Charts ή ημο πνμκμπνμβνάιιαημξ ενβαζζχκ. Ο έθεβπμξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ 

πνμσυκηςκ είκαζ έκα πμθφ ζδιακηζηυ ηιήια ηδξ υθδξ παναβςβήξ. Απμζημπεί ζημκ 

έθεβπμ ηήνδζδξ πνμδζαβναθχκ πμζυηδηαξ ηαζ ηοπμπμίδζδξ ηαζ ζηδκ απμθοβή 

δδιζμονβίαξ δοζανεζηδιέκςκ πεθαηχκ. Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο 

ηαηαζηεοάγμκηαζ ιπμνεί κα είκαζ δεζβιαημθδπηζηυξ, μπυηε εθανιυγμκηαζ ζηαηζζηζηέξ 

ιέεμδμζ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ πμζυηδηαξ ή κα βίκεηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ αθοζίδαξ 

παναβςβήξ ή ηαζ εκδζάιεζα. 

• Ζ αιμζαή ηδξ ενβαζίαξ: Ζ αιμζαή ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ παναβςβή πανμοζζάγεζ 

μνζζιέκεξ ζδζαζηενυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ηδ ιζζεμδμζία ηςκ οπυθμζπςκ ενβαγμιέκςκ. 

Έπεζ απυθοηδ ελάνηδζδ απυ ημκ ημιέα δναζηδνζυηδηαξ ηδξ επζπείνδζδξ, ημ είδμξ ηςκ 

παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ η.θ.π. Τπάνπμοκ πμθθέξ ιέεμδμζ ηαεμνζζιμφ ηδξ αιμζαήξ 

ηδξ ενβαζίαξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ ακφρςζδ ηδξ απυδμζδξ, ζηδ αεθηίςζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ παναβςβήξ ηαζ ζηδκ ηαθή πνήζδ ημο ελμπθζζιμφ (πνζι πανμοζίαξ, πνζι 

απυδμζδξ η.α.). 

Γζαδζηαζία ηδξ παναβςβήξ: Καηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ παναβςβήξ έπμοιε ηζξ πνυπεζνεξ, 

ηζξ πνμβναιιαηζζιέκεξ, ηζξ μνζζηζημπμζδιέκεξ ηαζ ηζξ εηδμεείζεξ πνάλεζξ παναβςβήξ. 

Ανπζηά πναβιαημπμζείηαζ δ πνμεημζιαζία ηδξ παναβςβήξ εκυξ πνμσυκημξ. Καηά ηδκ 

έηδμζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ πναβιαημπμζμφκηαζ μνζζιέκεξ εκένβεζεξ. Πνχηα 

απ' υθα ημ ηιήια δζμίηδζδξ ηδξ παναβςβήξ επζθέβεζ πμζεξ αζηήζεζξ εα αημθμοεήζμοκ 

ηεθζηά ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία. 

ηδ ζοκέπεζα ηαεμνίγεηαζ δ ζεζνά ιε ηδκ μπμία εα παναπεμφκ ηα πνμσυκηα. Πνέπεζ κα 

ημκζζηεί υηζ πνζκ απυ ηδκ ηεθζηή έηδμζδ ιζαξ εκημθήξ παναβςβήξ πνέπεζ κα βίκεζ 

έθεβπμξ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ οθζηχκ, ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηςκ ιδπακχκ 

πμο εα ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ παναβςβή. 

Πνμπςνάιε ζηδ δδιζμονβία ηςκ πνμσυκηςκ πμο εα παναπεμφκ. Πνχηα απ’ υθα 

ηαηαπςνμφκηαζ ζημζπεία πμο αθμνμφκ ημ πνμσυκ, ηδκ πμζυηδηα, ηδκ διενμιδκία 

πανάδμζδξ, ηδ ζφκεεζδ ημο πνμσυκημξ η.α. Σα ζημζπεία αοηά ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ 

ηάεε επζπείνδζδ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ παναβςβήξ πνέπεζ κα πνμβναιιαηζζηεί, αθμφ 

εθεβπεεί δ δζαεεζζιυηδηα, έηζζ χζηε κα ζηακμπμζεί ηδκ διενμιδκία πανάδμζδξ ημο 

πνμσυκημξ. 

Ζ επζπείνδζδ δε εα πνέπεζ κα λεπκάεζ ηαζ ημκ οπμθμβζζιυ ημο ηυζημοξ. Σμ ηυζημξ 

ααζίγεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημ πνυκμ πνμεημζιαζίαξ ηδξ παναββεθίαξ. Δπίζδξ 

ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ ημ ηυζημξ απυ ηοπυκ πνμιδεεουιεκα είδδ. ηδ ζοκέπεζα 

πναβιαημπμζείηαζ μ ηεθζηυξ έθεβπμξ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηαζ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ. 

• 
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Δδχ ιπμνμφιε κα δμφιε ηοπυκ εηπηχζεζξ πμο ιπμνμφκ κα βίκμοκ. Σέθμξ έπμοιε ηδκ 

έηδμζδ ηςκ απαζημφιεκςκ οθζηχκ βζα ηδ δζαδζηαζία ηδξ παναβςβήξ ημο πνμσυκημξ. 

Έηζζ βίκεηαζ δ παναθααή ηςκ απαζημφιεκςκ οθζηχκ απυ ηδκ απμεήηδ ζηδκ πενζμπή 

παναθααήξ οθζηχκ ηδξ παναβςβήξ. ηδ ζοκέπεζα ιζα ζεζνά απυ ενβαζίεξ εηηεθμφκηαζ 

πανάθθδθα ή ζηδ ζεζνά ακάθμβα ιε ηδκ ηάεε επζπείνδζδ. Δδχ πνέπεζ κα θδθεμφκ 

οπυρδ πανάβμκηεξ υπςξ ηαηή θεζημονβία ηςκ ιδπακχκ ή ηάπμζα αθάαδ ημο 

ζοζηήιαημξ. 

Ζ μθμηθήνςζδ ηδξ παναβςβήξ ημο πνμσυκημξ ιπμνεί κα βίκεηαζ ηιδιαηζηά (κα 

εθέβπεηαζ ηαεέκα απυ ηα ηιήιαηα ημο πνμσυκημξ πμο ηαηαζηεοάγεηαζ) ή ζοκμθζηά 

(έθεβπμξ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ). ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ δ απαναίηδηδ ηαηαβναθή ηςκ 

ακαθχζεςκ, δδθαδή ηαηαβναθή ημο πνυκμο εηηέθεζδξ, πμζυηδηεξ, ακενχπζκμ 

δοκαιζηυ, ηυζηδ η.α.. 

Σέθμξ πναβιαημπμζείηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ παναθααήξ πμο είκαζ υιμζα ιε αοηή ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ηςκ πνμιδεεζχκ. 

2.1.7 Κνζηνιφγεζε 

2.1.7.1    „Έλλνηα ηεο Κνζηνιφγεζεο 

Κμζημθυβδζδ είκαζ ημ ζφκμθμ ηςκ ζοζηδιαηζηχκ ενβαζζχκ πμο απμαθέπμοκ ζημ κα 

ζοβηεκηνχζμοκ, κα ηαηαηάλμοκ, κα ηαηαβνάρμοκ ηαζ κα επζιενίζμοκ ηαηάθθδθα ηζξ 

δαπάκεξ χζηε κα πνμζδζμνζζεεί ημ ηυζημξ παναβςβήξ εκυξ πνμσυκημξ (ή ιζαξ 

παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ή ιζαξ οπδνεζίαξ πμο οπάνπεζ ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ). 

Ζ ημζημθυβδζδ ζοκζζηά ζηδκ μοζία έκα ζφζηδια ζοθθμβήξ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε 

ηάεε ζημζπείμ πμο ζοιαάθθεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ ημο πνμσυκημξ 

ή ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ επζπείνδζδξ. ζμ πζμ εηηεηαιέκμ ηαζ θεπημιενεζαηυ είκαζ αοηυ ημ 

ζφζηδια ζοθθμβήξ ημζημθμβζηχκ πθδνμθμνζχκ, πμφ εα ιπμνμφζε κα μκμιαζεεί 

δζαθμνεηζηά ημζημθμβζηυ ζφζηδια, ηυζμ ηαθφηενδ εα είκαζ δ βκχζδ ημο ηνυπμο 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ ηαεχξ ηαζ ηδξ ζφζηαζδξ ημο. Δπεζδή υιςξ δεκ 

πανάβμοκ υθεξ μζ αζμιδπακζηέξ επζπεζνήζεζξ ηα ίδζα πνμσυκηα μφηε ηα πμθθά ηαζ 

δζάθμνα αζμιδπακζηά πνμσυκηα πμο οπάνπμοκ πανάβμκηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ, είκαζ 

ειθακέξ υηζ έκα ημζημθμβζηυ ζφζηδια εα ιεηααάθθεηαζ υπζ ιυκμ ιεηαλφ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ δζαθυνςκ αζμιδπακζηχκ ηθάδςκ αθθά ηαζ ιεηαλφ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο 

ακήημοκ ζημκ ίδζμ αζμιδπακζηυ ηθάδμ. Αοηυ εα ζοιαεί επεζδή, έζης ηαζ ακ ακήημοκ 

ζημκ ίδζμ αζμιδπακζηυ ηθάδμ, μζ δζάθμνεξ αζμιδπακζηέξ επζπεζνήζεζξ πανάβμοκ 

πνμσυκηα πμο ιπμνεί κα δζαθένμοκ μοζζαζηζηά ζημκ ηνυπμ παναβςβή ημοξ 

(δζαθμνεηζηή ηεπκμθμβία ή δζαθμνεηζηέξ παναβςβζηέξ δζαδζηαζίεξ) ή ζηδκ πμζηζθία 

ημοξ. Δπίζδξ μζ αζμιδπακζηέξ αοηέξ επζπεζνήζεζξ ιπμνεί κα δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ςξ 

πνμξ ημκ ηνυπμ μνβάκςζδξ ημοξ ή ηαζ αηυιδ ζημ πθήεμξ ηαζ ζημ είδμξ ηςκ πνμσυκηςκ 

πμο πανάβμκηαζ πανάθθδθα. Μπμνεί δδθαδή δφμ επζπεζνήζεζξ κα ακήημοκ ζημκ ίδζμ 

αζμιδπακζηυ ηθάδμ π.π. παναβςβήξ επίπθςκ, υιςξ δ ιία κα ελεζδζηεφεηαζ ζηα έπζπθα 

ημογίκαξ, εκχ δ άθθδ ζηα έπζπθα ζαθμκζμφ ή ιπμνεί αηυιδ ηαζ μζ δφμ κα πανάβμοκ 

έπζπθα ημογίκαξ αθθά δ ιία κα πνμζθένεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ εκχ δ άθθδ κα 

πνμζθένεζ πενζζζυηενμοξ ηφπμοξ ηαζ πμζηζθίεξ πνςιαηζζιχκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ 

είκαζ δοκαηυκ κα ελοπδνεηδεμφκ ηαζ μζ δφμ επζπεζνήζεζξ ιε ημ ίδζμ ζφζηδια 

ημζημθυβδζδξ. 

 

2.1.7.2 θνπφο θαη εκαζία ηεο Κνζηνιφγεζεο 

Ο ζημπυξ ηδξ ημζημθυβδζδξ είκαζ κα δχζεζ ζημοξ ανιυδζμοξ δζεοεοκηέξ ηζξ 

απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημ ηυζημξ. Ακ επζιείκεζ ηακείξ ζ' αοηή ηδ 

πνδζζιυηδηα ηδξ ημζημθυβδζδξ, δδθ. ηδ αμήεεζα πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ ζ’ έκα 

δζεοεοκηή, εα παναηδνήζεζ υηζ μ οπμθμβζζιυξ ημο ηυζημοξ πνέπεζ κα βίκεηαζ έηζζ χζηε 

μζ πανεπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ κα ημκ αμδεμφκ ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ημ ηυζημξ, ηα μπμία 

εηείκμξ εέθεζ κα παναημθμοεήζεζ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ πνδζζιυηδηα ηδξ ημζημθυβδζδξ 

ελανηάηαζ απυ ηδκ ακάβηδ πθδνμθυνδζδξ. Γεκ έπεζ κυδια δδθαδή έκα ζφζηδια 

ημζημθυβδζδξ ημ μπμίμ, υζμ θεπημιενεζαηυ ηαζ ακ είκαζ, οπμθμβίγεζ ηυζημξ ημ μπμίμ 

δεκ θαιαάκεζ ηακείξ οπυρδ ημο. Οφηε εα ήηακ ζςζηυ κα πεζ ηακείξ υηζ ημ ηυζημξ είκαζ 

μ ιμκαδζηυξ πανάβμκηαξ πμο εα θάαεζ οπυρδ ημο έκαξ δζεοεοκηήξ υηακ δζμζηεί ιία 

επζπείνδζδ ή έκα ηιήια ηδξ επζπείνδζδξ. Δηείκμ ημ μπμίμ ιπμνεί κα θεπεεί ιε 
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αεααζυηδηα είκαζ υηζ ηακείξ «ζηακυξ» δζεοεοκηήξ δεκ εα επζπεζνήζεζ κα δζμζηήζεζ ιία 

επζπείνδζδ πςνίξ κα έπεζ ελαζθαθίζεζ πνμδβμοιέκςξ ηζξ ηαθφηενεξ πθδνμθμνίεξ 

ζπεηζηά ιε ημ ηυζημξ. 

Πμθθέξ απμθάζεζξ είκαζ ζςζηυηενεξ υηακ έπμοκ ζηδνζπεεί ζε μνεέξ πθδνμθμνίεξ 

ζπεηζηά ιε ημ ηυζημξ. Οζ δζεοεοκηέξ ηςκ επζπεζνήζεςκ έπμοκ ηαεδιενζκά κα 

ακηζιεηςπίζμοκ πνμαθήιαηα υπςξ π.π. εάκ ζοιθένεζ δ οπμηαηάζηαζδ ακενχπςκ ιε 

ιδπακέξ ζηδκ παναβςβή εκυξ πνμσυκημξ, ή εάκ αλίγεζ ή ακαηφηθςζδ οπμπνμσυκηςκ ηδξ 

παναβςβήξ ηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ ημοξ ζηδκ παναβςβή άθθςκ πνμσυκηςκ, ή εάκ μζ 

εβηαηαζηάζεζξ παβίςκ ηαζ ιδπακδιάηςκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ πζμ 

πνμζμδμθυνα ιε ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηδξ παναβςβζηήξ πνμζπάεεζαξ ιυκμ μνζζιέκα 

πνμσυκηα, ή εάκ μζ ηζιέξ πςθήζεςξ εα ιπμνμφζακ κα παναιείκμοκ μζ ίδζεξ ή εα έπνεπε 

κα ηνμπμπμζδεμφκ ηθπ. Δίκαζ ειθακέξ υηζ βζα ηδκ απάκηδζδ ηέημζςκ ενςηήζεςκ είκαζ 

απαναίηδημ έκα ζςζηά οπμθμβζζιέκμ ηυζημξ. 

Ζ ημζημθυβδζδ δεκ αμδεά ιυκμ ζηδκ εφνεζδ ηυζημοξ εκυξ πνμσυκημξ αθθά ηαζ ζηδκ 

εφνεζδ ημο πυζμο εα έπνεπε κα είπε ημζηίζεζ ημ πνμσυκ αοηυ. Τπμδεζηκφεζ δδθαδή εάκ 

οπάνπμοκ απχθεζεξ έηζζ χζηε κα είκαζ δοκαηυκ κα θδθεμφκ ιέηνα αιέζςξ βζα κα 

απμθεοπεμφκ αοηέξ μζ απχθεζεξ ηαζ κα βίκεζ πζμ απμδμηζηή δ παναβςβζηή θεζημονβία 

είηε μθυηθδνμο ημο ενβμζηαζίμο είηε εκυξ ηιήιαημξ ημο. 

Δηηυξ απυ ηδ αμήεεζα πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ δ ημζημθυβδζδ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ, 

έκα απμηεθεζιαηζηυ ζφζηδια ημζημθυβδζδξ είκαζ απαναίηδημ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 

πμνείαξ ηαζ ημκ πνμβναιιαηζζιυ ιζαξ ζδιενζκήξ επζπείνδζδξ. Ο έθεβπμξ απμαθέπεζ ζημ 

κα ελαηνζαςεεί υηζ μ επζεοιδηυξ υβημξ, παναβςβήξ πναβιαημπμζείηαζ ζημ εθάπζζημ 

δοκαηυ ηυζημξ ζε ζοζπέηζζδ ιε ηδκ πνμβναιιαηζζιέκδ πμζυηδηα παναβμιέκμο 

πνμσυκημξ. θεξ μζ δαπάκεξ ή απχθεζεξ εκημπίγμκηαζ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα εθέβπμκηαζ ιε 

αάζδ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο εα δχζεζ ημ ζφζηδια ημζημθυβδζδξ. Αοηέξ μζ δζάθμνεξ 

δαπάκεξ ή απχθεζεξ ίζςξ κα ιδκ εκδζαθένμοκ ηαζ πμθφ υηακ ιζα επζπείνδζδ πενκά ιζα 

πενίμδμ ιεβάθμο υβημο πςθήζεςκ ηαζ ορδθχκ ηενδχκ. ε πενζυδμοξ υιςξ ιεβάθμο 

ακηαβςκζζιμφ ή βεκζηυηενδξ φθεζδξ δ επζπείνδζδ πνέπεζ κα έπεζ ημκ ηνυπμ κα εθέβπεζ 

υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα θεζημονβήζεζ αηυιδ ηαζ ζηα 

πενζεχνζα ηένδμοξ. 

 

2.1.7.3 Πξνυπνζέζεηο ελφο Απνδνηηθνχ πζηήκαηνο Κνζηνιφγεζεο 

Έκα απμδμηζηυ (ή απμηεθεζιαηζηυ) ζφζηδια ημζημθυβδζδξ ιπμνεί κα πνμζθένεζ ιεβάθδ 

αμήεεζα ηυζμ ζημκ ημιέα ηδξ εφνεζδξ ημο ηυζημοξ ημο πνμσυκημξ υζμ ηαζ ζημκ ημιέα ημο 

πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ ημο εθέβπμο ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ επζπείνδζδξ. Γζα κα είκαζ υιςξ έκα 

ζφζηδια ημζημθυβδζδξ «απμδμηζηυ» πνέπεζ κα πθδνμί μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ. Οζ 

πνμτπμεέζεζξ αοηέξ εα ακαθενεμφκ ζηδ ζοκέπεζα. 

Πνχηα απ υθα δ δμιή ημο ζοζηήιαημξ πνέπεζ κα είκαζ ηέημζα πμο κα ηαζνζάγεζ ζηδκ υθδ 

μνβάκςζδ ηδξ επζπείνδζδξ. Δπεζδή μζ αθθαβέξ είηε ζημ ζφζηδια ημζημθυβδζδξ είηε ζηδκ 

μνβάκςζδ ηδξ επζπείνδζδξ είκαζ ακαπυθεοηηεξ ηαεχξ πενκά μ ηαζνυξ, είκαζ απαναίηδημ κα 

ηαηααάθθεηαζ πνμζπάεεζα χζηε ημ ζφζηδια ημζημθυβδζδξ κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ αθθαβέξ 

ηδξ δμιήξ δ ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ υπζ κα πενζμνίγμκηαζ μζ αθθαβέξ αοηέξ απυ ημ 

ζφζηδια ημζημθυβδζδξ. Δπίζδξ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ επζπείνδζδξ ή ημο ηιήιαημξ εηείκμο πμο 

εα ζοιπενζθδθεεί ζημ ζφζηδια ημζημθυβδζδξ πνέπεζ κα ιεθεηδεμφκ ιε ιεβάθδ θεπημιένεζα 

πνμημφ ηαηανηζζεεί ημ ζφζηδια αοηυ. Άθθδ ιζα απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ δ ζοκενβαζία 

ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ πμο πεζνίγμκηαζ ημ ζφζηδια ημζημθυβδζδξ ηαζ εηείκςκ πμο δίδμοκ ηα 

πνςημβεκή ζημζπεία βζα κα θεζημονβήζεζ ημ ζφζηδια 

Πανάθθδθα μ ααειυξ ηδξ ακάθοζδξ ιέπνζ ημκ μπμίμ εα θεάζεζ δ ημζημθυβδζδ πνέπεζ κα είκαζ 

πνμηαεμνζζιέκμξ. Σμ ζφζηδια ημζημθυβδζδξ πνέπεζ κα δίκεζ υθεξ ηζξ επζεοιδηέξ πθδνμθμνίεξ 

αθθά δ οπέν ημ δέμκ θεπημιενήξ ελέηαζδ, πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ. Ζ ζφκηαλδ ακαθφζεςκ ιε 

πενζηηέξ θεπημιένεζεξ απαζηεί ενβαζία, ημ ηυζημξ ηδξ μπμίαξ ίζςξ ηάκεζ ηεθζηά ημ ζφζηδια 

δοζακάθμβα πμθοδάπακμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ςθέθεζα ηδκ μπμία πανέπεζ. Πάκηςξ, έκα ζφζηδια 

ημζημθυβδζδξ πνέπεζ κα ηαθφπηεζ ηζξ μοζζαζηζηέξ ακάβηεξ πθδνμθυνδζδξ ηςκ ανιμδίςκ 

ζηεθεπχκ ηδξ επζπείνδζδξ ηζξ μπμίεξ μζ ίδζμζ πνέπεζ κα πνμζδζμνίγμοκ. 

Σέθμξ μζ άκενςπμζ πμο δίκμοκ ηα πνςημβεκή ημζημθμβζηά ζημζπεία πνέπεζ κα ηαηααάθμοκ ηδκ 

ιζηνυηενδ δοκαηή πνμζπάεεζα ηαζ κα έπμοκ υζμ βίκεηαζ θζβυηενδ βναθζηή ενβαζία. Σα 
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πνςημβεκή ημζημθμβζηά ζημζπεία δδθαδή πνέπεζ κα δίδμκηαζ πάκς ζε πνμηοπςιέκα έκηοπα ηαζ 

κα ακαθένμκηαζ ζ’ αοηά υθεξ μζ ζπεηζηέξ μδδβίεξ μζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ζοιπθήνςζδ ημοξ. Ζ 

αηνίαεζα αοηχκ ηςκ πνςημβεκχκ ζημζπείςκ πνέπεζ κα επζαεααζχκεηαζ απυ ημοξ επζηεθαθήξ ηςκ 

ηιδιάηςκ απυ ηα μπμία πνμένπμκηαζ. 

 

2.1.7.4 Γεληθέο Αξρέο Κνζηνιφγεζεο 

Κάεε ζφζηδια ημζημθυβδζδξ πνέπεζ κα αημθμοεεί ηζξ παναηάης βεκζηέξ ανπέξ: 

• Καηανπήκ ημ ηυζημξ πνέπεζ κα ζοζπεηίγεηαζ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ ιε ηζξ αζηίεξ 

πμο ημ δδιζμονβμφκ. Ο ιζζευξ εκυξ ενβμδδβμφ π.π. δεκ ιπμνεί κα επζαανφκεζ έκα 

μπμζμδήπμηε θμνέα ηυζημοξ (δδθ. ιμκάδα πνμσυκημξ). Σμ ηυζημξ αοηυ πνέπεζ κα 

ηαηαβναθεί ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα επζαανφκεζ ιυκμ ημοξ θμνείξ ημο ηυζημοξ μζ 

μπμίμζ πενκμφκ απυ ημ ηιήια ημο ενβμδδβμφ αοημφ, ηαζ υπζ ημοξ θμνείξ εηείκμοξ μζ 

μπμίμζ πενκμφκ απυ άθθα ηιήιαηα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Μία δαπάκδ 

ηαηαθμβίγεηαζ ιυκμ υηακ έπεζ ζοιαεί. Ζ ανπή αοηή ακ ηαζ θαίκεηαζ πνμθακήξ πμθθέξ 

θμνέξ λεπκζέηαζ. Π.π. έκαξ διζ-ηαηενβαζιέκμξ θμνέαξ ηυζημοξ δεκ εα επζαανοκεεί ιε 

ακαθχζεζξ πμο δεκ έπμοκ βίκεζ αθμφ δεκ έπεζ μθμηθδνςεεί δ παναβςβή ημο. 

• Μία άθθδ ανπή ημζημθυβδζδξ είκαζ υηζ υθα ηα ηυζηδ ηα μπμία ζοιααίκμοκ πνέπεζ κα 

θαιαάκμκηαζ οπυρδ, υζμ ιζηνά ή επμοζζχδδ ηαζ ακαθαίκμκηαζ. Αοηυ πνέπεζ κα 

βίκεηαζ χζηε κα απμθεφβμκηαζ παναθήρεζξ ηυζημοξ πμο μθείθμκηαζ ζημ υηζ έκα 

ηυζημξ, π.π. έκα πμηήνζ βάθα πμο πνμζθένεηαζ ζημοξ ενβάηεξ εκυξ ιυκμ ηιήιαημξ ημο 

ενβμζηαζίμο, είκαζ ζήιενα ιζηνυ ιπμνεί υιςξ κα ιεβαθχζεζ ζημ ιέθθμκ, π.π. ημ 

πμηήνζ βάθα κα ιεηαηναπεί ζε βεφια βζα υθμοξ ημοξ ενβάηεξ ημο ενβμζηαζίμο ηαζ 

υιςξ απυ ζοκήεεζα κα παναθείπεηαζ ζημκ οπμθμβζζιυ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ επεζδή 

δεκ θαιαακυηακ οπυρδ ηαζ υηακ ημ πμζυ ήηακ αζήιακημ. 

• Πανάθθδθα ημ έηηαηημ ή ιδ ηακμκζηυ ηυζημξ δεκ πνέπεζ κα ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηδκ 

ημζημθυβδζδ. πςξ έπεζ ήδδ θεπεεί δ ημζημθυβδζδ αμδεά ημοξ δζεοεοκηέξ ζημ κα 

πάνμοκ απμθάζεζξ δίκμκηαξ ημοξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ ηδξ 

επζπείνδζδξ. Σμ έηηαηημ ηυζημξ δεκ αμήεα αοηυ ημ ζημπυ δζυηζ δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

ηακμκζηή ηαζ μιαθή θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ αθθά ιάθθμκ ζπεηίγεηαζ ιε ηοπαία 

βεβμκυηα ηα μπμία είκαζ ακελέθεβηηα απυ αοηή. Ο οπμθμβζζιυξ ημο θμζπυκ ιέζα ζημ 

ηακμκζηυ ηυζημξ εα είπε ζακ απμηέθεζια ηδκ αθθμίςζδ ηδξ πθδνμθυνδζδξ. Σμ κα 

ζοιπενζθάαεζ π.π. ηακείξ ηδ γδιζά εκυξ ιδπακήιαημξ πμο πνμηθήεδηε απυ ιζα 

εεμιδκία ιέζα ζημ ζφζηδια ημζημθυβδζδξ εα είπε ζακ απμηέθεζια κα επζαανφκεζ ημ 

ηυζημξ παναβςβήξ πςνίξ κα πνμζεέηεζ ηίπμηε ζηδκ εζηυκα ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ 

επζπείνδζδξ. 

 

• Δπίζδξ έκα πανεθευκ ηυζημξ δεκ πνέπεζ κα επζαανφκεζ πμηέ ιία ιεθθμκηζηή πενίμδμ. Πμθθέξ 

θμνέξ επζηναηεί δ ζδέα υηζ ημ πανεθευκ ηυζημξ πνέπεζ κα επζαανφκεζ ιεθθμκηζηέξ πενζυδμοξ 

ηαζ δ δζηαζμθμβία πμο δίκεηαζ είκαζ υηζ ημ ηυζημξ αοηυ πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ ηάπμηε. Αοηυ 

είκαζ θάεμξ δζυηζ ηέημζεξ εκένβεζεξ έπμοκ ζακ απμηέθεζια κα αθθμζχκμοκ ηδκ εζηυκα ηδξ 

απυδμζδξ ηδξ επζπείνδζδξ. Δάκ δδθαδή βίκεζ έκα έλμδμ ζπεηζηυ ιε ηδκ ζοκηήνδζδ ηςκ 

ιδπακδιάηςκ ημο ενβμζηαζίμο ζημ πνχημ ηνίιδκμ ιζαξ πνήζδξ ηαζ δεκ ζοιπενζθδθεεί ζημκ 

οπμθμβζζιυ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ ημο ηνζιήκμο αοημφ, δ επζαάνοκζδ ημο ηυζημοξ 

παναβςβήξ ημο ηεθεοηαίμο ηνζιήκμο ιε ημ ηυζημξ αοηυ (επεζδή ηυηε δζαπζζηχεδηε δ 

πανάθεζρδ) αθθμζχκεζ ηδκ πθδνμθυνδζδ βζα ημ ηνίιδκμ αοηυ. Υνεζάγεηαζ πάκηςξ πνμζμπή 

ζημκ παναηηδνζζιυ εκυξ ηυζημοξ ζακ πανεθευκημξ. Έκα ηυζημξ είκαζ πανεθευκ υηακ δ 

επζπείνδζδ δεκ έπεζ πζα κα πενζιέκεζ ηακέκα υθεθμξ απυ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο. Δάκ υιςξ δ 

ςθέθεζα απυ ηδκ πναβιαημπμίδζδ εκυξ ηυζημοξ πνυηεζηαζ κα ειθακζζεεί ζημ ιέθθμκ, ηυηε ημ 

ηυζημξ αοηυ δεκ είκαζ πανεθευκ ηαζ υπζ ιυκμ ιπμνεί αθθά πνέπεζ κα ηαηαθμβζζεεί ζηδκ 

πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία ειθακίγεηαζ ηαζ ημ υθεθμξ βζα ηδκ επζπείνδζδ. 
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2.1.8 χλδεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

Βέααζα εοκυδημ είκαζ υηζ μζ παναπάκς θεζημονβίεξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ εα ιπμνμφζακ 

κα ζοζπεηζζεμφκ. 

ηακ πανάβεηαζ έκα πνμσυκ βζα κα ανεεεί δ ηζιή πχθδζδξ ημο (πμο εα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ 

ηζιμθυβδζδ) εα πνέπεζ κα ημζημθμβδεεί πνχηα (άνα κα βίκεζ ημζημθυβδζδ). Σχνα βζα κα 

βίκεζ ημζημθυβδζδ, υηακ οπάνπμοκ πενίπθμηεξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ (π.π. αζμιδπακίεξ) εα 

πνέπεζ κα έπμοιε ζημζπεία απυ ηδκ παναβςβή. Γζα πανάδεζβια υηακ ηαηαζηεοάγεηαζ ιία 

πθαζηζηή ζςθήκα πνδζζιμπμζμφκηαζ πνχηεξ φθεξ πμο ιε ηαηάθθδθεξ επελενβαζίεξ (θάζεζξ 

παναβςβήξ) δδιζμονβείηαζ ημ ηεθζηυ πνμσυκ πμο πνυηεζηαζ κα πςθδεεί. ηακ δεκ οπάνπμοκ 

πενίπθμηεξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ (π. π απθέξ ζοκανιμθμβήζεζξ) ηυηε πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ 

ημζημθυβδζδ «ζοκηαβέξ». 

Κάεε πνμσυκ / είδμξ πνμξ πχθδζδ (ηζιμθυβδζδ) ιπμνεί κα πνμένπεηαζ είηε απυ πνμιήεεζα 

(αβμνάγεηαζ απυ ηάπμζμ πνμιδεεοηή - ηφηθςια πνμιδεεοηχκ), είηε απυ παναβςβή (ημ 

ηαηαζηεοάγεζ δ επζπείνδζδ). ε ηάεε πενίπηςζδ απμεδηεφεηαζ (ηφηθςια απμεήηδξ). Γδθαδή 

ηα είδδ / πνμσυκηα εζζάβμκηαζ ζηδκ απμεήηδ ηδξ επζπείνδζδξ. Ακ ηα πνμσυκηα πνμένπμκηαζ 

απυ παναβςβή υηακ αοηά εζζάβμκηαζ ζηδκ απμεήηδ εκδιενχκεηαζ δ θμβζζηζηή (έλμδα) 

ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα πμο είπαιε απυ ηδκ ημζημθυβδζδ (ηφηθςια ακαθοηζηήξ 

θμβζζηζηήξ). Γζα κα βίκεζ πχθδζδ εκυξ είδμοξ (ζε πεθάηεξ –ηφηθςια πεθαηχκ) εα πνέπεζ αοηυ 

κα οπάνπεζ ζηδκ απμεήηδ. ηακ βίκεηαζ ηάπμζα πχθδζδ εκυξ είδμοξ, αοηυ αθαζνείηαζ απυ ηδκ 

απμεήηδ. ηακ βίκεζ δ πχθδζδ εκδιενχκεηαζ δ θμβζζηζηή ιε ημ πμζυ ηδξ πχθδζδξ (έζμδα). 

Καηά ηα ηεθεοηαία έηδ υθεξ μζ παναπάκς θεζημονβίεξ έπμοκ επδνεαζεεί ζε πμθφ ιεβάθμ 

ααειυ απυ ηδκ επζζηήιδ ηδξ πθδνμθμνζηήξ. Οζ δοκαηυηδηεξ πμο έπμοκ δμεεί απυ ηδκ 

πθδνμθμνζηή ζε αοηέξ ακαθμνζηά ιε ηδκ ένεοκα δοζπενχκ ηαζ ζδιακηζηχκ θεζημονβζηχκ 

πνμαθδιάηςκ είκαζ ακοπμθυβζζηδξ αλίαξ. Καζ ιάθζζηα ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα, ηαζ 

εζδζηυηενα ηα ERP δζεοημθφκμοκ ηαηά πμθφ ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ δζάθμνςκ ακαβηχκ πμο 

έπμοκ μζ δζάθμνμζ μνβακζζιμί ηαζ επζπεζνήζεζξ. 
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3. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔRΡ 

3.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ 

ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’60 ηα ζοζηήιαηα παναβςβήξ εζηζάζηδηακ ζημκ έθεβπμ 

απμεειάηςκ. Σα πενζζζυηενα απυ ηα θμβζζιζηά παηέηα πμο οπήνπακ ηυηε ήηακ ζπεδζαζιέκα 

έηζζ χζηε κα ελοπδνεημφκ ηαζ κα οπμζηδνίγμοκ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμεειάηςκ ιε αάζδ ηζξ 

παναδμζζαηέξ πναηηζηέξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ηθάδμο. 

ηδ δεηαεηία ημο 70’, δ πνμζμπή ηςκ παναβςβζηχκ επζπεζνήζεςκ ζηνάθδηε ζηα ΜRΡ (Material 

Requirement Planning) ζοζηήιαηα, ηα μπμία πνμβναιιάηζγακ ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ιε 

ηαοηυπνμκμ ζοκημκζζιυ ηδξ πνμιήεεζαξ οθζηχκ ηαζ ηςκ πνμδζαβναθχκ παναβςβήξ. 

Μεηάθναγακ δδθαδή ημ πνμκμπνυβναιια παναβςβήξ ζε έκα δίηηομ πνμκζηχκ απαζηήζεςκ, 

ηαηάθθδθμ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ έβηαζνδ παναβςβή ηςκ επζιένμοξ ιενχκ εκυξ πνμσυκημξ 

ηαζ ηδκ πνμιήεεζα ηςκ πνχηςκ οθχκ. 

Γεκζηά ημ ΜRΡ ζηδνίγεηαζ ζηδ ζπέζδ πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζηδ γήηδζδ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ 

ηαζ ηςκ επζιένμοξ οθζηχκ απυ ηα μπμία αοηυ απμηεθείηαζ. Δίκαζ δδθαδή, ιζα ηεπκζηή 

οπμθμβζζιμφ ηςκ πμζμηήηςκ ηςκ απαζημφιεκςκ ζοζηαηζηχκ οθζηχκ έηζζ χζηε κα παναπεεί ημ 

ηεθζηυ πνμσυκ. 

Μέζα ζε έκα ζφζηδια ΜRΡ δζαηδνμφκηαζ ζημζπεία ημο δζαεέζζιμο ζημη ηαζ πανάβμκηεξ 

ζπεδζαζιμφ, υπςξ είκαζ πνυκμζ πανάδμζδξ ηαζ παναβςβήξ, ζημη αζθαθείαξ, η.ά. Σα δεδμιέκα 

εζζάβμκηαζ ζημ ζφζηδια ζε πναβιαηζηυ πνυκμ (Real Time) ηαζ αοημιάηςξ βίκμκηαζ δζαεέζζια 

ζημοξ πνήζηεξ. Σμ ζφζηδια ΜRΡ παίνκεζ έκα ζοκμθζηυ πθάκμ παναβςβήξ ηαζ ημ ιεηαθνάγεζ, 

ιέζς δεκδνμεζδχκ δμιχκ (Bill of Materials), ζε επζιένμοξ οθζηά πμο απαζημφκηαζ, 

οπμθμβίγμκηαξ ηζξ πμζυηδηεξ ηαζ ηδ πνμκζηή ζηζβιή πμο εα είκαζ αοηά απαναίηδηα. 

ηδ δεηαεηία ημο 80'ημ ΜRΡ ελεθίπεδηε ζε ΜRΡ Π, ημ μπμίμ απμηεθμφζε επέηηαζδ ημο ΜRΡ 

απυ ηδκ παναβςβή, ζηζξ πςθήζεζξ ηαζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ δζαπείνζζδξ ηαζ δζακμιήξ ηςκ πνμσυκηςκ. 

Σα ζοζηήιαηα ΜRΡ ιπμνμφκ κα πνμζδζμνίζμοκ ηζ "πνέπεζ" κα παναπεεί, υπζ υιςξ ηαζ ηζ 

"ιπμνεί" κα παναπεεί. Σα ζοζηήιαηα ΜRΡ II θφκμοκ αοηυ ημ πνυαθδια, βζαηί απμηεθμφκηαζ 

μοζζαζηζηά απυ δφμ ζοζηήιαηα: έκα ζφζηδια Μaterial Requirements Planning (ΜRΡ) ηαζ έκα 

ζφζηδια Capacity Requirement Planning (CRΡ). Απυ ηδ ζηζβιή πμο έπεζ ηαεμνζζηεί απυ ημ 

ΜRΡ ηζ εα παναπεεί, ημ CRΡ πνδζζιμπμζεί ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημ δζαεέζζιμ παναβςβζηυ 

ελμπθζζιυ βζα κα οπμθμβίζεζ ηζξ απαζηήζεζξ δοκαιζηυηδηαξ παναβςβήξ. 

ηδ δεηαεηία ημο ’90 ημ ΜRΡ II επεηηάεδηε ηαζ ζε άθθμοξ ηθάδμοξ ή πενζμπέξ υπςξ βζα 

πανάδεζβια δζαπείνζζδ ακενχπζκμο δοκαιζημφ, δ δζμίηδζδ ηαζ δζαπείνζζδ ένβμο, ηα 

πνδιαημμζημκμιζηά η.α. δδθαδή ζε μθυηθδνμ ημ εφνμξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ιζαξ επζπείνδζδξ. 

Δπίζδξ ελεθίπεδηε ηαζ ηεπκμθμβζηά ηαεχξ πέναζε ζε ζφβπνμκεξ ανπζηεηημκζηέξ (client-server). 

Απυ ηυηε άνπζζε κα πνδζζιμπμζείηαζ μ υνμξ ΔRΡ (Enterprise Resource Planning). Ζ ζζημνζηή 

ελέθζλδ απυ ημ ΜRΡ ζημ ΔRΡ θαίκεηαζ ζημ πήια 3.1. 

 

3.2 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΔRΡ (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) 

Σμ ΔRΡ είκαζ πνμσυκ θμβζζιζημφ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ακάβηεξ ιζαξ 

επζπείνδζδξ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ μθμηθδνχκμκηαξ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ ζε έκα 

ζφζηδια πθδνμθμνζηήξ πμο ηαθφπηεζ ημοξ επζπεζνδζζαημφξ ζηυπμοξ ηςκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ 

βζα πθδνμθυνδζδ. Ζ θζθμδμλία ημο ΔRΡ, κα ζοκεκχζεζ υθα ηα ηιήιαηα ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ιζαξ 

εηαζνίαξ ζε έκα παηέημ θμβζζιζημφ πμο εα ιπμνεί κα ελοπδνεηεί υθεξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ακάβηεξ 

ημοξ, ηαεχξ απμηεθεί έκα επζπεζνδζζαηυ ενβαθείμ ηεκηνζημφ εθέβπμο, παναημθμφεδζδξ ηαζ 

ζοκημκζζιμφ ηςκ ενβαζζχκ ζηζξ ηεκηνζηέξ ηαζ απμιαηνοζιέκεξ εβηαηαζηάζεζξ ιζαξ 

επζπείνδζδξ. 
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Πνυηεζηαζ βζα θφζδ θμβζζιζημφ δ μπμία μθμηθδνχκεζ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ ζε ιία 

εηαζνία. Ακ ηαζ ηαηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο παναιεηνμπμζείηαζ ηαζ πνμζανιυγεηαζ 

ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ηάεε εηαζνίαξ, εκημφημζξ πνυηεζηαζ βζα έημζιμ παηέημ θμβζζιζημφ ηαζ 

δεκ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ηδκ ανπή βζα ηδκ εηάζημηε εηαζνία. Άθθςζηε, πμθθέξ απυ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ πμο ηαθφπηεζ έκα παηέημ ΔRΡ είκαζ ημζκέξ ζε ηάεε εηαζνία (θ.π. 

επελενβαζία παναββεθζχκ, ηζιμθυβδζδ, ζζμθμβζζιμί ηθπ). 

 
ρήκα 3.1 Από ην ΜRΡ ζην ΔRΡ 

Γεκζηά ζηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ΔRΡ's οπάνπμοκ πμθθά επίπεδα 

αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ ηςκ δμιζηχκ ημο ζημζπείςκ. Κάεε δμιζηυ ζημζπείμ 

απμηεθείηαζ απυ εκυηδηεξ (modules) ηαζ θεζημονβίεξ. Κάεε θεζημονβζηή πενζμπή 

απμηεθείηαζ απυ επζιένμοξ ζοζηήιαηα ηαζ οπμζοζηήιαηα, ηα μπμία αθθδθεπζδνμφκ 

ηαζ αοηά ιεηαλφ ημοξ. 

3.3 ΠΩ ΜΠΟΡΔΗ ΔΝΑ ΔΣΟΗΜΟ ΠΑΚΔΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ 

ΝΑ ΣΑΗΡΗΑΕΔΗ Δ ΟΛΔ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Σμ ενχηδια αοηυ εα ιπμνμφζε κα δζαηοπςεεί ηαζ ςξ ελήξ: "Πχξ ιπμνεί ιία εηαζνία 

θμβζζιζημφ ζηζξ ΖΠΑ, ηδ Γενιακία ή ηδκ Οθθακδία κα ηαηακμήζεζ ηζξ ακάβηεξ ιζαξ 

εηαζνίαξ πμο εδνεφεζ ζηδκ Ηζπακία ηαζ ιε ημ ίδζμ θμβζζιζηυ κα ηαθφπηεζ εηαζνίεξ ηαζ 

ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζηδκ Αίβοπημ; Πμθθμί πζεακυκ κα εεςνήζμοκ υηζ ημ θμβζζιζηυ πμο 

ηαηαζηεοάγεηαζ απμηθεζζηζηά βζα ηδκ ηάεε εηαζνία εα θεζημονβεί ηαθφηενα ζε ζπέζδ 

ιε ημ θμβζζιζηυ ζε παηέημ. 

ιςξ, δεκ πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ, ζηδ ζοκηνζπηζηή ημοξ πθεζμρδθία, μζ ααζζηέξ 

δζαδζηαζίεξ ζε ηάεε επζπείνδζδ είκαζ μζ ίδζεξ. Δπίζδξ, ιε ηδκ παβημζιζμπμίδζδ, 

οπάνπεζ ακάβηδ βζα πνήζδ ζε ιεβάθμ ααειυ ίδζςκ πναηηζηχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ απυ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ δζαθυνςκ πςνχκ. Οζ πμθοεεκζηέξ εηαζνίεξ πμο ακαπηφζζμοκ ΔRΡ 

παηέηα επεκδφμοκ ανηεηά πνήιαηα ζηδ ιεθέηδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

Γζαεέημοκ ανηεηυ πνυκμ ηαζ πνήια ζηδκ ακάθοζδ ηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ πμο έπεζ 

ηάεε επζπείνδζδ. Έηζζ έπμοκ ζςζηή πνμζανιμβή ημο ζοζηήιαημξ ΔRΡ ζηδκ 

επζπείνδζδ. Βέααζα, ιεβάθδ ζδιαζία δφκεηαζ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ορδθήξ πμζυηδηαξ 

θμβζζιζημφ πνδζζιμπμζχκηαξ ζφβπνμκα ενβαθεία ακάπηολδξ ηαζ ελεθζβιέκεξ 

ηεπκμθμβίεξ. 

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, μζ εθθδκζηέξ εηαζνίεξ θμβζζιζημφ πμο ακαπηφζζμοκ ζοζηήιαηα 

ΔRΡ's έπμοκ ημ πθεμκέηηδια υηζ ιπμνμφκ κα είκαζ πζμ ημκηά ζηζξ πναηηζηέξ ηςκ 

εθθδκζηχκ επζπεζνήζεςκ ηαζ κα ηζξ ηαηακμμφκ ηαθφηενα, έζης ηζ εάκ δεκ ιπμνμφκ κα 

επεκδφζμοκ ηα ίδζα ηεθάθαζα ιε αοηά ηςκ πμθοεεκζηχκ ζηδκ ακάπηολδ ημο 

θμβζζιζημφ, θυβς ηδξ ιζηνυηενδξ αβμνάξ ζηδκ μπμία απεοεφκμκηαζ. 
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3.4 ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΔRΡ 

ηυπμξ εκυξ ζοζηήιαημξ ΔRΡ είκαζ δ μθμηθήνςζδ ηςκ επζιένμοξ δζαδζηαζζχκ ιέζα 

ζηδκ επζπείνδζδ ζηζξ μπμίεξ ειπθέημκηαζ ηα δζάθμνα ηιήιαηα (θμβζζηήνζμ, 

παναβςβή, πςθήζεζξ, ηθπ.), έηζζ χζηε κα ιπμνεί αοηή κα δζεηπεναζχκεζ 

απμηεθεζιαηζηά ηζξ ηφνζεξ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ. Ζ "μθμηθήνςζδ" 

απμηεθεί ηαζ ηδ θέλδ-ηθεζδί, αθμφ δ εβηαηάζηαζδ εκυξ ζοζηήιαημξ ΔRΡ δίκεζ ηδκ 

εοηαζνία ακάπηολδξ ηαθφηενςκ δμιχκ ζηδκ επζπείνδζδ, μζ μπμίεξ επζηνέπμοκ ζημοξ 

ενβαγυιεκμοξ κα ενβαζημφκ απμηεθεζιαηζηυηενα ηαζ πζμ παναβςβζηά. ημπυξ θμζπυκ 

ημο ζοζηήιαημξ αοημφ, δεκ είκαζ απθά δ ελοπδνέηδζδ ηςκ απαζηήζεςκ εκυξ ημιέα 

ζηδκ επζπείνδζδ, υπςξ θ.π. ημο θμβζζηδνίμο, ηδξ παναβςβήξ, ηςκ πςθήζεςκ ηθπ, 

αθθά δ ελοπδνέηδζδ ηςκ πμζηίθςκ δζαδζηαζζχκ πμο θαιαάκμοκ πχνα ιέζα ζηδκ 

επζπείνδζδ, ζηζξ μπμίεξ δζαδζηαζίεξ ειπθέημκηαζ μζ δζάθμνμζ μνβακςηζημί ημιείξ, έηζζ 

χζηε κα ιπμνεί δ επζπείνδζδ κα δζεηπεναζχκεζ ηζξ ηφνζεξ επζπεζνδιαηζηέξ ηδξ 

δζενβαζίεξ (core processes) απμδμηζηυηενα. Απυ ηδ ζηζβιή πμο ηα απαζημφιεκα 

δεδμιέκα εζζαπεμφκ ζε ηάπμζα ιμκάδα (module) ημο ΔRΡ, αοηά είκαζ δζαεέζζια ζε 

μπμζαδήπμηε ιμκάδα ημο ΔRΡ ηα πνεζαζηεί. Έηζζ βζα πανάδεζβια δ επελενβαζία 

εκημθχκ παναββεθίαξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ δζαπείνζζδ απμεειάηςκ, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά 

ηδξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πνμιήεεζα οθζηχκ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ πνμιήεεζαξ οθζηχκ, ζηδ 

ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ ιεηά απυ αθθδθεπίδναζδ, ιε ημ ηιήια θμβζζηζηήξ. Με ηδκ 

οζμεέηδζδ εκυξ ΔRΡ ζοζηήιαημξ υθεξ μζ επζπεζνδιαηζηέξ εθανιμβέξ ζοκδέμκηαζ ιέζς 

ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ ίδζα μιάδα δεδμιέκςκ. 

Ακηίεεηα ζε ιία επζπείνδζδ, δ μπμία δεκ έπεζ ηάπμζμ ΔRΡ ζφζηδια, ηα δζάθμνα 

ηιήιαηα ηδξ (π.π ημ θμβζζηήνζμ, ημ ηιήια ακενχπζκςκ πυνςκ, δ απμεήηδ ηθπ) 

δζαεέημοκ δζαθμνεηζηά ζοκήεςξ ιδ ζοκδεδειέκα ιεηαλφ ημοξ πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα, έπμκηαξ δζηυ ημοξ πνμζανιμζιέκμ θμβζζιζηυ, ημ μπμίμ ελοπδνεηεί ηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ ημοξ ηαζ δεκ απμηεθεί εκζαίμ πνμσυκ. Πζεακυκ ηαζ κα ιδ 

δζαεέημοκ ηαευθμο ιδπακμβναθζηή οπμζηήνζλδ, ιε ζοκέπεζα κα θεζημονβμφκ ςξ 

απμιμκςιέκεξ κδζίδεξ, ιε ιδ απμηεθεζιαηζηή εκδμ-επζπεζνδζζαηή επζημζκςκία ηαζ 

δίπςξ ηδκ άκηθδζδ ημζκήξ πθδνμθμνίαξ, δ μπμία εα ημοξ πανέπεζ θακενή απυδμζδ ηδξ 

επέκδοζδξ. Γζα πανάδεζβια, έκαξ ενβαγυιεκμξ ζημ ηιήια marketing, μ μπμίμξ εέθεζ 

κα ακαδζαιμνθχζεζ ηδ δζαθδιζζηζηή εηζηναηεία εκυξ πνμσυκημξ, επεζδή μζ πςθήζεζξ 

ήηακ παιδθέξ, εα γδηήζεζ απυ ημ ηιήια μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ κα ημο δχζεζ ηάπμζα 

ζπεηζηή ακαθμνά. Ωζηυζμ εα πνεζαζηεί κα επζημζκςκήζεζ ηαζ κα ζογδηήζεζ ιε 

ανηεημφξ ακενχπμοξ ιέπνζ κα ακαηαθφρεζ πμζμξ απυ υθμοξ έπεζ ηα πνήζζια 

επζπεζνδζζαηά δεδμιέκα ηαζ ηδκ πθδνμθμνία πμο ακαγδηά. Οζ δοζημθίεξ δεκ 

ηεθεζχκμοκ εηεί. Ακ δ επζπείνδζδ δεκ δζαεέηεζ εκζαίμ ζφζηδια ηαζ ημ ηιήια 

μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ πνεζαζηεί κα γδηήζεζ ηδκ ακάηηδζδ ηάπμζςκ δεδμιέκςκ απυ 

ημ ηιήια πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ, εα πνμηφρμοκ πμζηίθα πνμαθήιαηα. Θα 

πνέπεζ ίζςξ κα ιεηαηνέρεζ ηα δεδμιέκα αοηά ζηδκ ηαηάθθδθδ ιμνθή, βζαηί 

εκδεπμιέκςξ μζ εθανιμβέξ ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ηιδιάηςκ κα ιδκ είκαζ 

ζοιααηέξ ιεηαλφ ημοξ. Δπίζδξ εκδέπεηαζ κα παναθάαεζ ηα δεδμιέκα ζε έκηοπδ ιμνθή 

ηαζ κα πνέπεζ κα ηα επακ-εζζαβάβεζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή χζηε αοηά κα είκαζ 

επελενβάζζια. θα αοηά ηα πνμαθήιαηα επζθφμκηαζ ιε ηδκ οζμεέηδζδ εκυξ ΔRΡ 

ζοζηήιαημξ, ημ μπμίμ μθμηθδνχκεζ ηαζ δζαζοκδέεζ ηα ηιήιαηα ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ 

επζπείνδζδξ θεζημονβχκηαξ ςξ ημ ηεκηνζηυ ηδξ ζφζηδια. 

Με δομ θυβζα ηα ΔRΡ ζοζηήιαηα, επζηοβπάκμοκ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ δεδμιέκςκ, ηδκ 

εκμπμίδζδ ηαζ μθμηθήνςζδ υθςκ ηςκ εθανιμβχκ ιζαξ επζπείνδζδξ. Δπίζδξ μ 

επακαζπεδζαζιυξ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ πναβιαημπμζείηαζ επζδζχημκηαξ 

ηδκ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ θεζημονβίαξ, ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ 

ηαζ ηδκ απυηηδζδ ζοβηνζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ ιέζα απυ ηδ πνδζζιμπμίδζδ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ. 
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3.5 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔRΡ's 

Ανηεηά είκαζ ηα πθεμκεηηήιαηα πμο ζοκηεθμφκ ζηδκ οζμεέηδζδ εκυξ ζοζηήιαημξ 

πθδνμθμνζηήξ ΔRΡ. Αοηά ηα πθεμκεηηήιαηα είκαζ ηα ελήξ: 

 

 . Λεζημονβζηυηδηα ηδξ επζπείνδζδξ: Αοηή ελαζθαθίγεηαζ εθυζμκ ιε ημ ζφζηδια ERP 

επζηοβπάκεηαζ δ ηαπφηενδ ακηαπυηνζζδ πνμξ ημκ πεθάηδ ηαζ οπμζηδνίγεηαζ ιζα 

ζηναηδβζηή επέηηαζδξ ηδξ επζπείνδζδ. Δπζπθέμκ μζ επζδυζεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ αολάκμκηαζ ναβδαία, εθυζμκ ηα ERP έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα 

δζαπεζνίγμκηαζ πμθφπθμηεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ κα πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ 

ηάεε εέζδξ ενβαζίαξ. Σέθμξ έκαξ αηυια ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πμο ζοκηεθεί ζηδκ 

αφλδζδ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ είκαζ υηζ ημ ERP πανέπεζ εκζαίμ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ. 

• Ακηαβςκζζηζηυηδηα: Μζα επζπείνδζδ πμο πνδζζιμπμζεί ζφζηδια ERP βίκεηαζ 

πενζζζυηενμ ακηαβςκζζηζηή ηαεχξ αεθηζχκεηαζ δ πμζυηδηα ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ μ 

ηνυπμξ πμο αοηή πανέπεηαζ ζημοξ πνήζηεξ. Δπζπθέμκ υθεξ μζ δζαδζηαζίεξ ηδξ 

επζπείνδζδξ έπμοκ ςξ αάζδ ηδκ ίδζα ηεπκμθμβία δ μπμία οπμζηδνίγεζ ορδθμφ 

επζπέδμο, ιεβάθδξ ηαπφηδηαξ ηαζ ιζηνμφ ηυζημοξ επζπεζνδιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ. Σέθμξ 

δ ελοπδνέηδζδ ημο πεθάηδ βίκεηαζ πενζζζυηενμ εοέθζηηδ ηαζ πανάθθδθα δ επζπείνδζδ 

έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμζανιυγεηαζ εοημθυηενα ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ. 

• Σεπκμθμβία: Ζ ηεπκμθμβία ηςκ ζοζηδιάηςκ ERP έπεζ ηάπμζα ζδζυιμνθα ηαζ ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά πμο ηδκ ηαεζζημφκ ιμκαδζηή. Καηανπήκ ημ ηυζημξ ζοκηήνδζδξ ημο 

θμβζζιζημφ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ βεκζηυηενα είκαζ παιδθυ. Δπζπθέμκ υπςξ ακαθένεδηε 

ηαζ παναπάκς ηδκ πθδνμθμνία ηδκ παναηηδνίγεζ δ ορδθή πμζυηδηα ηαεχξ ηαζ δ 

ιεβάθδ ηαπφηδηα πμο ζοβηεκηνχκεηαζ ηαζ επελενβάγεηαζ. Πανάθθδθα ημ 

πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια, ημ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ ηαζ δ πθαηθυνια θεζημονβίαξ είκαζ 

εκζαία βζα υθμοξ. Σέθμξ επζηοβπάκεηαζ δ μιμζμβεκκμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ. 

• Πμζυηδηα: Σα ERP ζοζηήιαηα ηα δζαηνίκεζ δ ιεβάθδ ηαπφηδηα, δ αλζμπζζηία, δ 

αζθάθεζα, δ ζοκηδνζζδιυηδηα, δ πνμζανιμζηζηυηδηα ηαζ δ εοπνδζηία ηα μπμία είκαζ 

ζοκχκοια ηδξ πμζυηδηαξ. Δπζπθέμκ δ πμζυηδηα ελαζθαθίγεηαζ ιε ημκ αοζηδνυ έθεβπμ 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ εβηονυηδηαξ ηδξ πθδνμθμνίαξ. Eπζπθέμκ πναβιαημπμζείηαζ δ 

ακάεεζδ νυθςκ ηαζ ανιμδζμηήηςκ. Έηζζ μ ηαεέκαξ βκςνίγεζ ηζ είκαζ αοηυ πμο αηνζαχξ 

πνέπεζ κα ηάκεζ ηαζ πχξ κα ημ ηάκεζ ιε ημ ζςζηυηενμ ηνυπμ. Σέθμξ εα ιπμνμφζε κα 

πεζ ηακείξ υηζ ημ ERP οπμζηδνίγεζ άιεζα ηδκ έκκμζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαζ βεκζηυηενα 

δζαδζηαζίεξ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ. 

• Άιεζμ ηένδμξ: Σμ ηένδμξ πμο πνμηφπηεζ απυ έκα ζφζηδια ERP είκαζ άιεζμ εθυζμκ 

πενζμνίγεηαζ δ μνβακςηζηή δμιή ημο πθδνμθμνζαημφ ηέκηνμο, ημ πνμζςπζηυ πμο 

ακαπηφζζεζ ημ θμβζζιζηυ ηαεχξ ηαζ μ πνυκμξ ακάθοζδξ ηςκ απαζηήζεςκ. Σα 

ζθάθιαηα ηαηά ηδκ ακάπηολδ ηαζ θεζημονβία ιεζχκμκηαζ ζηακμπμζδηζηά ηαζ δ 

ζοκηήνδζδ δεκ ημζηίγεζ πμθθά, αθμφ ηχνα έπμοιε ιυκμ έκα ακηί πμθθαπθά 

ζοζηήιαηα. Δπζπθέμκ δ οπάνπμοζα ηεπκμβκςζία δεκ απμννίπηεηαζ. Ακηίεεηα ιπμνεί 

κα ζοκδοαζηεί ανιμκζηά ιε ημ οπάνπμκ ζφζηδια ERP. Σέθμξ οπάνπεζ δοκαηυηδηα 

επζημζκςκίαξ ιε ημκ πνμιδεεοηή ημο ζοζηήιαημξ, ιε απμηέθεζια ηδ 

δζαπναβιάηεοζδξ ηδξ ηζιήξ ημο ηαζ ηδκ επίηεολδ ηαθφηενςκ εηπηχζεςκ. 

• Θεηζηέξ επζδνάζεζξ: Tμ υθεθμξ ηδξ επζπείνδζδξ ελαζηίαξ ηδξ πνήζδξ ημο ζοζηήιαημξ 

ημο ERP είκαζ ακοπμθυβζζηδξ αλίαξ . Καηανπήκ επζηναηεί δ ηαζκμημιία υζςκ αθμνά 

ηζξ ζδέεξ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ. Δπζπνυζεεηα ημ ERP 

οπμζηδνίγεζ ζφβπνμκεξ δζμζηδηζηέξ δμιέξ ηαζ ζπήιαηα ζενανπίαξ, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ 

ακαδζμνβάκςζδ. Σαοηυπνμκα ηαηανβμφκηαζ ηα εκδζάιεζα ζηνχιαηα δζμίηδζδξ ηαζ 

πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα μζ εθανιμβέξ κα είκαζ μζ ίδζεξ βζα υθμοξ ημοξ πνήζηεξ. 

• Ακαιεκυιεκεξ εεηζηέξ επζπηχζεζξ: Καηανπήκ αεθηζχκεηαζ μ πνυκμξ ηαζ δ ηαπφηδηα 

πναβιαημπμίδζδξ ηςκ παναββεθζχκ ιε απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηςκ απμεειάηςκ. 
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Δπζπθέμκ πναβιαημπμζείηαζ αλζμζδιείςηδ ιείςζδ ηςκ logistics ηαζ ηςκ πυνςκ ηδξ 

πθδνμθμνζηήξ. ε βεκζηέξ βναιιέξ θμζπυκ παναηδνείηαζ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ υζςκ 

αθμνά ημκ μζημκμιζηυ ημιέα ηαζ ιεζχκεηαζ ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 

3.6 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ERP 

Καηά ηδκ οζμεέηδζδ εκυξ ζοζηήιαημξ ΔRΡ απυ ηδκ επζπείνδζδ εα πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ 

ηαζ μζ παναηάης πνμαθδιαηζζιμί. 

Πνχηα απ' υθα δ επζπείνδζδ εα πνέπεζ κα πθδνμί ηζξ απαζημφιεκεξ πνμτπμεέζεζξ χζηε κα 

ακηεπελέθεεζ ζηδκ πμθοπθμηυηδηα πμο ανηεηέξ θμνέξ παναηηδνίγεζ ζοζηήιαηα ΔRΡ. Πμθθέξ 

θμνέξ απαζηείηαζ ακαζπεδζαζιυξ ηδξ επζπείνδζδξ, βζα ηδκ ζηακμπμζδηζηή εθανιμβή ημο ΔRΡ. 

Δπίζδξ ανηεηέξ θμνέξ μ ηνυπμξ πμο θεζημονβεί ιζα εηαζνεία δζαθένεζ ηαηά πμθφ απυ ηδ 

θεζημονβία ηαζ ηδ θμβζηή ημο ΔRΡ. Γεκζηυηενα δ εβηαηάζηαζδ εκυξ ΔRΡ απαζηεί πνυζθμνμ 

έδαθμξ. Απαζηεί δδθαδή δ επζπείνδζδ κα δζαεέηεζ ή κα είκαζ δζαηεεεζιέκδ κα ελμπθζζηεί ιε κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ . Δπίζδξ εα πνέπεζ μζ άκενςπμζ κα δεπημφκ ημ ηαζκμφνβζμ ζφζηδια ηαζ κα είκαζ 

δεηηζημί ζημ κα ιάεμοκ ηαζκμφνβζα πνάβιαηα. 

Πνμτπμεέημοκ πθήνδ βκχζδ βζα ηδκ πνδζζιμπμίδζδ ημοξ είηε απυ ημοξ πνήζηεξ, βζα κα ιπμνμφκ 

κα απμδχζμοκ ηα ιέβζζηα, είηε απυ αοημφξ πμο ημ εβηαεζζημφκ ζηδκ ηάεε επζπείνδζδ. 

Ζ εβηαηάζηαζδ εκυξ ΔRΡ ζοζηήιαημξ ηαζ δ ακάπηολδ ημο απαζηεί ορδθυ ηυζημξ. Έηζζ δεκ 

έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ημ πνδζζιμπμζήζμοκ υθεξ μζ επζπεζνήζεζξ 

3.7 ΠΩ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔΗ  “Ζ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

ΔΠΔΝΓΤΖ” Δ ΔΝΑ ERP 

Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ επζζηνμθήξ επέκδοζδξ (Return Of Investments - RΟΗ) ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

ΔRΡ αθ' εκυξ είκαζ δφζημθδ δζαδζηαζία ηαζ αθ' εηένμο δε ζοκδοάγεηαζ απαναίηδηα ιε ηδκ 

επζηοπία ημο ένβμο, ηαεχξ δεκ είκαζ θίβεξ μζ πενζπηχζεζξ πμο επζηοπείξ εβηαηαζηάζεζξ 

ζοζηδιάηςκ ΔRΡ δεκ έπμοκ ζηακμπμζδηζηή «επζζηνμθή επέκδοζδξ». 

Δκδεζηηζηά, ιπμνμφιε κα ακαθένμοιε υηζ μζ επεκδφζεζξ ΔRΡ απμζαέκμκηαζ ζε δζάζηδια πενίπμο 

δφμ εηχκ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηαθφηενδξ απυδμζδξ ηδξ επζπείνδζδξ. Αθεκυξ δ εβηαηάζηαζδ 

εκυξ ζοζηήιαημξ ΔRΡ δδιζμονβεί ηαθφηενεξ δμιέξ ζηδκ επζπείνδζδ, μζ μπμίεξ επζηνέπμοκ ζημοξ 

ενβαγυιεκμοξ κα είκαζ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζημί ηαζ πζμ παναβςβζημί. Ωζηυζμ αοηή δ 

αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ δε ιεηαθνάγεηαζ πάκηα ζε μζημκμιζηά μθέθδ. Κάηζ ηέημζμ είκαζ 

εφθμβμ κα ζοιααίκεζ ζε πενζπηχζεζξ πμο μ πνμτπμθμβζζιυξ εκυξ ένβμο ΔRΡ πανμοζζάγεζ 

ιεβάθδ απυηθζζδ. Πμθθμί είκαζ μζ θυβμζ πμο ιπμνεί κα ζοκηεθέζμοκ ζ' αοηή ηδκ απυηθζζδ: 

• Πνχηα απ' υθα δ ηνμπμπμίδζδ ή πνμζεήηδ ημο θμβζζιζημφ - customization - πμο 

ιπμνεί κα επδνεάζεζ υθδ ηδ δμιή ημο ζοζηήιαημξ ΔRΡ θένκμκηαξ αθθεπάθθδθεξ 

αθθαβέξ, ιπμνεί κα επδνεάζεζ ανκδηζηά ημκ πνμτπμθμβζζιυ. 

• Πανάθθδθα δ ιεηαθμνά ηςκ δεδμιέκςκ απυ ηα παθζά ζοζηήιαηα ζηζξ αάζεζξ ημο 

ΔRΡ, ζε άθθδ ιμνθή (ιεηάπηςζδ), δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ 

πνμτπμθμβζζιυ. 

• Οζ δμηζιέξ πμο βίκμκηαζ, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ πνμζανιμβή ημο ΔRΡ αάζδ ημο 

θμβζζιζημφ πμο δζαεέηεζ ηαζ πνδζζιμπμζεί ήδδ ιζα επζπείνδζδ, απμηεθεί άθθμ έκα 

ζδιακηζηυ πανάβμκηα. 

• Έκαξ αηυια πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο ένβμο, είκαζ δ 

ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ πμο πνήγμοκ ζφβηνζζδξ ηαζ ηαλζκυιδζδξ, πνζκ ημ πέναζια 

ηςκ ζημζπείςκ ζημ ΔRΡ, εζδζηά ζε πενζπηχζεζξ ιε ηενάζηζμοξ υβημοξ δεδμιέκςκ. 
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• Ζ ζοιαμοθεοηζηή ζοκδνμιή απυ έιπεζνμοξ ζοιαμφθμοξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ παηέημ ή 

ζημκ ηθάδμ, εκεπυιεκα κα έπεζ ηυζημξ ιεβαθφηενμ απ’ ημ πνμαθεπυιεκμ. ηδκ 

επζπείνδζδ ημζηίγεζ ηαζ δ εκδεπυιεκδ απχθεζα ζηεθεπχκ, πμο εα δοζανεζηδεμφκ απυ 

ηδκ αθθαβή ζημοξ νυθμοξ ημοξ ηαζ εα απμπςνήζμοκ, ηαεχξ ηαζ δ πνμζέθηοζδ ηςκ 

ακηζηαηαζηαηχκ ημοξ. 

• Δπίζδξ, ημ ηυζημξ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδεπυιεκα κα είκαζ ιεβαθφηενμ απ’ υηζ είπε 

εηηζιδεεί. 

• Σέθμξ δ ακαιμκή βζα ηδκ απυδμζδ ηδξ επέκδοζδξ ίζςξ κα επζθένεζ ηνζαέξ. 

 

3.8 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ERP ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΤΝ 

Σα ζφβπνμκα ζοζηήιαηα ERP’s αοημιαημπμζμφκ υθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ θεζημονβίεξ ιζαξ 

ζφβπνμκδξ επζπείνδζδξ. Αοηέξ μζ δζαδζηαζίεξ είκαζ μζημκμιζηέξ, ημζημθμβζηέξ, μνβακςηζηέξ, 

δζαδζηαζίεξ αβμνχκ ηαζ πςθήζεςκ, παναβςβήξ, δζακμιήξ, δζαπείνζζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ 

ηαζ ηέθμξ δζαδζηαζίεξ παβίςκ ηαζ ένβςκ. Γζα ηδκ ηάθορδ αοηχκ ηςκ δζαδζηαζζχκ, οπάνπμοκ 

πμζηίθμζ ηφπμζ ζοζηδιάηςκ ERP. Ζ επζθμβή ημο ηαεεκυξ ελανηάηαζ απυ ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ 

απαζηήζεζξ ημο ηάεε μνβακζζιμφ ή επζπείνδζδξ. Ονζζιέκμοξ απυ ημοξ ημιείξ πμο ιπμνεί κα 

απεοεφκμκηαζ εζδζηά ζοζηήιαηα ERP είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

• Γζαπείνζζδ ημο μζημκμιζημφ ημιέα: Σα ζοζηήιαηα ERP μνβακχκμοκ ηδκ 

μζημκμιζηή δζαπείνζζδ ηδξ επζπείνδζδξ. ηακ θέιε μζημκμιζηή δζαπείνζζδ, 

ακαθενυιαζηε ζε δφμ πνάβιαηα: 

 ηδκ θμβζζηζηή (βεκζηή ηαζ ακαθοηζηή), υπμο ηα ζοβηεηνζιέκα ζοζηήιαηα ERP 

ακαθφμοκ ηδκ βεκζηή ηαζ ηδκ ακαθοηζηή θμβζζηζηή 

 ηζξ δζμζηδηζηέξ δζαδζηαζίεξ (πνμιήεεζεξ, απμεήηδ, ηζιμθυβδζδ). Σα ζοζηήιαηα 

ERP δζεοημθφκμοκ πάνα πμθφ ηδκ δζαδζηαζία ηδκ ζςζηή δζαπείνζζδ ημο 

πνμτπμθμβζζιμφ ηαζ ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ ηαιείςκ. Πνμζθένμοκ ενβαθεία βζα ημκ 

επζιενζζιυ ηυζημοξ ηαζ ηδκ δδιζμονβία ηέκηνςκ ηυζημοξ. Αηυιδ επζηοβπάκεηαζ μ 

ηαηάθθδθμξ πεζνζζιυξ ηςκ παβίςκ ηαζ υθςκ ηςκ θμβανζαζιχκ (πθδνςηέςκ ηαζ 

εζζπναηηέςκ). Δπζπνυζεεηα ζοιαάθμοκ ζηδκ επίηεολδ ιζαξ ζηακμπμζδηζηήξ 

επζημζκςκίαξ ιε ημοξ πνμιδεεοηέξ. οιπεναζιαηζηά δ ζοιαμθή ημοξ ζημκ 

πνδιαημμζημκμιζηυ ημιέα είκαζ ακεηηίιδηδξ αλίαξ. 

• Γζαπείνζζδ ένβμο: Μζα αηυια ζδιακηζηή εθανιμβή ηςκ ζοζηδιάηςκ ERP είκαζ 

ηαζ δ δζαπείνζζδ ένβςκ δ μπμία απεοεφκεηαζ ζε παναβςβζηέξ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηέξ 

αζμιδπακίεξ πμο οπμζηδνίγμοκ ηδ δζαπείνζζδ ιεβάθςκ ένβςκ δδιμζίςκ ή 

ζδζςηζηχκ ένβςκ, ζηδκ δζαπείνζζδ ηεπκζηχκ εηαζνζχκ, ενβμηαλίςκ, ηαεχξ ηαζ 

πμθθχκ άθθςκ μνβακζζιχκ. Με ηδ αμήεεζα εκυξ ζοζηήιαημξ ERP ηάεε ένβμ 

ημζημθμβείηαζ ζηακμπμζδηζηά ηαζ παναημθμοεείηαζ δ πμνεία ημο. Γεκζηυηενα 

ελαζθαθίγεηαζ δ επζηοπήξ δζεηπεναίςζδ ημο ζε υθα ηα ζηάδζα ημο, απυ ηδκ 

αλζμθυβδζδ πνμζθμνάξ έςξ ηδκ πανάδμζδ ιέζα ζηδκ εββοδιέκδ πνμκζηή πενίμδμ. 

• Γζαπείνζζδ παναβςβήξ: ηδ δζαπείνζζδ παναβςβήξ πναβιαημπμζείηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ 

ηςκ βεκζηχκ ηαζ εζδζηχκ πνμδζαβναθχκ ημο παναβυιεκμο πνμσυκημξ ηαεχξ ηαζ δ 

ιεηααμθέξ ηςκ πνμδζαβναθχκ. Δδχ πναβιαημπμζείηαζ ηαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ ηςκ 

πθάκςκ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ υπςξ επίζδξ ηαζ δ παναημθμφεδζδ ηδξ. 

Πνμζθένμκηαζ ιδπακζζιμί βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ηδκ ημζημθυβδζδ ηδξ 

παναβςβήξ. ηδ δζαπείνζζδ ηδξ παναβςβήξ ηα ζοζηήιαηα ERP πνμαθέπμοκ ηζξ 

απαζηήζεζξ πμο οπάνπμοκ βζα ηα οθζηά πμο εα πνεζαζημφκ βζα κα παναπεεί ημ πνμσυκ. 

Γεκζηά, έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα απμηφπςζδξ ημο θναζεμθμβίμο πμο   εα  αημθμοεδεεί 

βζα ηδκ  παναβςβή  ηςκ  πνμσυκηςκ.   Δπζπθέμκ  ηα ERP 
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δζαεέημοκ πίκαηεξ οθζηχκ ηαζ ζοκηαβμθυβζα ιε απμηέθεζια ηδκ άνζζηδ δζαπείνζζδ 

ηςκ πανηίδςκ, ηςκ απμεειάηςκ ηαζ ηςκ ζεζνζαηχκ ανζειχκ ηςκ πνμσυκηςκ. 

• Γζαπείνζζδ επζπεζνήζεςκ: υπςξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ παναπάκς, ημ ERP ςξ ιέθμξ ηςκ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ζηακμπμζεί ηζξ δζάθμνεξ ακάβηεξ ιίαξ επζπείνδζδξ, υπςξ 

είκαζ μζ ζοκαθθαβέξ ιε ημοξ πεθάηεξ, ημοξ πνμιδεεοηέξ, δ ημζημθυβδζδ, δ 

ηζιμθυβδζδ, δ θμβζζηζηή, δ απμεήηδ ηαζ μζ πνμιδεεοηέξ. 

• Διπμνζηή Γζαπείνζζδ: Ζ ειπμνζηή δζαπείνζζδ πενζθαιαάκεζ ηδ δζαπείνζζδ αβμνχκ ηαζ 

πςθήζεςκ. ’ αοηυ ημ ζδιείμ πναβιαημπμζείηαζ έθεβπμξ, ένεοκα, πνμζθμνέξ ηαζ 

ζοιαυθαζα πάκς ζηα πνμξ πχθδζδ ή αβμνά πνμσυκηα. Πανάθθδθα εθανιυγμκηαζ 

ηζιμθμβζαηέξ ηαζ πμθζηζηέξ εηπηχζεςκ ζηα παναβυιεκα πνμσυκηα ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ 

δζαπείνζζδ ηςκ απμεδηχκ πναβιαημπμζείηαζ ιε ημκ έθεβπμ ηςκ απμεειάηςκ, ηςκ 

πανηίδςκ ηαζ ηςκ παναββεθζχκ ακαπθήνςζδξ ηςκ ηοπυκ απςθεζχκ ηαηά ηδκ 

παναβςβή. 

• Μζα αηυια εθανιμβή ηςκ ζοζηδιάηςκ ERP’s είκαζ ηαζ δ δζαπείνζζδ ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ ζημζπείςκ ημο πνμζςπζημφ ηδξ 

επζπείνδζδξ Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μνβακχκεηαζ δ επζπείνδζδ ζημ κα επζθέλεζ κέμ 

πνμζςπζηυ. Δπίζδξ ηναηείηαζ πανμοζζμθυβζμ, ι ’αοηυκ ημκ ηνυπμ εθέβπεηαζ δ είζμδμ 

ηαζ δ έλμδμ ηςκ οπαθθήθςκ. Πανάθθδθα εκδιενχκεηαζ δ δζμίηδζδ βζα ημκ 

πνμτπμθμβζζιυ ημο ηυζημοξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ. Σέθμξ, θοζζηά εθέβπεηαζ ηαζ 

παναημθμοεείηαζ δ ιζζεμδμζία ηςκ οπαθθήθςκ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 

 

 

 

3.9 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ERP 

Κάεε ERP ζφζηδια έπεζ ηα δοκαηά ηαζ ηα αδφκαηα ζδιεία ημο. Άθθμ είκαζ ηαθυ ζηδκ 

παναβςβή, άθθμ ζηδ δζαπείνζζδ ακενχπζκςκ πυνςκ ηαζ, βεκζηά, εάκ οπήνπε έκα ERP ζφζηδια 

πμο εα ήηακ ημ ηαθφηενμ απυ υθα ηα άθθα ζε υθα ηα ζδιεία, ηαηαθαααίκμοιε υηζ δε εα οπήνπε 

ακηαβςκζζιυξ. 

Μζα πνμζέββζζδ είκαζ κα δμφιε πμζμζ ημιείξ εκδζαθένμοκ πενζζζυηενμ ηδ δναζηδνζυηδηα ηδξ 

επζπείνδζδξ ιαξ ηαζ κα επζθέλμοιε ημ ERP πμο είκαζ ηαηαθθδθυηενμ ζε αοημφξ. Μζα άθθδ 

πνμζέββζζδ, ηδκ μπμία αημθμοεεί δ πθεζμρδθία ηςκ εηαζνζχκ, είκαζ δ επζθμβή ημο ζοζηήιαημξ 

ERP πμο ηαθφπηεζ ηαθφηενα ηδ αζμιδπακία ζηδκ μπμία δναζηδνζμπμζείηαζ δ επζπείνδζδ ιαξ, π.π. 

ηαηαζηεοέξ, παναβςβή, οπδνεζίεξ η.η.θ. 

Ζ επζπείνδζδ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα είηε κα ηαηαζηεοάζεζ έκα ERP ζφζηδια ή κα πνμιδεεοηεί 

ηάπμζμ απυ αοηά πμο δζαηίεεκηαζ ζηδκ αβμνά ηαζ κα ημ πνμζανιυζεζ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ. Καηά ηδ 

θάζδ επζθμβήξ ημο ERP ζοζηήιαημξ πνέπεζ κα εθεβπεμφκ μζ παναηάης πνμτπμεέζεζξ: 

• Καηανπήκ ακ ηαθφπημκηαζ υθεξ μζ θεζημονβζηέξ πενζμπέξ ηδξ επζπείνδζδξ, ακ δδθαδή 

ιπμνμφκ κα μθμηθδνςεμφκ υθεξ μζ επζπεζνδιαηζηέξ θεζημονβίεξ ή δζαδζηαζίεξ. 

• Δπίζδξ εα πνέπεζ κα εθεβπεεί εάκ ημ ζφζηδια ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ πνυζθαηεξ 

ηεπκμθμβζηέξ ηάζεζξ ηαζ ελεθίλεζξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ. 

• Πανάθθδθα μ πνμιδεεοηήξ είκαζ απαναίηδημ κα ενεοκδεεί ακ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα 

βζα ακάπηολδ πνυζεεηςκ δελζμηήηςκ ημο ζοζηήιαημξ. 

• Έκα αηυιδ ζημζπείμ πμο πνέπεζ κα εθεβπεεί είκαζ ακ μζ έημζιεξ επζθμβέξ πμο 

πνμζθένεζ ημ ERP ζφζηδια βζα ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ οπδνεζία είκαζ ανηεηέξ. 

• Σέθμξ πνέπεζ κα οπάνπεζ έθεβπμξ βζα ημ ακ δ ηζιή ακηαπμηνίκεηαζ ζηα πνμζδμηχιεκα 

μζημκμιζηά μθέθδ. 

Tα ζοζηήιαηα ERP είκαζ βεβμκυξ υηζ πανέπμοκ ζηακμπμζδηζηέξ θφζεζξ ζε ηάεε επζπείνδζδ. 

Ακάθμβα ιε ηδ ιμνθή ηδξ θφζεςξ πμο πανέπμοκ, δζαηνίκμκηαζ ζε (α) ηάεεηα ηα μπμία 
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πνμζεββίγμοκ ηάπμζμοξ ημιείξ ιε ιεβαθφηενδ αανφηδηα απυ άθθμοξ ηαζ ζε (α) βεκζηά, ηα μπμία 

δίκμοκ ηδκ ίδζα πνμζμπή ηαζ αανφηδηα ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ. 

• Κάεεηδ θφζδ: Ζ ηάεεηδ θφζδ πνμηείκεηαζ υηακ δ ζοιπενζθμνά ιζαξ επζπείνδζδξ ή 

ιζαξ αθοζίδαξ επζπεζνήζεςκ είκαζ μιμζμβεκήξ ηαζ ζηαεενή ηαζ ιεηααάθθεηαζ ιε 

υιμζμ ηνυπμ ζε υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

Ωζηυζμ δ ηάεεηδ θφζδ δεκ παφεζ κα έπεζ ηδκ ανκδηζηή ηδξ πθεονά. Καηανπήκ ίζςξ δ 

κμμηνμπία ηαζ μζ πναηηζηέξ ηδξ ηάεεηδξ θφζδξ κα ιδ ζοιθςκμφκ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

επζπείνδζδ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ πμο έπεζ. Δπζπνυζεεηα δ ηάεεηδ θφζδ μθείθεζ κα ιδκ 

πανειααίκεζ ανκδηζηά ζηζξ οπάνπμοζεξ θεζημονβίεξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ημ ηυζημξ 

πνμζανιμβήξ ηδξ ζε αοηέξ κα ιδκ είκαζ απαβμνεοηζηά ορδθυ. Σέθμξ ιζα επζπείνδζδ 

μθείθεζ κα θάαεζ ζμαανά οπυρδ ηδξ υηζ εκδεπυιεκα κα έπεζ ημκ ίδζμ ηνυπμ θεζημονβίαξ 

ιε ιζα άθθδ δ μπμία έπεζ οζμεεηήζεζ ηδκ ίδζα ηάεεηδ θφζδ. 

• Γεκζηή θφζδ: Ζ βεκζηή θφζδ εθανιυγεηαζ υηακ δ επζπείνδζδ δεκ οζηενεί ζε ηίπμηα 

υζμκ αθμνά ηδκ πνςημπμνία, ηδκ αζθάθεζα, ηδκ ηεπκμβκςζία, ημ ακηαβςκζζηζηυ 

πθεμκέηηδια ηαζ άθθμοξ ημιείξ. 

Ωζηυζμ δ βεκζηή θφζδ δεκ παφεζ κα έπεζ ηαζ αοηή μνζζιέκα ανκδηζηά ζδιεία. Πνχηα 

απυ υθα, εάκ μζ πναηηζηέξ ηδξ ηάεεηδξ θφζδξ δζαθένμοκ ανηεηά, ιπμνεί κα πάνεζ 

ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ημ ηυζημξ κα καζ ανηεηά ιεβάθμ ιέπνζ δ βεκζηή θφζδ κα 

πνμζανιμζηεί ζηδκ επζπείνδζδ, δδθαδή ιέπνζ κα πναβιαημπμζδεεί δ απαζημφιεκδ 

παναιεηνμπμίδζδ. Δπζπνυζεεηα, πμθθέξ θμνέξ είκαζ ανηεηά δφζημθμ κα ανεεεί ημ 

ηαηάθθδθμ πνμζςπζηυ πμο εα πναβιαημπμζήζεζ επζηοπχξ ηδκ παναιεηνμπμίδζδ. 

 

 3.10 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ERP 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ 

Aπ’ ηδ ζηζβιή πμο είκαζ κα εθανιμζηεί έκα ERP ζφζηδια ζε ιζα επζπείνδζδ, πνέπεζ κα 

πναβιαημπμζείηαζ ηάπμζμξ έθεβπμξ ηαζ ιζα ιμνθή αλζμθυβδζδξ έηζζ χζηε κα εηηζιδεεί δ 

πνμζθμνά ημο ζοζηήιαημξ ηαζ πμζα πνυηεζηαζ κα είκαζ δ βεκζηυηενδ πμνεία ηδξ επζπείνδζδξ. 

Βαζζηά είκαζ βκςζηέξ δομ ιέεμδμζ αλζμθυβδζδξ πμο απαζημφκ ημκ ίδζμ πνυκμ οθμπμίδζδξ, πμο 

πανμοζζάγμκηαζ πζμ ηάης. 

 

3.10.1 Μέζνδνο απφδεημεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ERP 

φιθςκα ιε αοηή ηδ ιεεμδμθμβία ημ ζφζηδια ERP δμηζιάγεηαζ βζα έκα πνμκζηυ δζάζηδια απυ 

ηδκ επζπείνδζδ μφηςξ χζηε κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ υθμζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο ηαζ ηδ κμμηνμπία 

πμο πνυηεζηαζ κα πνμςεήζεζ ζηδκ επζπείνδζδ. 

ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ηα ζηεθέπδ ηδξ επζπείνδζδξ δζαιμνθχκμοκ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ άπμρδ 

βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια, ηαεχξ ζοιιεηέπμοκ πάνα πμθφ ζηδκ οθμπμίδζδ ημο ηαζ 

βεκζηυηενα ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο. Κάηζ ηέημζμ αέααζα ζοκεπάβεηαζ ηδκ δδιζμονβία ηαζ 

εθανιμβή ζεκανίςκ ζημ ζφζηδια απυ πθεονάξ επζπείνδζδξ, πνάβια πμο απαζηεί ιεβάθμ ηυζημξ. 

Αηυιδ πνέπεζ κα οπάνπμοκ άημια πμο εα πνδζζιμπμζήζμοκ ημ ζφζηδια, ηαεχξ ηαζ ανιυδζμζ 

ειπεζνμβκχιμκεξ πμο εα ζοιαμοθέρμοκ ημοξ πνήζηεξ ζε ηοπυκ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ. 

Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ αοηήξ ιεευδμο είκαζ υηζ δεκ ακαθφμκηαζ ζε αάεμξ μζ θεζημονβζηέξ 

απαζηήζεζξ. Ακηζεέηςξ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ βεκζηυηενδ ακάθοζδ ηςκ απαζηήζεςκ πμο έπεζ δ 

επζπείνδζδ, μζ μπμίεξ ηδξ πανέπμοκ έκα ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια. Έκα αηυιδ 

παναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ δεκ ελεηάγμκηαζ υθα ηα ERP βζα κα επζθεβεί έκα απυ αοηά. Αοηυ πμο 

ζηδκ μοζία βίκεηαζ, είκαζ ιζα δζαδζηαζία επζθμβήξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ERP ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία εβηαείζηαηαζ ημ ERP ζηδκ επζπείνδζδ βζα κα εηηζιδεεί δ θεζημονβία ημο, κα απμηηδεεί 

βκχζδ ημο κέμο ηνυπμο θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαεχξ ηαζ ηςκ μνβακςηζηχκ δμιχκ πμο 

απαζημφκηαζ.
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ηδκ μοζία ηα ζηάδζα πμο αημθμοεμφκηαζ ζε αοηή ηδ ιέεμδμ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

• Πνμεημζιαζία ημο ένβμο ηαζ ηδξ μιάδαξ: ημ πνχημ πνάβια πμο βίκεηαζ ζε αοηυ ημ 

ζηάδζμ είκαζ ηάπμζεξ ζοκεκηεφλεζξ ηαζ έθεβπμξ δζαθυνςκ εββνάθςκ χζηε κα βίκεζ 

ηαηακμδηυ πμζμξ ή πμζμζ είκαζ μζ ζηυπμζ ημο ένβμο. ηδ ζοκέπεζα δεζιεφμκηαζ ηα ιέθδ 

πμο εα απμηεθέζμοκ ηδκ μιάδα οθμπμίδζδξ ηαζ εηηζιχκηαζ μζ ηοπυκ ηίκδοκμζ πμο 

ιπμνεί κα οπάνπμοκ, ακαπηφζζμκηαξ έκα πθάκμ δζαπείνζζδξ αοηχκ. Σέθμξ 

πναβιαημπμζείηαζ πνμαμθή ημο ένβμο. Αοηυ πμο πνμηφπηεζ απυ αοηυ ημ ζηάδζμ είκαζ 

έκα πνμκμδζάβναιια ημ μπμίμ πνμεημζιάγεζ ηδκ μιάδα ηαζ ηδκ επζπείνδζδ βεκζηυηενα 

βζα ηδ δμηζιή ημο ΔRΡ. 

• Ακάθοζδ ηαζνζάζιαημξ: εδχ ανπίγεζ δ πναβιαημπμίδζδ ζοπκχκ ζοκακηήζεςκ ιε 

ζημπυ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ απαζηήζεςκ. Δπζπθέμκ ακαπηφζζεηαζ έκα ιμκηέθμ 

δζαδζηαζζχκ ιε πνήζδ δμηζιαζηζηχκ δμζμθδρζχκ ηαζ ηαεμνίγεηαζ ηζ ιπμνεί κα βίκεζ 

χζηε κα αεθηζςεμφκ μζ δζαδζηαζίεξ. Γδθαδή αοηυ πμο πνμηφπηεζ απυ αοηυ ημ ζηάδζμ 

είκαζ ιζα ηαηάζηαζδ ιε ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ απαζηήζεζξ ηαζ έκα ιμκηέθμ δζαδζηαζζχκ. 

• Δπζθμβή ζοζηήιαημξ: ζε αοηυ ημ ζηάδζμ επζθέβεηαζ έκα ΔRΡ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ 

ζοκενβαζίαξ εκυξ ζοιαμοθεοηζημφ μνβακζζιμφ. Αοηυξ μ μνβακζζιυξ έπεζ ιεβάθδ 

ειπεζνία υζμκ αθμνά ηέημζμο είδμοξ οθμπμζήζεζξ, ιε απμηέθεζια κα βκςνίγεζ πμθφ 

ηαθά πμίεξ είκαζ μζ ακάβηεξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ επζπείνδζδξ ηαζ πμζα ηα δοκαηά ηαζ 

αδφκαηα ζδιεία ηάεε ΔRΡ. Αοηυ πμο πνμηφπηεζ απυ αοηυ ημ ζηάδζμ είκαζ έκα 

πνυβναιια πμο πνμεημζιάγεζ ηδκ μιάδα ηαζ ημκ μνβακζζιυ βζα ηδ δμηζιή ημο ΔRΡ 

ζοζηήιαημξ. 

• Δπζαεααίςζδ επζθμβήξ ημο ζοζηήιαημξ ΔRΡ: ηαηανπήκ ηαεμνίγεηαζ ημ πνμκζηυ 

δζάζηδια δμηζιήξ ημο ΔRΡ. Δπζπνυζεεηα πναβιαημπμζείηαζ δ ηαηάθθδθδ 

πνμεημζιαζία ημο ζοζηήιαημξ δμηζιήξ ηαζ ημο δζαδζηαζηζημφ ιμκηέθμο. ηδ ζοκέπεζα 

ακαθφμκηαζ ηαζ αλζμθμβμφκηαζ ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ δμηζιή. 

Σέθμξ ακαθφεηαζ ημ πάζια (gap analysis) ηαζ δ δζαθμνά πμο οπάνπεζ ζημ ηζ 

δοκαηυηδηεξ έπεζ ημ ΔRΡ ηαζ ηζ ακάβηεξ έπεζ δ επζπείνδζδ. Αοηυ πμο πνμηφπηεζ απυ 

αοηυ ημ ζηάδζμ είκαζ δ θήρδ ηδξ απυθαζδξ βζα ημ ακ ημ ζοβηεηνζιέκμ ΔRΡ είκαζ 

ηαηάθθδθμ βζα ηδκ επζπείνδζδ χζηε κα ζοκεπίζεζ ή υπζ κα πνδζζιμπμζείηαζ. 

 

3.10.2 Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

Ζ επζπείνδζδ πμο επζθέβεζ ΔRΡ ιε αοηή ηδ ιέεμδμ, πνμζδζμνίγεζ ηζ είδμοξ δοκαηυηδηεξ ηαζ 

ηαζκμημιίεξ πνέπεζ κα έπεζ ημ ΔRΡ ηαζ δεζιεφεζ εκδζαθενυιεκμοξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ οθμπμίδζδξ. 

Ωζηυζμ δ ιέεμδμξ αοηή δεκ είκαζ ηυζμ θμβζηή υζμ θαίκεηαζ. Κνφαεζ ανηεηά ανκδηζηά ζδιεία 

ηαζ παβίδεξ βζα ημκ ίδζμ ημκ πεθάηδ. Κζ αοηυ βζαηί μ ίδζμξ μ πεθάηδξ εα πνέπεζ κα ζοιιεηάζπεζ 

ανηεηά ζηδκ απμηφπςζδ ηδξ οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηδκ ζςζηή δδιζμονβία ηςκ ακαβηχκ 

πμο έπεζ δ επζπείνδζδ ημο. Ωζηυζμ ηάηζ ηέημζμ ζδιαίκεζ υηζ εα ακαθάαεζ ημ νίζημ ιζαξ ιδ 

επζηοπδιέκδξ απμηφπςζδξ ηαζ ημ ηυζημξ ηαηαβναθήξ ηςκ ακαβηχκ ημο ένβμο. Δπίζδξ έπεζ ηδκ 

εοεφκδ ηδξ δέζιεοζδξ εζδζηχκ πμο εα ζοιιεηέπμοκ ζηδκ απμηφπςζδ ηαζ μθείθεζ κα έπεζ 

ηεπκζηέξ βκχζεζξ. 

Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ αοηήξ ηδξ ιεευδμο είκαζ υηζ απαζηείηαζ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια χζηε κα 

ζοβηεκηνςεμφκ μζ επζεοιδηέξ δοκαηυηδηεξ ημο ΔRΡ, πςνίξ επανηή πθδνμθυνδζδ πμθθέξ θμνέξ, 

ιε απμηέθεζια κα ιδκ είκαζ πθήνεζξ ή κα ιδκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ζηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ επζπείνδζδξ. Δπζπνυζεεηα μζ πανμοζζάζεζξ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο ΔΚΡ δζανημφκ 

ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ανηεηέξ θμνέξ δεκ είκαζ ζςζηά δζανενςιέκεξ, χζηε κα επζηεοπεεί δ 

πανμπή ζςζηήξ πθδνμθυνδζδξ πμο εα μδδβήζεζ ζε ιζα ηαπεία ηαζ ηαθή επζθμβή. Δπζπθέμκ δ 

επζηνμπή πμο επζθέβεζ ημ ζφζηδια ΔΚΡ βκςνίγεζ ηζξ θεζημονβίεξ ημο, αθθά δεκ ιπμνεί κα 

ηαηακμήζεζ αηνζαχξ ιε πμζμ ηνυπμ αοηέξ εα επδνεάζμοκ 
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ηδκ επζπείνδζδ. Δπίζδξ δ εζηυκα πμο έπεζ απμηοπςιέκδ βζα ηα πνμηεζκυιεκα ΔRΡ δεκ είκαζ 

ζαθήξ χζηε κα ηα ηαλζκμιήζεζ ζε ιζα ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ. Σέθμξ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δεκ 

είκαζ εθζηηυ κα δζαηοπςεεί πχξ ημ ζοβηεηνζιέκμ ΔRΡ εα θεζημονβήζεζ ιε ημ αέθηζζημ ηνυπμ 

ζηδκ επζπείνδζδ. Βεααίςξ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ υθα ηα παναπάκς παναηηδνίγμοκ ηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ ακ δ επζπείνδζδ δε δζαεέηεζ ανιυδζμ ηεπκζηυ ζφιαμοθμ. 
 

 

 

 

ηδκ μοζία ηα ζηάδζα πμο αημθμοεμφκηαζ ζε αοηή ηδ ιέεμδμ είκαζ   ηα αηυθμοεα: 

• Ανπζηή ακάθοζδ: ζε αοηυ ημ ζηάδζμ ηαηανπήκ πναβιαημπμζείηαζ μ ζπεδζαζιυξ ημο 

ένβμο εκχ ζηδ ζοκέπεζα ζοβηεκηνχκεηαζ ηαζ εθέβπεηαζ ημ απαζημφιεκμ οθζηυ. Δκ 

ζοκεπεία πνμζδζμνίγεηαζ ηαζ ακαθφεηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ οθμπμίδζδξ. Απυ αοηυ ημ 

ζηάδζμ θμζπυκ πνμηφπηεζ έκα θεπημιενέξ πνυβναιια ημο ένβμο χζηε κα επζηεοπεεί δ 

ζςζηή επζθμβή ηαεχξ ηαζ ιζα ηαηάζηαζδ ιε υθμοξ ημοξ πζεακμφξ πνμιδεεοηέξ. 

• Ακάθοζδ απαζηήζεςκ: αοηυ πμο βίκεηαζ ζε αοηυ ημ ζηάδζμ είκαζ δ πναβιαημπμίδζδ 

ζοκακηήζεςκ ιε ζηυπμ ηδ δζαηφπςζδ ηςκ απαζηήζεςκ. ηδ ζοκέπεζα πνμηφπημοκ 

ηάπμζα απμηεθέζιαηα ηα μπμία ακαθφμκηαζ. Απυ αοηυ ημ ζηάδζμ θμζπυκ πνμηφπηεζ 

ιζα ηαηάζηαζδ δ μπμία ακαθένεζ ηζξ θεζημονβζηέξ απαζηήζεζξ. 

•Πνυζηθδζδ εηδήθςζδξ εκδζαθένμκημξ: ζε αοηυ ημ ζδιείμ ανπζηά ζοβηεκηνχκμκηαζ 

πθδνμθμνίεξ βζα υθα ηα ΔRΡ's πμο είκαζ δζαεέζζια ηαζ απμηθείμκηαζ αοηά πμο δεκ 

πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ ορδθμφ επζπέδμο. Δκ ζοκεπεία ζοκηάζζεηαζ ηαζ 

απμζηέθθεηαζ δ «πνυζηθδζδ απμζημθήξ εκδζαθένμκημξ». Σέθμξ πανέπμκηαζ 

επελδβήζεζξ ζηα ενςηήιαηα πμο ηίεμκηαζ ηαζ αλζμθμβμφκηαζ μζ απακηήζεζξ ημοξ. Απυ 

αοηυ ημ ζηάδζμ θμζπυκ πνμηφπηεζ ημ έββναθμ ηδξ «πνυζηθδζδξ απμζημθήξ 

εκδζαθένμκημξ» ηαζ ιζα ιζηνή θίζηα ιε υθμοξ ημοξ πζεακμφξ πνμιδεεοηέξ (short list). 

• Δπζθμβή ζοζηήιαημξ: εδχ ηαηανπήκ ακαπηφζζεηαζ έκα ιμκηέθμ ζφιθςκα ιε ημ 

μπμίμ εα βίκμκηαζ μζ πανμοζζάζεζξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ εκ ηέθεζ δζελάβμκηαζ μζ 

πανμοζζάζεζξ. Μεηά αλζμθμβμφκηαζ υθεξ μζ πνμηάζεζξ χζηε κα παναδμεμφκ πνμξ  

ηδκ ακχηενδ δζμίηδζδ. 

Σα παναπάκς ζοκμρίγμκηαζ ζη ζπήια 3.3.
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ρήκα 3.3 ηάδηα κεζόδνπ πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

 

 

3.11 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ 

ΔRΡ 

Ζ ανπζηεηημκζηή ημο ζοζηήιαημξ επδνεάγεζ ηδ θεζημονβζηυηδηα, ηδκ απυδμζδ, ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα, ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ επέηηαζδ ημο ηαε' υθδ ηδ δζάνηεζα γςήξ ημο ηαζ 

βζα αοηυ πνεζάγεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημ ανπζηυ ζηάδζμ ζπεδίαζδξ χζηε ημ ζφζηδια κα είκαζ 

ζςζηά δμιδιέκμ. ηδκ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ ηάπμζεξ ζφβπνμκεξ ανπζηεηημκζηέξ ακάπηολδξ 

ηαζ θεζημονβίαξ ζοζηδιάηςκ ΔRΡ, πμο θοζζηά δεκ δζαθένμοκ απυ αοηέξ ηςκ οπυθμζπςκ 

ζοζηδιάηςκ πθδνμθμνζηήξ. 

3.11.1 Client – Server 

Ζ πζμ βκςζηή ανπζηεηημκζηή ηα ηεθεοηαία είημζζ πνυκζα - ηονίςξ ζε εθανιμβέξ αάζεςκ 

δεδμιέκςκ είκαζ αοηή ημο πεθάηδ -ελοπδνεηδηή (Client – Server). Ο πεθάηδξ ηαζ μ 

ελοπδνεηδηήξ είκαζ θμβζζιζηυ πμο εηηεθμφκηαζ ζημκ ίδζμ ή ζε δζαθμνεηζημφξ οπμθμβζζηέξ . ε 

αοηή ηδκ ανπζηεηημκζηή, μ πεθάηδξ ζηέθκεζ έκα αίηδια (request) βζα δεδμιέκα ζημκ ελοπδνεηδηή 

ηαζ αοηυξ επζζηνέθεζ ηδκ απάκηδζδ (response), ηδκ μπμία επελενβάγεηαζ μ πεθάηδξ ηαζ 

ειθακίγεζ ζημ πνήζηδ ηα απμηεθέζιαηα , υπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 3.4. 

Έκα ζφζηδια ΔRΡ ιπμνεί κα έπεζ οθμπμζδεεί πνδζζιμπμζχκηαξ ζφβπνμκεξ ανπζηεηημκζηέξ  

Client / Server . Δζδζηυηενα, έκα ζφζηδια Client – Server είκαζ έκα ζφζηδια ζημ μπμίμ ημ δίηηομ 

εκχκεζ δζάθμνμοξ οπμθμβζζηζημφξ πυνμοξ, χζηε μζ Clients κα ιπμνμφκ κα γδημφκ οπδνεζίεξ απυ 

έκακ Server , μ μπμίμξ πνμζθένεζ πθδνμθμνίεξ ή επζπνυζεεηδ οπμθμβζζηζηή ζζπφ. 

Ο Client είκαζ αοηυξ πμο αζηείηαζ ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ζοκήεςξ ζοκζζηά ηδκ 

εθανιμβή πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ πνήζηεξ. Ο Client δεκ ιπμνεί πανά κα ανίζηεηαζ ζ' έκα 

οπμθμβζζηή (ζηαειυξ ενβαζίαξ). Οζ οπδνεζίεξ πμο γδημφκηαζ απυ ημκ Client ιπμνεί κα 

οπάνπμοκ ζημοξ ίδζμοξ ζηαειμφξ ενβαζίαξ ή ζε απμιαηνοζιέκμοξ οπμθμβζζηέξ (servers) πμο 

ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιέζς εκυξ δζηηφμο. Ο Client λεηζκάεζ πάκηα ηδκ επζημζκςκία. 

Σα ζοζηαηζηά ημο Client είκαζ πμθφ απθά. Μζα Client ιδπακή πνέπεζ κα ιπμνεί κα ηάκεζ ηα 

αηυθμοεα: κα ηνέπεζ ημ θμβζζιζηυ ηςκ βναθζηχκ δζεπαθχκ πνδζηχκ (GUIs), κα δδιζμονβεί ηζξ 

αζηήζεζξ βζα πθδνμθμνίεξ ηαζ κα ηζξ ζηέθκεζ ζημκ server, κα απμεδηεφεζ ηζξ επζζηνεθυιεκεξ 

πθδνμθμνίεξ. Αοηέξ μζ αζηήζεζξ ηαεμνίγμοκ πυζδ ικήιδ πνεζάγεηαζ, πμζα ηαπφηδηα επελενβαζίαξ 

εα ιπμνμφζε κα αεθηζχζεζ ημκ πνυκμ ακηαπυηνζζδξ, ηαζ πυζδ πςνδηζηυηδηα απμεήηεοζδξ 

απαζηείηαζ.  
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Server είκαζ μ ιδπακζζιυξ πμο πανέπεζ ζοβηεηνζιέκεξ οπδνεζίεξ ζε Client-πνμβνάιιαηα πμο 

ηνέπμοκ ζε άθθμοξ. Ο Server απακηάεζ ζηζξ αζηήζεζξ πμο βίκμκηαζ απυ ημοξ Clients. 

Έκαξ Client ιπμνεί κα εκενβεί ςξ Server εάκ θαιαάκεζ ηαζ επελενβάγεηαζ αζηήζεζξ υπςξ αηνζαχξ 

ηαζ ηζξ ζηέθκεζ (βζα πανάδεζβια, έκαξ ζηαειυξ ενβαζίαξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ςξ Server 

εηηοπχζεςκ απυ άθθμοξ). Οζ Servers δεκ λεηζκάκε ηζξ επζημζκςκίεξ -πενζιέκμοκ ηζξ αζηήζεζξ ηςκ 

Clients. Δπζζηνέθμκηαξ ζημ πανάδεζβια ημο Server εηηοπχζεςκ εκυξ δζηηφμο, μ Client γδηάεζ 

απυ ημκ Server κα εηηοπχζεζ έκα ηείιεκμ ζε έκακ ζοβηεηνζιέκμ εηηοπςηή ηαζ μ Server 

πνμζεέηεζ ηδκ εηηφπςζδ ζε ιζα μονά ηαζ εκδιενχκεζ ημκ Client υηακ ημ ηείιεκμ εηηοπςεεί 

επζηοπδιέκα. Ζ δζαδζηαζία ημο Client ιπμνεί κα ακήηεζ θοζζηά ζημκ ίδζμ ζηαειυ ενβαζίαξ ιε 

ηδκ δζαδζηαζία ημο Server. ημ πανάδεζβια εδχ, ιζα εκημθή εηηφπςζδξ ιπμνεί κα εηδίδεηαζ 

ζημκ Server ημο ζηαειμφ ενβαζίαξ ημο δζηηφμο, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ δζαδζηαζία ημο Server 

εηηοπχζεςκ ζε αοηυκ ημκ ζηαειυ ενβαζίαξ. 

Σα ζοζηαηζηά ημο Server είκαζ πμθφ απθά. Μζα Server ιδπακή πνέπεζ κα ιπμνεί κα ηάκεζ ηα 

αηυθμοεα: κα απμεδηεφεζ, κα ακαηηά ηαζ κα πνμζηαηεφεζ πθδνμθμνίεξ, κα επζεεςνεί ηζξ 

αζηήζεζξ ηςκ Clients, κα δδιζμονβεί εθανιμβέξ δζαπείνζζδξ πθδνμθμνζχκ, υπςξ δδιζμονβία 

ακηζβνάθςκ, αζθάθεζα ηηθ., κα δζαπεζνίγεηαζ πθδνμθμνίεξ. 

 
ρήκα 3.4 Αξρηηεθηνληθή Client – Server 

 

 

 

Γεκζηά μζ άκενςπμζ δεκ λένμοκ πμθθά βζα ημ πχξ θεζημονβμφκ ηα δίηηοα ζηα ζοζηήιαηα Client – 

Server, δζυηζ ηα ζοζηήιαηα αοηά δεκ είκαζ ζπεδζαζιέκα βζα κα ηάκμοκ ηα δίηηοα δζάθακα ζημκ 

πνήζηδ. Δπζπθέμκ, ηα δίηηοα πνέπεζ κα είκαζ αλζυπζζηα. Πνέπεζ κα ιπμνμφκ κα οπμζηδνίγμοκ ηδκ 

επζημζκςκία, κα εθέβπμοκ ζθάθιαηα ηαζ κα λεπενκμφκ αιέζςξ ηζξ απμηοπίεξ. Σα δίηηοα 

εθέβπμκηαζ εζδζηυ θμβζζιζηυ ζοζηδιάηςκ πμο ακαθαιαάκμοκ ηδκ πνυζααζδ ζημ δίηηομ, ηδκ 

δζαπείνζζδ ημο δζηηφμο, ηδκ πνμζηαζία ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ βεκζηυηενα ηζξ οπδνεζίεξ 

επζημζκςκίαξ ημο Server ιε ημοξ Clients. Σμ θμβζζιζηυ δζαπείνζζδξ δζηηφςκ εζηζάγεηαζ ζηδ 
πανμπή αλζυπζζηςκ οπδνεζζχκ, ζηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ζημ δίηηομ ηαζ ζηδκ 

εθαπζζημπμίδζδ ηςκ πνυκςκ «πηχζδξ» ημο δζηηφμο 

 

3.11.2 3 - tier architecture 

Σμ πνυαθδια ιε ηδκ πνμζέββζζδ client – server είκαζ υηζ δ ειθάκζζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ δ 

επελενβαζία ημοξ βίκεηαζ απυ ημ ίδζμ πνυβναιια, ημκ πεθάηδ. Ακ οπάνπμοκ πμθθαπθά ηακάθζα 

δζάποζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ ή ζοπκή αθθαβή ζηδ ιμνθή πανμοζίαζδξ, ηυηε εα πνέπεζ κα αθθάγεζ 

ηάεε θμνά δ εθανιμβή ημο client. Σα ηεθεοηαία πνυκζα ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο δζαδζηηφμο, έπεζ 

επζηναηήζεζ ζε εθανιμβέξ web δ ανπζηεηημκζηή ηνζχκ επζπέδςκ (3-tier architecture) δ μπμία 

ημπμεεηεί ζε δζαθμνεηζηά εκκμζμθμβζηά επίπεδα ηδ θμβζηή ημο πνμβνάιιαημξ πμο επελενβάγεηαζ 

ηα δεδμιέκα (application logic) απυ ημκ ηνυπμ ηαζ ιέζμ πμο βίκεηαζ δ πανμοζίαζδ ( presentation 

). Πνυηεζηαζ βζα ιζα ανπζηεηημκζηή ημο πεθάηδ ιε ηδκ μπμία ηα δζάθμνα ζοζηήιαηα θμβζζιζημφ 

(clients & servers) δζαζοκδέμκηαζ ηαζ δζανενχκμκηαζ πμζηζθμηνυπςξ. Γζα πανάδεζβια, ιενζηέξ 

θμνέξ ημ θμβζζιζηυ ημο server είκαζ ανηεηά ιεβάθμ ηαζ δεκ ιπμνεί κα ζοιπενζθδθεεί ζε έκακ 
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ιυκμ οπμθμβζζηή, αθθά ακηζεέηςξ ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ζε παναπάκς απυ δφμ ελοπδνεηδηέξ. 

Σμ υθμ ζφζηδια ζηδκ ανπζηεηημκζηή 3-tier, απμηεθείηαζ απυ ηνία δζαηνζηά επίπεδα. 

 

3.11.2.1 Πξψην Δπίπεδν (First Tier) - Database Server 

Απμηεθχκηαξ ημ ααζζηυηενμ επίπεδμ ημο ζοζηήιαημξ, μ Database Server πανέπεζ υθεξ ηζξ 

απαναίηδηεξ θεζημονβίεξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ, ακάηηδζδ, εκδιένςζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ 

δεδμιέκςκ ημο ζοζηήιαημξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ υθμοξ ημοξ απαναίηδημοξ ιδπακζζιμφξ βζα ηδκ 

αηεναζυηδηα ηςκ δεδμιέκςκ (Data Integrity). Ζ database πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ ηδκ 

πνμζπέθαζδ ηδξ απυ πμθθμφξ πνήζηεξ ηαοηυπνμκα ( πήια 3.5). 

 
ρήκα 3.5 Πξώην επίπεδν ηνλ 3-tier model 

3.11.2.2 Γεχηεξν Δπίπεδν (Second Tier) –Application Server 

Απμηεθεί ημ ηφνζμ ηιήια ημο θμβζζιζημφ, ζημ μπμίμ εηηεθμφκηαζ μζ πενζζζυηενεξ θεζημονβίεξ, 

εηηυξ εηείκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ μεμκχκ ενβαζίαξ (user interface). 

Τπάνπεζ δοκαηυηδηα εβηαηάζηαζδξ πενζζζυηενςκ ημο εκυξ Application Servers ζε δζαθμνεηζηά 

ιδπακήιαηα, αλζμπμζχκηαξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, μπμζαδήπμηε δζαεέζζιδ οπμθμβζζηζηή ζζπφ ηαζ 

ελαζθαθίγμκηαξ ελαζνεηζηά απμηεθέζιαηα ακηαπυηνζζδξ, αλζμπζζηίαξ ηαζ επεηηαζζιυηδηαξ 

(πήια 3.6). 

Με ηδκ ηαηακμιή ηςκ Application Servers ζε ακελάνηδηα ιδπακήιαηα, επζηοβπάκεηαζ 

απμζοιθυνδζδ ημο ζοκμθζημφ θυνημο ημο ζοζηήιαημξ, αθμφ ηάεε Application Server είκαζ ζε 

εέζδ κα οπμζηδνίλεζ έκα οπμζφκμθμ ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ Remote Clients (π.π. Ο 

Application Server Α εα ελοπδνεηεί ημοξ Clients ημο οπμηαηαζηήιαημξ Α, εκχ μ Application 

Server Β εα ελοπδνεηεί ημοξ Clients ημο οπμηαηαζηήιαημξ Β). Ο Application Server 

ακαθαιαάκεζ ηδκ επζημζκςκία ιεηαλφ Client ηαζ Database. οκήεςξ ζημοξ Application Servers 

θαιαάκμοκ πχνα μζ δζαδζηαζίεξ ζοιπίεζδξ ηαζ ηνοπημβνάθδζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ηονίςξ υηακ 

πνυηεζηαζ κα ελοπδνεηδεμφκ απυ αοημφξ ιαηνζκμί ζηαειμί ενβαζίαξ. Δπίζδξ, ζημκ Application 

Server πενζθαιαάκεηαζ υθδ δ επζπεζνδιαηζηή θμβζηή ηαζ δ οθμπμίδζδ ηςκ δζαθυνςκ 

δζαδζηαζζχκ. Σέθμξ, ζημκ Application Server εηηεθμφκηαζ υθεξ μζ εηηοπχζεζξ πνζκ εημζιαζημφκ. 

3.11.2.3 Σξίην Δπίπεδν (Third Tier) - Client 

Ο Client είκαζ δ εθανιμβή πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ πνήζηεξ. Σμ ηνίημ επίπεδμ ημο θμβζζιζημφ 

απμηεθεί ηδκ επαθή ημο πνήζηδ ιε ημ ζφζηδια (user interface). ημ επίπεδμ αοηυ, 

πναβιαημπμζείηαζ δ δζαπείνζζδ ηςκ Οεμκχκ Δνβαζίαξ (user Screens / menus) ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ 

ιμνθμπμίδζδ ηςκ δεδμιέκςκ πμο ειθακίγμκηαζ. Ζ επζημζκςκία ημο client ιε ημκ Application ή 

ημοξ Applications Servers πναβιαημπμζείηαζ ηάκμκηαξ πνήζδ εκυξ ιυκμ παηέημο δεδμιέκςκ 

(δμζμθδρία- transaction) ηάεε θμνά. Έηζζ, επζηοβπάκεηαζ μ αέθηζζημξ πνυκμξ απυηνζζδξ ιεηαλφ 

ημο Client ηαζ ημο Application Server, δεδμιέκμο υηζ ηα δομ αοηά επίπεδα ιπμνμφκ κα 

θεζημονβήζμοκ πάκς ζε ανβέξ ηδθεπζημζκςκζαηέξ οπμδμιέξ (Leased Line, Dialup, Internet 

connection), ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ ιζηνμφξ πνυκμοξ απυηνζζδξ ζε υθμ ημ ζφζηδια (πήια 3.7). 

Έπεζ απμδεζπεεί δζεεκχξ υηζ δ ανπζηεηημκζηή Client - Server ηνζχκ επζπέδςκ (Tree Tier  είκαζ δ 

πθέμκ ηαηάθθδθδ βζα δζηηοαηέξ εβηαηαζηάζεζξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή Client –

Server δφμ επζπέδςκ (Two Tier), είηε Fat - Client (πνμβνάιιαηα πμο εηηεθμφκηαζ ζημκ Client), 

είηε Fat - Server (πνμβνάιιαηα πμο εηηεθμφκηαζ ζημ Server). Σμ ιμκηέθμ Fat - Server έπεζ ηδ 
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δοκαηυηδηα κα ηνέπεζ ζε ηενιαηζημφξ οπμθμβζζηέξ ιζηνχκ απαζηήζεςκ αηυια ηαζ ιέζα απυ 

παιδθμφ εφνμοξ δίηηοα υπςξ ιέζς modem ή αηυια ηαζ ιέζς dialup internet. φιθςκα ιε ημ 

ιμκηέθμ Fat - Client ιία ιδπακή - πεθάηδξ ζε έκα πενζαάθθμκ πεθάηδ - ελοπδνεηδηή (Client 

/Server) εηηεθεί ημ ιεβαθφηενμ ημιιάηζ ηδξ επελενβαζίαξ δεδμιέκςκ ιε θίβδ ή ηαζ ηαευθμο 

αμήεεζα απυ ημκ ελοπδνεηδηή (ζημκ ελοπδνεηδηή οπάνπεζ ιυκμ ημ ζφζηδια δζαπείνζζδξ αάζεςκ 

δεδμιέκςκ). 

 
ρήκα 3.7 Σξίην επίπεδν ηνπ 3-tier model 

 

3.11.2.4 Πιενλεθηήκαηα ηνπ 3-tier model 

Ζ ζοβηνυηδζδ ημο ζοζηήιαημξ ζε ηνία επίπεδα ελαζθαθίγεζ: 

• Σδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ επζαάνοκζδξ ημο δζηηφμο θυβς ιεηαθμνάξ ιεβάθμο υβημο 

δεδμιέκςκ π.π. δ εηηέθεζδ εκυξ Query βζα ηδκ ακάηηδζδ ιενζηχκ εββναθχκ απυ έκακ 

πίκαηα ιε δεηάδεξ πζθζάδεξ εββναθέξ βίκεηαζ ζημκ ελοπδνεηδηή εθανιμβήξ 

(Application Server), απυ ημκ μπμίμ ιεηαθένεηαζ ζημ πνήζηδ ιυκμ ημ απμηέθεζια. 

• Σδ δοκαηυηδηα δζαπςνζζιμφ ημο ελοπδνεηδηή δεδμιέκςκ (Database Server) απυ ημκ 

ελοπδνεηδηή ή ημοξ ελοπδνεηδηέξ εθανιμβήξ (Application Servers), χζηε κα 

εηηεθμφκηαζ ζε δζαθμνεηζηά ιδπακήιαηα. Καηά ζοκέπεζα, μ ηαεμνζζιυξ ηςκ ηνίζζιςκ 

ιεβεεχκ απυδμζδξ ηςκ ακηίζημζπςκ ιδπακχκ (sizing) ιπμνεί κα βίκεηαζ ακελάνηδηα, 

εκχ πανάθθδθα ελαζθαθίγεηαζ απενζυνζζηδ επεηηαζζιυηδηα, πςνίξ ακαηαηαζηεοή, 

ημο θμβζζιζημφ. 

 

 
ρήκα 3.6 Γεύηεξν επίπεδν ηνπ 3-tier model 
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• Σδ ιέβζζηδ εοεθζλία ζηδκ επζθμβή ημο ελοπδνεηδηή δεδμιέκςκ, ηαεχξ επζηνέπεηαζ δ 

πνήζδ μπμζμοδήπμηε ιδπακήιαημξ ιε μπμζμδήπμηε θεζημονβζηυ ζφζηδια (π.π. 

Windows 2000/2003 ή UNIX etc), ιε ιμκαδζηή απαίηδζδ ηδ δοκαηυηδηα επζημζκςκίαξ 

δζα ιέζμο ΊCΡ/ΗΡ πνςημηυθθμο. Έηζζ, είκαζ δοκαηή δ ιεηαβεκέζηενδ ακααάειζζδ ςξ 

πνμξ ηδ αάζδ δεδμιέκςκ ιε ηδκ αθθαβή / ακααάειζζδ ημο ιδπακήιαημξ, πςνίξ κα 

επδνεάγεηαζ ημ οπυθμζπμ ζφζηδια. 

3.11.3 Thin client (Server side) 

Δπίζδξ έκα ΔRΡ ζφζηδια ιπμνεί κα ζηδνίγεηαζ ζε thin-client (server side) ανπζηεηημκζηή. Οζ 

πεθάηεξ είκαζ ζοζηεοέξ ηαζ πνμβνάιιαηα πμο ζηέθκμοκ αζηήζεζξ βζα θαηέθμοξ ή εθανιμβέξ. 

Thin-client, είκαζ έκαξ βεκζηυξ υνμξ βζα ηζξ ζοζηεοέξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζε ηεκηνζημφξ ή 

ααζζζιέκμοξ ζε δίηηομ πυνμοξ βζα κα θεζημονβήζμοκ. Δίκαζ έκα άθθμ υκμια βζα έκακ πνμζςπζηυ 

οπμθμβζζηή ή έκα ζηαειυ ενβαζίαξ πμο είκαζ ζοκδεδειέκμξ ζε έκα δίηηομ. Ο πεθάηδξ ζηέθκεζ 

αζηήζεζξ ελοπδνέηδζδξ ζημκ ελοπδνεηδηή, μ μπμίμξ θζθμλεκεί ηζξ εθανιμβέξ ηαζ ηα δεδμιέκα. Ο 

υνμξ thin-client ακαθένεηαζ ζ' έκακ πεθάηδ ιε ιζηνή οπμθμβζζηζηή ζζπφ, πμο εηηεθεί ιζηνυ ιένμξ 

ηςκ ενβαζζχκ εκχ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ εηηεθείηαζ ζημκ ελοπδνεηδηή. Με απθμφξ υνμοξ, ημ thin-

client πενζβνάθεζ ιζα ιεηαηυπζζδ ηςκ οπμθμβζζηζηχκ απαζηήζεςκ ιαηνζά απυ ηζξ 

πμθοπθμηυηδηεξ ημο ζφβπνμκμο δζηηφμο πμο ααζίγεηαζ ηονίςξ ζημκ πνμζςπζηυ οπμθμβζζηή. 

Δκχ ημ ΡC λεηίκδζε ςξ απθυ ενβαθείμ πμο επζηνέπεζ ζηα άημια κα αολήζμοκ ηδκ 

παναβςβζηυηδηα ημοξ, έπεζ βίκεζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ιζα ιάθθμκ πενίπθμηδ ηαζ "θμοζηςιέκδ" 

ζοζηεοή. Νέμ οθζηυ ηαζ θμβζζιζηυ εηδίδεηαζ ζοκεπχξ, δδιζμονβχκηαξ αηεθείςηα πνμαθήιαηα 

ζοιααηυηδηαξ, ιζηνά ηαζ ιεβάθα. Αιέζςξ ιυθζξ ηαηαθένεηε κα έπεηε ΡC’s πμο ενβάγμκηαζ 

ηέθεζα, πνεζάγμκηαζ κέεξ εθανιμβέξ, ζοζηεοέξ, μδδβμί ζοζηεοχκ, πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ, θιπ., 

ηαζ ηάεε ζφζηδια πνέπεζ κα ακαααειίγεηαζ πςνζζηά, κα ιεηαηναπεί, ή αηυια ηαζ κα 

ακηζηαηαζηαεεί εκηεθχξ. Καηά ζοκέπεζα, υηζ άνπζζε ςξ απθυξ πνμζςπζηυξ οπμθμβζζηήξ 

ελεθίπεδηε ζε ιζα ιάθθμκ ζφκεεηδ ηαζ πνμαθδιαηζηή ζοζηεοή. 

Σμ thin-client είκαζ ιζα απάκηδζδ ζε αοηυκ ημκ ηφηθμ αεθηίςζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ιε ημ ορδθυ 

ηυζημξ ημο ηαζ ηζξ ορδθέξ απαζηήζεζξ ενβαηζημφ δοκαιζημφ πμο ακαζηαηχκμοκ ηδ νμή ηδξ 

επζπείνδζδξ. Έκαξ thin-client είκαζ ιζα "ζοζηεοή πανμοζίαζδξ ιυκμ", πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ 

πανμοζζάγεζ ηζξ εθανιμβέξ πμο ηνέπμοκ ζε ηεκηνζηυ οπμθμβζζηή. Πμθθμί άκενςπμζ ζπεηίγμοκ 

αοηήκ ηδκ πνμζέββζζδ ιε ηδκ ειπεζνία ημο παθαζμφ "mainframe" πμο δμφθεοακ ιε ηενιαηζηά. Σα 

ηενιαηζηά είκαζ πμθφ απθέξ ζοζηεοέξ - ηζξ ζοκδέεηε, ηαζ λεηζκάηε. Κακέκαξ δεκ έπεζ παναπμκεεεί 

πμηέ βζα ηδκ αλζμπζζηία, ηδκ ηαπφηδηα, ή ηδκ παναβςβζηυηδηα ηδξ πνδζζιμπμίδζδξ εκυξ απθμφ 

ηενιαηζημφ οπμθμβζζηχκ. Αοηυ αηνζαχξ είκαζ έκαξ thin-client. Πανέπεζ υθα ηα μθέθδ ημο 

ζοβηεκηνςιέκμο οπμθμβζζιμφ, δδθ. ζζπονμί ηεκηνζημί οπμθμβζζηέξ ηαζ απθά ηενιαηζηά, ηδ 

δοκαηυηδηα κα ηνέπμοκ ζφβπνμκεξ εθανιμβέξ Windows. 

3.11.3.1 Πψο ιεηηνπξγεί ην thin-client (server side) 

Σμ πνχημ ζημζπείμ είκαζ υηζ απαζηείηαζ έκα πμθθχκ πνδζηχκ θεζημονβζηυ ζφζηδια πμο επζηνέπεζ 

ζε πμθθμφξ ηαοηυπνμκμοξ πνήζηεξ κα ηνέλμοκ ηζξ εθανιμβέξ ζε πςνζζηέξ, πνμζηαηεοιέκεξ 

ζοκυδμοξ ζε έκακ ηεκηνζηυ οπμθμβζζηή. Ο ηεκηνζηυξ οπμθμβζζηήξ εθέβπεηαζ απυ ημ θεζημονβζηυ 

ζφζηδια Windows 2003 ηδξ Microsoft ή απυ δζάθμνεξ παναθθαβέξ UΝΗΥ (Linux, SUNOS, ΑΗΥ 

ηθπ) πμο πανέπμοκ αοηήκ ηδκ θεζημονβία. Σμ δεφηενμ ζημζπείμ είκαζ ιζα ζδζαίηενα απμδμηζηή 

ηεπκμθμβία θμβζζιζημφ πμο πςνίγεζ ηδ θμβζηή ηδξ εθανιμβήξ απυ ημ user interface, έηζζ χζηε 

ιυκμ μζ πθδηηνμθμβήζεζξ, ηα ηθζη ημο πμκηζηζμφ ηαζ δ απαναίηδηδ εκδιένςζδ ηδξ μευκδξ 

δζαπενκμφκ ημ δίηηομ. Καηά ζοκέπεζα, δ απυδμζδ ηςκ εθανιμβχκ είκαζ ακελάνηδηδ απυ ημ 

εφνμξ γχκδξ (bandwidth) ημο δζηηφμο. Σμ ηνίημ ααζζηυ ζοζηαηζηυ είκαζ δ ηεκηνζηή δζαπείνζζδ 

εθανιμβχκ ηαζ ηενιαηζηχκ, πμο επζηνέπεζ ζηα δζάθμνα οπμθμβζζηζηά πενζαάθθμκηα κα 

ακηεπελέθεμοκ ζηζξ πνμηθήζεζξ ηδξ δζαπείνζζδξ, ηδξ πνυζααζδξ, ηδξ απυδμζδξ ηαζ ηδξ 

αζθάθεζαξ. Με ημ πνυηοπμ thin-client, μζ εθανιμβέξ εβηαείζηακηαζ, νοειίγμκηαζ, 

οπμζηδνίγμκηαζ ηαζ εηηεθμφκηαζ 100% ζε έκακ ηεκηνζηυ οπμθμβζζηή.   Σμ   thin-client επζηνέπεζ  

ηδ   ζηαεενή,   αζθαθή   πνυζααζδ   ζε   μοζζαζηζηά 

μπμζαδήπμηε εθανιμβή ιέζς μπμζμοδήπμηε δζηηφμο ζε μοζζαζηζηά μπμζμδήπμηε ηφπμ 

ηενιαηζημφ-πεθάηδ (πήια 3.8). 
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3.11.3.2 Πιενλεθηήκαηα κνληέινπ thin-client 

Έκα ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια είκαζ ηαηανπήκ δ ιείςζδ ζοκμθζημφ ηυζημοξ. Ζ ιείςζδ ημο 

ηυζημοξ αθμνά ηυζμ ηδκ απυηηδζδ ελμπθζζιμφ ηαζ θμβζζιζημφ υζμ ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ 

οπμζηήνζλδ. Έκα άθθμ είκαζ δ δζαπνμκζηυηδηα ηαζ επεηηαζζιυηδηα. Ζ ακάβηδ βζα ακααάειζζδ 

ηςκ ζηαειχκ ενβαζίαξ εηιδδεκίγεηαζ, ηαεχξ μπμζαδήπμηε ακάβηδ επέηηαζδξ πναβιαημπμζείηαζ 

ιε ηδκ ακααάειζζδ ιυκμ ημο ηεκηνζημφ ελοπδνεηδηή. 

διακηζηυ πθεμκέηηδια απμηεθεί ηαζ δ εκζζποιέκδ αζθάθεζα. Ζ απμεήηεοζδ ηςκ δεδμιέκςκ 

ζημκ ηεκηνζηυ ελοπδνεηδηή ηαζ δ εηηέθεζδ ηςκ εθανιμβχκ ζε αοηυκ απμηνέπεζ ηδ ιδ 

ελμοζζμδμηδιέκδ εβηαηάζηαζδ εθανιμβχκ ζημοξ ζηαειμφξ ενβαζίαξ, εκχ πανάθθδθα 

ελαζθαθίγεζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ δεδμιέκςκ απυ οπμηθμπή ή ηαηαζηνμθή. 

Δπζπνυζεεηα, οπάνπεζ μιμζμβέκεζα θεζημονβζημφ πενζαάθθμκημξ. Γδθαδή ημζκυ πενζαάθθμκ 

ενβαζίαξ βζα υθμοξ ημοξ πνήζηεξ. 

Αηυιδ δ δζαπείνζζδ ηαζ ζοκηήνδζδ είκαζ εοημθυηενδ. Ζ εβηαηάζηαζδ ηαζ ακααάειζζδ ηςκ 

εθανιμβχκ, ηαεχξ ηαζ δ οπμζηήνζλδ ηςκ ηεθζηχκ πνδζηχκ βίκεηαζ άιεζα ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηενα. 

 
ρήκα 3.8 Αξρηηεθηνληθή tie-client 

Έκα αηυια εεηζηυ πανάβμκηα, απμηεθεί δ δζαθεζημονβζηυηδηα εηενμβεκχκ ζοζηδιάηςκ. Γδθαδή 

δ πνυζααζδ ζημκ ηεκηνζηυ ελοπδνεηδηή ηαζ πνήζδ ηςκ εθανιμβχκ απυ δζαθυνςκ ηφπςκ 

ζηαειμφξ ενβαζίαξ. 

Σέθμξ, οπάνπεζ δ δζαεεζζιυηδηα δεδμιέκςκ ηαζ εθανιμβχκ. Δπμιέκςξ ιεβζζημπμζείηαζ δ 

αλζμπζζηία ηαζ δζάεεζδ ηςκ πανεπυιεκςκ εθανιμβχκ απυ ημκ ηεκηνζηυ ελοπδνεηδηή. 

3.11.3.3 Λχζεηο πνπ παξέρεη ην Thin-Client 

Καηανπήκ ελαζθαθίγεηαζ ηήνδζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ. Δλμζημκμιείηαζ απυ 30% έςξ ηαζ 70% 

απυ υθα ηα ηυζηδ βζα ιδπακμνβάκςζδ. Δπζπθέμκ ηαηανβμφκηαζ μζ δζεηείξ ακαααειίζεζξ. Γίκεηαζ 

δδθαδή ηέθμξ ζηδκ αβμνά κέςκ ΡC ηάεε δφμ πνυκζα. Αηυιδ επζηοβπάκεηαζ μιμζμιμνθία ηαεχξ 

υθα ηα ηενιαηζηά δζαεέημοκ ημ ίδζμ θμβζζιζηυ. Δπζπνυζεεηα δεκ οπάνπεζ ζδζαίηενδ ακδζοπία βζα 

ηδκ αζθάθεζα ηςκ δεδμιέκςκ. Σέθμξ λμδεφεηαζ θζβυηενμξ πνυκμξ ηαζ πυνμζ ζηδκ οπμζηήνζλδ 

ηςκ πνδζηχκ ηαζ απμθεφβεηαζ ημ Disaster Recovery. 

3.11.4 Web based ιεηηνπξγία 

Έκα ΔRΡ ζφζηδια εκδεπυιεκα κα ζηδνίγεηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ θεζημονβία. Ο Παβηυζιζμξ Ηζηυξ 

ή World Wide Web (www) είκαζ δ οπδνεζία πμο, ζε ιεβάθμ ααειυ, έδςζε ζημ Γζαδίηηομ ηδκ 

ζδιενζκή ημο αίβθδ. Πνυηεζηαζ βζα έκακ εζημκζηυ "πχνμ" υπμο δ επζημζκςκία βίκεηαζ ιέζς 

εζδζηχκ "εββνάθςκ" οπενηεζιέκμο (hypertext), πμο μκμιάγμκηαζ ζζημζεθίδεξ (web pages). Σμ 

hypertext, ζε ακηίεεζδ ιε ημ ημζκυ ηείιεκμ, είκαζ δζαδναζηζηυ (interactive), πμο ζδιαίκεζ πςξ μ 

πνήζηδξ ιπμνεί κα επζημζκςκήζεζ ιε αοηυ δοκαιζηά. 
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Οζ ζζημζεθίδεξ είκαζ απμεδηεοιέκεξ ζε οπμθμβζζηέξ (web servers - ελοπδνεηδηέξ ζζημφ) πμο 

ηνέπμοκ εζδζηυ θμβζζιζηυ βζα ημ ζημπυ αοηυ ηαζ ζοκήεςξ έπμοκ ιεβάθδ οπμθμβζζηζηή ζζπφ ηαζ 

ιυκζιδ ζφκδεζδ ιε ημ Internet, χζηε μζ ζζημζεθίδεξ κα είκαζ ζοκεπχξ δζαεέζζιεξ ζημοξ πνήζηεξ. 

Ο πνήζηδξ, απυ ηδ ιενζά ημο, ανηεί κα δζαεέηεζ έκα πνυβναιια πμο κα ιεηαθένεζ ηζξ 

ζζημζεθίδεξ απυ ημκ web server ζημκ ημπζηυ οπμθμβζζηή. Σα πνμβνάιιαηα αοηά μκμιάγμκηαζ 

web browsers (θοθθμιεηνδηήξ ζζημφ). Δίκαζ πνμβνάιιαηα πνυζααζδξ ζημ δζαδίηηομ πμο 

ιεηαθνάγμοκ ηδκ βθχζζα HTML πμο πενζθαιαάκεζ ηείιεκα, εζηυκεξ, δεζιμφξ, εθανιμβέξ 

JAVA ηθπ, χζηε κα ιαξ επζηνέπμοκ κα αθέπμοιε ζζημζεθίδεξ ηαζ κα ιεηαηζκμφιαζηε απυ ηδκ 

ιία ζηδκ άθθδ. Οζ πζμ δζαδεδμιέκμζ browsers ζήιενα είκαζ μζ 

• Internet Explorer, ηονίςξ επεζδή δζακέιεηαζ δςνεάκ ιαγί ιε ηα πνμβνάιιαηα ηδξ 

εηαζνείαξ ηαζ 

♦ Mozilla πμο πνυηεζηαζ βζα θμβζζιζηυ εθεφεενμο ηαζ ακμζηημφ ηχδζηα (πνμένπεηαζ 

απυ ημκ Netscape Navigator ηδξ Netscape. 

Οζ browsers αοημί πανέπμοκ ηζξ ίδζεξ θεζημονβζηυηδηεξ ζηδκ πνήζδ ηδξ οπδνεζίαξ ημο web ηαζ 

δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα βζα ακάβκςζδ e-mail, news, δδιζμονβία ζζημζεθίδςκ η.α. ιέζα απυ ηα 

ακηίζημζπα εκζςιαηςιέκα πνμβνάιιαηα 

3.11.4.1 Λεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο web based 

Ζ θεζημονβία ηδξ οπδνεζίαξ ααζίγεηαζ ζημ βεκζηυηενμ ιμκηέθμ πεθάηδ / ελοπδνεηδηή (client / 

server model ) πμο απαζηεί ζοκενβαζία ημο web browser (client) ιε ημκ web server (είκαζ μ 

οπμθμβζζηήξ ζημκ μπμίμ είκαζ "θμνηςιέκα" ηα web pages χζηε υηακ ζοκδεεμφιε κα ιπμνμφιε 

κα έπμοιε πνυζααζδ ζε αοηέξ). Γεκζηά είκαζ μ οπμθμβζζηήξ πμο πανέπεζ ζοβηεηνζιέκεξ 

οπδνεζίεξ ζε πνμβνάιιαηα πμο ηνέπμοκ ζε άθθμοξ ζοκδεδειέκμοξ οπμθμβζζηέξ). Καηά ηδ 

ιεηαλφ ημοξ επζημζκςκία πνδζζιμπμζείηαζ ημ πνςηυημθθμ HTTP (Hypertext Transfer Protocol - 

πνςηυημθθμ ιεηαθμνάξ οπενηεζιέκμο) ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ απυ ηα 

δφμ ιένδ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: O browser ακαθαιαάκεζ κα επζημζκςκήζεζ ιε ημκ server ηαζ κα 

"ηαηεαάζεζ" ηζξ ζζημζεθίδεξ, δδθαδή κα ηζξ ιεηαθένεζ ζημκ ημπζηυ οπμθμβζζηή. Δπίζδξ 

πανμοζζάγεζ ζημκ πνήζηδ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ζζημζεθίδςκ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα πενζέπεζ ηείιεκμ, 

εζηυκεξ, ήπμ, video, η.ά. Ο server ακαθαιαάκεζ κα είκαζ ζε ζοκεπή δζαεεζζιυηδηα, χζηε κα 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ηθήζεζξ ηςκ πεθαηχκ ηαζ κα πανέπεζ ηζξ ζζημζεθίδεξ. Δπζπνυζεεηα ηνέπεζ 

εζδζηά πνμβνάιιαηα (CGI scripts , Java Servlets η.α.) βζα ηδκ ηαθφηενδ θεζημονβία ημο. 

Γζα ηδκ αηνίαεζα δ ανπζηεηημκζηή ηςκ web εθανιμβχκ είκαζ ηάηζ ζακ thin-client ηαζ υηακ 

έπμοιε επζημζκςκία ιε αάζεζξ δεδμιέκςκ (δοκαιζηή ιεηααμθή ηςκ δεδμιέκςκ ιζαξ ζεθίδαξ -

δοκαιζηέξ ζεθίδεξ) πνμζεββίγεηαζ ηδ ανπζηεηημκζηή 3-tier. 

3.11.4.2 Υξήζε ηεο ππεξεζίαο web based 

Ζ πνήζδ ηδξ οπδνεζίαξ είκαζ πμθφ απθή, βεβμκυξ πμο ηδκ ηάκεζ πμθφ δδιμθζθή. ε ηάπμζμκ 

browser ανηεί κα δχζμοιε ηδκ αηνζαή ημπμεεζία ηαζ ημ υκμια ηδξ ζζημζεθίδαξ πμο εέθμοιε. Σα 

ζημζπεία αοηά πενζέπμκηαζ ιέζα ζημ URL (Uniform Resource Locator ) ηδξ ζζημζεθίδαξ. Σα 

URLs ηςκ ζζημζεθίδςκ έπμοκ ηδκ ιμνθή: 

http://Γζεφεοκζδ server[/οπμηαηάθμβμξ] [/υκμια ανπείμο] 

π.π. http://www.auth.gr/noc/index.html. 

ημ παναπάκς πανάδεζβια "www.auth.gr" είκαζ δ δζεφεοκζδ ημο Serλer ηαζ "noc" ημ υκμια ημο 

οπμηαηαθυβμο ζημκ μπμίμ ανίζηεηαζ απμεδηεοιέκδ δ ζζημζεθίδα "index html". Δπέηηαζδ ημο 

πνςημηυθθμο ΖΣΣΡ είκαζ ημ ΖΣΣΡS (Secure ΖΣΣΡ), ιε ημ μπμίμ δ επζημζκςκία ιεηαλφ browser 

ηαζ server βίκεηαζ ηνοπημβναθδιέκα. Αοηυ οθμπμζείηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ ημο SSL (Secure 

Sockets Layer) πνςημηυθθμο ζημ ΖΣΣΡ, ημ μπμίμ ελαζθαθίγεζ: 

• Πνμζηαζία απυ ηδκ οπμηθμπή ζδιακηζηχκ βζα ηδκ αζθάθεζα δεδμιέκςκ (π.π. 

passwords ) 

• Κνοπημβναθδιέκδ ιεηαθμνά ανπείςκ ηαζ ζζημζεθίδςκ 

• Δθεβιέκδ ιεηαθμνά ηςκ πθδνμθμνζχκ, ελαζθαθίγμκηαξ πςξ ηακείξ δεκ εα πανέιαεζ 

βζα κα ηζξ ηνμπμπμζήζεζ. 

 

http://διεύθυνση/
http://www.auth.gr/noc/index.html
http://www.auth.gr/
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3.11.5  DBMS – εξγαιεία αλάπηπμεο. 
Δηηυξ απυ ηζξ παναπάκς ανπζηεηημκζηέξ, ηα ΔRΡ's απμηεθμφκηαζ απυ αάζεζξ δεδμιέκςκ ηαζ 

ιάθζζηα ζπεζζαηέξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ πθδνμθμνίεξ ηάεε ηιήιαημξ ηδξ επζπείνδζδξ 

ηαηαπςνμφκηαζ ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ μζ μπμίεξ εκχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ πανέπμοκ αλζυπζζηεξ 

πθδνμθμνίεξ ζηδ δζμίηδζδ. Τπμζηδνίγμοκ πμθθαπθέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ υπςξ SQL Server 

(Microsoft) , Oracle, DΒ2 (ΗΒΜ), Sybase, Informix, η.θ.π. Οζ αάζεζξ δεδμιέκςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ απμιαηνοζιέκεξ ζε πανανηήιαηα ηδξ εηαζνίαξ ςζηυζμ δ 

ζφκδεζδ ημοξ είκαζ εθζηηή. Οζ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηςκ 

δεδμιέκςκ είκαζ μζ ηεπκζηέξ mirroring. Γζα ηδκ αζθάθεζα πνδζζιμπμζμφκ ιδπακζζιμφξ 

πνυζααζδξ (Login process) ηαζ εθέβπμο ημο πνήζηδ (authentication). ηζξ ζπεζζαηέξ αάζεζξ 

δεδμιέκςκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ, δζαβναθήξ, εθέβπμο ηαζ επακαδζαιυνθςζδξ 

ηθεζδζχκ ζηα δεδμιέκα ηςκ πζκάηςκ ηαζ βεκζηυηενδξ εθανιμβήξ ηδξ ζπεζζαηήξ άθβεαναξ ηαζ 

ζπεζζαημφ θμβζζιμφ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ θαιαάκεηαζ εζδζηή ιένζικα βζα ηδκ ιμκαδζηυηδηα 

ηςκ δεδμιέκςκ πμο ηαηαπςνμφκηαζ ζηζξ αάζεζξ. Ζ ααζζηή βθχζζα πνμβναιιαηζζιμφ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα πνυζααζδ ζηα δεδμιέκα είκαζ πμζηίθεξ εηδυζεζξ ηδξ SQL. 

Κονίςξ μζ βθχζζεξ πνμβναιιαηζζιμφ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα ζοζηήιαηα ΔRΡ's είκαζ δ 

Visual Basic, Visual C++, Delphi. Άθθα ενβαθεία ακάπηολδξ είκαζ Oracle Developer / Designer, 

COGNOS Borland Tools ηθπ. Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ πνυζααζδ ζηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ ιε 

εκημθέξ SQL (embedded SQL statements). 

Οζ ηονζυηενεξ πθαηθυνιεξ θεζημονβίαξ ηςκ ΔRΡ's είκαζ ηα Windows 2000/3 Serλεr Windows ΝΣ 

(παθαζυηενα) 95 ηαζ δζάθμνεξ εηδυζεζξ ημο UNIX, (Linux, Solaris, AIX SUNOS ηθπ) ζακ 

Servers ηαζ Windows (ΥΡ, 2000, Μ& ηαζ 98) ζακ cliens. Υνδζζιμπμζμφκηαζ υιςξ ηαζ εζδζηέξ 

πθαηθυνιεξ υπςξ: ΟS400, DOS (Disk Operating System), ΗΒΜ Mainframe S390, SCΟ UNIX, 

ΖΡUnix ηθπ. 

3.12 ΣΡΟΠΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔRΡ 

Ζ οθμπμίδζδ εκυξ ζοζηήιαημξ ΔRΡ επζηοβπάκεηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ. Οζ ααζζηυηενμζ 

ακαθένμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα. Θα πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ δεκ πνυηεζηαζ βζα ένβμ 

ακάπηολδξ κέμο ΔRΡ άθθα πνμζανιμβήξ ηαζ εβηαηάζηαζδξ εκυξ ήδδ οπάνπμκημξ ΔRΡ ζε 

ηάπμζα επζπεζνδζζαηή ιμκάδα (εηαζνία, μνβακζζιυ αζμηεπκία, αζμιδπακία ηθπ. 

• Ζ οθμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιε ηδ αμήεεζα ηςκ 

ζοιαμφθςκ ηδξ εηαζνίαξ πμο πςθεί ημ ΔRΡ. Αοηυξ μ ηνυπμξ οθμπμίδζδξ έπεζ 

εεηζηά ηαζ ανκδηζηά ζδιεία. Έκα απυ ηα οπέν είκαζ ηαηανπήκ υηζ μ πνμιδεεοηήξ 

δεζιεφεηαζ υζμκ αθμνά ηδκ ηαθή θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ. Δπζπθέμκ ιε αοηή ηδ 

ιέεμδμ αλζμπμζείηαζ ζημ ιέβζζημ δ ειπεζνία ηαζ δ ηεπκμβκςζία ημο πνμιδεεοηή. 

Ωζηυζμ ημ ηυζημξ αοημφ ημο ηνυπμο οθμπμίδζδξ είκαζ ανηεηά αολδιέκμ. Δπίζδξ 

απαζηείηαζ ιζα μθμηθδνςιέκδ μιάδα ενβαζίαξ ηαζ ηέθμξ ορδθή ζηακυηδηα 

δζαπναβιάηεοζδξ .πςξ παναηδνείηαζ μ ζφιαμοθμξ οθμπμίδζδξ δζαδναιαηίγεζ πμθφ 

ζδιακηζηυ νυθμ υζμκ αθμνά ηδκ οθμπμίδζδ ζοζηδιάηςκ ERP. Πνέπεζ κα δμεεί 

θμζπυκ ιεβάθδ ζδιαζία υζμκ αθμνά ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ημο, ηα μπμία εα 

ακαθοεμφκ λεπςνζζηά ζε επυιεκδ πανάβναθμ. 

• Ζ οθμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ κα βίκεηαζ ιε ζοιαμοθεοηζηή εηαζνεία, δ μπμία 

ζοκενβάγεηαζ ιε ημκ πνμιδεεοηή ERP. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ηαηανπήκ ιεζχκεηαζ ηαηά 

πμθφ ημ ηυζημξ οθμπμίδζδξ ηαζ αζηείηαζ αοζηδνή δζμίηδζδ ζημκ μζημκμιζηυ, ηεπκζηυ 

ηαζ θεζημονβζηυ ημιέα. Δπζπθέμκ επζηοβπάκεηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ πεθαηεζαηήξ ζπέζδξ 

ηαζ ηςκ μθεθχκ ηδξ ζδζςηζηήξ πνςημαμοθίαξ. Γεκ παφεζ υιςξ κα έπεζ ηαζ αοηή δ 

ιέεμδμξ ηδκ ανκδηζηή ηδξ πθεονά. Καηανπήκ οπάνπεζ μ ηίκδοκμξ υζμκ αθμνά ηδκ 

ζηακυηδηα οθμπμίδζδξ ημο ένβμο. Δπζπθέμκ εκδεπμιέκςξ δ μιάδα κα ιδκ είκαζ 

δζαεέζζιδ ηδ δεδμιέκδ πνμκζηή ζηζβιή, ή αηυια ηαζ ηα ιέθδ πμο ηδκ απμηεθμφκ κα 

ιδκ δζαεέημοκ ηδκ απαναίηδηδ ςνζιυηδηα χζηε κα οθμπμζήζμοκ έκα πμζμηζηυ ένβμ. 

Αηυιδ οπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ μ ζφιαμοθμξ κα ιδκ έπεζ ηαθέξ ζπέζεζξ ιε ημκ 

ηαηαζηεοαζηή ημο ζοζηήιαημξ. Σέθμξ οπάνπεζ o ηίκδοκμξ κα ιδ δζαζθαθζζηεί δ 

απαναίηδηδ ηεπκμβκςζία ημο ένβμο. 

• Έκαξ αηυια ηνυπμξ οθμπμίδζδξ ημο ζοζηήιαημξ ERP είκαζ ιε πυνμοξ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

επζπείνδζδξ (εθυζμκ αοηή έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα). Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ιεζχκεηαζ 

ζδιακηζηά ημ ηυζημξ οθμπμίδζδξ ηαζ αζηείηαζ αοζηδνή δζμίηδζδ υζμκ αθμνά ημκ 

ηεπκζηυ, ημκ μζημκμιζηυ ηαζ ημ θεζημονβζηυ ημιέα. Δπίζδξ ελαζθαθίγεηαζ ηεπκμβκςζία 
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ορδθμφ επζπέδμο ηαζ επζηοβπάκεηαζ δ δζαζθάθζζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ ζοκηήνδζδξ ηαζ 

ηδξ οπμζηήνζλδξ ηςκ πνδζηχκ. Ωζηυζμ απαζηείηαζ κα θεζημονβεί ιμκάδα 

πθδνμθμνζηήξ εκηυξ ηδξ επζπείνδζδξ, πνάβια πμο απαζηεί ιεβάθμ ηυζημξ. Δπζπθέμκ 

οπάνπεζ ημ νίζημ ηδξ ιδ ζηακήξ οθμπμίδζδξ ημο ένβμο ηαεχξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ 

πμζυηδηαξ ή ςνζιυηδηαξ ηδξ μιάδαξ πμο ημ επζηεθεί. 

• Σέθμξ ιπμνμφιε κα έπμοιε οθμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ ERP ιε πυνμοξ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαζ ελςηενζηή αμήεεζα πενζζηαζζαηά. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ιεζχκεηαζ 

ζδιακηζηά ημ ηυζημξ οθμπμίδζδξ ηαζ αζηείηαζ αοζηδνή δζμίηδζδ υζμκ αθμνά ημκ 

ηεπκζηυ, ημκ μζημκμιζηυ ηαζ ημ θεζημονβζηυ ημιέα. Δπίζδξ ελαζθαθίγεηαζ ηεπκμβκςζία 

ορδθμφ επζπέδμο ηαζ επζηοβπάκεηαζ δ δζαζθάθζζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ ζοκηήνδζδξ ηαζ 

ηδξ οπμζηήνζλδξ ηςκ πνδζηχκ. Σέθμξ δζαζθαθίγεηαζ δ οπμζηδνζηηζηή ηεπκμβκςζία. 

πςξ ιπμνεί κα παναηδνήζεζ ηακείξ ηα πθεμκεηηήιαηα αοημφ ημο ηνυπμο οθμπμίδζδξ 

είκαζ ίδζα ιε ημο πνμδβμφιεκμο εηηυξ απυ ημ ηεθεοηαίμ. Απυ ηδκ άθθδ βζα κα 

πναβιαημπμζδεεί αοηυξ μ ηνυπμξ οθμπμίδζδξ απαζημφκηαζ ηάπμζμζ ζφιαμοθμζ μζ 

μπμίμζ ίζςξ κα ιδκ είκαζ δζαεέζζιμζ υηακ ημοξ πνεζάγεηαζ δ επζπείνδζδ ή ημ ηυζημξ 

αιμζαήξ ημοξ ιπμνεί κα καζ ορδθυ. Δπζπθέμκ οπάνπεζ ημ νίζημ ηδξ ιδ ζηακήξ 

οθμπμίδζδξ ημο ένβμο ηαεχξ ηαζ ημ εκδεπυιεκμ μ ζφιαμοθμξ κα ιδκ έπεζ ηαθέξ 

ζπέζεζξ ιε ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο ERP. 

 

3.13 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΤΣΖΜΑΣΩΝ ERP 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ επζθμβή ηςκ ζοιαμφθςκ ERP ζοζηδιάηςκ έπεζ ηδκ ίδζα ζδιαζία ιε ηδκ 

επζθμβή ημο ίδζμο ημο ERP. Έκαξ ιδ ανιυδζμξ ζφιαμοθμξ ιπμνεί άκεηα κα ηαηαζηνέρεζ ηδκ 

οθμπμίδζδ εκυξ ένβμο ηεπκζηά, ιέζα απυ εθθζπή ηεπκμβκςζία οθμπμίδζδξ, αθθά ηαζ δζμζηδηζηά, 

ιέζα απυ ηαηέξ ζοιαμοθέξ ακαζπεδζαζιμφ νυθςκ ενβαζίαξ ηαζ δζαδζηαζζχκ. Ακηζεέηςξ έκαξ 

αλζυπζζημξ ζφιαμοθμξ ιε μνβακςηζηή ηαζ ηεπκζηή ηεπκμβκςζία ιπμνεί κα μδδβήζεζ ηδκ 

επζπείνδζδ ζηδκ επζηοπία. O νυθμξ ημο ζοιαμφθμο οθμπμίδζδξ ζοζηδιάηςκ ERP είκαζ κα 

πανάβεζ βκχζεζξ, ζδέεξ ηαζ κα ηζξ εθανιυγεζ πναηηζηά ζηδκ επζθμβή ηαηάθθδθμο ζοζηήιαημξ 

ERP, ζηδκ οθμπμίδζδ ημο ηαζ εκ ηέθεζ ζηδκ απμδμπή ημο. Δπζπνυζεεηα μ ζφιαμοθμξ έπεζ ηάπμζμ 

ηφνμξ, επζπεζνδιαηζηέξ, αθθά ηαζ πμθζηζηέξ βκςνζιίεξ ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα εηιεηαθθεοηεί βζα ηδ 

πνδιαημδυηδζδ ημο ένβμο, ηδκ πνμιήεεζα πνμξ ηνίημοξ αθθά ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ απυρεςκ 

ηνίηςκ ελαζηίαξ ημο νυθμο πμο έπεζ. Με ιζα θέλδ πανέπεζ ηεπκμβκςζία ηδκ μπμία ιεεμδεφεζ 

ιέζς ιεεμδμθμβζχκ ή ιμκηέθςκ ζηδ δζαπείνζζδ ένβμο. Θα ιπμνμφζε ηακείξ κα ζοκμρίζεζ ηα 

παναπάκς ζημ πήια 3.9: 

Σα παναηηδνζζηζηά εκυξ ζηακμφ ζοιαμφθμο είκαζ ηα ελήξ: 

• Ο ζφιαμοθμξ πάκς απυ υθα πνέπεζ κα είκαζ επζζηδιμκζηά ηαηανηζζιέκμξ πάκς ζημκ 

ημιέα πμο πνέπεζ κα αζπμθδεεί. 

• Να δζαεέηεζ ηάπμζα ειπεζνία ηαζ ηεπκμβκςζία ορδθμφ επζπέδμο. 

• Να είκαζ εοέθζηημξ ηαζ κα ιπμνεί κα πνμζανιυγεζ ηζξ ζδέεξ ημο ακάθμβα ιε ηδκ 

πενίζηαζδ. 

• Να ημκ παναηηδνίγεζ δ επειφεεζα ηαζ δ αλζμπζζηία. 

• Να δζαεέηεζ ηάπμζα ειπεζνία ηαζ ηεπκμβκςζία ορδθμφ επζπέδμο. 

• Να είκαζ εοέθζηημξ ηαζ κα ιπμνεί κα πνμζανιυγεζ ηζξ ζδέεξ ημο ακάθμβα ιε ηδκ 

πενίζηαζδ. 

• Να ημκ παναηηδνίγεζ δ επειφεεζα ηαζ δ αλζμπζζηία. 

• Να είκαζ μζημκμιζηά πνμζεββίζζιμξ ηαζ εφημθα δζαεέζζιμξ. 

• Να βκςνίγεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ αβμνά. 

• Να  είκαζ  ζε  εέζδ  κα  ακηζθδθεεί ηζξ   απαζηήζεζξ  ηδξ  ακάθοζδξ,  ημο  ένβμο 

εβηαηάζηαζδξ ημο ERP ηαζ ηδξ επζπείνδζδξ. 

• Να έπεζ αίζεδζδ ημο ηυζημοξ ηαζ ημο απαζημφιεκμο πνυκμο. 
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ρήκα 3.9 Ρόινο ηνπ ζπκβνύινπ πινπνίεζεο 

Οζ ζφιαμοθμζ είκαζ απαναίηδημζ κα οπάνπμοκ ζε ιζα επζπείνδζδ αοηυ βζαηί ηαηανπήκ 

δζαδναιαηίγμοκ ζπμοδαίμ νυθμ υζμκ αθμνά ηδκ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο ηφπμο ERP βζα ηδκ 

επζπείνδζδ ηαζ ελαζθαθίγμοκ υηζ δ θφζδ πμο δυεδηε είκαζ δ ηαθφηενδ. Αηυιδ έπμοκ ηδκ 

ιμκαδζηή ζδζυηδηα κα πναβιαημπμζμφκ νζγζηέξ αθθαβέξ ζηδκ επζπείνδζδ, μζ μπμίεξ ίζςξ κα ιδ 

βίκμκηακ ελαζηίαξ ηςκ εζςηενζηχκ ακηζδνάζεςκ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ επζπείνδζδξ. Δπζπνυζεεηα 

δζαεέημοκ ζπμοδαία ειπεζνία ςξ επαββεθιαηίεξ πμο είκαζ, δ μπμία είκαζ ελεζδζηεοιέκδ ηαζ 

πμθθέξ θμνέξ «ακηαβςκζζηζηή». Δπίζδξ έπμοκ άνζζηδ βκχζδ ηδξ υθδξ ηαηάζηαζδξ ηαεχξ είκαζ 

ζοκεπχξ ιέζα ζηδκ αβμνά ηαζ δζαεέημοκ αλζμζδιείςηα πνμζυκηα επζημζκςκίαξ. Δπζπθέμκ είκαζ 

άηνςξ πθδνμθμνδιέκμζ πνμηεζιέκμο κα εηπθδνχζμοκ ηάεε είδμοξ ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηαζ 

ακηζιεηςπίγμοκ ακηζηεζιεκζηά ηα δζμζηδηζηά ή ηεπκζηά εέιαηα. 

Ζ επζθμβή ημο ζοιαμφθμο είκαζ ιζα δφζημθδ δζαδζηαζία. Ζ αθήεεζα είκαζ υηζ δεκ οπάνπμοκ 

ζοιαμοθεοηζημί μνβακζζιμί πμο κα βκςνίγμοκ ηα πάκηα ηέθεζα, υπςξ βζα πανάδεζβια ηζξ 

δζάθμνεξ ηεπκζηέξ δζαπείνζζδξ ή οθμπμίδζδξ, ηζξ ηεπκμθμβίεξ, ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ πμθθά άθθα. 

Ακ πανμοζζαζημφκ ηέημζμο είδμοξ ζφιαμοθμζ ηυηε οπάνπμοκ πζεακυηαηα δομ εηδμπέξ. Ζ πνχηδ 

είκαζ κα απαζημφκ ελαζνεηζηά ορδθέξ αιμζαέξ, αθμφ δ μιάδα ζηεθεπχκ ημοξ πμο εα ακαθάαεζ ημ 

ένβμ εα είκαζ ιεβάθδ ιζαξ ηαζ δεκ οπάνπμοκ πακημβκχζηεξ. Ζ άθθδ εηδμπή είκαζ κα ιδκ έπμοκ 

ζδζαίηενεξ βκχζεζξ, εκχ εα δδθχκμοκ υηζ λένμοκ ηα πάκηα. 

Ζ επζθμβή ημο ζοιαμφθμο πναβιαημπμζείηαζ εζςηενζηά απυ ηδκ ίδζα ηδκ επζπείνδζδ, δ μπμία 

μθείθεζ κα βκςνίγεζ πμζα είκαζ ηα αδφκαηα ζδιεία ημο ένβμο πμο εα πνεζαζηεί ζοιαμοθεοηζηή 

οπμζηήνζλδ, ζε πμζμ ααειυ, πυζμ εα είκαζ ημ ηυζημξ ηαζ πμζα εα είκαζ ηα ηεθζηά μθέθδ πμο εα 

απμημιίζεζ. Γζα ηδκ επζθμβή αοηή ιπμνεί κα πνμζθδθεεί εζδζηυξ ζφιαμοθμξ ή κα ηθδεμφκ 

ζοιαμοθεοηζηέξ εηαζνίεξ κα πανμοζζάζμοκ ηζξ πνμηάζεζξ ημοξ. 

Ο επζηναηέζηενμξ απυ υθμοξ ημοξ ζοιαμφθμοξ, πμο ηαηά πάζα πζεακυηαηα εα ζοκενβαζηεί ιε 

ηδκ επζπείνδζδ εα πνέπεζ κα πθδνμί μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ ηαεχξ ηαζ ηνζηήνζα πμο έπεζ εέζεζ 

δ επζπείνδζδ. Καηανπήκ πνέπεζ κα πνμζδζμνίζεζ αηνζαχξ ηζ δοκαηυηδηεξ έπεζ ηαζ πμζα είκαζ ηα 

επζπθέμκ πνμζυκηα ημο ζε ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ, μφηςξ χζηε κα ιπμνέζεζ δ επζπείνδζδ κα 

ηνίκεζ ακ ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ή υπζ. Αηυιδ εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ 

ζφκδεζδ ημο ηυζημοξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ημο ιε ηδ δοκαιζηή ηδξ αβμνάξ. Δπίζδξ μ ζφιαμοθμξ 

πνέπεζ κα επζδεζηκφεζ ζαθή πνμκμδζαβνάιιαηα εκχ ηα παναδμηέα πμο πανέπεζ κα είκαζ 

ζοβηεηνζιέκα ηαζ θεπημιενή. Σέθμξ μθείθεζ κα δεζιεοηεί υζμκ αθμνά ηδ δζανηή επίαθερδ ημο 

ένβμο ηαζ δ αιμζαή ημο κα είκαζ ακάθμβδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ υπζ ζφιθςκδ ιε ηζξ χνεξ 

ενβαζίαξ ημο. 

 

3.14 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΩΝ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ERP 

Αοηυ ημ ζηάδζμ ζημπυ έπεζ ηδκ ηαηάθθδθδ επζθμβή ζηακχκ ζοκενβαηχκ πμο εα είκαζ οπεφεοκμζ 

βζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία Ζ δζαπείνζζδ ηδξ οπενβμθααίαξ ααζίγεηαζ ζηδκ επζθμβή ημο 

οπενβμθάαμο, ηδ δδιζμονβία δεζιεφζεςκ, ηδκ επίαθερδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ. Ο οπενβμθάαμξ επζθέβεηαζ εθυζμκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα οθμπμζήζεζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ένβμ. Αοηή δ επζθμβή πναβιαημπμζείηαζ αάζδ ιζαξ ηοπυκ βκςνζιίαξ ή αάζδ ηδξ 

ηεπκζηήξ ζηακυηδηαξ ημο ηαεεκυξ. 

Κφνζμζ ζηυπμζ είκαζ δ επζθμβή ημο οπενβμθάαμο κα βίκεζ απυ ημκ ααζζηυ ενβμθάαμ πμο ιπμνεί 

κα είκαζ ηαζ δ ίδζα δ επζπείνδζδ. Δπίζδξ πνέπεζ κα οπάνλεζ ιζα ηαηάθθδθδ ζοιθςκία υζμκ 
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αθμνά ηδ ζοκενβαζία ημο ενβμθάαμο ηαζ ημο οπενβμθάαμο. Πανάθθδθα εα πνέπεζ κα οπάνπεζ 

έκαξ ημζκυξ άλμκαξ ζοκεκκυδζδξ ηςκ δφμ πνμηεζιέκμο κα ζοκενβαζημφκ ανιμκζηά. Ο 

ενβμθάαμξ εα πνέπεζ κα παναημθμοεεί ζηεκά ηζξ ενβαζίεξ ημο οπενβμθάαμο. 

Οζ πνμτπμεέζεζξ ημο ζοζηήιαημξ βζα ηδκ εθανιμβή αοημφ ημο ζηαδίμο ακαθφμκηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα. Ανπζηά εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκδ ηεπκζηή δζαπείνζζδξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ 

οπενβμθάαςκ. Πανάθθδθα ιζα μιάδα εα πνέπεζ κα ζηδνίλεζ ηαζ κα παναημθμοεεί ημ ζοιαυθαζμ 

ημο οπενβμθάαμο. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ πνυαθερδ βζα ημοξ ηοπυκ πυνμοξ πμο εα 

πνεζαζημφκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ οπενβμθααίαξ. Σέθμξ δ εηπαίδεοζδ υθςκ ηςκ ειπθεημιέκςκ 

ζ’ αοηυ ημ ζηάδζμ απυ ηδκ πθεονά ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ απυ ημ ζφιαμοθμ οθμπμίδζδξ ηνίκεηαζ 

απαναίηδηδ. 

Οζ δναζηδνζυηδηεξ ημο οπενβμθάαμο ακαθένμκηαζ παναηάης. Καηανπήκ μζ δναζηδνζυηδηεξ ημο 

ηαεμνίγμκηαζ αάζδ πνμηφπςκ ηαζ ιεευδςκ πμο δίκμκηαζ απυ ημκ ενβμθάαμ. Ζ επζθμβή ημο 

πναβιαημπμζείηαζ ιε ηάπμζα ηαεμνζζιέκα ηνζηήνζα πμο έπεζ μ ενβμθάαμξ ιε ηονζυηενμ ηδκ 

ζηακυηδηα ημο κα οθμπμζήζεζ ημ ένβμ. Δπζπνυζεεηα δ ζοιθςκία ημο ενβμθάαμο ιε ημκ 

οπενβμθάαμ είκαζ ααζζηυ ζημζπείμ βζα κα λεηζκήζεζ δ δζαδζηαζία. Σαοηυπνμκα ανιμδζυηδηα ημο 

οπενβμθάαμο είκαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ οθμπμίδζδξ ημο ένβμο. Ο οπενβμθάαμξ, ημο μπμίμο δ 

ανιμδζυηδηα είκαζ δ οθμπμίδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμβναιιαηζζιμφ, εθέβπεηαζ απυ ημκ 

ενβμθάαμ,. Σμ ααζζηυ ζημζπείμ ημο εθέβπμο είκαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ πμο βίκεηαζ απυ ημκ 

οπενβμθάαμ. Γεκζηά μ ενβμθάαμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηζξ επζεεςνήζεζξ ηδξ ενβαζίαξ ημο 

οπενβμθάαμο. Ο έθεβπμξ πναβιαημπμζείηαζ ιαγί ιε ημκ οπενβμθάαμ. Κφνζμ ιέθδια ημο 

ενβμθάαμο είκαζ δ επζεεχνδζδ ηδξ πμζυηδηαξ , μ έθεβπμξ ηςκ δζαδζηαζζχκ δζαπείνζζδξ ηςκ 

αθθαβχκ ημο ένβμο οθμπμίδζδξ ημο οπενβμθάαμο. Σαοηυπνμκα μ ενβμθάαμξ εθέβπεζ ηα 

παναδμηέα ημο οπενβμθάαμο. Σα ηνζηήνζα πμο πνδζζιμπμζεί ηα μνίγεζ μ ενβμθάαμξ ηαζ είκαζ 

βκςζηά απυ ημκ οπενβμθάαμ. Σέθμξ δ απυδμζδ ημο οπενβμθάαμο εθέβπεηαζ ηαηά ηαηηά πνμκζηά 

δζαζηήιαηα. 

Οζ έθεβπμζ ηαζ μζ ιεηνήζεζξ εδχ, υπςξ ηαζ ζε ηάεε ζηάδζμ παίγμοκ ααζζηυ νυθμ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ημο ένβμο. Οζ δναζηδνζυηδηεξ αοημφ ημο ζηαδίμο επζεεςνμφκηαζ ηαζ 

εθέβπμκηαζ απυ ηδκ δζμίηδζδ έηζζ χζηε κα είκαζ βεκζηά απμδεηηή δ αζθάθεζα ημο ένβμο. Δπίζδξ 

μζ δζεοεοκηέξ ημο ένβμο επζεεςνμφκ ζοζηδιαηζηά ημ πνυβναιια δζαπείνζζδξ ηςκ αθθαβχκ. Ζ 

δζαδζηαζία δζαπείνζζδξ ηςκ οπενβμθάαςκ εθέβπεηαζ πνμηεζιέκμο κα δζαηδνδεεί δ πμζυηδηα ημο 

ηεθζημφ πνμσυκημξ. Σέθμξ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ βζα κα πνμζδζμνζζηεί ημ ιέβεεμξ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαπείνζζδ ημο οπενβμθάαμο. 

 
ρήκα 3.10 Καζήθνληα εξγνιάβν-ππεξγνιάβν 

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ οπενβμθάαςκ ζηα ζοζηήιαηα ERP είκαζ απαναίηδηδ. Πνχηα απ’ υθα 
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ειπθέημκηαζ πμθθά άημια ιε ηδ δζαπείνζζδ ηςκ οπενβμθάαςκ ηαζ ελαζθαθίγεηαζ ιζα ζςζηή 

ζοκενβαζία, δ μπμία δζέπεηαζ απυ ημ πκεφια ηδκ αθθδθεββφδξ ηαζ ηδξ ζοκαδεθθζηυηδηαξ. Ζ 

δζαπείνζζδ οπενβμθάαςκ επζηνέπεζ ηδκ απμθοβή πανακμήζεςκ, ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ημκ μνζζιυ 

ημο ηζ αηνζαχξ πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεεί. Δπίζδξ δε εα ιπμνμφζε ιυκμξ ημο μ ενβμθάαμξ κα 

ακαθάαεζ ηαζ ηζξ εοεφκεξ ημο οπενβμθάαμο. Δλαζθαθίγεηαζ δ ζςζηή θεζημονβία, δ πνυμδμξ ηαζ 

ελέθζλδ ημο ένβμο, αθμφ μ οπενβμθάαμξ εθέβπεηαζ απυ ημκ ενβμθάαμ. Σέθμξ μζ επζπεζνήζεζξ 

ηενδίγμοκ απυ ηδκ οπενβμθααία βζαηί παναηδνείηαζ εθάηηςζδ ηςκ θαεχκ πμο ζοκεπάβεηαζ 

ιείςζδ ηςκ αθθαβχκ. Σα ηαεήημκηα ημο ενβμθάαμο ηαζ ημο οπενβμθάαμο ακαπανζζηχκηαζ ζημ 

πήια 3.10. 

 

3.15 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΟΛΑΗΩΝ / ΤΜΒΑΔΩΝ ΣΑ    

ΤΣΖΜΑΣΑ ERP 

ημπυξ ηδξ δζαπείνζζδξ ζοιαμθαίςκ ηαζ ζοιαάζεςκ ακάιεζα ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ ζημοξ 

οπεφεοκμοξ οθμπμίδζδξ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ δ δδιζμονβία ιζαξ ημζκήξ θμβζηήξ, βζα ημ ηζ 

αηνζαχξ πνέπεζ κα ηάκεζ ημ ζφζηδια, ααζζζιέκδ ζε κμιζηά ηαζ ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ιε 

ζημπυ ηδκ μιαθή θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ δζαδζηαζία αοηή ανίζηεηαζ ζε ελέθζλδ ζε υθδ ηδ 

δζαδζηαζία οθμπμίδζδξ ημο ένβμο ηαζ ελεθίζζεηαζ ιαγί ιε αοηυ. Κφνζμξ ζηυπμξ ηδξ δζαπείνζζδξ 

ζοιαμθαίςκ είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ ιυκμ ζοιαμθαίμο βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο. Δπίζδξ 

πνέπεζ κα δζαζθαθίγεηαζ δ πμζυηδηα, δ οθμπμίδζδ, δ επέκδοζδ ηαζ δ πκεοιαηζηή ζδζμηηδζία ημο 

ένβμο ηαεχξ ηαζ ηα δεδμιέκα ηδξ επζπείνδζδξ. 

Οζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ εθανιμβή αοημφ ημο ζηαδίμο είκαζ ανπζηά δ φπανλδ ζηεθεπχκ ζηακχκ 

βζα ηδ ζφκηαλδ ηαζ ηδ δδιζμονβία εκυξ ηέημζμο εββνάθμο. Δπίζδξ πνέπεζ κα οπάνπεζ δ 

δοκαηυηδηα επζαμθήξ ηςκ υνςκ ημο ζοιαμθαίμο ζημοξ ειπθεηυιεκμοξ ενβάηεξ ηαζ 

οπενβμθάαμοξ (νήηνεξ ). Βαζζηυ ζημζπείμ είκαζ ηαζ δ φπανλδ αηυιςκ εηπαζδεοιέκςκ ζημ κα 

επζαθέπμοκ ακ ηδνμφκηαζ μζ υνμζ ηςκ ζοιαμθαίςκ. Δπζπνυζεεηα δ δζμίηδζδ πνέπεζ κα είκαζ 

εκήιενδ βζα ηδ ζφκηαλδ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηέημζμο είδμοξ εββνάθςκ. Σαοηυπνμκα δ δζαδζηαζία 

ηςκ ζοιαάζεςκ πνέπεζ κα εθέβπεηαζ απυ κμιζηυ πθαίζζμ. 

Πανάθθδθα δ ηαηακυδζδ ηςκ ηεπκζηχκ υνςκ πμο οπάνπμοκ ζηα ζοιαυθαζα εα πνέπεζ κα είκαζ 

εθζηηή απυ υθμοξ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ. Ζ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ εκυξ ζοιαμθαίμο ανπίγεζ ιε 

ηδκ αιμζααία ειπζζημζφκδ ηςκ ειπθεημιέκςκ. Ζ ειπζζημζφκδ ιζαξ επζπείνδζδξ ανπίγεζ απυ ημ 

πανεθευκ. Μζα εηαζνία πμο έπεζ λακά ζοκενβαζία ζημ πανεθευκ ή πμο δεκ έπεζ ηαηή θήιδ ζηδκ 

αβμνά είκαζ άλζα ηδξ ειπζζημζφκδξ. Οζ εηαζνίεξ εα πνέπεζ κα ηαηακμήζμοκ ημ ηζ αηνζαχξ γδηά 

απ’ αοηέξ δ επζπείνδζδ. Δπίζδξ, μζ εηαζνείεξ εα πνέπεζ κα ηαηακμήζμοκ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ 

βκςνίγμοκ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημοξ ηαζ οθμπμίδζδξ ημο ένβμο. 

Έκα άθθμ ζδιακηζηυ εέια είκαζ ηαζ ημ ηαηά πυζμ δ εηαζνεία έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα οθμπμζήζεζ 

ηα οπμζπυιεκα. Ζ ζηακυηδηα ηδξ εηαζνείαξ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημ ζοιαυθαζμ ιε ημοξ ελήξ 

ζοκδοαζιμφξ ηςκ πενζπηχζεςκ: 

• Γέζιεοζδ ηδξ ζηακυηδηαξ πμο έπεζ δ εηαζνεία ηεπκζηά υζμ ηαζ ηςκ πνμιδεεοηχκ ηδξ. 

Μπμνεί μ ίδζμξ μ ζφιαμοθμξ κα βκςνίγεζ ηζξ ζηακυηδηεξ ημο αθθά δεκ βκςνίγεζ ηζξ 

ζηακυηδηεξ ηςκ πνμιδεεοηχκ. 

• Σμ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ ιε ημοξ πνμιδεεοηέξ, μζ μπμίμζ δεζιεφμκηαζ βζα ημοξ ίδζμοξ αθθά 

δε βκςνίγμοκ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ζοιαμφθςκ οθμπμίδζδξ. 

• Σέθμξ οπάνπεζ ηαζ δ πενίπηςζδ ηακείξ κα ιδκ δεζιεφεηαζ βζα ηδκ ηεπκζηή ημο 

ζηακυηδηα. 

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ ζοιαμθαίςκ ααζίγεηαζ ζε ηάπμζεξ ανπέξ: 

• Καηανπήκ μ πνμιδεεοηήξ πμο ζοκενβάγεηαζ πνέπεζ κα είκαζ επαββεθιαηίαξ, ιε 

ειπεζνία ηαζ βκχζηδξ ημο ηεπκζημφ ηιήιαημξ. 

• Ο αβμναζηήξ ηαθυ εα ήηακ κα ήηακ βκχζηδξ ηδξ πνδζζιμπμζμφιεκδξ ηεπκμθμβίαξ βζα 

κα ιδκ ελαπαηδεεί. 

• Ζ δδιζμονβία ημο ζοιαμθαίμο εα πνέπεζ πνςηανπζηά κα ααζίγεηαζ ζηδκ ειπζζημζφκδ. 

• Δπίζδξ μζ δζαδζηαζίεξ δζαζθάθζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ζοιαυθαζμ. 
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• Πανάθθδθα ζηδ δζαπείνζζδ ιζαξ ζφιααζδξ ηφνζα ζημζπεία είκαζ ημ ηζ εα ελεθζπεεί, μ 

ηνυπμξ πμο εα πναβιαημπμζδεεί, δ παναημθμφεδζδ ημο ηαζ ηέθμξ δ απμδμπή ημο. 

 

• Σέθμξ ηαθυ εα ήηακ κα πνμζδζμνζζηεί δ πμζυηδηα ηςκ επζηείιεκςκ αθθαβχκ ηαζ δ 

εκδιένςζδ ηςκ παναδμηέςκ ηάεε θμνά πμο οθμπμζείηαζ ιζα αθθαβή. 

ηδ ζοκέπεζα εα ακαθενεμφκ μζ ηεπκζηέξ ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ ζοκηάζζμκηαζ ηα ζοιαυθαζα: 

• Καηανπήκ ζε έκα ζοιαυθαζμ ηαεμνίγεηαζ μ ζηυπμξ ημο ένβμο. 

• Ο πεθάηδξ εα έπεζ ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ ηαηά ηδκ πνμζανιμβή ημο ένβμο, αοηέξ 

εα πνέπεζ κα εκηαπεμφκ ζημ ζοιαυθαζμ. 

• Σαοηυπνμκα απαζηείηαζ δ ζοιιεημπή ζηδκ ακάπηολδ ηςκ πνμδζαβναθχκ ηαζ μ 

πνμζδζμνζζιυξ ημο ηνυπμο ιεηαηνμπήξ ημο ζπεδζαζιμφ ημο ένβμο. 

Γεκζηά δ δζαδζηαζία οθμπμίδζδξ ημο ένβμο εα πνέπεζ κα ακαπηφζζεηαζ ιε επζπεζνήιαηα. Σέθμξ 

ημ ένβμ εα εθέβπεηαζ ζοπκά χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ πμζυηδηα ημο ηαζ δ ελέθζλδ ημο. 

Ζ ακάβηδ δζαπείνζζδξ ζοιαμθαίςκ ηαζ ζοιαάζεςκ είκαζ επζηαηηζηή ζηα ζοζηήιαηα ERP βζαηί 

ιυκμ ηα βναπηά ιέκμοκ. Μυκμ ιε ημ βναπηυ θυβμ είκαζ λεηάεανμ ηαζ ζαθέξ ηζ πνέπεζ κα ηάκεζ μ 

ηάεε ειπθεηυιεκμξ ζημ ένβμ, έηζζ απμθεφβμκηαζ ηαζ μζ πανενιδκείεξ. Έηζζ ημ ηυζημξ ημο είκαζ 

αιεθδηέμ ιπνμζηά ζε αοηά πμο πνυηεζηαζ κα ηενδίζεζ ιζα επζπείνδζδ. Με ηδ ζφκηαλδ ημο 

ζοιαμθαίμο δζαζθαθίγεηαζ δ επέκδοζδ, δ επζπείνδζδ, δ ηεπκμβκςζία ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηα 

πκεοιαηζηά ηδξ δζηαζχιαηα. 

3.16 ERP ΚΑΗ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

Ζ ακαδζμνβάκςζδ είκαζ δ ααζζηή επακελέηαζδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ δζαδζηαζζχκ χζηε κα 

επζηεοπεεί ζδιακηζηή αεθηίςζδ ζε ζδιακηζημφξ ημιείξ υπςξ ημ ηυζημξ, ηδκ πμζυηδηα, ηζξ 

οπδνεζίεξ ηαζ ηδκ ηαπφηδηα. Αοηυ πμο βίκεηαζ ζηδκ μοζία, είκαζ αθθαβή ηδξ υθδξ κμμηνμπίαξ 

ηαζ ζοιπενζθμνάξ ηδξ επζπείνδζδξ, πνάβια πμο επζηνέπεζ ημκ ακαζπεδζαζιυ ηςκ 

επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, δμιχκ, ηαζ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ 

επζηοβπάκμκηαζ νζγζηέξ αεθηζχζεζξ ζε υθεξ ηζξ υρεζξ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Σμ 

θάζια ηδξ ακαδζμνβάκςζδξ πανζζηάκεηαζ ζπδιαηζηά ( πήια 3.12). 

ηακ θέιε πάκηςξ ακαδζμνβάκςζδ δζαδζηαζζχκ, δεκ εκκμμφιε ηδκ απθμπμίδζδ ημοξ. Ζ 

απθμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ακαθένεηαζ ζηδ ζηαδζαηή αθθαβή, ηαζ εθανιυγεηαζ ζηζξ ηνέπμοζεξ 

πναηηζηέξ. Δπίζδξ δ απθμπμίδζδ αεθηζχκεζ ηδκ οπάνπμοζα ηεπκμθμβία ηαζ επζηοβπάκεζ ηδκ 

πνμζανιμβή ηδξ ζοιπενζθμνάξ. Αηυιδ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ δζεοεοκημηεκηνζηή ηαζ 

ακαθένεηαζ ζε πμθθά ένβα ηαοηυπνμκα. 

 
ρήκα 3.12 Αλαδηνξγάλσζε επηρεηξήζεσλ 
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Ακηίεεηα, δ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ακαθένεηαζ ζηδ νζγζηή αθθαβή, ηαζ εθανιυγεηαζ 

βζα ακαεεχνδζδ ηςκ πναηηζηχκ πμο ήδδ οπάνπμοκ. Δπίζδξ εζζάβεζ κέα ηεπκμθμβία ηαζ 

επζηοβπάκεζ ηδκ αθθαβή ηδξ ζοιπενζθμνάξ. Αηυιδ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ 

δζμζηδημηεκηνζηή ηαζ ακαθένεηαζ ζε ιζηνυ ανζειυ επζπεζνδζζαηχκ πνςημαμοθζχκ. 

Ανπζηά αεθηζχκμκηαζ μζ επζιένμοξ δζαδζηαζίεξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ αημθμοεεί δ βεκζηυηενδ 

ακαδζμνβάκςζδ ημοξ. Ακαδζμνβακχκεηαζ θμζπυκ ιε ηδ ζεζνά ηδξ ζοκμθζηά δ επζπείνδζδ δ μπμία 

ζηδκ μοζία ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαζ αεθηζχκεηαζ ζοκεπχξ. Καηά ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ αδιάηςκ ιεηααάθθμκηαζ δ κμμηνμπία ηαζ μ ηνυπμξ ζηέρεςξ. Δπζπθέμκ δ 

επζπείνδζδ εέηεζ ορδθυηενμοξ ζηυπμοξ μζ μπμίμζ επεηηείκμκηαζ ζημ εονφηενμ επζπεζνδζζαηυ 

πενζαάθθμκ ηαζ βεκζηυηενα αολάκμκηαζ ζδιακηζηά ηα μθέθδ ηδξ. Απυ ηδκ άθθδ αέααζα δ 

επζπείνδζδ παίνκεζ ημ νίζημ ηδξ απμηοπίαξ, ιε απμηέθεζια κα απεζθείηαζ δ επζαίςζδ ηδξ. 

 

3.17 ΦΑΔΗ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΔΝΟ ERP ΤΣΖΜΑΣΟ

 

Ανπζηά πνέπεζ κα βίκεζ ιία εζξ αάεμξ ένεοκα ηςκ οπανπυκηςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηςκ δζενβαζζχκ 

ιίαξ επζπείνδζδξ ηαζ κα μνζζεμφκ ιε ζαθήκεζα μζ δζαδζηαζίεξ ηαζ δ μνβακςηζηή δμιή 

πνμηεζιέκμο κα παναιεηνμπμζδεεί ημ ζφζηδια ηαζ εκδεπυιεκα κα ακαπηοπεμφκ μζ ηαηάθθδθεξ 

κέεξ εθανιμβέξ (customization). 

Πνζκ ανπίζεζ δ υθδ πνμζπάεεζα οπάνπμοκ ηάπμζμζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα εέζμοκ ημ 

υθμ εβπείνδια ζε βενά εειέθζα. Αοημί εα ακαθένμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα: 

• Πνχηα απ' υθα είκαζ απαναίηδηδ δ δέζιεοζδ ηδξ δζμίηδζδξ έηζζ χζηε κα ανπίζεζ ηαζ 

κα ηεθεζχζεζ ημ ένβμ. 

• Πανάθθδθα   δ   δζμίηδζδ   είκαζ  οπμπνεςιέκδ   κα   ελαζθαθίζεζ  ηα   ηαηάθθδθα 

ηεθάθαζα αθθά ηαζ ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ βζα ηδ δζεηπεναίςζδ ημο υθμο ένβμο. 

• ηδ ζοκέπεζα πνέπεζ κα μνζζηεί δ ηφνζα μιάδα πμο εα ακαθάαεζ ηδκ δζεηπεναίςζδ ημο 

ένβμο. 

• Δηηυξ απυ ηδ ααζζηή μιάδα πνέπεζ κα επζθεπεμφκ ελεζδζηεοιέκα άημια απυ ημ 

πνμζςπζηυ απυ υθεξ ηζξ θεζημονβζηέξ ιμκάδεξ ηδξ επζπείνδζδξ. Αοηυ βζαηί ημ 

πνμζςπζηυ πμο δμοθεφεζ πάκς ζε έκα ζφζηδια ημ βκςνίγεζ ανηεηά ηαθά ηαζ ιπμνεί 

κα αμδεήζεζ μοζζαζηζηά ημοξ ακαθοηέξ ημο ζοζηήιαημξ. Έηζζ εα πναβιαημπμζδεεί 

ιία πνμζεηηζηή ακάθοζδ ηδξ οπάνπμοζαξ οπμδμιήξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

• Άθθμξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πμο εα παίλεζ ααζζηυ νυθμ ζηδκ ζςζηή οθμπμίδζδ 

ημο ζοζηήιαημξ είκαζ ημ ζπέδζμ αλζμθυβδζδξ ηςκ ERP ζοζηδιάηςκ δζαθυνςκ 

πνμιδεεοηχκ. πςξ ακαθένεδηε ηάεε επζπείνδζδ, ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ, 

πνεζάγεηαζ ηαζ δζαθμνεηζηυ ζφζηδια ERP. 

• Δπίζδξ ααζζηυ ζημζπείμ είκαζ ηαζ ημ ηαηάθθδθμ ζπέδζμ αλζμθυβδζδξ ηςκ ζοκενβαηχκ 

πμο εα ακαθάαμοκ ημ ένβμ. 

• ηδ ζοκέπεζα πνέπεζ δ επζπείνδζδ κα ααζζζηεί ζε έκα ηαθυ ζπέδζμ οθμπμίδζδξ. 

• Σέθμξ έκα ζδιακηζηυ πμζυ απυ ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ ημο ένβμο πνέπεζ κα παναπςνδεεί 

ζημ ζπέδζμ εηπαίδεοζδξ ημο πνμζςπζημφ. Αοηυ βζαηί ημ πνμζςπζηυ πνέπεζ κα 

βκςνίγεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο ηαζκμφνβζμο ζοζηήιαημξ ηαζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο. 

Έηζζ εα είκαζ ζε εέζδ κα απμδχζεζ ηαθφηενα. 

• Δπίζδξ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ηαζ έκα ζπέδζμ ιεθθμκηζηχκ ακαααειίζεςκ ή 

αεθηζχζεςκ. 

Πνέπεζ κα ημκίζμοιε υηζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ζπεδίςκ δνάζδξ εα πνέπεζ κα ζοιιεηέπμοκ 

μιάδεξ απυ υθα ηα ηιήιαηα. Μζα πνήζζιδ πναηηζηή ζηδκ υθδ πνμζπάεεζα είκαζ δ ηεπκζηή 

Καηακυδζδ - Απθμπμίδζδ - Αοημιαημπμίδζδ. φιθςκα ιε αοηήκ ημ πνχημ αήια είκαζ δ εζξ 

αάεμξ ηαηακυδζδ ηςκ οπανπυκηςκ επζπεζνδζζαηχκ πναηηζηχκ ιέζα απυ δζαβνάιιαηα, εηεέζεζξ 

ηαζ ακαθμνέξ. ηδ ζοκέπεζα απαζηείηαζ δ απθμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ιε απαθμζθή υθςκ ηςκ 

πενζηηχκ, ιε ζφκεεζδ ηαζ ακαπνμζανιμβή. Μεηά απυ αοηυ ημ ζηάδζμ ιπμνεί κα 

αοημιαημπμζδεμφκ μζ απθμπμζδιέκεξ δζαδζηαζίεξ ιε ηδ αμήεεζα ηάπμζμο ζοζηήιαημξ ERP, ημ 
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μπμίμ εα πνέπεζ κα επζθεβεί ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή ηαζ ιε ηεκηνζηυ άλμκα ηζξ ακάβηεξ ηαζ ημ 

πνμθίθ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 

3.18 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ERP 

3.18.1 Μεζνδνινγία πινπνίεζεο 

Ακαιθζζαήηδηα δ ιεεμδμθμβία οθμπμίδζδξ δζαδναιαηίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ οθμπμίδζδ 

ημο ERP. Θα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ημ ακηζηείιεκμ ημο ένβμο είκαζ δ εβηαηάζηαζδ εκυξ ERP ζε 

ηάπμζα επζπεζνδζζαηή ιμκάδα. Αοηή ιεηααάθθεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ηεπκμθμβία ημο ERP. Δπίζδξ 

ελανηάηαζ απυ ηδκ ςνζιυηδηα πμο δζαεέηεζ δ επζπείνδζδ ή αηυια ηαζ μ ίδζμξ μ ζφιαμοθμξ κα 

αημθμοεήζεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιεεμδμθμβία. Αηυιδ ζηδκ δζαιυνθςζδ αοηήξ ηδξ οθμπμίδζδξ 

ζοιαάθθεζ ηαηά πμθφ ημ ιέβεεμξ, μ ζημπυξ ηαζ μ πνμτπμθμβζζιυξ ημο ένβμο. 

3.18.2 Ζ νκάδα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

Ο μνζζιυξ ηδξ μιάδαξ πμο εα οθμπμζήζεζ ημ ένβμ εεςνείηαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ ιέζα απυ 

ηζξ ιεεμδμθμβίεξ οθμπμίδζδξ ένβμο. Θα ιπμνμφζε ηακείξ κα πεζ πςξ είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ 

πανάβμκηαξ πμο ζοιαάθεζ ζηδκ πνμζανιμβή ιζαξ ιεεμδμθμβίαξ οθμπμίδζδξ. Ο πζμ ζπμοδαίμξ 

ζηυπμξ ηυζμ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ οθμπμίδζδξ, υζμ ηαζ ηδξ δζαπείνζζδξ ένβμο είκαζ δ απμθοβή 

εεςνδηζηχκ ηαζ πμθοιεθχκ μιάδςκ. 

 

Σδκ οθμπμίδζδ ημο ERP επδνεάγμοκ ζδιακηζηά μζ δζεεκείξ ηάζεζξ ηαζ πναηηζηέξ πμο 

επζηναημφκ. Ωζηυζμ ζπμοδαίμ νυθμ ηαηέπεζ ηαζ δ ιεεμδμθμβία πμο πνδζζιμπμζεί μ ζφιαμοθμξ 

οθμπμίδζδξ, ηαεχξ ηαζ μ πνμιδεεοηήξ ημο ERP, μζ μπμίεξ πνμζανιυγμκηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

ζφζηδια. Ζ ιεεμδμθμβία οθμπμίδζδξ ηαζ δ πνμζανιμβή ηδξ εα ιπμνμφζε κα απμδμεεί ζημ 

πήια 3.13 
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. 

 
ρήκα 3.13 Μεζνδνινγία πινπνίεζεο 

ημ πήια 3.14 πανζζηάκεηαζ εκδεζηηζηά ιζα μιάδα οθμπμίδζδξ δ μπμία απμηεθείηαζ απυ ημκ 

πνμιδεεοηή ημο ERP, ημκ πνμιδεεοηή οθζημφ, ημκ ζφιαμοθμ οθμπμίδζδξ, ημ ηιήια 

πθδνμθμνζηήξ, ηδ ζοκημκζζηζηή επζηνμπή, ηδ θεζημονβζηή μιάδα, ημκ οπεφεοκμ δζαπείνζζδξ ηαζ 

ημκ οπμζηδνζηηή ημο ένβμο. πςξ παναηδνμφιε ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ οθμπμίδζδξ δεκ ένπμκηαζ 

ζε επαθή ιεηαλφ ημοξ, εκχ επζημζκςκμφκ απεοεείαξ ιε ηδκ επζπείνδζδ. 

69 

Μζα πνμζανιμζιέκδ μιάδα οθμπμίδζδξ ένβμο έπεζ πμζηίθμοξ ζηυπμοξ υπςξ ηδ ιείςζδ ηδξ 

πμθοθςκίαξ, ηαζ ηδκ ακάθδρδ εοεοκχκ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Δπίζδξ μθείθεζ κα πανμοζζάγεζ 

ηζξ ζηακυηδηεξ πμο έπεζ μ ζφιαμοθμξ αθθά ηαζ μ δζεοεοκηήξ ημο ένβμο. Αηυιδ πνέπεζ κα έπεζ ςξ 

ζημπυ ηδ δζαζθάθζζδ ιεεμδεοιέκδξ επζημζκςκίαξ, ηδ ζοβπχκεοζδ νυθςκ αθθά ηαζ ηδκ εοεθζλία 

ζηζξ απμθάζεζξ. Παναηάης αημθμοεεί έκα ζπήια ιζαξ πνμζανιμζιέκδξ μιάδαξ οθμπμίδζδξ 

ένβμο (πήια 3.15): 

 
ρήκα 3.14 Οκάδα πινπνίεζεο έξγνπ 
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ρήκα 3.15 Πξνζαξκνζκέλε νκάδα πινπνίεζεο έξγνπ 

 

 

3.18.3 Γηαρείξηζε έξγνπ (project management) 

ημπυξ ηδξ δζαπείνζζδξ ένβμο είκαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ αθθά ηαζ δ παναημθμφεδζδ ένβμο ζε 

επίπεδμ μνβακςηζηυ, πνμκζηυ, ηεπκμθμβζηυ, μζημκμιζηυ ηαζ θεζημονβζηυ. 

Ο νυθμξ ημο δζαπεζνζζηή ημο ένβμο (project manager) θένεζ πμθθέξ εοεφκεξ. Έπεζ κα εηηεθέζεζ 

πμθθά ηαεήημκηα, κα ζοκδοάζεζ απμηεθεζιαηζηά δζάθμνεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ κα θφζεζ πμζηίθα 

πνμαθήιαηα. Καηανπήκ πνέπεζ κα μνίζεζ ημ ιέβεεμξ ημο ένβμο ηαζ πμζα είκαζ ηα απαναίηδηα 

ιέθδ ημο πνμζςπζημφ. Δπίζδξ ιέζα ζηα ηαεήημκηα ημο πενζθαιαάκεηαζ μ ηαεμνζζιυξ 

πνμκμδζαβνάιιαημξ ημο ένβμο, ιζαξ μνβακςηζηήξ πμθζηζηήξ, ηαζ μ εκημπζζιυξ ηζκδφκςκ. Αηυιδ 

μθείθεζ κα πνμαθέπεζ ηα ιδ ακαιεκυιεκα θεζημονβζηά θάεδ πμο πνμηφπημοκ ιεηά ηδκ 

οθμπμίδζδ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο πνμζςπζημφ ζηζξ δζάθμνεξ ηαζκμημιίεξ. Σέθμξ, 

δμοθεζά ημο project manager είκαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ δ ελαζθάθζζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ημο ένβμο πμο παναδίδεηαζ. 

Έκαξ ζδακζηυξ project manager έπεζ δζάθμνα παναηηδνζζηζηά. Καηανπήκ μζ ηονίςξ ζπμοδέξ ημο 

πνέπεζ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πθδνμθμνζηή, κα έπεζ ζηακυηδηα υζμκ αθμνά ηδ θήρδ 

μνεμθμβζηχκ απμθάζεςκ ηαζ κα ηεηιδνζχκεζ υζμ πενζζζυηενμ δοκαηυ ηζξ απμθάζεζξ πμο 

θαιαάκεζ. Δπίζδξ απαζηείηαζ κα ειπκέεζ ζεααζιυ, κα ιπμνεί κα ιεηαδίδεζ εφημθα ηζξ απυρεζξ 

ημο ηαζ κα πεζ ειπεζνία υζμ αθμνά ηδκ μζημκμιζηή δζαπείνζζδ ηαζ ηδ δζμίηδζδ. Κάηζ αηυια πμο 

ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημ πνμθίθ εκυξ ηαθμφ project manager είκαζ κα δναζηδνζμπμζεί ηα ιέθδ 

ιζαξ μιάδαξ πμο επζηεθεί ένβμ. Σέθμξ πνέπεζ κα είκαζ άνζζημξ βκχζηδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ 

θμβζζιζημφ, ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ημο ακαζπεδζαζιμφ ηςκ 

επζπεζνδιαηζηχκ δζαδζηαζζχκ. 

Ωζηυζμ εα ιπμνμφζαιε κα ακανςηδεμφιε, υηζ εθυζμκ ηα ζοζηήιαηα ΔRΡ είκαζ ηυζμ 

απμδμηζηά, δοκαηά, αλζυπζζηα, δε εα έπνεπε κα καζ εφημθα ζηδκ οθμπμίδζδ; Με αοηυκ ημκ 

ηνυπμ άθθςζηε δε εα πνεζαγυηακ κα δχζεζ θφζεζξ ζε δφζημθα πνμαθήιαηα μ δζαπεζνζζηήξ 

οθμπμίδζδξ, ιε ηίκδοκμ ηδκ απμηοπία. Ζ απάκηδζδ πμο εα ιπμνμφζε κα δμεεί ζημ παναπάκς

ενχηδια είκαζ υηζ δεκ οπάνπεζ εφημθμ ERP ζφζηδια πμο κα πναβιαημπμζείηαζ εφημθα δ 

εβηαηάζηαζδ ηαζ βεκζηυηενα δ οθμπμίδζδ ημο. Κζ αοηυ ζοιααίκεζ βζα πμθθμφξ θυβμοξ: 

• Καηανπήκ ζπακίγεζ δ απαζημφιεκδ ζοιαμοθεοηζηή ειπεζνία ηαζ ςνζιυηδηα. 

• Δπζπνυζεεηα, δεκ οπάνπεζ δ ηαηάθθδθδ ακηίθδρδ υζμκ αθμνά ηζξ επζπεζνήζεζξ, βζα ημ 

ακ πνάβιαηζ πνεζάγεηαζ ημ ERP. 

• Ζ πνμζπάεεζα κα ηαηαζηεοαζημφκ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ παναιεηνζηά ERP’s 

έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκεεζδ ημοξ 

ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή, ηαηάθθδθδ βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ επζπεζνδζζαηυ 

ιμκηέθμ. 
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• Σέθμξ μζ επζπεζνδιαηίεξ δεκ βκςνίγμοκ πχξ κα εθέβπμοκ ζςζηά ηαζ απμηεθεζιαηζηά 

αοημφξ πμο οθμπμζμφκ ζοζηήιαηα ERP. 

3.19 ΚΤΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΕΟΤΝ ΣΗ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ERP 

Πνχηα απ ’υθα επζαάθθεηαζ δ ακάιεζλδ ηςκ αηυιςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ ζφζηδια. Δπίζδξ μζ 

οπεφεοκμζ πμο ακήημοκ ζηζξ μιάδεξ οθμπμίδζδξ ημο ζοζηήιαημξ πνέπεζ κα ιπμνμφκ κα 

παίνκμοκ απμθάζεζξ βζα ημ ζφζηδια. Έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ βζα κα βίκεζ απμδεηηή δ 

πνυμδμξ ημο ένβμο, είκαζ ημ υηζ εα πνέπεζ αοηή κα ζοιθςκεί ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ 

ηδξ επζπείνδζδξ. Πανάθθδθα εα πνέπεζ κα επακαθαιαάκμκηαζ μζ ζηυπμζ ηαζ μ ζημπυξ ηδξ 

επζπείνδζδξ έηζζ χζηε κα επζθεπεεί δ πζμ ηαηάθθδθδ θφζδ. Δπίζδξ μζ ηοπυκ αθθαβέξ πμο ιπμνεί 

κα πνμηφρμοκ απυ ηδκ ακάπηολδ ημο ένβμο πνέπεζ κα είκαζ ακηζζηνέρζιεξ. Έκα άθθμ ααζζηυ 

ζημζπείμ είκαζ ηαζ δ ζοκενβαζία ηςκ ειπθεημιέκςκ πνμηείιεκμο κα επζηεοπεεί δ ζςζηή 

οθμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ. Σέθμξ μ έθεβπμξ επζαάθθεηαζ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ οθμπμίδζδξ. 

Σα παναηηδνζζηζηά ηςκ ιεεμδμθμβζχκ ημο ζοζηήιαημξ δεκ έπμοκ ζπεδυκ ηαιία δζαθμνά απυ ηα 

παναηηδνζζηζηά ιίαξ ηθαζζηήξ ιεεμδμθμβίαξ. Οζ δζαθμνέξ ημοξ είκαζ μζ ελήξ: Πνχηα απ’ υθα ηα 

παναηηδνζζηζηά ηςκ ιεεμδμθμβζχκ δεκ είκαζ ηυζμ ζαθή υζμ εα έπνεπε. Πανάθθδθα ημ βεβμκυξ 

υηζ μζ απαζηήζεζξ ζε ορδθυ επίπεδμ είκαζ ιυκζιεξ δεκ ιαξ αμδεά ζημ κα βίκμκηαζ αοηέξ ζαθείξ 

ηαζ ηαηακμδηέξ. Σέθμξ ημ βεβμκυξ υηζ ηα πάκηα είκαζ ακηζζηνέρζια δεκ ζοιααδίγεζ ιε ηζξ ανπέξ 

ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ, μφηε θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ημ ηυζημξ πμο επζαάθθμοκ μζ ηοπυκ 

αθθαβέξ. Έηζζ ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ ιεεμδμθμβίεξ οθμπμίδζδξ ηςκ ERP 

ζοζηδιάηςκ παναηηδνίγμκηαζ απυ ιία αζάθεζα, βεβμκυξ πμο επζηνέπεζ ζημ ζφζηδια κα είκαζ 

πενζζζυηενμ εοέθζηημ. 

Σέθμξ ακελάνηδηα απυ ηδκ επζθμβή ηαηδβμνίαξ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ οθμπμίδζδξ ημο ERP ή ηδξ 

ηθαζζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, απυ ηδκ ιένα πμο εα ανπίζεζ κα θεζημονβεί ημ ζφζηδια ζηδκ 

επζπείνδζδ, μ πεθάηδξ εα πνέπεζ κα ελαζθαθίζεζ ηα παναηάης: 

• Καηανπήκ κα ηαεμνζζηεί ιε αηνίαεζα ημ ιένμξ ηδξ επζπείνδζδξ πμο εα ελεθζπεεί ιε ηδ 

αμήεεζα ημο ERP ηαζ κα βκςνίγεζ ιε ζαθήκεζα ημ ζφζηδια πμο εα αβμνάζεζ. 

• Δπίζδξ εα πνέπεζ κα βκςνίγεζ ημ ζπεδζαζιυ ημο ηαζ ηδ θεζημονβία ημο. 

• Πανάθθδθα ηαθυ εα ήηακ κα βκςνίγεζ ηδκ εββφδζδ βζα ηδκ ηεπκμθμβία ημο 

ζοζηήιαημξ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα δζαζθαθζζηεί δ πμζυηδηα ημο ένβμο. 

• Σέθμξ μ πεθάηδξ πνέπεζ κα είκαζ βκχζηδξ ηςκ αθθαβχκ πμο επζηνέπμκηαζ κα βίκμοκ 

ζημ ζφζηδια ERP. 

 

3.20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ 

ΤΣΖΜΑΣΩΝ ERP 

Ο πνμβναιιαηζζιυξ εκυξ ένβμο είκαζ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ζημζπεία ηαηά ηδκ ακάπηολδ 

εκυξ ένβμο ERP. Αοηυ βζαηί πνέπεζ κα ηαηαζηεοαζηεί έκα μθμηθδνςιέκμ ζπέδζμ δνάζδξ βζα ηδ 

δζαπείνζζδ ημο ένβμο. Γζα κα επζηεοπεεί μ ζςζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ πνέπεζ κα ζζπφμοκ μζ 

ηαηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ. 

Καηανπήκ πνέπεζ κα οπάνπεζ έκαξ δζεοεοκηήξ ένβμο πμο κα είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ επζπείνδζδ 

ηαζ έκαξ δζεοεοκηήξ απυ ηδκ πθεονά ημο ζοιαμφθμο οθμπμίδζδξ. Αοηυ βζαηί εα πνέπεζ υθεξ μζ 

απμθάζεζξ κα θαιαάκμκηαζ απυ έκα άημιμ βζα κα είκαζ βνήβμνεξ ηαζ απμηεθεζιαηζηέξ. Δπίζδξ 

ααζζηυ ζημζπείμ είκαζ κα είκαζ ηεηιδνζςιέκμξ μ πνμβναιιαηζζιυξ πνάβια πμο ιπμνεί κα βίκεζ 

ιυκμ ιε έββναθμ ηνυπμ μ μπμίμξ απαζηείηαζ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ. Πανάθθδθα μ δζεοεοκηήξ 

ένβμο πνέπεζ κα ζοιθςκεί ηαζ κα είκαζ βκχζηδξ ημο πνμβναιιαηζζιμφ (πήια 3.16). 
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ρήκα 3.16 Πξνγξακκαηηζκόο πινπνίεζεο έξγνπ 

διακηζηή πνμτπυεεζδ ημο πνμβναιιαηζζιμφ εκυξ ένβμο είκαζ ηαζ μ πνμτπμθμβζζιυξ, δ 

απμδμπή ημο απυ ηδκ ίδζα ηδκ επζπείνδζδ ηαζ δ ζοιθςκία κα ιδκ οπεναμφκ ημκ 

πνμβναιιαηζζιέκμ πνμτπμθμβζζιυ. Σέθμξ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ 

ζε ηεπκζηά ηαζ δζμζηδηζηά εέιαηα. 

Καηά ημ ζηάδζμ ημο πνμβναιιαηζζιμφ πναβιαημπμζμφκηαζ μνζζιέκεξ εκένβεζεξ υπςξ είκαζ δ 

δδιζμονβία ιζαξ ζφιααζδξ ζε ημζκή ζοκεκκυδζδ ημο επζπεζνδιαηία, ημο ζοιαμφθμο ηαζ ημο 

πνμιδεεοηή. Δπίζδξ βίκεηαζ μ δζαπςνζζιυξ ημο ένβμο ηαεχξ ηαζ δ ακάεεζδ ζοβηεηνζιέκςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ζημοξ ειπθεηυιεκμοξ. Καζ θοζζηά είκαζ εοκυδημ υηζ ηα ηιήιαηα ζηα μπμία 

δζαπςνίγεηαζ ημ ένβμ υιςξ πνέπεζ κα επζημζκςκμφκ ιεηαλφ ημοξ. Δίκαζ ααζζηυ κα βίκεηαζ ζςζηή 

ηαηακμιή ηςκ πυνςκ ζημ ηάεε ηιήια ακάθμβα ιε ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο. Πανάθθδθα μ 

ηαεμνζζιυξ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ οθμπμίδζδξ ηαζ ηδξ παναημθμφεδζδξ ηνίκεηαζ απαναίηδημξ. 

Σαοηυπνμκα μ ηεπκζηυξ, μ πνμκζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ παναδμηέςκ ημο 

ένβμο πμο πναβιαημπμζείηαζ ακά θάζδ, ζηάδζμ, πνμκζηή πενίμδμ είκαζ ζοβηεηνζιέκεξ 

δζαδζηαζίεξ πμο εκηάζζμκηαζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο πνμβναιιαηζζιμφ. Δπίζδξ μ 

πνμζδζμνζζιυξ ηςκ απνμυπηςκ ηαζ ημ πχξ αοηά ακηζιεηςπίγμκηαζ είκαζ ελίζμο ζδιακηζηή 

δζαδζηαζία ημο ζηαδίμο αοημφ. ηακ πανμοζζάγμκηαζ απνυμπηα ζε ιζα επζπείνδζδ ζοκεπάβεηαζ 

ηαζ ζπαηάθδ πνυκμο, πνδιάηςκ βζα κα πνμζανιμζημφκ ζηα ζηάδζα ηδξ οθμπμίδζδξ ημο ένβμο. Ζ 

δδιζμονβία ηςκ απαναίηδηςκ πνμκμδζαβναιιάηςκ βζα ηδκ πνυμδμ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο, 

παίγμοκ ηφνζμ νυθμ ζηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο. Κφνζμξ πανάβμκηαξ είκαζ ηαζ δ απυδεζλδ, ιε 

ζημζπεία, ηςκ απαζηήζεςκ εζδζηχκ πνμιδεεζχκ ηαζ βεκζηά μθυηθδνμο ημο πνμβναιιαηζζιμφ ημο 

ένβμο. Σέθμξ μ πνμβναιιαηζζιυξ ημο ένβμο πνέπεζ κα βίκεζ απμδεηηυξ απυ μθυηθδνμ ημ 

πνμζςπζηυ πμο ζοιιεηέπεζ πνμηεζιέκμο αοηυ κα πναβιαημπμζδεεί (πήια 3.17). 

 

 
ρήκα 3.17 Κύθινο πξνγξακκαηηζκνύ έξγσλ πιεξνθνξηθήο 
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Δηηυξ απυ ηα παναπάκς, μ πνμβναιιαηζζιυξ οθμπμίδζδξ ζοζηδιάηςκ ERP πνέπεζ κα 

πενζθαιαάκεζ πμζηίθμοξ εθέβπμοξ ηαζ ιεηνήζεζξ. ε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα βίκμκηαζ έθεβπμζ 

ζηα πναηηζηά ημο ένβμο. Αοηυξ μ έθεβπμξ απμζημπεί ζημ ηαηά πυζμ μζ ενβαζίεξ 

πνμβναιιαηζζιμφ ημο ένβμο δζέπμκηαζ απυ μνευηδηα, πθδνυηδηα ηαζ ζοκέπεζα. Σέθμξ ημ 

ακενχπζκμ δοκαιζηυ πμο εα οθμπμζήζεζ ημ ένβμ πνέπεζ κα ηάκεζ έκακ ηεθζηυ έθεβπμ ζε 

δζμζηδηζηυ ηαζ ηεπκζηυ επίπεδμ. Πανάθθδθα, πναβιαημπμζμφκηαζ ιεηνήζεζξ πμο αθμνμφκ ημ 

πνυκμ πναβιαημπμίδζδξ, ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ πνμβναιιαηζζιμφ ημο ένβμο. 

ηδ ζοκέπεζα εα ακαθενεμφκ μζ ηονζυηενμζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ πνδζζιμπμζείηαζ μ 

πνμβναιιαηζζιυξ ηαηά ηδκ οθμπμίδζδ ζοζηδιάηςκ ERP. Πνχηα απ’ υθα μ πνμβναιιαηζζιυξ 

πνδζζιεφεζ ζημ κα αημθμοεήζεζ ημ ένβμ ιζα ζοβηεηνζιέκδ πμνεία. Κζ αοηυ βζαηί ακαθένεζ 

επαηνζαχξ ημ ηζ πνέπεζ κα ηάκεζ ημ ένβμ, βεβμκυξ πμο ηάκεζ ηδ δζαδζηαζία ημο πνμβναιιαηζζιμφ 

πζεζηζηή. Πανάθθδθα δ επζπείνδζδ αζηεί ηδκ ηαηάθθδθδ δζμίηδζδ ημο ένβμο. Σέθμξ, δ απμδμπή 

ημο πνμβναιιαηζζιμφ απυ ημ ζφιαμοθμ οθμπμίδζδξ ηαζ απυ υθμοξ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ 

απμηεθεί εββφδζδ πναβιαημπμίδζδξ ημο ένβμο. 

3.21 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ERP 

Σμ ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ παναημθμφεδζδξ οθμπμίδζδξ ηςκ ERP έπεζ ςξ ζηυπμ ηδ θεπημιενή 

παναημθμφεδζδ ημο ένβμο απυ ημ ζφιαμοθμ οθμπμίδζδξ πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεμφκ ηοπυκ 

επζπθμηέξ ζηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο ένβμο ηαεχξ ηαζ πανεηηθίζεζξ απυ ηδ δζαδζηαζία ημο 

πνμβναιιαηζζιμφ. Ζ δζαδζηαζία αοηή ααζίγεηαζ ζηδκ παναημθμφεδζδ υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ 

ημο ένβμο, ηδκ επζημζκςκία ηαζ ημκ πνμβναιιαηζζιυ ακαεεςνήζεςκ. 

Γζα κα πναβιαημπμζδεεί δ παναπάκς δζαδζηαζία είκαζ απαναίηδημ κα ζηακμπμζμφκηαζ μνζζιέκεξ 

πνμτπμεέζεζξ. Ανπζηά πνέπεζ κα έπεζ μνζζεεί ιζα μιάδα ηαηάθθδθδ βζα κα επζαθέπεζ ημ ένβμ ηαζ 

ηαοηυπνμκα κα ιπμνεί κα θάαεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ απμθάζεζξ .Ζ δδιζμονβία ημο πνμβνάιιαημξ ημο 

ένβμο αμδεάεζ ζηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ οθμπμίδζδξ ημο. Σμ ένβμ πνέπεζ κα παναημθμοεείηαζ 

ιε ζοβηεηνζιέκμοξ ηνυπμοξ. Καηά ηδκ παναημθμφεδζδ ημο ένβμο δ ακχηενδ δζμίηδζδ 

εκδιενχκεηαζ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο. Σέθμξ υζμζ ειπθέημκηαζ ζηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο 

είκαζ απαναίηδημ κα πνήγμοκ ααζζηήξ εηπαίδεοζδξ υζςκ αθμνά ημκ ηνυπμ παναημθμφεδζδξ ημο 

ένβμο. 

Καηά ημ ζηάδζμ παναημθμφεδζδξ ημο ένβμο πναβιαημπμζμφκηαζ μνζζιέκεξ εκένβεζεξ. Πνχηα απ’ 

υθα ημ πνυβναιια οθμπμίδζδξ είκαζ πνήζζιμ βζα ηδκ δζελαβςβή ηαζ ημ ζοκημκζζιυ ηδξ 

παναημθμφεδζδξ. Οζ ηοπυκ αθθαβέξ ηαηά ημ ζηάδζμ ημο πνμβναιιαηζζιμφ ημο ένβμο, πμο 

βίκμκηαζ απυ ηδκ επζπείνδζδ ή ημ ζφιαμοθμ, αοηυιαηα ζοκεπάβμκηαζ ηαζ εκδιένςζδ ηδξ 

παναημθμφεδζδξ ημο ένβμο ζηδ ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία πμο έπεζ βίκεζ αθθαβή (πήια 3.18). 

Γζα αθθαβέξ πμο αθμνμφκ ημκ ζφιαμοθμ ηαζ ηα παναδμηέα, πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ηδ ζφιθςκδ 

βκχιδ ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ επζπείνδζδξ. Σαοηυπνμκα ακ πναβιαημπμζδεμφκ μπμζεζδήπμηε αθθαβέξ 

ακαημζκχκμκηαζ ζε υθμοξ υζμοξ ειπθέημκηαζ ζηδκ οθμπμίδζδ ηαζ ζηδκ παναημθμφεδζδ ημο 

ένβμο. Δπίζδξ δ πνμζπάεεζα ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζηεθεπχκ παναημθμοεείηαζ αάζδ 

ημο ζηαδίμο ημο πνμβναιιαηζζιμφ. Πανάθθδθα ηα παναδμηέα επζαθέπμκηαζ ζοκεπχξ ηαζ 

πζζημπμζείηαζ μζ πμζυηδηα ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηα πνμβναιιαηζζιέκα. Δηηυξ απυ ηα παναπάκς, 

εθέβπμκηαζ μ ελμπθζζιυξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ οθμπμίδζδξ ημο ένβμο. Καηά ημκ πνμβναιιαηζζιυ 

ημο ένβμο έπεζ μνζζηεί ημ πνμκμδζάβναιια παναημθμφεδζδξ ημο. ημ ζοβηεηνζιέκμ ζηάδζμ 

παναημθμοεείηαζ δ πνυμδμξ ημο ένβμο αάζδ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ. Δπίζδξ ηα πνυηοπα ηαζ μζ 

ιεεμδμθμβίεξ ημο ένβμο εθέβπμκηαζ ζοζηδιαηζηά. Σα απνυμπηα ηαζ μζ πανεηηθίζεζξ απυ ημ 

ζπέδζμ οθμπμίδζδξ παναημθμοεμφκηαζ αάζδ ημο ζηαδίμο ημο πνμβναιιαηζζιμφ. Σέθμξ μζ 

ζοζηέρεζξ ηαζ μζ επζεεςνήζεζξ απυ ηα ζηεθέπδ ηδξ εηαζνείαξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζοπκά βζα κα 

εθέβπμοκ ηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο. 
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ρήκα 3.18 Παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ERP 

Δηηυξ απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ παναημθμφεδζδξ ημο ένβμο πναβιαημπμζμφκηαζ ιεηνήζεζξ ηαζ 

έθεβπμζ. Μεηνήζεζξ βίκμκηαζ ζε υθα ηα ζηάδζα παναημθμφεδζδξ ημο ένβμο ηαζ ζοβηνίκμκηαζ ιε 

ηζξ πνμβναιιαηζζιέκεξ. Έθεβπμζ πναβιαημπμζμφκηαζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ μθυηθδνμο ημο ένβμο, ζηδ 

δζαθφθαλδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηέθμξ δ δζμίηδζδ εθέβπεζ ηδκ ζοκμπηζηή ηαζ μθμηθδνςηζηή 

παναημθμφεδζδ ημο ένβμο. 

Σμ ζηάδζμ ηδξ παναημθμφεδζδξ οθμπμίδζδξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ERP είκαζ έκα απυ ηα ηονζυηενα 

ζηάδζα ηδξ πναβιαημπμίδζδξ ημο ένβμο βζα πμθθμφξ θυβμοξ. Πνχηα απ’ υθα επεζδή ημ ένβμ 

οθμπμίδζδξ εκυξ ERP έπεζ πμθθά παναδμηέα, έηζζ ακ δεκ οπάνπεζ ζοζηδιαηζηή ηαζ ζηεκή 

παναημθμφεδζδ εα δδιζμονβδεμφκ ζθάθιαηα ιδ ακαζηνέρζια πμο ακ πνμπςνήζεζ ημ ένβμ εα 

είκαζ πμθφ δφζημθμ κα δζμνεςεμφκ, εηηυξ αοημφ ημ μπμζμδήπμηε ζθάθια είκαζ πμθφ δφζημθμ κα 

δζμνεςεεί ηαζ απυ μζημκμιζηήξ άπμρδξ. Σαοηυπνμκα, δ επζπείνδζδ ηναηείηαζ εκήιενδ βζα ηδκ 

πνυμδμ ηαζ ηδκ πμνεία ημο ένβμο. Δπίζδξ, ακ δεκ οπήνπε δ παναημθμφεδζδ ηδξ οθμπμίδζδξ ζε 

ηάεε ηοπυκ αθθαβή δε εα βκςνίγαιε ηδκ πδβή ηδξ. Σέθμξ, μ πεθάηδξ πμο επεκδφεζ πάκς ζε αοηυ 

ημ ένβμ πνέπεζ ακά πάζα ζηζβιή κα βκςνίγεζ ηα πάκηα βζ’ αοηυ ηαζ αοηυ πναβιαημπμζείηαζ ιε ημ 

ζηάδζμ ηδξ παναημθμφεδζδξ ημο ένβμο. 

3.22 ΦΑΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ERP 

Οζ θάζεζξ ακάπηολδξ εκυξ ζοζηήιαημξ ERP ζε ηάπμζα επζπείνδζδ (μνβακζζιυ, εηαζνεία ηθπ) 

είκαζ θίβμ-πμθφ μζ ίδζεξ ιε ηζξ θάζεζξ ακάπηολδξ εκυξ πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ. Έηζζ υηακ 

ιζα επζπείνδζδ απμθαζίζεζ υηζ εέθεζ κα εβηαηαζηήζεζ ηάπμζμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ERP, εα 

πνέπεζ κα αημθμοεδεμφκ δ θάζδ ηδξ ακάθοζδξ, ημο ζπεδζαζιμφ, ηδξ οθμπμίδζδξ, ημο εθέβπμο 

ηαζ εκ ηέθεζ ηδξ ζοκηήνδζδξ. Ακάθμβα αέααζα ιε ηδ ιεεμδμθμβία πμο αημθμοεείηαζ ή ηδκ 

έιθαζδ πμο δίκεηαζ ζε ηάπμζμ ζδιείμ ηδξ οθμπμίδζδξ, αοηέξ μζ θάζεζξ δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ηα 

άημια (ή εηαζνεία) οθμπμίδζδξ. Έηζζ έπμοκ ηάπμζεξ παναπάκς θάζεζξ ή θάζεζξ ιε δζαθμνεηζηή 

μκμιαζία. 

3.22.1 Φάζε αλάιπζεο 

ηδκ θάζδ ηδξ ακάθοζδξ, ηαηαβνάθμκηαζ μζ απαζηήζεζξ ηαζ μζ ακάβηεξ ημο πεθάηδ (επζπείνδζδ, 

μνβακζζιυξ ηθπ), ελεηάγμκηαζ μζ ακηίζημζπεξ δοκαηυηδηεξ ημο ζοζηήιαημξ πμο εα 

ζηακμπμζήζμοκ αοηέξ ηζξ ακάβηεξ ηαζ απαζηήζεζξ ηαζ βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα ανεεμφκ ηα ζημζπεία 

πμο πνεζάγμκηαζ βζα κα θδθεεί δ πθδνμθυνδζδ πμο απαζηείηαζ. Γδθαδή πνμδζαβνάθμκηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά πμο πνέπεζ κα δζαεέηεζ ημ ζφζηδια ERP ηαζ εκημπίγμκηαζ μζ δζαθμνέξ πμο 

οπάνπμοκ (gap analysis ) . 
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ρήκα 3.19 Γηαρείξηζε απαηηήζεσλ 

ηυπμξ θμζπυκ αοημφ ημο ζηαδίμο είκαζ δ απυηηδζδ ίδζμο ηνυπμο ζηέρδξ ημο πεθάηδ, βζα ημκ 

μπμίμ οθμπμζείηαζ ημ ERP, ηαζ ημο ίδζμο ημο ένβμο. Σμ ζφζηδια παναιεηνμπμζείηαζ, 

πνμζανιυγεηαζ ζηδκ επζπείνδζδ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ πμο αοηή έπεζ. 

Δηηυξ απυ ηδ ζοιθςκία ημο πεθάηδ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο ένβμο πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ ζοκηήνδζδ 

ημο ένβμο. Ζ παναπάκς ζοιθςκία απμηαθείηαζ «Απαζηήζεζξ ζοζηήιαημξ βζα ημ ERP». Ζ 

ζοιθςκία ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ παναιέηνμοξ πμο αθμνμφκ ζηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο υπςξ ηα 

ζηάδζα ημο πνμβναιιαηζζιμφ, ηδκ παναημθμφεδζδ ημο ένβμο, ηα παναδμηέα ηζξ εηηζιήζεζξ ημο 

ένβμο. Οζ απαζηήζεζξ ημο ένβμο είκαζ ζοβηεκηνςιέκεξ ηαζ παναημθμοεμφκηαζ απυ ιζα ηεκηνζηή 

αάζδ. Απυ αοηή ηδ αάζδ βίκεηαζ ηαζ δ δζαπείνζζδ ημοξ (πήια 3.19). 

Γζα κα πναβιαημπμζδεεί ημ ζηάδζμ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ απαζηήζεςκ εα πνέπεζ κα πθδνμφκηαζ 

ηάπμζεξ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ. Απαναίηδημ ζημζπείμ πναβιαημπμίδζδξ ημο ζηαδίμο είκαζ δ 

φπανλδ ιζαξ ιεεμδμθμβίαξ δζαπείνζζδξ ηςκ απαζηήζεςκ ημο ζοζηήιαημξ υζμ αοηυ 

πνμζδζμνίγεηαζ δ ελεθίζζεηαζ. Καηά ηδκ πνμζανιμβή ημο ζοζηήιαημξ, εα πνέπεζ κα 

ελαζθαθίγμκηαζ μζ πυνμζ ιε ημοξ μπμίμοξ εα πναβιαημπμζδεεί δ ηάεε απαίηδζδ. Γζα ηάεε ιζα 

απυ ηζξ απαζηήζεζξ πμο επζεοιεί μ πεθάηδξ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ηεηιδνίςζδ ηδξ. Καηά ηδκ 

οθμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ ιπμνεί κα οπάνλμοκ ηαζ απνυμπηεξ απαζηήζεζξ. Γζ' αοηέξ ηζξ 

απαζηήζεζξ εα πνέπεζ κα έπμοκ πνμαθεθεεί μζ ηαηάθθδθμζ πυνμζ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημοξ. 

Σέθμξ υθμζ μζ ειπθεηυιεκμζ ζ' αοηυ ημ ζηάδζμ πνέπεζ κα δζαεέημοκ ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ ηαζ 

κα είκαζ εηπαζδεοιέκμζ χζηε κα ιπμνμφκ κα δζαπεζνίγμκηαζ ηζξ απαζηήζεζξ. 

ημ ζηάδζμ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ απαζηήζεςκ πναβιαημπμζμφκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ 

Ανπζηά ηνίκεηαζ απαναίηδημξ μ έθεβπμξ ηςκ απαζηήζεςκ πνζκ αοηέξ πνμζανιμζημφκ ζηδκ 

οθμπμίδζδ ημο ένβμο. ηδ ζοκέπεζα μζ απαζηήζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ κα δδιζμονβδεεί μ 

πνμβναιιαηζζιυξ ημο ένβμο. Δπίζδξ μζ ηοπυκ αθθαβέξ ζημ ζφζηδια εα πνέπεζ κα ζοκμδεφμκηαζ 

απυ έββναθδ απαίηδζδ. Σέθμξ μζ υπμζα αθθαβή εα πνέπεζ κα εβηνζεεί απυ ηδ δζμίηδζδ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα αοηή εα εκηαπεεί ζηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο. 

Οζ ζοπκμί έθεβπμζ ηαζ μζ ιεηνήζεζξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ζε αοηυ ημ ζηάδζμ. Ζ δζαπείνζζδ ηδξ 

ηάεε απαίηδζδξ εθέβπεηαζ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα απυ ηδκ ακχηαηδ δζμίηδζδ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαεχξ ηαζ απυ ημοξ δζεοεοκηέξ ένβμο. Ο ζοπκυξ έθεβπμξ ηαζ δ επζεεχνδζδ είκαζ ιζα 

απαναίηδηδ δζαδζηαζία πνμηεζιέκμο κα ηδνδεεί δ πμζυηδηα ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ ηαζ δ ελέθζλδ 

ημο ένβμο. Σέθμξ μζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ζημπυ κα ηαεμνζζημφκ ιε αηνίαεζα μζ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ δζαπείνζζδ ημοξ. 

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ απαζηήζεςκ ηαείζηαηαζ απαναίηδημ ζηάδζμ ηαηά ηδκ οθμπμίδζδ εκυξ 

ζοζηήιαημξ ΔRΡ. Αοηυ βζαηί μζ απαζηήζεζξ ηαεμνίγμκηαζ ιυκμ απυ ημκ πεθάηδ, πανάθθδθα δ 

πναβιαημπμίδζδ ημοξ ημζηίγεζ ζε πνυκμ, πνήια ηαεχξ ηαζ δ μπμζαδήπμηε αθθαβή ημοξ. Γζα ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ απαζηήζεςκ πνέπεζ κα είκαζ εκήιενδ δ δζμίηδζδ ημο ένβμο επεζδή μζ ηαηέξ 

απαζηήζεζξ πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ. Δπίζδξ δ δζαπείνζζδ ηςκ απαζηήζεςκ είκαζ απαναίηδηδ 

επεζδή μζ ζφιαμοθμζ οθμπμίδζδξ δεκ λεηαεανίγμοκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημοξ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο 

ένβμο. Οθυηθδνμ ημ ένβμ ζηδνίγεηαζ ζημ ηζ αηνζαχξ πνέπεζ κα ηάκεζ ημ ζφζηδια, αοηυ είκαζ 

εθζηηυ ιυκμ ιε ημκ ζαθή πνμζδζμνζζιυ ηςκ απαζηήζεςκ. 
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3.22.3 Φάζε πινπνίεζεο 

απαζημφκηαζ ηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο πενζβνάθμκηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ζηάδζμ ημο ζπεδζαζιμφ, 

εηπαζδεφεηαζ ημ πνμζςπζηυ, βίκμκηαζ μζ ιεηαπηχζεζξ δεδμιέκςκ απυ ημ πνμδβμφιεκμ ζφζηδια, 

ακαπηφζζεηαζ ημ κέμ θμβζζιζηυ ηαζ βεκζηυηενα πνμζπαεμφιε κα θένμοιε ημ ζφζηδια ζε ηάπμζα 

θεζημονβζηή ηαηάζηαζδ. Μζα επζηοπήξ θμζπυκ οθμπμίδζδ ημο ΔRΡ, ζηδνίγεηαζ ζε ηάπμζμοξ 

πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ακαθένμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα. 

ηδκ μοζία ημ ένβμ οθμπμίδζδξ ιίαξ εβηαηάζηαζδξ εκυξ ΔRΡ δεκ δζαθένεζ ζε ηίπμηα απυ έκα 

ένβμ ηαηαζηεοήξ εκυξ θμβζζιζημφ (ή βεκζηυηενα εκυξ πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ). 

Ζ δζαθμνά ημοξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ εδχ ιζθάιε βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ πθδνμθμνζαηυ 

ζφζηδια. ημ ΔRΡ πενζθαιαάκεηαζ ημ ζηάδζμ ηδξ παναιεηνμπμίδζδξ, εκχ ακηί βζ' αοηυ υθα 

ηα οπυθμζπα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα έπμοκ ημ ζηάδζμ ηδξ ηςδζημπμίδζδξ (υπμο μοζζαζηζηά 

ηαηαζηεοάγμκηαζ ηα πνμβνάιιαηα). οβηνίκμκηαξ ηα δφμ ζηάδζα, ηδξ παναιεηνμπμίδζδξ ηαζ ηδξ 

ηςδζημπμίδζδξ παναηδνμφιε υηζ δεκ οπάνπμοκ δζαθμνέξ. Σα παναπάκς ζηάδζα ιεηαηνέπμοκ ηζξ 

απαζηήζεζξ μζ μπμίεξ έπμοκ πνμηφρεζ απυ ημοξ πεθάηεξ ηαζ εα παναδμεμφκ ζε αοημφξ, ζε 

πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια Ζ δοζημθία ηδξ παναιεηνμπμίδζδξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ έκα έημζιμ 

παηέημ θμβζζιζημφ εα πνέπεζ κα πνμζανιμζηεί ηαηάθθδθα έηζζ χζηε κα ζηακμπμζμφκηαζ μζ 

ακάβηεξ ηδξ επζπείνδζδξ ζηδκ μπμία εβηαείζηαηαζ ημ ERP (πήια 3.20). 

 

3.22.3.1 Δθπαίδεπζε - έληαμε ηνπ πξνζσπηθνχ 

Ακαιθζζαήηδηα, ημ πνμζςπζηυ απμηεθεί ηδκ ηζκδηήνζμ δφκαιδ ηάεε πθδνμθμνζαημφ 

ζοζηήιαημξ. Γζ αοηυ ημ θυβμ εα πνέπεζ κα δμεεί πμθφ ιεβάθδ έιθαζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ 

ζηδκ έκηαλδ ημο. 

Έκα θηςπυ πνυβναιια εηπαίδεοζδξ ημζηίγεζ πενίπμο 5% ημο ζοκμθζημφ ηυζημοξ ημο ένβμο, 

εκχ έκα ηαθυ πνυβναιια, αθθά υπζ ηέθεζμ, πενίπμο 10%. πάκζα οθμπμζμφκηαζ θηςπά 

πνμβνάιιαηα. Γζα κα οπάνπμοκ απμηεθέζιαηα πνέπεζ κα εηπαζδεοηεί ημοθάπζζημκ ημ 80% ηςκ 

οπαθθήθςκ. 

Πανυθα αοηά ζπάκζα ηοπαίκεζ κα πνμβναιιαηίγεηαζ απυ ιζα επζπείνδζδ δ εηπαίδεοζδ ημο 

πνμζςπζημφ ηαζ κα οθμπμζείηαζ ζηδκ πνάλδ. Καζ αοηυ πμθθέξ θμνέξ ζοιααίκεζ βζαηί δ 

εηπαίδεοζδ ημζηίγεζ ζε πνήια αθθά ηαζ ζε πνυκμ, αθμφ ημ πνμζςπζηυ δε εα ενβάγεηαζ βζα 

εηείκμ ημ δζάζηδια. Δπζπνυζεεηα, δ εηπαίδεοζδ ζοκεπάβεηαζ ηδκ ηαεοζηενδιέκδ θεζημονβία 

ημο ζοζηήιαημξ. Αηυιδ οπάνπεζ δ θακεαζιέκδ ακηίθδρδ υηζ δεκ είκαζ απαναίηδηδ δ 

εηπαίδεοζδ απυ ηδ ζηζβιή πμο παναδυεδηε ημ ζφζηδια ηαζ ηδκ αθαζνμφκ εη ηςκ οζηένςκ, χζηε 

κα επζηεοπεεί δ ιείςζδ ημο ηυζημοξ οθμπμίδζδξ. 

 
ρήκα 3.20 Κσδηθνπνίεζε Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο-Παξακεηξνπνίεζε ERP 

Δπζπθέμκ επζηναηεί δ θακεαζιέκδ ακηίθδρδ υηζ είκαζ ηαθφηενα κα εηπαζδεοημφκ θίβμζ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα κα ιεηαδχζμοκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ζημοξ οπυθμζπμοξ. Μάθζζηα έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ ζε 

μθμηθδνςιέκα πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ ζπάκζα εκηάζζεηαζ πμζμζηυ άκς ημο 10% ηςκ 
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πνδζηχκ ημο ζοζηήιαημξ. Αηυιδ επζηναηεί δ κμμηνμπία ημο κα ιεζχκεηαζ δ πνμκζηή δζάνηεζα 

ηδξ εηπαίδεοζδξ. Δπίζδξ πμθθέξ θμνέξ μ επζπεζνδιαηίαξ δεκ έπεζ ιεβάθεξ απαζηήζεζξ ηαζ μ 

πνμτπμθμβζζιυξ είκαζ ιζηνυξ, πνάβια πμο ζοκεπάβεηαζ παιδθμφ επζπέδμο εηπαίδεοζδ. Αηυιδ 

ηαζ υηακ ιζα επζπείνδζδ έπεζ απμθαζίζεζ κα πναβιαημπμζήζεζ ιζα μθμηθδνςιέκδ ιμνθή 

εηπαίδεοζδξ, δεκ οπάνπμοκ ηα ηαηάθθδθα άημια πμο εα ηνίκμοκ ηδκ πμζυηδηα ηδξ. 

 

3.22.3.2 Πξαθηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

πμοδαίμ νυθμ παίγεζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ πνμηεναζμηήηςκ πμο έπμοκ μζ πνμξ εηπαίδεοζδ 

πνήζηεξ. Ζ εηπαίδεοζδ δεκ πνέπεζ κα βίκεηαζ βεκζηά ηαζ αυνζζηα, μφηε κα έπεζ ςξ ζημπυ ηδκ 

επζζηδιμκζηή ελεζδίηεοζδ ηςκ πνδζηχκ. Ακηίεεηα πνέπεζ κα ζημπεφεζ ιυκμ ζηδκ ηάθορδ ηςκ 

ακαβηχκ ημοξ ηαζ ζηδ ιεηαθμνά ααζζηήξ ηεπκμβκςζίαξ πνήζδξ ημο ζοζηήιαημξ πνμξ αοημφξ. 

ηδκ εηπαίδεοζδ ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ αηυια ηαζ ελςηενζημί ζφιαμοθμζ. Ο δεφηενμξ βφνμξ 

εηπαίδεοζδξ δεκ είκαζ απαναίηδημξ βζα υθμοξ ημοξ ενβαγυιεκμοξ, αθθά ιυκμ βζα άημια πμο 

ανίζημκηαζ ζε οπεφεοκεξ εέζεζξ ηδξ δζμίηδζδξ. Δπζπθέμκ βζα κα θάαεζ πχνα δ εηπαίδεοζδ, είκαζ 

απαναίηδηδ δ θήρδ πνςημαμοθζχκ ηαζ δ ζηήνζλδ εη ιένμοξ ηςκ δζεοεοκηχκ ηαζ ηδξ δζμίηδζδξ. 

Σέθμξ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζοκεπήξ έθεβπμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζκά ενςημφκηαζ μζ 

πνήζηεξ ηαηά πυζμ ημοξ αμήεδζε. 

 

3.22.3.3 Έληαμε ηνπ λένπ πξνζσπηθφ 

Δδχ ακήημοκ δφμ ιέεμδμζ ιε ηζξ μπμίεξ επζηοβπάκεηαζ δ έκηαλδ ημο κέμο πνμζςπζημφ: 

• Ζ ιεηαβναθή έιπεζνμο πνμζςπζημφ απυ άθθεξ επζπεζνήζεζξ. Σμ πνμζςπζηυ αοηυ 

θμζπυκ δζαεέηεζ επαββεθιαηζηή ςνζιυηδηα, είκαζ ελεζδζηεοιέκμ ηαζ εκηάζζεηαζ 

αιέζςξ ζηδκ άιεζδ παναβςβζηυηδηα. Απυ ηδκ άθθδ ημ ηυζημξ αοηήξ ηδξ ιεευδμο 

είκαζ ιεβάθμ ηαζ οπάνπεζ αδοκαιία δζμζηδηζημφ εθέβπμο. 

• Ζ δδιζμονβία πνμζςπζημφ ελεζδζηεοιέκμο απυ κέα ζηεθέπδ. Σμ ηυζημξ ζε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ είκαζ παιδθυ ηαζ οπάνπεζ εοημθία δζμίηδζδξ. Δπίζδξ ηα απμηεθέζιαηα 

είκαζ πμθφ ζηακμπμζδηζηά, ηαεχξ ηα κέα ζηεθέπδ παναηηδνίγμκηαζ απυ θζθμδμλία, 

υνελδ βζα δμοθεζά, ηεπκμβκςζία ηαζ πμθθέξ κέεξ ζδέεξ. Ωζηυζμ δεκ δζαεέημοκ ηδκ 

απαναίηδηδ ειπεζνία ιε απμηέθεζια ιεβάθδ πζεακυηδηα ζθαθιάηςκ ηαζ 

ακαλζμπζζηίαξ. 

3.22.4 Φάζε ειέγρνπ 

Αοηή δ θάζδ πναβιαημπμζείηαζ αθμφ έπμοκ πνμδβδεεί μζ θάζεζξ ακάπηολδξ ημο ζοζηήιαημξ 

ERP ημ μπμίμ εβηαείζηακηαζ ζε ιζα επζπείνδζδ. Δηηυξ θμζπυκ απυ ημοξ επζιένμοξ εθέβπμοξ πμο 

βίκμκηαζ ζε ηάεε ζηάδζμ, ζε αοηή ηδ θάζδ θαιαάκεζ πχνα μ ηεθζηυξ έθεβπμξ ημο ζοζηήιαημξ. 

Θα ιπμνμφζε ηακείξ κα μνίζεζ ςξ έθεβπμ εκυξ ERP ζοζηήιαημξ, ηδ δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία 

ιεηνάηαζ δ ηνέπμοζα απυδμζδ ημο ηαζ ιε ηδκ μπμία μδδβείηαζ αοηυ ζημκ πνμηαεμνζζιέκμ ημο 

ζημπυ. Σα ζπμοδαζυηενα ζημζπεία ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο εθέβπμο, ηα μπμία εα ελεηάζμοιε ζηδ 

ζοκέπεζα, είκαζ, μ πνμηαεμνζζιέκμξ ζημπυξ, ζηυπμξ, ηνζηήνζμ ή πνυηοπμ, δ ιέηνδζδ ηδξ 

απυδμζδξ ημο ζοζηήιαημξ, δ ζφβηνζζδ ηδξ απυδμζδξ ιε ημκ πνμηαεμνζζιέκμ ζηυπμ ηαζ ηέθμξ 

ιέζα δζυνεςζδξ ηαζ πνμζανιμβήξ ημο ζοζηήιαημξ. 

 

3.22.4.1 Ο πξνθαζνξηζκέλνο ζθνπφο 

Γζα ηάεε ERP ζφζηδια πμο πνδζζιμπμζμφιε ζηδκ επζπείνδζδ, πνέπεζ κα βκςνίγμοιε πμζμ είκαζ 

ημ επζεοιδηυ ημο απμηέθεζια, δδθαδή δ ακαιεκυιεκδ απυδμζδ ημο. οκήεςξ, δ ακαιεκυιεκδ 

απυδμζδ εκυξ ζοζηήιαημξ εηθνάγεηαζ απυ έκα ζημπυ, ζηυπμ, ηνζηήνζμ ή πνυηοπμ, πμο έπμοιε 

ηαεμνίζεζ ηαζ ιπμνεί κα είκαζ ιία ζοβηεηνζιέκδ ανζειδηζηή ηζιή, έκα πεδίμ ηζιχκ ή αηυια ηαζ 

ιζα ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα, υπςξ είκαζ π.π. ημ ζφζηδια ηςκ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ πμο έπεζ ςξ ζημπυ ηαζ ηδ ιεηαθμνά ηςκ πνμσυκηςκ ζημοξ πεθάηεξ ηδξ. Ο 

πνμηαεμνζζιέκμξ ζηυπμξ ιπμνεί κα είκαζ απθυξ ή πμθθαπθυξ. Γζα πανάδεζβια ακαθένμοιε πςξ 

ημ ζφζηδια πςθήζεςκ ιζαξ επζπείνδζδξ εα ιπμνμφζε κα έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ πχθδζδ 100.000 

ιμκάδςκ πνμσυκηςκ ζε ιζα βεςβναθζηή πενζμπή ηαηά ημ επυιεκμ έημξ, εκχ ημ ζφζηδια εθέβπμο 

πμζυηδηαξ ζε έκα ζφζηδια παναβςβήξ εκδέπεηαζ κα έπεζ δφμ ζηυπμοξ. Πνχημκ ημ πμζμζηυ 
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εθαηηςιαηζηχκ πνμσυκηςκ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ κα ιδκ οπενααίκεζ ημ 3%, ηαζ δεφηενμκ 

δ δζυνεςζδ ηςκ εθαηηςιαηζηχκ πνμσυκηςκ κα βίκεηαζ, εθυζμκ είκαζ δοκαηυ, ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηςκ κεηνχκ πνυκςκ ημο ελμπθζζιμφ 
 

3.22.4.2 Ζ κέηξεζε 

Με ηδ ιέηνδζδ πνμζδζμνίγεηαζ δ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ. Ζ ιέηνδζδ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ 

πάκηα ιε ηζξ ίδζεξ ιμκάδεξ ιε ηζξ μπμίεξ είκαζ εηθναζιέκμξ μ πνμηαεμνζζιέκμξ ζηυπμξ. Ακ π.π. 

ζημ πνμδβμφιεκμ πανάδεζβια ιεηνάιε ημ πμζμζηυ ηςκ εθαηηςιαηζηχκ βζα ζοβηεηνζιέκμ είδμξ 

ελμπθζζιμφ, ηδ ιέηνδζδ αοηή εα πνέπεζ κα ηδ ζοβηνίκμοιε ιε έκα πνυηοπμ πμο αθμνά ημκ ίδζμ 

ελμπθζζιυ ηαζ ημ ίδζμ είδμξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Έηζζ, ακ ιζα ακηαβςκζζηζηή επζπείνδζδ 

έπεζ δζαθμνεηζηυ είδμξ ελμπθζζιμφ ηαζ δζαθμνεηζηή παναβςβζηή δζαδζηαζία, βίκεηαζ ακηζθδπηυ 

πςξ μζ δφμ δζαδζηαζίεξ δεκ είκαζ ζοβηνίζζιεξ ιεηαλφ ημοξ, υζμκ αθμνά ημ πμζμζηυ ηςκ 

εθαηηςιαηζηχκ. 

3.22.4.3 Ζ ζχγθξηζε 

Ζ ζφβηνζζδ ηδξ απυδμζδξ ημο ζοζηήιαημξ ιε ημκ πνμηαεμνζζιέκμ ζηυπμ ιαξ επζηνέπεζ κα 

δζαπζζηχζμοιε ηαηά πυζμ ημ ζφζηδια θεζημφνβδζε ζςζηά. Δπεζδή υιςξ εκδέπεηαζ κα οπάνπεζ 

απυηθζζδ απυ ημ ζηυπμ, είκαζ ακαβηαίμ κα πνμζδζμνίζμοιε ακ δ πανμοζζαγυιεκδ απυηθζζδ 

είκαζ απμδεηηή ή υπζ. Ακ π.π. ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ εθαηηςιαηζηχκ πνμσυκηςκ ανεεεί ημ πμζμζηυ 

ημοξ κα είκαζ 3.05%, έκακηζ 3% πμο ήηακ μ ζηυπμξ, δ ιζηνή αοηή δζαθμνά ίζςξ βίκεζ απμδεηηή 

απυ ηδ δζμίηδζδ, εκχ ακ ημ πμζμζηυ ηςκ εθαηηςιαηζηχκ βίκεζ 4.5%, δ απυηθζζδ αοηή πμθφ 

πζεακυ κα εεςνδεεί ςξ ζδιακηζηή ηαζ κα ιδ βίκεζ απμδεηηή. 
 

3.22.4.4 Ζ δηφξζσζε θαη πξνζαξκνγή 

Σμ ζφζηδια εα πνέπεζ κα είκαζ ζπεδζαζιέκμ ηαηάθθδθα, χζηε κα ιπμνμφκ κα βίκμκηαζ 

δζμνεχζεζξ ηαζ πνμζανιμβέξ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ιεβάθεξ απμηθίζεζξ ιεηαλφ 

ηδξ απυδμζδξ ημο ηαζ ημ ζηυπμο. Φοζζηά, μζ αθθαβέξ αοηέξ ηαθυ είκαζ κα βίκμκηαζ πνμζεηηζηά, 

δζυηζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δε ζοκεπάβμκηαζ ιυκμ δαπάκεξ, αθθά εκδέπεηαζ κα πνμζηνμφμοκ 

ηαζ ζηδκ ακηίδναζδ ηςκ ενβαγυιεκςκ. Γεκ είκαζ θίβεξ μζ πενζπηχζεζξ υπμο μζ πνμζανιμβέξ πμο 

έβζκακ μδήβδζακ ημ ζφζηδια ζε πεζνυηενδ ηαηάζηαζδ θυβς αηνζαχξ ηςκ ακηζδνάζεςκ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ. 

Ζ θάζδ εθέβπμο εκυξ ΔRΡ θμζπυκ, είκαζ θίβμ - πμθφ δ ίδζα ιε ηδ θάζδ εθέβπμο ημο ηφηθμο γςήξ 

θμβζζιζημφ. Γδθαδή, ζηδ θάζδ ημο εθέβπμο εκυξ ζοζηήιαημξ ΔRΡ, ελεηάγμκηαζ μζ πθδνμθμνίεξ 

πμο δίκμκηαζ απυ ημ ζφζηδια, δδθαδή ακ οπάνπεζ ακηζζημίπζζδ ιε ηζξ απαζηήζεζξ. ηδκ μοζία 

δδθαδή εθέβπεηαζ ακ δ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ αοηή πμο ακαιεκυηακ ηαηά ηδκ ακάπηολδ 

ημο ηαζ αλζμθμβείηαζ ηαηά πυζμ έπεζ πνμζανιμζηεί ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ επζπείνδζδξ. Δπίζδξ 

ελεηάγεηαζ ακ θεζημονβμφκ ζηακμπμζδηζηά μζ δζάθμνεξ δζαδζηαζίεξ πμο έπμοκ απμηοπςεεί ζημ 

ζφζηδια, ηαεχξ ηαζ πμζα είκαζ δ πμζυηδηα ηδξ ενβαζίαξ. Δπίζδξ εθέβπεηαζ ηαηά πυζμ μζ πνήζηεξ 

δζεοημθφκμκηαζ ζηδκ ενβαζία ημοξ απυ ημ ζφζηδια ή ακ δδιζμονβμφκηαζ πνμαθήιαηα. ηδκ 

πενίπηςζδ πμο εκημπζζεεί δ φπανλδ ηάπμζμο πνμαθήιαημξ, βίκμκηαζ αθθαβέξ, χζηε κα 

ελαζθαθζζεεί δ μιαθή ηαζ άνζζηδ θεζημονβία ημο. 

οκήεςξ, βζα κα βίκμοκ υθα αοηά δδιζμονβμφκηαζ δζάθμνα «ζεκάνζα εθέβπμο». Γδθαδή, 

ηαηαπςνμφκηαζ ζημζπεία ζημ ζφζηδια βκςνίγμκηαξ εη ηςκ πνμηένςκ ηα απμηεθέζιαηα ηαζ 

ελεηάγεηαζ ακ ζοιθςκμφκ ιε ηα απμηεθέζιαηα πμο θαιαάκμκηαζ απυ ημ ζφζηδια. Γδθαδή ηα 

«ζεκάνζα εθέβπμο» ζοιαάθμοκ ζηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, εβηονυηδηαξ, 

αλζμπζζηίαξ ηαζ μιαθήξ θεζημονβίαξ ημο ΔRΡ ζοζηήιαημξ. 
διακηζηυ ζημζπείμ ηδξ δζαδζηαζίαξ εθέβπμο είκαζ δ ακαηνμθμδυηδζδ (Feedback). Ζ 

ακαηνμθμδυηδζδ είκαζ ιζα δζαδζηαζία, ιε ηδκ μπμία πθδνμθμνία ζπεηζηή ιε ηδκ απυδμζδ ημο 

ζοζηήιαημξ, εζζάβεηαζ ζε αοηυ ςξ εζζνμή, πνμηεζιέκμο κα ημ αμδεήζεζ ζηζξ πνμζανιμβέξ ημο. 

Με ηδ εεηζηή ακαηνμθμδυηδζδ (positive feedback) εκζζπφεηαζ δ θεζημονβία ημο ΔRΡ ζοζηήιαημξ 
ηαηά ηνυπμ, χζηε κα ζοκεπίζεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ηαζ ηδκ απυδμζδ ημο πςνίξ ηαιία 

αθθαβή. Ακηίεεηα ανκδηζηή ακαηνμθμδυηδζδ (negative feedback) είκαζ ιζα ιμνθή δζμνεςηζηήξ 

ακαηνμθμδυηδζδξ, πμο αμδεά ημ ζφζηδια κα παναιείκεζ ιέζα ζε μνζζιέκα ηνζηζηά πθαίζζα 

θεζημονβίαξ ηαζ κα ιεζχζεζ ηζξ απμηθίζεζξ ιεηαλφ απυδμζδξ ηαζ πνμηαεμνζζιέκμο ζηυπμο. Γζα 

κα έπμοιε ανκδηζηή ακαηνμθμδυηδζδ εα πνέπεζ κα ζοβηνζεεί δ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ ιε ημ 

ζηυπμ ηαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ζφβηνζζδξ κα εζζαπεεί ςξ πθδνμθμνία (εζζνμή) ζημ ζφζηδια, 

πνμηεζιέκμο κα βίκμοκ μζ ηαηάθθδθεξ δζμνεςηζηέξ αθθαβέξ. 
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Οζ παναπάκς έκκμζεξ βίκμκηαζ πενζζζυηενμ ηαηακμδηέξ, ακ ελεηάζμοιε ημ πανάδεζβια πμο 

πανμοζζάγεηαζ ζημ πήια 3.21 ηαζ ημ μπμίμ αθμνά ηδκ πζζηςηζηή πμθζηζηή πμο αημθμοεεί ιζα 

επζπείνδζδ βζα ημοξ πεθάηεξ ηδξ. Γζα θυβμοξ ζοκημιίαξ εα ανπίζμοιε ηδκ πενζβναθή απυ ημκ 

οπμθμβζζιυ ημο πνέμοξ. Σμ πμζυ πμο μθείθεζ έκαξ πεθάηδξ ζοβηνίκεηαζ ηάεε θμνά πμο δίκεζ 

παναββεθία ιε έκα πνυηοπμ, δδθαδή ιε ημ υνζμ πίζηςζδξ πμο έπεζ πνμηαεμνίζεζ δ επζπείνδζδ. 

ηακ έκα οπυθμζπμ είκαζ ιεβαθφηενμ απυ ημ υνζμ πίζηςζδξ, εκενβμπμζείηαζ έκα ζήια εθέβπμο 

εζζνμήξ (input control signal), ημ μπμίμ πενζμνίγεζ πνμζςνζκά ηδ ζοκαθθαβή ημο πεθάηδ ιε ηδκ 

επζπείνδζδ, ιέπνζ κα βίκεζ ημ οπυθμζπμ ιζηνυηενμ απυ ημ υνζμ πίζηςζδξ. Αοηή είκαζ δ 

πενίπηςζδ ηδξ ανκδηζηήξ ακαηνμθμδυηδζδξ, δ μπμία αμδεά ημ ζφζηδια κα ιδκ απμδζμνβακςεεί 

ιε ηδκ αφλδζδ ημο πνέμοξ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ιε ηδκ αφλδζδ ηςκ επζζθαθχκ 

απαζηήζεςκ. Ακηίεεηα, οπάνπεζ δ εεηζηή ακαηνμθμδυηδζδ, υηακ ημ ζήια εθέβπμο δεκ επδνεάγεζ 

ηδκ αφλδζδ ηδξ δζαθμνάξ ιεηαλφ ημο οπμθμίπμο ηαζ ημο μνίμο πίζηςζδξ, επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ 

αφλδζδ ημο πνέμοξ ηςκ πεθαηχκ ηαζ δδιζμονβχκηαξ πενζζζυηενεξ επζζθαθείξ απαζηήζεζξ, 

πνάβια πμο ζοκεπάβεηαζ απμδζμνβάκςζδ ημο ζοζηήιαημξ. Απυ ημ πανάδεζβια είκαζ θακενυ, υηζ 

δ ανκδηζηή ακαηνμθμδυηδζδ έπεζ ςξ ζηυπμ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ (stability) ημο 

ζοζηήιαημξ, δδθαδή ημκ πενζμνζζιυ ημο πνέμοξ ημο πεθάηδ ιέζα ζηα πζζηςηζηά ημο υνζα, 

εθαπζζημπμζχκηαξ έηζζ ηδ δδιζμονβία ηςκ επζζθαθχκ απαζηήζεςκ. Ζ δζαδζηαζία αοηή είκαζ 

βκςζηή ηαζ ςξ «μιμζυζηαζδ», πμο ζδιαίκεζ ζηδκ οπάνπμοζα ηάζδ ζηα ζοζηήιαηα κα 

απμηαεζζημφκ ηδκ ζηαεενυηδηα ημοξ ζε πενζπηχζεζξ ιεηααμθχκ. 

 
ρήκα 3.21 Έιεγρνο /αλαηξνθνδόηεζε ζπζηήκαηνο πηζησηηθήο πνιηηηθή
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3.22.5 πληήξεζε 

Καζ δ θάζδ ηδξ ζοκηήνδζδξ εκυξ ΔRΡ ζοζηήιαημξ είκαζ ζπεδυκ ίδζα ιε αοηή ημο ηφηθμο γςήξ 

θμβζζιζημφ. Αθμφ ημ ΔRΡ ζφζηδια πενάζεζ απυ υθεξ ηζξ πνμδβμφιεκεξ θάζεζξ, ηίεεηαζ ζε 

ηακμκζηή θεζημονβία. Καηά ηδ θεζημονβία αοηή, εκδεπυιεκα κα πνμηφρμοκ κέμο είδμοξ 

πνμαθήιαηα, ηα μπμία πμθφ πζεακυκ κα ιδκ εκημπίζηδηακ ηαηά ηδ θάζδ ημο εθέβπμο. Ζ 

επίθοζδ αοηχκ ηαζ βεκζηυηενα δ αεθηίςζδ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ ιένμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ. πςξ 

ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο ηφηθμο γςήξ θμβζζιζημφ, υηακ θέιε ζοκηήνδζδ, εκκμμφιε κέεξ 

εκδιενςιέκεξ εηδυζεζξ. Ζ ζοκηήνδζδ είκαζ πμθφ ζπμοδαία βζαηί ίζςξ ημ ζφζηδια κα είκαζ 

ακαβηαίμ κα πνμζανιμζηεί ζε κέα δεδμιέκα ηαζ ζοκεήηεξ υπςξ είκαζ δ αθιαηχδδξ ελέθζλδ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ ή ηάπμζμζ κέμζ κμιζημί ηακμκζζιμί. Δπίζδξ ιζα ιεηααμθή ημο ζοζηήιαημξ 

εκδεπυιεκα κα είκαζ ακαβηαία, πνμηεζιέκμο μζ ενβαγυιεκμζ (πνήζηεξ) κα απμδχζμοκ   ηα   

ιέβζζηα.   Ζ   θάζδ   θμζπυκ   ηδξ   ζοκηήνδζδξ   είκαζ  ακαιθζζαήηδηα   ιζα αανοζήιακηδ 

δζαδζηαζία, δ μπμία δζαδναιαηίγεζ ζπμοδαίμ νυθμ ζηδκ εβηαηάζηαζδ εκυξ ERP ζοζηήιαημξ ζε 

έκα μνβακζζιυ ή ζε ιία εηαζνία. 

Σμ κέμ ζφζηδια ιεηά ηδ θάζδ ηδξ επαθήεεοζδξ, ημο εθέβπμο θεζημονβεί ηακμκζηά. Απυ ηδκ 

ηαεδιενζκή ημο θεζημονβία ακαδεζηκφμκηαζ κέαξ ιμνθήξ πνμαθήιαηα ηα μπμία απαζημφκ ζοκεπή 

ακηζιεηχπζζδ. Ζ θφζδ αοηχκ ηςκ πνμαθδιάηςκ ακηζιεηςπίγεηαζ ζοκήεςξ ιε κέεξ 

εκδιενςιέκεξ εηδυζεζξ, ακαααειίζεζξ ηαζ επεηηάζεζξ. 

 

3.23 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ERP 

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ αθθαβχκ έπεζ ςξ ζημπυ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ζοκέπεζαξ ηαζ ηδξ μθμηθήνςζδξ ημο 

ζοζηήιαημξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθανιμβήξ ημο ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ βεκζηά υζμ αοηυ 

θεζημονβεί ηαζ ελοπδνεηεί ηζξ ακάβηεξ ηζξ επζπείνδζδξ. Δπίζδξ αθμνά ηδ ηαηεφεοκζδ ηςκ 

αθθαβχκ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζημ ζφζηδια, ηδκ πνμζηυθθδζδ ημοξ ζ’ αοηυ, ημ ηυζημξ ημοξ 

ηαζ βεκζηά ηζξ επζπηχζεζξ πμο αοηέξ έπμοκ ζημ ένβμ. Κφνζμζ ζηυπμζ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ αθθαβχκ 

είκαζ ημ βεβμκυξ ηδξ πνμβναιιαηζζιέκδξ δζαδζηαζίαξ δζαπείνζζδξ ηςκ αθθαβχκ. Σαοηυπνμκα 

πναβιαημπμζείηαζ ηαζ μ εκημπζζιυξ ηςκ ηιδιάηςκ ημο ένβμο πμο εα βίκμοκ μζ αθθαβέξ. Δπίζδξ 

ζηυπμξ αοημφ ημο ζηαδίμο είκαζ ηαζ μ έθεβπμξ οθμπμίδζδξ ημοξ. Σέθμξ βίκεηαζ εκδιένςζδ ζημοξ 

ειπθεηυιεκμοξ ημο ηάεε ζηαδίμο ζημ μπμίμ πναβιαημπμζμφκηαζ μζ αθθαβέξ. 

Οζ πνμτπμεέζεζξ πμο πνεζάγμκηαζ βζα κα επζηεοπεεί ημ ζοβηεηνζιέκμ ζηάδζμ εα ακαθενεμφκ ζηδ 

ζοκέπεζα. Πνχηα απ’ υθα πνέπεζ κα οπάνπεζ ιζα ηαηηζηή, ιζα ιεεμδμθμβία πνμηεζιέκμο κα βίκεζ 

δ δζαπείνζζδ ηςκ αθθαβχκ. Αθμφ οπάνπεζ δ ιεεμδμθμβία απαναίηδημ είκαζ ηαζ δ φπανλδ ιζαξ 

μιάδαξ οπμζηήνζλδξ ηδξ υπμο εα εθέβπεζ, εα εβηνίκεζ, εα εκηάζζεζ ή εα απμννίπηεζ ηζξ αθθαβέξ 

πμο πνμηφπημοκ. Πανάθθδθα ιζα μιάδα πνέπεζ κα είκαζ οπεφεοκδ βζα ημ ζοκημκζζιυ ηδξ 

οθμπμίδζδξ ηδξ ηάεε αθθαβήξ. Δπζπθέμκ πνέπεζ κα οπάνπμοκ πυνμζ έηζζ χζηε κα ιπμνεί κα 

πναβιαημπμζδεεί δ ηάεε αθθαβή. Σέθμξ δ εηπαίδεοζδ ηςκ ειπθεημιέκςκ αοημφ ημο ζηαδίμο 

είκαζ πμθφ ζδιακηζηή. 

Καηά ηδκ οθμπμίδζδ αοημφ ημο ζηαδίμο εηηεθμφκηαζ μζ παναηάης εκένβεζεξ. Καηανπήκ δ 

έβηνζζδ ηδξ ηάεε αθθαβήξ ηαζ δ οπμζηήνζλδ ηδξ ιε ζημζπεία είκαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ. 

Δπίζδξ δ δζαηήνδζδ αάζδξ είκαζ ζδιακηζηή βζαηί εηεί θοθάζζμκηαζ υθα ηα ζημζπεία ηςκ 

αθθαβχκ. Μεηά απυ ηάεε αθθαβή εα πνέπεζ κα εθέβπμκηαζ ηαζ κα ακαβκςνίγμκηαζ ηα παναδμηέα. 

Πανάθθδθα δ ηάεε αθθαβή είκαζ ακαβηαίμ κα ηαηαβνάθεηαζ, κα ελεηάγεηαζ ηαζ αθμφ εβηνζεεί κα 

παναημθμοεείηαζ. Δπζπνυζεεηα δ δδιζμονβία εηδυζεςκ ιεηά απυ έκα ζφκμθμ αθθαβχκ 

οπμζηδνίγεζ ηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο. Γζα κα πναβιαημπμζδεεί ηάεε αθθαβή πνέπεζ κα 

ακαηνέλμοιε ζημ επίπεδμ ημο θμβζζιζημφ ημο ακηίζημζπμο ηιήιαημξ πμο εα πναβιαημπμζδεεί δ 

ηάεε αθθαβή. Πανάθθδθα βναπηέξ ακαθμνέξ ζοκηάζζμκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ απυ ηδκ δζμίηδζδ. 

Σέθμξ έθεβπμζ πναβιαημπμζμφκηαζ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ πθδνυηδηαξ ζημ 

ζηάδζμ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ αθθαβχκ. 

Ο έθεβπμξ ηαζ μζ ιεηνήζεζξ ζε αοηυ ημ ζηάδζμ αθμνμφκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ 

αθθαβχκ. Πναβιαημπμζμφκηαζ απυ ηδκ ακχηενδ δζμίηδζδ βζα κα παναημθμοεμφκ ηδκ πμνεία ημο 

ένβμο ηαεχξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ. οζηδιαηζηά δ επζεεχνδζδ αοηή βίκεηαζ 

απυ ημοξ δζεοεοκηέξ ένβμο. Ζ επζεεχνδζδ ζημπυ έπεζ κα βίκεζ έθεβπμξ ζημ ακ ζοιπίπημοκ μζ 

έββναθεξ αθθαβέξ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Σέθμξ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ βζα κα 

πνμζδζμνζζηεί ημ ιέβεεμξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαπείνζζδ ηςκ αθθαβχκ. 

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ αθθαβχκ είκαζ ζδιακηζηυ ζηάδζμ ζε ιζα επζπείνδζδ επεζδή μζ αθθαβέξ έπμοκ 

ηάπμζμ ηυζημξ. Δπζπθέμκ, δ ηάεε αθθαβή ζημ ζφζηδια πνέπεζ κα βκςνίγμοιε απυ πμζυκ ηαζ 
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βζαηί γδηείηαζ. Πανάθθδθα, δ δζαδζηαζία εθέβπμο ηςκ αθθαβχκ αμδεάεζ ζηδκ εθανιμβή ηςκ 

ηαηάθθδθςκ ιεεμδμθμβζχκ, αθμφ έπμοκ ακηίηηοπμ ζημ ίδζμ ημ ζφζηδια. Δπίζδξ, πνέπεζ κα 

ιεηνμφκηαζ ηαζ ημ πυζεξ αθθαβέξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζε έκα ζφζηδια. Αηυια πνέπεζ κα βίκεζ 

ηαηακμδηυ υηζ μζ αθθαβέξ δεκ είκαζ ζθάθιαηα, παναθήρεζξ ή κέεξ θεζημονβίεξ. Σέθμξ, δ 

δζαδζηαζία δζαπείνζζδξ ηςκ αθθαβχκ θακενχκμοκ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πμνείαξ ημο 

ένβμο. Γεκζηά, δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ αθθαβή πςνίξ κα οπάνλεζ ηαζ ακηίηηοπμ. 

 

3.24 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΡΟΟΠΣΩΝ 

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ERP 

Ο ζημπυξ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ ηςκ απνμυπηςκ ζε έκα ζφζηδια είκαζ μ 

πνμζδζμνζζιυξ ηςκ επζπθμηχκ πμο ηαηά ηδκ οθμπμίδζδ ημο πμο δεκ είπακ πνμβναιιαηζζηεί. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα υιςξ ηα απνυμπηα είκαζ εκένβεζεξ πμο δεκ έπμοκ εηηζιδεεί ζςζηά ζημ 

ζηάδζμ ημο πνμβναιιαηζζιμφ ηδξ οθμπμίδζδξ πνμηεζιέκμο κα ελμζημκμιδεεί πνυκμξ ηαζ πνήια. 

Καηά ημ ζηάδζμ αοηυ δδιζμονβμφκηαζ εκαθθαηηζηά ζεκάνζα αάζεζ ηςκ μπμίςκ ηα απνυμπηα πμο 

πνμηφπημοκ εκηάζζμκηαζ ζηδκ ηακμκζηή νμή ηδξ οθμπμίδζδξ ημο ζοζηήιαημξ. Οζ πμζμ 

ζδιακηζημί ζηυπμζ είκαζ κα εκηαπεεί ζημ ζηάδζμ ημο πνμβναιιαηζζιμφ δ δζαδζηαζία ηδξ 

δζαπείνζζδξ ηςκ απνμυπηςκ. Πανάθθδθα πνέπεζ κα εκημπίγμκηαζ ηα πζεακά ηιήιαηα πμο ιπμνεί 

κα πνμηφρμοκ ηα απνυμπηα. Πανάθθδθα, ιε ηδκ εκηαηζηή παναημθμφεδζδ ηδξ πμνείαξ ημο 

ένβμο εα εκημπζζηεί εβηαίνςξ μ ηοπυκ ηίκδοκμξ πμο εα πνμηφρεζ. Σέθμξ υθμζ μζ ειπθεηυιεκμζ 

ζημ ζφζηδια εα πνέπεζ κα είκαζ εκήιενμζ βζα ημ πνυβναιια ηζκδφκςκ ηαζ απνμυπηςκ έηζζ χζηε 

κα ζοιαάθμοκ ζηδκ απμθοβή ημοξ. 

Οζ πνμτπμεέζεζξ ημο ζοζηήιαημξ βζα ηδκ εθανιμβή αοημφ ημο ζηαδίμο ακαθφμκηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα. Ανπζηά εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκδ ηεπκζηή δζαπείνζζδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ 

ηςκ ηζκδφκςκ ηαηά ηδκ ειθάκζζδ ημοξ. Πανάθθδθα, ιζα μιάδα ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ηζκδφκςκ εα 

απμηεθείηαζ απυ άημια ζηακά κα εκημπίζμοκ, κα ηαηαβνάρμοκ ηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημοξ 

υπμζμοξ ηζκδφκμοξ. Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα οπάνπεζ πνυαθερδ βζα ημοξ πυνμοξ πμο εα πνεζαζημφκ 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ απνμυπηςκ. Σέθμξ, δ εηπαίδεοζδ υθςκ ηςκ ειπθεημιέκςκ ζ’ αοηυ ημ 

ζηάδζμ ηνίκεηαζ ακαβηαία . 

Σμ πνχημ πνάβια πμο πνέπεζ κα βίκεζ ζε αοηή ηδ θάζδ είκαζ ηαηανπήκ δ έβηνζζδ εκυξ 

πνμβνάιιαημξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ηζκδφκςκ. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα βίκεζ μ εκημπζζιυξ ηςκ 

παναδμηέςκ ηα μπμία επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ αθθαβέξ πμο βίκμκηαζ πνμηεζιέκμο κα 

ακηζιεηςπζζημφκ μζ ηίκδοκμζ. Κάεε απνυμπημ δζαθένεζ απυ έκα άθθμ, έηζζ εα πνέπεζ βζα ηαεέκα 

απυ αοηά κα οπάνπεζ ιέεμδμξ δζαθμνεηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ. Πανάθθδθα, ημ ζφζηδια πνέπεζ κα 

δζαιμνθςεεί ηαηάθθδθα, αθμφ οθμπμζδεμφκ ηα πνμβνάιιαηα εθέβπμο. Σέθμξ, βναπηέξ 

ακαθμνέξ ζοκηάζζμκηαζ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ ακχηενδ δζμίηδζδ, χζηε αοηή κα είκαζ 

εκήιενδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ή βζα ηδκ πανμοζίαζδ ηάπμζμο ηζκδφκμο. 

Οζ έθεβπμζ ηαζ μζ ιεηνήζεζξ εδχ, υπςξ ηαζ ζε ηάεε ζηάδζμ παίγμοκ ααζζηυ νυθμ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ημο ένβμο. Οζ δναζηδνζυηδηεξ αοημφ ημο ζηαδίμο επζεεςνμφκηαζ ηαζ 

εθέβπμκηαζ απυ ηδκ δζμίηδζδ έηζζ χζηε κα είκαζ βεκζηά απμδεηηή δ αζθάθεζα ημο ένβμο. Δπίζδξ 

μζ δζεοεοκηέξ ημο ένβμο επζεεςνμφκ ζοζηδιαηζηά ημ πνυβναιια δζαπείνζζδξ ηςκ ηζκδφκςκ. Οζ 

έθεβπμζ είκαζ ζδιακηζημί βζα ηδκ ζςζηή ακηζιεηχπζζδ ημο ηζκδφκμο υηακ αοηυξ πανμοζζαζηεί. 

Οζ αθθαβέξ ηαηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ απνμυπηςκ εθέβπμκηαζ πνμηεζιέκμο κα 

δζαηδνδεεί δ πμζυηδηα ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ. Σέθμξ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ βζα κα 

πνμζδζμνζζηεί ημ ιέβεεμξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαπείνζζδ ηςκ αθθαβχκ. 

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ ηςκ απνμυπηςκ είκαζ απαναίηδηδ επεζδή μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ 

οθμπμίδζδξ εκυξ ζοζηήιαημξ είκαζ απυ ιυκμξ ημο πμθφ δφζημθμξ ηαζ έηζζ εφημθα βίκμκηαζ 

παναθήρεζξ ηαζ θάεδ. Σαοηυπνμκα μζ πναηηζηέξ ηςκ ERP ζηζξ επζπεζνήζεζξ είκαζ δφζημθεξ ηαζ 

επζηίκδοκεξ ηαεχξ ιπμνεί κα ιδκ ζοιθςκμφκ ιε ημοξ επζπεζνδζζαημφξ ζημπμφξ. Ζ δζαπείνζζδ 

ηςκ απνμυπηςκ είκαζ ιζα απαναίηδηδ δζαδζηαζία βζαηί μζ ιέεμδμζ εθανιμβήξ ημοξ δεκ 

πνμηείκμκηαζ απυ ημκ πεθάηδ, αθθά απυ ημ ίδζμ ημ ERP. Πανάθθδθα, έκαξ ηίκδοκμξ πμο ιπμνεί 

κα ιδκ έπεζ πνμαθεθεεί ιπμνεί κα απμαεί ηαηαζηνμθζηυξ, απυ μζημκμιζηήξ άπμρδξ, ζε ιζα 

επζπείνδζδ. Δπίζδξ ιε ηδκ πνμζανιμβή ημο ERP ζηδκ επζπείνδζδ ιπμνμφιε κα ανεεμφιε 

ακηζιέηςπμζ ιε εηπθήλεζξ απυ ηδκ ίδζα ηδ θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ. Δπζπνυζεεηα, δ επζαμθή 

ημο ζοζηήιαημξ ςξ έπεζ είκαζ παναηζκδοκεοιέκδ. 
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Σέθμξ δ δζαδζηαζία ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ ηζκδφκςκ είκαζ ζδιακηζηή βζαηί δ αζάθεζα πμο ιπμνεί 

κα οπάνπεζ είκαζ μ ιεβαθφηενμξ ηίκδοκμξ ηαζ βζαηί ζε μηζδήπμηε ηάκμοιε πάκηα οπάνπεζ μ θυαμξ 

ημο κα ιδκ βίκεζ ζςζηά (πήια 3.22) 

Γεκζηυηενα, ακ ακαβκςνίζμοιε ηα ζηάδζα ηαζ ηα πζεακά ζδιεία πανμοζίαζδξ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ 

έπμκηαξ ζηδ δζάεεζδ ιαξ ημοξ πυνμοξ ακηζιεηχπζζδξ ημοξ ιπμνμφιε κα ημοξ ηαηαηάλμοιε υπςξ 

πνέπεζ. Μζα πνυηαζδ βζα ηδκ ιείςζδ ηςκ απνμυπηςκ είκαζ δ ελήξ: αθμφ έπμοκ εκημπζζηεί ηα 

επζηίκδοκα ζδιεία ιπμνμφκ αοηά ηα ιένδ κα οθμπμζδεμφκ ιειμκςιέκα ιε ηδκ ηεπκζηή ηςκ 

πνμηφπςκ. 

 

                                                                   ρήκα 3.22 Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

 

3.25 ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΡΓΑΗΩΝ / ΔΡΓΩΝ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ERP 

Ο ααζζηυξ ζημπυξ ηδξ απμδμπήξ ενβαζζχκ οπμζηδνίγεζ ηα παναδμηέα πμο πνμηφπημοκ απυ ηα 

δζάθμνα ζηάδζα ηδξ οθμπμίδζδξ ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ. Ζ απμδμπή ηςκ ενβαζζχκ ηνίκεζ ηδκ 

πνυμδμ ηαζ ηδκ ελέθζλδ. Ζ απμδμπή ηςκ παναδμηέςκ απυ ηδκ επζπείνδζδ, ζοκεπάβεηαζ ηαζ 

δέζιεοζδ ζε επίπεδμ ηεπκζηυ, δζαδζηαζηζηυ, κμιζηυ ηαζ πμζμηζηυ. Μεηά ηδκ απμδμπή ηςκ 

παναδμηέςκ, δ εοεφκδ ιεηαηίεεηαζ απυ ημ ζφιαμοθμ ζηδκ επζπείνδζδ. Καζ απυ μζημκμιζηήξ 

άπμρδξ δ απμδμπή ηςκ παναδμηέςκ ζδιαίκεζ ηαζ πθδνςιή ημο ζοιαμφθμο. Κφνζμζ ζηυπμζ ημο 

ένβμο είκαζ πνχηα απ’ υθα δ δζαζθάθζζδ ηδξ μθμηθήνςζδξ, δ δζαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ, ηδξ 

θεζημονβζηυηδηαξ ημο ένβμο. Δπίζδξ δ ηήνδζδ ηδξ ζφιααζδξ ζημ ένβμ, μ έθεβπμξ ηαζ δ 

ηαηακυδζδ ηςκ παναδμηέςκ πνζκ ηδκ παναθααή ημοξ. 

Οζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ αοημφ ημο ζηαδίμο είκαζ πνχηα απ’ υθα δ δδιζμονβία ιζαξ 

ιεεμδμθμβίαξ απμδμπήξ ημο ένβμο. Έπεζηα απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία ααζζηυ νυθμ παίγεζ ηαζ δ 

απμδμπή ηδξ, δ επζζθνάβζζδ ηδξ απυ ημκ ζφιαμοθμ. ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ δ έκηαλδ 

αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζηδκ ζφιααζδ ημο ένβμο. ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ δ δζμίηδζδ 

πνέπεζ κα είκαζ εκήιενδ. Πανάθθδθα υηακ πανμοζζάγεηαζ ηάεε παναδμηέμ είκαζ απαναίηδηδ δ 

ζοιιεημπή ηδξ δζμίηδζδξ. Σέθμξ δ φπανλδ ιζαξ μιάδαξ αηυιςκ εκδιενςιέκδξ βζα ηδ δζαδζηαζία 

ηδξ απμδμπήξ ηςκ παναδμηέςκ είκαζ απαναίηδηδ. Δπίζδξ δ δζαπείνζζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ 

απμδμπήξ αθμνά υθμοξ ημο ειπθεηυιεκμοξ ζημ ένβμ. Γζα κα πναβιαημπμζδεεί δ δζαδζηαζία ηδξ 

απμδμπήξ ηςκ ένβςκ πναβιαημπμζμφκηαζ ηάπμζεξ ηαεμνζζιέκεξ εκένβεζεξ. Πνχηα απ’ υθα δ 

απμδμπή ηςκ παναδμηέςκ πναβιαημπμζείηαζ πάκηα ιε ιζα πανμοζίαζδ. Γζα παναδμηέα πμο 

πνήγμοκ δμηζιήξ απυ ημοξ πνήζηεξ πνχηα πναβιαημπμζείηαζ δ δμηζιή ηαζ ιεηά δ απμδμπή ημοξ. 

Σμ κα βίκεζ απμδεηηυ έκα ένβμ ααζίγεηαζ ζηδκ ηήνδζδ ημο ηαεμνζζιέκμο πνμκζημφ πενζεςνίμο. 

ηακ πναβιαημπμζείηαζ δ απμδμπή ηςκ παναδμηέςκ πανάθθδθα βίκεηαζ ηαζ μ έθεβπμξ ηαφηζζδξ 

ημοξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο ζοζηήιαημξ. θα ηα πνμξ πανάδμζδ πνμσυκηα ζοκμδεφμκηαζ απυ 

απμδεζηηζηά ζημζπεία. 



                            80 

Πνμηεζιέκμο κα βίκεζ απμδεηηυ έκα παναδμηέμ πνέπεζ κα ζηακμπμζεί μνζζιέκμοξ ηακυκεξ. 

Καηανπήκ δ υθδ δ δζαδζηαζία ηδξ απμδμπήξ έπεζ εκηαπεεί ζηδ ζφιααζδ ημο ένβμο. Σμ κα είκαζ 

έκα πνμσυκ απμδεηηυ δε ζδιαίκεζ υηζ είκαζ απμδεηηυ απυ ηδκ πθεονά ημο θμβζζιζημφ. 

Δπζπνυζεεηα ηα παναδμηέα πμο πανάβμκηαζ απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ οθμπμίδζδξ ακήημοκ ιυκμ 

ζηδκ επζπείνδζδ. Πανάθθδθα μζ ζδέεξ ηαζ μζ βκχζεζξ ημο ζοιαμφθμο είκαζ πκεοιαηζηή 

 

ζδζμηηδζία ημο ζδίμο αθθά ηαζ ηδξ επζπείνδζδξ. Καηά ηδκ πανάδμζδ ημο ένβμο μ ζφιαμοθμξ 

οπμπνεμφηαζ κα εηπαζδεφζεζ ημοξ πνήζηεξ. Ζ απμδμπή ημο ένβμο πναβιαημπμζείηαζ ιε ζεκάνζα 

απμδμπήξ. Δπίζδξ ημ ηάεε ηζ πμο παναδίδεηαζ δεκ είκαζ απαναίηδημ κα ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ 

πθδνςιή ημο ζοιαμφθμο. Σέθμξ δ απμδμπή ημο ηάεε παναδμηέμο ιπμνεί κα ιδκ είκαζ μνζζηζηή 

ηαεχξ ιπμνεί ημ ζοβηεηνζιέκμ παναδμηέμ ιπμνεί κα είκαζ εκδζάιεζμ βζα ηάπμζμ άθθμ (πήια 

3.23). 

Ζ δζαζθάθζζδ ηςκ ενβαζζχκ ελαζθαθίγεζ ηδκ πμζυηδηα ημο ένβμο ηαεχξ ηεηιδνζχκεζ ημ ίδζμ ημ 

ένβμ. Ζ απμδμπή ηςκ ενβαζζχκ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ ζοιιεημπή ηδξ επζπείνδζδξ, ιε 

απμηέθεζια κα βκςνίγεζ ηζ αβμνάγεζ. Ζ απμδμπή ηςκ ενβαζζχκ βίκεηαζ βζα κα έπεζ ηδκ 

μζημκμιζηή δζαπείνζζδ ημο ένβμο δ επζπείνδζδ ηαζ υπζ μ ζφιαμοθμξ. Σέθμξ, πναβιαημπμζείηαζ 

βζα κα βκςνίγεζ δ επζπείνδζδ εηείκδ ηδ ζηζβιή ηζ αηνζαχξ αβμνάγεζ, βζαηί απυ ηδ ζηζβιή πμο εα 

παναδμεεί δ ενβαζία, μ ζφιαμοθμξ δεκ είκαζ οπεφεοκμξ. 

3.26 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ERP 

ηδ ζοκέπεζα εα πενζβναθμφκ ηάπμζεξ θεζημονβίεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ηδ αμήεεζα εκυξ 

ERP ζοζηήιαημξ υζμκ αθμνά ηζξ πνμιήεεζεξ, ηδκ παναβςβή, ηζξ πςθήζεζξ. Φοζζηά βζα κα 

δζελαπεμφκ επζηοπχξ αοηέξ μζ θεζημονβίεξ ηδξ επζπείνδζδξ άιεζδ είκαζ δ ζδιαζία ηαζ άθθςκ 

θεζημονβζχκ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο ERP ζοζηήιαημξ, υπςξ είκαζ δ 

δζαπείνζζδ απμεειάηςκ, δ ηζιμθυβδζδ, δ θμβζζηζηή, ηςκ μπμίςκ δ ζοκεζζθμνά ακαθένεηαζ ηαηά 

ηδκ πενζβναθή ηςκ παναπάκς ζδιακηζηχκ θεζημονβζχκ. Δπζπνυζεεηα εα ελεηαζεεί πχξ 

πναβιαημπμζείηαζ δ ηαηαβναθή, δ ζηακμπμίδζδ ηαζ δ ακάθοζδ ηςκ απαζηήζεςκ ημο πεθάηδ υζμκ 

αθμνά αοηέξ ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ πχξ επζηοβπάκεηαζ μ ηαηάθθδθμξ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ 

παναιεηνμπμίδζδ ζφιθςκα πάκηα ιε αοηέξ ηζξ απαζηήζεζξ. 

 

3.26.1 Πξνκήζεηεο 

3.26.1.1 Γηαρείξηζε απαηηήζεσλ πξνκήζεηαο 

Καηανπήκ υζμκ αθμνά ηζξ πνμιήεεζεξ ηάεε πεθάηδξ έπεζ ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ ζε ζπέζδ ιε 

ημκ πνμιδεεοηή, ηδκ πμζυηδηα πμο απαζηείηαζ, ηδκ ηζιή ηαζ ημκ ηαηάθθδθμ πνυκμ πμο 

πνέπεζ κα βίκεζ δ πνμιήεεζα. ηδ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ θμζπυκ ελεηάγεηαζ ιε πμζμ ηνυπμ εα 

ζηακμπμζδεμφκ μζ ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ χζηε κα δδιζμονβμφκηαζ αοηυιαηα μζ ηαηάθθδθεξ 

πνμηάζεζξ παναββεθίαξ πνμιήεεζαξ οθζηχκ. 

ε ηάεε ΔRΡ ζφζηδια οπάνπεζ έκα θφθθμ ενβαζίαξ (Worksheet), ημ μπμίμ ζηδ θάζδ ημο 

ζπεδζαζιμφ ελεηάγεηαζ πχξ εα δζαιμνθςεεί ιε αάζεζ ηζξ εκημθέξ πμο έπεζ ηάεε εηαζνία απυ ημ 

ηφηθςια πςθήζεςκ, ηζξ εκημθέξ πμο ηοπυκ ηαηαπςνήεδηακ πεζνμηίκδηα βζα κα ηαθφρμοκ ιζα 

 ηάδηα απνδνρήο παξαδνηέσλ / έξγσλ  
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έηηαηηδ ακάβηδ, απυ εκημθέξ πμο πνμένπμκηαζ απυ πνμζθμνέξ (quotes), απυ ακμζπηέξ 

παναββεθίεξ (blanket orders), ή απυ ζοιαυθαζα (contracts) πνμιδεεζχκ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

επζπείνδζδξ. Δπζπθέμκ εκδεπμιέκςξ κα πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ θφθθα ακαπθήνςζδξ (purchase 

requisition worksheet) βζα ηζξ ακάβηεξ παναββεθζχκ (πνμιδεεζχκ) πμο εα έπεζ δ εηαζνία ζηδκ 

μπμία εα εβηαηαζηαεεί ημ ΔRΡ. ε αοηά ηα θφθθα ηαηαβνάθμκηαζ υθεξ μζ πνμηάζεζξ πνμιήεεζαξ 

ημο ζοζηήιαημξ. Ο οπεφεοκμξ εηηέθεζδξ εκημθχκ πνμιήεεζαξ εθέβπεζ ηδκ πνμέθεοζδ υθςκ ηςκ 

εκημθχκ (order tracking) ηαζ επζθέβεζ αοηέξ πμο επζεοιεί κα εηηεθέζεζ. Δπζθέβεηαζ μ ηαηάθθδθμξ 

πνμιδεεοηήξ (vendor) ηαζ επελενβάγμκηαζ ηα ζημζπεία ημο. Σέθμξ εηδίδμκηαζ μζ επζθεβιέκεξ 

εκημθέξ (carry out action messages) ή πενκμφκ ζημ ζφζηδια ηναηήζεςκ. Ο ζημπυξ ζπεδζαζιμφ 

ηςκ ηαηάθθδθςκ θφθθςκ είκαζ κα ιπμνμφκ κα δζαπεζνίγμκηαζ ζςζηά ηαζ εφημθα απυ ημ ηιήια 

πνμιδεεζχκ ηαζ ημοξ οπεφεοκμοξ εηηέθεζδξ εκημθχκ πνμιήεεζαξ. 

 

3.26.1.2 Γηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ζηνηρείσλ πξνκεζεπηή 

πμοδαίμ νυθμ δζαδναιαηίγεζ μ ζςζηυξ ζπεδζαζιυξ υζμκ αθμνά ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ 

ζημζπείςκ ημο πνμιδεεοηή ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ επζπείνδζδξ. θα ηα ΔRΡ εκζςιαηχκμοκ ηάπμζμ 

ααζζηυ ανπείμ πνμιδεεοηχκ πμο πενζέπεζ πθδνμθμνίεξ βζα υθμοξ υζμοξ πανέπμοκ είδδ 

απμεήηδξ (οθζηά, ακαθχζζια, ακηαθθαηηζηά) ηαζ οπδνεζίεξ ζηδκ επζπείνδζδ. Ζ δμιή ημο 

ααζζημφ ανπείμο πνμιδεεοηχκ (vendor master data) πενζθαιαάκεζ: 

• Σδ βεκζηή πενζβναθή (general description), υπςξ βεκζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ 

πνμιδεεοηή (δζεφεοκζδ ηαζ υκμια), εκδείλεζξ βζα ημ πζζηςηζηυ ημο υνζμ, βεκζηυ 

έθεβπμ ημο θμβανζαζιμφ ημο ηαζ ηαεμνζζιυ ημο ηέκηνμο εοεφκδξ ζημ μπμίμ οπάβεηαζ. 

• Σδκ επζημζκςκία ηαζ ημ δζεεκέξ ειπυνζμ (communication & foreign trade) υπςξ ημκ 

ηνυπμ επζημζκςκίαξ ιε ημκ πνμιδεεοηή, ηδ βθχζζα επζημζκςκίαξ ηαζ ημ κυιζζια ιε ημ 

μπμίμ ζοκαθθάζζεηαζ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ επζπείνδζδ. 

• Σζιμθυβζα ηαζ πθδνςιέξ (invoicing & payments). Δδχ ακήημοκ υθεξ μζ απαναίηδηεξ 

πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαζ θμβζζηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ημκ πνμιδεεοηή υπςξ 

μζ πζεακέξ εηπηχζεζξ πμο πανέπεζ, μ ηναπεγζηυξ θμβανζαζιυξ ή ημ ΑΦΜ, μ ηνυπμξ 

ηαηαπχνδζδξ ηςκ πνμιδεεοηχκ ζηα θμβζζηζηά αζαθία (vendor ledger entries) ηαζ μζ 

μιάδεξ ηαηαπχνδζδξ (ζοιααθθυιεκμο, ΦΠΑ, πνμιδεεοηή) ιε αάζδ ηζξ μπμίεξ εα 

εκδιενςεεί δ θμβζζηζηή. 

• Παναθααέξ (receiving) υπςξ δ απμεήηδ πμο παναθαιαάκεζ, μ ηνυπμξ απμζημθήξ, ημ 

ιέζμ απμζημθήξ ηαζ μ ακαιεκυιεκμξ πνυκμξ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ παναββεθζχκ. 

Βέααζα εα πνέπεζ κα ζδιεζςεμφκ ζδζαίηενεξ απαζηήζεζξ πμο έπεζ δ ζοβηεηνζιέκδ επζπείνδζδ 

υζμκ αθμνά ηδ δμιή ηαζ ηα ζημζπεία ημο ζοβηεηνζιέκμο ανπείμο. Σμ ανπείμ αοηυ εκδιενχκεηαζ 

ηαοηυπνμκα απυ ημ θμβζζηήνζμ ηαζ ηζξ πνμιήεεζεξ ηαζ απυ υπμο αθθμφ είκαζ επζεοιδηυ. Δπίζδξ δ 

επζπείνδζδ εα πνέπεζ κα ενςηδεεί πμζα απυ ηα δεδμιέκα επζεοιεί κα εζζαπεμφκ, εηηυξ απυ ηα 

ααζζηά, πνμημφ μ πνήζηδξ λεηζκήζεζ ηδ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ ηαζ έηδμζδξ εκημθήξ αβμνάξ ή 

εθέβπμο ηζιμθμβίςκ ιέζς ημο ζοζηήιαημξ πνμηεζιέκμο ζηδ ζοκέπεζα κα επαημθμοεήζεζ δ θάζδ 

ημο ζπεδζαζιμφ ημοξ. 

 

3.26.1.3 Γζαδζηαζία δδιζμονβίαξ εκημθήξ πνμιήεεζαξ 

Γζα κα ζπεδζαζεμφκ μζ εκημθέξ πνμιήεεζαξ εα πνέπεζ κα ελεηαζεεί πχξ αηνζαχξ δ επζπείνδζδ 

επζεοιεί κα δδιζμονβδεμφκ. Γδθαδή πνέπεζ κα ηαηαβναθεί ακ απαζηεί κα δδιζμονβμφκηαζ 

αοηυιαηα ιέζα απυ ηα θφθθα ακαπθήνςζδξ ή πεζνμηίκδηα ιέζα απυ ημ ζφζηδια ηςκ 

πνμζθμνχκ ηαζ ηςκ ακμζπηχκ παναββεθζχκ -ζοιαμθαίςκ. Αοηέξ μζ εκημθέξ πνμιδεεζχκ ανπζηά 

παναιέκμοκ ακμζπηέξ, ζηδ ζοκέπεζα εηδίδμκηαζ ηαζ ηδκ πνμκζηή ζηζβιή πμο εα βίκεζ δ παναθααή 

ηζιμθμβμφκηαζ χζηε κα ηθείζεζ δ παναββεθία Μέζα απυ ημ πεδίμ εκημθχκ αβμνάξ πνμιδεεζχκ 

(purchase order) ηαηά ηδκ έηδμζδ ηαζ πνζκ ημ ηθείζζιμ ηδξ παναββεθίαξ δ εηαζνία πνέπεζ κα 

ενςηδεεί βζα πζεακέξ θεζημονβίεξ πμο επζεοιεί κα οπμζηδνίγμκηαζ υπςξ: 

• Καεμνζζιυξ πζεακχκ πδβχκ, ζφβηνζζδ πνμζθμνχκ, ηαζ επζθμβή πνμιδεεοηή (επζθμβή 

ημο πνμιδεεοηή ηαζ έθεβπμξ ηςκ ζημζπείςκ ημο, αλζμπμίδζδ ζημζπείςκ απυ 

πνμδβμφιεκεξ παναββεθίεξ ή ζοιθςκίεξ ιαηνμπνυκζαξ ζοκενβαζίαξ, δδιζμονβία 

αζηήζεςκ βζα πνμζθμνά, ζφβηνζζδ πνμζθμνχκ, απμζημθή επζζημθχκ απυννζρδξ 

αοηυιαηα). 
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• Βαζζηά ζημζπεία παναββεθίαξ (πμθθά απυ αοηά ηα ζημζπεία εζζάβμκηαζ ζακ 

πνμηαεμνζζιέκεξ ηζιέξ απυ ηα ααζζηά ζημζπεία ηςκ πνμιδεεοηχκ ηαζ δίκεηαζ δ 

δοκαηυηδηα ιεηααμθήξ ηςκ ζημζπείςκ αοηχκ). 

• Καηά ηδ δζάνηεζα εζζαβςβήξ ηςκ ζημζπείςκ παναββεθίαξ, ημ ζφζηδια ηάκεζ 

πμθθαπθμφξ εθέβπμοξ ηαζ πνμηάζεζξ (ηςδζηυξ ημο είδμοξ ή οπδνεζίαξ ή παβίμο, 

πμζυηδηα, ηζιή, διενμιδκία πανάδμζδξ). 

• Παναημθμφεδζδ ηςκ παναββεθζχκ, παναθααέξ, ηζιμθυβδζδ ηαζ πθδνςιέξ ηςκ 

πνμιδεεοηχκ. Σμ ζφζηδια πανέπεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ status υθςκ ηςκ αζηήζεςκ 

αβμνάξ, πνμζθμνχκ ηαζ εκημθχκ αβμνάξ. ε επίπεδμ βναιιήξ παναββεθίαξ βίκεηαζ 

δ παναθααή ηαζ ηζιμθυβδζδ ιε ηαοηυπνμκδ εκδιένςζδ ηςκ επζιένμοξ 

διενμθμβίςκ. Δπίζδξ βίκεηαζ έθεβπμξ υθςκ ηςκ θμβζζηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ 

ζηαηζζηζηχκ πμο αθμνμφκ ημοξ πνμιδεεοηέξ. Αθμφ ηαεμνζζημφκ υθεξ μζ 

πανάιεηνμζ δ εκημθή πνμιήεεζαξ παναιέκεζ ζηδκ ηαηάζηαζδ έηδμζδξ έςξ ηδ 

πνμκζηή ζηζβιή πμο παναθαιαάκεηαζ  ηαζ λεηζκάεζ δ δζαδζηαζία 

παναθααήξ απυ ηδκ απμεήηδ ηαζ δ δζαδζηαζία ηζιμθυβδζδξ ηαζ πθδνςιήξ ημο 

πνμιδεεοηή, αθμφ πνχηα βίκεζ μ πζζηςηζηυξ έθεβπμξ ημο πνμιδεεοηή (credit master 

data). 

3.26.1.4 Γηαδηθαζα πηζησηηθνχ ειέγρνπ πξνκεζεπηή 

Ο πζζηςηζηυξ έθεβπμξ ημο πνμιδεεοηή ακήηεζ ζημ ζφζηδια πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαζ 

θμβζζηζηχκ θεζημονβζχκ. Καεμνίγεηαζ μ ηνυπμξ πθδνςιήξ, βίκεηαζ έθεβπμξ ημο οπμθμίπμο ημο 

θμβανζαζιμφ ημο πνμιδεεοηή ηαζ ηςκ ακμζπηχκ οπμθμίπςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηςκ πνδιαηζηχκ 

δζαεέζζιςκ ηδξ εηαζνίαξ. ηδ ζοκέπεζα μνζζηζημπμζείηαζ δ παναββεθία, βίκεηαζ δ παναθααή ηςκ 

πνμσυκηςκ απυ ηδκ απμεήηδ ηαζ ηαηαπςνμφκηαζ ηα ηζιμθυβζα. Αθμφ μθμηθδνςεεί μ πζζηςηζηυξ 

έθεβπμξ ημο πνμιδεεοηή ιπμνεί κα λεηζκήζεζ δ δζαδζηαζία ηδξ πθδνςιήξ ηαζ παναθααήξ 

πνμσυκηςκ απυ ηδκ απμεήηδ. 

3.26.1.5 Γηαδηθαζία παξαιαβήο πξνκεζεηψλ 

ηακ βίκεηαζ παναθααή απυ ηδκ επζπείνδζδ ηςκ πνμσυκηςκ απυ ιζα εκημθή πνμιήεεζαξ, 

αοηυιαηα δδιζμονβείηαζ ιζα εκημθή παναθααήξ απυ ηδκ απμεήηδ. Ζ εκημθή αοηή ηαηαπςνείηαζ 

ζε έκα θφθθμ απαζηήζεςκ ημπμεέηδζδξ. ηδ ζοκέπεζα ηαηαβνάθμκηαζ μζ απαζηήζεζξ πμο έπεζ δ 

επζπείνδζδ υζμκ αθμνά ηδκ ιεηαηίκδζδ ηαζ απμεήηεοζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ελεηάγεηαζ μ ηνυπμξ 

πμο αοηέξ μζ επζεοιίεξ εα πναβιαημπμζδεμφκ ηαηά ηδ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ. Γζα πανάδεζβια μζ 

ηζκήζεζξ πμο βίκμκηαζ ιπμνεί κα είκαζ εζςηενζηέξ ηαζ κα αθμνμφκ είηε ηδ ιεηαηίκδζδ απυ ημ 

πχνμ παναθααήξ ζε ηάπμζμ  απμεδηεοηζηυ πχνμ ηδξ απμεήηδξ είηε δζάθμνεξ άθθεξ εζςηενζηέξ 

ιεηαηζκήζεζξ εκηυξ ηάπμζςκ γςκχκ ή εέζεςκ ηδξ απμεήηδξ. Δπζπνυζεεηα οπάνπεζ ηαζ δ 

δοκαηυηδηα άιεζδξ ιεηαθμνάξ ηαζ ζφκημιδξ απμεήηεοζδξ (cross-docking). ε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ ηα πνμσυκηα πδβαίκμοκ ζε έκα πχνμ ζφκημιδξ απμεήηεοζδξ ηαζ ιεηαθένμκηαζ άιεζα 

είηε ζηδκ παναβςβή είηε ζημ πχνμ απμζημθήξ ηδξ απμεήηδξ βζα άιεζδ απμζημθή ημοξ. Αθμφ 

μθμηθδνςεεί δ δζαδζηαζία ημπμεέηδζδξ ημοξ ζηδκ απμεήηδ εκδιενχκμκηαζ μζ ηαηαπςνήζεζξ 

εζδχκ ηαζ ηα ζημζπεία θοζζηήξ απμβναθήξ. 

3.26.1.6   Γηαδηθαζα ηηκνιφγεζεο θαη πιεξσκήο πξνκεζεπηή 

3.26.1.6.1Σζιμθυβδζδ ηαζ πθδνςιή 

Γζα κα ηθείζεζ δ δζαδζηαζία πνμιήεεζαξ ηαζ εκημθχκ πνμιήεεζαξ πνέπεζ κα εηδμεεί έκα 

ηζιμθυβζμ αβμνάξ ηαζ κα πθδνςεεί μ πνμιδεεοηήξ. ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα ενςηδεεί δ 

επζπείνδζδ ηζ επζεοιεί αηνζαχξ κα ηάκεζ ημ ζφζηδια. Δίηε κα δδιζμονβεί αοηυιαηα ηζιμθυβζμ 

αβμνάξ ζοβηνίκμκηαξ ηα ζημζπεία ιεηαλφ ηδξ εκημθήξ παναββεθίαξ - πνμιήεεζαξ ιε ηδκ 

ακηίζημζπδ εκημθή παναθααήξ, δδθαδή εθέβπμκηαξ ηζ πανάββεζθε δ επζπείνδζδ ηαζ ηζ πναβιαηζηά 

πανέθααε, είηε κα αθήκεζ ημ πνήζηδ κα δδιζμονβήζεζ ημ ηζιμθυβζμ πεζνμηίκδηα. 

3.26.1.6.2 Σζιμθυβζμ 

Ζ δζαδζηαζία εθέβπμο ηαζ δδιζμονβίαξ εκυξ ηζιμθμβίμο αβμνάξ βίκεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκα menu 

πμο πενζθαιαάκμοκ ηα ελήξ πεδία: 

4 Σα ακαθοηζηά ζημζπεία ημο πνμιδεεοηή 

5 Σζξ διενμιδκίεξ ηαηαπχνδζδξ ηαζ έηδμζδξ ημο παναζηαηζημφ 

6 Σμκ ανζειυ παναββεθίαξ ηαζ ηζιμθμβίμο πμο έηδςζε μ πνμιδεεοηήξ 
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7 Σδκ πενζβναθή ηςκ εζδχκ, ημ ηυζημξ ιμκάδαξ, ηζξ εηπηχζεζξ ηαζ ηδκ μιάδα 

ηαηαπχνδζδξ εζδχκ ΦΠΑ. 

Σέθμξ, ηαηαπςνμφκηαζ ζημζπεία πμο αθμνμφκ ημ ένβμ, ηζξ ακμζπηέξ παναββεθίεξ ηαζ ηα αζαθία 

απμζαέζεςκ. Βεααίςξ ημ ΔRΡ ζφζηδια ιπμνεί κα παναιεηνμπμζδεεί ηαηάθθδθα, ακάθμβα ιε ημ 

ακ δ επζπείνδζδ επζεοιεί ηδκ φπανλδ υθςκ αοηχκ ηςκ πεδίςκ ή ηδκ πνμζεήηδ ηάπμζςκ 

επζπθέμκ πεδίςκ. 

3.26.1.6.3 Πθδνςιή 

Αθμφ εηδμεεί ημ ηζιμθυβζμ αβμνάξ ηαζ εκδιενςεμφκ ηα ακηίζημζπα θμβζζηζηά αζαθία, λεηζκάεζ δ 

δζαδζηαζία πθδνςιήξ ημο πνμιδεεοηή. Ζ δζαδζηαζία αοηή ζηα πενζζζυηενα ΔRΡ's βίκεηαζ 

αοηυιαηα ιέζα απυ ηα ζοζηήιαηα εθέβπμο δζαεέζζιςκ (cash manager). Σα ζοζηήιαηα αοηά 

πανέπμοκ θεζημονβίεξ πμο επζηνέπμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηή παναημθμφεδζδ ηςκ ηναπεγζηχκ 

θμβανζαζιχκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηαοηυπνμκα αοημιαημπμζμφκ ηζξ δζαδζηαζίεξ έηδμζδξ 

επζηαβχκ ηαζ βναιιαηίςκ. Δκδιενχκμκηαζ αοηυιαηα μζ εββναθέξ πθδνςιχκ ηαζ απμζηέθθμκηαζ 

ηαηεοεείακ απυ ημ ζφζηδια μζ απαζημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ ζηζξ ηνάπεγεξ. Γζα κα ηθείζεζ δ 

δζαδζηαζία πθδνςιήξ ημο πνμιδεεοηή ημ ζφζηδια εκδιενχκεζ ημκ ακηίζημζπμ θμβανζαζιυ 

εκανιυκζζδξ χζηε κα οπμθμβζζεεί ηαζ κα ηαηαπςνδεεί ημ κέμ ζζμγφβζμ πμο έπεζ πνμηφρεζ. 

3.26.2 Παναβςβή 

3.26.2.1 Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ παξαγσγήο 

ε ηάεε ζφζηδια ΔRΡ οπάνπεζ έκα θφθθμ πμο ηαηαπςνμφκηαζ υθεξ μζ αζηήζεζξ εκημθχκ 

παναβςβήξ. Τπάνπμοκ ηέζζενα είδδ εκημθχκ παναβςβήξ: μζ πνυπεζνεξ εκημθέξ παναβςβήξ oζ 

πνμβναιιαηζζιέκεξ εκημθέξ παναβςβήξ, μζ μνζζηζημπμζδιέκεξ εκημθέξ παναβςβήξ ηαζ μζ 

εηδμεείζεξ εκημθέξ παναβςβήξ. ηακ απμπεναηςεεί ιζα εηδμεείζα εκημθή  παναβςβήξ  είκαζ 

πθέμκ μθμηθδνςιέκδ εκημθή παναβςβήξ 

Οζ πνμβναιιαηζζιέκεξ εκημθέξ παναβςβήξ ιπμνμφκ κα ιεηαηναπμφκ ζε πνυπεζνεξ, ζε 

μνζζηζημπμζδιέκεξ, ζε εκημθέξ ή αζηήζεζξ πνμιήεεζαξ ηαζ ζε εκημθέξ ιεηαθμνάξ. οκήεςξ μζ 

αζηήζεζξ παναβςβήξ ηαηαπςνμφκηαζ αοηυιαηα ζε έκα θφθθμ πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ ακήημοκ 

ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ πνμβναιιαηζζιέκςκ εκημθχκ παναβςβήξ. ηδκ ζοκέπεζα ημ ηιήια 

δζμίηδζδξ ηδξ παναβςβήξ πνέπεζ κα επζθέλεζ πμζεξ απυ αοηέξ ηζξ εκημθέξ εα εηδχζεζ ζηδκ 

παναβςβή, κα ηαεμνίζεζ ηδ ζεζνά ιε ηδκ μπμία εα εηδμεμφκ μζ εκημθέξ ηαζ ηδκ ηαηδβμνία ζηδκ 

μπμία εα εηδμεμφκ. Σέθμξ, ακ ημ επζεοιεί δ ζοβηεηνζιέκδ επζπείνδζδ, οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα 

νοειζζηεί ηαηάθθδθα ημ ζφζηδια, χζηε πνζκ απυ ηδκ έηδμζδ ηάπμζαξ εκημθήξ, κα ιεθεηάηαζ ημ 

ηυζημξ ηδξ. Πανάθθδθα ιε ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ αοηυιαηςκ αζηήζεςκ εκημθχκ παναβςβήξ, έκα 

ΔRΡ δζαεέηεζ ηαζ ημ ζφζηδια πεζνμηίκδηδξ δδιζμονβίαξ εκημθχκ. Ακάθμβα θμζπυκ ιε ηζξ 

ακάβηεξ ημο πεθάηδ ιπμνεί κα ζπεδζαζηεί δ φπανλδ ημο εκυξ ή ηαζ ηςκ δφμ ζοζηδιάηςκ. Οζ 

παναπάκς εκημθέξ ιπμνμφκ κα ακήημοκ ζε μπμζαδήπμηε ηαηδβμνία εηηυξ απυ αοηέξ ηςκ 

εηδμεέκηςκ ηαζ μθμηθδνςιέκςκ. Πνζκ ηδκ ηεθζηή έηδμζδ ιίαξ εκημθήξ παναβςβήξ πνέπεζ κα 

εηθεπεεί δ δζαεεζζιυηδηα ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ παναβςβζηχκ πυνςκ (ακενχπζκμ δοκαιζηυ ηαζ 

ιδπακέξ), δδθαδή κα μνζζηζημπμζδεεί ιζα εκημθή ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα κα εηδμεεί. 

3.26.2.2 Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εληνιήο παξαγσγήο. 

Γζα κα δδιζμονβδεεί ιζα εκημθή παναβςβήξ πνέπεζ κα ηαηαπςνδεμφκ ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ 

ημ πνμσυκ, ηδκ πμζυηδηα, ηδκ διενμιδκία πανάδμζδξ, ημ θαζεμθυβζμ, ηδκ ζφκεεζδ ημο 

πνμσυκημξ (Bill Of Materials-ΒΟΜ), ηαεχξ ηαζ ηα ακηίζημζπα αζαθία πμο εα ηαηαπςνδεεί δ 

εκημθή παναβςβήξ. Ακάθμβα θμζπυκ ιε ηζξ απαζηήζεζξ πμο έπεζ δ ηάεε επζπείνδζδ 

ηαηαβνάθμκηαζ πμζα απυ ηα ζημζπεία επζεοιεί κα ηαηαπςνδεμφκ ηαζ ζπεδζάγεηαζ πχξ εα 

επζηεοπεεί δ παναιεηνμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ. ηδ ζοκέπεζα πνέπεζ κα εθεβπεεί απυ ημ 

ζφζηδια δ δζαεεζζιυηδηα ηαζ κα πνμηείκεζ ημκ αέθηζζημ δοκαηυ πνμκμπνμβναιιαηζζιυ βζα κα 

ζηακμπμζδεεί δ διενμιδκία πανάδμζδξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ οπάνπμοκ δφμ θεζημονβίεξ: 

• Ζ ακακέςζδ (refresh): Με ηδ θεζημονβία ηδξ ακακέςζδξ ημ πνυβναιια ααζζηά 

ακηζβνάθεζ ημ θαζεμθυβζμ παναβςβήξ ζηδκ επζηεθαθίδα ηδξ εκημθήξ παναβςβήξ απυ 

ημ θαζεμθυβζμ είδμοξ ηαζ δ ηεπκζηή πνμδζαβναθή ηδξ εκημθήξ δδιζμονβείηαζ απυ ημκ 

οπμθμβζζιυ ηεπκζηήξ πνμδζαβναθήξ ημο είδμοξ (ΒΟΜ) 

• Ο ακαζπεδζαζιυξ (replan): Με ηδκ θεζημονβία ημο ακαζπεδζαζιμφ δ ηεπκζηή 

πνμδζαβναθή ηδξ εκημθήξ δδιζμονβείηαζ απυ ημκ οπμθμβζζιυ ηεπκζηήξ πνμδζαβναθήξ 

ημο είδμοξ εκχ πανάθθδθα ακηζβνάθεηαζ ημ θαζεμθυβζμ παναβςβήξ ζηδ βναιιή 

εκημθήξ παναβςβήξ απυ ημ θαζεμθυβζμ είδμοξ. 
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Κάεε επζπείνδζδ θμζπυκ δ μπμία πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζήζεζ ΔRΡ ζφζηδια, εα 

πνέπεζ κα επζθέλεζ πμζα θεζημονβία επζεοιεί, πνάβια πμο εα ηαηαβναθεί ζηδ θάζδ ηδξ 

ακάθοζδξ. ηδ ζοκέπεζα πνέπεζ κα ηαεμνζζημφκ μζ πανάιεηνμζ ημο πνμβναιιαηζζιμφ. 

Δδχ ηαηανπήκ ακήηεζ δ ηαηεφεοκζδ ημο πνμβναιιαηζζιμφ. Γδθαδή δ επζπείνδζδ 

πνέπεζ κα επζθέλεζ ακ επζεοιεί δ ακακέςζδ ημο πνμβναιιαηζζιμφ κα βίκεζ πνμξ ηα 

ειπνυξ (λεηζκά ιε ηδκ διενμιδκία έκανλδξ ηαζ ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ ηδκ διενμιδκία 

μθμηθήνςζδξ) ή πνμξ ηα πίζς (λεηζκά απυ ηδκ διενμιδκία θήλδξ ηαζ ζοκεπίγεηαζ 

ακηίζηνμθα ιέπνζ ηδκ απαζημφιεκδ διενμιδκία έκανλδξ). Δπίζδξ πνέπεζ κα 

ηαεμνζζηεί μ οπμθμβζζιυξ ηςκ βναιιχκ εκημθήξ παναβςβήξ, μ ζοκοπμθμβζζιυξ ηςκ 

θαζεμθυβζςκ ηαζ ηςκ απαζηήζεςκ ζοκανιμθμβδιάηςκ. Δκ ζοκεπεία πνμηείκμκηαζ ηα 

απαναίηδηα ζημζπεία πνμκμπνμβναιιαηζζιμφ ηαζ βίκεηαζ έθεβπμξ, αηυια ηαζ 

ηνμπμπμζήζεζξ, απυ ημκ οπεφεοκμ έηδμζδξ ηδξ εκημθήξ ιέζς ηδξ θεζημονβίαξ ημο 

ακαζπεδζαζιμφ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μζ εββναθέξ εθέβπμκηαζ ηαζ επακατπμθμβίγμκηαζ 

ιε αάζδ ηζξ παναηάης επζθμβέξ : 

> Καηεφεοκζδ πνμβναιιαηζζιμφ. Ονίγεηαζ εάκ μ πνμβναιιαηζζιυξ εα βίκεηαζ πνμξ ηα 

ειπνυξ ή πνμξ ηα πίζς. 

> Δπίπεδα πνμβναιιαηζζιμφ. Ονίγεηαζ εάκ μ πνμβναιιαηζζιυξ εα βίκεζ ζε έκα ή ζε 

υθα ηα επίπεδα πμο αθμνμφκ ηδκ ηεπκζηή πνμδζαβναθή. ηακ μθμηθδνςεεί μ 

πνμβναιιαηζζιυξ ηδξ εκημθήξ παναβςβήξ δ εκημθή εεςνείηαζ πθέμκ 

μνζζηζημπμζδιέκδ. ηδ ζοκέπεζξ πνέπεζ κα πενάζεζ ζηδκ ηαηδβμνία ιε ηζξ εηδμεείζεξ 

εκημθέξ παναβςβήξ ηαζ κα λεηζκήζεζ δ δζαδζηαζία εηηέθεζδξ ηδξ. 

3.26.2.3 Γηαδηθαζία ππνινγηζκνχ θφζηνπο κηαο εληνιήο παξαγσγήο 

3.26.2.3.1 Τπμθμβζζιυξ ηυζημοξ 

Ο πνμηαηανηζηυξ οπμθμβζζιυξ ημο ηυζημοξ παναββεθίαξ ααζίγεηαζ ζημ πνυηοπμ ηυζημξ. Γζα 

ηάεε πνμσυκ πμο παναββέθθεηαζ ημ πνυηοπμ ηυζημξ ηαηαπςνείηαζ αοηυιαηα ζημ ακηίζημζπμ 

πεδίμ ηδξ παναββεθίαξ αβμνάξ ή παναβςβήξ. Σμ πναβιαηζηυ ηυζημξ πνμιήεεζαξ ή παναβςβήξ 

εζζάβεηαζ ή οπμθμβίγεηαζ ακηίζημζπα απυ ημ ζφζηδια, χζηε μζ παναηδνμφιεκεξ ηοπυκ απμηθίζεζξ 

κα βκςζημπμζμφκηαζ ηαζ κα επζηνέπεηαζ αεθηίςζδ ηδξ ιεευδμο εηηζιήζεςξ ημο πνμηφπμο 

ηυζημοξ. 

3.26.2.3.2 Τπμθμβζζιυξ ηυζημοξ - πνμιδεεουιεκα είδδ 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εάκ πνυηεζηαζ βζα πνμιδεεουιεκμ είδμξ ηυηε ημ πναβιαηζηυ ηυζημξ 

ζοιπθδνχκεηαζ ζηδκ παναββεθία. Αθθαβέξ ιπμνμφκ κα ηαηαπςνδεμφκ ηαζ ανβυηενα ιε 

πςνζζηέξ πνεχζεζξ εζδχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζηδ ζπεηζηή παναββεθία. Οζ ηοπυκ απμηθίζεζξ ηςκ 

πναβιαηζηχκ ημζηχκ απυ ημ ακαιεκυιεκμ οπμθμβίγμκηαζ απυ ημ ζφζηδια, ειθακίγμκηαζ ζηζξ 

ζπεηζηέξ ακαθμνέξ ηαζ απμεδηεφμκηαζ. Δηηυξ απυ ηα ηοπζηά ηαζ πναβιαηζηά ηυζηδ, ιπμνεί κα 

οπμθμβζζεεί αηυια ημ ιέζμ ηυζημξ ηςκ πνμιδεεουιεκςκ οθζηχκ. Πνμηφπηεζ ςξ μ θυβμξ ημο 

αενμίζιαημξ ημο ζοκμθζημφ πναβιαηζημφ ηυζημοξ πνμξ ημ άενμζζια ηδξ ζοκμθζηήξ 

ηζιμθμβμφιεκδξ πμζυηδηαξ. Θα πνέπεζ θμζπυκ κα ηαηαβναθεί ζηδκ θάζδ ηδξ ακάθοζδξ ακ ιζα 

επζπείνδζδ επζεοιεί κα οπμθμβίγεηαζ αοηυ ημ ηυζημξ ή ακ έπεζ ηάπμζμο άθθμο είδμοξ ζδζαίηενεξ 

πνμηζιήζεζξ. 

3.26.2.3.3 Τπμθμβζζιυξ ηυζημοξ - παναβυιεκα είδδ 

ηδκ πενίπηςζδ ηχνα ηςκ εζδχκ πμο πανάβμκηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ εηαζνία μζ οπμθμβζζιμί ημο 

πναβιαηζημφ ηυζημοξ ααζίγμκηαζ ζηζξ πναβιαηζηέξ ηζιέξ ημο πνυκμο πνμεημζιαζίαξ ηαζ 

παναβςβήξ ηδξ πανηίδαξ παναβςβήξ. Αοημί ηαηαπςνμφκηαζ ζημ πνυβναιια ιε ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηάεε παναββεθίαξ παναβςβήξ ηαζ ηδκ ηαηαπχνδζδ ηδξ ςξ μθμηθδνςιέκδξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ 

είκαζ απαναίηδηδ ηαζ δ πνμδβμφιεκδ ηαηαπχνδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ιενχκ ηςκ 

ηεθζηχκ πνμσυκηςκ ηδξ εκ θυβς παναββεθίαξ ηαζ δ αθθαβή ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ παναββεθίαξ 

παναβςβήξ ζε μθμηθδνςιέκδ. Με ηδ δζαδζηαζία αοηή πνμζδζμνίγεηαζ ημ αθδεζκυ ηυζημξ, ηαζ 

ζοκαηυθμοεα, δ απυηθζζδ ημο απυ ημ πνυηοπμ. Δπίζδξ οπμθμβίγεηαζ ημ ιέζμξ ηυζημξ 

παναβυιεκςκ οθζηχκ. 

3.26.2.3 Γηαδηθαζία ππνινγηζκνχ θφζηνπο κηαο εληνιήο παξαγσγήο 

3.26.2.3.1 Τπμθμβζζιυξ ηυζημοξ 

Ο πνμηαηανηζηυξ οπμθμβζζιυξ ημο ηυζημοξ παναββεθίαξ ααζίγεηαζ ζημ πνυηοπμ ηυζημξ. Γζα 

ηάεε πνμσυκ πμο παναββέθθεηαζ ημ πνυηοπμ ηυζημξ ηαηαπςνείηαζ αοηυιαηα ζημ ακηίζημζπμ 

πεδίμ ηδξ παναββεθίαξ αβμνάξ ή παναβςβήξ. Σμ πναβιαηζηυ ηυζημξ πνμιήεεζαξ ή παναβςβήξ 

εζζάβεηαζ ή οπμθμβίγεηαζ ακηίζημζπα απυ ημ ζφζηδια, χζηε μζ παναηδνμφιεκεξ ηοπυκ απμηθίζεζξ 
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κα βκςζημπμζμφκηαζ ηαζ κα επζηνέπεηαζ αεθηίςζδ ηδξ ιεευδμο εηηζιήζεςξ ημο πνμηφπμο 

ηυζημοξ. 

3.26.2.3.2 Τπμθμβζζιυξ ηυζημοξ - πνμιδεεουιεκα είδδ 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εάκ πνυηεζηαζ βζα πνμιδεεουιεκμ είδμξ ηυηε ημ πναβιαηζηυ ηυζημξ 

ζοιπθδνχκεηαζ ζηδκ παναββεθία. Αθθαβέξ ιπμνμφκ κα ηαηαπςνδεμφκ ηαζ ανβυηενα ιε 

πςνζζηέξ πνεχζεζξ εζδχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζηδ ζπεηζηή παναββεθία. Οζ ηοπυκ απμηθίζεζξ ηςκ 

πναβιαηζηχκ ημζηχκ απυ ημ ακαιεκυιεκμ οπμθμβίγμκηαζ απυ ημ ζφζηδια, ειθακίγμκηαζ ζηζξ 

ζπεηζηέξ ακαθμνέξ ηαζ απμεδηεφμκηαζ. Δηηυξ απυ ηα ηοπζηά ηαζ πναβιαηζηά ηυζηδ, ιπμνεί κα 

οπμθμβζζεεί αηυια ημ ιέζμ ηυζημξ ηςκ πνμιδεεουιεκςκ οθζηχκ. Πνμηφπηεζ ςξ μ θυβμξ ημο 

αενμίζιαημξ ημο ζοκμθζημφ πναβιαηζημφ ηυζημοξ πνμξ ημ άενμζζια ηδξ ζοκμθζηήξ 

ηζιμθμβμφιεκδξ πμζυηδηαξ. Θα πνέπεζ θμζπυκ κα ηαηαβναθεί ζηδκ θάζδ ηδξ ακάθοζδξ ακ ιζα 

επζπείνδζδ επζεοιεί κα οπμθμβίγεηαζ αοηυ ημ ηυζημξ ή ακ έπεζ ηάπμζμο άθθμο είδμοξ ζδζαίηενεξ 

πνμηζιήζεζξ. 

3.26.2.3.3 Τπμθμβζζιυξ ηυζημοξ - παναβυιεκα είδδ 

ηδκ πενίπηςζδ ηχνα ηςκ εζδχκ πμο πανάβμκηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ εηαζνία μζ οπμθμβζζιμί ημο 

πναβιαηζημφ ηυζημοξ ααζίγμκηαζ ζηζξ πναβιαηζηέξ ηζιέξ ημο πνυκμο πνμεημζιαζίαξ ηαζ 

παναβςβήξ ηδξ πανηίδαξ παναβςβήξ. Αοημί ηαηαπςνμφκηαζ ζημ πνυβναιια ιε ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηάεε παναββεθίαξ παναβςβήξ ηαζ ηδκ ηαηαπχνδζδ ηδξ ςξ μθμηθδνςιέκδξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ 

είκαζ απαναίηδηδ ηαζ δ πνμδβμφιεκδ ηαηαπχνδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ιενχκ ηςκ 

ηεθζηχκ πνμσυκηςκ ηδξ εκ θυβς παναββεθίαξ ηαζ δ αθθαβή ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ παναββεθίαξ 

παναβςβήξ ζε μθμηθδνςιέκδ. Με ηδ δζαδζηαζία αοηή πνμζδζμνίγεηαζ ημ αθδεζκυ ηυζημξ, ηαζ 

ζοκαηυθμοεα, δ απυηθζζδ ημο απυ ημ πνυηοπμ. Δπίζδξ οπμθμβίγεηαζ ημ ιέζμξ ηυζημξ 

παναβυιεκςκ οθζηχκ. 

3.26.2.4 Γηαδηθαζία έθδνζεο θαη εθηέιεζεο εληνιήο παξαγσγήο 

3.26.2.4.1 Έκδοζη ενηολής παραγωγής. 
Ζ δζαδζηαζία έηδμζδξ ιζαξ εκημθήξ παναβςβήξ είκαζ πανυιμζα ιε ηδκ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ 

ιζαξ εκημθήξ παναβςβήξ. Πνζκ απυ ηδκ ηεθζηή έηδμζδ ηδξ εκημθήξ ζοκήεςξ βίκεηαζ έθεβπμξ ηδξ 

δζαεεζζιυηδηαξ ηαζ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ ηδξ. Μπμνμφιε κα δμφιε εηπηχζεζξ πμο αθμνμφκ 

ηα ελήξ: ζφβηνζζδ παναβυιεκςκ ηαζ δζαεεζζιυηδηα ζπεδζαζιμφ, ηάνηεξ ενβαζζχκ ηαζ θίζηεξ 

ζοθθμβήξ, ακαπθδνχζεζξ οθζηχκ ηαζ θίζηεξ εθθείρεςκ, πνμτπμθμβζζιυξ πνυκςκ παναβςβήξ ηαζ 

δζαβνάιιαηα Gantt, ηαηάθμβμξ θαζεμθμβίςκ, πνμαθέρεζξ παναβςβήξ, ηαηακμιέξ ηυζημοξ, 

οπενενβμθααίεξ ηαζ απμζημθέξ. 

3.26.2.4.2 Δηηέθεζδ εκημθήξ 

Αθμφ μθμηθδνςεεί μ ηεθζηυξ έθεβπμξ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ δ μνζζηζημπμζδιέκδ εκημθή ιπμνεί κα 

αθθάλεζ ηαηδβμνία ηαζ κα εηδμεεί ζηδκ παναβςβή. Σέθμξ, ημ ζφζηδια πνέπεζ απθά κα εηδχζεζ

ηα απαζημφιεκα οθζηά ζηδκ παναβςβή. οκήεςξ δ δζαδζηαζία αοηή εηηεθείηαζ αοηυιαηα, αθθά μ 

πνήζηδξ ιπμνεί κα ηάκεζ αοηήκ ηδκ ηνάηδζδ ηαζ πεζνμηίκδηα πδβαίκμκηαξ ζηζξ εββναθέξ, 

ακάθμβα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

3.26.2.5 Παξαιαβή απαηηνχκελσλ πιηθψλ 

ηακ βίκεηαζ έηδμζδ ιζαξ εκημθήξ παναβςβήξ αοηυιαηα δδιζμονβείηαζ ιζα εκημθή απμζημθήξ 

απυ ηδκ απμεήηδ. Ζ εκημθή αοηή ηαηαπςνείηαζ ζε έκα θφθθμ απαζηήζεςκ ζοθθμβήξ. ηδ 

ζοκέπεζα μζ ηζκήζεζξ πμο βίκμκηαζ είκαζ εζςηενζηέξ ηαζ αθμνμφκ ηδκ ιεηαηίκδζδ απυ ημ πχνμ 

απμεήηεοζδξ (γχκδξ ή εέζδξ) ζηδκ πενζμπή παναθααήξ οθζηχκ ηδξ παναβςβήξ. Σέθμξ 

εκδιενχκμκηαζ μζ ηαηαπςνήζεζξ εζδχκ ηαζ ηα ζημζπεία θοζζηήξ απμβναθήξ. Οζ εββναθέξ αοηέξ 

είκαζ πμθφ ζδιακηζηέξ βζαηί δείπκμοκ ιε αηνίαεζα ηζξ πμζυηδηεξ απυ ημ απυεεια μζ μπμίεξ είκαζ 

ηναηδιέκεξ βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ ηδξ παναβςβήξ. 

3.26.2.6 Γηαδηθαζία νινθιήξσζεο κηαο εληνιήο παξαγσγήο 

3.26.2.6.1 Δηηέθεζδ εκημθήξ παναβςβήξ 

Αθμφ εηδμεεί δ εκημθή παναβςβήξ ηαζ απμζηαθμφκ ηα απαναίηδηα οθζηά λεηζκάεζ δ δζαδζηαζία 

εηηέθεζδξ ηδξ εκημθήξ. Μζα εκημθή παναβςβήξ πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά απυ ενβαζίεξ μζ μπμίεξ 

είηε εηηεθμφκηαζ ζηδ ζεζνά, είηε πανάθθδθα, ακάθμβα ιε ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ 

πμο έπεζ δ ηάεε επζπείνδζδ. οκήεςξ δεκ είκαζ εη ηςκ πνμηένςκ βκςζηέξ μζ πναβιαηζηέξ 

ακαθχζεζξ ή μζ παναβςβζημί πυνμζ πμο ηεθζηά πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ εκημθήξ 

(π.π. θυβς ηαηήξ θεζημονβίαξ ιζαξ ιδπακήξ ή ηαηυξ ζπεδζαζιυξ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ θφναξ). Ο 

οπεφεοκμξ εθέβπμο ηδξ παναβςβήξ πνέπεζ κα ηαηαπςνήζεζ ηα πναβιαηζηά ζημζπεία ζηζξ 
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εββναθέξ ακαθχζεςκ βζα κα μθμηθδνςεεί δ εκημθή παναβςβήξ. 

3.26.2.6.2 Οθμηθήνςζδ εκημθήξ παναβςβήξ 

Ζ μθμηθήνςζδ ηδξ εκημθήξ παναβςβήξ ιπμνεί κα βίκεζ είηε ηιδιαηζηά βζα ηάεε ιζα ενβαζία, 

είηε ζοκμθζηά ιε ημ πέναξ υθςκ ηςκ ενβαζζχκ ηδξ εκημθήξ, ακάθμβα ιε ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ 

ηάεε επζπείνδζδξ. Ζ ηαθφηενδ πναηηζηή, ακ ηαζ έπεζ πμθφ ιεβαθφηενμ δζαπεζνζζηζηυ ηυζημξ, 

είκαζ ημ ηιήια εθέβπμο ηδξ παναβςβήξ κα πζζημπμζεί ηαζ κα ηαηαπςνεί ηζξ πναβιαηζηέξ 

ακαθχζεζξ ιεηά ημ πέναξ ηάεε ενβαζίαξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ιπμνμφιε κα δμφιε πμζεξ ενβαζίεξ 

έπμοκ απμπεναηςεεί ηαζ πμζεξ είκαζ αηυια ζε ηαηάζηαζδ εηηέθεζδξ. Δπζπνυζεεηα ιπμνεί κα 

εθέβλεζ απμηεθεζιαηζηυηενα δ παναβςβζηυηδηα ηαζ κα ακαβκςνζζεμφκ ηοπχκ πνμαθήιαηα ή 

ζοιθμνήζεζξ. 

3.26.2.6.3 Καηαπχνδζδ ακαθχζεςκ 

Αθμφ μθμηθδνςεεί δ εκημθή παναβςβήξ πνέπεζ κα ηαηαπςνδεμφκ μζ πναβιαηζηέξ ακαθχζεζξ 

ζηζξ εββναθέξ ακαθχζεςκ. Καηά ηδ θάζδ ηδξ ακάθοζδξ δ επζπείνδζδ ενςηάηαζ ακ επζεοιεί δ 

δζαδζηαζία ηδξ ηαηαπχνδζδξ κα βίκεηαζ αοηυ πεζνμηίκδηα, ή αοηυιαηα απυ ημ ζφζηδια έπμκηαξ 

επζθέλεζ ηδκ επζεοιδηή ιέεμδμ ηαηαβναθήξ (flushing method), μπυηε βίκεηαζ ηαζ μ ακάθμβμξ 

ζπεδζαζιυξ ημο ζοζηήιαημξ. Ζ αοηυιαηδ ιέεμδμξ ηαηαβναθήξ έπεζ δζάθμνεξ ηαηεοεφκζεζξ 

υπςξ forward (ιε ηδκ έκανλδ ηδξ εκημθήξ), backward (ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ εκημθήξ), pick  

and forward (ιε ηδκ έκανλδ ηαζ ηδ ζοθθμβή), pick  &  backward (ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηαζ ηδκ 

ζοθθμβή). ηδ ζοκέπεζα ημ ηιήια εθέβπμο ηδξ παναβςβήξ εθέβπεζ ηζξ πναβιαηζηέξ ακαθχζεζξ 

(πνυκμζ εηηέθεζδξ, πμζυηδηεξ, ακενχπζκμ δοκαιζηυ, δζαεεζζιυηδηα, ηυζηδ ηαζ άθθα) ηαζ 

ηαηαπςνεί πεζνμηίκδηα ηζξ υπμζεξ αθθαβέξ ή απμηθίζεζξ απυ αοηέξ πμο ανπζηά ηαηαπςνήεδηακ 

αοηυιαηα απυ ημ ζφζηδια. Αθμφ ηαηαπςνδεμφκ μζ εββναθέξ ηςκ ακαθχζεςκ, δ εκημθή 

παναβςβήξ έπεζ πθέμκ μθμηθδνςεεί. ηδ ζοκέπεζα αοηή αθθάγεζ ηαηδβμνία ηαζ ηαηαπςνείηαζ 

ζηζξ μθμηθδνςιέκεξ εκημθέξ παναβςβήξ. Δκδεπμιέκςξ αέααζα ιπμνεί δ παναπάκς δζαδζηαζία 

κα ιδκ είκαζ δ ίδζα βζα υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ κα αθθάγεζ ακάθμβα ιε ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ πμο 

έπεζ δ ηάεε ιζα, μπυηε έπμοιε δζαθμνεηζηυ ζπεδζαζιυ ημο ζοζηήιαημξ ΔRΡ ηάεε θμνά. 

 

3.26.2.7 Γηαδηθαζία απνζηνιήο ηειηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ παξαγσγή (παξαιαβή 

πξντφλησλ) 

Ακηίζημζπδ ιε ηδ δζαδζηαζία παναθααήξ πνμιδεεζχκ είκαζ ηαζ δ δζαδζηαζία παναθααήξ ηςκ 

ηεθζηχκ πνμσυκηςκ απυ ηδκ παναβςβή ζημ πχνμ απμεήηεοζδξ. Σα ηεθζηά πνμσυκηα ηδξ 

παναβςβήξ πνζκ απμεδηεοημφκ ζε ηάπμζα γχκδ ή εέζδ ηδξ απμεήηδξ πνέπεζ κα πενκμφκ απυ 

πμζμηζηυ έθεβπμ. ηδ ζοκέπεζα βίκμκηαζ μζ ηεθζηέξ ηαηαπςνήζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ πμζυηδηα ημο 

απμεέιαημξ. Σέθμξ οπμθμβίγεηαζ ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηδξ εκημθήξ παναβςβήξ ηαζ 

μθμηθδνχκεηαζ δ εκημθή παναβςβήξ. Με αάζδ θμζπυκ ηδκ παναπάκς δζαδζηαζία πμο 

εθανιυγεηαζ απυ ηάεε ζφζηδια ΔRΡ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ πνμηζιήζεζξ ηάεε επζπείνδζδξ, 

ζπεδζάγεηαζ δ απαζημφιεκδ παναιεηνμπμίδζδ. 

3.26.3 Πξνζθνξέο - Πσιήζεηο 

3.26.3.1 Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο εληνιήο πξνζθνξάο ή πψιεζεο 

3.26.3.1.1 Δκημθέξ πνμζθμνάξ ή πχθδζδξ 

ηα πενζζζυηενα ζοζηήιαηα ΔRΡ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ ειπμνζηήξ δζαπείνζζδξ ακαθένεηαζ ζηζξ 

πςθήζεζξ, ηζξ εζζπνάλεζξ ηαζ ημκ πνμβναιιαηζζιυ ημοξ. Ζ δδιζμονβία ιζαξ εκημθήξ πχθδζδξ 

είκαζ πανυιμζα ιε ηδ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ εκημθήξ πνμιήεεζαξ. Γεκ οπάνπεζ ζοκήεςξ ζηα 

ΔRΡ ζοζηήιαηα αοηυιαημξ ιδπακζζιυξ δδιζμονβίαξ αζηήζεςκ πχθδζδξ υπςξ ζηζξ πνμιήεεζεξ. 

ημ module ηςκ πςθήζεςκ πενζέπμκηαζ μζ θεζημονβίεξ δδιζμονβίαξ εκημθήξ πχθδζδξ, πνμζθμνάξ 

ή ακμζπηήξ παναββεθίαξ (blanket order). Καζ μζ ηνεζξ αοημί ιδπακζζιμί δδιζμονβίαξ εκημθχκ 

πςθήζεςκ είκαζ ζπεδυκ ίδζμζ ακαθμνζηά ιε ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πνέπεζ κα 

ηαηαπςνδεμφκ επζηεθχκηαξ ςζηυζμ δζαθμνεηζηυ ζημπυ ηαζ πνδζζιυηδηα δ ηάεε ιζα. Οζ εκημθέξ 

αοηέξ μζ μπμίεξ είκαζ αηυια ακμζπηέξ πνέπεζ ζηδ ζοκέπεζα κα εηδμεμφκ ηαζ ηδ πνμκζηή ζηζβιή 

πμο εα βίκεζ δ απμζημθή ηςκ πνμσυκηςκ κα ηζιμθμβδεμφκ βζα κα ηθείζεζ δ παναββεθία πχθδζδξ. 

 

3.26.3.1.2 Δκημθέξ πχθδζδξ 

Μέζα απυ ημ πεδίμ εκημθχκ πςθήζεςκ (sales order) ηαηά ηδκ έηδμζδ ηαζ πνζκ ημ ηθείζζιμ ηδξ 

παναββεθίαξ πνέπεζ κα ηαηαπςνδεμφκ ζημζπεία πμο αθμνμφκ: 

• Γεκζηή πενζβναθή: Δδχ ακήηεζ δ επζθμβή ημο πεθάηδ ηαζ μ έθεβπμξ ηςκ ζημζπείςκ 
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ημο. Δπίζδξ πανέπμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ πεθάηδ αλζμπμζχκηαξ ζημζπεία απυ 

πνμδβμφιεκεξ παναββεθίεξ ή ζοιθςκίεξ ιαηνμπνυκζαξ ζοκενβαζίαξ. Δπζπνυζεεηα 

ηαηαπςνμφκηαζ μζ διενμιδκίεξ ηαηαπχνδζδξ, παναζηαηζημφ ηαζ παναββεθίαξ. Σχνα 

ημ πμζα αηνζαχξ εα καζ αοηά ηα ζημζπεία πμο πενζβνάθμοκ ημκ πεθάηδ, ιπμνεί κα 

δζαθένεζ ακάθμβα ιε ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ πμο έπεζ, μπυηε 

πναβιαημπμζείηαζ ηαζ μ ακάθμβμξ ζπεδζαζιυξ ημο ζοζηήιαημξ. 

• Παναημθμφεδζδ ηςκ απμζημθχκ, παναββεθζχκ ηαζ εζζπνάλεςκ ηςκ πεθαηχκ: 

Πανέπμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ status υθςκ ηςκ εκημθχκ πχθδζδξ, πνμζθμνχκ ηαζ 

ακμζπηχκ παναββεθζχκ. Δπζπθέμκ, βίκεηαζ έθεβπμξ υθςκ ηςκ θμβζζηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ 

ζηαηζζηζηχκ πμο αθμνμφκ ημοξ πεθάηεξ. Δπίζδξ πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα αθθαβχκ ή 

πνμζεήηδξ ζημζπείςκ ζηδκ ηανηέθα ημο πεθάηδ. Οζ αθθαβέξ αοηέξ δζαθένμοκ απυ 

εηαζνία ζε εηαζνία υπςξ είκαζ εοκυδημ. 

• Γναιιή εκημθήξ: Καηαπςνμφκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πνμσυκ, ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ 

πενζβναθή ημο ή ηαζ ηάπμζα άθθα ζημζπεία ακάθμβα ιε ηδκ επζπείνδζδ. Αηυιδ, 

πανέπμκηαζ θεζημονβίεξ υπςξ δ «οπυζπεζδ παναββεθίαξ», δ ημζημθυβδζδ ηαζ δ 

δζαεεζζιυηδηα. 

• Κμζημθυβδζδ: Τπμθμβίγεζ ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηδξ παναββεθίαξ ιε αάζδ ηδκ ηζιή 

ιμκάδαξ ηαζ ηδκ ηαηδβμνία ημο ΦΠΑ ζηδκ μπμία ακήηεζ ημ πνμσυκ ηαεχξ ηαζ ηοπχκ 

εηπηχζεζξ πμο ιπμνμφκ κα βίκμοκ.  

• Τπυζπεζδ παναββεθίαξ: Σμ πνυβναιια οπμθμβίγεζ ημοξ πνυκμοξ πανάδμζδξ ηαζ 

παναθααήξ πμο ζηακμπμζμφκ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πεθάηδ ακάθμβα ιε ηζξ δζαεέζζιεξ 

διενμιδκίεξ ιε αάζδ δομ θμβζηέξ 

Ζ πνχηδ θμβζηή είκαζ δ «δζαεεζζιυηδηα κα οπμζπεεεί». Γδθαδή έθεβπμξ δζαεεζζιυηδηαξ 

απμεέιαημξ  ιε αάζδ ηζξ εκημθέξ παναβςβήξ, πνμιδεεζχκ, ιεηαθμνχκ ηαζ επζζηνμθχκ. Ζ 

δεφηενδ θμβζηή είκαζ δ «ζηακυηδηα κα οπμζπεεεί». Γδθαδή ακ δεκ οπάνπεζ δζαεέζζιμ απυεεια 

ηαζ ηάπμζεξ πνμβναιιαηζζιέκεξ εκημθέξ παναβςβήξ, ημ πνυβναιια οπμθμβίγεζ ηδκ κςνίηενα 

δζαεέζζιδ διενμιδκία, δδιζμονβεί εκημθή παναβςβήξ ηαζ ηναηάεζ ημ απυεεια. 

3.26.3.1.3 Έηδμζδ εκημθήξ πχθδζδξ 

Αθμφ ηαεμνζζημφκ μζ πανάιεηνμζ πμο ακαθένεδηακ δ εκημθή πχθδζδξ ιπμνεί κα εηδμεεί. ηδ 

ζοκέπεζα βίκεηαζ πζζηςηζηυξ έθεβπμξ ημο πεθάηδ. Σέθμξ ιε αάζδ ηζξ διενμιδκίεξ πανάδμζδξ ηαζ 

απμζημθήξ λεηζκάεζ δ δζαδζηαζία ζοθθμβήξ ηςκ πνμσυκηςκ απυ ηδκ απμεήηδ ηαζ δ δζαδζηαζία 

έηδμζδξ ημο ηζιμθμβίμο - παναζηαηζημφ πχθδζδξ ηαζ πθδνςιήξ απυ ημκ πεθάηδ. 

3.26.3.2 Γηαδηθαζία απνζηνιήο πξντφλησλ ζηνλ πειάηε 

ηακ εηδίδεηαζ ιζα εκημθή πχθδζδξ αοηυιαηα δδιζμονβείηαζ ιζα εκημθή απμζημθήξ απυ ηδκ 

απμεήηδ (warehouse shipment). Ζ εκημθή αοηή ζηδ ζοκέπεζα ηαηαπςνείηαζ ζε έκα θφθθμ 

απαζηήζεςκ ζοθθμβήξ. ηδ ζοκέπεζα μζ ηζκήζεζξ πμο βίκμκηαζ είκαζ εζςηενζηέξ ηαζ αθμνμφκ: 

• Μεηαθμνά ζηδ γχκδ απμζημθχκ ηδξ απμεήηδξ βζα άιεζδ θυνηςζδ ημοξ 

• Μεηαθμνά ημοξ ζημκ πμζμηζηυ έθεβπμ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ανηζυηδηαξ ή άθθςκ 

ιέηνςκ πμζυηδηαξ πμο αθμνμφκ ημ πνμσυκ 

• Μεηαθμνά ζε ηάπμζα γχκδ πμο αθμνά είηε ηδκ ζοζηεοαζία, είηε ηάπμζα ιεηαπμίδζδ 

ή ιεηαηνμπή ημο πνμσυκημξ. 

• Άιεζδ ιεηαθμνά ηαζ ζφκημιδ απμεήηεοζδ (cross docking), ηα πνμσυκηα πδβαίκμοκ 

απεοεείαξ ζε έκα πχνμ ζφκημιδξ απμεήηεοζδξ ηαζ ιεηαθένμκηαζ άιεζα ζημ πχνμ 

απμζημθήξ (shipping zone) ηδξ απμεήηδξ βζα άιεζδ απμζημθή ημοξ. 

Αθμφ μθμηθδνςεεί δ δζαδζηαζία ζοθθμβήξ ηςκ πνμσυκηςκ, ακάθμβα ιε ηζξ απαζηήζεζξ πμο έπεζ 

δ ηάεε επζπείνδζδ, εκδιενχκμκηαζ μζ ηαηαπςνήζεζξ εζδχκ ηαζ ηα ζημζπεία θοζζηήξ απμβναθήξ. 

 

3.26.3.3 Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ πειαηψλ 

3.26.3.3.1 Καηαπχνδζδ ζημζπείςκ πεθαηχκ 

πςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο είδμοξ ηαζ ημο πνμιδεεοηή, ηα ζημζπεία (master data) εκυξ πεθάηδ 

απμηεθμφκ δμιζηή πθδνμθμνία βζα έκα πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ΔRΡ. Οπμζαδήπμηε πθδνμθμνία 

απαζηείηαζ πνμηεζιέκμο κα μθμηθδνςεμφκ μζ επζπεζνδιαηζηέξ ζοκαθθαβέξ ιε πεθάηεξ πνέπεζ κα 
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είκαζ ηαηαπςνδιέκδ ηαζ κα εκδιενχκεηαζ άιεζα ζημ ιδηνχμ ηάεε πεθάηδ. οκήεςξ, ζηζξ 

πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ, μζ εθανιμβέξ εκυξ ζοζηήιαημξ ΔRΡ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηαζ 

εκδιενχκμοκ ηα ζημζπεία ηςκ πεθαηχκ είκαζ: 

• Οζ πςθήζεζξ(sales) 

• Ζ θμβζζηζηή(accounting) 

• Οζ δζακμιέξ (distributions) 

• Ζ ελοπδνέηδζδ πεθαηχκ(customer service) 

πςνίξ αέααζα κα ζδιαίκεζ υηζ ζε υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ μζ εθανιμβέξ αοηέξ είκαζ μζ ίδζεξ. 

 

3.26.3.3.2 Κανηέθα πεθάηδ 

Ζ ηανηέθα εκυξ πεθάηδ ζοκήεςξ πενζθαιαάκεζ: 

• Γεκζηέξ πθδνμθμνίεξ, υπςξ δζεφεοκζδ ηαζ υκμια πεθάηδ, εκδείλεζξ βζα ημ πζζηςηζηυ 

ημο υνζμ, βεκζηυξ έθεβπμξ ημο θμβανζαζιμφ ηαζ ηαεμνζζιυξ ημο ηέκηνμο εοεφκδξ ζημ 

μπμίμ οπάβεηαζ. 

• Δπζημζκςκία ηαζ δζεεκέξ ειπυνζμ, υπςξ μ ηνυπμξ επζημζκςκίαξ ιε ημκ πεθάηδ, δ 

βθχζζα ηαζ ημ κυιζζια ιε ημ μπμίμ ζοκαθθάζζεηαζ ιε ηδκ επζπείνδζδ. 

• Σζιμθυβζα ηαζ εζζπνάλεζξ, υπςξ δ ηαηδβμνία ηαζ μ ηνυπμξ έηδμζδξ ηςκ ηζιμθμβίςκ 

ημο, ημ ΦΠΑ, μζ εηπηχζεζξ πμο ημο πανέπμκηαζ, μ ηνυπμξ πθδνςιήξ, μ ηνυπμξ 

ηαηαπχνδζδξ ζηα θμβζζηζηά αζαθία ηαζ μζ θμβανζαζιμί είζπναλδξ. 

• Απμζημθή ηαζ παναθααέξ, υπςξ μ ηνυπμξ ή ημ ιέζμ απμζημθήξ, ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξ 

παναθααήξ ημο πνμσυκημξ απυ ημκ πεθάηδ. 

Φοζζηά δ ηανηέθα ημο πεθάηδ είκαζ δζαθμνεηζηή απυ επζπείνδζδ ζε επζπείνδζδ ακάθμβα ιε ηζξ 

ακάβηεξ ηδξ. Οζ ζδζαίηενεξ θμζπυκ πνμηζιήζεζξ πμο έπεζ ηαηαβνάθμκηαζ ζηδ θάζδ ηδξ ακάθοζδξ, 

εκχ ζηδ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ ελεηάγεηαζ ιε πμζμ ηνυπμ εα ζηακμπμζδεμφκ αοηέξ μζ απαζηήζεζξ. 

3.26.3.4 Γηαδηθαζία πηζησηηθνχ ειέγρνπ πειάηε 

Ο πζζηςηζηυξ έθεβπμξ ημο πεθάηδ είκαζ δζαδζηαζία πμο ζοκήεςξ ακήηεζ ζημ ζφζηδια ηςκ 

πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαζ θμβζζηζηχκ θεζημονβζχκ. Μέζα απυ ημκ πζζηςηζηυ έθεβπμ 

ηαεμνίγμκηαζ μ ηνυπμξ ηαζ μζ υνμζ πθδνςιήξ, βίκεηαζ έθεβπμξ ηςκ ακμζπηχκ παναββεθζχκ πμο 

οπάνπμοκ, ηαεχξ ηαζ ημο οπμθμίπμο ημο θμβανζαζιμφ είζπναλδξ. Αθμφ μθμηθδνςεεί μ 

πζζηςηζηυξ έθεβπμξ ημο πεθάηδ ιπμνεί κα λεηζκήζεζ δ δζαδζηαζία είζπναλδξ ηδξ πθδνςιήξ απυ 

ημκ πεθάηδ ηαζ απμζημθήξ ηςκ πνμσυκηςκ. Φοζζηά αοηή δ δζαδζηαζία ιπμνεί κα δζαθένεζ απυ 

επζπείνδζδ ζε επζπείνδζδ, μπυηε βίκμκηαζ ηαζ δζαθμνεηζηέξ εκένβεζεξ ζηδ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ. 

3.26.3.5 Γηαδηθαζία είζπξαμεο ηεο πιεξσκήο απφ ηνλ πειάηε 

Γζα κα μθμηθδνςεεί δ δζαδζηαζία ηδξ πχθδζδξ πνέπεζ κα εηδμεεί έκα ηζιμθυβζμ πςθήζεςκ ηαζ 

κα βίκεζ είζπναλδ ηδξ πθδνςιήξ απυ ημκ πεθάηδ. Σμ ζφζηδια είηε δδιζμονβεί αοηυιαηα 

ηζιμθυβζμ πςθήζεςκ ζοβηνίκμκηαξ ηα ζημζπεία ιεηαλφ ηδξ εκημθήξ - παναββεθίαξ πχθδζδξ ιε 

ηδκ ακηίζημζπδ εκημθή απμζημθήξ, είηε δδιζμονβείηαζ πεζνμηίκδηα, ακάθμβα ιε ηδκ επζπείνδζδ. 

Ζ δζαδζηαζία εθέβπμο ή δδιζμονβίαξ εκυξ ηζιμθμβίμο πςθήζεςκ πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ πεδία: 

• Σα ακαθοηζηά ζημζπεία ημο πεθάηδ 

• Σζξ διενμιδκίεξ ηαηαπχνδζδξ ηαζ έηδμζδξ ημο παναζηαηζημφ 

• Σδκ πενζβναθή ηςκ εζδχκ, ημ ηυζημξ ιμκάδαξ, ηζξ εηπηχζεζξ ηαζ ηδκ μιάδα 

ηαηαπχνδζδξ εζδχκ ΦΠΑ 

• Δπίζδξ, ηαηαπςνμφκηαζ ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηζξ ακμζπηέξ παναββεθίεξ ηαζ ηα αζαθία 

απμζαέζεςκ 

• Αθμφ εηδμεεί ημ ηζιμθυβζμ πχθδζδξ ηαζ εκδιενςεμφκ ηα ακηίζημζπα θμβζζηζηά 

αζαθία, λεηζκάεζ δ δζαδζηαζία είζπναλδξ ηδξ πθδνςιήξ ημο πεθάηδ 

• Καεμνίγεηαζ μ ηνυπμξ ηαζ μζ υνμζ πθδνςιήξ 
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• ηδκ πενίπηςζδ πμο μ πεθάηδξ πζζηχκεζ ημκ ηναπεγζηυ θμβανζαζιυ ηδξ επζπείνδζδξ, 

βζα κα επζαεααζςεεί δ είζπναλδ πνέπεζ κα ζηαθεί απυ ηδκ ηνάπεγα δ απυδεζλδ 

ηαηααμθήξ ηδξ πθδνςιήξ 

• ηδ ζοκέπεζα αοηά ηα ζημζπεία ηαηαπςνμφκηαζ ζημκ θμβανζαζιυ εκανιυκζζδξ ηαζ ζηζξ 

εββναθέξ ηςκ εζζπναηηέςκ θμβανζαζιχκ βζα κα οπμθμβζζεεί ηαζ κα ηαηαπςνδεεί ημ 

κέμ ζζμγφβζμ πμο έπεζ πνμηφρεζ ζημ βεκζηυ θμβζζηζηυ αζαθίμ. 

 

3.27 ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ ΒΖΜΑ ΜΔΣΑ ΣΟ ERP 

3.27.1 Γεχηεξε γεληά ησλ ERP ζπζηεκάησλ (ERP II ) 

Σα ζοζηήιαηα ΔRΡ ειθακίζεδηακ βζα κα πνμζθένμοκ ιία μθμηθδνςιέκδ θφζδ εθανιμβχκ, 

υπμο ηάης απυ ιία δοκαιζηή θεζημονβζηυηδηα ηαζ δζαζοκδεζζιυηδηα κα αεθηζζημπμζμφκ ημοξ 

επζπεζνδζζαημφξ πυνμοξ, χζηε κα πνμζθένμοκ πθεμκεηηήιαηα ηαζ εοεθζλία, αθθά ηαζ κα 

ιεζχκμοκ ηα θεζημονβζηά έλμδα. Μζα απυ ηζξ πμθθέξ πνμηθήζεζξ πμο έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ 

μζ επζπεζνήζεζξ ζηδκ κέα ρδθζαηή επμπή είκαζ δ ζπέζδ ημοξ ηαζ δ ζοκενβαζία ιε ημοξ 

οπυθμζπμοξ επζπεζνδιαηζημφξ εηαίνμοξ. Οζ επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ κα εηιεηαθθεοεμφκ ηδ ζπέζδ 

ιε ημοξ οπυθμζπμοξ εηαίνμοξ ηαζ κα ηενδίζμοκ ζηδκ ανπή ηάπμζμ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια, 

ημ μπμίμ αέααζα εα ιπμνέζμοκ ζηδ ζοκέπεζα, αεθηζχκμκηαξ ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημοξ ζοκενβάηεξ 

ημοξ, κα δζαηδνήζμοκ. Ζ ελέθζλδ ηςκ ΔRΡ ζοζηδιάηςκ απακηά ζε αοηή ηδκ πνυηθδζδ ιε ηδκ 

επέηηαζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο παναδμζζαηά ηάθοπηακ ζηδκ πενζμπή ημο δθεηηνμκζημφ 

επζπεζνείκ. 

Έηζζ, ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ηδξ Garter Group δ βνήβμνδ ελέθζλδ ημο ΔRΡ, μδήβδζε ζηδ 

δδιζμονβία ημο επυιεκμο αήιαημξ, ημο ΔRΡ Π, ημο μπμίμο δ ηφνζα δζαθμνά ιε ημ ΔRΡ είκαζ υηζ 

αζπμθείηαζ ηονίςξ ιε ημ οκενβαηζηυ Διπυνζμ (C-Commerce), ημ μπμίμ επζηνέπεζ ζε 

επζπεζνδιαηζημφξ εηαίνμοξ απυ πμθθέξ επζπεζνήζεζξ κα ακηαθθάζζμοκ πθδνμθμνίεξ ιέζς 

πναηηζηχκ Ζθεηηνμκζημφ Δπζπεζνείκ. 

Σμ κέμ οπυδεζβια ημο ζοκενβαηζημφ ειπμνίμο, επζηοβπάκεζ δοκαιζηή ζοκενβαζία ακάιεζα 

ζημοξ ενβαγυιεκμοξ, επζπεζνδιαηζημφξ εηαίνμοξ ηαζ πεθάηεξ ιζαξ επζπεζνδιαηζηήξ ημζκυηδηαξ ή 

αηυιδ ηαζ ιζαξ αβμνάξ. 

ημ ζοκενβαηζηυ ειπυνζμ, μζ επζπεζνήζεζξ απμθαιαάκμοκ ηδξ πθήνμοξ ςθέθεζαξ ημο Internet βζα 

ηδκ αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηςκ ηενδχκ, εηιεηαθθεουιεκμζ ηάηζ πενζζζυηενμ 

απυ ηα οπμδείβιαηα ηδξ εθμδζαζηζηήξ αθοζίδαξ ηαζ ηδξ αθοζίδαξ αλίαξ ιζαξ επζπείνδζδξ, ςξ ημ 

ηονίανπμ οπυδεζβια εθανιμβχκ ιέπνζ ημ 2004. 

Ζ ειθάκζζδ ημο ΔRΡ II είκαζ βεβμκυξ. Μεηά ηα επζηοπδιέκα ζοζηήιαηα ΜRΡ, ΜRΡ II ηαζ ΔRΡ 

ειθακίζηδηε ιζα κέα θζθμζμθία ηαζ μκμιαημθμβία βζα ηδκ πενζμπή ημο ζπεδζαζιμφ ηςκ 

επζπεζνδιαηζηχκ πυνςκ. Ζ κέα θζθμζμθία επζηεκηνχκεηαζ ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ πυνςκ, ζημκ 

απμηεθεζιαηζηυ έθεβπμ ηςκ απμεειάηςκ, ηαεχξ ηαζ ηδ ιεηααίααζδ πθδνμθμνζχκ εηηυξ ηδξ 

επζπείνδζδξ ζε πνμιδεεοηέξ ηαζ αβμναζηέξ. 

Έηζζ, ηαεχξ ηα ζοζηήιαηα ΔRΡ δεκ είπακ ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα, υζμκ αθμνά ηδ 

γδημφιεκδ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ επζπεζνήζεςκ, μζ μνβακζζιμί ακαγήηδζακ κέεξ εθανιμβέξ. Σα 

ζοζηήιαηα ΔRΡ II πνμζακαημθίγμκηαζ ζημ ιέθθμκ, εζηζάγμκηαξ ζηδ δζεφνοκζδ ηαζ ειαάεοκζδ 

ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ ελςηενζηήξ δζαζοκδεζζιυηδηαξ ηςκ 

επζπεζνδιαηζηχκ δζαδζηαζζχκ. Γζα ημοξ πνήζηεξ, ηα ζοζηήιαηα ΔRΡ II είκαζ ιζα επζπεζνδιαηζηή 

ζηναηδβζηή πμο ααζίγεηαζ ζηα ζοζηήιαηα ΔRΡ ηαζ ιεηαηνέπμοκ ηδκ εζςηενζηή πθδνμθυνδζδ 

ηδξ επζπείνδζδξ ζε ενβαθείμ βζα ζοκενβαζία ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ εηαίνςκ. 

Σμ ααζζηυ ζδιείμ ημο ΔRΡ II είκαζ υηζ επεηηείκεηαζ πένα απυ ηδκ ανζζημπμίδζδ ηςκ 

επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηδκ επελενβαζία ηςκ ζοκαθθαβχκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηδξ ιειμκςιέκδξ επζπείνδζδξ, ζηδ πνδζζιμπμίδζδ ζηναηδβζηχκ ηαζ ζηδκ 

ακάπηολδ εθανιμβχκ, πμο επζηνέπμοκ ηδκ επζπείνδζδ κα ιμζνάγεηαζ ηδκ πθδνμθμνία ηαζ 

επμιέκςξ κα ζοκενβάγεηαζ ιε ημοξ επζπεζνδιαηζημφξ εηαίνμοξ ηαζ κα ζοιιεηέπεζ ζημ 

ζοκενβαηζηυ ειπυνζμ. 

Σμ ERP II πενζθαιαάκεζ έλζ ζημζπεία πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επζπείνδζδ, ηζξ εθανιμβέξ ηαζ ηδκ 

ηεπκμθμβζηή ζηναηδβζηή. Σα ζημζπεία αοηά απμηεθμφκ ημ νυθμ ημο ERP II , ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ 

ημο πενζμπέξ, ηζξ θεζημονβίεξ πμο οθίζηακηαζ ιέζα ζε ηάεε πενζμπή, ημκ ηφπμ ηςκ δζαδζηαζζχκ 
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πμο απαζημφκηαζ απυ αοηέξ ηζξ θεζημονβίεξ, ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο ζοζηήιαημξ πμο ιπμνεί κα 

οπμζηδνίλεζ αοηέξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα δεδμιέκα πεζνίγμκηαζ ιέζα ζε 

αοηέξ ηζξ ανπζηεηημκζηέξ. 

Γζα ημ ERP II , ζπεδυκ υθα ηα ζημζπεία πανμοζζάγμοκ ιζα επέηηαζδ έλς απυ ημ παναδμζζαηυ 

ERP. Ο νυθμξ ημο ERP II επεηηείκεηαζ απυ ηδ ζπεδίαζδ ημο ERP πμο ήηακ δ ανζζημπμίδζδ ηςκ 

πυνςκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηενδ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο 

πενζθαιαάκεηαζ ζ 'αοημφξ ημοξ πυνμοξ, ζηδ ζοκενβαζία ακάιεζα ζηζξ επζπεζνήζεζξ, χζηε κα 

οπάνπεζ υζμ ημ δοκαηυκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ζοκενβαζία ηδξ επζπείνδζδξ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ 

επζπεζνδιαηζημφξ ηδξ εηαίνμοξ. Ζ πενζμπή ημο ÈRP II επεηηείκεηαζ πένα απυ ημ ERP χζηε κα 

πενζθαιαάκεζ ηαζ ιδ ηαηαζηεοαζηζημφξ ηθάδμοξ. 

Λεζημονβίεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ακάιεζα ζε αοημφξ ημοξ ηθάδμοξ επεηηείκμκηαζ πένα απυ 

ηζξ βεκζηέξ πενζμπέξ παναβςβήξ, δζακμιήξ ηαζ πνδιαημμζημκμιζηήξ χζηε κα πενζθαιαάκμοκ 

ημιείξ πμο εκδζαθένμοκ ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ ηθάδμοξ. Ζ ααζζγυιεκδ ζημ Web ανπζηεηημκζηή 

ημο ERP II είκαζ ηυζμ δζαθμνεηζηή απυ ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο ERP χζηε κα απαζηεί πθήνδ 

ιεηαηνμπή. Σα δεδμιέκα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ ERP II επεηηείκμκηαζ ηαζ ζημοξ οπυθμζπμοξ 

εηαίνμοξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

Σα πνμαθήιαηα πμο μζ επζπεζνήζεζξ ηαθμφκηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηαηά ηδκ οθμπμίδζδ εκυξ 

ζοζηήιαημξ ERP II είκαζ θοζζηά δ ακηίδναζδ ημο ακενχπζκμο πανάβμκηα ζε μηζδήπμηε αθθάγεζ 

ηδκ «οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ», ηαεχξ ηαζ δ φπανλδ ημιέςκ ζηζξ ζοκενβαγυιεκεξ επζπεζνήζεζξ ιε 

δζαθμνεηζηά πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ακά ημιέα, ηα μπμία δεκ επζηνέπμοκ ηδκ εκμπμίδζδ ηςκ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ επμιέκςξ ηδ νμή ηαζ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ακάιεζα ζημοξ 

επζπεζνδιαηζημφξ εηαίνμοξ. Αηυιδ, δ ιδ εοέθζηηδ ανπζηεηημκζηή πμθθχκ ERP ζοζηδιάηςκ δεκ 

επζηνέπεζ ηδ βνήβμνδ ηαζ πςνίξ πνμαθήιαηα εκζςιάηςζδ ημοξ ζηζξ ζοκενβαγυιεκεξ 

επζπεζνήζεζξ. Σέθμξ μζ ζοπκά πνμηεζκυιεκεξ «ηαθφηενεξ δοκαηέξ θφζεζξ» ή δζαδζηαζίεξ πμο ήηακ 

εκζςιαηςιέκεξ ζε μνζζιέκα απυ ηα ζοζηήιαηα ERP απέηοπακ κα θάαμοκ οπυρδ ηζξ 

πμθζηζζιζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ, αθθά ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ αβμνχκ, ηθάδςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ 

πμο μθείθμκηαζ ζημκ ηνυπμ δναζηδνζμπμίδζδξ ημοξ. 

Σα ζοζηήιαηα ERP II ηαθφπημοκ υπζ ιυκμ ηζξ εκδμεπζπεζνδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ αθθά ηαζ ηζξ 

δζεπζπεζνδζζαηέξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζδζαίηενα επζηαηηζηέξ ηαζ αολδιέκεξ. Ζ πναβιαημπμίδζδ ηδξ 

δζεπζπεζνδζζαηήξ δναζηδνζυηδηαξ είκαζ δοκαηυ κα επζηεοπεεί ιυκμ ηαζ εθυζμκ οπάνπεζ 

ζοκενβαζία ακάιεζα ζημοξ επζπεζνδζζαημφξ εηαίνμοξ πμο ζδιαίκεζ: 

• Γοκαηυηδηα   ζφκδεζδξ   δζαθμνεηζηχκ   δζαδζηαζζχκ   ηαζ  εθανιμβή   ηςκ   ζδεχκ, 

ακελάνηδηα απυ πμφ πνμένπμκηαζ, ή ζε ηζ ζοζηήιαηα θεζημονβμφκ 

• φκδεζδ   ιε  πεθάηεξ  ηαζ  ζοκενβάηεξ,   αηυια ηαζ υηακ  αοημί πνδζζιμπμζμφκ 

δζαθμνεηζηυ ζφζηδια. 

Απμηέθεζια αοηχκ, είκαζ δ δοκαηυηδηα πμο πανέπεηαζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ κα πεηφπμοκ ζηδκ 

παβηυζιζα αβμνά ,επεηηείκμκηαξ ηδ δναζηδνζυηδηα ημοξ πένα απυ ημ δθεηηνμκζηυ επζπεζνείκ. 

 

3.27.2 COMMERCE 

Ζ παβημζιζμπμίδζδ ηςκ αβμνχκ ιε αολακυιεκμοξ νοειμφξ ακάπηολδξ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ  (Ζ/Τ,   αοημιαηζζιυξ βναθείμο,  ηδθεπζημζκςκίεξ),   ιεηααάθθεζ δναζηζηά ημ 

επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ. ηδκ ειθακζγυιεκδ επμπή ηδξ πθδνμθμνίαξ, δ απμδμηζηυηδηα, αθθά 

ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ θήρδξ επζπεζνδιαηζηχκ απμθάζεςκ είκαζ φρζζηδξ 

ζπμοδαζυηδηαξ. Ζ ακάπηολδ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ πνμζέθενε ζηζξ επζπεζνήζεζξ 

ζδιακηζηέξ δοκαηυηδηεξ ελέθζλδξ ηαζ δζείζδοζδξ ζηδ κέα μζημκμιία ηαζ ηαοηυπνμκα 

δδιζμφνβδζε ηδκ ακάβηδ ελαζθάθζζδξ ζηναηδβζημφ πθεμκεηηήιαημξ έκακηζ ηςκ ακηαβςκζζηχκ. 

Σδ δοκαηυηδηα αοηή, ημοξ ηδκ πνμζέθενε ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ, πανέπμκηαξ εοέθζηηεξ ηαζ 

μθμηθδνςιέκεξ θφζεζξ ημπμεέηδζδξ ημοξ ζηδ κέα ρδθζαηή πναβιαηζηυηδηα. 
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Σμ e-commerce είκαζ ίζςξ ημ πθέμκ παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηδξ κέαξ ρδθζαηήξ μζημκμιίαξ πμο 

δζαιμνθχκεηαζ. Ζ αβμνά ημο ΗδΗεπζαΗ ηυζμ παβημζιίςξ υζμ ηαζ ζηδκ Δθθάδα ελεθίζζεηαζ ιε 

ναβδαίμοξ νοειμφξ. Ζ ζηαεενή μζημκμιζηή πμθζηζηή ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ, έπεζ ςξ άιεζμ 

απμηέθεζια ηδκ ακάπηολδ ημο αζμηζημφ επζπέδμο ημο Έθθδκα. Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια δ 

αβμνά οπμθμβζζηχκ (ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ αβμνά Internet) κα πανμοζζάγεζ ζοκεπή άκμδμ. Σα 

πνάβιαηα υιςξ δεκ πανμοζζάγμοκ αηυια ηδκ απαναίηδηδ ςνζιυηδηα βζα ηδκ αβμνά ημο e-

commerce ζηδκ Δθθάδα, ακ ηαζ ηεθεοηαία αθέπμοιε υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ πνμζπάεεζεξ ζημ e-

επζπεζνείκ απυ δζάθμνεξ εηαζνείεξ μζ μπμίεξ υιςξ ζηδκ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ημοξ 

πνμένπμκηαζ απυ ημκ πχνμ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ. 

ημ ελςηενζηυ μζ πνμαθέρεζξ βζα ηδκ άκεζζδ ημο e-commerce είκαζ πναβιαηζηά εκηοπςζζαηέξ. Ζ 

Forester πνμαθέπεζ υηζ δ παβηυζιζα αβμνά Internet εα λεπενάζεζ ηα $6,9 ηνζξ ημ 2004. Σμ 

παιδθυ δζαπεζνζζηζηυ ηυζημξ, δ ηαηαβναθή ηδξ έκκμζαξ ηδξ απυζηαζδξ, δ παβημζιζμπμίδζδ ηαζ 

δ εφημθδ δζαζπμνά ηαζ δζάποζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ είκαζ ιενζηέξ απυ ηδξ ζζπονέξ δοκάιεζξ πμο 

μδδβμφκ ζηζξ κέεξ ιεευδμοξ ημο e-επζπεζνείκ. 

Σμ e-commerce ηαοηίζηδηε ζηδκ ανπή ιε ηδκ αβμνά πνμσυκηςκ on-line απυ ημκ ηεθζηυ 

ηαηακαθςηή (B2C business to Consumer). Ζ επζηοπία ζε αοηή ηδκ αβμνά ηαεμνίγεηαζ απυ ηα 

παναηάης: 

• Σδκ πανμπή πνμδβιέκςκ δοκαημηήηςκ ακαγήηδζδξ πνμσυκηςκ 

• Γναθζηέξ απεζημκίζεζξ ηςκ πνμσυκηςκ 

• Δβηαηεζηδιέκεξ ιεευδμοξ αοηυιαηδξ πθδνςιήξ ιέζς ηάνηαξ ή άθθμο ηνυπμο 

• Πνμδβιέκεξ ιεευδμοξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ημο απυννδημο ηαζ ηζξ αζθάθεζαξ ζηζξ 

ιεευδμοξ πθδνςιήξ  

Δλέθζλδ αοηήξ ηδξ αβμνάξ είκαζ δ δδιζμονβία ζοβηεηνζιέκςκ ηυπςκ ζημοξ μπμίμοξ εηηεθμφκηαζ 

δδιμπναζίεξ ή άθθεξ πανυιμζεξ πναηηζηέξ 

Σμ επυιεκμ ζηαθμπάηζ ζηδκ ηνμθζηή αθοζίδα ήηακ δ ζηνμθή πνμξ ηδκ ακάπηολδ ηςκ consumer 

portal (πφθεξ ηαηακαθςηχκ, ρδθζαημφ πενζεπμιέκμο) υπμο εκζζπφεηαζ δ πνμζπάεεζα ζηδκ 

δέζιεοζδ ημο ηαηακαθςηή ζημ ζοβηεηνζιέκμ πχνμ υπμο ζηεβάγμκηαζ πμθθά δζαθμνεηζηά e-

commerce  ηαηαζηήιαηα. Δπζηοπδιέκα consumer portals πενζέπμοκ: 

• Multimedia πενζεπυιεκμ - (video, audio ηθπ) 

• Πανμπή οπδνεζζχκ πμο εκζζπφμοκ ηδκ ημζκςκζηή ζοκακαζηνμθή ηςκ επζζηεπηχκ 

(chat ηηθ.) 

• Δφημθα ενβαθεία πνμήβδζδξ ηαζ πνμπςνδιέκεξ ιεευδμοξ ακαγήηδζδξ. 

• οκενβαζία ιε ιεβάθεξ αθοζίδεξ ηαηαζηδιάηςκ ιε εβηαηεζηδιέκμ πεθαημθυβζμ ηαζ 

βκςζηυ υκμια ζηδκ αβμνά. 

Δίκαζ υιςξ βκςζηυ υηζ δ δζαηίκδζδ ηεθαθαίςκ ιεηαλφ εηαζνζχκ είκαζ ηάλεζξ ιεβέεμοξ 

ιεβαθφηενδ απυ ηδκ δζαηίκδζδ ηεθαθαίμο ιεηαλφ ηαηακαθςηχκ - εηαζνίαξ. 

Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ ζηαδζαηή ακάπηολδ έκημκμο εκδζαθένμκημξ πνμξ ηδκ ακάπηολδ 

ημο e-επζπεζνείκ ιεηαλφ εηαζνζχκ (Β2Β business to business). Σα ηφνζα παναηηδνζζηζηά είκαζ δ 

ιεβάθδ δζαηίκδζδ ηεθαθαίςκ ζε ιειμκςιέκεξ ζοκαθθαβέξ, μζ ιαηνμπνυεεζιεξ ζπέζεζξ ιεηαλφ 

ηςκ εηαζνζχκ, μζ πμθφπθμηεξ ειπμνζηέξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ δζαηίκδζδ πνμσυκηςκ δ οπδνεζζχκ, 

μ ορδθυξ δείηηδξ αζθάθεζαξ ζηζξ ζοκαθθαβέξ, ηαεχξ ηαζ έκα πθήεμξ δζαθμνεηζηχκ ιεβεεχκ 

ζοκαθθαβήξ πμο αζθαθχξ αολάκμοκ ηδκ πμθοπθμηυηδηα. 

Ήδδ ζημ ελςηενζηυ ημ Β2Β e-commerce έπεζ ελαπθςεεί ιε ναβδαίμοξ νοειμφξ ηαζ ηα ανπζηά e-

portals ιεηαιμνθχκμκηαζ ζηαδζαηά ιε πμθφπθμηα πμθφηεκηνα (e-malls) ηα μπμία πανέπμοκ 

οπμζηήνζλδ βζα δδιμπναζίεξ, ακαγδηήζεζξ πνμσυκηςκ ιε ηδ θεδκυηενδ δοκαηή ηζιή, πμθθαπθέξ 

ιεευδμοξ πθδνςιχκ ζε δζαθμνεηζηά κμιίζιαηα ηαζ αζθάθεζα ή ιεευδμοξ πανμπήξ εββοήζεςκ 

ηςκ ζοκαθθαβχκ 

Με ηα παναπάκς επζηνέπμοκ ζημοξ ζοκαθθαζζυιεκμοξ κα ηθείκμοκ ζοιθένμοζεξ ηαζ 

πμθφπθμηεξ ζοκαθθαβέξ ιε μπμζμκδήπμηε ζημκ ηυζιμ. 
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Παναηδνμφιε υηζ ημ εκδζαθένμκ έπεζ πενάζεζ ή πενκάεζ ιε βνήβμνμοξ νοειμφξ απυ ηδκ απθή 

έηεεζδ πνμσυκηςκ ζε έκα web site, ζε ελεθεβιέκεξ ιμνθέξ αβμνμπςθδζζχκ εκχ ημ άιεζμ 

ιέθθμκ θένκεζ ιαγί ημο ημκ ζοβηεναζιυ ημο e-commerce ιε ηδκ ηζκδηή ηδθεθςκία (ημ θεβυιεκμ 

m-commerce). 

3.27.2.1 E-commerce - Γελ είλαη κφλν ηερληθφ πξντφλ άιια κία άιιε θηινζνθία 

Γζα κα ακηεπελέθεμοιε ζηζξ πνμηθήζεζξ ημο e-επζπεζνείκ πνέπεζ κα ακαεεςνήζμοιε πθήνςξ ηζξ 

ηεπκζηέξ οθμπμίδζδξ πμο πνδζζιμπμζμφιε ιέπνζ ζήιενα βζα ηδκ ακάπηολδ Internet οπδνεζζχκ. 

Δπζπθέμκ πνεζαγυιαζηε έκα κέμ ζφζηδια, ιία κέα εθανιμβή, ηαεχξ ηαζ κέεξ θζθμζμθίεξ ζηδκ 

δμιή ηαζ ζηδκ δζάνενςζδ ηςκ εηαζνεζχκ. 

Καη' ανπήκ δ ιδπακμβνάθδζδ ζηαιαηά κα ανίζηεηαζ ζηα οπυβεζα ηδξ εηαζνείαξ οπμζηδνίγμκηαξ 

ιέζα ζε ζημηεζκά δςιάηζα ηζξ back office εθανιμβέξ. Απμηηά εκενβυ νυθμ ζημ επζπεζνείκ ηαζ 

βίκεηαζ ημιιάηζ ηυζμ ηδξ ειπμνζηήξ υζμ ηαζ ηδξ marketing πμθζηζηήξ. 

Δπζπθέμκ ημ e-επζπεζνείκ ηνφαεζ πμθθαπθέξ ιεηααθδηέξ μζ μπμίεξ ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ 

είκαζ ηεθείςξ απνυαθεπηεξ. Έκαξ e-commerce πχνμξ εκδεπυιεκα ηαθείηαζ κα δζαπεζνζζηεί 

εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ ηθήζεζξ ημ θεπηυ, κα πανμοζζάζεζ ηαζ κα ακακεχζεζ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ 

εηαημκηάδεξ ηαηαθυβμοξ ιε πζθζάδεξ πνμσυκηα, κα ηαηαπςνήζεζ πμθθά gigabytes ιε 

πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ πνμεέζεζξ ηαζ αβμναζηζηέξ δζαεέζεζξ ηςκ επζζηεπηχκ ημο, ηηθ. 

Δπίζδξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ επζηνέπμοκ ηδκ ακάπηολδ κέςκ ειπμνζηχκ ζοκαθθαβχκ. Πζζημπμίδζδ 

ημο πνήζηδ ιέζς WΔΒ , ηεπκμθμβίεξ ιεηαβςβήξ πθδνμθμνίαξ ιε αζθαθή ηνυπμ, επζηνέπμοκ ζε 

μιάδεξ πεθαηχκ κα ζοκαθθάζζμκηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο ιπμνμφκ κα ζοκαθθάζζμκηαζ μιάδεξ 

πμθζηχκ. 

Οζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηέθμξ δεκ παναβηςκίγμοκ ηζξ πναηηζηέξ πςθήζεςκ ιίαξ εηαζνείαξ, ακηίεεηα 

ηζξ δμηζιάγμοκ ζημ έπαηνμ, αθμφ δ αβμνά παβημζιζμπμζείηαζ ηαζ μ ακηαβςκζζιυξ απμηεθεί 

πθέμκ έκα παζπκίδζ βζα πάνα πμθθμφξ ηαζ ηαοηυπνμκμοξ παίπηεξ. Παν' υθα αοηά δ Δθθδκζηή 

αβμνά πανμοζζάγεζ ηζξ δζηέξ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ - πθδεοζιζαηή δζαζπμνά, ιμνθςηζηυ επίπεδμ, 

πμθζηζζιζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ, ηδθεπζημζκςκζαηά ηυζηδ - ηζξ μπμίεξ μζ Δθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ 

πνέπεζ κα θαιαάκμοκ πάκηα οπυρδ. Ο αδοζχπδημξ ακηαβςκζζιυξ ηαζ δ απίζηεοηδ δοζημθία 

οθμπμίδζδξ κέςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ζηδκ ναβδαία ελεθζζζυιεκδ αβμνά ημο e-commerce, 

μδδβμφκ ακαβηαζηζηά ζε εληνειζζηζηέξ αθθαβέξ υθςκ ηςκ δμιχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ηςκ 

εηαζνεζχκ. 

Πνζκ ακαθενεμφιε ζε αοηά πμο πνέπεζ κα ηάκεζ ιζα εηαζνεία βζα κα επζηφπεζ ζημκ πχνμ ημο ε- 

επζπεζνείκ κα ακαθένμοιε ηζ δεκ πνέπεζ κα ηάκεζ. ίβμονα ιζα ακάπηολδ ζημ e-commerce δεκ 

πνέπεζ κα ααζίγεηαζ ζηδκ ηφπδ ηαζ ζημοξ πζεακμφξ πεθάηεξ πμο εα ένεμοκ. Ζ ακάπηολδ πνέπεζ 

κα είκαζ πνμσυκ ειπενζζηαηςιέκδξ ιεθέηδξ βζα ηδκ αβμνά ζηδκ μπμία εζδζηεφεηαζ δ εηαζνεία. 

 

Σα ηεθάθαζα πμο δζαηίεεκηαζ βζα ιζα ηέημζα θφζδ είκαζ αζθαθχξ πάνα πμθθά βζα κα 

οθμπμζδεμφκ θφζεζξ πεζναιαηυγςα. Ζ πνμζέββζζδ ζημ e-commerce πνέπεζ κα είκαζ αζθαθχξ 

αηυια πμζμ ζμαανή απυ ηδκ πνμζέββζζδ πμο αημθμοεεί δ εηαζνεία ζηζξ ηθαζζηέξ ειπμνζηέξ ηδξ 

πναηηζηέξ. Λυβς ημο υηζ δ οθμπμίδζδ ηέημζςκ οπδνεζζχκ απαζηεί εηηυξ απυ ηζξ ηθαζζηέξ 

δελζυηδηεξ ημο οπάνπμκημξ πνμζςπζημφ, κέεξ ζηακυηδηεξ ορδθή ηεπκμβκςζία ηαζ ελεζδίηεοζδ. 

Ακ ημ παναπάκς ζοκδοαζηεί ιε ηδκ ηνμιαηηζηή έθθεζρδ ζε πνμζςπζηυ (200.000 ακεηπθήνςηεξ 

εέζεζξ ενβαζίαξ ζημκ ημιέα πθδνμθμνζηήξ ζηδκ Δονχπδ) ηυηε ηα πνάβιαηα είκαζ ζαθχξ 

δφζημθα. 

Βέααζα ηαιία e-commerce δναζηδνζυηδηα δεκ εα είπε κυδια εάκ απυ ηδκ ανπή οθμπμίδζδξ 

ιέπνζ ηδκ διενμιδκία ηδξ έκανλδξ ηςκ κέςκ δναζηδνζμηήηςκ ιεζμθααμφκ πμθθμί ιήκεξ ή ηαζ 

πνυκζα. Με αάζδ ηα παναπάκς δ θμβζηή πνμζέββζζδ βζα ιία εηαζνία πμο εέθεζ κα ακαπηοπεεί 

ζηδκ κέα αβμνά πμο δδιζμονβείηαζ είκαζ κα απμηηήζεζ πνυζααζδ ζε εθανιμβέξ ηάπμζμο 

Application Service Provider (ΑSΡ). Γδιζμονβείηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ιζα αιθίδνμιδ ζπέζδ 

ιεηαλφ ημο ΑSΡ ηαζ ηδξ εηαζνείαξ, δ μπμία ιπμνεί κα εοδμηζιήζεζ ηαζ πένα ηα ζηεκά υνζα ηςκ e-

commerce εθανιμβχκ ηαζ κα πνμπςνήζεζ ζηδκ πθήνδ παναπχνδζδ ηςκ ιδπακμβναθζηχκ 

δζαδζηαζζχκ ηδξ εηαζνείαξ πνμξ ημκ ΑSΡ. 

Σμ ιμκηέθμ πνμζθένεζ πθεμκεηηήιαηα απυ ηάεε άπμρδ. Πνχημκ δ ζοκηήνδζδ, ακάπηολδ ηαζ 

δζαπείνζζδ υθςκ ηςκ ελεζδζηεοιέκςκ πεθαηχκ / εθανιμβχκ βίκεηαζ απυ ημκ ΑSΡ μ μπμίμξ 

δζαεέηεζ ημ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ. Δπίζδξ, μ ΑSΡ δζαεέηεζ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ βζα ηδκ 

δδιζμονβία εκυξ ιδπακμβναθζημφ ηέκηνμο ιε εζδζηέξ πνμδζαβναθέξ, ελαζθαθίγμκηαξ ηδκ 
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αδζάθεζπηδ πανμπή ηαζ ηδκ ζοκεπή παναημθμφεδζδ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ. Σέθμξ, μ ΑSΡ 

ιπμνεί κα πάνεζ απυ ηδκ εηαζνεία υθμοξ ημοξ πμκμηέθαθμοξ ακάπηολδξ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ κα 

αθήζεζ ηδκ εηαζνεία κα επεκδφζεζ ζηα επζπεζνδιαηζηά ιμκηέθα ζηα μπμία δζαεέηεζ ηζξ ακάθμβεξ 

δελζυηδηεξ. 

3.27.3 Σν CRM 

Ζ βκχζδ ημο πνμθίθ ηςκ πεθαηχκ ιζαξ εηαζνείαξ ηαζ δ ζηακμπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ ημοξ, είκαζ μ 

ααζζηυηενμξ ηνυπμξ βζα κα δζαηδνμφκηαζ εοπανζζηδιέκμζ ηαζ κα αολάκμκηαζ ιαγί ιε ηδκ 

ηενδμθμνία ηδξ επζπείνδζδξ. ε αοηυ ημ ζδιείμ οπεζζένπμκηαζ ηα ζοζηήιαηα CRΜ. 

Σμ CRΜ έπεζ δεπεεί ιέπνζ ζήιενα πμθθμφξ μνζζιμφξ. Σοπζηά, απμηεθεί αηνςκφιζμ ηςκ θέλεςκ 

Customer Relationship Management, ημ μπμίμ ιεηαθνάγεηαζ ςξ δζαπείνζζδ πεθαηεζαηχκ 

ζπέζεςκ. Αοηυ αηνζαχξ ηάκεζ ή πνμζπαεεί κα ηάκεζ ημ CRΜ. Να αμδεήζεζ δδθαδή ηδκ 

επζπείνδζδ κα ηαηακμήζεζ ηαθφηενα ημ πνμθίθ, ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ πεθαηχκ 

ηδξ, χζηε κα ημοξ ελοπδνεηήζεζ πζμ απμηεθεζιαηζηά. Αοηυ ιπμνεί κα ζοιπενζθαιαάκεζ ηδκ 

ακάθοζδ ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ απυ οπάνπμκηεξ πεθάηεξ, ηδκ έλοπκδ δζαπείνζζδ ημο 

ηδθεθςκζημφ ηέκηνμο ηθπ.. Γζα ηάπμζμοξ, ημ CRΜ είκαζ έκαξ ηνυπμξ κα ακαβκςνίγμοκ, κα 

ηενδίγμοκ ηαζ κα δζαηδνμφκ πεθάηεξ, ακαπηφζζμκηαξ ζζπονυηενεξ ζπέζεζξ ιαγί ημοξ. Γζα άθθμοξ 

είκαζ έκαξ ηνυπμξ αοημιαημπμίδζδξ ηςκ θεζημονβζχκ πςθήζεςκ εκυξ front office, ημο marketing 

ηαζ βεκζηυηενα ηςκ οπδνεζζχκ, πμο αθμνμφκ ζε πεθάηεξ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ πμο παναηδνείηαζ 

ζημοξ μνζζιμφξ ημο CRΜ, ελανηάηαζ απυ ηζξ δζαθμνέξ ζηδκ μπηζηή βςκία ηδξ ηάεε εηαζνείαξ. Ζ 

πνχηδ άπμρδ ααζίγεηαζ ζε ιζα επζπεζνδζζαηή μπηζηή αολακυιεκμο ακηαβςκζζιμφ, δ μπμία 

μδδβεί ηζξ εηαζνείεξ ζημ κα εζηζάζμοκ ζημοξ πεθάηεξ ημοξ. Ζ δεφηενδ άπμρδ ζηδνίγεηαζ ζημ κέμ 

ζπεηζηά θαζκυιεκμ ηδξ μθμηθήνςζδξ δζαθυνςκ εθανιμβχκ, υπςξ είκαζ ημ Sales Force 

Automation ηαζ Customer Service Support. Τπάνπεζ ηαζ ιζα ηνίηδ ελήβδζδ ημο CRΜ, δ μπμία 

αθμνά ηονίςξ ζημοξ ηαηαζηεοαζηέξ εθανιμβχκ CRΜ ηαζ δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ημκ 

επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ ημοξ οπυ ημ CRΜ, ιε ζηυπμ κα 

ηενδίζμοκ ηάπμζμ ιενίδζμ ηδξ αβμνάξ. Γζα κα ιπμνέζμοιε κα λεηαεανίζμοιε, ηζ ζοιααίκεζ ιε ηα 

ζοζηήιαηα CRΜ, εα πνμπςνήζμοιε ζε έκα βεκζηυ μνζζιυ ημο: ζημ CRΜ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ 

υθεξ μζ επζπεζνδζζαηέξ ζηναηδβζηέξ, πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ ηεπκμθμβία ηαζ έπμοκ ζακ 

απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηςκ βκχζεςκ πάκς ζημ πνμθίθ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ηαη επέηηαζδ ζηδ 

δδιζμονβία επζηενδχκ ζπέζεςκ. Ζ δδιζμονβία ηςκ ζπέζεςκ δδιζμονβείηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ 

πνμζθενυιεκδξ αλίαξ ζημοξ πεθάηεξ. 

 
Σμ framework βζα ημ CRΜ ζπεηίγεηαζ ζδζαίηενα ζηεκά ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ μνζζιυ ηαζ δίκεζ 

έιθαζδ ζηδ δζαζφκδεζδ ακάιεζα ζηδ βκχζδ πάκς ζημοξ πεθάηεξ ηαζ ζηδκ αφλδζδ ηςκ ηενδχκ. 

Δπζπθέμκ, μ μνζζιυξ ηαεζζηά ηαηακμδηυ, υηζ ημ CRΜ έπεζ ζακ πνμτπυεεζδ ηδ δδιζμονβία αλίαξ 

βζα ημκ πεθάηδ. Σμ CRM δεκ απμηεθεί απυ ιυκμ ημο ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ ηεπκμθμβία, αθθά δ 

ηεπκμθμβία είκαζ ημ ιέζμ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο. Τπάνπμοκ πάνα πμθθά ηιήιαηα ημο CRΜ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηεπκμθμβία, αθθά ακηζιεηςπίγμκηαξ ημ CRΜ ιυκμ απυ ηδ ζημπζά ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ οπμπίπημοιε ζε έκα ζμαανυ θάεμξ. Ο πζμ ζςζηυξ ηνυπμξ βζα κα ακηζθδθεμφιε ημ 

CRΜ είκαζ κα ημ δμφιε ςξ ιζα δζαδζηαζία, δ μπμία εα ιαξ αμδεήζεζ κα εκχζμοιε πμθθά 

ημιιάηζα πθδνμθμνζχκ βζα ημοξ πεθάηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ, ηζξ πςθήζεζξ, ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο marketing ηαζ ηα trends ηδξ αβμνάξ. Μέζς ηδξ ηεπκμθμβίαξ βίκεηαζ 

δοκαηή δ εκζςιάηςζδ ιεβάθςκ υβηςκ πθδνμθμνζχκ πεθαηχκ, μζ μπμίεξ είκαζ απαναίηδηεξ βζα 

ημ CRΜ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ ιεηαζπδιαηζζιυ ημοξ ζε βκχζδ, πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα 

ηδκ αφλδζδ ηςκ ηενδχκ. Ζ ηεπκμθμβία πένα απυ ηα παναπάκς, δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζε ιζα 

εηαζνεία κα αθθδθεπζδνά ιε ημοξ πεθάηεξ ηδξ ιε ηνυπμοξ, μζ μπμίμζ πανέπμοκ αλία ζημκ πεθάηδ, 

αθθά δζεοημθφκμοκ ηαζ ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ πναβιαημπμζμφκηαζ μζ επαββεθιαηζηέξ 

ζοκαθθαβέξ. Πανυθα αοηά, δ αφλδζδ ηδξ βκχζδξ πάκς ζηα πνμθίθ ηςκ πεθαηχκ ηαζ δ θήρδ 

απμθάζεςκ, πμο έπμοκ ζακ απμηέθεζια ηδκ ζηακμπμίδζδ ημοξ, παναιέκεζ οπεοεοκυηδηα ηςκ 

managers ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε ηάεε επίπεδμ ιζαξ επζπείνδζδξ. 

Σμ CRΜ αμδεάεζ ηδκ επζπείνδζδ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ ηεπκμθμβία αθθά ηαζ ημ ακενχπζκμ 

δοκαιζηυ χζηε κα ιπμνέζμοκ κα ηαηαθάαμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ πεθαηχκ αθθά ηαζ ηδκ αλία 

ημο ηαεεκυξ λεπςνζζηά. Ακ ηαηαθένεζ κα θεζημονβήζεζ υπςξ αηνζαχξ πενζιέκμοιε, έκα 

ζφζηδια CRΜ εα ιπμνέζεζ κα ηάκεζ ηδκ επζπείνδζδ κα πνμζθένεζ ηαθφηενεξ οπδνεζίεξ, κα 

αεθηζχζεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ηδθεθςκζηχκ ηέκηνςκ, κα επζζπεφζεζ ηδ δζαδζηαζία 

πςθήζεςκ, κα απθμπμζήζεζ ημ marketing, κα ακαηαθφρεζ κέμοξ πεθάηεξ ηαζ κα αολήζεζ ημ 

ηένδμξ απυ ημοξ πεθάηεξ. πςξ είπαιε υιςξ, αοηή είκαζ δ ζδεαηή ηαηάζηαζδ ηαζ δεκ είκαζ 

απαναίηδημ κα ζοιαεί ζε ηάεε εβηαηάζηαζδ CRΜ. Θα πνέπεζ κα βίκεζ ηαηακμδηυ υηζ ημ CRΜ 
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δεκ είκαζ ιζα εθανιμβή ηδκ μπμία απθά αβμνάγμοιε ηαζ εβηαεζζημφιε. Γζα κα ιπμνέζεζ κα είκαζ 

πναβιαηζηά απμηεθεζιαηζηυ ημ CRΜ, δ επζπείνδζδ εα πνέπεζ κα απμθαζίζεζ ηζ είδμοξ 

πθδνμθμνίεξ εα πνέπεζ κα ζοθθέλεζ βζα ημοξ πεθάηεξ ηδξ ηαζ ηζ ζημπεφεζ κα πεηφπεζ ιε αοηέξ ηζξ 

πθδνμθμνίεξ. 

Γζα πανάδεζβια, πμθθά μζημκμιζηά ζδνφιαηα ηναημφκ ζημζπεία βζα ηα δζάθμνα ζηάδζα ηδξ γςήξ 

ηςκ πεθαηχκ ημοξ, ιε ζηυπμ ζε ηάεε πενίπηςζδ κα ιπμνέζμοκ κα ημοξ πνμζθένμοκ ημ 

ηαηάθθδθμ πνδιαημδμηζηυ πνμσυκ. ηδ ζοκέπεζα, δ επζπείνδζδ εα πνέπεζ κα ελεηάζεζ ηα 

δζαθμνεηζηά ιμκμπάηζα πμο αημθμοεμφκ μζ πθδνμθμνίεξ ηςκ πεθαηχκ ηδξ βζα κα θηάζμοκ ζημ 

ζφζηδια, αθθά επίζδξ ηαζ ιε πμζμ ηνυπμ ηα δεδμιέκα αοηά απμεδηεφμκηαζ, αθθά ηαζ πςξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ ζοκέπεζα. Γζα πανάδεζβια ιζα επζπείνδζδ, ιπμνεί κα επζημζκςκεί ιε ημοξ 

πεθάηεξ ηδξ ιε δεηάδεξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαποδνμιζηχκ 

απμζημθχκ, web sites, ηδθεθςκζηχκ ηέκηνςκ ηαζ πμθθά άθθα. Ο ζηυπμξ εκυξ ζοζηήιαημξ CRΜ 

ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, είκαζ κα ζοκδέζεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ζε υθεξ αοηέξ 

ηζξ πενζπηχζεζξ. Σα δεδμιέκα πμο έπμοκ ιαγεοηεί ζηδ ζοκέπεζα πενκμφκ απυ δζαθμνεηζηά 

θεζημονβζηά πενζαάθθμκηα ηαζ ακαθοηζηά ζοζηήιαηα, πμο δζεοημθφκμοκ ζηδκ ηαλζκυιδζδ ημοξ. 

ηδ ζοκέπεζα μπμζμζδήπμηε εκδζαθενυιεκμξ ιπμνεί κα έπεζ ιζα μθμηθδνςιέκδ ακηίθδρδ ημο 

εηάζημηε πεθάηδ ηαζ κα δεζ ιε ιεβαθφηενδ ηαεανυηδηα πμζα ζδιεία πνήγμοκ αεθηίςζδ υζμκ 

αθμνά ζηδκ επζημζκςκία ιε ημοξ πεθάηεξ. 

3.27.3.1 Γηαηί ην CRM είλαη ζεκαληηθφ 

Ζ ζπμοδαζυηδηα ημο ΟΚΜ έβηεζηαζ ζηζξ αθθαβέξ, πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζε δζανηή αάζδ ζημ 

ακηαβςκζζηζηυ επζπεζνδζζαηυ πενζαάθθμκ. Ζ παβημζιζμπμίδζδ ηαζ ημ Internet έπμοκ ζακ 

απμηέθεζια ηάεε ιένα κα δδιζμονβείηαζ ακηαβςκζζιυξ απυ ηάεε ζδιείμ ημο ηυζιμο. Ζ 

δοκαηυηδηα επζθμβήξ ημο ηαηακαθςηή ηαεζζηά υθμ ηαζ πζμ ζζπονή ηδκ ειπμνεοιαημπμίδζδ ηςκ 

πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ. ε αοηυ ημ πενζαάθθμκ, δ 

πμζυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ εεςνείηαζ δεδμιέκδ ηαζ ήδδ ζε 

ηάπμζμοξ αζμιδπακζημφξ ημιείξ έπεζ μδδβήζεζ ζε πθήνδ ηαφηζζδ ηςκ πνμσυκηςκ, ηάηζ πμο δεκ

πανέπεζ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ζε ηαιζά πενίπηςζδ. Μζα επζπείνδζδ εα ανεεεί πμθθέξ 

θμνέξ ιπνμζηά ζημ ενχηδια, ακ εα πνέπεζ κα ιπεζ ζηδ δζαδζηαζία ακηαβςκζζιμφ, ιε αάζδ ηδκ 

ηζιή ζηδκ ακάθμβδ αβμνά, ή ιε αάζδ ηζξ πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ ζε ιζα αβμνά, πμο εα πνμζθένεζ 

ηαθφηενεξ πνμηάζεζξ αλίαξ. Ζ δεφηενδ πνμζέββζζδ είκαζ αοηή, πμο έπεζ ακάβηδ ημ CRΜ. ε 

αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ημ CRΜ πανέπεζ: ηδ δοκαηυηδηα εοημθυηενδξ ακηίθδρδξ ηςκ ακαβηχκ 

ηςκ πεθαηχκ, αθθά ηαζ ηδξ οθμπμίδζδξ ηαθφηενςκ απακηήζεςκ ζε αοηέξ ηζξ ακάβηεξ . 

3.27.3.2 Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ CRM 

Ζ ζηναηδβζηή δδιζμονβίαξ εκυξ CRΜ framework ααζίγεηαζ ζε ηνία ααζζηά ζημζπεία, πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζδιενζκή αβμνά ηαζ είκαζ ηα ελήξ: 

• Αθθαβή ηςκ απαζηήζεςκ ηςκ πεθαηχκ: Μζα ζηναηδβζηή πμο αθμνά ζημ CRΜ δε 

ζοκζζηάηαζ ιυκμ απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ηάπμζςκ δμηζιαζιέκςκ θφζεςκ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ηάπμζμο ζοζηήιαημξ Sales Force Automation, ή ηδ δδιζμονβία ηάπμζμο 

web site. Ζ ζηναηδβζηή μθείθεζ κα ελεθίλεζ ιζα επζπείνδζδ ζε πμθθμφξ, δζαθμνεηζημφξ 

ημιείξ: Απυ ηδκ εζηίαζδ ζηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδκ πχθδζδ πνμσυκηςκ, ζηδ δζαίζεδζδ 

ηςκ ακαβηχκ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ζηδκ πναβιαημπμίδζδ ζοβηεηνζιέκςκ πνμσυκηςκ ηαζ 

οπδνεζζχκ. Απυ ημ ιαγζηυ marketing (υπςξ βζα πανάδεζβια δ ηδθευναζδ) ζημ 

marketing ημο εκυξ (υπςξ ιέζα απυ πνμζςπμπμζδιέκα web portals). Απυ 

επζπεζνδζζαηυ-ηεκηνζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ζπεδζαζιέκεξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα, ζε πεθαημηεκηνζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ, 

ζπεδζαζιέκεξ βζα ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή ελοπδνέηδζδ ημο πεθάηδ. 

• Ζ θφζδ ηςκ πεθαηεζαηχκ ζπέζεςκ: Οζ πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ ζηδνίγμκηαζ ζηδκ 

ακηαθθαβή αλίαξ ιε πνήιαηα ακάιεζα ζηα δομ ιέθδ. Δίκαζ ακαιεκυιεκμ, υηζ δ 

δζάνηεζα αοηήξ ηδξ ζπέζδξ ελανηάηαζ άιεζα απυ ημ ηένδμξ, πμο απμημιίγμοκ ηαζ ηα 

δομ ιέθδ. Απυ ηα δομ ιέθδ ηδξ ζπέζδξ, αοηυ πμο έπεζ ηδκ ηάζδ κα ηενιαηίζεζ ηδ 

ζπέζδ ημο είκαζ αοηυ πμο έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ δφκαιδ. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ, πμο ζηδ 

κέα μζημκμιία, δ δφκαιδ ιεηαηζκείηαζ πνμξ ημ ιένμξ ημο πεθάηδ, ηαεχξ μζ αβμνέξ 

βίκμκηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηέξ ηαζ πενζζζυηενμ ακηαβςκζζηζηέξ. Καεχξ ηα πνμσυκηα 

ηαζ μζ οπδνεζίεξ ηαείζηακηαζ ειπμνζηά, δ αλία δ μπμία εα δζαθμνμπμζεί ηδ ιζα 

επζπείνδζδ απυ ηδκ άθθδ, εα ααζίγεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ ειπεζνία 

αθθδθεπίδναζδξ, πμο εα έπεζ μ ηάεε πεθάηδξ ιε ηδκ επζπείνδζδ. 

ημ CRΜ ηα δομ ιέθδ ηδξ ζπέζδξ είκαζ δ εηαζνεία ηαζ μ πεθάηδξ. Ζ εηαζνεία υιςξ, 
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ηαευηζ εζημκζηή μκηυηδηα δεκ ιπμνεί κα έπεζ ζπέζεζξ ζε αημιζηυ επίπεδμ. Δπζπθέμκ, 

δεκ οπάνπμοκ πθέμκ εηαζνείεξ, ζηζξ μπμίεξ μζ πεθάηεξ κα ιπμνμφκ κα ακαπηφλμοκ 

ζπέζεζξ ιε ηάπμζμοξ ζοβηεηνζιέκμοξ ενβαγυιεκμοξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ θηάκμοιε ζε 

ιζα ζπέζδ, υπμο μ πεθάηδξ οπμεέηεζ υηζ δζαηδνεί ιε ηδκ εηαζνεία. Ζ ηαηάζηαζδ ζηδκ 

μπμία ανίζηεηαζ αοηή δ ζπέζδ, είκαζ ημ απμηέθεζια υθςκ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ, πμο 

έπεζ μ πεθάηδξ ιε ηδκ εηαζνεία απεοεείαξ, ή υπζ (υπςξ βζα πανάδεζβια ιέζς ηδξ 

δζαθήιζζδξ). Γζα αοηυ, ημ CRΜ είκαζ δ δζαπείνζζδ ηδξ ζηακυηδηαξ αθθδθεπίδναζδξ, 

ιε ημκ πεθάηδ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε δ ηάεε αθθδθεπίδναζδ κα εεςνείηαζ εεηζηή απυ 

ημκ πεθάηδ ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ κα εκζζπφεηαζ δ ζπέζδ. Γζα πανάδεζβια, ημ CRΜ 

εα πνέπεζ κα δχζεζ ηδ δοκαηυηδηα ζε δζάθμνα ηιήιαηα κα βκςνίγμοκ ηζξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ άθθςκ ηιδιάηςκ ιε ημοξ πεθάηεξ. Σμ ηιήια πςθήζεςκ δε εα 

πνέπεζ κα απεοεφκεζ ιζα ηαιπάκζα πςθήζεςκ ζε έκακ πεθάηδ, μ μπμίμξ έπεζ θάαεζ 

εζδμπμίδζδ ηαεοζηένδζδξ απυ ημ θμβζζηήνζμ. Μέπνζ ηχνα μζ εηαζνείεξ απεοεφκμκηακ 

ζε ελεζδζηεοιέκεξ αβμνέξ. Σχνα πνέπεζ κα πνμπςνήζμοκ ζε πεναζηένς δζάζπαζδ ηςκ 

εκ θυβς αβμνχκ βζα κα απεοεοκεμφκ ζε ηάεε πεθάηδ λεπςνζζηά. Σμ ηθεζδί βζα ιζα 

επζηοπδιέκδ ζηναηδβζηή CRΜ είκαζ κα ιπμνεί δ εηαζνεία κα ακηαπμηνίκεηαζ ζα 

ζφκμθμ ζημκ πεθάηδ, ιε έκακ ηνυπμ πμο κα ημο δείπκεζ, υηζ ακηζιεηςπίγεηαζ 

ιειμκςιέκμξ ιε ηζξ δζηέξ ημο ακάβηεξ ηαζ απαζηήζεζξ. 

 

• Γζαθμνέξ ακάιεζα ζηδκ ειπζζημζφκδ ηαζ ηδκ αζπιαθςζία: Οζ πζζημί πεθάηεξ είκαζ 

αοημί, πμο επζθέβμοκ ηα πνμσυκηα, ή ηζξ οπδνεζίεξ ιζαξ εηαζνείαξ, πανυθμ πμο ζηδκ 

αβμνά οπάνπμοκ αλζυθμβεξ ακηζπνμηάζεζξ. Δίκαζ ζαθέξ, υηζ μ θυβμξ πμο επζθέβμοκ ιζα 

εηαζνεία, είκαζ υηζ ημοξ πανέπεζ ιζα πνυηαζδ αολδιέκδξ αλίαξ, είηε αθμνά ζημ πνμσυκ, 

είηε ζηδκ πνμζθενυιεκδ οπδνεζία. Πένα απυ αοηυ υιςξ, ιεβάθμ νυθμ παίγμοκ ηαζ μζ 

αθθδθεπζδνάζεζξ πμο έπμοκ μζ πεθάηεξ ιε ηδκ εηαζνεία ηαζ μ ηφηθμξ γςήξ ημο 

πνμζθενυιεκμο πνμσυκημξ. Οζ πεθάηεξ-αζπιάθςημζ είκαζ αοημί, πμο δεκ ιπμνμφκ κα 

επζθέλμοκ ηάπμζα άθθδ οπδνεζία, επεζδή δεκ οπάνπμοκ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ, ή επεζδή 

έπμοκ ηθεζδςεεί ιε ηάπμζμκ ηνυπμκ απυ ηάπμζα επζπείνδζδ. Συζμ μζ πζζημί πεθάηεξ, 

υζμ ηαζ μζ αζπιάθςημζ ιπμνμφκ κα έπμοκ ηένδμξ. ε ηάεε πενίπηςζδ ιζα ζηναηδβζηή, 

πμο ζηδνίγεηαζ ζε αζπιάθςημοξ πεθάηεξ, ιπμνεί κα απμαεί ακχθεθδ. Ακ ιάθζζηα 

μδδβεί ζε ζοιπενάζιαηα, υηζ μζ πεθάηεξ είκαζ δεδμιέκμζ ηαζ απυθοηα 

εηιεηαθθεφζζιμζ, εα μδδβήζεζ ζε απχθεζεξ ζηδκ πνχηδ δοκαηή εοηαζνία. Αοηυ 

βίκεηαζ ζδζαίηενα ζαθέξ ζηδκ μθμέκα ελεθζζζυιεκδ κέα μζημκμιία. Απυ ηα παναπάκς 

ιπμνμφιε κα ηαηαθάαμοιε, υηζ ιζα ζηναηδβζηή CRΜ εα πνέπεζ κα ζηδνίγεηαζ ζε 

πζζημφξ πεθάηεξ. 

 

3.27.3.3 Σν online πξφζσπν ηνπ CRΜ 

Σμ Web πανέπεζ κέμοξ ηνυπμοξ επζημζκςκίαξ, υπςξ είκαζ ημ e-mail, ημ chat ηαζ δ ηδθεθςκία 

ιέζς Web. Σμ ζηάκηαν βζα ηάεε επζπείνδζδ είκαζ δ πανμπή εκυξ πθήνμοξ επζημζκςκζαημφ 

ηέκηνμο, ζημ μπμίμ εηπαζδεοιέκμζ πνάηημνεξ, δίκμοκ απακηήζεζξ ζε e-mail, ηδθεθςκζηέξ 

ηθήζεζξ ηαζ αζηήζεζξ βζα chat, πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα μθμηθδνςιέκδ πεθαηεζαηή αάζδ. 

Σαοηυπνμκα εα πνέπεζ κα είκαζ ζοκδεδειέκμζ ιε ημ ηιήια Supply chain  (εθμδζαζηζηή αθοζίδα) , 

ημ θμβζζηήνζμ ηαζ ημ ζφζηδια ΔRΡ. Ζ κευηενδ επμπή ζημκ ημιέα ελοπδνέηδζδξ πεθαηχκ 

ζηδνίγεηαζ ζηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ ηαζ ηδκ ακάθοζδ ημοξ. Γζα άθθδ ιζα θμνά ημ Web ήηακ μ 

μδδβυξ ηδξ ελέθζλδξ ηαεχξ ακαπανζζηά ιζα επέηηαζδ ηςκ ήδδ οπανπυκηςκ βναιιχκ πνμσυκηςκ 

ηαζ υπζ ηδ δδιζμονβία κέςκ. Δλεηάγμκηαξ ηαζ ιυκμ ημκ υβημ ηαζ ηδκ αηνίαεζα ηςκ δεδμιέκςκ 

πμο ιαγεφεζ έκα ιέζμ Web Site, εα ιπμνέζμοιε κα ακηζθδθεμφιε ηδκ εονφηδηα αοημφ ημο 

θαζκμιέκμο. Αηυια ηζ έκα ιζηνυ Web Site πανάβεζ log files ιεβέεμοξ ΜΒ ακά ιένα, πςνίξ 

ζδζαίηενμ ηυπμ. Sites υπςξ ημ Amazon ηαζ ημ Ταhμμ! έπμοκ ζε ηαεδιενζκή αάζδ log files 

ιεβέεμοξ GΒ. θα αοηά ηα δεδμιέκα πνέπεζ κα ζοθθεπεμφκ, κα ηαλζκμιδεμφκ ηαζ κα ακαθοεμφκ 

χζηε κα ιπμνέζμοκ κα ελαπεμφκ δδιμβναθζηά ζοιπενάζιαηα βζα μηζδήπμηε εκδζαθένεηαζ 

πναβιαηζηά ιζα επζπείνδζδ. Σα δεδμιέκα πμο πανάβμκηαζ απυ ημοξ πεθάηεξ πενκμφκ ζημ ηιήια 

ζδαηη6ίίδ§, ζηζξ πςθήζεζξ ηαζ ηαεζζημφκ ηζξ εθανιμβέξ ελοπδνέηδζδξ πεθαηχκ πζμ 

απμηεθεζιαηζηέξ ζημ κα οπδνεημφκ ηαζκά δζαηδνμφκ ημοξ πεθάηεξ, ηαεζζηχκηαξ έηζζ ηδκ 

εηαζνεία ηενδμθυνα. Ζ επζηοπία ή υπζ αοηχκ ηςκ πνμζπαεεζχκ ιπμνεί κα ιεηνδεεί ζε 

πναβιαηζηυ πνυκμ ηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ υθεξ μζ απαναίηδηεξ δζμνεςηζηέξ ηζκήζεζξ βζα κα 

έπμοιε ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια. Αοηυ πμο εα πνέπεζ κα βίκεζ ζαθέξ είκαζ υηζ ημ ζφζηδια CRΜ 

έπεζ ανπίζεζ κα ιεηαηνέπεηαζ ζε απαζημφιεκμ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ υπζ ακηαβςκζζηζηυ 

πθεμκέηηδια. 
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4. ΔΡΔΤΝΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔRΡ Δ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΑΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔ 

ε αοηυ ημ ηεθάθαζμ εα αημθμοεήζεζ πενζβναθή ένεοκαξ πμο πναβιαημπμζήζαιε ζηα πθαίζζα 

ηδξ πηοπζαηήξ ιαξ ενβαζίαξ, ζπεηζηά ιε ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ΔRΡ. Ζ ένεοκα αοηή 

πναβιαημπμζήεδηε ηυζμ ζε εηαζνείεξ μζ μπμίεξ ηαηαζηεοάγμοκ πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ΔRΡ, 

υζμ ηαζ ζε επζπεζνήζεζξ μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκ αοηά ηα ζοζηήιαηα. 

4.1 ΔΡΔΤΝΑ Δ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΔΚΡ 

Μεηά απυ ένεοκα πμο πναβιαημπμζήζαιε ζε 6 εηαζνείεξ πμο ηαηαζηεοάγμοκ πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα ΔRΡ, ζοβηεκηνχζαιε ανηεηέξ αλζυθμβεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ 

ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ΔRΡ. 

Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζε επχκοιεξ εηαζνείεξ πμο πνμςεμφκ ζοζηήιαηα ΔRΡ, 

δζαηεηνζιέκεξ ζημ επζπεζνδιαηζηυ πνμζηήκζμ ζηδκ Αεήκα ηαζ ζηδκ Κνήηδ. Σα μκυιαηα ηςκ 

εηαζνεζχκ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ ΔRΡ πμο πνμςεμφκ βζα εοκυδημοξ θυβμοξ δεκ ακαθένμκηαζ ζημ 

ηείιεκμ πμο αημθμοεεί. 

Σα άημια πμο απάκηδζακ ζηα ενςηήιαηα ιαξ ήηακ οπεφεοκμζ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηαζ ηδκ 

πχθδζδ ημο ΔRΡ ηδξ εηαζνείαξ ημοξ ηαζ υπζ μζ ηεπκζημί οπεφεοκμζ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ 

οπεφεοκμζ ηςκ εηαζνεζχκ ημο ηέκηνμο ήηακ άνηζα ηαηανηζζιέκμζ υζμκ αθμνά ημ ακηζηείιεκμ 

ημοξ. Ακηζεέηςξ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, ζηδκ ένεοκα παναηδνήεδηε υηζ μζ ακηζπνυζςπμζ ημοξ ζηδκ 

πενζθένεζα, πμο πςθμφκ ηαζ εβηαεζζημφκ ημ ΔRΡ ηςκ παναπάκς εηαζνεζχκ δεκ δζαηνίκμκηαζ βζα 

ηδκ άνζζηδ βκχζδ ημοξ πάκς ζημ ζοβηεηνζιέκμ ακηζηείιεκμ. Αοηυ είκαζ θμβζηυ δζυηζ μζ εηαζνείεξ 

ηδξ Αεήκαξ είηε ακαπηφζζμοκ ζοζηήιαηα ΔRΡ, είηε είκαζ μζ ηφνζμζ ακηζπνυζςπμζ εηαζνεζχκ 

δζεεκμφξ ειαέθεζαξ, πμο ακαπηφζζμοκ ΔRΡ ζοζηήιαηα. 

Σέθμξ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ ζηδκ ένεοκα πμο 

πναβιαημπμζήζαιε, ήηακ ηαεανά οπμηεζιεκζηέξ ηαζ δεκ είπαιε ηδκ δοκαηυηδηα κα εθέβλμοιε 

ηδκ μνευηδηα ημοξ . Δίκαζ πνμθακέξ επίζδξ, υηζ ηα άημια πμο ήηακ πζμ εκδιενςιέκα, έδςζακ 

πζμ ζςζηέξ απακηήζεζξ, δζεοημθφκμκηαξ έηζζ ηδκ ένεοκα υζμκ αθμνά ηδκ μνευηδηα ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ. 

4.1.1 Σερλνινγηθά ζέκαηα 

4.1.1.1 Αξρηηεθηνληθέο ΔRΡ 

4.1.1.1.1 Πμζεξ ανπζηεηημκζηέξ πνδζζιμπμζεί ημ ΔRΡ 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: Πμζα ή πμζεξ απυ ηζξ αηυθμοεεξ ανπζηεηημκζηέξ 

πνδζζιμπμζεί δ εηαζνείαξ ζαξ βζα ημ ΔRΡ ηδξ; 

• Client-Server ανπζηεηημκζηή. 

• Thin Client (Server side) ανπζηεηημκζηή (ιε ή πςνίξ εζδζηή έηδμζδ). 

• Σhree Tier Model (ιε ή πςνίξ εζδζηή έηδμζδ). 

• Web based θεζημονβία (ιε ή πςνίξ εζδζηή έηδμζδ). 

Οζ απακηήζεζξ πμο πήναιε θαίκμκηαζ ζημ Πίκαηαξ 4.1. 

Αξρηηεθηνληθή Client-Server : Καζ μζ έλζ εηαζνείεξ, δδθαδή ημ 100% αοηχκ, πνδζζιμπμζμφκ 

ανπζηεηημκζηή Client-Server (Πίκαηαξ 4.2). 

Μπμνμφιε θμζπυκ κα παναηδνήζμοιε υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ανπζηεηημκζηή είκαζ εονέςξ 

δζαδεδμιέκδ, εθυζμκ πνδζζιμπμζείηαζ απυ υθεξ ηζξ εηαζνείεξ πμο ηαηαζηεοάγμοκ πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα ΔRΡ. Κάηζ ηέημζμ είκαζ εοκυδημ, εθυζμκ πνυηεζηαζ βζα ζοζηήιαηα 
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πμο δ ακάπηολδ ημοξ άνπζζε ηδκ πεναζιέκδ δεηαεηία πμο άνπζζε κα δζαδίδεηαζ ημ ηθαζζζηυ 

Client-Server 
 

Δηαηξίεο 1δ 2δ  3δ  4δ  5δ  6δ  

Αξρηηεθηνληθή       

      Client-Server καζ καζ καζ καζ καζ καζ 

 

Thin Client 
υπζ υπζ υπζ υπζ καζ (ιε 

εζδζηή 

έηδμζδ) 

υπζ 

 

Σhree Tier Model 

καζ 

(πςνίξ 

εζδζηή 

έηδμζδ) 

υπζ υπζ υπζ καζ (ιε 

εζδζηή 

έηδμζδ) 

καζ 

(πςνίξ 

εζδζηή 

έηδμζδ) 

 

 

Web based 

καζ 

(πςνίξ 

εζδζηή 

έηδμζδ) 

υπζ υπζ υπζ υπζ υπζ 

Πίλαθαο 4.1 Αξρηηεθηνληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ΔRΡ 
 

                       Πνζνζηφ ρξήζεο  

Αξρηηεθηνληθή Client-Server 100% 

Πίλαθαο 4.2 Πνζνζηό ρξήζεο αξρηηεθηνληθήο client-server 

Αξρηηεθηνληθή Thin Client : Μζα απυ ηζξ έλζ εηαζνείεξ, δδθαδή ημ 17% αοηχκ ,πενίπμο, 

πνδζζιμπμζεί ανπζηεηημκζηή thin - client, ιε εζδζηή έηδμζδ (Πίκαηαξ 4.3, πήια 4.1). 
 

          

          Πνζνζηφ ρξήζεο 

Πνζνζηφ πνπ δε 

ρξεζηκνπνηείηαη 

Αξρηηεθηνληθή Thin Client 17% 83% 

Πίλαθαο 4.3 Πνζνζηό ρξήζεο αξρηηεθηνληθήο Thin - client 

Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ εθάπζζηεξ είκαζ μζ επζπεζνήζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ανπζηεηημκζηή. Κάηζ ηέημζμ ίζςξ κα ζδιαίκεζ υηζ δεκ είκαζ αηυια δζαδεδμιέκδ ηαζ υηζ 

εκδεπυιεκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ εηαζνζχκ κα ιδ βκςνίγεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ. Δπίζδξ 

εκδεπυιεκα δ επζπείνδζδ κα έπεζ απμθαζίζεζ κα ιδκ επεκδφζεζ αηυια ζ' αοηή ή κα ιδκ οπάνπεζ 

δ απαζημφιεκδ ηεπκμβκςζία. Αηυια έκαξ θυβμξ ελαζηίαξ ημο μπμίμο ημ πμζμζηυ πνήζδξ ηδξ 

είκαζ ηυζμ ιζηνυ, ιπμνεί κα είκαζ υηζ ίζςξ ηα πθεμκεηηήιαηα πμο πανέπεζ δ πνήζδ ηδξ Thin-

Client ανπζηεηημκζηήξ κα είκαζ θίβα ζε ζπέζδ ιε ηδκ απαζημφιεκδ επέκδοζδ. 

Αξρηηεθηνληθή Σhree Tier Model : Σνεζξ απυ ηζξ έλζ εηαζνείεξ πνδζζιμπμζμφκ ανπζηεηημκζηή 

Σhree-Tier Model, μζ δομ πςνίξ εζδζηή έηδμζδ ηαζ δ ιία ιε εζδζηή έηδμζδ. Οζ ιζζέξ απυ ηζξ 

εηαζνίεξ θμζπυκ, δδθαδή ημ 50% αοηχκ, πνδζζιμπμζμφκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ανπζηεηημκζηή 

(Πίκαηαξ 4.4, πήια 4.2). 

Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ανπζηεηημκζηή πνδζζιμπμζείηαζ ανηεηά απυ ηζξ  

εηαζνείεξ πμο ηαηαζηεοάγμοκ πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ΔRΡ, αθθά υπζ απυ ηζξ πενζζζυηενεξ. Ο 

θυβμξ πμο δε πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηζξ εηαζνείεξ ίζςξ κα είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ έπμοκ 

ακαηαθφρεζ υθεξ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο πανέπεζ. Δπίζδξ εκδεπυιεκα δ επζπείνδζδ κα έπεζ 

απμθαζίζεζ κα  ιδκ επεκδφζεζ αηυια ζ'   αοηή ή κα  ιδκ οπάνπεζ δ  απαζημφιεκδ ηεπκμβκςζία. 
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         Πνζνζηφ ρξήζεο 

Πνζνζηφ πνπ δε 

ρξεζηκνπνηείηαη 

Αξρηηεθηνληθή three-tier 

model 
50% 50% 

Πίλαθαο 4.4 Πνζνζηό ρξήζεο αξρηηεθηνληθήο three-tier model 

Αξρηηεθηνληθή three - tier model 

50%  πμζμζηυ πνδζδιμπμίδζδξ 

three-tier model 

    πμζμζηυ ιδ πνδζδιμπμίδζδξ 

three-tier model

 

ρήκα 4.2 Πνζνζηό ρξήζεο αξρηηεθηνληθήο three-tier model 

 
 

 

 

Web based  ιεηηνπξγία:   Μζα  απυ  ηζξ  εηαζνείεξ,   δδθαδή  ημ   17%   αοηχκ   , πνδζζιμπμζεί Web 

based  θεζημονβία, ιε εζδζηή έηδμζδ (Πίκαηαξ 4.5). 

 

            

           Πνζνζηφ ρξήζεο 

Πνζνζηφ πνπ δε                        

ρξεζηκνπνηείηαη 

Αξρηηεθηνληθή Thin Client 17% 83% 

Πίλαθαο 4.5 Πνζνζηό ρξήζεο web based ιεηηνπξγίαο 
 

Μπμνεί θμζπυκ ηακείξ κα παναηδνήζεζ ηζξ απακηήζεζξ πμο πήναιε, ηαζ κα ζοιπενάκεζ πςξ δ 

θεζημονβία web based δεκ είκαζ ζπεδυκ ηαευθμο δζαδεδμιέκδ. Κάηζ ηέημζμ είκαζ θμβζηυ δζυηζ 

απαζημφκηαζ ζδζαίηενα ενβαθεία ακάπηολδξ ηαζ δ πνήζδξ ηδξ είκαζ επςθεθήξ πάκς ζημ δζαδίηηομ 

ηονίςξ. 
 

4.1.1.1.2 οιπενάζιαηα 

Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ μζ πζμ ζφβπνμκεξ, ελεθζβιέκεξ ανπζηεηημκζηέξ παναιέκμοκ 

ακεηιεηάθθεοηεξ απυ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ ηςκ ζοζηδιάηςκ. Θα ιπμνμφζε κα πεζ ηακείξ υηζ 

ιυθζξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, υπμο ακαπηφζζεηαζ ναβδαία δ ηεπκμθμβία, έπεζ ανπίζεζ κα βίκεηαζ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ηςκ ζφβπνμκςκ ανπζηεηημκζηχκ. 

Γεκζηυηενα, θυβμζ πμο ειπμδίγμοκ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ημοξ ιπμνεί κα είκαζ δ πμθοπθμηυηδηα 

ημοξ, ημ ηυζημξ ακάπηολδξ πμο ιπμνεί κα έπμοκ, δ ηεπκμβκςζία πμο ίζςξ απαζηείηαζ ή αηυια 

ηάπμζα ανπζηεηημκζηή κα ιδ εεςνείηαζ απαναίηδηδ ζηδκ Δθθάδα. 
 

 

 

 

50% 
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4.1.1.2 Δξγαιεία αλάπηπμεο ΔRΡ 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: Πνηα εξγαιεία αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία ζαο γηα 

ην ΔRΡ ηεο ; 

ημ ενχηδια πμο ηέεδηε ζηζξ εηαζνείεξ ζπεηζηά ιε πμζα ενβαθεία ακάπηολδξ πνδζζιμπμζμφκ, δ πνχηδ 

εηαζνία απάκηδζε υηζ ηαηά ηφνζμ θυβμ πνδζζιμπμζεί Νet Weaver. Ζ δεφηενδ εηαζνεία ηάκεζ πνήζδ 

ηςκ βθςζζχκ πνμβναιιαηζζιμφ Visual Basic ηαζ Delphi. Ζ ηνίηδ εηαζνεία πνδζζιμπμζεί Power 

Builder εκχ δ ηέηανηδ Delphi. Ζ πέιπηδ εηαζνεία έπεζ ημ ενβαθείμ ακάπηολδξ  Oracle ηαζ δ ηεθεοηαία 

ημ Power Builder (Πίκαηαξ 4.6) 

πςξ παναηδνμφιε απυ ηζξ απακηήζεζξ πμο ακαπανζζηχκηαζ ζημ πήια 4.6, μζ εηαζνίεξ πμο 

ηαηαζηεοάγμοκ πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ΔRΡ πνδζζιμπμζμφκ ζφβπνμκεξ βθχζζεξ 

πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ βεκζηυηενα ηεθεοηαίαξ ηεπκμθμβίαξ ενβαθεία ακάπηολδξ. Κάηζ ηέημζμ είκαζ 

πμθφ ζδιακηζηυ, εθυζμκ υζεξ πενζζζυηενεξ είκαζ μζ δοκαηυηδηεξ ηςκ ενβαθείςκ ακάπηολδξ, ηυζμ 

πενζζζυηενεξ είκαζ ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ ημο ΔRΡ. 
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Πίλαθαο 4.6Δξγαιεία αλάπηπμεο ΔRΡ 

Παναηδνμφιε υηζ μζ πενζζζυηενεξ πνδζζιμπμζμφκ Microsoft oriented tools (Visual Basic, 

Delphi, Power Builder) ηαζ υηζ οπάνπεζ έθθεζρδ ηεπκμθμβζχκ Java (3- tier/ Web based). 
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Πίλαθαο 4.6Δξγαιεία αλάπηπμεο ΔRΡ 

Παναηδνμφιε υηζ μζ πενζζζυηενεξ πνδζζιμπμζμφκ Microsoft oriented tools (Visual Basic, 

Delphi, Power Builder) ηαζ υηζ οπάνπεζ έθθεζρδ ηεπκμθμβζχκ Java (3- tier/ Web based). 

4.1.1.3 DBMS ηνπ ΔRΡ 

4.1.1.3.1 Πμζεξ DBMS οπμζηδνίγεζ ημ ΔRΡ 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: πνηα είλαη ηα DBMS πνπ ππνζηεξίδεη ην ΔRΡ 

ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο ζαο; 

Ζ πνχηδ εηαζνεία δήθςζε υηζ πνδζζιμπμζεί DBMS ηδξ Οracle ηδξ Ηnformix ηαζ ηδ DΒ-2 ηδξ 

ΗΒΜ. Ζ δεφηενδ εηαζνεία πνδζζιμπμζεί DBMS ηδξ Οracle ηαζ SQL Server (Μicrosoft). Ζ ηνίηδ 

εηαζνεία ηάκεζ πνήζδ DBMS ηδξ Οracle, ηδξ Informix, ηδ DΒ-2 ηδξ ΗΒΜ ηαζ SQL Server ηδξ 

Μicrosoft. Ζ ηέηανηδ ηαζ πέιπηδ εηαζνεία δήθςζακ υηζ πνδζζιμπμζμφκ DBMS ηδξ Οracle Σέθμξ 

ημ DBMS πμο πνδζζιμπμζεί δ έηηδ είκαζ SQL Server ηδξ Μicrosoft (Πίκαηαξ 4.7). 
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Πίλαθαο 4.7DBMS πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην ΔRΡ 

DBMS Oracle: Παναηδνεί ηακείξ υηζ δ DBMS Oracle πνδζζιμπμζείηαζ απυ πέκηε εηαζνείεξ, δδθαδή 

πενίπμο απυ ημ 83% αοηχκ (Πίκαηαξ 4.8). 
 

 Πνζνζηφ ρξήζεο Πνζνζηφ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

DBMS Oracle 83% 17% 

Πίλαθαο 4.8 Πνζνζηό ρξήζεο ηεο DBMS Oracle 

πςξ αθέπμοιε, δ ζοβηεηνζιέκδ DBMS πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηζξ πζμ πμθθέξ εηαζνείεξ. Κάηζ 

ηέημζμ απμδεζηκφεζ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ DBMS είκαζ πμθφ δζαδεδμιέκδ, εφπνδζηδ, αλζυπζζηδ ιε 

πμθθέξ δοκαηυηδηεξ. 

DBMS Informix: Δπίζδξ δ DBMS Informix πνδζζιμπμζείηαζ απυ δφμ εηαζνείεξ, δδθαδή απυ ημ 

33% αοηχκ πενίπμο (Πίκαηαξ 4.9). 

Δθάπζζηεξ θμζπυκ είκαζ μζ επζπεζνήζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ DBMS. 

Δκδεπυιεκα θμζπυκ πμθθέξ απυ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ κα ιέκμοκ ακεηιεηάθθεοηεξ ή ίζςξ κα ιδκ 

έπεζ ανηεηέξ δοκαηυηδηεξ. 

 

 Πνζνζηφ ρξήζεο Πνζνζηφ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

DBMS Informix 33% 67% 

Πίλαθαο 4.9 Πνζνζηό ρξήζεο DBMS Informix 

DBMS SQL Server ηεο Μicrosoft: Δπζπνυζεεηα δ DBMS SQL Server πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηζξ 

ιζζέξ εηαζνείεξ, δδθαδή απυ ημ 50% αοηχκ ( Πίκαηαξ 4.10). 

 

 Πνζνζηφ ρξήζεο Πνζνζηφ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

DBMS SQL Server ηεο 

Μicrosoft 
50% 50% 

Πίλαθαο 4.10 Πνζνζηό ρξήζεο DBMS SQL Server ηεο Microsoft 
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Δκδεπυιεκα θμζπυκ πμθθέξ εηαζνίεξ κα ιδκ έπμοκ εηιεηαθθεοηεί ηδ ζοβηεηνζιέκδ DBMS αηυια ή 

ίζςξ κα ιδκ ηδ εεςνμφκ ηυζμ αλζυπζζηδ. 

DBMS DB2 ηεο ΗΒΜ: Ζ DBMS DB2 ηδξ ΗΒΜ πνδζζιμπμζείηαζ απυ δφμ εηαζνείεξ, δδθαδή απυ 

πμζμζηυ πενίπμο 33% (Πίκαηαξ 4.11). 
 

 Πνζνζηφ ρξήζεο Πνζνζηφ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

DBMS DB2 ηεο ΗΒΜ 33% 67% 

Πίλαθαο 4.11 Πνζνζηό ρξεζηκνπνίεζεο ηεο DBMS DB2 ηεο IBM 

Οζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ εηαζνείεξ δεκ πνδζζιμπμζμφκ ηδκ DΒ2.Αοηυ ίζςξ κα ζδιαίκεζ υηζ έπεζ 

πμθθά ανκδηζηά ζδιεία (ηυζημξ ίζςξ) ή υηζ πμθφ απθά δεκ είκαζ δζαδεδμιέκδ. 
 

 

4.1.1.4 Αξηζκφο πηλάθσλ ζηε βάζε δεδμιέκςκ ελφο ΔRΡ 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: Πφζνη πεξίπνπ πίλαθεο ππάξρνπλ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ ΔRΡ ηεο εηαηξείαο ζαο; 

Ο ανζειυξ ηςκ πζκάηςκ ιζαξ αάζδξ δεδμιέκςκ εκυξ ΔRΡ, είκαζ ανηεηά ιεβάθμξ ηαζ βζ αοηυκ 

αηνζαχξ ημ θυβμ δεκ ήηακ βζα ηζξ εηαζνείεξ πμθφ εφημθμ κα απακηήζμοκ. Έηζζ δ πνχηδ, έδςζε 

ιζα απάκηδζδ δ μπμία δεκ ήηακ ηαευθμο ζαθήξ. Γζα ηδκ αηνίαεζα είπε υηζ μ ανζειυξ ηςκ 

πζκάηςκ ζηδ αάζδ ημο ΔRΡ ημοξ είκαζ ηδξ ηάλεςξ πμθθχκ πζθζάδςκ. Ζ δεφηενδ εηαζνεία 

εηηίιδζε υηζ δ αάζδ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ δζαεέηεζ βφνς ζημοξ 1000 πίκαηεξ, δ ηνίηδ πενίπμο 500 

ηαζ δ ηέηανηδ 1000 ιε 1200.Ζ πέιπηδ ηαζ δ έηηδ δεκ ήηακ ζε εέζδ κα εηηζιήζμοκ έζης ζημ 

πενίπμο ημκ ανζειυ ηςκ πζκάηςκ, επεζδή είκαζ ηενάζηζμξ (Πίκαηαξ 4.13). 

 
ρήκα 4.4 Πνζνζηό ρξεζηκνπνίεζεο ησλ DBMS, 
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 Πίλαθαο  4.13Αξηζκόο  πηλάθσλ ζηε βαζε  δεδνκέλσλ ελόο ΔRΡ  

Απυ ηζξ απακηήζεζξ πμο θάααιε, ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε πυζμ ιεβάθμ είκαζ ημ ιέβεεμξ ηαζ 

δ πμθοπθμηυηδηα ακάπηολδξ εκυξ πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ ΔRΡ. 
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4.1.1.5 Κιηκάθσζε ζε δίθηπα επξείαο εκβέιεηαο 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: Σν ERP ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο ζαο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο ζε δίθηπα επξείαο εκβέιεηαο, θη αλ λαη, κε πνην ηξφπν 

επηηπγράλεηαη απηφ; 

Ζ πνχηδ εηαζνεία είπε υηζ ημ ΔRΡ ζφζηδια ηδξ έπεζ αοηή ηδ δοκαηυηδηα ηαζ υηζ αοηυ ημ 

επζηοβπάκεζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ανπζηεηημκζηή three-tier model ηαζ ηδ Web Based θεζημονβία. 

Ζ δεφηενδ πνδζζιμπμζεί ιζζεςιέκεξ βναιιέξ ηαζ αζφνιαηεξ ηεναίεξ χζηε κα έπεζ ημ ζφζηδια 

ημοξ αοηή ηδ δοκαηυηδηα, δ ηνίηδ DATA LINES, εκχ δ ηέηανηδ Web server, Client Server 

ανπζηεηημκζηή. Ζ Πέιπηδ δζεοηνίκζζε υηζ ημ ΔRΡ ηδξ έπεζ αοηή ηδκ ζηακυηδηα πνδζζιμπμζχκηαξ 

Thin-Client. Σέθμξ δ έηηδ εηαζνεία πναβιαημπμζεί ηδκ ηθζιάηςζδ ιε Thin-Client, ιε δίηηομ 

LΑΝ ή ιέζς Web Server (Πίκαηαξ 4.14). 
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Πίλαθαο 4.14 Κιηκάθσζε ζε δίθηπα επξείαο εκβέιεηαο 

Μπμνεί θμζπυκ ηακείξ κα παναηδνήζεζ υηζ μζ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ απυ ηδ δεφηενδ ηαζ ηνίηδ 

εηαζνεία δεκ ήηακ ηαευθμο ζπεηζηέξ. Οδδβμφιαζηε θμζπυκ ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα άημια αοηά πμο 

απάκηδζακ ζημ ενχηδια ιαξ δεκ βκχνζγακ πθήνςξ ηζξ ζηακυηδηεξ ημο ζοζηήιαημξ ημοξ, μφηε ηζξ 

δοκαηυηδηεξ πμο ιπμνεί κα πανέπεζ δ πνήζδ ζφβπνμκςκ ανπζηεηημκζηχκ ζημ ζφζηδια ημοξ. 

 

4.1.1.6 Αμηνπνίεζε δεκνθηιψλ εθαξκνγψλ ηξίησλ 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ:   Πνηα απφ ηηο παξαθάησ δεκνθηιείο εθαξκνγέο 

ηξίησλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ην ζχζηεκα ζαο ; 

• Αοημιαηζζιυξ βναθείμο (π.π. ΜS-Office) 

• Δ-mail 

• Reporting Tools 

• Άθθμ 

θεξ μζ εηαζνείεξ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα εκζςιαηχκμοκ ζημ ζφζηδια επζπθέμκ εθανιμβέξ. Μζα 

απυ ηζξ ηονζυηενεξ είκαζ μ αοημιαηζζιυξ βναθείμο δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηεζιεκμβνάθμ, δζαπείνζζδ 

πζκάηςκ, θμβζζηζηά θφθθα, πανμοζζάζεζξ ηαζ ηάπμζεξ επζπθέμκ θεζημονβίεξ, υπςξ ζφκηαλδ ζεθίδςκ 

δζαδζηηφμο ή επελενβαζία βναθζηχκ. Μία άθθδ ζδιακηζηή εθανιμβή πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηα 

ζοζηήιαηα ΔRΡ ηςκ εηαζνεζχκ ζηζξ μπμίεξ πναβιαημπμζήεδηε δ ένεοκα είκαζ ημ Δ-mail. Λέβμκηαξ 

Δ-mail εκκμμφιε ημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ (electronic mail) ημ μπμίμ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα 

απμζημθήξ ηαζ θήρδξ ιδκοιάηςκ ιέζς ημο δζαδζηηφμο. Αηυιδ δδιμθζθή εθανιμβή ηδκ μπμία 

αλζμπμζεί ημ ΔRΡ ζφζηδια είκαζ ηα ενβαθεία δδιζμονβίαξ ακαθμνχκ βκςζηά Reporting Tools. 

Μέζς ηδξ πνήζδξ ηςκ Reporting Tools, ηα δεδμιέκα απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ πνδζηχκ, ιπμνμφκ κα 

ακαθοεμφκ απυ ημοξ δζαπεζνζζηέξ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ κα ελαπεμφκ ζοιπενάζιαηα ηαζ ακαθμνέξ. 

πςξ παναηδνεί ηακείξ ηαζ ζημ Πίκαηα 4.15 μζ παναπάκς εθανιμβέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ απ' υθεξ 

ηζξ εηαζνείεξ, δδθαδή ημ πμζμζηυ πνήζδξ ημοξ είκαζ 100%. 

οιπεναίκμοιε θμζπυκ υηζ ημ ΔRΡ δεκ είκαζ έκα πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια εβηθςαζζιέκμ ιέζα ζε 

ζηεκά υνζα. Ακηίεεηα είκαζ εοέθζηημ ηαζ ιπμνεί κα εκζςιαηχκεζ πμζηίθεξ εθανιμβέξ, πανέπμκηαξ 

πενζζζυηενεξ οπδνεζίεξ ζημ πνήζηδ. 
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4.1.2 Γηαδηθαζίεο έξγνπ (εγθαηάζηαζε ERP) 

4.1.2.1 Υξνλνδηαγξάκκαηα έξγσλ 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα έξγσλ ηεο εηαηξείαο ζαο, 

θαηά κέζν φξν ζε ηη πνζνζηφ ηεξνχληαη? 

 

Μία ιυκμ εηαζνεία απάκηδζε υηζ ηα πνμκμδζαβνάιιαηα ηδνμφκηαζ ζε πμζμζηυ 100%. 

Παναηδνμφιε υηζ ηα πνμκμδζαβνάιιαηα ηδξ δεκ πανεηηθίκμοκ απυ ημ ζοιθςκδιέκμ πνμκζηυ 

δζάζηδια πανάδμζδξ ημο ένβμο. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ είκαζ δ ιυκδ εηαζνεία πμο ιαξ έδςζε ημ 

ιέβζζημ πμζμζηυ. Ζ δεφηενδ εηαζνεία ηδνεί ημ πνυκμ πανάδμζδξ ημο ζοζηήιαημξ ζε πμζμζηυ 

90%, δ ηνίηδ ζε πμζμζηυ 75%, δ ηέηανηδ ηαζ δ πέιπηδ ζε πμζμζηυ 90%. Σέθμξ δ έηηδ εηαζνεία 

ηδνεί ηα πνμκμδζαβνάιιαηα ηςκ ένβςκ ηδξ ζε ανηεηά ζηακμπμζδηζηυ ααειυ, ζε πμζμζηυ 95% 

(Πίκαηαξ 4.16). 
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Πίλαθαο 4.15 Αμηνπνίεζε δεκνθηιώλ εθαξκνγώλ ηξίησλ 
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Πνζνζηφ ηήξεζεο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο  
100% 90% 75% 90% 90% 95% 

Πίλαθαο 4.16 Πνζνζηό ηήξεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

 

 

πςξ αθέπεζ ηακείξ μζ απακηήζεζξ πμο έδςζακ μζ εηαζνείεξ δεκ είπακ ηεναζηία απυηθζζδ. Ακ 

ηάκμοιε ημκ οπμθμβζζιυ πνμηφπηεζ υηζ μ ιέζμξ υνμξ ηήνδζδξ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ είκαζ 

90%. Σμ πμζμζηυ αοηυ είκαζ ανηεηά ζηακμπμζδηζηυ, μπυηε ζοιπεναίκμοιε υηζ ηζξ πενζζζυηενεξ 

θμνέξ μζ εηαζνείεξ εεςνμφκ υηζ είκαζ ζοκεπείξ, εηηυξ απυ ιζηνέξ ελαζνέζεζξ. 

4.1.2.2 Καθσζηέρηζη ηήρηζης ενός τρονοδιαγράμμαηος 

4.1.2.2.1 Βαζζημί θυβμζ ιδ ηήνδζδξ εκυξ πνμκμδζαβνάιιαημξ 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: Γψζηε βαζκνινγία απφ 1 έσο 10 (βαζκφο 1: πνιχ 

ιίγν, βαζκφο 10: πάξα πνιχ), φζνλ αθνξά ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο κε ηήξεζεο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

• Μδ νεαθζζηζηυ πνμκμδζάβναιια ένβμο 

• Δθθζπήξ ακάθοζδ 

• Πνμαθήιαηα μνβάκςζδξ ηδξ επζπείνδζδξ 

• Ακέημζιμ πνμζςπζηυ ηδξ επζπείνδζδξ 

• Δθθζπήξ ηεπκμβκςζία ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ 

• Ακεπανηήξ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ (ηδξ επζπείνδζδξ) 
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• Αηαηάθθδθδ ιεεμδμθμβία ακάπηολδξ ημο ένβμο 

•Πνμαθήιαηα επζημζκςκίαξ 

. Καεοζηενήζεζξ ζηδκ ακάπηολδ κέμο ηχδζηα 

• Απνυαθεπηα ηυζηδ 

Με ξεαιηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα έξγνπ: Σέζζενζξ εηαζνείεξ ααειμθυβδζακ ιε 1, μ μπμίμξ 

απμηεθεί ηαζ ημκ ηαηχηενμ ααειυ πμο δυεδηε. Μία εηαζνεία ααειμθυβδζε ιε 3 πμο είκαζ ηαζ μ 

ιεβαθφηενμξ ααειυξ. 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο δυεδηε είκαζ 1,3. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ 

ιέζμξ υνμξ είκαζ μ πζμ ιζηνυξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ δεκ εεςνμφκ υηζ ημ ιδ 

νεαθζζηζηυ πνμκμδζάβναιια είκαζ ιία ααζζηή αζηία ηαεοζηένδζδξ ημο ένβμο. 

Αξ εεςνήζμοιε υηζ μζ εηαζνίεξ πμο ααειμθυβδζακ απυ 8 έςξ 10, εεχνδζακ αοηυκ ημ θυβμ πμθφ 

ζδιακηζηυ, απυ 5 έςξ 7 ανηεηά ζδιακηζηυ ηαζ απυ 1 έςξ 4 ηαευθμο ζμαανυ. Παναηδνμφιε 

θμζπυκ υηζ ημ 100% ηςκ επζπεζνήζεςκ δε εεχνδζακ υηζ μ παναπάκς θυβμξ ιδ ηήνδζδξ 

πνμκμδζαβνάιιαημξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ 

Οζ εηαζνείεξ θμζπυκ εεςνμφκ υηζ ημ πνμκμδζάβναιια ηςκ ένβςκ ημοξ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα πάκηα, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημο υθα ηα δεδμιέκα, ιε απμηέθεζια αοηυ κα ιδκ 

απμηεθεί θυβμ ηαεοζηένδζδξ ημο ένβμο. 

Διιηπήο αλάιπζε: Γφμ απυ ηζξ εηαζνείεξ ααειμθυβδζακ ιε 1, μ μπμίμξ απμηεθεί ηαζ ημκ 

ηαηχηενμ ααειυ πμο δυεδηε .Ζ ορδθυηενδ ααειμθμβία είκαζ ημ 8 ηαζ δυεδηε ιυκμ απυ δφμ 

εηαζνείεξ. 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο δυεδηε είκαζ 4,3. 

Οζ εηαζνείεξ πμο ααειμθυβδζακ απυ 8 έςξ 10 είκαζ 2, αοηέξ πμο ααειμθυβδζακ απυ 1 έςξ 4 

είκαζ ηέζζενζξ εκχ ηαιία δεκ έδςζε ααειμθμβία ιεηαλφ 5 ηαζ 7. 

φιθςκα ιε ηδκ παναπάκς οπυεεζδ πμο έβζκε, μζ εηαζνίεξ πμο εεςνμφκ ημ θυβμ πμθφ ζδιακηζηυ 

απμηεθμφκ ημ 33%. Αοηέξ πμο ημκ εεςνμφκ ανηεηά ζδιακηζηυ απμηεθμφκ ημ 0% (δδθαδή ηαιία) 

εκχ αοηέξ πμο εεςνμφκ ηδκ εθθζπή ακάθοζδ ημο ζοζηήιαημξ ςξ θζβυηενμ ζδιακηζηυ θυβμ 

ηαεοζηένδζδξ ημο ένβμο απμηεθμφκ ημ 67% (Πίκαηαξ 4.17, πήια 4.5). 

Παναηδνμφιε υηζ μζ εηαζνείεξ πμο ηαηαζηεοάγμοκ ERP είκαζ ανηεηά ζηακμπμζδιέκεξ, υζμκ 

αθμνά ηδκ ακάθοζδ πμο πναβιαημπμζμφκ βζα κα οθμπμζήζμοκ ημ ένβμ. εεςνμφκ θμζπυκ υηζ έπμοκ 

ανηεηά ιεβάθδ ζηακυηδηα υζμκ αθμνά ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ακαβηχκ ηαζ απαζηήζεςκ ημο πεθάηδ. 

 
 

 Πνιχ εκαληηθφο 

Λφγνο  

Αξθεηά εκαληηθφο 

Λφγνο  

Λίγν εκαληηθφο 

Λφγνο  

Διιηπήο Αλάιπζε 33% 0% 67% 

Πίλαθαο 4.17 Διιηπήο αλάιπζε 

Πξνβιήκαηα νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο: Γφμ απυ ηζξ εηαζνείεξ ααειμθυβδζακ ιε 5, μ μπμίμξ 

απμηεθεί ηαζ ημκ ηαηχηενμ ααειυ πμο δυεδηε. Δκχ ιυκμ ιία εηαζνεία ααειμθυβδζε ιε 10, πμο 

απμηεθεί ηαζ ηδ ιέβζζηδ ααειμθμβία πμο δυεδηε. 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο δυεδηε είκαζ 6,5, μ μπμίμξ απμηεθεί ηαζ ημκ ιεβαθφηενμ απυ 

υθμοξ. 

φιθςκα ιε ηδκ παναπάκς οπυεεζδ πμο έβζκε, μζ εηαζνίεξ πμο εεςνμφκ ημ θυβμ πμθφ ζδιακηζηυ 

υζμκ αθμνά ηδ ιδ ηήνδζδ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ, απμηεθμφκ ημ 17%, ανηεηά ζδιακηζηυ ημ 

83% ηαζ θίβμ ζδιακηζηυ 0% (Πίκαηαξ 4.18). 
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 Πνιχ εκαληηθφο 

Λφγνο  

Αξθεηά εκαληηθφο 

Λφγνο  

Λίγν εκαληηθφο 

Λφγνο  

Πξνβιήκαηα 

Οξγάλσζεο  
17% 83% 0% 

Πίλαθαο 4.18 Πξνβιήκαηα νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο 

 

Δπμιέκςξ μζ εηαζνίεξ πμο δδιζμονβμφκ ERP ζοζηήιαηα, εεςνμφκ υηζ μ ζδιακηζηυηενμξ θυβμξ 

πμο ηαεοζηενεί δ οθμπμίδζδ εκυξ ERP ζοζηήιαημξ είκαζ ηα πνμαθήιαηα μνβάκςζδξ ηδξ 

επζπείνδζδξ ζηδκ μπμία εβηαηαζηάεδηε ημ ERP. Θεςνμφκ δδθαδή υηζ επζπεζνήζεζξ δεκ είκαζ 

έημζιεξ κα δεπεμφκ εβηαηάζηαζδ εκυξ ERP, ιε απμηέθεζια κα πνμηφπημοκ δοζημθίεξ μζ μπμίεξ 

ειπμδίγμοκ ηδκ ηήνδζδ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ. 

Αλέηνηκν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο: Μζα απυ ηζξ εηαζνείεξ ααειμθυβδζε ιε 4, μ μπμίμξ 

απμηεθεί ηαζ ημκ ηαηχηενμ ααειυ πμο δυεδηε. Δπίζδξ ιζα ιυκμ απυ ηζξ εηαζνείεξ ααειμθυβδζε 

ιε 9, πμο απμηεθεί ηαζ ηδ ιέβζζηδ ααειμθμβία πμο δυεδηε. 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο δυεδηε είκαζ πενίπμο 6.2. Οδδβμφιαζηε θμζπυκ ζημ 

ζοιπέναζια υηζ ημ ακέημζιμ πνμζςπζηυ δζαδναιαηίγεζ ζπμοδαίμ νυθμ υζμκ αθμνά ηζξ 

ηαεοζηενήζεζξ ηςκ ένβςκ. 

φιθςκα ιε ηδκ παναπάκς οπυεεζδ πμο έβζκε, μζ εηαζνίεξ πμο εεςνμφκ ημ θυβμ πμθφ 

ζδιακηζηυ υζμκ αθμνά ημ ακέημζιμ πνμζςπζηυ ηδξ επζπείνδζδξ πμο έβζκε δ εβηαηάζηαζδ ημο 

ERP,απμηεθμφκ ημ 17%, ανηεηά ζδιακηζηυ ημ 67% ηαζ θίβμ ζδιακηζηυ 17% (Πίκαηαξ 4.19, 

πήια 4.7). 

οιπεναίκμοιε θμζπυκ υηζ μζ εηαζνείεξ πμο ηαηαζηεοάγμοκ ζοζηήιαηα ERP απμδίδμοκ ηζξ 

ηαεοζηενήζεζξ ημο ένβμ, ζημ πνμζςπζηυ ηδξ επζπείνδζδξ πμο βίκεηαζ δ εβηαηάζηαζδ 

εεςνχκηαξ υηζ μζ ενβαγυιεκμζ δεκ έπμοκ ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ βζα κα ακηεπελέθεμοκ ζηζξ 

πνμζδμηίεξ ημο ζοζηήιαημξ. 
 

 Πνιχ εκαληηθφο 

Λφγνο  

Αξθεηά εκαληηθφο 

Λφγνο  

Λίγν εκαληηθφο 

Λφγνο  

Αλέηνηκν Πξνζσπηθφ 

ηεο Δπηρείξεζεο  
17% 67% 17% 

Πίλαθαο 4.19 Αλέηνηκν πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο 

Διιηπήο ηερλνγλσζία ηεο νκάδαο εξγαζίαο: Σέζζενζξ απυ ηζξ εηαζνείεξ ααειμθυβδζακ ιε 2, μ 

μπμίμξ απμηεθεί ηαζ ημκ ηαηχηενμ ααειυ πμο δυεδηε. Γφμ απυ ηζξ εηαζνείεξ ααειμθυβδζακ ιε 3, 

πμο απμηεθεί ηαζ ηδ ιέβζζηδ ααειμθμβία πμο δυεδηε. 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο δυεδηε είκαζ 2.3, μ μπμίμξ απμηεθεί έκακ απυ ημοξ πζμ 

ιζηνμφξ ιέζμοξ υνμοξ ααειμθμβίαξ. 

Οζ εηαζνίεξ πμο εεςνμφκ ηδκ εθθζπή ηεπκμβκςζία ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ζδιακηζηυ θυβμ 

ηαεοζηένδζδξ, απμηεθμφκ ημ 0%, ανηεηά ζδιακηζηυ ημ 0% ηαζ θίβμ ζδιακηζηυ 100% 

οιπεναίκμοιε υηζ υθεξ μζ εηαζνείεξ εεςνμφκ ημ πνμζςπζηυ πμο δζαεέημοκ άνηζα ηαηανηζζιέκμ, 

ιε πμθθέξ βκχζεζξ υζμκ αθμνά ηδκ ηεπκμθμβία ημο ζοζηήιαημξ ημοξ. Ζ μιάδα ενβαζίαξ ημοξ 

θμζπυκ έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα ακηεπελέθεεζ ζε δοζημθίεξ πμο πνμηφπημοκ ηαζ κα ηζξ πεζνίγεηαζ 

άνζζηα, χζηε κα ιδκ ηαεοζηενεί ημ πνμκμδζάβναιια. 

Αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο: Μία απυ ηζξ εηαζνείεξ 

ααειμθυβδζε ιε 2, μ μπμίμξ απμηεθεί ηαζ ημκ ηαηχηενμ ααειυ πμο δυεδηε. Γφμ απυ ηζξ 

εηαζνείεξ ααειμθυβδζακ ιε 7, πμο απμηεθεί ηαζ ηδ ιέβζζηδ ααειμθμβία πμο δυεδηε. 

Οζ εηαζνίεξ πμο εεςνμφκ υηζ δ ακεπανηήξ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ηδξ επζπείνδζδξ είκαζ 

έκαξ ζδιακηζηυξ θυβμξ ηαεοζηένδζδξ, απμηεθμφκ ημ 0%, ανηεηά ζδιακηζηυ θυβμ ημ 67% ηαζ 

θίβμ ζδιακηζηυ ημ 33% (Πίκαηαξ 4.20) 
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 Πνιχ εκαληηθφο 

Λφγνο  

Αξθεηά εκαληηθφο 

Λφγνο  

Λίγν εκαληηθφο 

Λφγνο  

Αλεπαξθήο 

Δθπαίδεπζε 

Πξνζσπηθνχ 

0% 67% 33% 

Πίλαθαο 4.20 Αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ 
 

Οζ πζμ πμθθέξ εηαζνείεξ πζζηεφμοκ υηζ ημ πνμζςπζηυ ηδξ επζπείνδζδξ δεκ έπεζ πάνεζ ηζξ 

ηαηάθθδθεξ βκχζεζξ ιέζς πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ. Έηζζ δεκ ιπμνεί κα πεζνζζηεί ζςζηά ηαζ 

απμηεθεζιαηζηά ημ κέμ αοηυ ζφζηδια, ιε απμηέθεζια κα ηαεοζηενεί ημ πνμκμδζάβναιια ημο 

ένβμο. 

Αθαηάιιειε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ: Σέζζενζξ απυ ηζξ εηαζνείεξ ααειμθυβδζακ ιε 

1, μ μπμίμξ απμηεθεί ηαζ ημκ ηαηχηενμ ααειυ πμο δυεδηε. Μυθζξ ιία ααειμθυβδζε ιε 10, πμο 

απμηεθεί ηαζ ηδ ιέβζζηδ ααειμθμβία πμο δυεδηε. 

114 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο δυεδηε είκαζ 3.6. 

Οζ εηαζνίεξ πμο εεςνμφκ υηζ δ αηαηάθθδθδ ιεεμδμθμβία ακάπηολδξ ημο ένβμο είκαζ έκαξ 

ζδιακηζηυξ θυβμξ ηαεοζηένδζδξ, απμηεθμφκ ημ 33%, ανηεηά ζδιακηζηυ θυβμ ημ 0% ηαζ θίβμ 

ζδιακηζηυ ημ 67%. (Πίκαηαξ 4.21). 
 

 Πνιχ εκαληηθφο 

Λφγνο  

Αξθεηά εκαληηθφο 

Λφγνο  

Λίγν εκαληηθφο 

Λφγνο  

Αθαηάιιειε 

Μεζνδνινγία 

Αλάπηπμεο έξγνπ  

33% 0% 67% 

Πίλαθαο 4.21 Αθαηάιιειε κεζνδνινγία αλάπηπμεο έξγνπ 

Οζ εηαζνείεξ δδθαδή πζζηεφμοκ υηζ ηαηά έκα ιεβάθμ πμζμζηυ εθανιυγμοκ ζςζηή ιεεμδμθμβία 

ηαζ δίκμοκ ηδκ έιθαζδ πμο πνέπεζ ζηα δζάθμνα ζδιεία ηδξ οθμπμίδζδξ. Απμηέθεζια αοημφ 

είκαζ δ ζηακμπμζδηζηή δζελαβςβή ηςκ θάζεςκ ακάπηολδξ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ δ ηήνδζδ ημο 

πνμκμδζαβνάιιαημξ. 

Πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο: Μία απυ ηζξ εηαζνείεξ ααειμθυβδζε ιε 1, μ μπμίμξ απμηεθεί ηαζ ημκ 

ηαηχηενμ ααειυ πμο δυεδηε. Δπίζδξ ιία ααειμθυβδζε ιε 10, πμο απμηεθεί ηαζ ηδ ιέβζζηδ 

ααειμθμβία πμο δυεδηε. 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο δυεδηε είκαζ 5,2. Αοηυξ μ ιέζμξ υνμξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ 

ιεβαθφηενμοξ ιέζμοξ υνμοξ. 

Οζ εηαζνίεξ πμο εεςνμφκ υηζ ηα πνμαθήιαηα επζημζκςκίαξ είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ θυβμξ 

ηαεοζηένδζδξ, απμηεθμφκ ημ 33%, ανηεηά ζδιακηζηυ θυβμ ημ 17% ηαζ θίβμ ζδιακηζηυ ημ 50% 

(Πίκαηαξ 4.22). 

Οζ εηαζνίεξ έκα ιένμξ ηδξ εοεφκδξ βζα ηδκ ιδ ηήνδζδ εκυξ πνμκμδζαβνάιιαημξ ημ, εεςνμφκ υηζ 

έπεζ δ ιδ ηαθή επζημζκςκία ιε ημοξ πεθάηεξ. Πμθθέξ θμνέξ δ έθθεζρδ ηαηακυδζδξ ηαζ 

ζοκεκκυδζδξ δδιζμονβεί πνμαθήιαηα ηαζ ακαηαναπέξ, ηα μπμία έπμοκ ςξ απμηέθεζια κα 

ηαεοζηενμφκ ημ ένβμ. 
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 Πνιχ εκαληηθφο 

Λφγνο  

Αξθεηά εκαληηθφο 

Λφγνο  

Λίγν εκαληηθφο 

Λφγνο  

Πξνβιήκαηα 

Δπηθνηλσλίαο  
33% 17% 50% 

Πίλαθαο4.22 Πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο 

Καζπζηεξήζεηο ζηελ αλάπηπμε λένπ θψδηθα: Μία απυ ηζξ εηαζνείεξ ααειμθυβδζε ιε 1, μ 

μπμίμξ απμηεθεί ηαζ ημκ ηαηχηενμ ααειυ πμο δυεδηε. Δπίζδξ ιία ααειμθυβδζε ιε 10, πμο 

απμηεθεί ηαζ ηδ ιέβζζηδ ααειμθμβία πμο δυεδηε. 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο δυεδηε είκαζ 5,2. Αοηυξ μ ιέζμξ υνμξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ 

ιεβαθφηενμοξ ιέζμοξ υνμοξ. 

Οζ εηαζνίεξ πμο εεςνμφκ υηζ μζ ηαεοζηενήζεζξ ζηδκ ακάπηολδ κέμο ηχδζηα είκαζ έκαξ 

ζδιακηζηυξ θυβμξ ηαεοζηένδζδξ, απμηεθμφκ ημ 33%, ανηεηά ζδιακηζηυ θυβμ ημ 17% ηαζ θίβμ 

ζδιακηζηυ ημ 50% (Πίκαηαξ 4.23). 
 

 Πνιχ εκαληηθφο 

Λφγνο  

Αξθεηά εκαληηθφο 

Λφγνο  

Λίγν εκαληηθφο 

Λφγνο  

Καζπζηεξήζεηο ζηελ 

Αλάπηπμε λένπ 

Κψδηθα 

33% 17% 50% 

Πίλαθαο 4.23 Καζπζηεξήζεηο ζηελ αλάπηπμε λένπ θώδηθα 

Οζ εηαζνείεξ θμζπυκ εεςνμφκ υηζ πμθθέξ θμνέξ δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ηυζμ έβηαζνα ζηζξ κέεξ 

ακάβηεξ πμο πνμηφπημοκ .ηακ ημ απαζημφκ θμζπυκ μζ ζοκεήηεξ, ημ πνμζςπζηυ ημοξ μθείθεζ κα 

ακαπηφλεζ κέμ ηχδζηα, μ μπμίμξ εα ηαθφρεζ ηζξ κέεξ ακάβηεξ πμο πνμηφπημοκ. Αοηυ ιπμνεί κα 

πάνεζ ανηεηά ιεβάθμ δζάζηδια ηαζκά ηαεοζηενήζεζ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο ένβμο. 

Απξφβιεπηα θφζηε: Γφμ απυ ηζξ εηαζνείεξ ααειμθυβδζακ ιε 1, μ μπμίμξ απμηεθεί ηαζ ημκ 

ηαηχηενμ ααειυ πμο δυεδηε. Δπίζδξ ιία ααειμθυβδζε ιε 8, πμο απμηεθεί ηαζ ηδ ιέβζζηδ 

ααειμθμβία πμο δυεδηε. 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο δυεδηε είκαζ 4.2 πενίπμο. 

Οζ εηαζνίεξ πμο εεςνμφκ υηζ ηα απνυαθεπηα ηυζηδ είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ θυβμξ ηαεοζηένδζδξ, απμηεθμφκ 

ημ 17%, ανηεηά ζδιακηζηυ θυβμ ημ 33% ηαζ θίβμ ζδιακηζηυ ημ 50% (Πίκαηαξ 4.24). 

 

 

 
 

 Πνιχ εκαληηθφο 

Λφγνο  

Αξθεηά εκαληηθφο 

Λφγνο  

Λίγν εκαληηθφο 

Λφγνο  

Απξφβιεπηα Κφζηε  33% 17% 50% 

 Πίλαθαο 4.24  Απξόβιεπηα θόζηε  

Σέθμξ μζ εηαζνείεξ πζζηεφμοκ υηζ ηα ηυζηδ πμο πνμηφπημοκ ζηδκ πμνεία οθμπμίδζδξ ηαζ εβηαηάζηαζδξ ημο 

ένβμο, πςνίξ κα έπμοκ πνμαθεθεεί, απμηεθμφκ έκα ανηεηά ζδιακηζηυ θυβμ ηαεοζηένδζδξ, υπζ υιςξ ηζ 

απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ. Ωζηυζμ δεκ παφμοκ κα είκαζ ανηεηέξ μζ πενζπηχζεζξ πμο ένβα έπμοκ 

ιείκεζ ζηάζζια βζα ιεβάθμ δζάζηδια θυβς απνυαθεπηςκ μζημκμιζηχκ πνμαθδιάηςκ. 
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4.2 ΔΡΔΤΝΑ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ 

ERP

Μεηά απυ ένεοκα πμο πναβιαημπμζήζαιε, ζε 33 επζπεζνήζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκ πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα ERP, μδδβδεήηαιε ζε μνζζιέκα ζοιπενάζιαηα πμο μιμθμβμοιέκςξ έπμοκ ιεβάθμ 

εκδζαθένμκ. 

Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζε επζπεζνήζεζξ πμζηίθμο ιεβέεμοξ, είδμοξ ηαζ πνυκμο θεζημονβίαξ. 

Σα μκυιαηα ηςκ εηαζνεζχκ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ ERP πμο πνμςεμφκ βζα εοκυδημοξ θυβμοξ δεκ 

ακαθένμκηαζ ζημ ηείιεκμ πμο αημθμοεεί. 

Σα άημια πμο απάκηδζακ ζηα ενςηήιαηα ιαξ ήηακ απθμί πνήζηεξ αθθά ηαζ ελεζδζηεοιέκμζ 

ειπεζνμβκχιμκεξ ιδπακμβνάθδζδξ. Δοκυδημ θμζπυκ είκαζ υηζ άημια πμο δεκ είπακ ζδζαίηενεξ 

βκχζεζξ αλζμθυβδζακ ημ ζφζηδια ιε πενζζζυηενδ επζείηεζα ζε ζπέζδ ιε ημ ελεζδζηεοιέκμ 

πνμζςπζηυ, ημ μπμίμ πζεακχξ κα είπε ηαθφηενδ βκχζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ηυζμ ημο ERP υζμ ηαζ 

άθθςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ. Δίκαζ πνμθακέξ επίζδξ, υηζ ηα άημια πμο ήηακ πζμ 

εκδιενςιέκα, έδςζακ πζμ ζςζηέξ απακηήζεζξ, δζεοημθφκμκηαξ έηζζ ηδκ ένεοκα ιαξ υζμκ αθμνά 

ηδκ μνευηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ. 

Σέθμξ, μζ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ ζηα ενςηήιαηα πμο εέζαιε, ήηακ ηαεανά οπμηεζιεκζηέξ ηαζ 

δεκ είπαιε ηδκ δοκαηυηδηα κα εθέβλμοιε ηδκ μνευηδηα ημοξ . 

4.2.1 Γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα ERP 

4.2.1.1 Υξφλνο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ERP 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: Πφζν θαηξφ πεξίπνπ ρξεζηκνπνηείηε ην ERP ζηελ 

επηρείξεζε ζαο (ζε κήλεο); 

Οζ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ θαίκμκηαζ ζηδκ βναθζηή πανάζηαζδ ζημ πήια 4.14. 

 
ρήκα 4.14 Χξόλνο ρξεζηκνπνίεζεο ηνλ ERP 

Απυ ηδκ παναπάκς βναθζηή πανάζηαζδ παναηδνμφιε υηζ μ εθάπζζημξ πνυκμξ πνδζζιμπμίδζδξ 

ημο ERP, απυ ηζξ εηαζνίεξ πμο ζοιπθήνςζακ ημ ενςηδιαημθυβζμ, είκαζ ιυθζξ έκαξ ιήκαξ. 

Ωζηυζμ, δφμ απυ ηζξ εηαζνίεξ πνδζζιμπμζμφκ ζφζηδια ERP 108 ιήκεξ, μ μπμίμξ είκαζ ηαζ μ 

ιέβζζημξ πνυκμξ πνδζζιμπμίδζδξ ημο ERP. 

 

Οδδβμφιαζηε θμζπυκ ζημ ζοιπέναζια, υηζ μ ιέζμξ υνμξ ημο πνυκμο πνήζδξ ημο ζοζηήιαημξ 

ERP, είκαζ πενίπμο 41 ιήκεξ. Γδθαδή πενίπμο ηνία πνυκζα ηαζ ηέζζενζξ ιήκεξ. 

Θα ιπμνμφζε θμζπυκ ηακείξ κα πεζ υηζ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ERP, υζμκ αθμνά ηδκ 

Δθθάδα, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Καζ ιάθζζηα ιε ημ πέναζια ηςκ πνυκςκ, δ 
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πνήζδ ημοξ βίκεηαζ μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενδ. 

4.2.1.2 Kαηά πφζν ην ERP θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε 

ήηακ ημ ελήξ: Θεσξείηε φηη ην ινγηζκηθφ ERP πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαιχπηεη επαξθψο ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζαο ; (βαζκνινγήζηε απφ 1 έσο 10 - 10: πνιχ επαξθψο, 1: θαζφινπ) 

Ζ παιδθυηενδ ααειμθμβία πμο δυεδηε απυ επζπείνδζδ, ήηακ ημ 5. Ωζηυζμ εκκζά απυ ηζξ ηνζάκηα 

ηνεζξ επζπεζνήζεζξ έδςζακ ηδ ιέβζζηδ ααειμθμβία, δδθαδή 10. Γδθαδή, μ ιέζμξ υνμξ ημο 

ααειμφ ζηακμπμίδζδξ, είκαζ πενίπμο 8,63. 

Θεςνμφιε υηζ μζ επζπεζνήζεζξ πμο έδςζακ ααειμθμβία απυ 8 έςξ 10 είκαζ πμθφ ζηακμπμζδιέκεξ, 

αοηέξ πμο ααειμθυβδζακ απυ 5 έςξ 7 είκαζ ανηεηά ζηακμπμζδιέκεξ ηαζ αοηέξ πμο 

ααειμθυβδζακ απυ 1 έςξ 4 δεκ είκαζ ηαευθμο ζηακμπμζδιέκεξ. Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ ημ 85% 

ηςκ επζπεζνήζεςκ είκαζ πμθφ ζηακμπμζδιέκεξ υζμκ αθμνά ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημοξ, ημ 

15% είκαζ ανηεηά ζηακμπμζδιέκεξ, εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ ιδ ζηακμπμζδιέκςκ είκαζ ιδδεκζηυ 

(Πίκαηαξ 4.25). 
 

 Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλεο  Αξθεηά 

Ηθαλνπνηεκέλεο   

Καζφινπ 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Πνζνζηφ 

ηθαλνπνίεζεο  
85% 15% 0% 

Πίλαθαο 4.25 Πνζνζηό θάιπςεο αλαγθώλ ηεο επηρείξεζεο 
 

οιπεναζιαηζηά, εα ιπμνμφζε κα πεζ ηακείξ υηζ έκα πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ERP, ηαθφπηεζ 

ζε ζηακμπμζδηζηυ, έςξ ηαζ πμθφ ιεβάθμ ααειυ ηζξ ακάβηεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Κάηζ ηέημζμ 

είκαζ εφθμβμ κα ζοιααίκεζ, εθυζμκ είκαζ έκα ζφβπνμκμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια πμο έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα εκζςιαηχκεζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ή εθανιμβέξ ηαζ βεκζηυηενα κα αημθμοεεί ηζξ 

ελεθίλεζξ. 

 

 

4.2.1.3 Καηά πφζν ην ERP αθνκνηψζεθε εχθνια απφ ηελ επηρείξεζε Σμ ενχηδια πμο 

ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: Θεσξείηε φηη ην ζχζηεκα ERP πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ 

επηρείξεζεο ζαο   αθνκνηψζεθε εχθνια απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηα ζηειέρε ζαο; 

(βαζκνινγήζηε απφ 1 έσο 10- 10: πνιχ εχθνια,, 1: πνιχ δχζθνια) 

 

Ζ παιδθυηενδ ααειμθμβία πμο δυεδηε, απυ δφμ επζπεζνήζεζξ ιάθζζηα, ήηακ ημ 4. Ωζηυζμ 

ηέζζενζξ απυ ηζξ ηνζάκηα ηνεζξ επζπεζνήζεζξ έδςζακ ηδ ιέβζζηδ ααειμθμβία, 10. 

Oδδβμφιαζηε θμζπυκ ζημ ζοιπέναζια, υηζ μ ιέζμξ υνμξ ημο ααειμφ ζηακμπμίδζδξ, είκαζ 

πενίπμο 7.66. 

Θεςνμφιε υηζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ πμο έδςζακ ααειμθμβία απυ 8 έςξ 10 δ αθμιμίςζδ ήηακ πμθφ 

εφημθδ, ζε αοηέξ πμο ααειμθυβδζακ απυ 5 έςξ 7 ήηακ ανηεηά εφημθδ ηαζ ζε αοηέξ πμο 

ααειμθυβδζακ απυ 1 έςξ 4 δεκ ήηακ ηαευθμο εφημθδ. Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ ζημ 61% 

πενίπμο ηςκ επζπεζνήζεςκ δ αθμιμίςζδ έβζκε πμθφ εφημθα, ζημ 33% πενίπμο 

πναβιαημπμζήεδηε ανηεηά εφημθα, εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο δεκ αθμιμίςζακ 

εφημθα ημ ζφζηδια ήηακ 6%. Πίκαηαξ 4.26, πήια 4.18). 
 

 Πνιχ Δχθνιε 

Αθνκνίσζε 

Αξθεηά Δχθνιε 

Αθνκνίσζε 

Γχζθνιε Αθνκνίσζε 

Πνζνζηφ 

Αθνκνίσζεο  
61% 33% 6% 

Πίλαθαο 4.26 Πνζνζηό βαζκνύ αθνκνίσζεο ηνπ ERP 
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Πνζνζηφ βαζκνχ αθνκνίσζεο ηνπ ERP 

6% 

33%

                                      
61% 

□ Δπζπεζνήζεζξ πμο αθμιμίςζακ πμθφ εφημθα ημ ERP 

■ Επιχειρήςεισ που αφομοίωςαν αρκετά εφκολα το ERP 

□ Δπζπεζνήζεζξ πμο αθμιμίςζακ δφζημθα ημ ERP 

ρήκα 4.18 Πνζνζηό βαζκνύ αθνκνίσζεο ηνπ ERP 

Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, ηυζμ ηα ζηεθέπδ υζμ ηαζ μζ πνήζηεξ, 

αθμιμζχκμοκ απυ ανηεηά έςξ πμθφ εφημθα ημ ζφζηδια ERP πμο εβηαηαζηάεδηε. Δθάπζζηεξ 

είκαζ μζ πενζπηχζεζξ πμο πανμοζίαζακ δοζημθία αθμιμίςζδξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ ERP 

είκαζ έκα πμθφ εφπνδζημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ηυζμ βζα ημ ελεζδζηεοιέκμ υζμ ηαζ βζα ημ 

ακεζδίηεοημ πνμζςπζηυ. Δπίζδξ αοηή δ εοημθία αθμιμίςζδξ εκδεπυιεκα κα ζδιαίκεζ υηζ μζ 

επζπεζνήζεζξ δζαεέημοκ ανηεηά ιεβάθμ ηιήια ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ. Κάηζ ηέημζμ 

ένπεηαζ ζε ακηίθαζδ ιε ηζξ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ απυ ηζξ εηαζνείεξ πμο ηαηαζηεοάγμοκ 

ERP 

 

4.2.1.4 Ωθέιεηα ηεο επηρείξεζεο απφ ην ERP 

4.2.1.4.1 Καηά πυζμ ημ ERP ςθέθδζε ηδκ επζπείνδζδ 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: Θεσξείηε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ERP 

σθέιεζε ηελ επηρείξεζε ζαο; 

• Ναζ 

•πζ 

                •Δκ ιένεζ 

Oζ ηνζάκηα απυ ηζξ ηνζάκηα ηνεζξ επζπεζνήζεζξ, δδθαδή ημ 91% πενίπμο, απάκηδζακ εεηζηά. Σνεζξ 

απυ αοηέξ, δδθαδή πμζμζηυ πενίπμο 9%, απάκηδζακ υηζ ςθεθήεδηακ εκ ιένεζ, εκχ ηαιία 

επζπείνδζδ δεκ απάκηδζε υηζ δεκ ςθεθήεδηε (Πίκαηαξ 4.27, πήια 4.19). 

οιπεναζιαηζηά ημ ERP πμο εβηαείζηαηαζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ςθεθεί ηδκ πθεζμρδθία αοηχκ. 
 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ Πνζνζηφ Δλ Μέξε 

Ωθέιεζε ηελ 

Δπηρείξεζε 
91.00% 0% 9% 

Πίλαθαο 4.27 Πνζνζηό σθέιεηαο ηεο επηρείξεζεο από ην ERP 
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Ωθέιεζε ηελ επηρείξεζε 

 

0% 9% 
 

■ Πμζμζηυ καζ 

■ Πμζμζηυ υπζ 

■ Πμζμζηυ εκ ιένεζ 

91% 

ρήκα 4.19 Πνζνζηό σθέιεηαο ηεο επηρείξεζεο από ην ERP 

 

4.2.1.4.2 Πμζμοξ ημιείξ  ςθέθδζε ημ ERP 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: ε πνηνπο ηνκείο ζεσξείηε φηη σθέιεζε ηελ 

επηρείξεζε ζαο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΚΡ; 

• Ακηαβςκζζηζηυηδηα 

• Κενδμθμνία 

• Ονβάκςζδ 

• Κυζημξ θεζημονβίαξ 

• Πςθήζεζξ 

•  Παναβςβζηυηδηα 

Αληαγσληζηηθφηεηα: ζμκ αθμνά ημκ ημιέα ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ μζ δέηα εκκέα 

επζπεζνήζεζξ, δδθαδή ημ 58%, απάκηδζακ υηζ ςθεθήεδηακ εκχ μζ οπυθμζπεξ απάκηδζακ υπζ 

(Πίκαηαξ 4.28). 

 

Γδθαδή αοηέξ μζ επζπεζνήζεζξ παναηήνδζακ υηζ απυ ηδ ζηζβιή πμο εβηαηαζηάεδηε ημ ERP ζ’ 

αοηέξ, άνπζζακ κα οπενηενμφκ ηαζ κα είκαζ ζε πθεμκεηηζηή εέζδ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ακηαβςκζζηέξ 

ημοξ Σμ ζφζηδια ERP θμζπυκ ζοκέααθε ανηεηά χζηε αοηέξ κα οπενέπμοκ ηαζ κα ζδιεζχκμοκ 

ιεβαθφηενδ πνυμδμ ζε ζπέζδ ιε ακηαβςκζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ πμο πνμζθένμοκ μιμεζδείξ 

οπδνεζίεξ ή πνμσυκηα. 
 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Αληαγσληζηηθφηεηα 58% 42% 

Πίλαθαο 4.28 Πνζνζηό σθέιεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο 
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Κεξδνθνξία: ζμκ αθμνά ημκ ημιέα ηδξ ηενδμθμνίαξ μζ είημζζ επζπεζνήζεζξ, δδθαδή ημ 61%, 

απάκηδζακ υηζ ςθεθήεδηακ εκχ μζ οπυθμζπεξ απάκηδζακ υπζ (Πίκαηαξ 4.29). 
 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Κεξδνθνξία 61% 39% 

 

Πίλαθαο 4.29 Πνζνζηό σθέιεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο θεξδνθνξίαο 
 

Αοηέξ θμζπυκ μζ 20 επζπεζνήζεζξ ιεηά ηδκ εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ είπακ ιζα αλζμζδιείςηδ 

αφλδζδ ηςκ ηενδχκ. Σα έζμδα θμζπυκ ηδξ επζπείνδζδξ αολάκμκηαζ ζδιακηζηά εθυζμκ 

πανάβμκηαζ πενζζζυηενα πνμσυκηα ζε ιζηνυηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ βεκζηυηενα εοκμμφκηαζ μζ 

πςθήζεζξ. 

Οξγάλσζε: Γζα ημκ ημιέα ηδξ μνβάκςζδξ μζ ηνζάκηα ιία επζπεζνήζεζξ, δδθαδή ημ 94%, 

απάκηδζακ υηζ ςθεθήεδηακ εκχ μζ οπυθμζπεξ απάκηδζακ υπζ (Πίκαηαξ 4.30). 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Οξγάλσζε 94% 6% 

                                   
                                          Πίλαθαο 4.30 Πνζνζηό σθέιεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο 
 

 

 

Οζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ έδζκακ ιεβάθδ έιθαζδ ζημ πυζμ απμηεθεζιαηζηά αμήεδζε 

ημ ERP ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηαζ μνβάκςζδ ημοξ. Δλαζηίαξ ημο ERP θμζπυκ, ηα δεδμιέκα ηαζ 

μζ πθδνμθμνίεξ ηδξ επζπείνδζδξ είκαζ πενζζζυηενμ ηαλζκμιδιέκα ιε απμηέθεζια κα ιπμνμφκ κα 

ηα εηιεηαθθεοημφκ ηαηά ημ αέθηζζημ ηνυπμ. 

Κφζηνο ιεηηνπξγίαο: Δπζπθέμκ μζ είημζζ πέκηε επζπεζνήζεζξ, δδθαδή ημ 76% αοηχκ, απάκηδζακ 

υηζ ςθεθήεδηακ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ, εκχ ημ 24% αοηχκ, απάκηδζακ 

υπζ (Πίκαηαξ 4.31). 

Με ημ ERP θμζπυκ ιεζχκμκηαζ ζδιακηζηά ηα ηυζηδ ηδξ επζπείνδζδξ πμο ημ εβηαεζζηά εθυζμκ 

είκαζ πενζζζυηενμ μνβακςιέκδ. Δπίζδξ μζ ενβαζίεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζε ηάεε επζπείνδζδ 

δζελάβμκηαζ πενζζζυηενμ μιαθά, πζμ ζοκημκζζιέκα ηαζ ζε ιζηνυηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ιε 

απμηέθεζια κα ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ. 
 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Κφζηνο ιεηηνπξγίαο 76% 24% 

Πίλαθαο 4.31 Πνζνζηό σθέιεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο 
 

 

Πσιήζεηο: ημκ ημιέα ηςκ πςθήζεςκ μζ είημζζ ηέζζενζξ επζπεζνήζεζξ, δδθαδή ημ 73%, 

απάκηδζακ υηζ ςθεθήεδηακ εκχ μζ οπυθμζπεξ απάκηδζακ υπζ ( Πίκαηαξ 4.32). 
 

Με ηδκ εθανιμβή ημο ERP ζηζξ επζπεζνήζεζξ παναηήνδζακ υηζ μζ πςθήζεζξ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ 

αολήεδηακ ιε απμηέθεζια, υπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς, κα έπμοκ ηαζ αφλδζδ ηςκ ηενδχκ 

ημοξ.
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 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Πσιήζεηο 73% 27% 

Πίλαθαο 4 32 Πνζνζηό σθέιεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ 

 

Με ηδκ εθανιμβή ημο ERP ζηζξ επζπεζνήζεζξ παναηήνδζακ υηζ μζ πςθήζεζξ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ 

αολήεδηακ ιε απμηέθεζια, υπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς, κα έπμοκ ηαζ αφλδζδ ηςκ ηενδχκ 

ημοξ

 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Πσιήζεηο 73% 27% 

Πίλαθαο 4 32 Πνζνζηό σθέιεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ 

 

Παξαγσγηθφηεηα: Σέθμξ ζημκ ημιέα ηδξ παναβςβζηυηδηαξ μζ είημζζ μπηχ επζπεζνήζεζξ, δδθαδή 

ημ 85%, απάκηδζακ υηζ ςθεθήεδηακ εκχ μζ οπυθμζπεξ απάκηδζακ υπζ (Πίκαηαξ 4.33). 

Απυ ηδ ζηζβιή δδθαδή πμο άνπζζε δ θεζημονβία ημο ERP ζηδκ επζπείνδζδ, παναηδνήεδηε υηζ 

πνεζάγμκηακ θζβυηενμξ πνυκμξ βζα ηδκ παναβςβή ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πμζυηδηαξ πνμσυκημξ ζε 

ζπέζδ ιε πνζκ. 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Παξαγσγηθφηεηα 85% 15% 

Πίλαθαο 4.33 Πνζνζηό σθέιεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγηθόηεηαο 

 

4.2.1.5 Ύπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ERP 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: έρεηε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ επηρείξεζε γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP; 

ηδκ ένεοκα ιαξ, μζ δέηα εκκέα απυ ηζξ ηνζάκηα ηνεζξ επζπεζνήζεζξ, δδθαδή ημ 58% αοηχκ, 

πενίπμο, απάκηδζακ υηζ έπμοκ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ημο ζοζηήιαημξ 

ημοξ, εκχ μζ οπυθμζπεξ έδςζακ ανκδηζηή απάκηδζδ (Πίκαηαξ 4.34). 
 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Δμεηδηθεπκέλν Πξνζσπηθφ 58% 42% 

Πίλαθαο 4.34 Πνζό ημ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ERP 

 

 

Παναηδνμφιε υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ επζπεζνήζεςκ δζαεέηεζ ηαηανηζζιέκμ πνμζςπζηυ. Κάηζ 

ηέημζμ ζοιθςκεί ηαζ ιε ηδκ απάκηδζδ πμο δυεδηε ζε πνμδβμφιεκμ ενχηδια, υηζ δδθαδή ημ 

ERP αθμιμζχεδηε ζπεηζηά εφημθα απυ ηδκ επζπείνδζδ ζηδκ μπμία εβηαηαζηάεδηε. Σμ 

πμζμζηυ υιςξ αοηχκ πμο δε δζαεέημοκ δεκ είκαζ ηαευθμο ιζηνυ. Κάηζ ηέημζμ εκδεπυιεκα κα 

ζδιαίκεζ υηζ ημ ERP ίζςξ κα ιδκ απμδίδεζ ηαηά ημκ ιέβζζημ δοκαηυ ηνυπμ. Δπίζδξ πμθθέξ απυ 

ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο δεκ είπακ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ ιαξ επζζήιακακ υηζ δέπμκηαζ ηεπκζηή 

οπμζηήνζλδ ή αηυια ηαζ ηδθεθςκζηή αμήεεζα απυ ηδκ εηαζνία πμο ημοξ πνμιήεεοζε ημ 

ζφζηδια 

4.2.1.6 πρλφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ ERP 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: Πφζεο θνξέο πεξίπνπ ην έηνο ρξεηάδεζηε ηερληθή 

ππνζηήξημε απφ ηελ εηαηξεία πνπ ζαο πξνκήζεπζε ην ERP; 
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Οπηχ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ απάκηδζακ υηζ πνεζάγμκηαζ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ 2 θμνέξ ημ πνυκμ. 

Αοηυξ μ ανζειυξ απμηεθεί ηαζ ηδκ εθάπζζηδ εηήζζα ακάβηδ ηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ. Ζ ιέβζζηδ 

ακάβηδ ηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ ήηακ 96 θμνέξ εηδζίςξ. 

οιπεναζιαηζηά, μ ιέζμξ υνμξ ηδξ ακάβηδξ ηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ είκαζ πενίπμο 16 θμνέξ ημ 

πνυκμ. 

Πανάθθδθα, επζζδιάκεδηε απυ ηάπμζεξ επζπεζνήζεζξ υηζ δ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ πμο ημοξ 

πανέπεηαζ πνμένπεηαζ, απυ ηα ηεκηνζηά βναθεία ηδξ εηαζνείαξ ηδξ μπμίαξ ημ ζφζηδια 

πνδζζιμπμζμφκ, ηαζ υπζ απυ ακηζπνμζχπμοξ αοηήξ ηδ εηαζνίαξ μζ μπμίμζ απθά πςθμφκ ημ 

ζφζηδια ηδξ. 

Δδχ εα πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ θέβμκηαξ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ, εκκμμφιε ηδκ ακάβηδ ηδξ 

αμδεείαξ, ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ ειπεζνίαξ ηεπκζημφ βζα ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ πμο ηοπυκ 

πνμηφπημοκ. Αοηή δ οπμζηήνζλδ ιπμνεί κα βίκεηαζ είηε απυ ημκηά, είηε ιέζς ηδθεθχκμο. Σμ πυζεξ 

θμνέξ εα πνεζαζηεί ηεπκζηή οπμζηήνζλδ ελανηάηαζ απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ. Έκαξ απυ αοημφξ 

είκαζ ημ ηαηά πυζμ μζ πνήζηεξ πεζνίγμκηαζ ζςζηά ημ ζφζηδια. Δπίζδξ ζπμοδαίμ νυθμ παίγεζ δ 

φπανλδ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ ημ μπμίμ εα έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα οπμζηδνίγεζ ηεπκζηά ημ 

ζφζηδια. Αηυιδ ελανηάηαζ ηαζ απυ ημ πυζμ ζοπκά βίκεηαζ δ ακααάειζζδ ημο ζοζηήιαημξ ERP. 

4.2.1.7 Ύπαξμε ζπκβνιαίνπ ππνζηήξημεο κε ηελ επηρείξεζε 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: έρεηε ζπκβφιαην γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ERP ηεο 

επηρείξεζεο ζαο; 

• Ναζ 

 

 •πζ 

 

 

Οζ ηνζάκηα ιζα απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ, δδθαδή ημ 94% πενίπμο απάκηδζακ υηζ έπμοκ ζοιαυθαζμ 

οπμζηήνζλδξ ιε ηδκ εηαζνία πμο ημοξ πνμιήεεοζε ημ ERP (Πίκαηαξ 4.35 ,πήια 4.29). Δθάπζζηεξ 

θμζπυκ είκαζ μζ επζπεζνήζεζξ μζ μπμίεξ δεκ οπέβναρακ ζοιαυθαζμ. Κάηζ ηέημζμ αέααζα ζοκεπάβεηαζ 

υηζ μζ επζπεζνήζεζξ αοηέξ είκαζ εηηεεεζιέκεξ ηαζ ηαευθμο ηαημπονςιέκεξ ζε ηοπυκ πνμαθήιαηα πμο 

πνμηφπημοκ ζπεηζηά ιε ημ ζφζηδια. Έηζζ θμζπυκ υηακ πνμηφρεζ ηάπμζμ πνυαθδια είκαζ 

ακαβηαζιέκεξ κα οπμζημφκ ημ μζημκμιζηυ αάνμξ πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ επίθοζδ ημο 

πνμαθήιαημξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ. Απυ ηδκ πθεονά ηδξ εηαζνείαξ πμο εβηαεζζηά ημ ERP, δ φπανλδ 

ζοιαμθαίμο είκαζ πμθφ ζδιακηζηή βζαηί ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ πνμ-ζοιθςκείηαζ ημ πμζυ ηαζ μ ηνυπμξ 

πθδνςιήξ ηδξ. 

 

 

 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Ύπαξμε ζπκβνιαίνπ 

ππνζηήξημεο 
94% 6% 

Πίλαθαο 4.35 Πνζνζηό ύπαξμεο ζπκβνιαίνπ ππνζηήξημεο 
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Ύπαξμε ζπκβφινπ ππνζηήξημεο 

6% 
 

■ Πμζμζηυ καζ 

■ Πμζμζηυ υπζ 

94% 

ρήκα 4.29 Πνζνζηό ύπαξμεο ζπκβνιαίνπ ππνζηήξημεο 

 

 

4.2.1.8 Καηά πφζν νη επηρεηξήζεηο ζα ζχζηελαλ ην ERP ζε άθθεξ 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: Θα ζπζηήλαηε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ERP ζε 

θάπνηα άιιε επηρείξεζε; 

 • Ναζ 

 •πζ 

                • Δκ ιένεζ 

Οζ είημζζ ηέζζενζξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ, δδθαδή πενίπμο ημ 73% αοηχκ απάκηδζακ πςνίξ 

εκδμζαζιυ υηζ εα ζφζηδκακ ημ ERP ζε άθθεξ. Μία επζπείνδζδ, δδθαδή πμζμζηυ ιυθζξ 3%, 

απάκηδζε υηζ δε εα ζφζηδκε ημ ERP ζφζηδια ζε άθθεξ. 8 επζπεζνήζεζξ, δδθαδή ημ 24% 

απάκηδζακ υηζ εκ ιένεζ εα ζφζηδκακ ημ ERP ζφζηδια ζε άθθεξ (Πίκαηαξ 4.36, πήια 4.30). 

 
 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ Πνζνζηφ Δλ κέξε 

Θα ζπζηήλαηε ηελ 

εγθαηάζηαζε ERP? 
73% 3% 24% 

Πίλαθαο 4.36Καηά πόζν νη επηρεηξήζεηο ζα ζύζηελαλ ην ERP 

Οζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο απάκηδζακ εκ ιένεζ, δζεοηνίκζζακ υηζ εα ημ 

ζοκζζημφζακ ιυκμ ζε ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ μζ μπμίεξ κα απμηεθμφκηαζ ημοθάπζζημκ απυ 150 

άημια. Δπίζδξ πνυζεεζακ, υηζ ηαηά ηδκ άπμρδ ημοξ ημ ζφζηδια ERP δεκ έπεζ κα πνμζθένεζ 

ηάηζ ζδιακηζηυ ζε ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ. Δπζπθέμκ ζηζξ ιζηνυηενεξ επζπεζνήζεζξ ημ ηυζημξ 

ζοκηήνδζδξ ηαζ απυηηδζδξ είκαζ δοζαάζηαηημ. Δίκαζ άθθςζηε βεβμκυξ υηζ μζ ιεβάθεξ 

επζπεζνήζεζξ πνεζάγμκηαζ ημ ζφζηδια ERP βζα κα θαιαάκμοκ ηαζ κα δζαπεζνίγμκηαζ δεδμιέκα απυ 

υθα ηα ηιήιαηα ημοξ. Δπίζδξ πνέπεζ κα είκαζ άνηζα μνβακςιέκεξ βζα κα ιπμνμφκ κα επζαζχζμοκ 

ζημ επζπεζνδιαηζηυ πνμζηήκζμ ηαζκά ηαθφρμοκ ηζξ ιεβάθεξ ακάβηεξ πμο έπμοκ.
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4.2.1.9 Αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP 

4.2.1.9.1 Ηηακμπμίδζδ ηςκ εηαζνζχκ απυ ημ ERP ζε δζάθμνμοξ ημιείξ. 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: Πψο ζα αμηνινγνχζαηε ην δηθφ ζαο ζχζηεκα ERP 

σο πξνο ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο ; (βαζκνινγήζηε απφ 1 έσο 10- βαζκφο 1:πνιχ κηθξφ, 

βαζκφο 10:πνιχ κεγάιν). 

• Λεζημονβζηυηδηα 

• Ηηακυηδηα ζε πνμζανιμβέξ 

• Πθδνμθυνδζδ (Reporting)  

• Σαπφηδηα 

•  Σεπκμθμβία 

• Δπεηηαζζιυηδηα 

•  Κυζημξ ζοκηήνδζδξ 

•  Κυζημξ απυηηδζδξ 

Λεηηνπξγηθφηεηα: Μία απυ ηζξ εηαζνείεξ έδςζε ηδκ εθάπζζηδ ααειμθμβία, δδθαδή 1, υζμκ 

αθμνά ηδ θεζημονβζηυηδηα. Ωζηυζμ ηέζζενζξ απ’ αοηέξ ααειμθυβδζακ ιε 10. 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο δυεδηε ήηακ ανηεηά ζηακμπμζδηζηυξ, πενίπμο 7,8. 

Αξ εεςνήζμοιε υηζ μζ επζπεζνήζεζξ πμο ααειμθυβδζακ απυ 8 έςξ 10 είκαζ πμθφ 

ζηακμπμζδιέκεξ απυ ημ ζφζηδια ERP ζημκ ημιέα ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ, απυ 5 έςξ 7 ανηεηά 

ζηακμπμζδιέκεξ ηαζ απυ 1 έςξ 4 δεκ είκαζ ηαευθμο ζηακμπμζδιέκεξ. Πνμηφπηεζ θμζπυκ υηζ 

πενίπμο ημ 64% είκαζ πμθφ εοπανζζηδιέκεξ, ημ 33% ανηεηά ηαζ ημ 3% ηαευθμο (Πίκαηαξ 

4.37, πήια 4.31). 

Σμ ιεβαθφηενμ θμζπυκ πμζμζηυ εεςνεί ημ ζφζηδια αηνζαέξ, αλζυπζζημ, απμδμηζηυ ηαζ 

θζθζηυ ςξ πνμξ ημ πνήζηδ υζμκ αθμνά ηδκ εζζαβςβή, εκδιένςζδ, ακάθοζδ ηαζ 

παναημθμφεδζδ δεδμιέκςκ. 

 

 

 

 Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλεο  Αξθεηά 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Καζφινπ 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Πνζνζηφ 

Ηθαλνπνίεζεο 
64% 33% 3% 

Πίλαθαο 4.37Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγηθόηεηα 
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Λεηηνπξγηθφηεηα 

3% 
 

■ Πμθφ ζηακμπμζδιέκεξ 

■ Ανηεηά ζηακμπμζδιέκεξ 

■ Καευθμο ζηακμπμζδιέκεξ 

ρήκα 4.31 Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

Ηθαλφηεηα ζε πξνζαξκνγέο: Μφιηο κία επηρείξεζε βαζκνιφγεζε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο κε 1 θαη ηέζζεξηο κε 10. 

Απφ ηηο ζπλνιηθέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ε κέζε βαζκνινγία ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε πξνζαξκνγέο είλαη 7,6 πεξίπνπ. 

χκθσλα κε ηελ ππφζεζε πνπ θάλακε παξαπάλσ ην 61% ησλ επηρεηξήζεσλ πεξίπνπ έδσζαλ 

πνιχ θαιή βαζκνινγία, ην 33% αξθεηά θαιή ελψ ην 6% θαζφινπ θαιή (Πίλαθαο 4.38, 

ρήκα 4.32). 
 

 Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλεο  Αξθεηά 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Καζφινπ 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Πνζνζηφ 

Ηθαλνπνίεζεο 
61% 33% 6% 

Πίλαθαο 4.38 Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο όζνλ αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ζε πξνζαξκνγέο 

Ζ πιεηνςεθία ινηπφλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πηζηεχνπλ φηη ην ζχζηεκα ηνπο είλαη ηθαλφ λα 

πξνζαξκνζηεί ζε λέα δεδνκέλα, ζε απξφνπηα θαη γεληθφηεξα ζε θαηλνχξηεο ζπλζήθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

Πιεξνθφξεζε: Μία απφ ηηο ηξηάληα ηξεηο επηρεηξήζεηο βαζκνιφγεζαλ κε 1, ελψ 11 κε 10. 

Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο πνπ πξνέθπςε ήηαλ 8,4 πνπ απνηέιεζε θαη ηε κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία πνπ δφζεθε ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηνκείο. 

Σν πνζνζηφ πνπ έκεηλε πνιχ ηθαλνπνηεκέλν ήηαλ πεξίπνπ 73%, αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν 

24%,θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν κφιηο 3% (Πίλαθαο 4.39). 
 

 Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλεο  Αξθεηά 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Καζφινπ 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Πνζνζηφ 

Ηθαλνπνίεζεο 
73% 24% 3% 

Πίλαθαο 4.39 Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθόξεζε 

 

33% 

64% 



                            118 

 

Οη πεξηζζφηεξνη ινηπφλ έκεηλαλ πάξα πνιχ επραξηζηεκέλνη φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε πνπ ηνπο 

παξέρεη ην ζχζηεκα ζπλνιηθά, απ’ φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

Σαρχηεηα: ηνλ ηνκέα ηεο ηαρχηεηαο δχν επηρεηξήζεηο έδσζαλ 3, πνπ ήηαλ ε ειάρηζηε βαζκνινγία 

ελψ 6 έδσζαλ 10. 

Όπσο πξνθχπηεη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο είλαη 8. 

Πνιχ ηθαλνπνηεκέλεο απ’ ηελ ηαρχηεηα έκεηλε ην 76% πεξίπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλεο ην 18% θαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλεο ην 6% (Πίλαθαο 4.40). 

 

 Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλεο  Αξθεηά 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Καζφινπ 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Πνζνζηφ 

Ηθαλνπνίεζεο 
76% 18% 6% 

Πίλαθαο 4.40 Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο ηαρύηεηαο 
 

 

Παναηδνμφιε υηζ ημ πμζμζηυ πμο έιεζκε πμθφ ζηακμπμζδιέκμ απυ ηδκ ηαπφηδηα ημο ζοζηήιαημξ 

είκαζ πάνα πμθφ ιεβάθμ. Δπζζδιάκεδηε υηζ δ ηαπφηδηα πμο δζαηνίκεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο ERP είκαζ ακαιθζζαήηδηα πμθφ ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ 

ιε αοηή πμο είπακ υηακ πνδζζιμπμζμφζακ άθθα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα. Δπίζδξ 

δζεοηνζκζζηζηέ υηζ δ ααειμθμβία πμο απέδςζακ ζηδκ ηαπφηδηα ημο ERP είκαζ ζοκάνηδζδ 

πμζηίθςκ παναβυκηςκ υπςξ ημ ηαηά πυζμ είκαζ βνήβμνμζ μζ οπμθμβζζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ή 

ζφκδεζδ πμο έπμοκ ιε ημ internet. 

Σεπκμθμβία: ημκ ημιέα ηδξ ηεπκμθμβίαξ ιυθζξ ιία επζπείνδζδ έδςζε ηδκ εθάπζζηδ ααειμθμβία 

πμο οπήνπε εκχ 7 απυ αοηέξ ααειμθυβδζακ ιε 10. 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ είκαζ ημ 8. 

Σμ πμζμζηυ ηςκ πμθφ ζηακμπμζδιέκςκ επζπεζνήζεςκ είκαζ πενίπμο 70%, ηςκ ανηεηά 

ζηακμπμζδιέκςκ 24% ηαζ ηςκ ηαευθμο 6% (Πίκαηαξ 4.41). 

 

 

 Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλεο  Αξθεηά 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Καζφινπ 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Πνζνζηφ 

Ηθαλνπνίεζεο 
70% 24% 6% 

Πίλαθαο 4.41 Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο 

 

Οζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ εεςνμφκ θμζπυκ υηζ ημ ERP είκαζ ανηεηά ζφβπνμκμ χζηε κα 

ιπμνεί κα ακηεπελέθεεζ ζηζξ μθμέκα ελεθζζζυιεκεξ απαζηήζεζξ ηαζ ακάβηεξ ημοξ. 

Δπεθηαζηκφηεηα:!! εθάπζζηδ ααειμθμβία πμο δυεδηε ζ’ αοηυκ ημκ ημιέα ήηακ ημ 3 απυ ιία 

ιυκμ επζπείνδζδ. Ανηεηά ιεβάθμξ ανζειυξ επζπεζνήζεςκ, βζα ηδκ αηνίαεζα εκκέα, 

ααειμθυβδζακ ιε 10. 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ ήηακ ημ 8. 

πεδυκ ημ 67% ηςκ επζπεζνήζεςκ έιεζκακ πμθφ εοπανζζηδιέκεξ απυ ηδκ επεηηαζζιυηδηα ηςκ 

ERP, ημ 30% ανηεηά, εκχ ιυθζξ ημ 3% ηαευθμο (Πίκαηαξ 4.42). 
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 Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλεο  Αξθεηά 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Καζφινπ 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Πνζνζηφ 

Ηθαλνπνίεζεο 
67% 30% 3% 

Πίλαθαο 4.42 Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο επεθηαζηκόηεηαο 

 
 

Απυ ηα παναπάκς ζοιπεναίκμοιε υηζ ηα πενζζζυηενα ζοζηήιαηα ERP ιπμνμφκ εφημθα κα 

επεηηαεμφκ ηαζ κα ζοιπθδνςεμφκ ζ’ αοηά επζπνυζεεηα ηιήιαηα ή θεζημονβίεξ υηακ μζ ζοκεήηεξ 

ημ απαζημφκ. 

Κφζηνο ζπληήξεζεο:Σνεζξ επζπεζνήζεζξ ααειμθυβδζακ ιε 3 ημ ηυζημξ ζοκηήνδζδξ ημο 

ERP,εκχ ιυκμ δομ έδςζακ 10. 

 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ ημο ηυζημοξ ζοκηήνδζδξ είκαζ ημ 6,3. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ 

ιζηνυηενμξ ιέζμξ υνμξ ααειμθμβίαξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ημιείξ. 

Έκα ανηεηά ιεβάθμ ιένμξ ηςκ 33 επζπεζνήζεςκ, ημ 36% απάκηδζακ υηζ ημ ηυζημξ ζοκηήνδζδξ 

ημο ERP ημοξ είκαζ πμθφ ορδθυ. Έκα πζμ αλζμζδιείςημ πμζμζηυ, ημ 46% δήθςζακ υηζ ημ 

ηυζημξ ζοκηήνδζδξ είκαζ ανηεηά ιεβάθμ. Δπίζδξ ημ 18% απάκηδζε υηζ ημ ηυζημξ δεκ είκαζ 

ηαευθμο ορδθυ (Πίκαηαξ 4.43). 
 

 Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλεο  Αξθεηά 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Καζφινπ 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Πνζνζηφ 

Ηθαλνπνίεζεο 
36% 45% 18% 

Πίλαθαο 4.43 Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο όζνλ αθνξά ην θόζηνο ζπληήξεζεο 

 
 

’ αοηυ ημ ζδιείμ πνέπεζ κα ακαθένμοιε ημ ελήξ: έκα ζοβηεηνζιέκμ ηυζημξ ζοκηήνδζδξ ιία 

επζπείνδζδ ιε ιζηνά έζμδα εα ημ εεςνμφζε ιεβάθμ, εκχ ηάπμζα άθθδ ιε ιεβάθμ έζμδα εα ημ 

εεςνμφζε ιζηνυ. Ωζηυζμ μζ απακηήζεζξ πμο έδςζακ μζ επζπεζνήζεζξ ήηακ υπζ ιε αάζδ ηα έζμδα 

ημοξ. 

Κφζηνο απφθηεζεο: Σνεζξ απ’ ηζξ επζπεζνήζεζξ ααειμθυβδζακ ημ ηυζημξ απυηηδζδξ ιε 2, πμο 

ήηακ ηαζ δ εθάπζζηδ ααειμθμβία πμο δυεδηε. Δθηά απ’ αοηέξ έδςζακ 10. 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ ήηακ ημ 6,4. 

Σμ 40% ηςκ επζπεζνήζεςκ εεχνδζακ ημ ηυζημξ απυηηδζδξ πμθφ ιεβάθμ, ημ 36% ανηεηά 

ιεβάθμ ηαζ ημ 24% ηαευθμο ιεβάθμ (Πίκαηαξ 4.44, πήια 4.38). 

πςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο ηυζημοξ ζοκηήνδζδξ, μζ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ ήηακ υπζ ιε 

αάζδ ημ εζζυδδια πμο έπμοκ. Γδθαδή έκα ζοβηεηνζιέκμ ηυζημξ απυηηδζδξ ιία επζπείνδζδ ιε 

ιζηνά έζμδα εα ημ εεςνμφζε ιεβάθμ, εκχ ηάπμζα άθθδ ιε ιεβάθμ έζμδα εα ημ εεςνμφζε ιζηνυ. 
 

 Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλεο  Αξθεηά 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Καζφινπ 

Ηθαλνπνηεκέλεο  

Πνζνζηφ 

Ηθαλνπνίεζεο 
40% 36% 24% 

ρήκα 4.44 Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ θόζηνπο απόθηεζε
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4.2.1.9.2 φβηνζζδ ηςκ ημιέςκ αλζμθυβδζδξ ημο ERP 

 

ηδ ζοκέπεζα εα πανμοζζάζμοιε έκα ζοκμθζηυ δζάβναιια πμο ακαθένεηαζ ζε ηζ πμζμζηυ 

αλζμθμβήεδηε μ ηαεέκαξ απυ ημοξ παναπάκς ημιείξ, ιε αάζδ ημ ιέζμ υνμ ααειμθμβίαξ ημο 

(πήια 4.39). Παναηδνμφιε υηζ δ πθδνμθυνδζδ (Reporting) ηαηαθαιαάκεζ ημ 14%, δ 

θεζημονβζηυηδηα ημ 13%, δ ζηακυηδηα ζε πνμζανιμβέξ ημ 13%, δ ηαπφηδηα ημ 13%, δ ηεπκμθμβία 

ημ 13%, δ επεηηαζζιυηδηα ημ 13%, ημ ηυζημξ απυηηδζδξ ημ 11% ηαζ ηέθμξ ημ ηυζημξ 

ζοκηήνδζδξ ημ 10%. οβηνίκμκηαξ ηα πμζμζηά ιεηαλφ ημοξ παναηδνμφιε υηζ μζ επζπεζνήζεζξ 

ανήηακ πενζζζυηενμ ζηακμπμζδηζηυ ημ ERP ζημκ ημιέα ηδξ πθδνμθυνδζδξ ηαζ θζβυηενμ 

ζηακμπμζδηζηυ υζμκ αθμνά ημ ηυζημξ ζοκηήνδζδξ. 

4.2.2 Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP ζηελ 

επηρείξεζε 

4.2.2.1Καηά πφζν ηεξήζεθε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ: Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ηεξήζεθε 

ηθαλνπνηεηηθά; 

• Ναζ 

•πζ 

•Δκ ιένεζ 

Οζ είημζζ δομ απ’ ηζξ ηνζάκηα ηνεζξ επζπεζνήζεζξ, δδθαδή ημ 67% απάκηδζακ υηζ ημ ένβμ 

μθμηθδνχεδηε ζηδκ χνα ημο. Μυκμ 2 επζπεζνήζεζξ, δδθαδή ιυθζξ ημ 6% απάκηδζακ υπζ. Δκκζά 

απ’ αοηέξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ημ 27% απάκηδζακ υηζ ημ πνμκμδζάβναιια ηδνήεδηε εκ ιένεζ 

(Πίκαηαξ 4.45).

 

10% 

13% 

11% 

13% 

13% 

13% 

 

■ Λεζημονβζηυηδηα 

■ Ηηακυηδηα ζε πνμζανιμβέξ  

■  Πθδνμθυνδζδ 

■ Σαπφηδηα 

■ Σεπκμθμβία 

■ Δπεηηαζζιυηδηα 

■ Κυζημξ ζοκηήνδζδξ Π 

Κυζημξ απυηηδζδξ 

ρήκα 4.39 Πνζνζηό ζύγθξηζεο ησλ ηνκέσλ αμηνιόγεζεο ηνπ ERP 
 

 Πμζμζηυ ΝΑΗ Πμζμζηυ πζ Πμζμζηυ Δκ ιένδ 

Σήνδζδ 

Υνμκμδζαβνάιιαημξ  
67% 6% 27% 

Πίλαθαο 4.45 Πνζνζηό ηήξεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ 

 

13% 

14% 
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Μπμνεί θμζπυκ ηακείξ κα παναηδνήζεζ υηζ μζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ έιεζκακ απυθοηα 

ζηακμπμζδιέκεξ απυ ηζξ εηαζνείεξ πμο ημοξ εβηαηέζηδζακ ημ ERP, αθμφ ημ ένβμ μθμηθδνχεδηε ζηδκ 

αηνζαή διενμιδκία πμο είπε ζοιθςκδεεί. Δπίζδξ παναηδνμφιε υηζ ημ πμζμζηυ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο 

απάκηδζακ υηζ ημ πνμκμδζάβναιια δεκ ηδνήεδηε, ή υηζ ηδνήεδηε εκ ιένεζ δεκ είκαζ ηαευθμο 

αζήιακημ. Αοηέξ απμηεθμφκ πενίπμο ημ έκα ηνίημ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ ένεοκαξ ιαξ ηαζ μζ 

απακηήζεζξ ημοξ ένπμκηαζ ζε ακηίθαζδ ιε αοηέξ πμο ιαξ έδςζακ μζ εηαζνίεξ (ηαηαζηεοαζηέξ) ζπεηζηά 

ιε ηδκ ηήνδζδ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ. Ωζηυζμ πμθθμί είκαζ μζ θυβμζ πμο ζοκηεθμφκ ζ’ αοηή ηδκ 

ηαεοζηένδζδ ηαζ εα ακαθοεμφκ ζηδ ζοκέπεζα. 

 
4.2.2.2 Καζπζηέξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο έξγνπ 

4.2.2.2.1 Λυβμζ ηαεοζηένδζδξ πνμκμδζαβνάιιαημξ ένβμο 

Σμ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ ημ ελήξ:  Αλαθεξζείηε ζε ιφγνπο θαζπζηέξεζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηά ηε γλψκε ζαο. 

• Μδ νεαθζζηζηυ πνμκμδζάβναιια 

• Πνμαθήιαηα μνβάκςζδξ ηδξ δζηήξ ζαξ επζπείνδζδξ 

• Δθθζπήξ ηεπκμθμβζηή οπμδμιή ημο δζημφ ζαξ πνμζςπζημφ 

• Δθθζπήξ ηεπκμβκςζία ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ 

• Ακεπανηήξ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ 

. Αηαηάθθδθδ ιεεμδμθμβία ακάπηολδξ ένβμο 

• Πνμαθήιαηα επζημζκςκίαξ 

• Απνυαθεπηα ηυζηδ 

Με ξεαιηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα: Γέηα απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ημ 30%, 

έηνζκακ υηζ ημ ιδ νεαθζζηζηυ πνμκμδζάβναιια απμηεθεί θυβμ ηαεοζηένδζδξ ηαηά ηδκ 

εβηαηάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ ERP, εκχ μζ οπυθμζπεξ απάκηδζακ υπζ (Πίκαηαξ 4.46). 

Παναηδνμφιε υηζ μζ πενζζζυηενεξ εηαζνείεξ μζ μπμίεξ πνμιδεεφμοκ ERP, υηακ ακαθαιαάκμοκ 

ηδκ εβηαηάζηαζδ εκυξ ένβμο θνμκηίγμοκ ηα πνμκμδζαβνάιιαηα ημοξ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ βεκζηυηενα κα είκαζ ζοκεπείξ χζηε κα ιδκ ηαεοζηενεί δ εβηαηάζηαζδ ημο 

ένβμο. 
 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Με Ρεαιηζηηθφ 

Υξνλνδηάγξακκα 
30% 70% 

Πίλαθαο 4.46 Με ξεαιηζηηθό ρξνλνδηάγξακκα 

 



                            122 

Πξνβιήκαηα νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ εγθαζίζηαληαη ην ΔRΡ: Έκηεηα επζπεζνήζεζξ, 

μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ημ 33% εκηυπζζακ υηζ πνμαθήιαηα ζηδκ μνβάκςζδ ημοξ ηαεοζηένδζακ ηδκ 

εβηαηάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ (Πίκαηαξ 4.47 ). 
 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Πξνβιήκαηα Οξγάλσζεο   33% 67% 

Πίλαθαο 4.47 Πξνβιήκαηα νξγάλσζεο

οιπεναίκμοιε υηζ μζ πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ ανκμφκηαζ κα παναδεπημφκ υηζ ημ ένβμ 

ηαεοζηένδζε ελαζηίαξ ημοξ. Κάηζ ηέημζμ ένπεηαζ ζε ακηίθαζδ ιε ηζξ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ απυ 

ηζξ εηαζνείεξ πμο ηαηαζηεοάγμοκ ERP 

Διιηπήο ηερλνινγηθή ππνδνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ εγθαηαζηάζεθε ην 

ΔRΡ: Έκηεηα επζπεζνήζεζξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ημ 33% εκηυπζζακ υηζ δ εθθζπήξ ηεπκμθμβζηή 

οπμδμιή ημο πνμζςπζημφ ηδξ επζπείνδζδξ ημοξ ηαεοζηένδζακ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο 

ζοζηήιαημξ (Πίκαηαξ 4.48) 

Δδχ ιπμνμφιε λακά κα παναηδνήζμοιε υηζ μζ πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ ανκμφκηαζ κα 

παναδεπημφκ υηζ ημ ένβμ ηαεοζηένδζε ελαζηίαξ ημοξ. 
 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Διιηπήο ηερλνινγηθή ππνδνκή 33% 67% 

Πίλαθαο 4.48 Διιηπήο ηερλνινγηθή ππνδνκή 

Διιηπήο ηερλνγλσζία ηεο νκάδαο εξγαζίαο: Μυκμ ηέζζενζξ απ’ ηζξ επζπεζνήζεζξ, δδθαδή 

πμζμζηυ ιυθζξ 12% απέδςζακ ηδκ ηαεοζηένδζδ ζηδκ εθθζπή ηεπκμβκςζία ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ 

πμο ημοξ εβηαηέζηδζε ημ ζφζηδια (Πίκαηαξ 4.49). 

Απυ ηα παναπάκς πμζμζηά ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε υηζ μζ πενζζζυηενεξ μιάδεξ ενβαζίαξ 

πμο εβηαεζζημφκ ERP, εεςνμφκ υηζ είκαζ άνηζα ηαηανηζζιέκεξ υζμκ ηεπκμθμβζηά εέιαηα ηαζ 

εθμδζαζιέκεξ ιε ηα ηαηάθθδθα πνμζυκηα χζηε κα ιπμνμφκ κα ακηεπελένεμοκ ζε μπμζαδήπμηε 

δοζημθία. αθμνά ηα 

 
  

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Διιηπή Σερλνγλσζία 12% 88% 

Πίλαθαο 4.49 Διιηπήο ηερλνγλσζία 

Αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ:Γέηα επζπεζνήζεζξ, δδθαδή πμζμζηυ 30% 

παναδέπηδηακ υηζ δ ακεπανηήξ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ημοξ ηαεοζηένδζε ημ ένβμ 

(Πίκαηαξ 4.50). 

Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ θμζπυκ ηςκ επζπεζνήζεςκ εεςνεί υηζ δζαεέηεζ άνηζα ηαηανηζζιέκμ 

πνμζςπζηυ ημ μπμίμ δεκ ειπυδζζε ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο ένβμο. Αοηυ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ υηζ 
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μζ επζπεζνήζεζξ δζαεέημοκ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ ή υηζ έπμοκ εηπαζδεφζεζ ζςζηά ημ 

πνμζςπζηυ ημοξ ιέζς ηαηάθθδθςκ πνμβναιιάηςκ. Κάηζ ηέημζμ ένπεηαζ ζε ακηίθαζδ ιε ηζξ 

απακηήζεζξ πμο δυεδηακ απυ ηζξ εηαζνείεξ πμο ηαηαζηεοάγμοκ ERP. 
 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Αλεπαξθήο Δθπαίδεπζε 

Πξνζσπηθνχ 
30% 70% 

Πίλαθαο 4.50 Αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ 
σπηθνύ 

 

  

Αθαηάιιειε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ: Δθηά επζπεζνήζεζξ, πμο ακηζζημζπμφκ ζημ 

21% ανέεδηακ ακηζιέηςπεξ ιε ημ πνυαθδια ηδξ αηαηάθθδθδξ ιεεμδμθμβίαξ ακάπηολδξ ημο 

ένβμο (Πίκαηαξ 4.51). 

Οζ πενζζζυηενεξ θμζπυκ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ δεκ είπακ ζδζαίηενμ πνυαθδια υζμκ αθμνά ηδκ 

ακάθοζδ ηςκ απαζηήζεςκ, ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ οθμπμίδζδ, ηδκ παναιεηνμπμίδζδ ηαζ ημκ 

έθεβπμ πμο αζηήεδηε ζημ ένβμ απυ ηδκ πθεονά ηδξ εηαζνείαξ. Αοηυ είπε ςξ ζοκέπεζα ηδκ 

πανάδμζδ ημο ένβμο ζηδκ ηαηάθθδθδ χνα. 
 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Αθαηάιιειε Μεζνδνινγία 

Αλάπηπμεο 
21% 79% 

Πίλαθαο 4.51 Αθαηάιιειε κεζνδνινγία αλάπηπμε  

Πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο: Έκηεηα επζπεζνήζεζξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ημ 33% εκηυπζζακ υηζ 

δ εθθζπήξ ηεπκμθμβζηή οπμδμιή ημο πνμζςπζημφ ηδξ επζπείνδζδξ ημοξ ηαεοζηένδζακ ηδκ 

εβηαηάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ (Πίκαηαξ 4.52). 

Παναηδνμφιε υηζ δ επζημζκςκία ιεηαλφ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδξ εηαζνείαξ πμο εβηαηέζηδζε 

ηαζ έζηδζε ημ ERP ήηακ ζπεηζηά ηαθή ηαζ υηζ δε δδιζμονβήεδηακ ζδζαίηενα πνμαθήιαηα υζμκ 

αθμνά ηδ ζοκεκκυδζδ, ηδκ ακηαθθαβή απυρεςκ ηαζ βεκζηυηενα ηδκ πνμζςπζηή επαθή. 
  

 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Πξνβιήκαηα Δπηθνηλσλίαο 33% 67% 

Πίλαθαο 4.52 Πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο                                                                        
 

Απξφβιεπηα θφζηε: Έκηεηα επζπεζνήζεζξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ημ 33% εκηυπζζακ υηζ δ 

εθθζπήξ ηεπκμθμβζηή οπμδμιή ημο πνμζςπζημφ ηδξ επζπείνδζδξ ημοξ ηαεοζηένδζακ ηδκ 

εβηαηάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ (Πίκαηαξ 4.53). 

Παναηδνμφιε υηζ μζ πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ δεκ επζαανφκεδηακ επζπθέμκ, εηηυξ ημο 

ανπζημφ πμζμφ πμο είπε ζοιθςκδεεί. Ωζηυζμ οπήνπακ ηαζ πενζπηχζεζξ πμο πνμέηορακ 

έηηαηηεξ ακάβηεξ μπυηε ακαβηαζηζηά εα έπνεπε κα αολδεεί ηαζ ημ ηυζημξ ημο ένβμο. 
 

 Πνζνζηφ ΝΑΗ Πνζνζηφ ΟΥΗ 

Απξφβιεπηα θφζηε 33% 67% 

 Πίλαθαο 4.53 Απξόβιεπηα θόζηε  
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4.2.2.2.2 φβηνζζδ ημο πμζμζημφ ζοιιεημπήξ ηςκ θυβςκ ζηδκ ηαεοζηένδζδ εκυξ ένβμο  

Με αάζδ ηζξ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ενχηδια, ιπμνμφιε κα 

οπμθμβίζμοιε ηζ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ έπεζ μ ηάεε θυβμξ ζηδκ ηαεοζηένδζδ εκυξ ένβμο. Οζ 

ηέζζενζξ ζδιακηζηυηενμζ θυβμζ ηαεοζηένδζδξ είκαζ ηα απνυαθεπηα ηυζηδ, ηα πνμαθήιαηα 

επζημζκςκίαξ, δ εθθζπήξ ηεπκμθμβζηή οπμδμιή ημο πνμζςπζημφ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηα 

πνμαθήιαηα μνβάκςζδξ ηδξ επζπείνδζδξ ιε πμζμζηυ 15% μ ηαεέκαξ. Αημθμοεμφκ δ 

ακεπανηήξ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ηαζ ημ ιδ νεαθζζηζηυ πνμκμδζάβναιια ιε πμζμζηυ 

13%. Λζβυηενμ ζδιακηζημί θυβμζ είκαζ δ αηαηάθθδθδ ιεεμδμθμβία ακάπηολδξ ένβμο ιε 

πμζμζηυ 9% ηαζ δ εθθζπήξ ηεπκμβκςζία ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ιε ημ ιζηνυηενμ πμζμζηυ, 5% 

(πήια 4.49) 

Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ επζπεζνήζεζξ ζηζξ μπμίεξ εβηαείζηαηαζ ημ ERP 

πζζηεφμοκ υηζ έπμοκ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ εοεφκδξ ελαζηίαξ ηδξ άβκμζαξ πμο ημοξ δζαηνίκεζ ζε 

ζπέζδ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια. 

 

 

 
χγθξηζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ ιφγσλ ζηελ θαζπζηέξεζε ελφο 

έξγνπ 

15% 13% 

 
13% 5% 

■ Μδ νεαθζζηζηυ πνμκμδζάβναιια 

■  Προβλήματα οργάνωςησ τησ δικήσ ςασ επιχείρηςησ 

■  Δθθζπήξ ηεπκμθμβζηή οπμδμιή ημο δζημφ ζαξ πνμζςπζημφ Π Δθθζπήξ 

ηεπκμβκςζία ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ 

■ Ανεπαρκήσ εκπαίδευςη του προςωπικοφ 

■  Αηαηάθθδθδ ιεεμδμθμβία ακάπηολδξ ένβμο Π Πνμαθήιαηα 

επζημζκςκίαξ 

■  Απρόβλεπτα κόςτη 

ρήκα 4.49 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο θάζε ιόγνπ ζηελ θαζπζηέξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Δίκαζ βκςζηυ υηζ ηφνζμξ ζηυπμξ ιζαξ επζπείνδζδξ είκαζ δ επζαίςζδ ηδξ ηαζ δ ακάπηολδ ηδξ ζημ 

επζπεζνδιαηζηυ πνμζηήκζμ. Ζ θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ ααζίγεηαζ ζηδ πνήζδ ηάεε είδμοξ 

ιέζςκ (πκεοιαηζηά, μζημκμιζηά) ηαζ αθμνά ηδκ παναβςβή, εζζαβςβή, ελαβςβή ηαζ δζαηίκδζδ 

οθζηχκ αβαεχκ ιε ηίκδηνμ ημ μζημκμιζηυ ηονίςξ ηένδμξ ηαζ ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο ημζκςκζημφ 

ζοκυθμο. Έκα πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ERP πνέπεζ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, κα απμζημπεί ζηδκ 

επίηεολδ ημο ζηυπμο αοημφ ηαηά ημκ πζμ απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ. Σμ ERP πνέπεζ κα είκαζ 

ζπεδζαζιέκμ χζηε κα δζεοημθφκεζ ηδ δζαπείνζζδ υθςκ ηςκ δεδμιέκςκ πμο πανάβμκηαζ απυ ηα 

δζαθμνεηζηά ηιήιαηα ηάεε επζπείνδζδξ. Μ’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ηδ δζμίηδζδ 

ζηδ θήρδ απμθάζεςκ ηαζ ζηδκ μιαθή ηαζ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ. 

οβηεηνζιέκα απυ ηα ζημζπεία πμο ζοθθέλαιε απυ ηδκ ενεοκά ιαξ βζα κα βίκεζ εθζηηή δ ζςζηή 

θεζημονβία εκυξ ζοζηήιαημξ ERP είκαζ απαναίηδηδ δ φπανλδ ηιήιαημξ ιδπακμβνάθδζδξ. Ζ 

επμπή ηςκ πεζνυβναθςκ δεδμιέκςκ έπεζ πενάζεζ ζημ πανεθευκ. ηδκ επμπή ιαξ, δ μπμία ιπμνεί 

κα παναηηδνζζηεί ηαζ ςξ δ επμπή ακάπηολδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ πθδνμθμνζηήξ, υθα ηα 

ζημζπεία ηδξ επζπείνδζδξ αοημιαημπμζμφκηαζ ιε ζημπυ κα επζηεοπεεί δ ιεηάααζδ ημοξ ζε έκα 

μθμηθδνςιέκμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά μ υβημξ ηςκ 

πεζνυβναθςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ δ πνμζπέθαζδ ημοξ βίκεηαζ πθέμκ ιε εφημθμ ηαζ βνήβμνμ ηνυπμ.  

Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηα παναπάκς απμηεθεί δ φπανλδ ηαηάθθδθμο πνμζςπζημφ. Κάεε 

επζπείνδζδ πμο εβηαεζζηά έκα ζφζηδια ERP ηαθυ εα ήηακ κα δζαεέζεζ πνυκμ ηαζ πνήια βζα ηδ 

ζςζηή εηπαίδεοζδ ηςκ πνδζηχκ. Αοηά ηα πνήιαηα πμο εα δζαηεεμφκ βζ’ αοηυ ημ ζημπυ εα ηα 

ηενδίζεζ δ επζπείνδζδ αθμφ μζ πνήζηεξ εα είκαζ βκχζηεξ ημο κέμο ζοζηήιαημξ ηαζ επμιέκςξ εα 

είκαζ πμζμ απμδμηζημί ζηδκ ενβαζία ημοξ. 

Κάθμ εα ήηακ ηάεε επζπείνδζδ κα δζαεέηεζ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ ημ μπμίμ κα βκςνίγεζ ηαζ 

κα ιπμνεί κα οπμζηδνίλεζ ημ ERP ζε πενίπηςζδ ηάπμζαξ δοζθεζημονβίαξ. Σμ ελεζδζηεοιέκμ 

πνμζςπζηυ ιπμνεί ακά πάζα ζηζβιή κα αμδεήζεζ ημοξ πνήζηεξ ζε πενίπηςζδ πμο 

ακηζιεηςπίζμοκ ηάπμζα δοζημθία ιε ημ ζφζηδια. πςξ πνμέηορε απυ ηδκ ένεοκα ημ 58% 

δζαεέηεζ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ εκχ ημ 42% δεκ δζαεέηεζ. Παναηδνμφιε υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ 

επζπεζνήζεςκ δζαεέηεζ ηαηανηζζιέκμ πνμζςπζηυ. Αοηυ ημ πμζμζηυ είκαζ ζφιθςκμ ιε ηδκ 

απάκηδζδ πμο δυεδηε ζε πνμδβμφιεκμ ενχηδια, υηζ δδθαδή ημ ERP αθμιμζχεδηε ιε εοημθία 

απυ ηδκ επζπείνδζδ ζηδκ μπμία εβηαηαζηάεδηε. Σμ πμζμζηυ υιςξ αοηχκ πμο δε δζαεέημοκ δεκ 

είκαζ ηαευθμο ιζηνυ. Κάηζ ηέημζμ εκδεπυιεκα κα ζδιαίκεζ υηζ ημ ERP ίζςξ κα ιδκ απμδίδεζ ηαηά 

ημκ ιέβζζημ δοκαηυ ηνυπμ. Δπίζδξ πμθθέξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο δεκ είπακ ελεζδζηεοιέκμ 

πνμζςπζηυ ιαξ επζζήιακακ υηζ δέπμκηαζ αμήεεζα απυ ηδκ εηαζνία πμο ημοξ πνμιήεεοζε ημ 

ζφζηδια, ιέζα ζηα πθαίζζα ημο ζοιαμθαίμο πμο έπμοκ οπμβνάρεζ βζα ηεπκζηή οπμζηήνζλδ. 

Ακαβηαία πνμτπυεεζδ βζα κα εβηαηαζηήζεζ ιζα επζπείνδζδ ημ ζφζηδια ERP είκαζ κα 

απεοεοκεεί ζημ πνμζςπζηυ ηδξ, ημ μπμίμ βκςνίγεζ ηαθφηενα απ’ υθμοξ ηα ιεζμκεηηήιαηα ηαζ ηζξ 

δοζημθίεξ ηδξ ηάεε επζπείνδζδξ. Σμ πνμζςπζηυ είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγεζ ηζξ αδοκαιίεξ ηαζ ηζξ 

ακάβηεξ ηδξ επζπείνδζδξ, έηζζ εα αμδεήζεζ ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ ζηδκ εβηαηάζηαζδ 

ημο ERP. 

Αζζζυδμλμ ζημζπείμ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ πμθθέξ εηαζνείεξ πνδζζιμπμζμφκ ημ ζφζηδια ERP. Ζ 

δθεηηνμκζηή δζαζφκδεζδ υθςκ ηςκ ηιδιάηςκ ιζαξ επζπείνδζδξ ακαααειίγμοκ ημοξ ημιείξ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαεζζηχκηαξ πζμ απμηεθεζιαηζηή ηδκ ακηαθθαβή ηαζ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ 

ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ αοηχκ. Απυ ηδκ ένεοκα πνμέηορε υηζ ημ ERP ζφζηδια ςθέθδζε ηδκ 

επζπείνδζδ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημκ ημιέα ηδξ μνβάκςζδξ ηαηά 21%, ζημκ ημιέα ηδξ 

παναβςβζηυηδηαξ ηαηά 19%, ζημκ ημιέα ημο ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηαηά 17%, ζημκ ημιέα ηςκ 

πςθήζεςκ ηαηά16%, ζηδκ ηενδμθμνία ηαηά 14%ηαζ ηέθμξ ζημκ ημιέα ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ 

ηαηά 13%. Παναηδνμφιε υηζ μζ πενζζζυηενεξ 
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επζπεζνήζεζξ αμδεήεδηακ απυ ημ ΔRΡ ζημ κα μνβακςεμφκ ηαθφηενα ηαζ αολήεδηε ηαζ δ 

παναβςβζηυηδηα ημοξ. 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ υηζ ημ ΔRΡ είκαζ έκα ζφζηδια πμο έπεζ πμθθέξ 

δοκαηυηδηεξ ζδζαίηενα ζηδκ πθδνμθυνδζδ, ηδκ ηαπφηδηα, είκαζ εοέθζηημ ηαζ πνμζανιυγεηαζ 

εφημθα, είκαζ θεζημονβζηυ, έπεζ δοκαηυηδηεξ κα επεηηείκεηαζ ηαζ κα αεθηζχκεηαζ ζοκεπχξ. Δπίζδξ 

δ ηεπκμθμβία πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο είκαζ ζφβπνμκδ. Δδχ εα πνέπεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ ημ ΔRΡ πανέπεζ πμθθά μθέθδ ζηζξ επζπεζνήζεζξ αθθά είκαζ ηαζ αηνζαυ ζηδκ 

απυηηδζδ ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ ημο. Αοηυ αέααζα ελανηάηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδξ μζημκμιζηέξ 

δοκαηυηδηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ. 

Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ μζ εηαζνείεξ πμο ηαηαζηεοάγμοκ ΔRΡ ζοζηήιαηα πνμζπαεμφκ κα 

ελεθίζζμκηαζ ζοκεπχξ ηαζ κα ακαααειίγμοκ ηα ζοζηήιαηα ημοξ ιε κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ 

ζφβπνμκεξ ανπζηεηημκζηέξ. Υνδζζιμπμζμφκ ζφβπνμκα ενβαθεία ακάπηολδξ ηαζ αάζεζξ δεδμιέκςκ 

ιε ιεβάθδ απμεδηεοηζηή δοκαηυηδηα δεδμιέκςκ. Ωζηυζμ οπάνπμοκ δζάθμνμζ θυβμζ πμο ημοξ 

ειπμδίγμοκ ζημ κα εηιεηαθθεοημφκ πθήνςξ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ υπςξ ημ ιεβάθμ ηυζημξ, δ 

πμθοπθμηυηδηα πμο ηζξ δζαηνίκεζ ή δ έθθεζρδ ηδξ απαζημφιεκδξ ηεπκμβκςζίαξ. Δπίζδξ πμθθέξ 

απυ αοηέξ δεκ ηνίκμκηαζ απαναίηδηεξ βζα ηα δεδμιέκα ηδξ Δθθάδαξ. Αηυιδ απυ ηζξ απακηήζεζξ 

πμο πήναιε ζημ ενχηδια ακ ημ ζφζηδια ημοξ ιπμνεί κα επεηηαεεί ζε δίηηοα εονείαξ ειαέθεζαξ, 

μδδβδεήηαιε ζημ ζοιπέναζια υηζ πμθθμί δεκ βκχνζγακ πθήνςξ ηζξ ζηακυηδηεξ ημο ζοζηήιαημξ 

ημοξ, μφηε ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο ιπμνεί κα πανέπεζ δ πνήζδ ζφβπνμκςκ ανπζηεηημκζηχκ . 

Αηυιδ, μζ εηαζνίεξ πμο ηαηαζηεοάγμοκ πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ΔRΡ πνδζζιμπμζμφκ 

ζφβπνμκεξ βθχζζεξ πνμβναιιαηζζιμφ, ελεθζβιέκεξ DBMS ιε ιεβάθμ ανζειυ πζκάηςκ ηαζ 

βεκζηυηενα ηεθεοηαίαξ ηεπκμθμβίαξ ενβαθεία ακάπηολδξ Δπίζδξ εηιεηαθθεφμκηαζ εθανιμβέξ ημο 

internet ηαζ υπζ ιυκμ ηαζ ηζξ πνμζανιυγμοκ ζημ ΔRΡ ζφζηδια ημοξ. 

Δπζπνυζεεηα, ζφιθςκα ιε ηζξ απακηήζεζξ πμο θάααιε ζπεηζηά ιε ηδκ ηήνδζδ ημο 

πνμκμδζαβνάιιαημξ, παναηδνμφιε υηζ βζα ηοπυκ ηαεοζηενήζεζξ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ εοεφκδξ 

έπμοκ μζ επζπεζνήζεζξ ζηζξ μπμίεξ εβηαείζηαηαζ ημ ΔRΡ, ελαζηίαξ ηδξ άβκμζαξ πμο ημοξ δζαηνίκεζ 

ζε ζπέζδ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια. ε αοηυ ημ ζοιπέναζια μδδβδεήηαιε 

ηυζμ απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ εηαζνζχκ πμο ηαηαζηεοάγμοκ ημ ΔRΡ, υζμ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

ζηζξ μπμίεξ εβηαείζηαηαζ. Οζ εηαζνίεξ ιάθζζηα απάκηδζακ ηαηά ιέζμ υνμ υηζ ηδνμφκ ημ 

πνμκμδζάβναιια ημο ένβμο ζε πμζμζηυ 90%. 

ηδκ Δθθάδα, ζήιενα πμο δ ηεπκμθμβία είκαζ ημιιάηζ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ιαξ, μ 

επζπεζνδιαηζηυξ ηυζιμξ ελεθίζζεηαζ. φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ιαξ, ηα ΔRΡ ζοζηήιαηα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ιέζμ υνμ ηα ηεθεοηαία ηνεζζήιζζζ, ηαζ δ πνήζδ ημοξ αολάκεηαζ υθμ ηαζ 

υθμ ηαζ πενζζζυηενμ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ βζα κα αεθηζχζμοκ ηδκ απυδμζδ ημοξ. Σμ πυζμ 

άθθςζηε ςθεθεί ημ ΔRΡ ιζα επζπείνδζδ, θαίκεηαζ ηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ημ 73% ηςκ 

επζπεζνήζεςκ απάκηδζακ υηζ εα ημ ζφζηδκακ ηαζ ζε άθθεξ. Ζ εβηαηάζηαζδ ΔRΡ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο απυ αοηέξ ακμίβεζ κέμοξ μνίγμκηεξ ζημ 

επζπεζνδιαηζηυ πνμζηήκζμ. Ανπίγεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ πμο πανέπεζ 

πμθθέξ εοημθίεξ ηυζμ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, μζ μπμίεξ απεοεφκμκηαζ ζε εονφηενμ ημζκυ, υζμ ηαζ ημοξ 

πεθάηεξ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα ελοπδνεηδεμφκ εφημθα. Δπίζδξ ημ CRΜ είκαζ έκα αηυια αήια 

πνμξ ηδκ ελέθζλδ. Αοηυ ημ ζφζηδια δίκεζ πμθφ ζδιαζία ζηζξ πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ ηδξ 

επζπείνδζδ. Έηζζ αεθηζχκεηαζ δ πμζυηδηα ηςκ οπδνεζζχκ πμο πνμζθένμοκ. 
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Π1. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ηδ ζοκέπεζα, αημθμοεμφκ απμζπάζιαηα απυ ηζξ ζζημζεθίδεξ ιεβάθςκ εηαζνεζχκ, μζ μπμίεξ 

ηαηαζηεοάγμοκ πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ΔRΡ. Σα απμζπάζιαηα αοηά δζαθδιίγμοκ ζηδκ μοζία 

ηα ΔRΡ, πνμζδζμνίγμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ, ηαζ βεκζηυηενα ακαθένμκηαζ ζηζξ ηενάζηζεξ 

δοκαηυηδηεξ πμο ηα δζαηνίκμοκ. 

Π1.1 ΔΣΑΗΡΔΗΑ SAP ( http ://www50.sap.com ) 

Σμ mySAP ΔRΡ πνμζθένεζ πθήνδ μναηυηδηα ηαζ έθεβπμ ζε ηάεε ζημζπείμ εζυδςκ, ελυδςκ, 

οθζηχκ, ηυζημοξ. Σμ mySAP ΔRΡ ελαζθαθίγεζ ηδκ εκμπμίδζδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ οπμδμιχκ, 

μδδβεί ζηδκ αοημιαημπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ, πνμζθένεζ εοεθζλία, είκαζ εφημθα επεηηάζζιμ 

ηαζ ηονίςξ πνμζθένεζ ιία ζοκμθζηή εεχνδζδ ηδξ εέζδξ ηδξ εηαζνίαξ, εκμπμζχκηαξ ηδκ 

πθδνμθυνδζδ πμο πανάβεηαζ ζηα δζάθμνα ηιήιαηα. Έηζζ πμο κα ιπμνμφκ κα θδθεμφκ μζ 

απμθάζεζξ πμο πνέπεζ, ηάης απυ ζοκεήηεξ πθήνμοξ εκδιένςζδξ, ηδκ χνα πμο πνέπεζ, αθμφ δ 

πθδνμθυνδζδ είκαζ δζαεέζζιδ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ (real time). 

Ζ SΑΡ, ιε ημ mySAP ΔRΡ ελαζθαθίγεζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηδκ εκδμ-επζπεζνδζζαηή ημοξ 

μνβάκςζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα αηυθμοεα ηνίζζια πθεμκεηηήιαηα: 

• Οθμηθδνςιέκδ ηάθορδ υθςκ ηςκ ακαβηχκ, ηιδιάηςκ, ενβαγμιέκςκ, υθδξ ηδξ 

πθδνμθυνδζδξ ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ. 

• Δβηαηάζηαζδ ζημ νοειυ πμο δ Ονβάκςζδ ιπμνεί κα αθμιμζχζεζ, αθμφ απμηεθείηαζ 

απυ πμθθά δμιζηά ζημζπεία, βζα κα επζθέλεηε εζείξ απυ πμζμ ημιέα κα λεηζκήζεηε ημκ 

εηζοβπνμκζζιυ ηδξ Ονβάκςζδξ ζαξ, 

• Σδκ εκμπμζδιέκδ εηαζνζηή θεζημονβία, αθμφ υθα ηα δμιζηά ζημζπεία ένπμκηαζ απυ 

ηαηαζηεοήξ εκζςιαηςιέκα (ΐδΗα§Γ3ία1) ιεηαλφ ημοξ. Έηζζ, απαθθάζζεζηε απυ ημκ 

πμκμηέθαθμ, ηζξ ηαεοζηενήζεζξ ηαζ ηα ηνοθά έλμδα βζα ηαηαζηεοή δζαζοκδέζεςκ, 

ηαζ έπεηε πζμ βνήβμνδ έκανλδ παναβςβζηήξ θεζημονβίαξ. 

• ίβμονδ επεηηαζζιυηδηα ηαζ ακακεςζζιυηδηα : ηαεχξ δ επζπείνδζδ ζαξ 

ακαπηφζζεηαζ ηαζ πνμζηίεεκηαζ κέεξ ακάβηεξ αθθά ηαζ δ ηεπκμθμβία ελεθίζζεηαζ. Γζα 

κα έπεηε πάκηα ηδ κεχηενδ θφζδ, δ μπμία ακηζηαεζζηά μιαθά ηδκ πνμδβμφιεκδ ηαζ 

ζοκδέεηαζ απνυζημπηα ιε ηζξ οπυθμζπεξ 

Φοζζηά, υθεξ μζ θφζεζξ ηδξ SΑΡ οπμζηδνίγμοκ πμθθαπθά κμιίζιαηα, ηα US GAAP ηαζ ηα 

Γζεεκή Λμβζζηζηά Πνυηοπα (ΗΑS). 

ηδνζγυιεκδ ζηδκ πθαηθυνια SΑΡ NetWeaver, δ θφζδ mySΑΡ ΔRΡ επζηνέπεζ ζε ιζα 

επζπείνδζδ κα εκζςιαηχζεζ ενβαγυιεκμοξ, πθδνμθμνίεξ ηαζ θεζημονβίεξ ζε υθμ ημ εφνμξ ηδξ 

μνβάκςζδξ ηαζ ηςκ εβηαηεζηδιέκςκ ηεπκμθμβζχκ ηδξ. Ωξ απμηέθεζια, δ επζπείνδζδ ιεζχκεζ ηδκ 

πμθοπθμηυηδηα ηαζ ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ ηαζ ελαζθαθίγεζ βνήβμνδ απυδμζδ επέκδοζδξ, αθμφ 

δεκ πνεζάγμκηαζ πζα ηαηά πενίπηςζδ δζαζοκδέζεζξ. 

Π1.1.1 Δπηρεηξεκαηηθά Οθέιε απφ ην mySAP ERP 

Σμ mySΑΡ ΔΚΡ επεηηείκεζ ημ παναδμζζαηυ SΑΡ R/3 ζε έκα πενζαάθθμκ ζοκενβαζίαξ, ιε 

δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε υθμ ημ εφνμξ ημο μνβακζζιμφ, ηαεχξ ηαζ ζε πεθάηεξ, ζοκενβάηεξ ηαζ 

πνμιδεεοηέξ. Σμ mySAP ΔRΡ αεθηζχκεζ απμηεθεζιαηζηά ηδκ επζπεζνδιαηζηή δζαδζηαζία απυ 

άηνμ εζξ άηνμ ηδξ μνβάκςζδξ, εκχ πανέπεζ αοζηδνή μθμηθδνςιέκδ ηαζ ηεηιδνζςιέκδ 

πθδνμθυνδζδ. Σμ εφνμξ, αάεμξ ηαζ δ εοεθζλία ημο mySAP ΔRΡ είκαζ αλεπέναζηα, ηαεζζηχκηαξ 

ημ ηδκ πνχηδ θφζδ ΔRΡ. 

• Δκμπμζδιέκδ εηαζνζηή θεζημονβία: θα ηα δμιζηά ζημζπεία πνμζθένμκηαζ απυ 

ηαηαζηεοήξ εκζςιαηςιέκα ιεηαλφ ημοξ. Έηζζ, απαθθάζζεζηε απυ ημκ 

πμκμηέθαθμ, ηζξ ηαεοζηενήζεζξ ηαζ ηα ηνοθά έλμδα βζα ηαηαζηεοή δζαζοκδέζεςκ, 

ηαζ έπεηε πζμ βνήβμνδ έκανλδ παναβςβζηήξ θεζημονβίαξ. 

• Γζαδνμιή ακμδζηήξ ακααάειζζδξ: Σμ mySAP ERΡ επζηνέπεζ ζηζξ εηαζνίεξ 

εβηαηάζηαζδ ζημ νοειυ πμο δ ηάεε ιζα μνβάκςζδ ιπμνεί κα αθμιμζχζεζ, αθμφ 

απμηεθείηαζ απυ πμθθά δμιζηά ζημζπεία. Έηζζ εζείξ επζθέβεηε απυ πμζμ ημιέα εα 

λεηζκήζεηε ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηδξ μνβάκςζδξ ζαξ. 
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• ίβμονδ επεηηαζζιυηδηα ηαζ ακακεςζζιυηδηα: Καεχξ δ επζπείνδζδ ζαξ 

ακαπηφζζεηαζ ηαζ πνμζηίεεκηαζ κέεξ ακάβηεξ αθθά ηαζ δ ηεπκμθμβία ελεθίζζεηαζ. Γζα 

κα έπεηε πάκηα ηδ κεχηενδ θφζδ, δ μπμία ακηζηαεζζηά μιαθά ηδκ πνμδβμφιεκδ ηαζ 

ζοκδέεηαζ απνυζημπηα ιε ηζξ οπυθμζπεξ. 

• Καθφηενμξ έθεβπμξ ηςκ ζημζπείςκ ημο εκενβδηζημφ ηδξ επζπείνδζδξ: Σμ mySAP ΔRΡ 

αμδεά ηζξ εηαζνίεξ κα ηενδίγμοκ ιεβαθφηενμ έθεβπμ ζηα ζημζπεία ημο εκενβδηζημφ ηδξ 

επζπείνδζδξ, πνμζθένμκηαξ ιεβαθφηενμ αάεμξ ηαζ εφνμξ θεζημονβζηυηδηαξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ, βζα πανάδεζβια, δζαπείνζζδξ θεζημονβζχκ, εκμπμίδζδξ, 

δζαπείνζζδξ πνμιδεεζχκ, αηίκδηδξ πενζμοζίαξ, ηαζ δζαπείνζζδξ ηαλζδζχκ. 

• Μείςζδ Κυζημοξ Λεζημονβίαξ (ΣCΟ) : Ζ πθαηθυνια κέαξ βεκζάξ ηεπκμθμβίαξ 

εθανιμβχκ ηαζ εκμπμίδζδξ, SΑΡ Νetweaver, επζηνέπεζ ζε ιζα επζπείνδζδ κα 

εκζςιαηχκεζ ενβαγυιεκμοξ, πθδνμθμνίεξ ηαζ θεζημονβίεξ, ζε υθμ ημ εφνμξ ηδξ 

μνβάκςζδξ ηαζ ηςκ εβηαηεζηδιέκςκ ηεπκμθμβζχκ. Σμ SΑΡ Νetweaver ζοκενβάγεηαζ 

πθήνςξ ιε ηζξ πθαηθυνιεξ Microsoft.ΝΔΣ ηαζ ΗΒΜ WebSphere (J2ΔΔ), 

πνμζθένμκηαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ εοεθζλία ζηδ δζαπείνζζδ εηενμβεκχκ οπμδμιχκ ηαζ 

ιεζχκμκηαξ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ. 

 

Π1.1.2 Βαζηθέο Λεηηνπξγηθέο Πεξηνρέο mySΑΡ ΔRΡ 

Π1.1.2.1 Ακαθοηζηή ιέεμδμξ 

• Strategic Enterprise Management : Δπζηνέπεζ ζηζξ εηαζνίεξ κα εηηεθμφκ ζηναηδβζηέξ 

βνήβμνα ηαζ επζηοπδιέκα, εκχ δζαπεζνίγμκηαζ ηδκ επζπεζνδιαηζηή απυδμζδ ζε υθμ ημ 

εφνμξ ημο μνβακζζιμφ. οκδέεζ ηδ δζαδζηαζία ακάπηολδξ ηδξ εηαζνζηήξ ζηναηδβζηήξ 

ιε ηδ δζαδζηαζία ακάθοζδξ ηαζ επελενβαζίαξ ηςκ εηαζνζηχκ, ηαζ υπζ ιυκμκ, 

δεδμιέκςκ. οβηεηνζιέκα οπμζηδνίγεζ: ηδκ ακάθοζδ ηςκ ζοκεδηχκ αβμνάξ, 

ακηαβςκζζιμφ ηαζ ηςκ βεκζηυηενςκ μζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ, ηδκ ακάθοζδ ηςκ εκδμ-

εηαζνζηχκ δοκαημηήηςκ ηδκ μνζμεέηδζδ ηαζ ακάπηολδ ηδξ εηαζνζηήξ ζηναηδβζηήξ, ηδκ 

ηαηάνηζζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ, ηδκ ακάπηολδ, ή υπμο αοηυ απαζηείηαζ ηδ 

δζαθμνμπμίδζδ ηςκ εκδμ-εηαζνζηχκ δζαδζηαζζχκ , ηδκ επζημζκςκία ηςκ δζαδζηαζζχκ 

αοηχκ ιεηαλφ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ εηαζνζηήξ ζηναηδβζηήξ, 

ηαεχξ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ υθδξ οθμπμίδζδξ ηδξ εηαζνζηήξ ζηναηδβζηήξ. 

• Δπζπεζνδιαηζηή ακαθοηζηή ιέεμδμξ : Δπζηνέπεζ ζηδ δζμίηδζδ ιζαξ επζπείνδζδξ κα 

ακαβκςνίγεζ ηαζ κα αλζμπμζεί ηζξ εοηαζνίεξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ηαηά ηδκ ηαεδιενζκή 

επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα - πανέπμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα αεθηίςζδξ ηδξ 

θεζημονβζηήξ απυδμζδξ ηαεχξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα αηνζαμφξ πνυαθερδξ ηαζ 

επζπεζνδιαηζημφ ζπεδζαζιμφ. Ακαβκςνίγεζ εοηαζνίεξ βζα δδιζμονβία πνμζηζεέιεκδξ 

αλίαξ ιε ηδκ ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηςκ άοθςκ ηαζ οθζηχκ ζημζπείςκ ημο εκενβδηζημφ, 

υπςξ ηςκ πεθαηχκ, ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηςκ επεκδφζεςκ ένεοκαξ ηαζ 

ηεπκμθμβίαξ. 

Π1.1.2.2 Υξεκαηννηθνλνκηθά 

• Υνδιαημμζημκμιζηή Λμβζζηζηή: Ζ πζμ μθμηθδνςιέκδ, αοημδφκαιδ ηαζ 

δμηζιαζιέκδ θφζδ πνδιαημμζημκμιζηήξ θμβζζηζηήξ πμο είκαζ δζαεέζζιδ ζήιενα, 

αμδεά ηζξ εηαζνίεξ κα παναημθμοεμφκ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ υθεξ ηζξ αλίεξ απυ 
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πνδιαημμζημκμιζηέξ ζοκαθθαβέξ ιε δζαδζηαζίεξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ. Δπζπθέμκ 

ζοκηδνεί ηα θμβζζηζηά αζαθία αάζεζ ημο ηχδζηα θμνμθμβζηχκ ζημζπείςκ βζα εεζιζηή 

ακαθμνά, βζα οπμζηήνζλδ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ςξ πδβή πθδνμθυνδζδξ βζα ηζξ 

ακαθοηζηέξ εθανιμβέξ. 

•  Managerial Accounting (Γζαπεζνζζηζηή Λμβζζηζηή):Βμδεά ηζξ εηαζνίεξ κα 

παναημθμοεμφκ ηαζ κα εθέβπμοκ ιε ημ αέθηζζημ ηνυπμ υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο 

αθμνμφκ ζηδκ απυδμζδ ζε έκα πθήνεξ εκμπμζδιέκμ πενζαάθθμκ πμο ζοκδέεζ 

απνυζημπηα υθεξ ηζξ θεζημονβζηέξ ζοκαθθαβέξ ηδξ εηαζνίαξ. Ζ δζαπεζνζζηζηή 

θμβζζηζηή επζηνέπεζ ημκ απυθοημ έθεβπμ ηδξ ηενδμθμνίαξ ηδξ. 

• Financial supply management (Υνδιαημμζημκμιζηή δζαπείνζζδ εθμδζαζηζηήξ 

αθοζίδαξ): Δπζηνέπεζ ηδκ εκδμ-επζπεζνδζζαηή ηαζ δζ-επζπεζνδζζαηή 
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πνδιαημμζημκμιζηή ζοκενβαζία ιε πνήζδ ηαεμνζζιέκςκ εηαζνζηχκ ανπχκ ηαζ ημζκχκ 

οπδνεζζχκ βζα ηδ δζαπείνζζδ υθςκ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ δζαδζηαζζχκ πμο 

αθμνμφκ ζε πεθάηεξ ηαζ ζηδκ εθμδζαζηζηή αθοζίδα. Βμδεά ζηδκ αοημιαημπμίδζδ ηδξ 

πνδιαημμζημκμιζηήξ εθμδζαζηζηήξ αθοζίδαξ ιέζς ημο Γζαδίηηομο ηαζ άθθςκ κέςκ 

δθεηηνμκζηχκ ιμκηέθςκ οπδνεζζχκ. 

• Manager Self Service (Αοημελοπδνέηδζδ Γζεοεοκηζημφ ηεθέπμοξ): Πανέπεζ ζηδ 

δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ πνυζααζδ ζε υθεξ ηζξ ζπεηζηέξ επζπεζνδιαηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ ηαζ οπδνεζίεξ, ιέζς επζπεζνδιαηζηχκ ποθχκ. Πνυηεζηαζ βζα οπδνεζίεξ 

εθανιμβήξ πμο δζεοημθφκμοκ ηδ αέθηζζηδ, ηαπφηενδ θήρδ απμθάζεςκ ηαζ ηδκ 

αολδιέκδ παναβςβζηυηδηα ιέζς επζπεζνδιαηζηχκ ποθχκ, εζδζηά ζπεδζαζιέκςκ βζα ηδ 

δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ. Σμ πενζεπυιεκμ ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ δζαπείνζζδξ ημο 

ακενχπζκμο δοκαιζημφ εκδοκαιχκμοκ μπμζμκδήπμηε θαιαάκεζ απμθάζεζξ ζπεηζηά ιε 

ηα πνδιαημμζημκμιζηά, ηδ δζαπείνζζδ ηαζ ημ ακενχπζκμ ηεθάθαζμ. Οζ ηεπκμθμβίεξ 

πμθθαπθήξ αιθίδνμιδξ πθαηθυνιαξ (browser, voice, mobile) πανέπμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα πνυζααζδξ πάκηα ηαζ πακημφ. Οζ πφθεξ πανέπμοκ ηαηάθθδθδ πνυζααζδ 

ιέζς ημο Γζαδζηηφμο ζε εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ εθανιμβέξ, επζπεζνδιαηζημφ 

πενζεπμιέκμο ηαζ οπδνεζίεξ απαναίηδηεξ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ενβαζζχκ ηαζ ηδ θήρδ 

επζπεζνδιαηζηχκ απμθάζεςκ. 

 

Π1.1.2.3 Αλζξψπηλνη Πφξνη 

• Employee Transaction Management (Γζαπείνζζδ Κίκδζδξ Δνβαγμιέκςκ): οκδέεζ 

απνυζημπηα οπδνεζίεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ δζαπείνζζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ βζα ηδκ 

εφνοειδ θεζημονβία ημο Σιήιαημξ Ακενςπίκςκ Πυνςκ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ιπμνεί 

ιζα επζπείνδζδ κα επςθεθείηαζ απυ έκα ζφζηδια πμο ζηακμπμζεί ηζξ ημπζηέξ 

κμιμεεηζηέξ νοειίζεζξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ δζεεκείξ αέθηζζηεξ πναηηζηέξ. 

• Employee Lifecycle Management (Γζαπείνζζδ Γζάνηεζαξ Εςήξ Δνβαγυιεκμο): 

Πανέπεζ αοημιαηζζιυ ηαζ αεθηίςζδ υθςκ ηςκ θάζεςκ ημο ηφηθμο γςήξ ημο 

ενβαγυιεκμο: πνμζέθηοζδ/ πνυζθδρδ, ακάπηολδ, επζννμή, ακάπηολδ, ηαζ δζαηήνδζδ. 

Αοηυ μδδβεί ζε αολδιέκδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ακενχπζκμο ηεθαθαίμο ιέζς 

αέθηζζηςκ πναηηζηχκ πνυζθδρδξ, ακάπηολδξ, δζαηήνδζδξ ηαζ αθμζίςζδξ. 

• Δ-Recruiting (Ζθεηηνμκζηέξ Πνμζθήρεζξ) : Βμδεά ζημκ εκημπζζιυ ηαζ αλζμθυβδζδξ 

ηςκ ηαθφηενςκ οπμρήθζςκ ενβαγμιέκςκ. 

• Employee Relationship Management (Γζαπείνζζδ πέζδξ Δνβαγμιέκςκ): Δπζηνέπεζ 

ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ιζαξ επζπείνδζδξ κα δδιζμονβμφκ ζπέζεζξ ζοκενβαζίαξ ιε 

ζοκαδέθθμοξ, ιε ηδ δζμίηδζδ, ιε πνμιδεεοηέξ. Ζ δζαπείνζζδ βκχζεςκ ηαζ μζ 

επζπεζνδζζαηέξ πφθεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ακαααειίζμοκ ηζξ παναδμζζαηέξ 

οπδνεζίεξ δζαπείνζζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ 

ενβαγμιέκςκ. 

• Employee Self - Service (Αοημελοπδνέηδζδ Δνβαγμιέκμο): Πνμζθένεζ πμθθαπθέξ 

οπδνεζίεξ αοημελοπδνέηδζδξ ημο ενβαγμιέκμο έημζιεξ πνμξ πνήζδ, δζαεέζζιεξ ζε 

ηνζάκηα δφμ βθχζζεξ βζα ηνζάκηα δφμ πχνεξ, ελαζθαθίγμκηαξ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ 

έθεβπμ βζα πμθθαπθέξ δζαπεζνζζηζηέξ ενβαζίεξ ηαεχξ ηαζ απμηεθεζιαηζηή ηαζ 

εοπάνζζηδ ειπεζνία. 

• HCM Analytics (Ακαθοηζηή Μέεμδμξ ΖCΜ): Πανέπεζ ακάθοζδ δεδμιέκςκ ηαζ 

ενβαθεία ακαθμνάξ, ηαεχξ ηαζ δοκαηυηδηεξ ζηναηδβζηήξ δζαπείνζζδξ επζπείνδζδξ βζα 

απμηεθεζιαηζηυηενδ θήρδ απμθάζεςκ. Οζ θφζεζξ επζηνέπμοκ ζηδκ εηαζνία ηδκ 

ακάθοζδ ηαζ αεθηίςζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ηδκ εθανιμβή ηαζ παναημθμφεδζδ 

ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ ηδ ζοκεπή αλζμθυβδζδ δζαθυνςκ ζεκανίςκ πμο εα 

επδνεάζμοκ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

Π1.1.2.4 Corporate Services (Δηαηξηθέο Τπεξεζίεο) 

Δπζηνέπεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή πανμπή ηεκηνζηχκ ηαζ απμηεκηνςιέκςκ εηαζνζηχκ οπδνεζζχκ 

ζημκ μνβακζζιυ. 

• Real Estate (Αηίκδηδ Πενζμοζία): Πανέπεζ μθμηθδνςιέκδ θφζδ δζαπείνζζδξ ηάεε 

θάζδξ ημο ηφηθμο γςήξ ημο πανημθοθαηίμο αηίκδηδξ πενζμοζίαξ. Δπζπθέμκ επζηνέπεζ 

ζηζξ εηαζνίεξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηαζ κα δζαπεζνίγμκηαζ ιε απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ηα 



                            132 

πάβζα ηδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ημοξ. 

• Incentive and Commission Management (Γζαπείνζζδ Κζκήηνςκ ηαζ Πνμιδεεζχκ): 

Δπελενβάγεηαζ υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ιεηααθδηχκ αιμζαχκ βζα ημ ζφκμθμ ημο 

ακενχπζκμο δοκαιζημφ, ημο ηιήιαημξ πςθήζεςκ ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ, υπςξ ηίκδηνα, 

πνμιήεεζεξ ηαζ αιμζαέξ ιεζζηείαξ, ηθπ. 

• Travel Management (Γζαπείνζζδ Σαλζδζχκ): Πανέπεζ εθανιμβέξ βζα δζαπείνζζδ 

επαββεθιαηζηχκ ηαλζδζχκ πμο οπμζηδνίγμοκ ηαζ αεθηζχκμοκ ηζξ δζαδζηαζίεξ. 

Πενζθαιαάκεζ δθεηηνμκζηή αβμνά ηαλζδζχκ, πμο οπμζηδνίγεζ ηδκ πανμπή 

οπδνεζζχκ ηαλζδζμφ. Με απνυζημπηδ εκζςιάηςζδ ιε ηδκ ακαθμνά ελυδςκ, δ 

δζαπείνζζδ ηαλζδζχκ επζηνέπεζ ηδ αέθηζζηδ δζαπείνζζδ υθμο ημο ηφηθμο 

επαββεθιαηζηχκ ηαλζδζχκ. 

 

Π1.1.2.5 Operations (Λεηηνπξγίεο) 

Δπζηνέπεζ ζηδκ εηαζνία ηδκ εοεοβνάιιζζδ ηςκ θεζημονβζχκ Logistics βζα ηδ αέθηζζηδ εηηέθεζδ 

υθςκ ηςκ εκημθχκ πμο πνμηφπημοκ απυ πενζαάθθμκηα πνμιδεεζχκ, πςθήζεςκ, παναβςβήξ ηαζ 

δζαπείνζζδξ αθθαβχκ. Αοηή δ θεζημονβία πνμεημζιάγεζ ιζα εηαζνία κα ελεθζπεεί ηαζ κα 

εκμπμζδεεί ιε εηηεηαιέκεξ πενζμπέξ ζοκενβαζίαξ, υπςξ ηδκ εθμδζαζηζηή αθοζίδα, ηζξ 

πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ, ημκ ηφηθμ γςήξ ημο πνμσυκημξ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ζπέζδξ ιε ημοξ 

πνμιδεεοηέξ. 

• Purchase Order Management (Γζαπείνζζδ Δκημθχκ Αβμνάξ) : Δπζηνέπεζ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ηαζ εηηέθεζδ εκημθχκ αβμνάξ εκμπμζδιέκςκ ζε ζοκμθζηή 

εθμδζαζηζηή δζαδζηαζία. Αοηυ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ζηδκ εηαζνία κα πνμεημζιαζηεί 

πθήνςξ βζα εκμπμίδζδ ιε ηδ θφζδ Γζαπείνζζδξ πέζεςκ Πνμιδεεοηχκ mySΑΡ SRΜ 

ή άθθα ζηναηδβζηά ζοζηήιαηα ζπέζεςκ πνμιδεεοηχκ. 

• Inventory Management (Γζαπείνζζδ Απμεέιαημξ): Δπζηνέπεζ ζηδκ εηαζνία 

μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ απμεέιαημξ ηαζ απμβναθήξ ζε μθμηθδνςιέκμ θεζημονβζηυ 

πενζαάθθμκ. 

• Production Management (Γζαπείνζζδ Παναβςβήξ): Δπζηνέπεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή 

δζαπείνζζδ ηαζ εηηέθεζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ ηδξ επζπείνδζδξ πνμεημζιάγμκηαξ 

ημκ πεθάηδ βζα ιεηέπεζηα επέηηαζδ ζε εθμδζαζηζηή αθοζίδα πθήνμοξ ηθίιαηαξ ηαζ 

πενζαάθθμκ ηαηαζηεοήξ ιε θφζεζξ υπςξ ηδ Γζαπείνζζδ 

Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ mySΑΡ SCΜ ή άθθεξ θφζεζξ δζαπείνζζδξ εθμδζαζηζηήξ 

αθοζίδαξ. 

• Maintenance & Quality (οκηήνδζδ & Πμζυηδηα): Δπζηνέπεζ ζηδκ εηαζνία κα 

δζαπεζνίγεηαζ απμηεθεζιαηζηά ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηδκ πμζυηδηα 

εκηυξ ηδξ εηαζνίαξ. Delivery Management (Γζαπείνζζδ Πανάδμζδξ) - Δηηεθεί ηδ 

δζαδζηαζία πανάδμζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ βζα απμηεθεζιαηζηή οπμζηήνζλδ ημο ηιήιαημξ 

πςθήζεςκ. 

• Sales Order Management (Γζαπείνζζδ Παναββεθζχκ): Δπζηνέπεζ ηδ δζαδζηαζία 

μθμηθήνςζδξ ηδξ παναββεθίαξ δζεοημθφκμκηαξ ηδ βνήβμνδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή 

εηηέθεζδ παναββεθζχκ ημο πεθάηδ. Ζ Γζαπείνζζδ Παναββεθζχκ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί 

ηαζ κα εκμπμζδεεί ιε ηδ θφζδ Γζαπείνζζδξ Πεθαηεζαηχκ πέζεςκ mySΑΡ CRΜ ή 

άθθδ CRΜ θφζδ. 

 

Π1.2 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ALTEC ( http://www.altec.gr ) 

Π1.2.1 ΑΣLΑNTIS ERP 

Οθμηθδνςιέκμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια βζα ιεβάθεξ ειπμνζηέξ & αζμιδπακζηέξ επζπεζνήζεζξ, 

επζπεζνήζεζξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ηαζ μνβακζζιμφξ ζδζςηζημφ & δδιμζίμο ημιέα. Σμ 

πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ιζαξ επζπείνδζδξ απμηεθεί ζηναηδβζηή επζθμβή. Γδιζμονβεί οπμδμιή 

ηαζ πανέπεζ ενβαθεία πμο ζηδνίγμοκ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ ηδκ ακάπηολδ βζα πμθθά πνυκζα. 

Ζ πνςημπμνζαηή μζημβέκεζα ακμζηηχκ εθανιμβχκ πθδνμθμνζηήξ ΑΣLΑΝΣΗS ΔRΡ 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ορδθέξ απαζηήζεζξ ιεβάθςκ επζπεζνήζεςκ, μιίθςκ ηαζ πμθοεεκζηχκ 

http://www.altec.gr/
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εηαζνζχκ, ιε άιεζα ηαζ ζοβηεηνζιέκα απμηεθέζιαηα. 

Με μνβακςιέκεξ οπδνεζίεξ πμο ζημπεφμοκ ζημ απμηέθεζια ηαζ ηδ ιμκαδζηή ηεπκμθμβία 

ακάπηολδξ εθανιμβχκ ηδξ ΑLTEC, ημ ΑΣLΑΝΣΗS ΔRΡ πνμζμιμζχκεζ ηαζ δζεοημθφκεζ ηζξ 

θεζημονβζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ζηδνίγεζ ηδκ μνβακςηζηή δμιή ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

Δκζςιαηχκμκηαξ υθεξ ηζξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ ηδκ ηενάζηζα ειπεζνία ηδξ ΑLTEC, ημ 

ΑΣLΑΝΣΗS ΔRΡ εκδιενχκεζ βζα ηα απμηεθέζιαηα ηάεε δναζηδνζυηδηαξ, οπμδεζηκφεζ ηζξ 

επζπεζνδιαηζηέξ εοηαζνίεξ ηαζ οπμζηδνίγεζ μοζζαζηζηά ηάεε δζμζηδηζηή απυθαζδ ζε υθα ηα 

επίπεδα. 

Δπζπθέμκ, ιπμνεί κα ζοκδεεεί άιεζα ιε ημ ΑΣLΑΝΣΗS ΡΑΤRΟLL βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ 

εκζαίαξ ιδπακμβναθζηήξ θφζδξ. 

Π1.2.1.1 ATLANTIS E.R.P. / AUTO 

Ζ εθανιμβή ΑΣLΑΝΣΗS ΔRΡ / Αοηυ δδιζμονβεί ηδκ απαναίηδηδ οπμδμιή, βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηαζ δζαπείνζζδ ιζαξ επζπείνδζδξ, ζοιαάθθμκηαξ μοζζαζηζηά ζηδκ 

ακάπηολδ ηαζ ζηδκ ηενδμθμνία ηδξ. 

Ζ εζδζηή έηδμζδ ηδξ εθανιμβήξ ΑLTEC ΑΣLΑΝΣΗS ΔRΡ / Αοηυ δδιζμονβήεδηε βζα ηδκ 

μθμηθδνςιέκδ ηάθορδ ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ απαζηήζεςκ πθδνμθυνδζδξ ηδξ αβμνάξ ειπμνίαξ 

αοημηζκήηςκ, ιμημζζηθεηχκ, ακηαθθαηηζηχκ ηαεχξ ηαζ πανμπήξ οπδνεζζχκ service. Ζ 

ελεθζβιέκδ αοηή εθανιμβή πνμζθένεζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηδκ απαναίηδηδ οπμδμιή, βζα κα 

ακηαπμηνζεμφκ άιεζα ηαζ απμδμηζηά ζηζξ αολδιέκεξ απαζηήζεζξ ημο πχνμο πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ. 

Σμ ΑΣLΑΝΣΗS ΔRΡ / Αοηυ πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ημο ζοζηήιαημξ ΑΣLΑΝΣΗS 

ΔRΡ ηαζ εκζςιαηχκεζ επζπθέμκ εκυηδηεξ πμο οπμζηδνίγμοκ ηζξ εζδζηέξ δζαπεζνίζεζξ πμο απαζηεί 

δ αβμνά αοημηζκήημο : 

• Γζαπείνζζδ Δζδχκ - Αοημηίκδημ 

• Γζαπείνζζδ Service 

  •  Γζαπείνζζδ Απμεειάηςκ, Αβμνχκ - Πςθήζεςκ - Ακηαθθαηηζηχκ 

 •  Υνδιαημμζημκμιζηή Γζαπείνζζδ 

Π1.2.1.2 ΑLTEC Xline Δ.R.Ρ. 

Οθμηθδνςιέκμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια βζα ηδκ ιζηνμιεζαία αβμνά 

Σμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ηάεε επζπείνδζδξ απμηεθεί ζηναηδβζηή επζθμβή ηδξ. Ζ ακααάειζζδ 

ημο ζε έκα ζφβπνμκμ ζφζηδια ααζίγεηαζ ζηδκ ειπεζνία πνμδβμφιεκδξ πναηηζηήξ ηαζ 

επζαάθθεηαζ κα απακηά ζε ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ ηαζ ζηυπμοξ. Ζ μζημβέκεζα εθανιμβχκ 

ΑLTEC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ. ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ορδθέξ απαζηήζεζξ επζπεζνήζεςκ ηαζ μιίθςκ, ιε 

άιεζα ηαζ ζοβηεηνζιέκα απμηεθέζιαηα. οιαάθθμκηαξ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ζηδ δδιζμονβία 

οπμδμιήξ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ζφβπνμκςκ ενβαθείςκ, ιεβζζημπμζεί ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ημοξ. 

Σμ κέμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ALTEC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ. ακηαπμηνίκεηαζ απυθοηα ζηζξ απαζηήζεζξ 

βζα εκζαία δζαπείνζζδ υθςκ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηαθφπηεζ άιεζα ηαζ 

απμηεθεζιαηζηά ηδκ ακάβηδ ακηαθθαβήξ πθδνμθμνζχκ ιεηαλφ επζπεζνήζεςκ ηαζ 

απμιαηνοζιέκςκ ζδιείςκ πχθδζδξ ηαζ παναβςβήξ. 

Π1.2.1.2 .1 Λεζημονβζηά πθεμκεηηήιαηα 

• Γζαπεζνίγεηαζ αλζυπζζηα απενζυνζζημ υβημ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ακελάνηδηα 

απυ ηδκ πδβή ημοξ. 

• Ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ πναβιαηζηή εζηυκα ηδξ επζπείνδζδξ, ιε ηζξ θεπημιένεζεξ ηαζ ηζξ 

ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ, ηδκ πναβιαηζηή δζάνενςζδ, ηδκ μνβακςηζηή δμιή ηαζ ηζξ 

πνμμπηζηέξ ηδξ. 

• Απμηεθεί έκα δοκαηυ ιδπακζζιυ πθδνμθυνδζδξ πμο μδδβεί ζε ζςζηέξ απμθάζεζξ ζε 

ηάεε επίπεδμ ηαζ αμδεά ζηδκ εηηέθεζδ ημοξ. 

• Απμηεθεί ενβαθείμ δδιζμονβίαξ δζαδζηαζζχκ πμο οπμζηδνίγμοκ ηζξ ζοκμθζηέξ 

θεζημονβίεξ ηδξ επζπείνδζδξ. 
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Π1.2.1.2 .2 Γζαπείνζζδ Γεδμιέκςκ & Αζθάθεζα 

Ζ μζημβέκεζα εθανιμβχκ ΑLTEC  xLΗΝΔ Δ.R.Ρ. δζαπεζνίγεηαζ ιε αζθάθεζα απενζυνζζημ υβημ 

δεδμιέκςκ ηαζ οπμζηδνίγεζ ηδκ ηαοηυπνμκδ θεζημονβία απενζυνζζημο ανζειμφ πνδζηχκ. 

Πανάθθδθα, δζαεέηεζ έκα ζζπονυ ζφζηδια αζθάθεζαξ βζα απυθοημ έθεβπμ πνυζααζδξ ζε ανπεία 

δεδμιέκςκ, θεζημονβζηέξ ενβαζίεξ, αμδεδηζηέξ εθανιμβέξ ηαζ πενζθενεζαηά. Ζ επζπείνδζδ είκαζ 

πθέμκ ζε εέζδ κα ειπζζηεοεεί ημ πθδνμθμνζαηυ ηδξ ζφζηδια, εζζάβμκηαξ μπμζαδήπμηε 

πθδνμθμνία πςνίξ ηακέκα ηίκδοκμ δζαννμήξ. 

Π1.2.1.2 .3 Σεπκμθμβία αζπιήξ & οκενβαζία 

Βαζζζιέκμ ζηδκ πνμδβιέκδ ηεπκμθμβία ROADS, ημ ΑLΣΔC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ. είκαζ έκα ζφζηδια 

ακμζηηήξ ανπζηεηημκζηήξ πμο αλζμπμζεί πθήνςξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ πζμ αλζυπζζηςκ ζπεζζαηχκ 

αάζεςκ δεδμιέκςκ ηαζ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ζηζξ δδιμθζθέζηενεξ πθαηθυνιεξ. Δκζςιαηχκεζ 

ηζξ ηεθεοηαίεξ ηαζκμημιίεξ ζηδκ ηεπκμθμβία ακάπηολδξ θμβζζιζημφ ηαζ εηιεηαθθεφεηαζ υθεξ ηζξ 

ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ ζπεδζαζιμφ, ακάθοζδξ ηαζ μνβάκςζδξ ηςκ θεζημονβζχκ, ηςκ δοκαημηήηςκ 

ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ εκυξ ακμζηημφ πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ. 

Υάνδ ζηδκ μιαθή θεζημονβία ηςκ εθανιμβχκ, ημο θεζημονβζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ημο δζηηφμο, ημ 

ΑLΣΔC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ. αλζμπμζεί υθεξ ηζξ ελεθίλεζξ ζηα ιέζα άκηθδζδξ, ιεηαθμνάξ ηαζ 

ακηαθθαβήξ πθδνμθμνζχκ. Καθφπηεζ μθμηθδνςιέκα ηδκ επζημζκςκία ηδξ επζπείνδζδξ ιε υθα ηα 

ζοκενβαγυιεκα ιένδ ηαζ επζηνέπεζ ηδκ αζθαθή ακηαθθαβή δεδμιέκςκ ιε άθθεξ εθανιμβέξ. 

Πανάθθδθα, δζαεέηεζ εκζςιαηςιέκεξ δοκαηυηδηεξ βζα απ' εοεείαξ ζφκδεζδ ιε εθανιμβέξ ημο 

Ms Office. 

Σμ ΑLΣΔC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ. ζοκδέεηαζ ηαζ ζοκενβάγεηαζ μιαθά ιε υθα ηα πνμδβιέκα ηεπκμθμβζηά 

πνμσυκηα πθδνμθμνζηήξ ή ηδθεπζημζκςκζχκ (πενζθενεζαηέξ εθανιμβέξ ηαζ ζοζηήιαηα 

δδιζμονβίαξ δεδμιέκςκ - ηαιεζαηέξ ιδπακέξ, ζοζηήιαηα αοημιαηζζιμφ ηαζ εθέβπμο, barcode 

η.θ.π.)· Έηζζ, αλζμπμζείηαζ ηαζ εκζζπφεηαζ δ απμδμηζηυηδηα ηάεε αμδεδηζημφ    πθδνμθμνζαημφ     

ζοζηήιαημξ    πμο     πνδζζιμπμζείηαζ    ζηδκ     επζπείνδζδ. 

ΠΗ.2.1.2.4 Πενζαάθθμκ ενβαζίαξ 

Σμ ελαζνεηζηά ενβμκμιζηυ, θζθζηυ ηαζ εφπνδζημ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ ημο ΑLΣΔC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ. 

πνμδζαεέηεζ εεηζηά ημ πνήζηδ ηαζ δζεοημθφκεζ μοζζαζηζηά ηδ δζαδζηαζία εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδ 

θεζημονβία ηδξ εθανιμβήξ. 

Ζ πνςημπμνζαηή δμιή ηδξ δζεπζθάκεζαξ πνήζδξ ηαζ ηςκ menu, δ δοκαηυηδηα ζφκεεζδξ βναιιχκ 

ενβαθείςκ, μνζζιέκςκ απυ ημκ πνήζηδ, ηαεχξ ηαζ μζ δεκδνμεζδείξ δμιέξ μνβάκςζδξ ηςκ 

οπμζοζηδιάηςκ, απμηεθμφκ ηδ αάζδ βζα έκα μθμηθδνςιέκμ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ, αλζμπμζχκηαξ 

ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ Windows, απθμοζηεφμκηαξ ηαζ πναβιαημπμζχκηαξ ζφκεεηεξ ενβαζίεξ, 

δζεοημθφκμκηαξ ηαοηυπνμκα, ημκ έθεβπμ ζοβηεκηνςηζηχκ πθδνμθμνζχκ ιέζα απυ ηδ δοκαηυηδηα 

άιεζδξ απεζηυκζζδξ ηςκ πνςημβεκχκ πθδνμθμνζχκ. 

Σμ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ ημο ΑLΣΔC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ., ηαεχξ ηαζ μ πνςημπμνζαηυξ ιδπακζζιυξ 

επζημζκςκίαξ εθανιμβήξ - πνήζηδ πμο δζαεέηεζ, ζοκηεθμφκ ζδιακηζηά ζηδκ ηαπεία ελμζηείςζδ 

ηςκ πεζνζζηχκ ηαζ αεθηζχκμοκ ηδκ απμδμηζηυηδηα ημοξ, ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηαεδιενζκχκ 

θεζημονβζχκ υζμ ηαζ ηαηά ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ. Πανάθθδθα, αλζμπμζχκηαξ έκα 

έλοπκμ ζφζηδια ενβαθείςκ ηαεμδήβδζδξ επζηνέπεζ ηδκ εηηέθεζδ ζφκεεηςκ ενβαζζχκ αηυιδ ηαζ 

απυ ιδ ελμζηεζςιέκμοξ ιε ηδκ εθανιμβή, πνήζηεξ. 

ΠΗ.2.1.2.5 Δοεθζλία ζηδκ εθανιμβή 

Ζ πνήζδ ηοπμπμζδιέκςκ ιμκηέθςκ αέθηζζηςκ πναηηζηχκ παναιεηνμπμίδζδξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηδ θζθζηή ιέεμδμ εβηαηάζηαζδξ, επζηνέπμοκ ηδκ πνμζανιμβή ηδξ εθανιμβήξ ζηζξ 

ελεζδζηεοιέκεξ απαζηήζεζξ ημο πεθάηδ. Πανάθθδθα, ημ ΑLΣΔC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ. έπεζ 

εκζςιαηςιέκδ, αοηυιαηδ δζαδζηαζία ιεηαθμνάξ δεδμιέκςκ απυ ημ Unisoft Κεθάθαζμ 4, 

ηαεζζηχκηαξ δοκαηή ηδκ αδζάθεζπηδ θεζημονβία ηδξ ιδπακμβνάθδζδξ, πςνίξ ηδκ ακάβηδ 

ζπαηάθδξ πμθφηζιςκ επζπεζνδζζαηχκ πυνςκ. 

ΠΗ.2.1.2.6 Λεζημονβζηυηδηα ζηδ πνήζδ 

Σμ ΑLΣΔC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ. πνμζμιμζχκεζ πθήνςξ ηζξ ζδζαίηενεξ, μνβακςηζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ 

ακάβηεξ ηδξ επζπείνδζδξ, πάνδ ζηδκ ακμζηηή ανπζηεηημκζηή ηαζ ζηζξ ελαζνεηζηέξ δοκαηυηδηεξ 

παναιεηνμπμίδζδξ ημο. 

Πνμζθένεζ ζηδκ επζπείνδζδ εοεθζλία βζα ηδκ ηάθορδ δζαθμνμπμζδιέκςκ απαζηήζεςκ, ακάθμβα 
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ιε ηζξ αβμνέξ πμο απεοεφκεηαζ, ηαζ δοκαηυηδηα πνμζανιμβήξ ηδξ ζηζξ ιεηαααθθυιεκεξ 

ζοκεήηεξ ακηαβςκζζιμφ. 

Οζ εκυηδηεξ ημο ΑLΣΔC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ έπμοκ δοκαηυηδηεξ ζοκεπμφξ επέηηαζδξ,χζηε κα 

ηαθφπημοκ εοέθζηηα, θεζημονβζηά ηαζ ζφκκμια ηζξ ζζπφμοζεξ θμνμηεπκζηέξ νοειίζεζξ. Με 

δοκαηυηδηεξ δοκαιζηήξ ζπεδίαζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ, ημ ΑLΣΔC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ. αλζμπμζεί ηάεε 

ιμνθή ακάθοζδξ ζημζπείςκ, υπςξ απαζηείηαζ απυ ημκ ημιέα δναζηδνζυηδηαξ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

πεζνζζηή. Έηζζ ελαζθαθίγεζ ζηδκ επζπείνδζδ μοζζαζηζηυ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια, ηαηά ηδ 

δζαπείνζζδ ηνίζζιςκ δζαδζηαζζχκ.  

Αηυιδ, επζηνέπεζ ζε ηάεε επζπείνδζδ κα ζοκεέζεζ ημ portfolio ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο επζεοιεί κα 

οθμπμζήζεζ ιέζα απυ ημ ΔRΡ ζφζηδια. Δπζπθέμκ, πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ζφκεεζδξ δζαδζηαζζχκ 

εκδμεπζπεζνδζζαηήξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ, υζμ ηαζ δζεπζπεζνδζζαηχκ 

θεζημονβζχκ ιε πεθάηεξ- πνμιδεεοηέξ. 

Π1.2.1.2.7 Αλζμπζζηία ηαζ ζοκεπήξ οπμζηήνζλδ 

Σμ ΑLΣΔC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ. ζοκμδεφεηαζ απυ ιία ζεζνά πμζμηζηχκ οπδνεζζχκ οπμζηήνζλδξ πμο 

πανέπεζ ημ ελεζδζηεοιέκμ δοκαιζηυ ηδξ ΑLΣΔC, απμηεθεζιαηζηά ηαζ αλζυπζζηα. Πανάθθδθα, 

αλζμπμζχκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ιε ημ δζαδίηηομ ελαζθαθίγεζ ζεζνά πνςημπμνζαηχκ 

οπδνεζζχκ (Δ-Service, Live Update;, Κςδζηυξ Ακακέςζδξ η.θ.π.) 

Π1.2.1.2.8 Δπέηηαζδ 

Σμ ΑLΣΔC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ. απμηεθεί έκα ιμκαδζηυ ενβαθείμ βζα ηδ ζοκεπή ακάπηολδ ηδξ 

επζπείνδζδξ ζαξ. Οζ δζαδζηαζίεξ πνμζεήηδξ επζπθέμκ εκμηήηςκ, υηακ αοηυ ηαηαζηεί ακαβηαίμ, 

ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ δοκαηυηδηα άιεζδξ ιεηάααζδξ ζημ ΑLΣΔC ATLANTIS Δ.R.Ρ πςνίξ ηδκ 

υπμζα ακάβηδ βζα data migration, επζηνέπμοκ ηδκ πανάθθδθδ ελέθζλδ ημο ιδπακμβναθζημφ ζαξ 

ζοζηήιαημξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ επζπείνδζδξ ζαξ. 

Π1.2.1.3 xline ERP 

Με δμιή πμο ααζίγεηαζ ζε πμθοεηείξ ιεθέηεξ, δμηζιαζιέκεξ ηαζ επζηοπδιέκεξ ζηδκ πνάλδ,ημ 

ΑLΣΔC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ. ιπμνεί κα εβηαηαζηαεεί ζε επζπεζνήζεζξ ιζηνμφ ηαζ ιεζαίμο ιεβέεμοξ. 

Μζηνέξ επζπεζνήζεζξ ιε ακμιμζμβεκή ακηζηείιεκα δναζηδνζυηδηαξ αθθά ηαζ ιεζαίεξ ιμκάδεξ πμο 

θζθμδμλμφκ κα ζηδνίλμοκ ημ ιέθθμκ ημοξ ζε έκα ζφζηδια πμο αημθμοεεί ηδκ ακάπηολδ ημοξ, 

επζθέβμοκ ημ ΑLΣΔC xLΗΝΔ Δ.R.Ρ ςξ ημ ζδακζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ απυθοηδ ηάθορδ ηςκ 

απαζηήζεςκ ημοξ. 

Π1.3 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗNFORMER ( http://www.informer.gr ) 

Οθμηθδνςιέκμ Πθδνμθμνζαηυ φζηδια. Οζ μθμηθδνςιέκεξ εθανιμβέξ Πθδνμθμνζηήξ ηδξ 

Informer  ακαπηφζζμκηαζ ζημ εζδζηυ ηιήια θμβζζιζημφ ηδξ εηαζνίαξ 

Σμ ηιήια ζηεθεπχκεηαζ απυ απυθοηα ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, πμο ιπμνεί κα ενεοκά ηαζ κα 

ακαθφεζ ηζξ θεζημονβζηέξ δμιέξ ηαζ ακάβηεξ ημο εηάζημηε πεθάηδ ηαζ αημθμφεςξ κα ζοκεέηεζ 

ηδκ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ πενίπηςζδ θφζδ. Οθμηθήνςζδ ηδξ θφζδξ ζοκηεθείηαζ ιε ηδκ 

εβηαηάζηαζδ ηδξ , αθθά ηαζ ιε ηδ ζοκεπή οπμζηήνζλδ ηδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθανιμβήξ. Καη' 

αοηυ ημκ ηνυπμ δ θφζδ ηδξ Informer δζαηδνεί ακαθθμίςηδ ηδκ εββφδζδ απμηεθεζιαηζηήξ 

θεζημονβίαξ ηδξ. 

Σμ ΑRΜΟΝΗΑ ΔRΡ είκαζ έκα παηέημ εθανιμβχκ, ημ μπμίμ έπεζ ακαπηοπεεί ιε ηεπκμθμβία 

αζπιήξ, ιε ηα πθέμκ ζφβπνμκα ενβαθεία 4δξ βεκζάξ πμο έπεζ οζμεεηήζεζ δ Δονςπασηή Έκςζδ, 

χζηε κα ημο πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηδξ 

Δπζπείνδζδξ 

Σμ ΑRΜΟΝΗΑ ΔRΡ έπεζ οθμπμζδεεί ιε ηδκ ανπή ηδξ ακελάνηδηδξ θεζημονβίαξ απυ ηδ αάζδ 

δεδμιέκςκ ηάκμκηαξ πνήζδ Native Drivers βζα ηδκ επζημζκςκία ιε ηζξ ζπεηζηέξ αάζεζξ 

δεδμιέκςκ 

Οζ ζπεζζαηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ, πμο οπμζηδνίγμκηαζ ηαζ πμο είκαζ ακελάνηδηεξ απυ ημ ζφκμθμ 

ηςκ εθανιμβχκ, είκαζ ΟRΑCLΔ, ΗΝFΟRΜΗΥ, SQL SERVER, DΒ2 ηδξ ΗΒΜ, πςνίξ κα 

απμηθείμκηαζ ζημ ιέθθμκ ηαζ άθθεξ. 

Σα θεζημονβζηά ζοζηήιαηα πμο οπμζηδνίγμκηαζ είκαζ LINUXΥ, UΝΗΥ, WINDOWS ΝΣ, 

Αdvanced Server 2000, μζ ζηαειμί ενβαζίαξ Windows 95 - 98 - 2000, ΝΣ Workstation Server, 

http://www.informer.gr/
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Windows ΥΡ ηαεχξ είκαζ ακεπηοβιέκμ ζε βναθζηυ πενζαάθθμκ (GUΗ -ΡOWERBUILDER, 

ΜICROSOFT.ΝΔΣ) 

Ζ Informer έπεζ επζθέλεζ ηδκ ανπή ηδξ ακμζπηήξ ανπζηεηημκζηήξ, έηζζ χζηε κα δχζεζ ηδ 

δοκαηυηδηα επζημζκςκίαξ ημο δζημφ ηδξ ζοζηήιαημξ ιε μπμζμδήπμηε ηνίημ ζφζηδια θεζημονβεί 

ζε άθθδ επζπείνδζδ, ηζ επμιέκςξ κα επζηεοπεεί δ μοζζαζηζηή εκμπμίδζδ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ 

Σμ ΑRΜΟΝΗΑ ΔRΡ απεοεφκεηαζ ζημοξ μιίθμοξ Δηαζνεζχκ ηαζ ζηδ ιεβάθδ Δηαζνεία υπμο 

ιπμνεί κα αλζμπμζδεμφκ μζ ιεβάθεξ δοκαηυηδηεξ πμο έπεζ. 

Καθφπηεζ πζζημπμζδιέκα ηζξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ, είκαζ πθήνςξ ζοιααηυ ιε ημ Δοrμ ηαζ έπεζ 

ήδδ εβηαηαζηαεεί ζε ιεβάθεξ Δηαζνίεξ, Δθθδκζηέξ ηαζ Ξέκεξ, ημο Ηδζςηζημφ ηαζ ημο Γδιμζίμο 

Σμιέα. 

θεξ μζ εθανιμβέξ ημο ΑRΜΟΝΗΑ ΔRΡ έπμοκ ζπεδζαζηεί ηαηά ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα πανέπμοκ 

ηδκ δοκαηυηδηα ζε ηάεε επζπείνδζδ κα πνμζεέηεζ ηα απαναίηδηα modules ηςκ οπμζοζηδιάηςκ 

ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ ηαζ ημοξ πνμκζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ οθμπμίδζδξ πμο επζεοιεί. Σμ 

ιμκηέθμ αοηυ είκαζ εθζηηυ, αθμφ ημ ηάεε οπμζφζηδια απμηεθεί ακελάνηδηδ εκυηδηα 

θεζημονβίαξ, δ μπμία ζοκενβάγεηαζ, αδζαθακχξ ζημκ πνήζηδ, ιε ημ οπυθμζπμ ζφζηδια. 

Σμ ζφζηδια έπεζ ακαπηοπεεί ιε ηδ θζθμζμθία ηδξ οπμζηήνζλδξ ηυζμ ηδξ ηεκηνζηήξ υζμ ηαζ ηδξ 

απμηεκηνςιέκδξ θεζημονβίαξ ηςκ ζοζηδιάηςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ ακελάνηδηςκ 

ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδκ ακηαθθαβή δεδμιέκςκ, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ ζοκμθζηή θεζημονβία ηυζμ 

ημο Οιίθμο υζμ ηαζ ηςκ ιειμκςιέκςκ εηαζνεζχκ ηαζ υθςκ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ πμο δζαεέηεζ. 

ηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ θζθμζμθίαξ έπεζ ακαπηοπεεί ημ οπμζφζηδια pipeline control, ημ μπμίμ 

επζηνέπεζ ηυζμ ηδκ αοηυκμιδ θεζημονβία, υπςξ επίζδξ ηαζ ημκ ηεκηνζηυ έθεβπμ ή υπζ εκενβεζχκ, 

αθμφ ιπμνεί κα πνμζανιμζηεί ζηδκ μπμζαδήπμηε θεζημονβία βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ 

ζδζαζηενμηήηςκ ηάεε επζπείνδζδξ ή Οιίθμο. 

Σμ ΑRΜΟΝΗΑ ΔRΡ ααζίγεηαζ ζε έκα ζδζαζηένςξ ακαπηοβιέκμ ζφζηδια αζθαθείαξ, ημ μπμίμ 

επζηνέπεζ ημκ πνμζδζμνζζιυ επζπέδςκ θεζημονβζηήξ πνυζααζδξ ακά πνήζηδ ή μιάδα πνδζηχκ, 

ηαεχξ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ζε επίπεδμ transaction (tracing). Σμ ζφζηδια αοηυ 

παναιεηνμπμζείηαζ ηαζ ζοκηδνείηαζ απυ ημοξ οπεοεφκμοξ θεζημονβίαξ ηαζ αζθάθεζαξ ημο 

ζοζηήιαημξ. 

Ζ δμιή ημο ΑRΜΟΝΗΑ ΔRΡ έπεζ ααζζζηεί ηαζ ζπεδζαζηεί ζε δζεεκείξ ανπέξ ακάπηολδξ 

ζοζηδιάηςκ, δζαηδνχκηαξ πανάθθδθα ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηςκ ημπζηχκ αβμνχκ, έηζζ 

χζηε δ δμιή ημο κα επζηνέπεζ ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ μπμζαδήπμηε επζπεζνδιαηζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ 

ιδπακμβναθζηήξ ηάθορδξ υθςκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ. 

Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ δμιήξ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ: 

• Δφημθδ Δκμπμίδζδ Δηαζνείαξ - Τπμηαηαζηήιαημξ - Λμβανζαζιχκ ζε μπμζαδήπμηε 

ιμνθή επζεοιεί μ ηεθζηυξ πνήζηδξ. 

• Δφημθδ πνυζααζδ ζε πθδνμθμνίεξ ιε μπμζμδήπμηε ζοκδοαζιυ. 

• Καθφηενδ μνβάκςζδ ημο Λμβζζηζημφ πεδίμο βζα εθαπζζημπμίδζδ ηςκ θαεχκ ηςκ 

πνδζηχκ ηαζ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ αζθάθεζαξ. 

Σμ ΑRΜΟΝΗΑ ΔRΡ είκαζ δ θφζδ ηδξ Informer ζηζξ ακάβηεξ ηάεε εηαζνίαξ πμο εέθεζ κα 

εβηαηαζηήζεζ έκα ζφβπνμκμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ιε ζημπυ ηδκ πθήνδ ιδπακμβναθζηή 

ηάθορδ υθςκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ. 

Π1.3.1 Πιενλεθηήκαηα ηνπ ARMONIA ΔRΡ 

• Δίκαζ ακεπηοβιέκμ ιε ηεπκμβκςζία αζπιήξ 

• Ώνζιμ, πμθοεβηαηεζηδιέκμ παηέημ 

•Ακμζπηήξ Ανπζηεηημκζηήξ 

• Δοέθζηημ, παναιεηνζηυ, θζθζηυ ζημκ πνήζηδ 

• Τπμζηδνίγεηαζ απυ ημοξ επζζηήιμκεξ πμο ημ δδιζμφνβδζακ ηαζ ημ βκςνίγμοκ ζε 

αάεμξ 
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Π1.3.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ARMONIA ΔRΡ : 

•Πμθοεηαζνζηυ 

•ΠμθοΤπμηαηαζηδιαηζηυ . 

•ΠμθοΑπμεδηεοηζηυ . 

•ΠμθοΓθςζζζηυ . 

•ΠμθφΝμιζζιαηζηυ 

• Γοκαιζηέξ Πνμζανιμβέξ 

•Δκμπμίδζδ Απμηεθεζιάηςκ 

Π1.3.3 Τπνζπζηήκαηα ηνπ ARMONIA ΔΚΡ 

• Οζημκμιζηή δζαπείνζζδ : Σμ ηφηθςια Οζημκμιζηήξ Γζαπείνζζδξ ηαθφπηεζ απυθοηα ηζξ 

ακάβηεξ ιζαξ πμθφ ηαθήξ παναημθμφεδζδξ Open items θμβανζαζιχκ, πνμιδεεοηχκ 

ηαζ πεθαηχκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ιζαξ πμθφ ηαθήξ δζαπείνζζδξ Κέκηνςκ Κυζημοξ ηαζ 

Δηιεηάθθεοζδξ. Ζ εκδιένςζδ ηυζμ ηδξ Ακαθοηζηήξ Λμβζζηζηήξ υζμ ηαζ ηςκ 

οπμηαηαζηδιάηςκ βίκεηαζ αοηυιαηα, εκχ δ εκδιένςζδ ηδξ Γεκζηήξ Λμβζζηζηήξ 

βίκεηαζ ιε αάζδ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Κ.Β.. ηαζ ημο Δ.Γ.Λ.. Σμ ηφηθςια Οζημκμιζηήξ 

Γζαπείνζζδξ πενζθαιαάκεζ Γεκζηή Λμβζζηζηή, Ακαθοηζηή Λμβζζηζηή, Financial 

Consolidation, Project Accounting, Reporting Currency, Πεθάηεξ, Πνμιδεεοηέξ, 

Αλζυβναθα Δζζπναηηέα, Αλζυβναθα Πθδνςηέα, Οpen Items, οκαθθαβιαηζηέξ 

Γζαθμνέξ, Γζαπείνζζδ Παβίςκ ημζπείςκ. 

• Διπμνζηή δζαπείνζζδ : Σμ ηφηθςια ηδξ Διπμνζηήξ Γζαπείνζζδξ ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ 

ιμνθέξ δζαηζκήζεςκ ηςκ απμεδηχκ, πμο αθμνμφκ αβμνέξ, πςθήζεζξ, ακαθχζεζξ, 

απμβναθή η.θ.π. ε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηήνδζδ πμθθαπθχκ απμεδηχκ ηαθφπημοκ 

πθήνςξ υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ιζαξ ζφβπνμκδξ Δπζπείνδζδξ. Σμ ηφηθςια Διπμνζηήξ 

Γζαπείνζζδξ πενζθαιαάκεζ: Αβμνέξ, Παναββεθζμθδρία, Παναββεθζμδμζία, 

Παναββεθίεξ Δζςηενζημφ, Παναββεθίεξ Δλςηενζημφ, Απμβναθή, Γζαηζκήζεζξ 

Απμεδηχκ, Γζαπείνζζδ Πανηίδςκ - εζνζαηχκ - οζηεοαζζχκ, Κμζημθυβδζδ 

Δζζαβςβχκ, Σζιμθυβδζδ Διπμνεοιάηςκ ή Πνμσυκηςκ. 

• Γζαπείνζζδ ακενχπζκςκ πυνςκ : Σμ οπμζφζηδια ηδξ δζαπείνζζδξ ακενςπίκμο 

δοκαιζημφ ηαζ ιζζεμδμζίαξ ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ, πμο έπεζ δ 

δζεφεοκζδ ακενχπζκμο δοκαιζημφ, ηυζμ βζα ηδκ δζμίηδζδ ημο, υζμ ηαζ βζα ηδκ 

ηάθορδ ηδξ ιζζεμδμζίαξ πνμζθένμκηαξ ζφβπνμκα ενβαθεία πμο ιπμνμφκ κα 

ακηαπμηνζεμφκ ζε ηάεε κέα απαίηδζδ. Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ιζζεμδμζίαξ είκαζ 

πμθοεηαζνζηυξ, είκαζ πθήνςξ παναιεηνζηυξ ζε υθα ηα ηςδζημπμζδιέκα ζημζπεία ιε 

έλοπκα θίθηνα επζθμβήξ, δίδμκηαξ ηάεε πθδνμθμνία άιεζα. Παναημθμοεεί υθεξ ηζξ 

οθζζηάιεκεξ ζοιαάζεζξ μζ μπμίεξ ιπμνεί κα μνίγμκηαζ δοκαιζηά απυ ημκ πνήζηδ, έπεζ 

αοηυιαηδ δδιζμονβία ηναηήζεςκ δακείςκ (ζημζπεία μθεζθχκ) ηαζ οπμθμβίγεζ 

αοηυιαηα επζδυιαηα, ακαδνμιζηά είηε αοηά πνμένπμκηαζ απυ πνμζςπζηή ιεηααμθή 

(εκδθζηίςζδ ηέηκςκ) είηε απυ ακαδνμιζηή εθανιμβή ζοθθμβζηήξ ζφιααζδξ είηε απυ 

ακαδνμιζηή εθανιμβή αθθαβήξ κμιζημφ ηαεεζηχημξ (αθθαβή οπμθμβζζιμφ 

ηναηήζεςκ). Γδιζμονβεί ηζξ ακηίζημζπεξ θμβζζηζηέξ εββναθέξ βζα αοηυιαηδ 

εκδιένςζδ ηδξ  Γεκζηήξ  ηαζ Ακαθοηζηήξ Λμβζζηζηήξ.  Δζδζηυηενα πενζέπεζ ηζξ 

αηυθμοεεξ ααζζηέξ εκυηδηεξ : Γζμζηδηζηυ, Μζζεμθυβζμ, οιαάζεζξ ηαζ Μζζεμδμζία. 

Σέθμξ ζοιπθδνςιαηζηά ηοηθχιαηα μθμηθδνχκμοκ ηδκ πνδζζιυηδηα ημο 

πνμβνάιιαημξ υπςξ Πθδνςιή ιέζς Σναπέγδξ, Κμζημθυβδζδ (ηαηά ηέκηνμ 

εηιεηάθθεοζδξ / ένβμ) ζε επίπεδμ ςνχκ διενδζίςξ, Καηαπχνδζδ ηηοπδιάηςκ 

ηανηχκ πανμοζίαξ (ςνάνζα η.θ.π.) ηαζ Τπμζηήνζλδ δθεηηνμκζηχκ ςνμθμβίςκ. 
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• Βζμιδπακζηή ημζημθυβδζδ / πνμβναιιαηζζιυξ & έθεβπμξ παναβςβήξ : Σμ 

ηφηθςια Βζμιδπακζηήξ Κμζημθυβδζδξ / Γζαπείνζζδξ Παναβςβήξ απμηεθείηαζ απυ 

έκα ααζζηυ ημνιυ ιε ηζξ ααζζηά απαναίηδηεξ εθανιμβέξ βζα ιζα ζφβπνμκδ 

Βζμιδπακία ηαζ ηαηά παναββεθία δδιζμονβμφκηαζ υθεξ μζ επζπθέμκ ελεζδζηεοιέκεξ 

αζμιδπακζηέξ εθανιμβέξ πμο εα εεθήζεζ μ πεθάηδξ. 

Ο ααζζηυξ ημνιυξ πενζθαιαάκεζ ηα αηυθμοεα οπμζοζηήιαηα (πήια Π1.α, πήια Π2.α) 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

Εντολή Παραγωγήσ 

Δελτία Εςωτερικήσ Διακίνηςησ για Αναλώςεισ Α' Υλών 

Άμεςη Εργαςία & Βιομηχανική Κοςτολόγηςη ςφμφωνα με τον Κ.Β.Σ. & Ε.Γ.Λ.Σ 

Δελτίο Παραγωγήσ 

Διαδρομζσ Παραγωγήσ 

Προςαρμογή Θεωρητικών Αναλφςεων ςτισ πραγματικζσ. 

ρήκα Π1.α Βαζηθόο θνξκόο βηνκεραληθήο θνζηνιόγεζεο 

 

Π1.4 ΔΣΑΗΡΔΗΑ LOGICDIS (http://www.logicdis.gr ) 

Ο ιζθμξ LogicDIS, Ζβέηδξ ζηδκ Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ, δζαεέηεζ ιζα μθμηθδνςιέκδ 

βηάια πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ΔRΡ ηαηάθθδθα πνμζανιμζιέκςκ ζε υθεξ ηζξ δοκαιζηέξ 

επζπεζνήζεζξ ιε ακαπηολζαηυ υναια. 

Π1.4.1 LogicDIS Solution ERP 

Δίκαζ έκα Οθμηθδνςιέκμ Πθδνμθμνζαηυ φζηδια Γζαπείνζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ (ΔRΡ) 

βζα ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ . 

Απεοεφκεηαζ ζε υθεξ ηζξ ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ, ιε ηγίνμ ιεβαθφηενμ απυ 7,5 εηαη. Δονχ 

Π1.4.1.1 Ση πεξηιακβάλεη ην LogicDIS Solution 

• Accounting (Γεκζηή Λμβζζηζηή, Πάβζα, Ηζμθμβζζιυξ/Reporting, Consolidation, 

Ακαθοηζηή Λμβζζηζηή, Πζζηςηέξ-Πνμιδεεοηέξ) 

• Financials (Πνμτπμθμβζζιυξ-Απμθμβζζιυξ (Βοdget), Αλζυβναθα, Σαιεζαηυξ 

Πνμβναιιαηζζιυξ (Cash Flow), Ρ & L) 

• Sales / distribution (Πεθάηεξ, Παναββεθζμθδρία / Σζιμθυβδζδ, Retail Sales, 

ηαηζζηζηά Πςθήζεςκ, Απμεήηεξ, Αβμνέξ-Παναββεθίεξ πνμξ Πνμιδεεοηέξ, 

Κμζημθυβδζδ Δζζαβςβχκ (CI), Open Items) 

• Manufacturing Μ.R.Ρ. II (Γεδμιέκα Παναβςβήξ, Έθεβπμξ Παναβςβήξ, 

Πνμβναιιαηζζιυξ Παναβςβήξ ηαζ Απαζηήζεςκ Τθζηχκ, Κμζημθυβδζδ Παναβςβήξ, 

Capacity Planning) 

• Business Strategy & MIS ( What-if scenarios, Map manager, Query manager, 

Statistics manager, Report manager ) 

• Add Ons ( HRM – Human Resources Management, PAYROLL/ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, SCM – 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, WHM – WAREHOUSE MANAGEMENT, CRM – 

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, BI – BUSINESS INTELLIGENCE, 

BPM – BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT ) 

• Plus-Δλεζδζηεοιέκεξ Δθανιμβέξ (Παναηαηαεέηεξ, Service management, Promotions-

Πζζηςηζηά, οκηήνδζδ ελμπθζζιμφ, Κμζημθυβδζδ ένβμο, Αβμνέξ αβνμηζηχκ 

πνμσυκηςκ, Ακαηνμθμδυηδζδ, Ηαηνζημί επζζηέπηεξ, Κφηθςια δζαβςκζζιχκ) 

http://www.logicdis.gr/


                            139 

• Multi – Currency, Multi – Company, Multi – Lingual 

 

Π1.4.1.2 Πνηα ηα βαζηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα / ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

LogicDIS Solution 

• Δλαζθαθίγεζ ηδκ αοημιαημπμίδζδ ηαζ ημ ζοκημκζζιυ υθςκ ηςκ θεζημονβζχκ ημο 

πνμβναιιαηζζιμφ, ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ημο εθέβπμο υθςκ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ 

πυνςκ. 

• Δπζηοβπάκεζ ηδκ πνμζμιμίςζδ ηάεε ενβαζίαξ βζα υθα ηα ζηάδζα παναβςβήξ 

πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ζε έκα εκζαίμ πενζαάθθμκ Οζημκμιζηήξ & Διπμνζηήξ 

Γζαπείνζζδξ, Πνμβναιιαηζζιμφ Παναβςβήξ ηαζ Γζαπείνζζδξ Ακενχπζκςκ Πυνςκ. 

• Δλαζθαθίγεζ ηδκ επμπηεία ηδξ επζπείνδζδξ ζε υθα ηα οπμηαηαζηήιαηα ηδξ ηαζ βζα 

υθεξ ηζξ ζπέζεζξ ιε ζοκενβάηεξ. 

• οιαάθεζ ζηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ βναθεζμηναηίαξ ιε ηδκ εζζαβςβή απμδμηζηχκ 

δθεηηνμκζηχκ δζαδζηαζζχκ επελενβαζίαξ υθςκ ηςκ ζοκαθθαβχκ ηαζ 

πναβιαημπμίδζδξ πνμηαεμνζζιέκςκ εθέβπςκ ηαζ πανμπήξ εβηνίζεςκ (Workflow 

management). 

• Δλαζθαθίγεζ ηδκ πνμηοπμπμίδζδ ηαζ ζοζηδιαημπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ 

θεζημονβίαξ ηδξ αζμιδπακζηήξ παναβςβήξ ιε ηζξ πνμδβιέκεξ δοκαηυηδηεξ ημο 

οπμζοζηήιαημξ Μ.R.Ρ.Π. 

• Δπζηοβπάκεζ ηδκ ελμζημκυιδζδ δοκαιζηυηδηαξ ιε ηδ ιείςζδ ηςκ πνυκςκ 

παναβςβήξ ένβμο ζε υθα ηα ηιήιαηα ηαζ ηδκ ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηςκ 

ακενςπίκςκ πυνςκ . 

ΠΗ.4.2 LogicDIS Business ΔRΡ 

Δίκαζ έκα Οθμηθδνςιέκμ Πθδνμθμνζαηυ φζηδια Γζαπείνζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ (ΔRΡ) 

βζα ιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ πμο έπμοκ ακαπηφλεζ ζδιακηζηυ ιέβεεμξ. Απεοεφκεηαζ ζε υθεξ ηζξ 

ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ, ιε ηγίνμ απυ 2,9 εηαη. Δονχ ηαζ άκς. 

Π1.4.2.1 Ση πεξηιακβάλεη ην LogicDIS Business  

Τπμζφζηδια Διπμνζηήξ Γζαπείνζζδξ (εκδεζηηζηά Γζαπείνζζδ Απμεειάηςκ, Πςθήζεςκ, Αβμνχκ, 

οκηζεέιεκα Δίδδ, Δθεβπυιεκδ Γζαηίκδζδ Δζδχκ, 

• Κζαςηζμπμίδζδ / Packing list), Advanced Order Processing, Ανζειμί εζνάξ, 

Πανηίδεξ, Κμζημθυβδζδ Δζζαβςβχκ, Sales & Marketing 

• Τπμζφζηδια Οζημκμιζηήξ Γζαπείνζζδξ (εκδεζηηζηά Γεκζηή Λμβζζηζηή, Ακαθοηζηή 

Λμβζζηζηή, Γζαπείνζζδ Δζζπναηηέςκ & Πθδνςηέςκ Λμβανζαζιχκ, 

Υνδιαημμζημκμιζηή Γζαπείνζζδ, Cash flow, Πζζηςηζηή Πμθζηζηή Πεθαηχκ, 

Σναπεγζημί     Λμβανζαζιμί  / Extrait,     Συημζ     Τπενδιενίαξ,     Πνμτπμθμβζζιυξ 

Λμβανζαζιχκ, Μδηνχμ Παβίςκ / Απμζαέζεζξ Παβίςκ, Παναζηαηζηά Παβίςκ), 

Advanced Γζαπείνζζδ Παβίςκ, Δκαθθαηηζηά Λμβζζηζηά πέδζα Γζαπείνζζδ Γακείςκ, 

Consolidation. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ & ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΒΑΗΚΑ ΔΠΔΚΣΑΔΗ 

Μμκηεθμπμίδζδ Παναβςβήξ Βναποπνυεεζιμξ      Πνμβναιιαηζζιυξ 

Γοκαιζηυηδηαξ 

Κφνζμξ Πνμβναιιαηζζιυξ Παναβςβήξ (MRP) Γζαπείνζζδ Πμζμηζημφ Δθέβπμο 

Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ Απυδμζδ Δνβμζηαζίμο 

Γζαηζκήζεζξ Παναβςβήξ Γζαπείνζζδ Φμνηχζεςκ / Γζακμιχκ 

Γζαπείνζζδ Δκημθχκ Παναβςβήξ Δθμδζαζηζηή Απμεδηχκ 

Πνμβναιιαηζζιυξ Απαζηήζεςκ Τθζηχκ (MRP) 

 

Αοηυιαηδ οθθμβή Γεδμιέκςκ Δνβμζηαζίμο 

Γζαπείνζζδ Γοκαιζηυηδηαξ Πνυαθερδ Πςθήζεςκ 

Γζαπείνζζδ Πνμιδεεζχκ / Τπενβμθααίαξ Γζαπείνζζδ πεδζαζηζηχκ Αθθαβχκ 

 Πνμθδπηζηή        &        Δπζδζμνεςηζηή 

οκηήνδζδ Δνβμζηαζίμο 

 Δλςθμβζζηζηή Κμζημθυβδζδ 

 Γζαπείνζζδ Δπακαθδπηζηήξ / Just - In - Time 

Παναβςβήξ 

 Γζαιμνθςηήξ Πνμσυκηςκ 

 Γζαπείνζζδ moduls 

 Γζαπείνζζδ   Πνμζθμνχκ   &   Δπαθχκ 

Πεθαηχκ 

 Κμζημθυβδζδ Γναζηδνζμηήηςκ (ΑΒC) 

 Γζαπείνζζδ Ένβςκ 

 Γζαπείνζζδ Δββνάθςκ 

 Γζαπείνζζδ Κθήζεςκ (Ζelp - Desk) 

 Γζαπείνζζδ οκεπμφξ Παναβςβήξ 

ρήκα Π1.β Βαζηθόο θνξκόο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο 

Τπμζφζηδια Γζμζηδηζηήξ Πθδνμθυνδζδξ / Πνμβναιιαηζζιμφ (ΜΗS Components 

(εκδεζηηζηά On Line Analytical Processing (OLAP) Viewer, Hierarchical Data Views 

(HDVs), Graph Viewer, Query Viewer, Έημζιεξ Δηηοπχζεζξ), Advanced Reporting 

Σμμ1s, Γζαπείνζζδ Πνμτπμθμβζζιχκ, Ακαθοηζηυξ Πνμτπμθμβζζιυξ ηαζ 

Πνμτπμθμβζζιυξ Γζμίηδζδξ 
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• Τπμζφζηδια Παναβςβήξ (εκδεζηηζηάΣεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ, Φαζεμθυβζα, Παναβςβέξ-Ακαθχζεζξ, Κμζημθυβδζδ παναβςβήξ) Τπμζφζηδια Παναβςβήξ (εκδεζηηζηά Σεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ, Φαζεμθυβζα, Παναβςβέξ-Ακαθχζεζξ, Κμζημθυβδζδ παναβςβήξ) 

• Euro ready, Γζαπείνζζδ λέκμο κμιίζιαημξ, Multi - Company, e-business, Security 

System, Πνμδβιέκεξ δοκαηυηδηεξ Customization 

Π1.4.2.2 Πνηα ηα βαζηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα / ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

LogicDIS Business  

• Γζαζοκδέεζ υθα ηα ηιήιαηα, ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ ιζαξ επζπείνδζδξ ζε 

έκα ζηζαανυ, μιμζμβεκέξ ηαζ εκζαίμ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ. 

• Πνμζθένεζ πνμδβιέκεξ δοκαηυηδηεξ ζοκημκζζιμφ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ 

οπμζοζηδιάηςκ ηδξ επζπείνδζδξ. 

• Πανέπεζ δοκαηυηδηεξ ζφκεεζδξ βκχζδξ απυ ηα πμθφπθμηα ηαζ πμθοδζαζπαζιέκα 

δεδμιέκα ηςκ ζοκαθθαβχκ. 

• Δλαζθαθίγεζ ζηδ δζμίηδζδ μθμηθδνςιέκδ ηαζ ηαεανή εζηυκα ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ. 

Π1.4.3 LogicDIS Prime ERP 

Δίκαζ έκα Οθμηθδνςιέκμ Πθδνμθμνζαηυ φζηδια Γζαπείνζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ (ΔRΡ) 

βζα ιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιε ηαπείξ νοειμφξ. Απεοεφκεηαζ ζε ιεζαίεξ 

επζπεζνήζεζξ ιε ηγίνμ απυ 1 έςξ 2,9 εηαη. Δονχ 

Π1.4.3.1 Ση πεξηιακβάλεη ην LogicDIS Prime  

Τπμζφζηδια Διπμνζηήξ Γζαπείνζζδξ (εκδεζηηζηά Γζαπείνζζδ Απμεειάηςκ, Πςθήζεςκ, 

Αβμνχκ), Advanced Διπμνζηή Γζαπείνζζδ, Ανζειμί εζνάξ, Πανηίδεξ, οκηαβέξ, Κμζημθυβδζδ 

Δζζαβςβχκ, Sales and Marketing 

• Τπμζφζηδια Οζημκμιζηήξ Γζαπείνζζδξ (εκδεζηηζηά Γεκζηή Λμβζζηζηή, Γζαπείνζζδ 

Δζζπναηηέςκ & Πθδνςηέςκ Λμβανζαζιχκ, Υνδιαημμζημκμιζηή Γζαπείνζζδ, 

Πνμτπμθμβζζιυξ Λμβανζαζιχκ), Advanced Οζημκμιζηή Γζαπείνζζδ, Γζαπείνζζδ 

Παβίςκ. 

• Τπμζφζηδια Γζμζηδηζηήξ Πθδνμθυνδζδξ / Πνμβναιιαηζζιμφ (MIS Components 

(εκδεζηηζηά On line Analytical Processing (OLAP) Viewer Hierarchical Data Views 

(HDVs), Graph Viewer, Query Viewer, Έημζιεξ Δηηοπχζεζξ), Advanced Reporting 

Σμμ1s, Γζαπείνζζδ Πνμτπμθμβζζιχκ 

• Euro ready, Γζαπείνζζδ λέκμο κμιίζιαημξ, Multi - Company, e-business, Security 

System, Πνμδβιέκεξ δοκαηυηδηεξ Customization 

Π1.4.3.2 Πνηα ηα βαζηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα / ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

LogicDIS Prime  

• Γζαζφκδεεζ ηαζ μθμηθδνχκεζ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ Διπμνζηήξ ηαζ ηδξ Οζημκμιζηήξ 

Γζαπείνζζδξ ζε έκα εκζαίμ ηαζ ζζπονυ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ιε πνμδβιέκεξ 

δοκαηυηδηεξ ζηαηζζηζηήξ πθδνμθυνδζδξ. 

•   Πνμζεέηεζ αλία ζηζξ επζπεζνδζζαηέξ θεζημονβίεξ ιε ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηδξ 

δοκαιζηυηδηαξ αάζεζ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ πυνςκ. 

•   Μεζχκεζ δναζηζηά ημ ηυζημξ ηαζ ημ πνυκμ ελοπδνέηδζδξ ηςκ πεθαηχκ ιε ηδκ 

αοημιαημπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ. 

  • Βεθηζχκεζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ απμθάζεςκ ιε ηδ ιεηαηνμπή ηςκ ζηαηζηχκ 

θμβζζηζηχκ δεδμιέκςκ ζε δοκαιζηέξ εηθνάζεζξ ηδξ εζηυκαξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 

 

Π1.4.4 BPCS ΔRΡ 

Δίκαζ έκα Οθμηθδνςιέκμ Πθδνμθμνζαηυ φζηδια Γζαπείνζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ (ERΡ) 

βζα ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ. Σμ BPCS απεοεφκεηαζ ζε υθεξ ηζξ ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ, ιε ηγίνμ 

ιεβαθφηενμ απυ 7,5 εηαη. Δονχ. 
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Π1.4.4.1 Ση πεξηιακβάλεη ην BPCS 

• Configurable Enterprise Accounting (Configurable Ledger, Advanced Budgeting and 

Analysis, Enterprise Structures and Consolidations, Configurable Currency Translation, 

Advanced Transaction Processing, Financial Report Writer) 

• Configurable Enterprise Financial (Cost Accounting, Accounts Payable,Accounts 

Receivable, Multiple Currencies,, Cash management, Fixed Assets, Configurable Ledger ) 

• Supply Chain Management (Inventory Management, Purchasing Management,Order 

Processing, Billing, Sales Analysis, Distribution Resource Planning, Forecasting 

Management, Promotions and Deals, Warehouse Management, Outbound Logistics 

Management, Sales Performance Management, Configuration Management, Inbound 

Logistics Management) 

• Business Strategy & MIS ( What if scenarios, Map manager, Query manager, 

Statistics manager, Report manager ) 

• Multi – Currency, Multi – Company, Multi - Lingual 

Π1.4.4.2 Πνηα ηα βαζηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα / ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

BPCS 

• Σμ BPCS είκαζ έκα μθμηθδνςιέκμ ζφκμθμ απυ Client / Server εθανιμβέξ μζ μπμίεξ 

ζηακμπμζμφκ αηυια ηαζ ηζξ πζμ ελεγδηδιέκεξ ακάβηεξ εηαζνεζχκ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ αζμιδπακζηυ ημιέα. 

• Ζ εηαζνεία SSA GT ηαηέπεζ, ζηδ ζοβηεηνζιέκδ αβμνά ζηδκ μπμία απεοεφκεηαζ, ιία 

απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ εβηαηεζηδιέκεξ αάζεζξ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα, ιε 6.500 

εβηαηαζηάζεζξ. 

• Σμ BPCS πνμζθένεζ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ, παναημθμοεεί απθέξ έςξ 

ηνμιενά πμθφπθμηεξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηαοηυπνμκα 

μζημκμιζηέξ εθανιμβέξ, Supply chain Management ηαζ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ. 

• Δπίζδξ, ηαθφπηεζ κμιζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ δζαθμνεηζηχκ πςνχκ 

(πθήνδξ ζοιααηυηδηα ιε European currency (euro) ηαζ είκαζ δζαεέζζιμ ζε 20 

δζαθμνεηζηέξ βθχζζεξ. 

 

• Ζ SSA GT ζοκεπίγεζ κα ελεθίζζεζ ζοκεπχξ ημ ΒΡCS πνμζεέημκηαξ κέα 

παναηηδνζζηζηά ηαζ δοκαηυηδηεξ, ζοκεζζθένμκηαξ ζδιακηζηά ζημοξ ήδδ 

οπάνπμκηεξ αθθά ηαζ ζημοξ κέμοξ πεθάηεξ, ηαζ δζαηδνχκηαξ ηδκ δβεηζηή ηδξ εέζδ 

ζηδκ αβμνά πμο δναζηδνζμπμζείηαζ. 

• Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζημ ΒΡCS πνμζθένεηαζ πθέμκ ιία επζπθέμκ δοκαηυηδηα 

πνήζδξ, ιέζς Web Browser πενζαάθθμκημξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ μζ πνήζηεξ 

ιπμνμφκ κα αλζμπμζήζμοκ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο ιέζς Internet αθθά ηαζ ιέζς 

Internet πνδζζιμπμζχκηαξ ιία απθή ηδθεθςκζηή ζφκδεζδ ιε ΗSΡ. Ζ δοκαηυηδηα 

αοηή πνμζθένεηαζ ιυκμ βζα ηζξ thin client εθανιμβέξ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζημ 

ΒΡCS. 

• Δλαζθαθίγεζ ηδκ αοημιαημπμίδζδ ηαζ ημ ζοκημκζζιυ υθςκ ηςκ θεζημονβζχκ ημο 

πνμβναιιαηζζιμφ, ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ημο εθέβπμο υθςκ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ 

πυνςκ. 

• Δπζηοβπάκεζ ηδκ πνμζμιμίςζδ ηάεε ενβαζίαξ βζα υθα ηα ζηάδζα παναβςβήξ 

πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ζε έκα εκζαίμ πενζαάθθμκ Οζημκμιζηήξ & Διπμνζηήξ 

Γζαπείνζζδξ, Πνμβναιιαηζζιμφ Παναβςβήξ ηαζ Γζαπείνζζδξ Ακενχπζκςκ Πυνςκ. 

• Δλαζθαθίγεζ ηδκ επμπηεία ηδξ επζπείνδζδξ ζε υθα ηα οπμηαηαζηήιαηα ηδξ ηαζ βζα 

υθεξ ηζξ ζπέζεζξ ιε ζοκενβάηεξ. 
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• Δλαζθαθίγεζ ηδκ πνμηοπμπμίδζδ ηαζ ζοζηδιαημπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ 

θεζημονβίαξ ηδξ αζμιδπακζηήξ παναβςβήξ ιε ηζξ πνμδβιέκεξ δοκαηυηδηεξ ημο 

οπμζοζηήιαημξ Μ.R.Ρ.Π. 

• Δπζηοβπάκεζ ηδκ ελμζημκυιδζδ δοκαιζηυηδηαξ ιε ηδ ιείςζδ ηςκ πνυκςκ 

παναβςβήξ ένβμο ζε υθα ηα ηιήιαηα ηαζ ηδκ ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηςκ 

ακενςπίκςκ πυνςκ . 

ηδκ μζημβέκεζα ηςκ ΔRΡ ζοζηδιάηςκ ημο Οιίθμο LogicDis εκηάζζμκηαζ ηαζ ηα πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα  logicDis Public Sector ΔRΡ, LogicDis Securities ΔRΡ, LogicDis Securities ΔRΡ, 

LogicDis Car Lease ΔRΡ, ηα μπμία εζηζάγμκηαζ ζηδκ ηάθορδ επζπεζνήζεςκ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε ελεζδζηεοιέκεξ ηάεεηεξ αβμνέξ 

ΠΗ.4.5 LogicDIS Public ΔRΡ 

Δίκαζ έκα Πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ οπδνεζζχκ ημο 

Γδιυζζμο Σμιέα. Απεοεφκεηαζ ζε Γήιμοξ, Νμιανπζαηέξ Αοημδζμζηήζεζξ, Πενζθένεζεξ, 

Πακεπζζηήιζα, Νμιζηά Πνυζςπα Γδιμζίμο Γζηαίμο, Αζθαθζζηζημφξ Ονβακζζιμφξ 

Π1.4.5.1 Ση πεξηιακβάλεη ην LogicDIS Public Sector 

• Λμβζζηζηή Δζυδςκ-Δλυδςκ 

> Πνμτπμθμβζζιυξ 

> Πθδνςηέμζ Λμβανζαζιμί 

> Δζζπναηηέμζ Λμβανζαζιμί 

> Έθεβπμξ Πνμτπμθμβζζιμφ 

> Γζαπείνζζδ Κεθαθαίςκ 

• Γεκζηή Λμβζζηζηή 

> Γζπθμβναθζηυ φζηδια 

• Γζαπείνζζδ Παβίςκ 

> Μδηνχμ Παβίςκ 

> Απμζαέζεζξ 

• Λμβζζηζηή Κέκηνςκ Κυζημοξ 

> Δπζιενζζιμί - Καηακμιέξ 

> Απμηεθέζιαηα 

• Γδιυζζεξ Δπεκδφζεζξ 

> Ένβα 

> Τπμένβα 

> οιαάζεζξ 
 

• Πνμιήεεζεξ 

• Απμεήηεξ 

Π1.4.5.2 Πνηα ηα βαζηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα / ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

LogicDIS Public Sector 

• Δκζαίμ βναθζηυ πενζαάθθμκ ζε υθα ηα οπμζοζηήιαηα. 

• Απθμπμίδζδ ηδξ ενβαζίαξ ηςκ πεζνζζηχκ. 

• Πθήνδξ ζοιααηυηδηα ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ ηςκ Γδιυζζςκ Ονβακζζιχκ. 
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• Παναιεηνμπμζήζζιμ ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ μνβακζζιχκ ιε δζαθμνεηζηή θμβζζηζηή 

ακηζιεηχπζζδ 

Π1.4.6 LogicDIS SECURITIES ERP 

Δίκαζ ημ ιμκαδζηυ εζδζηά ζπεδζαζιέκμ βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ ΑΥΔΠΔΤ Πθδνμθμνζαηυ φζηδια 

Γζαπείνζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ. Απεοεφκεηαζ ζε υθεξ ηζξ ΑΥΔΠΔΤ πμο γδημφκ ηα 

πθεμκεηηήιαηα ηδξ ΔRΡ θζθμζμθίαξ 

Π1.4.6.1 Ση πεξηιακβάλεη ην LogicDIS SECURITIES 

• BackOffice – Middle Office – Front Office (Πεθάηεξ, Δπεκδοηζημί Λμβανζαζιμί, 

Πνμσυκηα, οκενβάηεξ, Πνμιδεεοηέξ-Πζζηςηέξ, Λμζπμί οκαθθαζζυιεκμζ, Σαιείμ 

Υνδιάηςκ, Σαιείμ Σίηθςκ) 

• Trade and Order Routing (Order Routing Server, ODL Trading, Disk Based Trading, Online 

πανημθοθάηζα, φκδεζδ ιε Ξέκεξ Αβμνέξ) 
 

• Γζαπείνζζδ & Portfolio Management.    

• Θειαημθοθαηή 

• Security and Audit 

• Internet ΔΛΓΔ Client 

• Internet Personal Client 

• φζηδια Γείηηδ Φενεββουηδηαξ / Μ.Υ.Α. & Δπζζήιςκ Ακαθμνχκ 

• CRM 

• Οζημκμιζηή Γζαπείνζζδ (Γεκζηή Λμβζζηζηή, Ακαθοηζηή Λμβζζηζηή, 

Πνμτπμθμβζζιυξ, Υνδιαημμζημκμιζηά – Cash management, Πάβζα) 

• ΜΗS – Decision Support System 

• Alert Server 

• ΜΗS Generator ( Report Generator, Excel Query Solver, OLAP Generator, Query Generator, 
Label Generator, Email Report Connector ) 

• Object Model 

• ΖR 

• Payroll 

 

 

Π1.4.6 .2 Πνηα ηα βαζηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα / ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

LogicDIS Securities 

• Γζαζοκδέεζ ηδ πνδιαηζζηδνζαηή εηαζνεία ιε ημ ελςηενζηυ ηδξ πενζαάθθμκ ζε 24ςνδ 

αάζδ, 365 διένεξ ημ πνυκμ. 

• οιαάθεζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ακηαπυηνζζδξ ηαζ ημο ααειμφ εηπθήνςζδξ ηςκ 

αζηδιάηςκ ηςκ πεθαηχκ. 

• οιαάθεζ ζηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ ηζκδφκςκ πανααίαζδξ ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ 

ηαηά ηδ δζεκένβεζα ηαζ επελενβαζία ζοκαθθαβχκ. 

• Δκζζπφεζ ηδ ζοζηδιαηζηή εοεοβνάιιζζδ υθδξ ηδξ εηαζνείαξ ιε ημοξ 

πνμηαεμνζζιέκμοξ πμζμηζημφξ ηαζ πμζμηζημφξ ζηυπμοξ. 

• Γδιζμονβεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ εοέθζηημο ηαζ πνμζανιμζιέκμο 

ζηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ηδξ δζμίηδζδξ πενζαάθθμκημξ ζφκεεζδξ δεδμιέκςκ βζα ηδ 

θήρδ απμθάζεςκ. 
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Π1.4.7 LogicDIS  Leasing ΔRΡ 

Δίκαζ έκα πθήνεξ ΔRΡ ζφζηδια βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ιδπακμβναθζηχκ ακαβηχκ εηαζνεζχκ 

πνδιαημδμηζηήξ ιίζεςζδξ . Απεοεφκεηαζ ζε εηαζνείεξ πνδιαημδμηζηήξ ιίζεςζδξ. 

Π1.4.7.1 Ση πεξηιακβάλεη ην LogicDIS Leasing 

• Modules Leasing (ζοιαάζεζξ, πανανηήιαηα, ιζζεχιαηα) 

• Διπμνζηήξ Γζαπείνζζδξ. 

•  Παβίςκ 

• Γεκζηήξ ηαζ Ακαθοηζηήξ θμβζζηζηήξ 

Π1.4.7.2 Πνηα ηα βαζηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα / ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

LogicDIS Leasing 

• Δκζαία δζαπείνζζδ υθςκ ηςκ Modules ηδξ εθανιμβήξ ιε ηδκ ιμνθή εκυξ 

μθμηθδνςιέκμο ζοζηήιαημξ 

• Μεβάθεξ δοκαηυηδηεξ δζαπείνζζδξ ηαζ δυιδζδξ ιζζεςιάηςκ (αανφηδηεξ, ζηαεενά 

ιζζεχιαηα). 

• Αοημιαημπμίδζδ ηαζ ιαγζηή εηηέθεζδ ηνίζζιςκ θεζημονβζχκ υπςξ ηζιμθυβδζδ 

ιζζεςιάηςκ, εθανιμβή επζημηίςκ, ηζιμθυβδζδ ηυηςκ οπενδιενίαξ ηηθ. 

•   Ακμζηηή ανπζηεηημκζηή πμο επζηνέπεζ ηδκ πνμζανιμβή ημο ζοζηήιαημξ ιε αάζδ ηζξ        

ακάβηεξ ημο πνήζηδ, ηυζμ ζε επίπεδμ θεζημονβζχκ υζμ ηαζ ζε επίπεδμ reporting. 

Π1.4.8 LogicDIS Car Lease ERP 

Δίκαζ έκα πθήνεξ ΔRΡ ζφζηδια βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ιδπακμβναθζηχκ ακαβηχκ εηαζνεζχκ 

πνδιαημδμηζηήξ ιίζεςζδξ. Απεοεφκεηαζ ζε εηαζνείεξ ιαηνμπνυκζαξ ιίζεςζδξ μπδιάηςκ. 

Π1.4.8.1 Ση πεξηιακβάλεη ην LogicDIS Car Lease 

• Modules  Γζαπείνζζδξ  ηυθμο  (μπήιαηα,  πνμζθμνέξ  ιίζεςζδξ,  πανανηήιαηα, 

αηοπήιαηα, Service μπδιάηςκ) 

• Διπμνζηήξ Γζαπείνζζδξ 

•  Παβίςκ 

• Γεκζηήξ ηαζ Ακαθοηζηήξ θμβζζηζηήξ 

Π1.4.8.2 Πνηα ηα βαζηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα / ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

LogicDIS Car Lease 

• Δκζαία  δζαπείνζζδ   υθςκ   ηςκ   Modules   ηδξ   εθανιμβήξ   ιε  ηδκ   ιμνθή   εκυξ 

μθμηθδνςιέκμο ζοζηήιαημξ. 

• Παναιεηνζηυ calculator οπμθμβζζιμφ ηςκ ιζζεςιάηςκ ιε αάζδ ημοξ υνμοξ ηδξ 

πνμζθμνάξ. 

• Μεβάθεξ δοκαηυηδηεξ δζαπείνζζδξ ηαζ δυιδζδξ ιζζεςιάηςκ (αανφηδηεξ, ζηαεενά 

ιζζεχιαηα). 

• Αοημιαημπμίδζδ ηαζ ιαγζηή εηηέθεζδ ηνίζζιςκ θεζημονβζχκ υπςξ ηζιμθυβδζδ 

ιζζεςιάηςκ, εθανιμβή επζημηίςκ, ηζιμθυβδζδ ηυηςκ οπενδιενίαξ ηηθ. 

• Ακμζηηή ανπζηεηημκζηή πμο επζηνέπεζ ηδκ πνμζανιμβή ημο ζοζηήιαημξ ιε αάζδ ηζξ 

ακάβηεξ ημο πνήζηδ, ηυζμ ζε επίπεδμ θεζημονβζχκ υζμ ηαζ ζε επίπεδμ reporting. 
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Π1.5 ΔΣΑΗΡΔΗΑ DELTA SINGULAR  

http://www.deltasingular.gr/index.asp ) 

Οζ πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ απαζημφκ ζφβπνμκα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα, πμο κα αλζμπμζμφκ 

πθήνςξ ηζξ ηεθεοηαίεξ ελεθίλεζξ ζηζξ ηεπκμθμβίεξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ, κα 

αοημιαημπμζμφκ υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ζπεδζαζιμφ, πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ δζαπείνζζδξ ηςκ 

επζπεζνδζζαηχκ πυνςκ, κα οπμζηδνίγμοκ ηζξ ηαεδιενζκέξ δζαδζηαζίεξ ημοξ ηαζ κα δίκμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα επζημζκςκίαξ ηαζ εηηέθεζδξ δθεηηνμκζηχκ ζοκαθθαβχκ ιε άθθα εηενμβεκή 

ζοζηήιαηα. 

Καηακμχκηαξ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ αοηέξ ακάβηεξ, μ υιζθμξ Delta Singular δναζηδνζμπμζείηαζ ζηα 

ζοζηήιαηα αλζμπμίδζδξ επζπεζνδζζαηχκ πυνςκ (ΔRΡ). Μέζς ηδξ εοβαηνζηήξ ημο εηαζνίαξ 

Singular Software, πνμζθένεζ ηα ζοζηήιαηα Singular Enterprise ηαζ Singular Enterprise 

Express, ηα μπμία έπμοκ ηαηαηηήζεζ ζδιακηζηυ ιενίδζμ ηδξ εθθδκζηήξ αβμνάξ ηαζ πνμςεμφκηαζ 

ήδδ ζε πχνεξ ηδξ Ακαημθζηήξ Δονχπδξ, ηαεχξ επίζδξ ημ ΔRΡ ζφζηδια e by Epicor 

• Singular Enterprise 

• Singular Enterprise Express 

• e by Epicor 

 

Π1.5.1 Singular Enterprise 

Σμ Singular Enterprise είκαζ έκα πνςημπμνζαηυ, αλζυπζζημ ηαζ μθμηθδνςιέκμ πθδνμθμνζαηυ 

ζφζηδια αλζμπμίδζδξ επζπεζνδιαηζηχκ πυνςκ, ημ μπμίμ, εηηυξ απυ ηδκ ηθαζζζηή μζημκμιζηή 

ηαζ ειπμνζηή δζαπείνζζδ, πενζθαιαάκεζ οπμζοζηήιαηα παναημθμφεδζδξ ηαζ ημζημθυβδζδξ 

παναβςβήξ, πνμβναιιαηζζιμφ πυνςκ ηαζ απμεειάηςκ, δζμίηδζδξ απμεδηχκ ηαζ δζαπείνζζδξ 

νμήξ απμεειάηςκ ηαζ δζακμιχκ, δζαπείνζζδξ πνμιδεεζχκ ηαζ ηέθμξ δζαπείνζζδξ πεθαηεζαηχκ 

ζπέζεςκ (CRΜ). 

Σμ ημνοθαίμ αοηυ πνμσυκ έπεζ ζπεδζαζηεί απυ ηδκ ανπή έηζζ χζηε κα εκζςιαηχκεζ ηαζ κα 

αλζμπμζεί ηδκ ηεθεοηαία θέλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ πενζέπεζ υθεξ ηζξ δοκαηυηδηεξ βζα ηδκ 

μθμηθδνςιέκδ ηαζ ζφκκμιδ ιδπακμβναθζηή θεζημονβία ηςκ ζφβπνμκςκ επζπεζνήζεςκ, 

ακελάνηδηα απυ ημκ ηφπμ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ημοξ. 

Σμ Singular Enterprise απεοεφκεηαζ ηονίςξ ζηζξ ιεζαίεξ ηαζ ιεβάθεξ ειπμνζηέξ ηαζ 

αζμιδπακζηέξ επζπεζνήζεζξ ημο ζδζςηζημφ ημιέα, ηαεχξ ηαζ ζε επζπεζνήζεζξ ημο εονφηενμο 

δδιμζίμο ημιέα. Ζ εθανιμβή εκζςιαηχκεζ υθδ ηδκ ηεπκμβκςζία ηαζ πμθοεηή ειπεζνία ηδξ 

Delta Singular, ηαθφπηεζ ιδπακμβναθζηά υθεξ ηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ επζπθέμκ ιπμνεί κα 

επεηηαεεί, έηζζ χζηε κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ημο εηάζημηε πεθάηδ. Πενζθαιαάκεζ: 

• Οζημκμιζηή Γζαπείνζζδ : Παναημθμφεδζδ, πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ έθεβπμξ ηςκ 

μζημκμιζηχκ πυνςκ ηδξ επζπείνδζδξ. Γεκζηή ηαζ Ακαθοηζηή Λμβζζηζηή. 

• Διπμνζηή Γζαπείνζζδ : Παναημθμφεδζδ απμεήηδξ, αβμνχκ, πςθήζεςκ, πςθδηχκ. 

• Δθμδζαζηζηή Γζαπείνζζδ Απμεδηχκ : Παναημθμφεδζδ, ηαηαβναθή ηαζ έθεβπμξ ηδξ 

δζαηίκδζδξ ηςκ εζδχκ ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ ηδξ εθμδζαζηζηήξ αθοζίδαξ. 

• Πνμβναιιαηζζιυξ & Έθεβπμξ Απμεειάηςκ : Πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ έθεβπμξ 

απμεειάηςκ. Γζαπείνζζδ ηδξ ζημπμεεζίαξ ηαζ ηδξ ακαπθήνςζδξ ηςκ απμεειάηςκ. 

• Γζαπείνζζδ Γζακμιχκ : Γζαπείνζζδ ημο πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ 

απμζημθχκ αβαεχκ ζημκ ηεθζηυ πεθάηδ ζε υθα ημοξ ηα ζηάδζα. Παναημθμφεδζδ 

δνμιμθμβίςκ δζακμιχκ αθθά ηαζ ιεηαθμνχκ πναηημνείςκ ιε πανάθθδθμ έθεβπμ ηςκ 

θμνηςηζηχκ ηςκ ιεηαθμνέςκ. Γζαπείνζζδ ζοιθςκζχκ ηαζ ηζιμθμβήζεςκ οπδνεζζχκ 

δζακμιχκ βζα ηζξ 3ΡL ηαζ 4ΡL επζπεζνήζεζξ. 

• Management Information System (ΜΗS) : Πθήνεξ ζφζηδια ακαθμνχκ ηαζ 

εηηοπχζεςκ ιαγί ιε εκζςιαηςιέκδ βεκκήηνζα ακαθμνχκ ιε ζημζπεία απυ υθα ηα 

οπμζοζηήιαηα ηδξ εθανιμβήξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ημο ΜΗS ιζαξ επζπείνδζδξ. 

Γζαπείνζζδ    Αζφνιαηςκ    Σενιαηζηχκ    :    Τπμζηήνζλδ    ηςκ    ενβαζζχκ    πμο • 

http://www.deltasingular.gr/index.asp
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πναβιαημπμζμφκηαζ ιέζς Αζφνιαηςκ Σενιαηζηχκ. 

Γζαπείνζζδ  Παβίςκ   :   Παναημθμφεδζδ  ηςκ  παβίςκ  ζημζπείςκ  ηαζ δζαπείνζζδ 

Απμεήηδξ Παβίςκ. 

• Γζαπείνζζδ Πνμτπμθμβζζιχκ : Καηαπχνζζδ ηςκ πνμαθέρεςκ, παναημθμφεδζδ ημο 

πνμτπμθμβζζιμφ, έηεεζδ απμηεθεζιάηςκ, ακαεεχνδζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ. 

• Γζμίηδζδ Παναβςβήξ : Γζαπείνζζδ οκηαβχκ Παναβςβήξ, Φαζεμθμβίμο, Δκημθχκ 

Παναβςβήξ ηαζ Κμζημθυβδζδξ Παναβςβήξ. 

• Third Party Logistics : Γζαπείνζζδ ηςκ οπδνεζζχκ πμο πνμζθένμοκ μζ εηαζνίεξ 3ΡL 

βζα ηδκ απμεήηεοζδ ειπμνεοιάηςκ ηνίηςκ ζημοξ πχνμοξ ημοξ. 

• Singular Enterprise e - order : Δζζαβςβή ηαζ παναημθμφεδζδ παναββεθζχκ απυ 

επζπεζνδιαηζημφξ ζοκενβάηεξ, ιέζς ημο Internet. Πθήνδξ, on - line ηαζ real - time 

θεζημονβία ιε ηα δεδμιέκα ηδξ εθανιμβήξ Singular Enterprise βζα εθαπζζημπμίδζδ 

επακαεζζαβςβήξ ζημζπείςκ ηαζ δζαζθάθζζδξ ηδξ εκδιενυηδηαξ ηςκ δεδμιέκςκ.

• Customer Relationship Management (CRΜ) : Γζαπείνζζδ ηςκ οπανπυκηςκ ηαζ 

δοκδηζηχκ πεθαηχκ. Παναημθμφεδζδ ηςκ εοηαζνζχκ πχθδζδξ, ηαηαβναθή ηςκ 

επζημζκςκζχκ, δζαπείνζζδ ηςκ εκενβεζχκ-ενβαζζχκ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ, 

δδιζμονβία ηαζ αλζμπμίδζδ αάζδξ βκχζδξ. 

• Customer Relationship Management – Advanced Sales : Μεηαηνμπή ηςκ πνμζθμνχκ 

ζε παναββεθίεξ, παναημθμφεδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημοξ, εηηφπςζδ πνμζθμνάξ ζε 

πνμζπεδζαζιέκμ πνυηοπμ, πνήζδ configurator βζα ζφκδεζδ ζεη πνμσυκηςκ. 

• Customer Relationship Management – Advanced Service : Γζαπείνζζδ αζηδιάηςκ 

ελοπδνέηδζδξ πεθαηχκ, παναημθμφεδζδ επζζηεοχκ, δζαπείνζζδ ζοιαμθαίςκ 

ζοκηήνδζδξ ηαζ Serial Number. 

 

Π1.5.1.1 Πιενλεθηήκαηα ηνπ Singular Enterprise 

• Αλζμπμζεί υθεξ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ζημκ ημιέα ηδξ πθδνμθμνζηήξ, οπμζηδνίγμκηαξ 

ηδκ ανπζηεηημκζηή Client – server 3tier, ημ ζπεζζαηυ ζφζηδια δζαπείνζζδξ αάζδξ 

δεδμιέκςκ ORACLE ηαζ δζαεέηεζ βναθζηυ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ. 

• Λεζημονβεί ζε ζοκεήηεξ ημπζημφ δζηηφμο (LΑΝ) ηαζ ζε πενζαάθθμκ δζηηφμο εονείαξ 

γχκδξ (WAN). 

• Πανέπεζ εκζαία ηανηέθα βζα ηάεε ζοκαθθαζζυιεκμ ακελάνηδηα απυ ημκ ηφπμ ηςκ 

ζοκαθθαβχκ ημο ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ηδκ επζπείνδζδ (πεθάηδξ, πνμιδεεοηήξ, 

πνεχζηδξ, πζζηςηήξ η.θπ.). 

• Γίκεζ ηδ δοκαηυηδηα μνζζιμφ απενζυνζζημο ανζειμφ ζενανπζηχκ ηαηδβμνζχκ βζα ηάεε 

ααζζηή μκηυηδηα ηδξ εθανιμβήξ (πεθάηεξ, πνμιδεεοηέξ, είδδ η.θπ.) ηαζ άκηθδζδξ 

ζοβηεκηνςηζηχκ ηαζ ακαθοηζηχκ ζημζπείςκ ζε υθα ηα επίπεδα. 

• Πανέπεζ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ηαζ οπμζηήνζλδ ζοκαθθαβχκ ζε λέκα κμιίζιαηα. 

• Γίκεζ ηδ δοκαηυηδηα μνζζιμφ εζδζηχκ πεδίςκ βζα ηάεε ααζζηή μκηυηδηα ηδξ 

εθανιμβήξ ηα μπμία ζοβηεκηνχκμοκ πμζμηζηέξ & αλζαηέξ πθδνμθμνίεξ βζα άιεζδ 

ειθάκζζδ ζηδκ μευκδ ηαζ βνήβμνδ εηηφπςζδ. Οζ ηνυπμζ πμο ηα πεδία αοηά 

εκδιενχκμκηαζ on-line απυ ηζξ ηζκήζεζξ - ζοκαθθαβέξ είκαζ πθήνςξ παναιεηνζημί ηαζ 

μνζγυιεκμζ απυ ημ πνήζηδ. Δπίζδξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα πνμτπμθμβζζιμφ (πμθθαπθά 

ζεκάνζα) ηαεχξ ηαζ μνζζιμφ μνζγυιεκςκ μεμκχκ πνμαμθήξ ηαζ εηηοπχζεςκ - 

μζημκμιζηχκ ακαθμνχκ (Ηζμγφβζα, Κανηέθεξ η.θπ.) πμο αλζμπμζμφκ ηα πεδία αοηά. 

• Πνμζθένεζ έκα ελεθζβιέκμ ηαζ εφπνδζημ ζφζηδια ακηζζημίπζζδξ ακμζηηχκ εββναθχκ  

πμο ιπμνμφκ κα ακήημοκ αηυια ηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ πνήζεζξ. 

• Γζαπεζνίγεηαζ ιέπνζ 5 δζαθμνεηζημφξ ημιείξ εζδζημφ μζημκμιζημφ εκδζαθένμκημξ 

(επζπεζνδιαηζηέξ ιμκάδεξ, ηέκηνα ηυζημοξ, ένβα, ημιείξ δναζηδνζυηδηαξ η.θπ.) ηαζ 

• 
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δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα επζιενζζιμφ ηςκ αλζχκ ηάεε παναζηαηζημφ, ημ μπμίμ 

ηαηαπςνείηαζ ζε έκα ή πενζζζυηενμοξ ηέημζμοξ ημιείξ. Πθήνδξ αλζμπμίδζδ ηδξ 

παναπάκς πθδνμθμνίαξ βζα ηδ δδιζμονβία μζημκμιζηχκ ακαθμνχκ βζα ηάεε ημιέα, 

ηαεχξ ηαζ βζα ηδ δζεκένβεζα αοηυιαηςκ επζιενζζιχκ ζηδκ Ακαθοηζηή Λμβζζηζηή. 

• Πνμζθένεζ ορδθά επίπεδα αζθαθείαξ ζε υ,ηζ αθμνά ζηδκ πνυζααζδ ηαζ ζηα 

δζηαζχιαηα ζημ ζφζηδια ιε ηδ πνήζδ passwords, ζημκ μνζζιυ νυθςκ ιέζα ζηδκ 

επζπείνδζδ, ζηδ ζφκδεζδ ζοβηεηνζιέκςκ πεζνζζηχκ ιε νυθμοξ ηαζ ζημκ ηαεμνζζιυ ηδξ 

θίζηαξ ηςκ επζηνεπμιέκςκ ενβαζζχκ βζα ηάεε νυθμ απυ ημκ οπεφεοκμ ημο ζοζηήιαημξ. 

• Γίκεζ ηδ δοκαηυηδηα επακαθδπηζημφ drill down ζε υθα ηα πεδία ηςκ μεμκχκ υπμο 

ειθακίγμκηαζ ζοβηεκηνςηζηά ζημζπεία βζα ηδκ πεναζηένς ακάθοζδ ηαζ δζενεφκδζδ ηδξ 

πνμέθεοζδξ ηςκ ζημζπείςκ αοηχκ (π.π. απυ οπυθμζπμ Πεθάηδ zoom ζε θίζηα 

ακελυθθδηςκ Σζιμθμβίςκ ηαζ αημθμφεςξ zoom ζε ζοβηεηνζιέκμ Σζιμθυβζμ). 

• Γζαεέηεζ ηα ηαηάθθδθα παναηηδνζζηζηά χζηε κα ηαθφρεζ εηηεηαιέκδ θεζημονβζηυηδηα 

ιέζς ημο Internet ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα θεζημονβίεξ Business to Business 

(Β2Β) ηαζ Business to Customer (Β2C). 

• Δίκαζ παναιεηνζηυ ηαζ εφημθα πνμζανιυζζιμ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ηάεε επζπείνδζδξ. 

Π1.5.2 Singular Enterprise Express 

Σμ Singular Enterprise Express απμηεθεί ηδκ πνςημπμνζαηή πνυηαζδ ηδξ Delta Singular βζα ηδ 

βνήβμνδ ηαζ εοέθζηηδ ιεηάααζδ ιζαξ επζπείνδζδξ ζημ ζφβπνμκμ επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ. 

Γζαεέηεζ υθα ηα παναηηδνζζηζηά εκυξ ζφβπνμκμο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ πμο 

παναημθμοεεί ηαζ εκζςιαηχκεζ ηζξ ελεθίλεζξ ζηζξ ηεπκμθμβίεξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ δζαζθαθίγεζ ηδ 

ιεθθμκηζηή επέηηαζδ ζε έκα μθμηθδνςιέκμ ΔRΡ ζφζηδια. 

Σμ Singular Enterprise Express απεοεφκεηαζ ζηζξ ιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ ημο ζδζςηζημφ ημιέα, 

ακελανηήηςξ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ημο ηθάδμο πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ. Πενζθαιαάκεζ: 

• Οζημκμιζηή Γζαπείνζζδ : Ονβακχκεζ ημ Λμβζζηήνζμ ηαζ ηδκ Οζημκμιζηή Γζεφεοκζδ 

ηδξ επζπείνδζδξ, εκχ ιέζα απυ έκα πθήνεξ ζφζηδια μζημκμιζηχκ ακαθμνχκ δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ζςζηήξ αλζμπμίδζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ. 

• Διπμνζηή Γζαπείνζζδ : Πενζθαιαάκεζ ηδ θμβζζηζηή παναημθμφεδζδ ηςκ εζδχκ, ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ αβμνχκ ηαζ πςθήζεςκ, ηδ δζαπείνζζδ ημο δζηηφμο ηςκ πςθδηχκ-

εζζπναηηυνςκ ηαζ ηςκ ακηζπνμζχπςκ, εκχ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ εζςθμβζζηζηήξ 

ημζημθυβδζδξ ηδξ παναβςβήξ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ζζμγφβζζδξ ιάγαξ. 

• Γζαπείνζζδ Παβίςκ : Πενζθαιαάκεζ παναημθμφεδζδ ηςκ παβίςκ ηδξ επζπείνδζδξ, 

οπμθμβζζιυ απμζαέζεςκ, ακαπνμζανιμβχκ, Δηηφπςζδ Μδηνχμο Παβίςκ ηαζ υθςκ 

ηςκ απαναίηδηςκ πθδνμθμνζαηχκ ηαηαζηάζεςκ. 

Δπζπθέμκ δζαεέηεζ ηα παναηάης οπμζοζηήιαηα: 

• Management Information System (ΜΗS) : Πθήνεξ ζφζηδια ακαθμνχκ ηαζ 

εηηοπχζεςκ ιαγί ιε εκζςιαηςιέκδ βεκκήηνζα ακαθμνχκ ιε ζημζπεία απυ υθα ηα 

οπμζοζηήιαηα ηδξ εθανιμβήξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ημο ΜΗS ιζαξ επζπείνδζδξ. 

• Γζαπείνζζδ Πνμτπμθμβζζιχκ : Καηαπχνζζδ ηςκ πνμαθέρεςκ, παναημθμφεδζδ ημο 

πνμτπμθμβζζιμφ, έηεεζδ απμηεθεζιάηςκ, ακαεεχνδζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ. 

• Singular Enterprise e - order : Δζζαβςβή ηαζ παναημθμφεδζδ παναββεθζχκ απυ 

επζπεζνδιαηζημφξ ζοκενβάηεξ, ιέζς ημο Internet. Πθήνδξ, on - line ηαζ real time 

θεζημονβία ιε ηα δεδμιέκα ηδξ εθανιμβήξ Singular Enterprise βζα εθαπζζημπμίδζδ 

επακαεζζαβςβήξ ζημζπείςκ ηαζ δζαζθάθζζδξ ηδξ εκδιενυηδηαξ ηςκ δεδμιέκςκ. 

• Customer Relationship Management (CRM) : Γζαπείνζζδ ηςκ οπανπυκηςκ ηαζ 

δοκδηζηχκ πεθαηχκ. Παναημθμφεδζδ ηςκ εοηαζνζχκ πχθδζδξ, ηαηαβναθή ηςκ 

επζημζκςκζχκ, δζαπείνζζδ ηςκ εκενβεζχκ-ενβαζζχκ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ, 

δδιζμονβία ηαζ αλζμπμίδζδ αάζδξ βκχζδξ. 

• Customer Relationship Management – Advanced Sales : Μεηαηνμπή ηςκ πνμζθμνχκ 

ζε παναββεθίεξ, παναημθμφεδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημοξ, εηηφπςζδ πνμζθμνάξ ζε 

πνμζπεδζαζιέκμ πνυηοπμ, πνήζδ configurator βζα ζφκδεζδ ζεη πνμσυκηςκ. 
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• Customer Relationship Management – Advanced Service : Γζαπείνζζδ αζηδιάηςκ 

ελοπδνέηδζδξ πεθαηχκ, παναημθμφεδζδ επζζηεοχκ, δζαπείνζζδ ζοιαμθαίςκ 

ζοκηήνδζδξ ηαζ Serial Numbers. 

ΠΗ.5.2.1 Πιενλεθηήκαηα ηνπ Singular Enterprise Express 

Σμ ααζζηυ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ημο Singular Enterprise Express είκαζ δ εθαπζζημπμίδζδ 

ημο πνυκμο έκανλδξ ηδξ παναβςβζηήξ πνήζδξ ημο ζοζηήιαημξ, ηαεχξ ημο ηυζημοξ οθμπμίδζδξ 

ημο: Σμ Singular Enterprise Express δζαεέηεζ εζδζηή πνμζπεδζαζιέκδ ιεεμδμθμβία εβηαηάζηαζδξ 

ηαζ εκζςιαηχκεζ δζαδζηαζίεξ πνμ-παναιεηνμπμίδζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζοβηεηνζιέκςκ 

επζπεζνδιαηζηχκ ιμκηέθςκ. Πανάθθδθα δζαεέηεζ εηηεηαιέκδ θεζημονβζηυηδηα ιε δοκαηυηδηα 

πνμζανιμβήξ ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ επζπείνδζδξ. Δπζπθέμκ ημ Singular Enterprise δζαεέηεζ ηα 

παναηάης πθεμκεηηήιαηα: 

• Πθήνδξ αλζμπμίδζδ ηδξ ήδδ οπάνπμοζαξ πθδνμθμνίαξ . Γζαεέηεζ εζδζηή ιεεμδμθμβία 

ηαζ ενβαθεία migration βζα ηδκ αζθαθή ηαζ βνήβμνδ ιεηάπηςζδ ηςκ ζημζπείςκ απυ ημ 

παθαζυηενμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ηδξ επζπείνδζδξ. Έηζζ ιεζχκεηαζ μ πνυκμξ 

παναβςβζηήξ έκανλδξ ημο κέμο ζοζηήιαημξ, δεκ πάκεηαζ, αθθά ακηζεέηςξ 

αλζμπμζείηαζ, δ ήδδ οπάνπμοζα πθδνμθμνία ηαζ δζαζθαθίγεηαζ δ αδζάθεζπηδ ηαζ μιαθή 

νμή θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

• Πνςημπμνζαηή ηεπκμθμβία αζπιήξ ααζζζιέκδ ζηα ορδθυηενα δζεεκή πνυηοπα . Δίκαζ 

ζπεδζαζιέκμ ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή 3 tier πμο πνμζδίδεζ έκα λεπςνζζηυ παναηηήνα 

(LOOK-AND-FEEL), ιε ιμκαδζηά παναηηδνζζηζηά εοπνδζηίαξ ηαζ αολδιέκεξ 

δοκαηυηδηεξ ακάηθδζδξ ηαζ ζηαδζαηήξ πεναζηένς ακάθοζδξ υθςκ ηςκ ζημζπείςκ ηαζ 

ηςκ πθδνμθμνζχκ ζηδκ μευκδ (drill-down). Σμ User Interface ηδξ εθανιμβήξ ηνέπεζ 

ζημοξ Clients, εκχ δ επζπεζνδζζαηή θμβζηή ηαζ ημ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ζοκαθθαβχκ 

οθμπμζείηαζ ιέζς εκυξ application server. Ζ δζαπείνζζδ ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ ηαζ δ 

απμεήηεοζδ ημοξ οπμζηδνίγεηαζ ιέζς εκυξ Data Base Center. Ζ εθανιμβή δζαεέηεζ 

επίζδξ ηα ηαηάθθδθα παναηηδνζζηζηά χζηε κα ηαθφρεζ εηηεηαιέκδ θεζημονβζηυηδηα 

ιέζς ημο Internet (e - extensions) βζα ακάβηεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο αθμνμφκ ζε 

θεζημονβίεξ Business to Business (Β2Β) ηαζ Business to Customer (Β2C). 

• Παναιεηνζηυηδηα ηαζ εοεθζλία πνμζανιμβήξ . Σμ πνμ-παναιεηνμπμζδιέκμ 

επζπεζνδιαηζηυ ιμκηέθμ θεζημονβίαξ πμο δζαεέηεζ πθδνμί ηαηά ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ 

ηνυπμ ηζξ απαζηήζεζξ ιίαξ ηοπζηήξ ιεζαίαξ εθθδκζηήξ επζπείνδζδξ ηαζ εθαπζζημπμζεί 

έηζζ ημ πνυκμ εβηαηάζηαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ. Έπμκηαξ 

εκζςιαηςιέκα υθα ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηα ιζαξ 

ελεθζβιέκδξ πθδνμθμνζαηήξ θφζδξ, δζαεέηεζ υθεξ ηζξ δοκαηυηδηεξ πνμζανιμβήξ ζε 

επζπεζνδιαηζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηαζ ηθαδζηέξ ακάβηεξ. 

Σμ Singular Enterprise Express έπεζ παιδθυ ηυζημξ ανπζηήξ επέκδοζδξ ηαζ ηαοηυπνμκα 

δζαζθαθίγεζ ηδ ιεθθμκηζηή επέηηαζδ ημο, ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ επζπείνδζδξ, ζε έκα 

πθήνεξ ΔRΡ ζφζηδια ιε ακαααειίζεζξ ζηα ζοζηήιαηα ημο Singular Enterprise. 

Π1.5.3 e by Epicor 

Σμ Platinum SQL® -e by epicor απμηεθεί ημ ημνοθαίμ ΔRΡ II , ημ μπμίμ ηαηαζηεοάγεζ δ 

Epicor Software Corporation. 

Σμ Platinum SQL® -e by epicor είκαζ εζδζηά ζπεδζαζιέκμ βζα ηζξ ιεζαίεξ ηαζ ιεβάθεξ 

επζπεζνήζεζξ πμο επζγδημφκ ηδ αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημοξ ιε έκα πθδνμθμνζαηά 

ζφζηδια μθμηθδνςιέκμ, εοέθζηημ, θεζημονβζηά πθμφζζμ ηαζ ηεπκμθμβζηά ζφβπνμκμ. Γζαεέηεζ 

ιεβάθμ εφνμξ εθανιμβχκ ιε πεθαημηεκηνζηή θζθμζμθία. 

Ζ Delta Singular έπεζ επεκδφζεζ ζδιακηζηά ζημκ ελεθθδκζζιυ ημο πνμσυκημξ, ημ μπμίμ δζακέιεζ 

απμηθεζζηζηά ζηδκ Δθθάδα ηαζ Κφπνμ ηαζ έπεζ ακηζιεηςπίζεζ απμηεθεζιαηζηά ηζξ Δθθδκζηέξ 

εεζιζηέξ ηαζ επζπεζνδιαηζηέξ ακάβηεξ (ΚΒ, ΔΓΛ, αλζυβναθα, ακαθοηζηή θμβζζηζηή ηθπ.). Ζ 

εθανιμβή πενζθαιαάκεζ: 

• Οζημκμιζηή Γζαπείνζζδ - Γεκζηή ηαζ ακαθοηζηή θμβζζηζηή, εζςθμβζζηζηή 

ημζημθυβδζδ, πεθάηεξ, πνμιδεεοηέξ, πάβζα, αλζυβναθα, δζαπείνζζδ πνδιαηζηχκ 

δζαεεζίιςκ, δζαπείνζζδ πμθθαπθχκ κμιζζιάηςκ. 

• Γζαπείνζζδ Γζακμιχκ - Distribution. Παναββεθίεξ αβμνχκ, παναββεθίεξ πςθήζεςκ, 



                            150 

παναημθμφεδζδ απμεειάηςκ, έθεβπμξ πμζυηδηαξ, παναββεθίεξ απυ internet η.θπ. 

• Βζμιδπακζηή Παναβςβή – Manufacturing. πεδζαζιυξ ηαζ πνμβναιιαηζζιυξ 

παναβςβήξ, παναημθμφεδζδ παναβςβήξ, αζμιδπακζηή ημζημθυβδζδ. 

• Γζαπείνζζδ Δθμδζαζηζηήξ - Warehousing. Γζαπείνζζδ απμεδηχκ (Logistics) ιε 

εηηεηαιέκεξ δοκαηυηδηεξ (αζφνιαηα ηενιαηζηά η.θπ.). 

• Πνμτπμθμβζζιμί & επζπεζνδιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ – Active Planner : Γεκζηυξ 

ζπεδζαζιυξ ηαζ ακάθοζδ επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ – non-financial budgets, 

δζαπείνζζδ ηαζ ακάθοζδ πνμτπμθμβζζιχκ financial budgets, δζαπείνζζδ 

απμηεθεζιάηςκ, πνδιαημμζημκμιζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ. 

• Πνμαθέρεζξ Πυνςκ – Smart Forecasts : φζηδια πνoαθέρεςκ, αβμνχκ, πςθήζεςκ 

η.θπ. 

• Γζαπείνζζδ ζπέζεςκ ιε πεθάηεξ – Sales & Marketing : Αοημιαηζζιυξ πςθήζεςκ, 

μνβάκςζδ πςθήζεςκ, marketing 

• Τπμζηήνζλδ Πεθαηχκ - Support : Λήρδ ηαζ δζαπείνζζδ εειάηςκ οπμζηήνζλδξ 

πεθαηχκ. 

• Σεπκζηή Τπμζηήνζλδ - Helpdesk : Γζαπείνζζδ ηεπκζηχκ ηθήζεςκ, οπμζηήνζλδ 

ηεπκζηχκ πνμαθδιάηςκ, πανμπή οπδνεζζχκ ζε πεθάηεξ/call management. 

• Δθανιμβέξ δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο : Γδιζμονβία δθεηηνμκζημφ ηαηαζηήιαημξ ζημ 

Internet βζα eBusiness ηαζ eCommerce. 

• Γζαπείνζζδ Ένβςκ - eProject : Γζαπείνζζδ ένβςκ μνβακζζιχκ πανμπήξ οπδνεζζχκ. 

• Γζαπείνζζδ Αζηήζεςκ Πνμιδεεζχκ - eProcurement: Δλεθζβιέκμ ζφζηδια 

Workflow βζα ηδ δζαπείνζζδ ηαζ δζεηπεναίςζδ αζηήζεςκ αβμνχκ. 

• Γζμζηδηζηή Πθδνμθυνδζδ – Business Intelligence : Δλεθζβιέκμ Executing Information 

System ιε εζδζηά ενβαθεία βζα on-line Πθδνμθυνδζδ, Web Interfaces, 

Datawarehouses, Datamining η.θπ. 

• Web Portals : οζηήιαηα ζφκδεζδξ ηςκ πεθαηχκ ηαζ πνμιδεεοηχκ ιε ημ ΔRΡ ηδξ 

επζπείνδζδξ βζα ακαγήηδζδ πθδνμθυνδζδξ ηαζ δζεκένβεζα αζθαθχκ ζοκαθθαβχκ. 

 

 

Π1.5.3.1 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

• Καθφπηεζ απυθοηα μιίθμοξ επζπεζνήζεςκ ιε αοηυιαηδ ζοβηέκηνςζδ εκμπμζδιέκςκ 

απμηεθεζιάηςκ  ηαζ δζαεέηεζ πνμδβιέκμ ζφζηδια δζαπείνζζδξ πμθθαπθχκ 

κμιζζιάηςκ. 

• Έπεζ θζηέξ απαζηήζεζξ ζε ελμπθζζιυ ηαζ θεζημονβεί άνζζηα ιε απμιαηνοζιέκεξ 

ζοκδέζεζξ, πςνίξ ηακέκα ζδζαίηενμ ελμπθζζιυ. 

• Δίκαζ ιζα χνζιδ θφζδ Client - Server ΔRΡ II ηαζ είκαζ εζδζηά αεθηζζημπμζδιέκμ βζα ημκ 

Microsoft SQL Server. Τπμζηδνίγεζ ζφκδεζδ ιε ActiveX βζα εφημθδ ηαζ αζθαθή 

αιθίδνμιδ ζφκδεζδ ιε MS Word, Excel ηθπ. 

• Γζαεέηεζ βναθζηυ ενβαθείμ FRx® , βζα ηδκ εφημθδ παναβςβή μζημκμιζηχκ ακαθμνχκ. 

Οζ ακαθμνέξ ιπμνμφκ κα απμεδηεοημφκ ζε ιμνθή ζζημζεθίδςκ βζα δζακμιή ηδξ 

πθδνμθυνδζδξ ζε ελμοζζμδμηδιέκμοξ. 

• Δίκαζ ζπεδζαζιέκμ βζα κα επζδέπεηαζ ηνμπμπμζήζεζξ, χζηε κα πνμζανιυγεηαζ εφημθα 

ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ πεθαηχκ. 

Σμ Platinum SQL – e by Epicor θεζημονβεί ζε πμθθέξ επζπεζνήζεζξ ζηδκ Δθθάδα ζε 

δζαθμνεηζημφξ ηθάδμοξ υπςξ: αζμιδπακίεξ, εηαζνίεξ δζακμιήξ, πανμπήξ οπδνεζζχκ, ιεβάθεξ 

ειπμνζηέξ επζπεζνήζεζξ, εηδμηζηέξ επζπεζνήζεζξ, εκμζηζάζεζξ αοημηζκήηςκ, ιαγζηά ιέζα 

εκδιένςζδξ, θμνμθμβζηέξ ηαζ ηεθςκεζαηέξ απμεήηεξ, κμζμημιεία η.θπ. 
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Δπζπθέμκ απυ ηδ Delta Singular ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ηδξ πνμζθένμκηαζ ελεζδζηεοιέκεξ θφζεζξ 

βζα ηδ καοηζθία (παναημθμφεδζδ management εηαζνζχκ, δζαπείνζζδ πθμίςκ, voyage accounting 

η.θπ.), ηζξ ηνάπεγεξ (ηθαδζηυ θμβζζηζηυ ζπέδζμ, ακαθμνέξ πνμξ Σνάπεγα Δθθάδμξ, ζφκδεζδ ιε 

ζοζηήιαηα teller η.θπ.), ηα είδδ ιυδαξ-αεθδηζηά (πνχια-ιέβεεμξ, πμκδνζηή πχθδζδ, 

ηαηαζηήιαηα θζακζηήξ η.θπ.). 

Π1.5.3.2 Γηεζλήο αλαγλψξηζε 

Σμ Platinum SQL – e by Epicor είκαζ δζεεκχξ πνχημ ζε πςθήζεζξ ζηδκ ηαηδβμνία ημο ιε 

πενζζζυηενεξ απυ 13.000 εβηαηαζηάζεζξ ζε υθεξ ηζξ δπείνμοξ. Δίκαζ ημ best seller ΔRΡ δζεεκχξ 

ζηδκ πθαηθυνια Microsoft Windows ΝΣ ηαζ SQL Server ηαζ έπεζ ανααεοεεί πμθθέξ θμνέξ απυ 

ηδ Microsoft ιε ημ Industry Solution Award, ημ Microsoft Solution Provider Award η.ά. Δπίζδξ 

έπεζ ανααεοεεί απυ πμθθά πενζμδζηά ηαζ ακαθοηέξ ημο ηθάδμο, υπςξ π.π. ημ ανααείμ "Market 

Engineering Customer Focus Award - 2000" απυ ηδκ Frost & Sullivan. Ζ Microsoft ημ μκυιαζε " 

ERP solution of the year βζα ημ έημξ 2001. 

Π1.6 ΔΣΑΗΡΔΗΑ EMPHASIS ERP ( www.emphasis-systems.gr ) 

Σμ ΔMPHASIS ERP. είκαζ έκα πνμσυκ θμβζζιζημφ βζα πεδίαζδ Δπζπεζνδζζαηχκ Πυνςκ, πμο 

απεοεφκεηαζ ζε ιεζαίμο ηαζ ιεβάθμο ιεβέεμοξ, μνβακζζιμφξ ηαζ εηαζνείεξ, πμο πεδίμ δνάζδξ 

ημοξ είκαζ μ ειπμνζηυξ, αζμιδπακζηυξ ηαζ ειπμνμαζμιδπακζηυξ ημιέαξ 

Πενζθαιαάκεζ ημ ΔMPHASIS OFIN πμο είκαζ ημ ζφζηδια Διπμνζηήξ ηαζ Οζημκμιζηήξ 

Γζαπείνζζδξ πμο πνμζθένεζ απυθοημ έθεβπμ ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ ημο ηυζημοξ ηαζ ημ 

ΔMPHASIS ARMMA (Advanced Resources & Materials Management) πμο απμηεθεί ημ 

ελεζδζηεοιέκμ ηαζ αοηυκμιμ φζηδια Παναβςβήξ, οκηήνδζδξ, Logistics ηαζ Πνμβναιιαηζζιμφ 

Απμεειάηςκ, πμο ζοκενβάγεηαζ ανιμκζηά ιε μπμζμδήπμηε Διπμνζηυ -Λμβζζηζηυ φζηδια 

δζαεέηεζ δ Βζμιδπακζηή Δπζπείνδζδ. 

Π1.6.1 Αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ Emphasis*ERP 

• πεδζαζιέκμ ιε ηζξ πθέμκ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ενβαθεία ακάπηολδξ εθανιμβχκ 

• "ΟΡΔΝ" πενζαάθθμκ 

• Μεβάθδ δοκαηυηδηα Παναιεηνζηυηδηαξ ηαζ εοεθζλίαξ 

• Αζθάθεζα δεδμιέκςκ ηαζ πνήζδξ 

• Δθεφεενμ ζηδκ επζθμβή Hardware; 

• Πμθοεηήξ ειπεζνία ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ ΔMPHASIS  

• Γμηζιαζιέκμ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ ζηζξ βεκζηέξ ηαζ εζδζηέξ ιδπακμβναθζηέξ 

ζδζαζηενυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ ζε εβηαηαζηάζεζξ εθανιμβχκ αοημφ ημο ιεβέεμοξ, 

πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηεπκμβκςζία πμο έπεζ απμηηήζεζ δ εηαζνία ιαξ, 

ελοπδνεηχκηαξ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ απαζηδηζηχκ πεθαηχκ ή ζοιαμφθςκ. 

• Αλζμπμίδζδ υθςκ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο απμννέμοκ απυ ηδκ πνήζδ εκυξ Δ.R.Ρ. 

Λμβζζιζημφ 

Π1.6.2 Emphasis Ofin 

Π1.6.2.1 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 

• Γεκζηή & Ακαθοηζηή Λμβζζηζηή 

> Ζ Γεκζηή ηαζ Ακαθοηζηή Λμβζζηζηή είκαζ εθανιμβέξ πμο απμηεθμφκ ημκ πονήκα 

μθυηθδνμο ημο μζημκμιζημφ ζοζηήιαημξ. 

> Κάεε μζημκμιζηή ζοκαθθαβή απεζημκίγεηαζ είηε απεοεείαξ ζηδ Λμβζζηζηή είηε ιέζα 

απυ ηάπμζα άθθδ εθανιμβή, αθθά ηάεε θμνά μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα ακαγδημφκ ηδκ 

ηνέπμοζα μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ιέζα απ' αοηήκ. 

• Αλζυβναθα 

> Παναημθμφεδζδ Δζζπναηηέςκ - Πθδνςηέςκ Αλζυβναθςκ 

> Κζκήζεζξ Πζκαηίςκ 

http://www.emphasis-systems.gr/
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> Γοκαηυηδηα Δηηφπςζδξ Δπζηαβχκ ζε πνμηοπςιέκα έκηοπα 

> Παναημθμφεδζδ ημο ζζημνζημφ ημο αλζυβναθμο 

• Πνμτπμθμβζζιυξ 

> Καηάνηζζδ Πνμτπμθμβζζιμφ ακά Κέκηνμ Κυζημοξ 

> Γοκαηυηδηα Καηάνηζζδξ - Παναημθμφεδζδξ Πνμτπμθμβζζιμφ ζε επίπεδμ Έημοξ / 

Μήκα / Δαδμιάδαξ / Ζιέναξ ακά Λμβανζαζιυ 

> Ακαεεςνήζεζξ Πνμτπμθμβζζιμφ 
 

• Σαιεζαηυξ Πνμβναιιαηζζιυξ 

• Γζαπείνζζδ Παβίςκ 

> Παναημθμφεδζδ υθςκ ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ Παβίςκ (Αβμνέξ, Πνμζεήηεξ, 

Βεθηζχζεζξ, Πςθήζεζξ, Δπζζηνμθέξ, Καηαζηνμθέξ, Ακαπνμζανιμβέξ, Αδνάκεζα, 

Απμζαέζεζξ). 

> Τπμθμβζζιυξ Σαηηζηχκ - Πνυζεεηςκ -Απμζαέζεςκ 

> Παναημθμφεδζδ Δπεκδοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ Δπζπμνδβήζεςκ 

> Γοκαηυηδηα αοηυιαηδξ εκδιένςζδξ ιε Διπμνζηυ - Λμβζζηζηή 

Π1.6.2.2 Οηθνλνκηθέο αλαθνξέο 

Σμ ενβαθείμ πνμζθένεζ ηδκ δοκαηυηδηα άκηθδζδξ δεδμιέκςκ απυ ηδκ εθανιμβή ιαξ, ημ ηηίζζιμ 

ηαζ ηδκ δζαιυνθςζδ ημοξ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ παναιεηνμπμίδζδ ηαζ ηέθμξ ηδκ ιεηαθμνά ημοξ ζε 

μνζζιέκμ ελςηενζηυ ανπείμ υπμο εηεί μ πεζνζζηήξ ιπμνεί κα επέιαεζ ζηα δεδμιέκα ημο, είηε ζε 

excel form είηε ζε pivot table. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μ πνήζηδξ ιπμνεί κα 

ακηθεί ηδκ Οζημκμιζηή ηαζ ηαηζζηζηή πθδνμθμνία πμο ημκ εκδζαθένεζ ηαεχξ επίζδξ (ηαζ αοηυ 

είκαζ ημ πθεμκέηηδια ημο ενβαθείμο ιαξ έκακηζ ημο ακηαβςκζζιμφ) ημ ενβαθείμ απμηοπχκεζ ηαζ 

απεζημκίγεζ υθεξ ηζξ ζφκκμιεξ μζημκμιζηέξ ακαθμνέξ (αάζδ Δθθδκζηήξ Νμιμεεζίαξ) ηαεχξ ηαζ 

άθθα ελίζμο ζδιακηζηά ζημζπεία. 

Π1.6.2.3 Λνγηζηηθή Κνζηνιφγεζε 

Ζ Λμβζζηζηή Κμζημθυβδζδ είκαζ ημ ημιιάηζ εηείκμ εκυξ ΔRΡ ζοζηήιαημξ υπμο αάζδ 

πναβιαηζηχκ ζημζπείςκ παναβςβήξ άθθα ηαζ βεκζηήξ - ακαθοηζηήξ θμβζζηζηήξ ημ ζφζηδια 

οπμθμβίγεζ ημ ηυζημξ βζα ηάεε παναβυιεκμ πνμσυκ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ οπμζφζηδια ημο Δ.R.Ρ εα 

ζπεδζαζηεί κα ηαθφπηεζ εηαζνίεξ μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ πνυβναιια παναβςβήξ ημ ΑRΜΜΑ είηε 

άθθα ζοζηήιαηα παναβςβήξ. ηυπμξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζπεδζαζιμφ ηδξ ημζημθυβδζδξ είκαζ δ 

παναβςβή εκυξ πνμσυκημξ υπμο εα ιπμνεί κα ηαθφρεζ ηζξ ζδζαζηενμηήηςκ υζςκ πενζζζυηενςκ 

δζαθμνεηζημφ ηφπμο εηαζνζχκ. 

Π1.6.2.4 Δκπνξηθή Γηαρείξηζε 

• Γζαπείνζζδ Απμεδηχκ / Δζδχκ : Παναημθμφεδζδ Πμθθαπθχκ Απμεδηεοηζηχκ 

Υχνςκ ,Γζάηνζζδ Απμεδηεοηζηχκ Υχνςκ ηαζ Φμνμθμβζηχκ Απμεδηχκ ,Γζαπείνζζδ 

Δζδχκ ιε παναημθμφεδζδ S/N ηαζ Πανηίδεξ, Γζαπείνζζδ φκεεηςκ Δζδχκ (Set), 

Ονζζιυξ Δκαθθαηηζηχκ Δζδχκ, Παναημθμφεδζδ, Λμβζζηζηχκ Τπμθμίπςκ, 

Γεζιεοιέκςκ, Ακαιεκυιεκςκ, Γζαπεζνζζηζηυ Δίδμξ, Πανηίδεξ. 

• Serial Numbers 

• Γζαπείνζζδ Πεθαηχκ 

• Γζαπείνζζδ Πςθήζεςκ : Δκζαία Κςδζημπμίδζδ βζα Πεθάηεξ ηαζ Πνμιδεεοηέξ 

(Φμνείξ), Παναημθμφεδζδ Τπμηαηαζηδιάηςκ, Μεβάθδ Δοεθζλία ζημκ ηαεμνζζιυ ηδξ 

Σζιμθμβζαηήξ Πμθζηζηήξ, Τπμζηήνζλδ Ακηζζημίπδζδξ Πθδνςιχκ, Παναημθμφεδζδ 

Ζθζηίαξ Τπμθμίπςκ, Αοηυιαηδ εκδιένςζδ Γεκζηήξ - Ακαθοηζηήξ - Λμβζζηζηήξ 

• Γζαπείνζζδ Πνμιδεεοηχκ 

• Γζαπείνζζδ Αβμνχκ : Δκζαία ηςδζημπμίδζδ βζα Πεθάηεξ ηαζ Πνμιδεεοηέξ (Φμνείξ), 

Παναημθμφεδζδ Σζιχκ ακά Δίδμξ ηαζ Πνμιδεεοηή, Παναημθμφεδζδ Πνμζθμνχκ 
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ακά Δίδμξ ηαζ Πνμιδεεοηή, Δκαθθαηηζημί Πνμιδεεοηέξ, Γζαπείνζζδ Φαηέθμο 

Δζζαβςβχκ, Αοηυιαηδ εκδιένςζδ Γεκζηήξ - Ακαθοηζηήξ - Λμβζζηζηήξ. 

• Παναββεθίεξ Πεθαηχκ 

• Παναββεθίεξ Πνμιδεεοηχκ 

• Σζιμθυβδζδ 

Π1.6.2.5 Report Generator 

Σμ report generator πνμμνίγεηαζ βζα πνήζδ απυ πνήζηεξ ιε εθάπζζηεξ βκχζεζξ ζε εέιαηα αάζεςκ 

δεδμιέκςκ αθθά ηαζ απυ έιπεζνμοξ πνήζηεξ, πμο εέθμοκ κα έπμοκ ζηδ δζάεεζδ ημοξ έκα 

ενβαθείμ πμο εα ημοξ αμδεήζεζ κα θηζάλμοκ ζφκεεηα reports ζε εθάπζζημ πνμκζηυ δζάζηδια. Σμ 

ενβαθείμ αοηυ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα εηιεηαθθεφεηαζ θελζηά δεδμιέκςκ έηζζ χζηε μ πνήζηδξ κα 

εκημπίγεζ εφημθα ηζξ επζεοιδηέξ πθδνμθμνίεξ πςνίξ κα αζπμθείηαζ ιε "πίκαηεξ" ηαζ δζάθμνμοξ 

άθθμοξ ζφκεεημοξ πνμξ αοηυκ υνμοξ. Θα ημο δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα ζπεδζάγεζ ζδζαζηένςξ 

ζφκεεηα report πςνίξ κα απαζπμθεί ημ ΗΣ ηιήια ηδξ εηαζνείαξ. Σέθμξ, ιπμνεί κα δζαιμνθχκεζ ιε 

παναηηδνζζηζηή εοημθία ηδ ιμνθή ημο report  πνδζζιμπμζχκηαξ drag and drop θεζημονβίεξ. Σμ 

Emphasis Report Generator θεζημονβεί αοηυκμια αθθά ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημ ΒΗ ζφζηδια ηδξ 

εηαζνίαξ. 
 

 

Π1.6.3 Empasis Armma 

Π1.6.3.1 Γηνίθεζε απνζεθψλ 

• Γζαπεζνζζηζηή απμεήηδ : Γεςβναθζηή Απεζηυκζζδ, Αθβυνζειμζ Σμπμεέηδζδξ, 

Γζαδζηαζίεξ Picking, οζηεοαζία Παναββεθζχκ, Έηδμζδ Έηδμζδ list, Φυνηςζδ. 

• Πνμβναιιαηζζιυξ Απμεειάηςκ : Πνυηοπα, Δηήζζμξ Πνμβναιιαηζζιυξ, Δηήζζμ 

Πνυβναιια, Πνυηοπεξ Ακαθχζεζξ, ΜRΡ, Κοθζυιεκμξ Πνμβναιιαηζζιυξ, εκάνζα. 

• Γζμίηδζδ Πνμιδεεζχκ : υνμζ πθδνςιήξ, υνμζ πανάδμζδξ, ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ, 

πνμζθμνέξ, πνμιδεεοηέξ, ηζιμηαηάθμβμζ, ηαεχξ ηαζ υθμοξ ημοξ παναιέηνμοξ πμο 

ζοκηεθμφκ ζηδκ απμδμηζηυηενδ Γζμίηδζδ ηςκ Πνμιδεεζχκ. 

Π1.6.3.2  Έιεγρνο ρσξεηηθφηεηαο πφξσλ (CRΡ) & πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο 

. Σμπμεέηδζδ Δκημθχκ Παναβςβήξ 

• Σμπμεέηδζδ Ακαβηχκ 

• Φμνηίζεζξ Κέκηνςκ Δνβαζίαξ 

• Bottlenecks Κέκηνςκ Δνβαζίαξ 

• Overloading Κέκηνςκ Δνβαζίαξ 

• εκάνζα Απμθυνηζζδξ 

• Πνμβναιιαηζζιυξ Παναβςβήξ (Scheduling) 

Π1.6.3.3 Γηνίθεζε παξαγσγήο 

• Δνβαζίεξ / Φάζεζξ / Κέκηνα Δνβαζίαξ 

• Ζιενμθυβζα .  

• οκηαβέξ .  

• Φαζεμθυβζα 

• Δκημθέξ Παναβςβήξ 

• Πνυβναιια Παναβςβήξ 

• Γεθηία Δνβαζίαξ 

• Γεθηία Βάνδζαξ 
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• Φφνεξ 

• Γζαπείνζζδ Ακάπηολδξ & Ακαεεχνδζδξ Πνμσυκηςκ 

• Πνυηοπδ Κμζημθυβδζδ Παναβςβήξ (Standard Costing) 

Π1.6.3.4 Κνζηνιφγεζε Παξαγσγήο 

• Κμζημθμβζηά Γέκδνα 

•Αθβυνζειμζ Κμζημθυβδζδξ 

• Δκδιένςζδ Ακαθοηζηήξ 

Π1.6.3.5 Παξαγσγή - Κνζηνιφγεζε - (Light Version) 

• οκηαβμθυβζα 

• Πνμζδζμνζζιυξ Θεςνδηζηχκ & Πναβιαηζηχκ Ακαθφζεςκ 

• Κυζημξ Τθζηχκ 

• Μενζζιυξ Λμζπχκ Δλυδςκ 

• Δκδιένςζδ Ακαθοηζηήξ 

Π1.6.3.6 Βηνκεραληθή πληήξεζε 

• οκηδνμφιεκα & Πνυηοπα Δίδδ 

• Βζαθζμεήηδ Δνβαζζχκ & Υνυκςκ 

• Πθάκα οκηήνδζδξ 

• Καηαπχνδζδ Βθάαδξ 

• Πνυαθερδ Βθάαδξ 

• ηαηζζηζηά Βθααχκ 

• Πνυαθερδ Πνμθδπηζηχκ οκηδνήζεςκ 

• Αίηδζδ Δνβαζίαξ 

• Γεθηίμ Δνβαζίαξ 

• Γζαιυνθςζδ Κυζημοξ 

 

 

 

 

 

Π1.6.3.6 Πιενλεθηήκαηα θαη ρξήζεηο 

Έκα ζφζηδια δζαπείνζζδξ (WMS) ηνίκεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδ θεζημονβζηυηδηα πμο πνμζθένεζ 

ζηδκ επζπείνδζδ ηυζμ ζε επίπεδμ πμο αθμνμφκ εέιαηα ακάθοζδξ ηςκ οπδνεζζχκ ιε ημοξ 

ακηίζημζπμφξ δείηηεξ (KPI) πμο πανέπμκηαζ, υζμ ηαζ απυ ηδ πνδζηζηυηδηα πμο αοηυ πνμζθένεζ βζα 

ηδκ ηαεδιενζκή θεζημονβία ηδξ απμεήηδξ.  
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Σα ηφνζα πθεμκεηηήιαηα ημο LV3 ζοκμρίγμκηαζ ζηα ελήξ παναηάης: 

 EDI 

 Customized Reporting 

 Υνήζδ Barcode ηαζ RF 

 

Π1.7.2.1 EDI 

EDI είκαζ δ δθεηηνμκζηή ακηαθθαβή ανπείςκ (Electronic Data Interchange). Πναηηζηά αοηυ είκαζ δ 

δδιζμονβία ηάπμζμο layout ημ μπμίμ ημζκμπμζείηαζ ζε έκακ εηαίνμ χζηε δ εζζαβςβή πθδνμθμνζχκ ζημ 

ζφζηδια δζαπείνζζδξ κα βίκεηαζ αοηυιαηα δίπςξ ηαιία ακενχπζκδ πανέιααζδ ή ηάπμζμ data entry, ημ 

μπμίμ εθαπζζημπμζεί ημ πνυκμ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή ηςκ πθδνμθμνζχκ πανάθθδθα ιε ηδ 

δζαζθάθζζδ ηδξ έηθεζρδξ ζε ιεβάθμ ααειυ ημο ακενςπίκμο θάεμοξ. 

Παναηάης απεζημκίγεηαζ ακαθοηζηά ημ υθμ ηφηθςια δδιζμονβίαξ εκυξ Interface ζημ LV3. 

ηδκ παναηάης εζηυκα απεζημκίγεηαζ ημ menu ημο WMS LV3 ηδξ Mantis πμο οπάνπμοκ δζάθμνεξ 

βναιιμβναθήζεζξ. ηδκ ίδζα ιάζηα δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα δδιζμονβδεεί ιζα κέα βναιιμβνάθδζδ.  

 

 

Δζηυκα Υ.Υ1 (αάθε κμφιενμ). Απεζηυκζζδ menu βναιιμβνάθδζδξ ανπείςκ. 
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Ζ δδιζμονβία ηςκ ηαηάθθδθςκ interface πενζθαιαάκμοκ δζαθμνεηζημφξ ημιείξ ημοξ μπμίμοξ βίκεηαζ δ 

πνήζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ. Γδθαδή μνίγεηαζ δζαθμνεηζηυξ ηφπμξ ανπείμο βζα ηδκ εηάζημηε εζζαβςβή. 

Οζ δζαεέζζιμζ ηφπμζ ανπείςκ είκαζ μζ παναηάης: 

1. Δίδδ 

2. Παναββεθίεξ  

3. Δίδδ Παναββεθίαξ 

4. Παναθααέξ 

5. Δίδδ Παναθααήξ 

6. Πεθάηεξ 

7. Πνμιδεεοηέξ 
8. Δκημθέξ Αβμνάξ 

9. Δίδδ Δκημθήξ Αβμνάξ 

10. Δπζζηνμθέξ 

11. Δίδδ Δπζζηνμθήξ 

12. Απυεεια 

13. Υαναηηδνζζηζηά Δζδχκ 

14. Πναηημνεία 

15. Μμκάδεξ Μέηνδζδξ 

16. Απμζημθή 

 ηζξ πενζπηχζεζξ υπςξ δ παναββεθία πνέπεζ κα δδιζμονβδεμφκ 2 δζαθμνεηζηέξ 

βναιιμβναθήζεζξ. Ζ ιία εα πενζέπεζ υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηδξ παναββεθίαξ ζε επίπεδμ Master 

ανπείμο ηα μπμία ιπμνεί κα είκαζ μ ανζειυξ παναββεθίαξ, μ πεθάηδξ, μ απμεέηδξ βζα ημκ μπμίμ 

εηηεθείηαζ δ παναββεθία, διενμιδκίεξ εηηέθεζδξ ηαζ πανάδμζδξ ηδξ παναββεθίαξ ηαεχξ ηαζ 

άθθα. 

Ζ άθθδ βναιιμβνάθδζδ ζε επίπεδμ Detail πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ηα είδδ ηαζ ηδκ πμζυηδηα πμο 

γδηείηαζ βζα ημ εηάζημηε είδμξ ηαεχξ ηαζ εκδεπυιεκα παναηηδνζζηζηά πμο ιπμνεί κα έπεζ ημ 

είδμξ ακαθυβςξ ιε ηδ δζαπείνζζή ημο. Σέημζα ιπμνεί κα είκαζ βζα πανάδεζβια δ διενμιδκία 

εζζαβςβήξ ή θήλδξ ημο πνμσυκημξ ακ ηδνείηαζ LIFO ή FIFO, δ πανηίδα ημο πνμσυκημξ ακ 

οπάνπεζ ακαβναιιέκδ ηαεχξ ηαζ ηάπμζα ιεβέεδ πμο ιπμνεί κα έπεζ ημ είδμξ υπςξ αάνμξ, υβημξ, 

δζαζηάζεζξ ηα μπμία ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα θυβμοξ απμεήηεοζδξ ή δζακμιήξ. 

Παναηάης παναηίεεκηαζ ηάπμζεξ εζηυκεξ πμο δεζηκφμοκ ημ ζηήζζιμ ηδξ βναιιμβνάθδζδξ ηαηά 

ημ μπμίμ ζε πνχημ αήια δδθχκμκηαζ ηα πεδία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ζε δεφηενδ θάζδ εκ 

βέκεζ πθδνμθμνίεξ πμο πνεζάγμκηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή ημο ανπείμο ζημ ζφζηδια. 
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Δζηυκα Υ.Υ2 (αάθε κμφιενμ). Γεκζηέξ πθδνμθμνίεξ βναιιμβνάθδζδξ. 

  

ηδκ παναπάκς ιάζηα εα πνέπεζ οπμπνεςηζηά κα δδθςεμφκ πένα απυ ηδκ πενζβναθή δ μπμία 

εα παναηηδνίγεζ ηδ βναιιμβνάθδζδ, μ ηφπμξ πνμμνζζιμφ ηαεχξ ηαζ μ ηφπμξ ανπείμο. 

ημκ ηφπμ πνμμνζζιμφ μνίγμοιε ζε πμζα ηαηδβμνία ακαθένεηαζ ημ ανπείμ πμο εα βίκεηαζ 

εζζαβςβή, ακ εα είκαζ βζα παναββεθίεξ ή παναθααέξ βζα πανάδεζβια. Ο ηφπμξ ανπείμο είκαζ ζε ηζ 

ιμνθή εα οθίζηαηαζ ημ ανπείμ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ επζθμβχκ υπςξ ζηαεενχκ εέζεςκ πεδίςκ, 

ιε δζαπςνζζηζηά πεδίςκ ή εκδεπμιέκςξ XML. 

Τπάνπεζ επίζδξ δοκαηυηδηα κα επζθέλμοιε ημ selection Μυκμ Πνμζεήηδ. ε ιζα ηέημζα 

πενίπηςζδ ζημ ανπείμ πμο εα εζζαβάβμοιε εα οπάνπεζ δοκαηυηδηα ιυκμ βζα κέεξ εββναθέξ πμο 

ζδιαίκεζ πςξ ακ έπεζ οπάνλεζ ππ ιζα παναββεθία ιε κμφιενμ 15886, δεκ ιπμνεί κα βίκεζ κέα 

εζζαβςβή αοηήξ. Αοηυ ιπμνεί κα ζζπφεζ ηαζ βζα ηςδζημφξ εζδχκ. 

 ηδκ παναηάης εζηυκα απεζημκίγεηαζ δ δδιζμονβία ηδξ βναιιμβνάθδζδξ ζε επίπεδμ 

επζηεθαθίθςκ υζμκ αθμνά ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημφκηαζ. Με άθθα θυβζα βίκεηαζ 

ακαβκχνζζδ ηςκ πεδίςκ ημο ελςηενζημφ ανπείμο πμο εα πνδζζιμπμζδεεί. 
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Δζηυκα Υ.Υ3 (αάθε κμφιενμ). Πθδνμθμνίεξ πεδίςκ πνήζδξ. 

  

  

Βθέπμοιε πςξ ζηδκ παναπάκς εζηυκα έπμοκ δδιζμονβδεεί ηάπμζα πεδία πμο απμηεθμφκ ηζξ 

απαζημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ βζα έκα ανπείμ εζδχκ, μζ μπμίεξ είκαζ μ ηςδζηυξ είδμοξ, δ πενζβναθή, δ 

ζφκημιδ πενζβναθή, δ ιμκάδα ημο είδμοξ ηαζ ημ barcode ημο είδμοξ. 

Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ είκαζ ηαεανά ζημ επίπεδμ ημο ανπείμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ εκχ ζηδκ επυιεκδ 

εζηυκα απεζημκίγμκηαζ υθεξ μζ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή υθςκ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ ζημ ζφζηδια. 
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Δζηυκα Υ.Υ4 (αάθε κμφιενμ). Γμιή πθδνμθμνζχκ ανπείμο 

  

ηδκ παναπάκς εζηυκα ηαηαβνάθμκηαζ δζάθμνεξ πθδνμθμνίεξ μζ μπμίεξ ιπμνεί κα πνμένπμκηαζ απυ 
ηδκ πνμδβμφιεκδ μευκδ πμο μνίγμκηαζ μζ επζηεθαθίδεξ ηςκ πθδνμθμνζχκ ημο ανπείμο, ή πθδνμθμνίεξ 

πμο ιπμνεί κα οπάνπμοκ ζημ ζφζηδια ηαζ μνίγμκηαζ ιέζς ηδξ πανμφζδξ βναιιμβνάθδζδξ. Σέημζεξ 

πθδνμθμνίεξ ιπμνεί κα είκαζ δ βθχζζα πμο εα πνδζζιμπμζδεεί, μ ηφπμξ ημο είδμοξ ακ είκαζ ππ 

πνμιδεεουιεκμ ή παναβυιεκμ ηαεχξ ηαζ άθθεξ ακάθμβα πάκηα ιε ηα είδδ πμο έπμοιε κα 

δζαπεζνζζημφιε. 

Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ παναπάκς πθδνμθμνζχκ εα πνέπεζ κα δδιζμονβήζμοιε ιία κέα 

ηαηαπχνδζδ ζακ ιμνθή βέθοναξ πμο εα δίκεηαζ ζημ ζφζηδια δ πθδνμθμνία βζα ημκ ηφπμ ημο 

ανπείμο ακ βζα πανάδεζβια είκαζ ζε επίπεδμ master ή detail ηαεχξ ηαζ ηδ δζαδνμιή ή αθθζχξ ημ 

θάηεθμ ζημκ μπμίμ εα πνέπεζ κα «νίλμοιε» ημ ανπείμ χζηε ημ ζφζηδια κα ακηθήζεζ απυ εηεί ηζξ πνμξ 

ηαηαπχνδζδ πθδνμθμνίεξ. 
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Δζηυκα Υ.Υ5 (αάθε κμφιενμ). Γδιζμονβία βέθοναξ 

  

ηδκ παναπάκς εζηυκα μνίγεηαζ μ απμεέηδξ βζα ημκ μπμίμ δδιζμονβείηαζ δ βέθονα ηαεχξ απαναίηδηα 

ηαζ μ ηφπμξ εββναθήξ ημο ανπείμο μ μπμίμξ πνέπεζ οπμπνεςηζηά κα είκαζ μ ίδζμξ ιε ημκ ηφπμ 

εββναθήξ πμο έπεζ μνζζεεί ζηδ βναιιμβνάθδζδ ημο ανπείμο. 

ημ tab Ακαθοηζηή Διθάκζζδ μνίγεηαζ δ δζαδνμιή ημο ανπείμο ιε ηδ δοκαηυηδηα κα βίκεζ backup ημο 

ανπείμο πμο πνδζζιμπμζμφιε ηαεχξ ηαζ ηδκ πανάθθδθδ απμεήηεοζδ ημο ανπείμο ζε έκα θάηεθμ πμο 

εα θεζημονβεί ςξ log file βζα ηδκ πθδνμθυνδζδ ηςκ ανπείςκ ηδξ βναιιμβνάθδζδξ ζημκ μπμίμ εα 

ακαθαίκμκηαζ ηα πζεακά ζθάθιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ ιδ εζζαβςβή ανπείμο θυβς πζεακχκ 

θαεχκ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο ανπείμο. 
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Δζηυκα Υ.Υ6 (αάθε κμφιενμ). Ακαθοηζηή Διθάκζζδ Γζαδνμιήξ Ανπείςκ 
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Π2.1 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΔΞΗΚΟ 

Αλάιπζε       ησλ 

απαηηήζεσλ 

αλαζρεδηαζκφο 

αμηφπηζην ζχζηεκα 

ακαζοβηνυηδζδ, επακαζπεδζαζιυξ 

ζφζηδια πμο θεζημονβεί πςνίξ κα 

ζοβηεηνζιέκμ, μνζζιέκμ πνμκζηυ 

ηαεμνζζιέκεξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ. 

πανμοζζάζεζ πνμαθήιαηα ζε 

δζάζηδια    ηαζ    ηάης    απυ 

 

απαίηεζε 

απνθέληξσζε 

απφζβεζε 

δείθηεο ξεπζηφηεηαο 

δηαδηθαζία 

δηαθνκηζηήο 

δηαζθάιηζε      πνηφηεηαο 

ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο 

δηαρείξηζε 

δηαρείξηζε απαηηήζεσλ 

δίθηπν 

 

ημ   ηζ   εα   πνέπεζ  κα   ηάκεζ 

ζοιπενζθένεηαζ ημ ζφζηδια 

απμιάηνοκζδ 

ελυθθδζδ 

εκδεζηηζηυξ ανζειυξ ηδξ ιεηααθδηυηδηαξ, αζηάεεζαξ 

δ   μνβάκςζδ   ηςκ   θεζημονβζχκ   χζηε  κα   ηαηαθήβμοιε   ζε   έκα 

ζηακμπμζδηζηυ απμηέθεζια 

ιεηαθμνέαξ 

δ δζαπείνζζδ ηαζ δ απμδμηζηή εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ 

Ο έθεβπμξ ιζαξ δζαδζηαζίαξ πμο  ιπμνεί κα θένεζ ηα επζεοιδηά 

απμηεθέζιαηα 

δ δζαδζηαζία δζαπείνζζδξ ηςκ αθθαβχκ ηαηά ηδκ πμνεία οθμπμίδζδξ 

ημο ένβμο 

ζοθθμβή πυνςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ηδ 

ιεηαβςβή δζαδνμιχκ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηενιαηζηχκ 
 

επεθηαζηκφηεηα 

επηθχξσζε ησλ 

απαηηήζεσλ 

εξγνδεγφο 

εξγνλνκηθφο 

εηεξνγελή ζπζηήκαηα 

εχρξεζην ζχζηεκα 

θαηαλεκεκέλνο 

θνηλσληθνηερληθφ 

ζχζηεκα 

ηάζδ βζα αφλδζδ 

δ ζοιθςκία ιεηαλφ ημο πεθάηδ ηαζ ημο ζοιαμφθμο ζημ ηζ πνέπεζ κα 

ηάκεζ αηνζαχξ ημ ένβμ 

επζζηάηδξ ηεπκζημφ ένβμο 

μ ααζζγυιεκμξ ζηδκ επζζηδιμκζηή ιεθέηδ 

ζοζηήιαηα ηα μπμία απμηεθμφκηαζ απυ ηιήιαηα ηα μπμία δεκ είκαζ 

ζοιααηά, χζηε κα ζοκενβαζημφκ ιεηαλφ ημοξ 

ζφζηδια υπμο είκαζ πνμζζηυ πνμξ ημκ ηάεε πνήζηδ ηαζ εφημθμ ζηδκ 

εηιάεδζδ ημο 

δζαζνειέκμξ ζε ηιήιαηα ή μιάδεξ 

ζφζηδια ιε ηεπκμθμβία πνμζανιμζιέκδ ζφιθςκα ιε ηα άημια πμο 

ενβάγμκηαζ πάκς ζε αοηή 

179 

δ δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία ελεηάγμκηαζ μζ απαζηήζεζξ πμο 

εηιαζεφηδηακ (δ δζαδζηαζία ηαεμνζζιμφ ηςκ απαζηήζεςκ ιε ηδ 

αμήεεζα ηδξ επζπείνδζδξ) 

ιζα   επζπείνδζδ   ηαζ   ημ   πχξ   εα 
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ινγηζηηθή 

κεζνδνινγία 

κεραλνγξάθεζε 

κηθηφ θέξδνο 

νκνηφζηαζε 

παξαδνηένο 

παξακεηξνπνίεζε 

ζπζηήκαηνο 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

πίζησζε 

πνηφηεηα       ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο 

πξηκ 

πξνζαξκφζηκν ζχζηεκα 

πξνζδηνξηζκφο 

απαηηήζεσλ 

πξφηππν 

ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα 

ζπκβαηφηεηα 

ζπλαιιαγκαηηθφο 

ζπληαγνιφγην 

ζπληεξήζηκν ζχζηεκα 

ηερλνγλσζία 

ηειεπιεξνθνξηθή 

θαζενιφγην 

θπζηθή απνγξαθή 

ρξέσζε 

ρξφλνο απφθξηζεο 

δ επμπηεία ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ επζπείνδζδξ ή ημο 

μνβακζζιμφ 

δ δζαδζηαζία ηαζ μ ηνυπμξ πμο μνίγεηαζ μ ηφηθμξ γςήξ ημο θμβζζιζημφ 

εκυξ ένβμο 

δ πνδζζιμπμίδζδ ζφβπνμκςκ ιδπακδιάηςκ ή ζοζηεοχκ ηαεχξ ηαζ 

δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ, ζηδκ μνβάκςζδ επζπεζνήζεςκ ηαζ 

μνβακζζιχκ 

ημ ηένδμξ απυ δζαθμνεηζηέξ πδβέξ 

απμηαηάζηαζδ ζηαεενυηδηαξ ζε πενίπηςζδ ιεηααμθχκ 

αοηυξ πμο πνέπεζ κα δμεεί ζε ηάπμζμ παναθήπηδ 

πνμζανιμβή ζοζηήιαημξ ζηζξ οπάνπμοζεξ ζοκεήηεξ ηαζ απαζηήζεζξ 

δ ζηακυηδηα πανμπήξ πνδιάηςκ ιε ηδ ιμνθή δακείμο, πανμπή 

ειπμνεοιάηςκ ιε ιεθθμκηζηή πθδνςιή 

πανμπή πνδιάηςκ ιε ηδ ιμνθή δακείμο 

δ ζηακμπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ ηζξ επζπείνδζδξ ιεηά ηδκ οθμπμίδζδ ημο 

ένβμο 

πνυζεεηδ, έηηαηηδ αιμζαή 

ζφζηδια   πμο   πνμζανιυγεηαζ   ζηζξ 

ηαηαζηεοάζεδηε. 

δ έββναθδ ηαηαβναθή ηςκ απαζηήζεςκ 

έκαξ κυιμξ αάζδ ημο μπμίμο πναβιαημπμζείηαζ δ ακάπηολδ ημο ένβμο. 

Με ηδ αμήεεζα ημο πνμηφπμο πανμοζζάγεηαζ ηαζ οθμπμζείηαζ ιζα 

μθμηθδνςιέκδ ηαζ πθήνδξ πνμζέββζζδ ημο ένβμο 

ζφζηδια ζημ μπμίμ δ ελμοζία αζηείηαζ απυ ηδκ ηεκηνζηή δζμίηδζδ 

δοκαηυηδηα πνμζανιμβήξ ηαζ ζοκενβαζίαξ 

μ ακαθενυιεκμξ ζημ ιέζμ πθδνςιήξ πνδιαηζημφ πμζμφ ζε λέκμ 

κυιζζια 

ηαηαβναθή ιεευδςκ 

ζφζηδια πμο πνεζάγεηαζ ζηακμπμζδηζηυ πνυκμ εκημπζζιμφ ηαζ 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ θαεχκ ημο. 

εζδζηέξ ηεπκζηέξ βκχζεζξ 

ζφβηθζζδ ηεπκμθμβζχκ ηαζ πθδνμθμνζηήξ 

Καεμνίγεζ ηδκ ζεζνά ηςκ ενβαζζχκ ή θεζημονβζχκ βζα κα παναπεεί έκα 

πνμσυκ 

ηαηαβναθή 

επζαάνοκζδ ιε πνέμξ, δ εββναθή πμζμφ ςξ πνέμοξ ζε θμβανζαζιυ 

πνυκμξ απάκηδζδξ 

 

 

ενβαζίεξ   βζα   ηζξ   μπμίεξ 
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