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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 
 

Ρα Ππζηήκαηα Γηαρείξηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξφξσλ (ERP) 

απνηεινχλ πηα ηελ πην πξνεγκέλε κνξθή  Ξιεξνθνξηαθψλ  Ππζηεκάησλ πνπ 

έρεη αλαπηχμεη ε παγθφζκηα αγνξά. Πηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλνχκε βάζεη 

παξαδείγκαηνο ηνλ ηξφπν πνπ κηα εηαηξεία πνπ πξνζθέξεη ιχζεηο θαη 

ππεξεζίεο  ERP ζπζηεκάησλ αλαπηχζζεη ην βήκαηα ηνπ έξγνπ ψζηε λα 

νδεγεζεί ζηελ πξνζθνξά ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ζηελ αληίζηνηρε εηαηξεία πνπ 

ην δεηάεη. 

Ρν αμηνζεκείσην κε ηελ πξφηαζε εθαξκνγήο ελφο ERP είλαη  ε 

κνλαδηθφηεηα ηεο. Θάζε επηρείξεζε έρεη ηηο δηθέο ηεο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη 

ζηξαηεγηθέο θαη ε πξφηαζε ζα πξέπεη, πξηλ γίλεη, λα ηηο έρεη δηεξεπλήζεη ζε 

κεγάιε ιεπηνκέξεηα ψζηε λα εληνπίζεη ηα μερσξηζηά εθείλα ζηνηρεία πνπ ζα 

πξέπεη λα παξέρεη ην ERP ζηελ εηαηξεία πνπ ην ρξεζηκνπνηεί ηφζν  ζε 

επίπεδν ρξήζηε φζν θαη ζε επίπεδν management.  

 

Ζ κειέηε ηεο πξφηαζεο  ERP γίλεηαη επηπιένλ γηα ηηο  επηρεηξεκαηηθέο  

ιεηηνπξγίεο  θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη θαη , ζαθψο, γηα 

ηα πξαγκαηηθά νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπ . 

 

Δπίζεο , ζε γεληθφηεξε αλάιπζε δηαπηζηψλνπκε φηη νη ERP 

εθαξκνγέο πηνζεηνχληαη απφ κηθξνκεζαίεο ,κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο . 

Κία ERP εθαξκνγή απνδίδεη αμία ζηελ επηρείξεζε φηαλ 

παξακεηξνπνηεζεί θαηάιιεια ψζηε λα επηθέξεη  φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά , ηηο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

απαηηήζεηο .Ρξεηο είλαη νη νπηηθέο  βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε 

πξνζέγγηζε:ηελ Ρερλνινγηθή, ηε Ιεηηνπξγηθή θαη ηελ Νξγαλσζηαθή. 

 

Πηελ παξνχζα κειέηε δελ ζα κπνξνχζακε λα κελ έρνπκε αλαιχζεη 

θαη ηα θίλεηξα πηνζέηεζεο ERP εθαξκνγψλ. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη φηη 

ηα δεισζέληα θίλεηξα επηηπγράλνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ αλ πξηλ απφ ηελ 
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πηνζέηεζε ηεο εθαξκνγήο πξνεγεζεί ν αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Πεκαληηθνί ,επίζεο , παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ 

είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ , ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη ε ππνζηήξημε 

πνπ πξνζθέξεη ε αλψηεξε δηνίθεζε. 

 

Ρέινο ,ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην θφζηνο αλάπηπμεο ησλ ERP 

εθαξκνγψλ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ .Ρν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηελ 

αγνξά ηνπ πξντφληνο  θαη ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο , αιιά θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ρν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ ελ ιφγσ εθαξκνγψλ , 

ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ νη πειάηεο θαη 

ζηηο απζηεξά εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ απαηηεί ε παξακεηξνπνίεζή ηνπο. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 
 Θα ήζεια  λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Γ .Σνλδξνθνχθε γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηνπ θαη 

ηηο ρξήζηκεο ππνδείμεηο ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Δπίζεο , ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 

singular Logic πνπ κνπ παξείρε απιφρεξα φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο . 

Ρέινο ζα εζεια λα επραξηζηεζσ απφ θαξδηαο ηνπο γνλεηο γηα νιε ηνπο 

ηελ ππνζηεξημε ζε θάζε πξνζπαζεηα κνπ. 
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ΜΔΡΟ Α : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ  ERP 

 

 1. Δηζαγσγή ζηα Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

 

Ζ ηαρεία εμέιημε θαη δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (information 

systems  technology- IT, εδψ ΞΠ) ηα ηειεπηαία 40  ρξφληα  έρεη γίλεη ε πξφθιεζε 

ηφζν γηα ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ  φζν θαη γηα ηα ΞΠ δηνίθεζεο, ψζηε λα 

επαλεμεηάζνπλ ζε βάζνο ηε θχζε  ησλ επηρεηξήζεσλ  ζήκεξα. Λένη παίρηεο 

εκθαλίδνληαη ζην ρψξν ηεο Βηνκεραλίαο θαη νξίδνληαη  λέεο εζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο 

δνκέο. Νη κεγαιχηεξεο επελδχζεηο γίλνληαη πηα ζε ινγηζκηθφ θαη hardware ΞΠ, ψζηε 

λα επσθειεζνχλ νη επηρεηξήζεηο φισλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο δπλακηθέο λέεο ηερλνινγίεο. Ρα ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη επηδξνχλ ζε 

βάζνο ηφζν ζηε ιεηηνπξγία ησλ εηαηξηψλ αιιά θαη  ζηνλ αληαγσληζκφ. Νη λέεο 

απηέο ζπλζήθεο έρνπλ αληίθηππν  φρη κφλν ζηνπο  κεγάινπο  νξγαληζκνχο αιιά θαη 

ζηηο  κεζαίεο,  αθφκα θαη ηηο  κηθξέο επηρεηξήζεηο.  Βέβαηα ζηνπο κεγάινπο 

νξγαληζκνχο ε επίδξαζε ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη θπξίαξρε, επεξεάδνληαο κε ηε ζεηξά ηεο ηα κηθξφηεξα ηκήκαηα 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ζε ηέηνηα έθηαζε , πνπ κφιηο πξηλ 

κηα δεθαεηία δελ ζα κπνξνχζακε νχηε θαλ λα ηελ νξακαηηζηνχκε.  

Ζ αιήζεηα είλαη φηη  ηα ζεκεξηλά θηαζκέλα ζηειέρε ηνπ ρψξνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, είηε επεηδή απέθηεζαλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο πξηλ αθφκε ηα ζπζηήκαηα 

γίλνπλ ηφζν απαηηεηηθά , είηε επεηδή ηα ζπζηήκαηα πάλσ ζηα νπνία εξγάδνληαλ 

είραλ δηαθνξεηηθέο θαη ζαθψο ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο  ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

πθίζηαληαη ζήκεξα, πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ εηαηξηψλ φπνπ εξγάδνληαη. Ζ κεγάιε δηαθνξά έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ην ηερλνινγηθφ 

κέξνο, αιιά ηψξα πηα θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα  θαη 

ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα, άξα πξέπεη λα είλαη γλψζηεο 

management.  

Θα ήηαλ θνβεξφ ιάζνο λα ζεσξήζνπκε φηη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ΗΡ management 

είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ εληνπίδνληαη ζε άιινπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα ηα ζέκαηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ  ΞΠ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ 
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ρξεζηκνπνηψληαο ηε γεληθή ζεσξία νξγαλσηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Θέκαηα  ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ΞΠ επεξεάδνληαη βαζηά απφ ηηο ζεσξίεο ηεο βηνκεραληθήο αλάιπζεο θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Έλλνηεο φπσο πξνυπνινγηζκφο (budgeting,) 

πνζνηηθνπνίεζεο απφδνζεο (performance measurement) θ.α. απφ ην γεληθφ πεδίν 

δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλα κε ηηο θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ 

ΗΡ management  

Πην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν δεηείηαη απφ ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο, ζε 

νπνηνδήπνηε ηεξαξρηθφ επίπεδν θαη αλ αλήθνπλ, λα παίξλνπλ πξνγξακκαηηζκέλεο 

θαη έθηαθηεο απνθάζεηο. Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ επέηξεπε ζην παξειζφλ 

έλα ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πξηλ απφ ηε ρξήζε 

ηνπο. Απηφο ν ρξφλνο δελ δηαηίζεηαη ζήκεξα. 

Γηα θάζε θαηεγνξία απνθάζεσλ  απαηηνχληαη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο, θαη σο 

πξνο ηελ νπζία ηνπο αιιά θαη σο πξνο ην είδνο ηνπο. Γη απηφ ινηπφλ ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, απφ ηα νπνία λα κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ νη  αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζνχλ ηα ζηειέρε ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Έηζη, ε δηνίθεζε ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ βαζίδεηαη ζηελ 

ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξνρή πιεξέζηεξσλ θαη ακεζφηεξσλ 

πιεξνθνξηψλ απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκν. Φπζηθφ επαθφινπζν  θαη ε 

πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ λα είλαη αληίζηνηρε ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο απ φπνπ εμάγνληαη απηέο. 

Δπνκέλσο έλα απνηειεζκαηηθφ ΞΠ απνηειεί κέζν παξνρήο ηεο απαηηνχκελεο 

πιεξνθφξεζεο. Ζ πιεξνθφξεζε είλαη πεγή αληαγσληζηηθήο ηζρχνο, θαζψο κεηαμχ 

άιισλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε αλψηαηα ζηειέρε, λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπο ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ην ΞΠ δελ παξάγεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε ζηε δηνίθεζε, 

γηα λα ρεηξηζζεί απνηειεζκαηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, νη ζπλέπεηεο είλαη ηφζν 

ζνβαξέο πνπ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα αθφκα θαη λα κελ αλαθάκςεη πνηέ ε επηρείξεζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ δηθαησκαηηθά αλήθεη ζηελ πιεξνθφξεζε ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

«έθηνπ πφξνπ» ελφο ηππηθνχ νξγαληζκνχ.  

Ξαξαδνζηαθά έλαο νξγαληζκφο ιέγεηαη φηη δηαζέηεη πέληε πφξνπο : αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, κεραλήκαηα, ρξήκαηα, πιηθά θαη δηνίθεζε. Υζηφζν ζε απηέο ηηο γξήγνξα 

κεηαβαιιφκελεο επνρέο, ε πιεξνθφξεζε, φρη κφλν ρξεζηκεχεη ζηελ ππνβνήζεζε 
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ησλ παξαδνζηαθψλ πέληε πφξσλ γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, αιιά ηνπο ππνζηεξίδεη παξάιιεια, φζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην αλψηαην δηνηθεηηθφ κέρξη ην θαηψηεξν 

ιεηηνπξγηθφ επίπεδν.  

 

1.1 Υξήζηκνη Οξηζκνί  

 

 Ξξηλ επηρεηξεζεί φκσο κηα γεληθφηεξε αλάπηπμε  ησλ ΞΠ θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

θαζνξηζηνχλ αλαιπηηθά νη φξνη πνπ απαξηίδνπλ ηα ΞΠ: 

Υο ύζηεκα κπνξεί λα νξηζηεί κηα ζεηξά απφ ζπζρεηηδφκελα κεηαμχ ηνπο ζηνηρεία 

ηα νπνία εθηεινχλ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα, ιεηηνπξγία ή εξγαζία. 

Πιεξνθνξία (information) είλαη θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο, ε νπνία πεξηέρεη 

θαηαλνεηή θαη ρξήζηκε γλψζε ζην πξφζσπν πνπ ηελ ιακβάλεη. 

Νη ιέμεηο ζηνηρεία (data) θαη πιεξνθνξία  (information)  είλαη δχν απφ ηηο 

ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλερψο ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ. 

Πηνηρεία είλαη ην πξσηνγελέο πιηθφ (πξψηε χιε) απφ ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ε 

πιεξνθνξία. Ρα ζηνηρεία εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή θεηκέλσλ, αξηζκψλ, ζρεκάησλ 

ή ζπλδπαζκνχ απηψλ. Ξιεξνθνξία (πάληα ζην πεξηβάιινλ ηεο επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηψλ) είλαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ηχρεη κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

επεμεξγαζίαο θαη έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κηα κνξθή ε νπνία είλαη θαηαλνεηή θαη 

ρξήζηκε ζε εθείλνπο  πνπ έρνπλ ιάβεη απνθάζεηο.  

Ζ πιεξνθνξία πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν ζηνλ 

αληαγσληζκφ κε ηηο νκνεηδείο επηρεηξήζεηο. Κηα θαιή πιεξνθνξία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ αθξίβεηα, πιεξφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα, είλαη ζρεηηθή κε ην ζέκα, γηα ην 

νπνίν απαηηείηαη ε ιήςε απφθαζεο, είλαη δηαζέζηκε ζηελ θαηάιιειε κνξθή θαη 

ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη είλαη εχθνια πξνζπειάζηκε.  

Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ζεσξείηαη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα απφ αλζξψπνπο , 

κεραλέο θαη δηάθνξα άιια κέζα, κε θαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο θαη πάληνηε 

απνηειείηαη απφ 3 ηκήκαηα: ηελ είζνδν, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ έμνδν. 

 



  

 

 

 12 

 

Γεληθά έλα ΞΠ είλαη έλα ηππνπνηεκέλν ζχζηεκα ζπιινγήο, δηαηήξεζεο ζηνηρείσλ, 

επεμεξγαζίαο  απηψλ θαη εθδφζεσο απνηειεζκάησλ κε ηε κνξθή αλαθνξψλ, 

θαηαζηάζεσλ, εηθφλαο ζε νζφλε, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο 

ζε επίπεδν πιεξνθνξηψλ. 

Ρα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ γίλεη πιένλ απαξαίηεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο απηέο ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο αληαγσληζηηθά κέζα. 

Έηζη ζπλερψο επηρεηξείηαη ε αλαβαζκίζεη (επαλαζρεδηαζκφο) ησλ ΞΠ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία 

ζηνηρείσλ (δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηψλ) θαη ε αλάπηπμε ησλ κεζφδσλ επηρεηξεζηαθήο 

έξεπλαο δεκηνχξγεζαλ ηελ ηάζε ηεο αλάιπζεο-ζχλζεζεο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο , σο ελφο εληαίνπ ζπλφινπ, ην νπνίν κεηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ, ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη θαη λα 

αμηνπνηεί ην φιν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο, θαη ζπγρξφλσο λα πξνηείλεη βειηίσζε ή 

απμνκείσζε ηνπ (αχμεζε ή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαιχηεξεο κεζφδνπο 

νξγάλσζεο, ρξήζε ππνινγηζηψλ ή αληηθαηάζηαζεο ηνπο κε ηζρπξφηεξα 

ζπγθξνηήκαηα). πφ ηελ έλλνηα απηή, ην ΞΠ εμεηάδεηαη σο εληαίν ζχλνιν 

ιεηηνπξγηψλ εξγαζηψλ εληφο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο κε 

απνηέιεζκα λα βειηηζηνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεξψλ ηεο 

επηρείξεζεο, θαζψο ηα ΞΠ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηελ 

πιεξνθνξία ζηελ θαηάιιειε κνξθή, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη ζηνλ θαηάιιειν 

πφξν αληίζηνηρα.  

Ξην ζπγθεθξηκέλα ην ΞΠ είλαη δνκεκέλν βάζεη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο. πσο ε επηρείξεζε έηζη θαη ην ζχζηεκα (επεμεξγαζίαο) ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηεο ζπγθξνηείηαη απφ έλα ζχλνιν ππνζπζηεκάησλ. Ρα ππνζπζηήκαηα 

πνπ απαξηίδνπλ ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ, έρνπλ ζπλήζσο ηελ αθφινπζε 

ηππηθή δηάξζξσζε: 
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α. Ξαξαγσγή, β. Έιεγρνο απνζεκάησλ , γ. Έξεπλα αγνξάο, δ. νηθνλνκηθφ, ε. 

πξνζσπηθφ, ζη. έξεπλα θαη αλάπηπμε. 

Ρα ππνζπζηήκαηα απηά είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη ε κε ζσζηή ιεηηνπξγία, 

έζησ θαη ελφο απφ απηά, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα, ηε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ εμαξηάηαη απφ 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ: 

 ηνπ έξγνπ πνπ πξέπεη λα γίλεη 

 ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα επηιεγεί γηα ηελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ έξγνπ, 

 ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη 

 ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επάξθεηαο ησλ αηφκσλ πνπ ρεηξίδνληαη ην ζχζηεκα. 

Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηψλ είλαη ε επηινγή 

ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηζπκεηψλ εξγαζηψλ 

 

1.2 Οξηζκόο Π 

 

Ππρλά ν φξνο Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε Ζιεθηξνληθνχ 

πνινγηζηή, θάηη φκσο πνπ δελ είλαη απφιπηα ζσζηφ, αθνχ ηα ΞΠ ππήξραλ πνιχ 

πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ Ζ/. Άηππα θαη πνιχ ζηνηρεηψδε ΞΠ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

απφ ηα άηνκα αθφκε θαη ζηελ αξραηφηεηα, κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε θαη 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. Ν Ζ/ μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη απφ ηφηε ε εμέιημε ήηαλ ξαγδαία θαη επέθεξε κεγάιε 

αλάπηπμε ζην ρψξν ησλ ΞΠ. 

Δίηε φκσο έλα ΞΠ είλαη κεραλνγξαθηθφ είηε ρεηξνγξαθηθφ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη: 

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

εηθφλεο, ήρνπο, ζήκαηα θηι. 

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

ζε αξρείν, ζε βάζε δεδνκέλσλ ζηνλ Ζ/ θηι. 
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 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, πνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε, 

θσδηθνπνίεζε, ηαμηλφκεζε θαη ζχλζεζε. 

 Παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηε κνξθή πνπ ηε ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο. 

Γηα λα θαηαιάβνπκε φκσο θαιχηεξα ηελ έλλνηα ησλ ΞΠ, είλαη απαξαίηεην λα 

αλαθεξζνχκε ζηηο δχν έλλνηεο-ιέμεηο πνπ ηα απαξηίδνπλ θαη νη νπνίεο είλαη ε 

πιεξνθνξία θαη ην ζύζηεκα. 

Αξρηθά, ρξεηάδεηαη λα ηνλίζνπκε ηε δηαθνξά ησλ φξσλ πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα θαη 

πιεξνθνξίεο, ψζηε λα κε γίλεηαη ζχγρπζε, ηε ζηηγκή πνπ νη φξνη απηνί δελ είλαη 

ηαπηφζεκνη. Ρα πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα (data) ινηπφλ, είλαη αθαηέξγαζηα 

ζηνηρεία, πνπ έρνπλ ζπιιερηεί απφ δηάθνξεο πεγέο θαη πεξηγξάθνπλ πξφζσπα, 

πξάγκαηα, γεγνλφηα, έλλνηεο θηι. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πιεξνθνξίεο 

(information) είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα 

έρνπλ έλλνηα γηα ην δέθηε θαη λα παξέρνπλ ρξεζηκφηεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηηο απνθάζεηο ηνπ. 

Ρν ζύζηεκα είλαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ, φπσο άλζξσπνη, πεγέο, αληηιήςεηο θαη 

δηαδηθαζίεο, πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ ζθνπνχ. 

Πηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηνπ ΞΠ, θάπνηνη 

απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη αθφινπζνη: 

 "Έλα ζχλνιν νξγαλσκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ φηαλ εθαξκνζηεί παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ππνζηήξημε ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ", Lucas (1982). 

 "Νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αλζξψπνπ-κεραλήο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, 

πνπ ππνζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο, αλάιπζεο θαη ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη κηα ηξάπεδα δεδνκέλσλ", Davis & Olson (1986). 

 "Έλα επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα, πνπ παξέρεη ηζηνξηθή, παξνχζα θαη 

πξνβιεπφκελε πιεξνθφξεζε γηα ηελ επηρείξεζε θαη ην πεξηβάιινλ ηεο", Kroenke & 

Nolan (1987). 

 "Έλα ζχζηεκα ην νπνίν δέρεηαη πιεξνθνξίεο, ηηο απνζεθεχεη, αλαθηά, 

κεηαζρεκαηίδεη, επεμεξγάδεηαη θαη δηαλέκεη ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο Ζ/ ή άιια κέζα", Aktas (1987), Ahitur & Newman 

(1990). 
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Βαζηθά ζηνηρεία ελφο ΞΠ είλαη νη άλζξσπνη, νη δηαδηθαζίεο (procedures) θαη ηα 

πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα (data) θαη φηαλ κηιάκε γηα κεραλνγξαθεκέλα ΞΠ, 

πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ην ινγηζκηθό (software) θαη ηνλ πιηθό εμνπιηζκό 

(hardware). ια απηά ηα ζηνηρεία αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη, κε ζθνπφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε ζην 

ρξήζηε. 

ηαλ φκσο εμεηάδνπκε έλα ΞΠ, ρξεηάδεηαη λα έρνπκε ππφςε καο φηη εληάζζεηαη 

ζε έλα επξχηεξν πιαίζην, ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο ην πεξηβάιινλ ηνπ ΞΠ θαη 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

  

1.3 Καηεγνξίεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Κηα πξψηε δηάθξηζε ησλ ΞΠ είλαη αλάκεζα ζηα ρεηξνγξαθηθά θαη ηα 

κεραλνγξαθεκέλα. Πηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα πζηήκαηα 

Δπεμεξγαζίαο πλαιιαγώλ (Transaction Processing Systems), ηα νπνία 

παξέρνπλ δηαδηθαζίεο γηα θαηαγξαθή θαη παξαγσγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε 

δνζνιεςίεο θαη ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (Management 

Information Systems), πνπ πξνζθέξνπλ επηπιένλ ππνζηήξημε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο δηαρείξηζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Έρνπκε 

αθφκα ηα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (Decision Support Systems), ηα 

νπνία αμηνπνηνχλ δεδνκέλα θαη βνεζνχλ ζηελ επίιπζε ησλ εκηδνκεκέλσλ ή 

αδφκεησλ πξνβιεκάησλ, πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πςειή βαζκίδα ηεο δηνίθεζεο θαη 

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

αιιά ζηε γλψζε ησλ εηδηθψλ γηα λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα ζηα νπνία θαλνληθά 

ρξεηάδεηαη αλζξψπηλε γλψζε θαη εκπεηξία. 

Δπηπιένλ, έρνπκε ηα ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Executive 

Information Systems), κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηεο πιεξνθνξηθήο κε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Ρα 

ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ εκθαληζηεί θαη ΞΠ πνπ αλήθνπλ ζε κηα θαηεγνξία ε νπνία 

επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα απνζεθεπκέλα ζε δηάθνξα κέζα φπσο ήρνο, θσλή, video, 

εηθφλα. Κηιάκε δειαδή, γηα ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Πνιπκέζσλ 
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(Multimedia Information Systems), ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ είλαη σζνχκελε απφ 

ηελ ηερλνινγία θαη φρη απφ ηηο εθαξκνγέο, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη 

μερσξηζηή κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηέηνησλ ΞΠ αλεμάξηεησλ απφ ηελ ηερλνινγία. 

Ρέινο, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε θαη ηα πζηήκαηα Πξαγκαηηθνύ Υξόλνπ 

(Real Time Systems), ηα νπνία κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ δεδνκέλα απφ εμσηεξηθέο 

πεγέο πνπ ζπλερψο κεηαβάιινληαη θαη λα ηα επεμεξγάδνληαη ηφζν γξήγνξα ψζηε λα 

κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηηο πεγέο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

 

 

 

 

1.4 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ρξήζηεο 

Θάζε έλαο απφ ηνπο ηχπνπο ησλ ΞΠ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ 

ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο κέζα ζηελ επηρείξεζε. Νη ρξήζηεο απηνί 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ην ππαιιειηθό πξνζσπηθό, ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε πξώηεο γξακκήο, ηα επηηειηθά ζηειέρε θαη ηε δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζεο. 

Ρν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ αζρνιείηαη θπξίσο κε εξγαζίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη 

εχθνια απφ έλα Πχζηεκα Δπεμεξγαζίαο Ππλαιιαγψλ. Ρα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

πξψηεο γξακκήο, πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο ιεηηνπξγηθνχ επηπέδνπ, 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηα Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα Γηνίθεζεο, ελψ ηα επηηειηθά ζηειέρε, 

ππνζηεξίδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ Ππζηεκάησλ πνζηήξημεο 

Απνθάζεσλ θαη ησλ Έκπεηξσλ Ππζηεκάησλ. Ρέινο, ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, 

πνπ αλήθεη ζην ζηξαηεγηθφ επίπεδν κάλαηδκελη, ρξεζηκνπνηεί ηα Πηξαηεγηθά 

Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα 

 

 

 

 

Υξήζηεο Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα 

παιιειηθφ Ξξνζσπηθφ Πχζηεκα Δπεμεξγαζίαο Ππλαιιαγψλ 

Γηεπζπληέο 1εο γξακκήο Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα Γηνίθεζεο 

Δπηηειηθά Πηειέρε 

Ππζηήκαηα πνζηήξημεο Απνθάζεσλ 

Έκπεηξα Ππζηήκαηα 

Γηνίθεζε Πηξαηεγηθά Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα 

 

 

1.5 Ο ξόινο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Πηα έηε πξν ηεο ρξήζεο ησλ Ζ/ ζηα ΞΠ, νη απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

αθνξνχζαλ θπξίσο ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Πηηο 

κέξεο καο φκσο πιένλ, πνπ ε ρξήζε ησλ Ζ/ είλαη έληνλε, ην ΞΠ κηαο επηρείξεζεο 

πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε φρη κφλν ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ γηα 

ηηο απνθάζεηο ξνπηίλαο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο, αιιά θαη ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. Νη ζπνπδαηφηεξνη ινηπφλ 

ιφγνη χπαξμεο ησλ ΞΠ είλαη: 

 Ζ ζπιινγή θαη ε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο κεηά απφ ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία. 

 Ζ παξνρή απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 Ζ παξνρή ζηξαηεγηθήο πιεξνθφξεζεο ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε. 
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 Ζ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, κέζσ ζχλδεζεο ηνπ ΞΠ ηεο επηρείξεζεο κε εμσηεξηθά ΞΠ, φπσο ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ. 

 Ζ εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε 

 Ζ ζπλερήο δεκηνπξγία ηξφπσλ ηθαλνπνίεζεο λέσλ αλαγθψλ 

 Ζ παξνρή βνήζεηαο ζηνλ έιεγρν θαη ηε δηνίθεζε 

 

 

1.6 Παξαδνζηαθόο θύθινο δσήο ελόο Π 

 

Ν θχθινο δσήο ηνπ ΞΠ είλαη έλα κέζν απνηειεζκαηηθήο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

έξγνπ αλάπηπμεο θαη μεθηλάεη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θηάλεη 

κέρξη ηελ ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ απφζπξζή ηνπ. Ν παξαδνζηαθφο 

θχθινο δσήο ελφο ΞΠ απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: 

1. Καζνξηζκόο Απαηηήζεσλ. Ζ θάζε απηή απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζηάδηα. Ρν 

πξψην ζηάδην είλαη απηφ ηνπ θαζνξηζκνύ ηνπ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν είλαη ην 

πξψην ζεκείν γηα λα απνθαζηζηεί ε αλάπηπμε ελφο ΞΠ. Ν ζθνπφο απηνχ ηνπ 

ζηαδίνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εθαξκνγή γηα ην επηζπκεηφ 

ΞΠ θαη λα δείμεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα θέξεη. Ρν δεχηεξν ζηάδην είλαη απηφ ηεο 

κειέηεο ζθνπηκόηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

εμεηάδεη δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ γηα ην 

επηζπκεηφ ζχζηεκα. Ρν απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο κειέηεο είλαη κηα έθζεζε πνπ 

πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο επηινγέο καδί κε πξνηάζεηο. πνζέηνληαο φηη ε κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο έρεη δερηεί ηνλ ηχπν ηνπ απαηηνχκελνπ ζπζηήκαηνο, ην επφκελν 

ζηάδην είλαη ε αλάιπζε ηωλ απαηηήζεωλ, πνπ γίλεηαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο, 

φπσο είλαη ε παξαηήξεζε, ε αλάιπζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, νη ζπλεληεχμεηο 

θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα. Ρν ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ πξψηνπ βήκαηνο είλαη ην κνληέιν 

ηωλ απαηηήζεωλ, ην νπνίν νξγαλψλεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ηα νξγαλψλεη ζε κηα πην δνκεκέλε κνξθή. 

2. Αλάιπζε. Ρν πξντφλ ηεο αλάιπζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ελφο νξηζκνχ πςεινχ 

επηπέδνπ ηνπ επηζπκεηνχ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο. Ν ζθνπφο ηεο είλαη λα 
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παξάγεη έλαλ νξηζκφ πνπ λα είλαη ρξήζηκνο γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ θαη ησλ ζρεδηαζηψλ, αιιά θαη ησλ ζρεδηαζηψλ κεηαμχ ηνπο. Αθφκε 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ρξήζηκνο γηα ηε δηέιεπζε απφ ηα θαηψηεξα επίπεδα ζε έλα 

εθαξκνζκέλν ζχζηεκα. 

3. Λνγηθή ρεδίαζε. Ν ζθνπφο ηεο ινγηθήο ζρεδίαζεο είλαη λα παξάγεη έλα 

ζρέδην ηνπ επηζπκεηνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε ηεο εθαξκνγήο 

κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πνινγηζηή. Νη δχν βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο θάζεο απηήο 

είλαη λα κεηαβάιεη ην κνληέιν πνπ παξάρζεθε θαηά ηε θάζε ηεο αλάιπζεο ζην 

ζρέδην γηα ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη λα ζρεδηάζεη ην πεξηβάιινλ γηα ην ρξήζηε. 

4. Φπζηθή ρεδίαζε. Ζ θάζε ηεο ζρεδίαζεο απνηειείηαη απφ ην πιηθφ ην 

ινγηζκηθφ θαη ην ρξήζηε. Ζ ινγηθή ζρεδίαζε πνπ πξνεγήζεθε, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη 

πνιιά δηαθνξεηηθά είδε πιηθνχ, ινγηζκηθνχ θαη αλζξψπηλσλ δηαδηθαζηψλ. 

5. Δθαξκνγή θαη Έιεγρνο. Ρν βαζηθφ πξντφλ ηεο θάζεο απηήο είλαη έλα 

ππαξθηφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη φρη έλα ζρέδην. Ρα βαζηθά ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε απφθηεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ πιηθνχ, ε δεκηνπξγία ηνπ 

ινγηζκηθνχ, ε παξαγσγή δεδνκέλσλ γηα ηα αξρεία ή ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αλζξψπνπ-κεραλήο. Πηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα 

ειέγρεηαη θαη ηα ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ αμηνπνηνχληαη θαη πηζαλφηαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρέινο, ην ζχζηεκα 

ειέγρεηαη απζηεξά γηα θάπνην πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

6. πληήξεζε. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΞΠ, πηζαλφηαηα λα 

αλαθεξζνχλ θάπνηα ιάζε ή παξαιήςεηο, λα ρξεηαζηεί αλαπξνζαξκνγή ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε, λα ππάξμνπλ εμσηεξηθέο αιιαγέο, πνπ λα απαηηνχλ 

αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο, λα ζεκεησζνχλ ηερλνινγηθέο αιιαγέο, ψζηε λα γίλνπλ 

δπλαηέο αλαβαζκίζεηο ζην πιηθφ ή βειηηψζεηο ζην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπνκέλσο, ε ζπληήξεζε απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή θάζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, 

ε νπνία επαλεθηειεί θάζε βήκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ΞΠ ζην νπνίν απαηηείηαη λα γίλεη 

θάπνηα αιιαγή. 
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1.7 πκβνιή πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνύ 

πιενλεθηήκαηνο 

Ζ ρξήζε ησλ Ξ.Π. απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. Νη πην δηαδεδνκέλεο αθνξνχλ ζηα 

ηκήκαηα Ξαξαγσγήο, Κάξθεηηλγθ, Σξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ.  

 Γηνίθεζε παξαγσγήο 

Ρα πξψηα  ΞΠ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηνίθεζε παξαγσγήο θαηλνηφκσλ 

επηρεηξήζεσλ ήδε απφ ηεο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60. Ρα ζπζηήκαηα απηά 

βνεζνχζαλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ Απνζεκάησλ θαη ησλ αγνξψλ  αιιά θαη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο. 

Πηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 εκθαλίζζεθαλ ηα πξψηα MRP ζπζηήκαηα ηα νπνία 

εθηφο ησλ άιισλ δηαρεηξίδνληαη φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο  πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη 

ζην θχθισκα ηεο παξαγσγήο. Ρα ζπζηήκαηα απηά βειηηψζεθαλ ζηηο επφκελεο 

δεθαεηίεο γηα λα θηάζνπκε ζήκεξα λα ρξεζηκνπνηνχκε ζπζηήκαηα ERP πνπ 

ππνζηεξίδνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ 

παξαγγειηψλ αιιά επηπιένλ νινθιεξψλνπλ φιε ηελ αιπζίδα  δεκηνπξγίαο αμίαο φρη  

κφλν εληφο αιιά θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο θαζψο ζπλδένπλ φια ηα ηκήκαηα θαη ηηο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο (παξαγγειίεο, πειάηεο, παξαγσγή, 

πξνκεζεπηέο, θιπ). 

Απφ ηελ αλαθνξά πνπ πξνεγήζεθε ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΞΠ  ζηηο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο κηαο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε 

ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ φπιν ζηα ρέξηα ηεο δηνίθεζεο 

κηαο επηρείξεζεο ζηελ κάρε γηα ηελ επίηεπμε ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ  δελ 

επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηθφ ηεο πξνζσπηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ΞΠ, αιιά 

λα αλαζέηεη ηε δνπιεηά απηή ζε έλαλ εμσηεξηθφ νξγαληζκφ, εμεηδηθεπκέλν ζηελ 

παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ. Ζ πξαθηηθή απηή ηεο αλάζεζεο ηνπ ΞΠ ζε εμσηεξηθνχο 

πξνκεζεπηέο, νλνκάδεηαη outsourcing. 

Ρα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ην κεησκέλν θφζηνο, ε πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ, ε πξνβιεςηκφηεηα, ε επειημία θαη απνδέζκεπζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

θαη θεθαιαίσλ. 
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Ρα πηζαλά φκσο κεηνλεθηήκαηα είλαη ε έιιεηςε ειέγρνπ απφ ηνλ νξγαληζκφ, ε 

εμάξηεζε απφ ηελ εηαηξία πνπ αλαιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ΞΠ θαη ν θφβνο γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηψλ 

 Μάξθεηηλγθ 

Ξ.Π. ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Κάξθεηηλγθ. 

Έηζη, έρνπλ αλαπηπρζεί Ξ.Π. πνπ ππνβνεζνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Ξσιήζεσλ, ηεο 

Γηαλνκήο, ηεο πνζηήξημεο Ξειαηψλ θαη ηεο Αλάιπζεο Αγνξψλ θαη Ξειαηψλ.  

Ξην ζπγθεθξηκέλα, ηα Ξ.Π. βνεζνχλ ηελ δηνίθεζε ηνπ Κάξθεηηλγθ ζηελ νξζφηεξε 

θαη ηαρχηεξε ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ησλ πσιεηψλ, αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ θαη ησλ πειαηψλ. Απφ ηελ άιιε φζνλ αθνξά ηε δηαλνκή, ε ζηήξημε 

παξέρεηαη κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θαλαιηψλ δηαλνκήο, ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ 

παξαγγειηψλ, ηεο έθδνζεο ηηκνινγίσλ, ηνπ ειέγρνπ απνζεκάησλ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε παξαγγειηψλ.  

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή βνήζεηα παξέρεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ, φπσο είλαη ε έξεπλα ησλ 

αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ, ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, ε ηηκνιφγεζε θαη ν 

ζρεδηαζκφο ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. Ρα Ξ.Π. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ είλαη θπξίσο ηα Data Mining, Customer Relationship Management CRM, 

e-CRM, DSS (decision support system), GIS, Partner-Relationship Management 

(PRM), σο επέθηαζε ηνπ CRM, e-CRM 

Αθφκε, κε ηελ βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ ζπζηεκάησλ νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο 

πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ ηε κάρε γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ηνπ πειάηε. Ππζηήκαηα παξαθνινχζεζεο παξαπφλσλ, ζπλερήο επηθνηλσλίαο θαη 

ζηήξημεο ησλ πειαηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ επξέσο. 

 Λνγηζηηθή / Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο Ξ.Π. έρεη αλαπηπρζεί γηα λα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ελφο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη νη Νηθνλνκηθέο 

Ξξνβιέςεηο, ν Ξξνυπνινγηζκφο, ε Αλάιπζε Δπελδχζεσλ, ην Ζκεξνιφγην θα.  

 Γηαρείξηζε αλζξώπηλσλ πόξσλ 

Νη επηρεηξήζεηο, κε ηελ βνήζεηα Ξ.Π. πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν, 

θαηαθέξλνπλ λα πξνζειθχνπλ γξεγνξφηεξα απφ θάζε άιιε θνξά ην θαηάιιειν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, λα αμηνινγνχλ θαη λα επηιέγνπλ ηνπο λένπο αιιά θαη ηνπο 
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παιηνχο εξγαδνκέλνπο,  λα εθπαηδεχνπλ ην λέν θαη ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, λα 

κειεηνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, λα δεκηνπξγνχλ κηα βάζε 

δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία ππνςεθίσλ ππαιιήισλ, φπσο επίζεο θαη λα δηαρεηξίδνληαη 

ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ρέινο, ζπζηήκαηα DSS ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο ζπλνκηιίεο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο εξγαδνκέλσλ θαη δηνίθεζεο. 

Απηά ηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο πξνηάζεηο απφ 

ηα εκπιεθφκελα κέξε. 

 

2. Eηζαγσγή ζην ERP 

 

2.1 Γεληθά γηα ην ERP 

ERP είλαη έλαο ηξφπνο λα ελσζνχλ ηα δεδνκέλα θαη νη δηαδηθαζίεο ελφο νξγαληζκνχ 

ζε έλα θαη κνλαδηθφ ζχζηεκα. Ππλήζσο ηα ERP ζπζηήκαηα  πεξηιακβάλνπλ HW θαη 

SW αιιά θαη πνιιά αιιά ζπζηαηηθά ψζηε λα κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηελ ελνπνίεζε. 

Ρα πεξηζζφηεξα  ERP ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζπλνιηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ 

απνζεθεχνπλ δεδνκέλα απφ πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ν φξνο  ERP αξρηθά αλαθεξφηαλ ζηνλ ηξφπν πνπ κεγάινη νξγαληζκνί 

πξνγξακκαηίδνληαλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επξείεο νξγαλσηηθέο πεγέο ηνπο. 

Πην παξειζφλ ηα ζπζηήκαηα ERP ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν ζε κεγάιεο Δηαηξίεο ηεο 

βηνκεραλίαο. Υζηφζν ε ρξήζε ησλ ERP έρεη αιιάμεη δξακαηηθά θαη έρεη γίλεη 

εμαηξεηηθά θαηαλνεηή, κε απνηέιεζκα ζήκεξα ν φξνο λα αλαθέξεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή νξγαληζκνχ, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή βηνκεραλίαο θη αλ αλήθεη. 

Ρειηθά έλα ERP ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πηα ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο 

ηχπνπο νξγαληζκψλ, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπο.  

Ξξνθεηκέλνπ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα λα ζεσξεζεί ERP , πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπιάρηζηνλ δπν ζπζηεκάησλ. Δλψ κεξηθά 

παθέηα ERP  ππάξρνπλ γηα λα θαιχπηνπλ ηελ ειάρηζηε απηή απαίηεζε, ηα 

πεξηζζφηεξα ERP  θαιχπηνπλ πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο.  

Ρα ζεκεξηλά ERP ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ έλα κεγάιν εχξνο ιεηηνπξγηψλ 

θαη λα ηα ελνπνηήζνπλ  ζε κηα θαη κνλαδηθή βάζε δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ιεηηνπξγίεο φπσο δηαρείξηζε Δθνδηαζηηθεο αιπζίδαο (Supply Chain Management), 
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Αλζξψπηλν Γπλακηθφ (Human Resources)    Γηαρείξηζε πειαηεηαθψλ Πρέζεσλ 

(Customer Relations Management) , νηθνλνκηθά  (Financials), δηαδηθαζίεο 

Ξαξαγσγήο (Manufacturing functions) θαη δηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ 

(Warehouse Management functions)  παιηφηεξα ππνζηεξηδφηαλ ε θαζεκία απφ 

μερσξηζηέο εθαξκνγέο software, κε δηθή ηνπο αλεμάξηεηε βάζε δεδνκέλσλ θαη 

δίθηπν, ελψ ζήκεξα φιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε 

κηα βάζε  δεδνκέλσλ θαη ζε έλα δίθηπν, δειαδή θάησ απφ ηε νκπξέια ελφο ERP 

ζπζηήκαηνο.  

 

2.2 Δλνπνίεζε , ην «θιεηδί» ηνπ ERP 

 

Ζ ελνπνίεζε είλαη έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ERP.  Ν βαζηθφο ζηφρνο 

ηνπ ERP είλαη  λα ελνπνηήζεη δεδνκέλα θαη δηαδηθαζίεο απφ φια ηα πεδία ελφο ελφο 

νξγαληζκνχ  θαη κάιηζηα κε εχθνιε πξφζβαζε θαη ξνή εξγαζηψλ. Ρα ERP ζπλήζσο 

επηηπγράλνπλ ηελ ελνπνίεζε κε ηε δεκηνπξγία κηαο θαη κνλαδηθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ ε νπνία ζπλδπάδεη θαη ρξεζηκνπνηεί πνιιά θαη δηαθνξεηηθά εξγαιεία 

παξέρνληαο κεγάιν εχξνο νξγάλσζεο κε πνηθίιεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο.    

Ξαξφιν πνπ ε ηδαληθή δηακφξθσζε (configuration) ζα ήηαλ έλα ζχζηεκα ERP γηα 

έλαλ νιφθιεξν νξγαληζκφ, πνιινί κεγάινη νξγαληζκνί ζπλήζσο δεκηνπξγνχλ έλα 

ζχζηεκα ERP θαη κεηά ρηίδνπλ πάλσ ζην ζχζηεκα απηφ κηα εμσηεξηθή δηεπαθε 

(external interface), δειαδή κηα γέθπξα,  γηα άιια αλεμάξηεηα  ζπζηήκαηα, πνπ 

κπνξεί λα είλαη πην δπλαηά θαη λα απνδίδνπλ θαιχηεξα ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

νξγαλσηηθψλ αλαγθψλ. Απηά ηα configurations παξέρνπλ κεγάιε εμνηθνλφκεζε 

ρξφλνπ θαη δελ απαηηνχλ κεγάιν θφπν θαη ρξφλν γηα λα δεκηνπξγεζνχλ.   

 

2.3 Σν ηδαληθό ζύζηεκα ERP  

Ρν ηδαληθφ ζχζηεκα ERP είλαη απηφ πνπ ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ είλαη κηα θαη  έρεη 

ελζσκαηψζεη φια ηα δεδνκέλα φισλ ησλ ππφινηπσλ software εξγαιείσλ. Απηά ηα 

εξγαιεία κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ : 

Βηνκεραληθή παξαγσγή (Manufacturing): κεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο απηνχ 

ηνπ ηνκέα είλαη:  εθαξκνζκέλε κεραληθή (engineering), δπλακηθφηεηα 
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(capacity),δηαρείξηζε ξνήο εξγαζίαο ( workflow management),πνηνηηθφο έιεγρνο ( 

quality control),ιίζηα πιηθψλ-ζπληαγή ( bills of material), δηαδηθαζία παξαγσγήο 

(manufacturing process) θιπ. 

Οηθνλνκηθά (Financials): ινγαξηαζκνί εμφδσλ,(Accounts payable),ινγαξηαζκνί 

εζφδσλ ( accounts receivable), πάγηα θαη ιεηηνπξγηθά θφζηε (fixed assets),κεηξψν 

θαη ξεπζηφηεηα ( general ledger and cash management)θιπ. 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό (Human Resources): νθέιε( Benefits),εθπαίδεπζε ( 

training), κηζζνδνζία ( payroll), σξάξην, άδεηεο –απνπζίεο ( time and attendance) 

θιπ. 

Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Supply Chain Management):  απφζεκα ( 

Inventory),πξνγξακκαηηζκφο εθνδηαζκνχ ( supply chain planning),ζρεδηαζκφο  

πξνκεζεηψλ  (supplier scheduling), δηαδηθαζία επηζηξνθψλ (claim processing), 

παξαγγειηνιεςία (order entry) , αγνξέο ( purchasing),θιπ. 

Έξγα (Projects):θνζηνιφγεζε ( Costing),δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ ρξεψζεσλ ( 

billing), δηαρείξηζε ελεξγεηηθφηεηαο (activity management), ρξφλνο θαη έμνδα, 

(time and expense) θιπ. 

Γηαρείξηζε πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ (Customer Relationship Management): 

πσιήζεηο (sales) θαη marketing,εμππεξέηεζε ( service), επηηξνπέο 

(commissions),πειαηεηαθέο επαθέο (customer contact),ππνζηήξημε κε θέληξα 

θιήζεσλ ) calls center support) θιπ. 

Απνζήθε δεδνκέλσλ (Data Warehouse): ζπλήζσο απηφ είλαη έλα εξγαιείν ζην 

νπνίν έρνπλ πξφζβαζε νη πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο θαη νη ππάιιεινη ελφο 

νξγαληζκνχ. 

 

2.4 Δθαξκνγή ελόο  ζπζηήκαηνο ERP  

Ζ εθαξκνγή ελφο  ERP ζπζηήκαηνο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε.  Πηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ρξεηάδεηαη πνιχ θαιφ πξνγξακκαηηζκφ, ππνζηήξημε εηδηθψλ 

ζπκβνχισλ θαη απφ ρξφλν κπνξεί λα πάξεη απφ 3 κήλεο κέρξη θαη έλα έηνο , ίζσο 

θαη πεξηζζφηεξν. . 

Ρα  ERP έρνπλ  εμαηξεηηθά δηεπξπκέλν ην πεδίν ηνπο κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη 

ηδηαίηεξα πνιχπινθα γηα κεγάινπο νξγαληζκνχο. Ζ εθαξκνγή ελφο  ERP απαηηεί 
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ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πξνζσπηθφ θαη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

Ξαξφιν πνπ ε εθαξκνγή ελφο ERP θαίλεηαη λα είλαη θαζαξά δνπιεηά ηνπ ΗΡ 

ηκήκαηνο ελφο νξγαληζκνχ, πξνηείλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ απφ εηδηθνχο 

ζχκβνπινπο εθαξκνγψλ ERP, θαζψο είλαη πην επέιηθηνη, νηθνλνκηθφηεξνη θαη 

εθπαηδεπκέλνη ζε ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο.  

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά γλσξίζκαηα πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο νξγαληζκφο φηαλ 

εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα  ERP είλαη ε ηδηνθηεζία ηνπ έξγνπ. Δπεηδή  πνιιέο αιιαγέο 

ιακβάλνπλ ρψξα επεξεάδνληαο επξέσο θάζε κνλάδα ηνπ  νξγαληζκνχ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα δηαβεβαηψζεη φηη φινη είλαη δηαζέζηκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην έξγν 

ψζηε απηφ λα νδεγεζεί ζηελ επηηπρία. 

Ππλήζσο νη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ πξνκεζεπηέο  ERP ή ζπκβνπιεπηηθέο 

εηαηξείεο γηα εθαξκνγέο ERP. Ρξεηο είλαη νη ηχπνη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη θαηά 

εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ERP –ζπκβνπιεπηηθή, πξνζαξκνγή θαη ππνζηήξημε. 

πκβνπιεπηηθή- Consulting Services: ζπλήζσο νη ππεξεζίεο απηέο επζχλνληαη 

γηα ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο, βνεζψληαο έηζη έλαλ νξγαληζκφ λα «ζηήζεη» 

ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα , ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξντφληνο ,ζηνλ  νξηζκφ δηαδηθαζηψλ ηε 

βειηίσζε ηνπ ERP ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο. θιπ. 

Πξνζαξκνγή -Customization Services : νη ππεξεζίεο  πξνζαξκνγήο 

απνζθνπνχλ  ζηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ λένπ  ERP ζπζηήκαηνο ή ζηηο 

κεηαβνιέο ησλ δηαθνξψλ ρξήζεσλ κε ηε δεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλσλ δνκψλ ή 

αιιαγψλ ζηνλ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο. Ξαξφιν πνπ ηα  ERP ζπζηήκαηα  είλαη 

θηηαγκέλα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο  ππάξρνπλ πνιιέο αλάγθεο  πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή 

πξνζαξκνγή γηα θάζε νξγαληζκφ    

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο- Support Services- νη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηελ ππνζηήξημε φζν θαη ηε δηαηήξεζε-ζπληήξεζε 

(maintenance)  ησλ ERP ζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα πεξηπηψζεηο βιάβεο θαη 

βνήζεηα ζε ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ERP. 
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2.3 Πιενλεθηήκαηα ηνπ ERP  

Ρα πιενλεθηήκαηα εθαξκνγήο ελφο  EPR ζπζηήκαηνο είλαη πνιιά, παξαθάησ ηα πην 

ζεκαληηθά εμ απηψλ: 

Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα   

Ζ δπλαηφηεηα ζπλερνχο βειηίσζεο δηαδηθαζηψλ θαη ξνψλ εξγαζίαο  

Ζ δπλαηφηεηα θνηλψλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ  

Βειηίσζε ηθαλνηήησλ θαη επηπέδνπ παξαγσγηθφηεηαο   

Θαιχηεξνο εληνπηζκφο Better tracking and forecasting  

Σακειφηεξα θφζηε  

Βειηίσζε επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ  

 

2.4 Μεηνλεθηήκαηα ζπζηήκαηνο ERP  

 

Δλψ ηα πιενλεθηήκαηα μεπεξλνχλ ζεκαληηθά ηα κεηνλεθηήκαηα ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο νξγαληζκψλ πνπ εθαξκφδνπλ θάπνην ERP , παξαθάησ παξαηίζεληαη 

θάπνηα απφ ηα θνηλά εκπφδηα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί: 

Ππλήζσο πνιιά εκπφδηα κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε ηελ θαηάιιειε επέλδπζε θαη 

εθπαίδεπζε, σζηφζν ε επηηπρία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εκπεηξία 

ηνπ δπλακηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ λα πηνζεηήζεη γξήγνξα ην λέν ζχζηεκα. 

Ζ δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη πεξηνξηζκέλε   

Ζ αλάγθε ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ  

Ρν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ελφο ERP ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη 

απαγνξεπηηθφ  

Ζ ηερληθή ππνζηήξημε κπνξεί λα είλαη θαθήο πνηφηεηαο  

Ρα ERP Pκπνξεί λα κελ είλαη αξθεηά επέιηθηα γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο  

νξγαληζκψλ νη νπνίνη είηε είλαη θαηλνχξγην ή επηζπκνχλ λα νδεγεζνχλ πξνο λέεο 

θαηεπζχλζεηο ζην άκεζν κέιινλ.  
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ΜΔΡΟ Β : ΑΝΑΛΤΗ ERP  

 

3.1 Πξηλ ην ERP  

 Ξξηλ ηα ERP ζπζηήκαηα , θάζε ηκήκα ελφο νξγαληζκνχ είρε δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα 

ππνζηήξημεο,  δεδνκέλα θαη βάζε δεδνκέλσλ απφ ηα ππφινηπα. Γπζηπρψο πνιιά 

απφ απηά ηα ζπζηήκαηα αδπλαηνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο ή ρξεηαδφηαλ 

λα απνζεθεχνπλ ή λα αληηγξάθνπλ μαλά θαη μαλά  γηα λα κπνξέζνπλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ .γηα παξάδεηγκα  ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ελφο νξγαληζκνχ ήηαλ 

απνζεθεπκέλα ζε μερσξηζηφ ζχζηεκα κε απηφ ηνπ ΖR , θάλνληαο έηζη πνιχ 

δχζθνιε θαη πνιχπινθε ηε δηαδηθαζία ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ π.ρ. ηεο 

κηζζνδνζίαο. . 

ηαλ ην ERP είλαη νινθιεξσκέλν θαη εγθαηεζηεκέλν  ζπλήζσο φινη νη ηνκείο ελφο 

νξγαληζκνχ κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ αξκνληθά αληί λα εξγάδνληαη ζε μερσξηζηά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο  

Πηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο ην απνηέιεζκα ρξήζεο ελφο ERP είλαη ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ε ρξήζε ιηγφηεξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (κείσζε 

πνιππινθφηεηαο). 

 

3.2 Οξηζκόο ERP 

πάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηα ERP ( Enterprise Resource Planning-

νινθιεξσηηθφο πξνγξακκαηηζκφο Ξεγψλ). Δπεηδή ε ειιεληθή πεξίθξαζε  δελ 

απνδίδεη απφιπηα ηελ έλλνηα ηνπ νινθιεξσηηθνχ απηφ ζπζηήκαηνο , απφ δσ θαη 

ζην εμήο ζα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ αγγιηθή ζπληνκνγξαθία ηνπ. 

Ξαξαθάησ κεξηθνί απφ ηνπο πην αθξηβείο νξηζκνχο πνπ έρνπλ θαηαγξάθεη: 

Ζ νκάδα Gartner θαζνξίδεη ην ERP σο εμήο: 

Δίλαη κηα ζπιινγή απφ εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηνίθεζε 

νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο. Ρα ζπζηήκαηα ERP ελζσκαηψλνπλ ηηο πσιήζεηο, ηελ 

παξαγσγή, ηα logistics, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηε ινγηζηηθή θαη άιιεο 

επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ρν ERP επηηξέπεη ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο λα 

κνηξάδνληαη κηα θνηλή βάζε δεδνκέλσλ θαη θνηλά εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο 

αλάιπζεο.  



  

 

 

 28 

Ζ Whatis.com θαζνξίδεη ην ERP σο εμήο: 

Δίλαη έλαο φξνο βηνκεραλίαο γηα ην επξχ ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ κε πνιιά modules ηα νπνία βνεζνχλ 

έλα θαηαζθεπαζηή ή κηα επηρείξεζε λα δηαρεηξηζηεί ηηο θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηεο , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο, ηηο αγνξέο, ηε δηαρείξηζε 

ησλ απνζεκάησλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο , ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. Ρν 

ERP κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη modules  γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο.  

Ζ internet.com webopedia θαζνξίδεη ην ERP έλα ηνπ ζχζηεκα επηρεηξεζηαθήο 

δηαρείξηζεο πνπ   ελζσκαηψλεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο  επηρείξεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαγσγήο, ησλ πσιήζεσλ θαη 

ηνπ  marketing. Γεδνκέλνπ φηη κεζνδνινγία ERP έρεη γίλεη πνιχ   δεκνθηιήο, νη 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ έρνπλ πξνθχςεη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο δηεπζπληέο λα 

εθαξκφζνπλ ην ERP.  

Ν Mabert θαη ε επηζηεκνληθή ηνπ νκάδα (2000) νξίδεη ην ERP σο ην κέζν κε ην 

νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζα επηηχρνπλ ελνπνίεζε ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο δηα κέζνπ ηεο βειηησκέλεο ξνήο πιεξνθνξηψλ, ηεο 

ηππνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο πξαθηηθψλ, ηνπ αθξηβή πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

απνζεκάησλ, ηεο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγγειηνιεςία θαη ηεο θαιχηεξεο 

δηνίθεζεο ηεο αιπζίδαο αλεθνδηαζκνχ.  

 

ινη απηνί νη νξηζκνί πξνζδηνξίδνπλ ην ERP ζαλ εξγαιείν, σο έλα κέζν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ελνπνίεζε φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Αλαθέξνπλ φηη 

ην ERP κπνξεί λα ελζσκαηψζεη δηάθνξεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο φπσο νη 

πσιήζεηο, ε παξαγσγή, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα logistics, ε ινγηζηηθή.  

Ζ θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ηνπο είλαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην ERP ζηε δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζεο.  

Κε βάζε απηνχο ηνπο νξηζκνχο κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε θαη λα θαηαιήμνπκε φηη 

ηα ERP  ζπζηήκαηα είλαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη ζηφρνη ηεο λα είλαη ζε 

ζέζε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηα κέζνπ ηεο ελνπνίεζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ 

επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Ρα ERP  ζπζηήκαηα απνηεινχλ έλα, 
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κεγάινπ επηρεηξεκαηηθνχ εχξνπο, ζχλνιν εξγαιείσλ πξφβιεςεο, ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ ην νπνίν: 

Ππλδέεη ηνπο θαηαλαισηέο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζε κηα νινθιεξσκέλε αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ 

Σξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ  

Ππληνλίδεη ηηο πσιήζεηο , marketing ,logistics, ηηο πξνκήζεηεο, ηελ  αλάπηπμε 

πξντφλησλ θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο.  

 

 

3.3 ηόρνη  ERP 

 

Νη θπξηφηεξνη ζηφρνη ελφο ζπζηήκαηνο  ERP είλαη: 

 

 ηππνπνίεζε θαη ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

 παξνρή πςεινχ επηπέδνπ customer service 

 on line - real time ελεκέξσζε  

 απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα θαη θεξδνθνξία  

 κείσζε ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

 εμαζθάιηζε πξνυπνζέζεσλ γηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ 

Νη ζηφρνη απηνί επηηπγράλνληαη αλαπηχζζνληαο ζρέδηα θαη δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε νη 

θαηάιιεινη πφξνη (άλζξσπνη, κεραλέο, πιηθά, θεθάιαηα) λα είλαη δηαζέζηκνη ηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηε ζσζηή πνζφηεηα. 

 

3.4 Αξρηηεθηνληθή  ERP 

Ζ βαζηθή αξρηηεθηνληθή ελφο ζπζηήκαηνο ERP  ρηίδεηαη επάλσ ζε κηα θνηλή βάζε 

δεδνκέλσλ, ζε κηα θνηλή εθαξκνγή θαη ζε κηα θνηλή επηθάλεηα εξγαζίαο γηα φιε 

ηελ επηρείξεζε. Πηελ θαξδία ινηπφλ ηνπ ERP βξίζθεηαη ε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ 

ε νπνία αιιειεπηδξά κε φιεο ηηο εθαξκνγέο ζην ζχζηεκα, δέρεηαη δεδνκέλα θαη 

πιεξνθνξίεο απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηαπηφρξνλα ηξνθνδνηεί 

κηα ζεηξά εθαξκνγψλ (ηκεκάησλ) ππνζηεξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο δηάθνξεο 
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ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Ππλεπψο , κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο εληαίαο βάζεο 

δεδνκέλσλ επηηπγράλεηαη ε απινχζηεξε θαη πην απνδνηηθή ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζε 

νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε, δελ ππάξρεη πιενλαζκφο ζηα ζηνηρεία θαη εμαζθαιίδεηαη 

ε αθεξαηφηεηα ηεο.  

Νιφθιεξε ε επηρείξεζε είλαη επνκέλσο ηθαλή λα ιεηηνπξγήζεη κε έλα θνηλφ, 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, ηνπ νπνίνπ φιεο νη εθαξκνγέο, ε δηνίθεζε ηνπ 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ε ινγηζηηθή , νη πσιήζεηο , ην marketing, ε παξαγσγή, ε 

δηαλνκή, ε απνζήθεπζε, ε δηνίθεζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ είλαη ζηαζεξά 

ελνπνηεκέλεο. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα σο ERP ζα πξέπεη 

λα νινθιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο ιεηηνπξγίεο παξαγσγήο, ηεο δηαλνκήο, ηελ 

νηθνλνκηθή θαη απηή ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ (ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο). Έλα 

ζχζηεκα ERP κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθφ δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα επηηαρχλεη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ, λα κεηψζεη ηα επηκέξνπο θφζηε θαη λα δψζεη πιήξσο 

αμηνπνηήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηε δηνίθεζε κέζα ζηα πιαίζηα ζηε δηνίθεζε κέζα ζηα 

πιαίζηα κηαο παγθφζκηαο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

ηαλ ην ERP ιεηηνπξγεί ζε πςειά επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο, κπνξεί λα 

πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ πνιχηηκα εξγαιεία ζηε δηνίθεζε θαη λα απνηειέζεη ην 

ζεκέιην ιίζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Ρν ERP, απνηειεί ην κέζν γηα ηελ 

επίηεπμε ζσζηνχ θαη έγθαηξνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηφζν γηα ηα πιηθά θαη ηελ 

παξαγσγή, φζν θαη γηα ηελ απνζηνιή ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο, ηηο απαηηήζεηο 

ζε αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο  πφξνπο θαζψο θαη ζε θεθάιαηα.  

Ρν ERP έρεη απνδείμεη φηη αληηπξνζσπεχεη ην φρεκα πάλσ ζην νπνίν κπνξεί λα 

επηβηβαζηεί ην management  ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Απνηειεί ην ζπλδεηηθφ 

θξίθν κεηαμχ ησλ πειαηψλ, ησλ δηαλνκέσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ, ππφ ην πξίζκα 

κηαο θνηλήο, ζπλεξγαηηθήο θαη ζπληνληζκέλεο βάζεο.  

Πην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή δνκή ησλ ERP ζπζηεκάησλ. 

ERP 
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Ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ παθέησλ ERP ζηελ αγνξά απμάλεη ζπλερψο 

παξέρνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο θαη ιχζεηο. 

Πήκεξα πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη έλα ERP νινθιεξσκέλν, απαηηείηαη λα δξα 

θαηαιπηηθά ζηελ ελνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, αιιά ζπγρξφλσο λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο πνηθίιεο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ην ζεκαληηθφηεξν λα πξνζδίδεη 

αμία ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ θαζψο θαη ζεκαληηθά αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα.  

Δπνκέλσο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηα 

ζπζηήκαηα ERP ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 



  

 

 

 32 

 ηα ζχγρξνλα ERP ζπζηήκαηα ελζσκαηψλνπλ θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαδίθηπν. 

 Ξαξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φια ηα επίπεδα ηεο δηνηθεηηθήο 

αιπζίδαο, δειαδή εκπεξηέρνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο νινθιήξσζε ην MIS θαη ην DSS. 

 Αμηνπνηνχλ πιήξσο φιεο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, 

ππνζηεξίδνληαο ηελ αξρηηεθηνληθή client-server θαη ζρεζηαθά ζπζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Βάζεο δεδνκέλσλ. 

 Ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ηφζν ζε ζπλζήθεο ηνπηθνχ δηθηχνπ φζν θαη ζε 

πεξηβάιινλ δηθηχνπ επξείαο δψλεο. 

 Ξαξέρνπλ εληαία πιεξνθνξία (θαξηέια) θαη εηθφλα γηα θάζε ζπλαιιαζζφκελν, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ επηρείξεζε 

(πειάηεο, πξνκεζεπηήο, Σξεψζηεο, πηζησηήο θιπ). 

 Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνυπνινγηζκνχ (πνιιαπιά ζελάξηα) θαζψο θαη 

νξηζκνχ νξηδφκελσλ (user defined) νζνλψλ πξνβνιήο θαη εθηππψζεσλ – 

νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ (ηζνδχγηα, θαξηέιεο θιπ). 

 Ξξνζθέξνπλ έλα εμειηγκέλν θαη εχρξεζην ζχζηεκα αληηζηνίρηζεο αλνηθηψλ 

έγγξαθσλ (many-to –many-one-item-matching) πνπ κπνξνχλ λα αλήθνπλ αθφκα 

θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. 

 Ξαξαθνινπζνχλ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο εηδηθνχ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  

(επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, θέληξα θφζηνπο, έξγα, ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θιπ) θαη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηκεξηζκνχ ησλ αμηψλ θάζε παξαζηαηηθνχ, ην νπνίν 

θαηαρσξείηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο ηνκείο.  

 Ξιήξεο αμηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ πιεξνθνξίαο γηα ηε δεκηνπξγία 

νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ  γηα θάζε ηνκέα θαζψο θαη γηα ηε δηελέξγεηα απηφκαησλ 

επηκεξηζκψλ ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή .  

 Δίλαη παξακεηξηθά θαη πξνζαξκφζηκα ζηηο αηηήζεηο ηεο θάζε επηρείξεζεο.  

3.5 Η εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ ERP  

3.5.1 Βήκα Νν 1: inventory control (IC) 

Ζ αξρή γηα ηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έγηλε ηε 

δεθαεηα ηνπ ΄60 θαηά ηελ νπνία ε πξνζνρή είρε εζηηάζεη ζηνλ έιεγρν ησλ 

απνζεθψλ θαη ησλ απνζεκάησλ κε απνηέιεζκα ηα πεξηζζφηεξα παθέηα ινγηζκηθνχ 
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λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ βαζηδφκελα ζε 

παξαδνζηαθέο ζεσξίεο.  

 

3.5.2.Βήκα Νν 2: Material Requirement Planning (MRP)  

Πηε δεθαεηία ηνπ ’70 δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα , ηα 

νπνία εζηηάδνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη 

πξντφλησλ, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο, 

ρξνλνδηαγξακκάησλ απνζηνιψλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ. Ρα ζπζηήκαηα απηά 

είλαη γλσζηά θαη σο Manufacturing requirement planning (MRP) θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ζε πξψηεο χιεο γηα ηελ 

παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ.  

 

3.5.3 Βήκα Νν 3: manufacturing Resource planning (MRP II) 

Ρν επφκελν βήκα απηήο ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο νλνκάδεηαη  manufacturing 

Resource planning (MRP II), απνηειεί ηελ εμέιημε ηνπ MRP θαη πεξηιακβάλεη 3 

επηπιένλ ζηνηρεία : 

 Δπηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ πσιήζεσλ 

 Νηθνλνκηθή δηαζχλδεζε 

 Ξξνζνκνίσζε 

 

Πχκθσλα κε ηνλ APICS – the Americal Production and Inventory Control Society, 

ην  MRP II απνηειεί κηα κέζνδν απνηειεζκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ φισλ ησλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα παξαγσγηθή επηρείξεζε. Απηφο ν 

πξνγξακκαηηζκφο επηηπγράλεηαη κέζσ νξηζκέλσλ δηαζπλδεφκελσλ ιεηηνπξγηψλ, 

φπσο είλαη ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πσιήζεσλ, ηεο 

δπλακηθφηεηαο, ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηεο παξαγσγήο. Νη εμαγφκελεο 
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πιεξνθνξίεο απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ελνπνηνχληαη κε νηθνλνκηθέο αλαθνξέο θαη 

εθζέζεηο.  

 

3.5.4 Βήκα Νν 4: enterprise Resource planning (ERP) 

Ρν ηειεπηαίν βήκα ζε απηή ηελ εμέιημε είλαη ην  enterprise Resource planning 

(ERP). Νη βαζηθέο αξρέο ηνπ είλαη θνηλέο κε απηέο ηνπ MRP II σζηφζν ην ERP έρεη 

επξχηεξν πεδίν δξάζεο , είλαη πην απνδνηηθφ παξέρεη ηέιεηα ηππνπνίεζε θαη 

ελνπνίεζε κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη πην απνηειεζκαηηθά 

εξγαιεία δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Ρα ERP ζπζηήκαηα 

έρνπλ ζεσξεζεί σο κηα ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο θαηά ην 1990 βειηηψλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο ελνπνίεζεο  φισλ ησλ θαλαιηψλ 

πιεξνθνξηψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε.  

 

 

3.6 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ – FUCTIONAL MODULES  

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ERP είλαη  απαξαίηεην λα γίλεη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ζηα θπξηφηεξα ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα (functional modules) πνπ 

ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ERP ζχζηεκα. Έλα ERP ζχζηεκα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:  

3.6.1 Οηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή δηαρείξηζε( financial accounting)  

Ζ νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή δηαρείξηζε απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ θαξδηά ηνπ ERP, 

αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε φια ηα ππφινηπα ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα, ειέγρεη, 

παξαθνινπζεί θαη πξνγξακκαηίδεη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη: 
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 Γεληθή Ινγηζηηθή 

 Αλαιπηηθή Ινζηηθή 

 Γηαρείξηζε εηζπξαθηέσλ θαη πιεξσηέσλ Ινγαξηαζκψλ  

 Σξεκαννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 

 Ρακεηαθφ Ξξνγξακκαηηζκφ (cash flow) 

 Ξηζησηηθή Ξνιηηηθή Ξειαηψλ 

 Ρξαπεδηθνχο Ινγαξηαζκνχο  

 πνινγηζκφ ηφθσλ πεξεκεξίαο  

 Ξξνυπνινγηζκφ Ινγαξηαζκψλ 

 Κεηξψν Ξαγίσλ / απνζβέζεηο παγίσλ 

 Δλαιιαθηηθά ινγηζηηθά ζρέδηα 

 Γηαρείξηζε Γαλείσλ 

 Γηαρείξηζε Ξξνυπνινγηζκνχ 

 

3.6.2 Πσιήζεηο θαη Marketing  

Ρν ιεηηνπξγηθφ ππνζχζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πσιήζεηο θαη ην Marketing 

πεξηιακβάλεη: 

 Ξειάηεο – Αμηφγξαθα 

 Ξαξαγγειηνιεςία  

 Γηαρείξηζε Ξσιήζεσλ 

 Γηαρείξηζε Ππληηζέκελσλ εηδψλ 

 Διεγρφκελε Γηαθίλεζε Δηδψλ 

 Φάθεινη Ξαξαγγειηψλ  

 Γηαδηθαζία εμππεξέηεζεο Ξαξαγγειηψλ 

 Ξαξηίδεο 

 Θνζηνιφγεζε Δηζαγσγψλ  

 Ρνκνιφγεζε  

 Πηαηηζηηθά Ξσιήζεσλ 

 Ξξνβιέςεηο 
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3.6.3 Αλζξώπηλν δπλακηθό (human resources) 

Ρν ιεηηνπξγηθφ ππνζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

 Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνύ 

ε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη πνηθηιία ζηνηρείσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, 

φπσο είλαη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, ην ηζηνξηθφ , ηελ απνδψζεη, ηαηξηθέο  

πιεξνθνξίεο, ηε κφξθσζε θαη νξηζκέλα ζηνηρεία νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 Μηζζνδνζία 

 Ζ εθαξκνγή ηεο κηζζνδνζίαο είλαη απφ ηηο πιένλ βαζηθέο ζε κηα επηρείξεζε. 

πνινγίδεη ηε ζπλνιηθή ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ακνηβή 

ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηα επηδφκαηα, ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο γηα ζχληαμε, πγεία, εθάπαμ, ζπκπιεξσκαηηθέο θξαηήζεηο γηα δάλεηα, 

πξνθαηαβνιέο πνπ έρεη ιάβεη, αλαδξνκηθά πνζά, ακνηβή γηα ππεξσξίεο, πιεξσκή 

bonus θαη άιιεο απνδεκηψζεηο.  

 Γηαρείξηζε Χξόλνπ Πξνζσπηθνύ  

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο ρξφλνπ πξνζσπηθνχ είλαη: ε 

θαηαγξαθή ρξφλνπ θάζε εξγαδνκέλνπ αλά δξαζηεξηφηεηα, ε θαηαγξαθή ηνπ 

ρξφλνπ ηεο απνπζίαο (αζζέλεηεο, άδεηεο θιπ). Ζ θαηαγξαθή ππεξσξηψλ θαη ν 

ππνινγηζκφο ακνηβήο ηνπο αλά εξγαδφκελν θαη ν πξνγξακκαηηζκφο βάξδηαο.  

3.6.4 Πξνγξακκαηηζκόο Παξαγσγήο (production planning)  

 Νη εθαξκνγέο πνπ πιαηζηψλνπλ ην θχθισκα παξαγσγήο ηνπ ERP είλαη νη 

αθφινπζεο : 

 Γεδνκέλα παξαγσγήο 

Ζ δηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Ξαξαγσγήο δηαρεηξίδεηαη on line φια ηα ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή θαη ηε δηαδηθαζία Διέγρνπ Ξαξαγσγήο θαη Θνζηνιφγεζεο 

φισλ ησλ πξντφλησλ. πνζηεξίδεη πιήξσο πνιιαπιέο εγθαηαζηάζεηο (πεξηζζφηεξεο 
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κνλάδεο παξαγσγήο ή εξγνζηάζηα) θαζψο θαη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο. 

Κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο είλαη θαη ε άκεζε on line θαηαρψξηζε θαη 

πξνζπέιαζε ζε φια ηα ζπληαγνιφγηα θαη ηνπο πίλαθεο πιηθψλ ησλ πξντφλησλ.  

Ρα βαζηθά δεδνκέλα πνπ ζπληεξνχληαη ζην ζχζηεκα δηακνξθψλνπλ ηε βάζε φισλ 

ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε κηα επηρείξεζε. Ρα βαζηθά δεδνκέλα 

πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ιηθά θαη πξντφληα, ηηκέο, θφξνπο , πειάηεο, 

πιεξνθνξίεο πξντφλησλ, πίλαθεο πιηθψλ, θαζενινγηα / ζπληαγνινγηα, πξντφληα, 

πξνκεζεπηέο/ πιεξνθνξίεο πιηθψλ. 

 Έιεγρνο Παξαγσγήο 

Ν έιεγρνο παξαγσγήο παξέρεη αθξηβείο, έγθαηξεο θαη πεξηεθηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο εληνιέο (δειηία παξαγσγήο) πνπ εθδφζεθαλ  ή βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην παξαγσγήο. Νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ απνζηνιή θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε έγθαηξε θαη κε κεησκέλν θφζηνο εθηέιεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο. Ν έιεγρνο παξαγσγήο εληνπίδεη θαη πιεξνθνξεί ηε 

δηνίθεζε γηα ηηο αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ απφδνζεο  κε ηε βνήζεηα πνηθηιίαο 

αλαιπηηθψλ θαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, ελψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε βάζε ηνπ  

γηα ηνπο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο θάζε εηαηξείαο.  

 Πξνγξακκαηηζκόο απαηηήζεσλ δπλακηθόηεηαο  

Ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ απαηηήζεσλ δπλακηθφηεηαο απηνκαηνπνηεί ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ πιάλσλ παξαγσγήο, αγνξά α πιψλ/ πιηθψλ, αλαηξνθνδφηεζεο 

εκπνξεπκάησλ γηα φιε ηελ εηαηξεία ή γηα θάζε κηα κνλάδα μερσξηζηά (π.ρ. 

εξγνζηάζην, απνζήθε, θιπ). Ν πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο είλαη 

απφ ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο δηαρείξηζεο παξαγσγήο εθφζνλ ζρεηίδεηαη κε ηε 

βέιηηζηε ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο. Ν πξνγξακκαηηζκφο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο γίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο.  

 Καθξνρξφληνο πξνγξακκαηηζκφο κε δεκηνπξγία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, 

πξνκήζεηα λέσλ κεραλεκάησλ θιπ. 
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 Κεζνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο κε ρξήζε ππεξγνιάβσλ, αχμεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, δεκηνπξγία λέαο βάξδηαο εξγαζίαο θιπ. 

 Βξαρππξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο κε ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ πφξσλ. 

Δπηπιένλ , ν πξνγξακκαηηζκφο δπλακηθφηεηαο γίλεηαη ζε δχν βήκαηα. Ρν πξψην, 

είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο δηαζέζηκεο δπλακηθφηεηαο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

απαηηνχκελεο δπλακηθφηεηαο θαη ην δεχηεξν βήκα είλαη ε εμηζνξξφπεζε ηεο 

δπλακηθφηεηαο (capacity levelling).  

 

 Κνζηνιόγεζε Παξαγσγήο 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ (controlling CO) ηνπ ERP ελζσκαηψλεη κηα νκάδα 

εξγαιείσλ επηρεηξεζηαθήο ινγηζηηθήο γηα ηελ επηρείξεζε ηεο θνζηνιφγεζεο. Κε 

ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ είλαη δπλαηή ε αληηζηνίρεζε γεληθψλ εμφδσλ ζε 

πξντφληα ή νκάδεο πξντφλησλ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηαζεξά θαη 

κεηαβιεηά θφζηε ελφο πξντφληνο, παξέρνληαο κηα ζσζηή βάζε ιήςεο απνθάζεσλ. 

Ζ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο (activity based Costing- ABC) ππνζηεξίδεη 

ηνλ Αλαζρεδηαζκφ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (business Process reengineering) 

βνεζψληαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζηελ αμηνιφγεζε πηζαλψλ βειηηψζεσλ. Ζ θνζηνιφγεζε πξνζθέξεη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηηκνιφγεζε, ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ 

αλάιπζε ηεο θεξδνθνξίαο.  

 Δληνιέο Παξαγσγήο 

Αθνχ έρεη γίλεη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο επφκελν ζηάδην είλαη ε 

πινπνίεζε ηνπ. πάξρνπλ πνιινί ηχπνη πινπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην είδνο θάζε επηρείξεζεο.  

 Γηαρείξηζε Αγνξώλ θαη Πξνκεζεηώλ (Purchasing Management)  

Ζ δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

αηηήζεσλ αγνξάο, ηε δηαρείξηζε ησλ εληνιψλ αγνξάο (purchase order 
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management) ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεηψλ (supplier evaluation) ηνλ έιεγρν 

ησλ παξαιαβψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο (contract 

management).  

3.6.5 Απνζήθεπζε – Γηαλνκή  

Ρν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο δηαλνκήο πεξηιακβάλεη ηε 

δηαρείξηζε απνζεκάησλ (inventory control) ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ απαηηήζεσλ 

δηαλνκήο (distribution requirements planning) , ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

ζηφινπ ησλ θνξηεγψλ (fleet management) θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεθψλ (warehouse management 

systems).  

3.6.7 Δμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο  

Δμαηηίαο ηεο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα πιήξε ππνζηήξημε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη πξνκεζεπηέο  ERP ζπζηεκάησλ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα ελζσκαηψζνπλ νξηζκέλεο εμεηδηθεπκέλεο 

πξναηξεηηθέο εθαξκνγέο, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη θπξηφηεξεο απφ απηέο: 

 Γηαρείξηζε πνηφηεηαο (quality Management)  

Ζ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. Ρν ππνζχζηεκα απηφ ελζσκαηψλεηαη πιήξσο ζην 

ζχζηεκα ERP θαη νινθιεξψλεη κε ηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο, ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πνηφηεηαο.  

Ζ δηαρείξηζε πνηφηεηαο ζε έλα ζχζηεκα ERP απνηειείηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

πνηφηεηαο (quality planning) , ηελ πνηνηηθή  επηζεψξεζε (quality inspection) θαη 

ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν. Δπηπιένλ, έλα ζχζηεκα ERP πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο (quality certificates) , ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ 

πνηφηεηαο (quality notifications) θαη ηε δηαρείξηζε εμνπιηζκνχ ειέγρσλ (test 

equipment management)  

 Γηαρείξηζε ξνήο εξγαζηψλ (work flow Management) 
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Ζ δηαρείξηζε ξνήο εξγαζηψλ απνηειεί έλα ππνζηεξηθηηθφ module ησλ ζπζηεκάησλ 

ERP ην νπνίν επηηξέπεη ηελ πεξηγξαθή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ είλαη 

θαη ην πξψην βήκα ηεο δηαρείξηζεο ξνήο ηνπο. Πηε ζπλέρεηα ε πεξηγξαθή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ 

δηαρείξηζε ξνήο εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κνληεινπνηήζεη δηαδηθαζίεο πνπ 

δελ ππνζηεξίδνληαη ζην ζχζηεκα ERP ή γηα δηαδηθαζίεο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο 

ππάξρνπζεο. Θάζε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη κε έλα ζχλνιν βεκάησλ, 

αιιειεπηδξάζεηο ρξεζηψλ θαη γεγνλφησλ πνπ παξάγνληαη ή θαηαλαιψλνληαη απφ 

ηε δηαδηθαζία.  

 Ππληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ (maintenance and Service) 

Ρν ERP κπνξεί λα θαζνξίζεη ην πξφγξακκα ησλ επηζθεπψλ, ησλ ζπληεξήζεσλ θαη 

ησλ αλαβαζκίζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνγξάκκαηα παξαγσγήο θη ηηο απαηηήζεηο. 

 Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (supply chain management) 

Πηνλ ηνκέα ηνπ supply chain management, ην ERP κπνξεί λα πξνάγεη εθαξκνγέο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ, λα παξαθνινπζήζεη θαη λα ειέγμεη ηηο 

δεζκεχζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε θαη λα εμαζθαιίζεη ηηο 

έγθαηξεο παξαδφζεηο ησλ παξαγγειηψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ supply chain management 

ζπλδέεη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα κηαο εηαηξείαο κε ηα θπθιψκαηα ησλ Ξξνκεζεηψλ, 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ Ξαξαγσγήο θαη ησλ πσιήζεσλ θαη αλαιακβάλεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

απφ ηελ πξφβιεςε πσιήζεσλ έσο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο δηαλνκήο.  

 Management information system (MIS)  

Ξιήξεο ζχζηεκα αλαθνξψλ θαη εθηππψζεσλ καδί κε ελζσκαησκέλε γελλήηξηα 

αλαθνξψλ κε ζηνηρεία απφ φια ηα ππνζπζηήκαηα ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ MIS  κηαο επηρείξεζεο. 

 Customer relationships Management (CRM)  
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Γηαρείξηζε ησλ ππαξρφλησλ θαη δπλεηηθψλ πειαηψλ. Ξαξαθνινχζεζε ησλ 

επθαηξηψλ πψιεζεο , θαηαγξαθή ησλ επηθνηλσληψλ, δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηψλ – 

εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε βάζεο γλψζεο.  

 Third party logistics (3PL) 

Γηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζε εηαηξίεο 3PL γηα ηελ απνζήθεπζε 

εκπνξεπκάησλ ηξίησλ ζε ρψξνπο ηνπο.  

 Ζιεθηξνληθφ εκπφξην (Electronic Commerce)  

 Γηαρείξηζε έξγσλ (project management) 

 Γηαρείξηζε δηεξγαζηψλ ξνηθεο Ξαξαγσγήο (process management) 

 Ρειεθσληθά Θέληξα (call centers) 

 

ια απηά ηα ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα , ππνζηεξίδνληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία θάζε ζηνηρείν αληηπξνζσπεχεηαη κηα θαη κνλαδηθή 

θνξά. ε 

Βάζε δεδνκέλσλ απνηειεί ην πιεξνθνξηαθφ κνληέιν ηεο νινθιεξσκέλεο γλψζεο 

ηεο επηρείξεζεο.  

   

4. ERP & ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ 

4.1 Γεληθά ERP θαη logistics  

Ζ ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα 

ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. ζν ε 

ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη πξνζθέξνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο λέα εξγαιεία θαη 

κεζφδνπο γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη ηειηθή αμηνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηφζν ζα κεηψλνληαη νη ρξφλνη αληαπφθξηζεο ζηνλ πειάηε θαη ηφζν 

πεξηζζφηεξν ζα απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θπθιψκαηνο ησλ logistics. Ζ 
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ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, bar code, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 

, ζπζηεκάησλ αληαιιαγήο, δεδνκέλσλ (electronic Data Interchange –EDI) , 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ (enterprise Resource Planning-

ERP) ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (customer relationship 

Management –CRM) internet θαη e- business θαη πνιιψλ άιισλ εθαξκνγψλ αθφκα, 

επεθηείλεηαη ζπλερψο ζηε ιεηηνπξγία ησλ logistics πξνζθέξνληαο ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ζε φζεο επηρεηξήζεηο ηελ πηνζεηνχλ.  

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο bar code είλαη πιένλ απαξαίηεηε ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο απνζήθεο, ζηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ, ζηελ εθηέιεζε ησλ 

παξαγγειηψλ, ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξντφλησλ θαη 

ζηε αλάθιεζε. Ζ ρξήζε ERP ειαρηζηνπνηεί ηηο πνιιαπιέο θαηαρσξήζεηο, κεηψλεη ηα 

ιάζε θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα άκεζε αληαπφθξηζε ζε νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή, βνεζψληαο παξάιιεια ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ 

πνπ αληαιιάζζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο. Ζ επηρείξεζε γλσξίδεη άκεζα ηηο παξαγγειίεο 

πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη θαη ν πειάηεο καζαίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνηα πξντφληα 

πξφθεηηαη λα παξαιάβεη.  

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο είλαη λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πειάηεο ηεο, 

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

αλάπηπμε ηεο θαη ηελ θεξδνθνξίαο ηεο.  

Θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ε ζπλεξγαζία 

αξρηθά φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα φισλ ησλ 

αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο. Ξξέπεη λα 

αλαινγηζηεί θαλείο κε πφζα ηκήκαηα ζπλεξγάδεηαη ην ηκήκα logistics κηαο 

επηρείξεζεο, γηα λα θαηαιάβεη ηε ζεκαζία ηελ νπνία έρεη ε ζσζηή, άκεζε θαη real 

time πιεξνθφξεζε. Γελ ππάξρεη νπζηαζηηθά θαλέλα ηκήκα κηαο επηρείξεζεο ην 

νπνίν λα κε δέρεηαη ή λα κε ζηέιλεη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ logistics:πσιήζεηο, παξαγσγή, ινγηζηήξην, marketing, 

εμππεξέηεζε πειαηψλ, πξνκήζεηεο. Κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο είηε πξφθεηηαη γηα 

πειάηεο είηε γηα  πξνκεζεπηέο, νη ζπλεξγαζίεο πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ ζε έλα 

πςειφηεξν επίπεδν απφ απηφ ηνπ πειάηε- πξνκεζεπηή. Νπζηαζηηθά ηφζν νη 
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πξνκεζεπηέο φζν θαη νη πειάηεο απνηεινχλ ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Θαλέλαο δε 

κπνξεί α δηαηεξεζεί ρσξίο ηελ χπαξμε ησλ άιισλ. Αλ κάιηζηα αλαινγηζηεί θαλείο 

ην πνζνζηφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θπθιψκαηνο ησλ logistics πνπ ιακβάλεη ρψξα 

εθηφο ηεο επηρείξεζεο, θάπνπ δειαδή κεηαμχ  επηρείξεζεο θαη πξνκεζεπηή ή 

πειάηε, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη ην κεγαιχηεξν, είλαη αληηιεπηφ πφζν ρξήζηκε 

κπνξεί λα απνδεηρζεί κηα πξαγκαηηθά απνδνηηθή ζπλεξγαζία γηα φιεο ηηο πιεπξέο. 

Θαζψο ινηπφλ, δελ είλαη πιένλ εθηθηφ λα δηαθηλείο απιψο ηα πξντφληα αιιά πξέπεη 

λα γλσξίδεηο θαη ζε πνην ζεκείν θαη ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη, πνηεο παξαγγειίεο 

εθθξεκνχλ θαη πφηε  πξέπεη λα παξαδνζνχλ, πνηεο παξαιαβέο θαη πφηε ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε επέλδπζε ζηελ ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξηθήο δελ είλαη πιένλ κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε δηάρπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ αιιά κηα επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

θπθιψκαηνο ησλ logistics θαη ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα.  

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηεο λέαο νηθνλνκίαο ε νπνία επηβάιιεη ζπγρσλεχζεηο, εμαγνξέο, 

αλαθαηαηάμεηο αιιά θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν, αλαδεηθλχνπλ ηα logistics ζε πξσηαγσληζηή θαη θηλεηήξηα 

δχλακε ησλ εμειίμεσλ. 

Νη θαηαζθεπαζηέο θαη πξνκεζεπηέο ζπζηεκάησλ ERP έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ 

θξηζηκφηεηα ησλ logistics ζην λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ελζσκαηψλνπλ 

ζηα παθέηα ηνπο εθαξκνγέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ business logistics 

Management. 

Νξηζκέλεο ηέηνηεο εθαξκνγέο πνπ αλήθνπλ θαζαξά ζηελ νηθνγέλεηα ησλ logistics 

είλαη : 

 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ & κνληέια πξνβιέςεσλ δήηεζεο (customer    demand 

management)  

 Γηαρείξηζε απνζήθεο  

 Ξξνγξακκαηηζκφ Γξνκνινγίσλ δηαλνκήο & fleet management 

 Αζχξκαηε real- time παξαθνινχζεζε δξνκνινγίσλ δηαλνκήο 

 Ξξνγξακκαηηζκφ & έιεγρν παξαγσγήο  
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 Γηνίθεζε Έξγσλ θαη Γηαρείξηζε ζπκβάζεσλ 

 Ξξνγξακκαηηζκφο παξαγγειηψλ  

 ειεθηξνληθφ εκπφξην 

 

4.2 ERP & αλαζρεδηαζκόο επηρεηξεκαηηθώλ Γηαδηθαζηώλ – Business 

Process reengineering (BPR) 

Ν αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε ζε βάζνο αλάιπζε κηαο 

επηρείξεζεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξνχλ 

απνδνηηθά λα ηελ ππνζηεξίμνπλ. πάξρνπλ θαη άιινη νξηζκνί πνπ εκπεξηέρνπλ 

νξηζκέλα ζηνηρεία θιεηδηά φπσο : ξηδηθφο ηξφπνο ζθέςεο, αλαλέσζε παξειζφλησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ, θαηλνηνκηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ζχγθξηζε κε 

ζηνηρεία benchmarking. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ην  BPR ζεκαίλεη θαη απαηηεί 

πάλσ απ φια αιιαγή λννηξνπίαο, ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ησλ ζηειερψλ θαη 

δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο φηη ζα ππνζηεξίμεη φηη αλαζρεδηαζηεί. Ρν BPR είλαη ην 

αμίσκα θαηά ην νπνίν ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

αληηθαζηζηνχκε ηηο πθηζηακέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα, κε έλα κνληέιν ην 

νπνίν ηαηξηάδεη ζηελ επηρείξεζε κέρξη ηνπ ζεκείνπ εθείλνπ πνπ πεξηνξίδεη ηε 

ζπαηάιε ησλ πφξσλ ηεο θαη απμάλεη ηελ απφδνζε ηεο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ERP απνηειεί επθαηξία γηα ξηδηθφ αλαζρεδηαζκφ ήδε πθηζηακέλσλ 

αλαπνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ . ε αλαδηάξζξσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ (business process reengineering) είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ελφο ERP ζπζηήκαηνο. Ξξηλ ηελ παξακεηξνπνίεζε θαη 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ERP είλαη αλαγθαίν λα γίλεη αλαζρεδηαζκφο ησλ πθηζηακέλσλ 

δηαδηθαζηψλ, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο νη απμεκέλεο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ε ρξήζε ηνπ ERP λα πξνζθέξεη ηηο κέγηζηεο δπλαηέο απνδφζεηο θαη 

νθέιε. Ζ αλαδηνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηα θπθιψκαηα logistics, customer 

service ,παξαγσγήο, πσιήζεσλ, απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαη ηελ 
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αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο. Δθφζνλ ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ERP απνηεινχλ κέζα 

νξζνινγηζηηθήο νξγάλσζεο κηαο εηαηξείαο, ε πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 

απνηειεί κνλαδηθή επθαηξία αλαδηνξγάλσζεο ηεο.  

Ππλεπψο, ε αμηνιφγεζε ησλ πθηζηακέλσλ δηαδηθαζηψλ, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα 

ππνζηεξίμεη ην ζχζηεκα θαη ε πξνζεθηηθή βειηίσζε ηνπο ζεσξνχληαη θξίζηκα 

ζεκεία γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο. Κε απνδνηηθά νξγαλσκέλεο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο νδεγνχλ ζε κε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  

4.3 Κξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρεκέλεο πινπνίεζεο ελόο ERP project κε 

βάζε ηελ ABC αλάιπζε (Pareto Law) 

Κε ηε ρξήζε ηεο ABC εθαξκνγήο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ην λφκν ηνπ Pareto 

κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα ηαμηλφκεζε θαη κηα αμηνιφγεζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηελ εθαξκνγή ελφο ERP ζπζηήκαηνο. Νη παξάγνληεο πνπ αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγφξηα Α ζεσξνχληαη πνιχ  ζεκαληηθνί θαη αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 

80% ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξνζπάζεηαο πινπνίεζεο ηνπ ERP θαη σο εθ ηνχηνπ 

απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή, απζηεξφ έιεγρν θαη πξνγξακκαηηζκφ. Νη παξάγνληεο 

πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Β είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθνί απ φηη απηνί ηεο Α 

θαηεγνξίαο θαη ηέινο, νη παξάγνληεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Γ, απαηηνχλ κηα 

ιηγφηεξν πξνζεθηηθνί αιιά πεξηνδηθή παξαθνινχζεζε.  

Υζηφζν πξέπεη λα ηνληζηεί  φηη εμαηηίαο ηεο θχζεο, ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο 

θξηζηκφηεηαο ηνπ έξγνπ αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ελφο  ERP , φινη νη παξάγνληεο 

είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκνη γηα κηα επηηπρεκέλε πινπνίεζε θαη δε πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα ππνβαζκίδεηαη ν ξφινο ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Πηε δηαδηθαζία  

πινπνίεζεο ελφο project ERP, ε ηερληθή απηή ηεο ABC ηαμηλφκεζεο κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί κε ηελ εμήο ζεηξά: 

Νη παξάγνληεο ηεο θαηεγνξίαο Γ είλαη ν εμνπιηζκφο, ηφζν ην software ,φζν θαη ην 

Hardware. Ν εμνπιηζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο πινπνίεζεο δηφηη ην 

ERP δε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ρσξίο ηελ χπαξμε HW & SW. Ζ επηινγή ινγηζκηθνχ 

είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κεηά απφ ηελ εμέηαζε πιήζνπο παξαγφλησλ θαη 

παξακέηξσλ, ψζηε ε ηειηθή απφθαζε λα ζπκβαδίδεη κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, 
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αλάγθεο θαη πφξνπο θάζε επηρείξεζεο θαη λα πξνάγεη ηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο. Νπζηαζηηθά, ηφζν ην HW φζν θαη ην SW, απνηεινχλ ην κέζν 

γηα ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ERP.  

Νη παξάγνληεο ηεο θαηεγνξίαο Β είλαη ηα δεδνκέλα (data) : νη εγγξαθέο ησλ 

απνζεκάησλ, ν θαηάινγνο ησλ πιηθψλ, ηα δξνκνιφγηα θηι.  Δίλαη πην ζεκαληηθά 

ζηνηρεία θαη απαηηνχλ πην κεγάιε πξνζνρή απφ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο.  

Νη παξάγνληεο ηεο θαηεγνξίαο Α είλαη νη αλζξψπηλνη πφξνη. Ρν αλζξψπηλν δπλακηθφ 

απνηειεί ηνλ πην θξίζηκν παξάγνληα γηα επηηπρή πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο ERP. Δάλ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο αμηνινγεζεί, αμηνπνηεζεί θαη 

δηνηθεζεί ζσζηά θαηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ηφηε ζα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφο 

ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ project θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηφο ζα 

πξνζεγγηζηεί. Νη άλζξσπνη απνηεινχλ ηνλ θξηζηκφηεξν παξάγνληα, απνηεινχλ 

νπζηαζηηθά ην θιεηδί ηεο επηηπρεκέλεο νινθιήξσζεο θαη εθαξκνγήο ελφο 

ζπζηήκαηνο ERP. 

Ππκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ε δηνίθεζε θάζε 

επηρείξεζεο πνπ πξφθεηηαη λα επελδχζεη ζηελ αγνξά θαη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ERP 

παθέηνπ πξέπεη λα δψζεη κεγάιε βαξχηεηα ζηε ζσζηή δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ , ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηα νθέιε πνπ 

ζα απνθέξεη ην ERP. Κε απηφ ηνλ ηξφπν νη εξγαδφκελνη ζα είλαη ππέξκαρνη ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ERP θαη είλαη ζε ζέζε λα εηζάγνπλ θαη λα δηαηεξνχλ ηα ζσζηά 

δεδνκέλα, λα ππεξαζπίδνληαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, έλα ζχζηεκα 

ην νπνίν ζα έρεη επηιεγεί κεηά απφ κηα αλαιπηηθή αμηνιφγεζε πνιιψλ πξνκεζεπηψλ 

θαη πξνηεηλνκέλσλ ιχζεσλ, ψζηε λα επζπγξακκίδεηαη κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

απαηηήζεηο θαη παξακέηξνπο θάζε επηρείξεζεο.  

Δίλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί φηη έλα ηφζν πνιχπινθν, δαπαλεξφ θαη θξίζηκν γηα ηελ 

εμέιημε ηεο επηρείξεζεο έξγν, φπσο είλαη ε εθαξκνγή θαη ε εγθαηάζηαζε ελφο ERP 

πξέπεη λα δηνηθείηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα εμεηάδνληαη αλαιπηηθά φινη νη 

εκπιεθφκελνη κε ηελ πινπνίεζε παξάγνληεο. 
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Ζ πινπνίεζε ελφο ERP ζπζηήκαηνο δελ απνηειεί έλα θζελφ θαη δίρσο ξίζθν 

εγρείξεκα. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην 65% ησλ ζηειερψλ πηζηεχεη φηη ηα ERP 

ζπζηήκαηα, έρνπλ κηα ινγηθή πηζαλφηεηα λα βιάςνπλ ηελ επηρείξεζε κέζα απφ ην 

ελδερφκελν πξνβιεκαηηθήο πινπνίεζεο. Γη απηφ ην ιφγν είλαη ζθφπηκν λα 

εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζε κεγάιν βαζκφ, θαζνξίδνπλ εάλ ζα 

επηηχρεη ε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο. Κεγάινο αξηζκφο ζπγγξαθέσλ, έρεη 

αλαγλσξίζεη δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θξίζηκνη 

γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ελφο ERP.  

Νη πην ζεκαληηθνί απφ απηνχο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

4.3.1 αθήο θαζνξηζκόο ησλ ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ  

Ζ πινπνίεζε ελφο ERP απαηηεί απφ ηνπο αλζξψπνπο κε θξίζηκεο ζέζεηο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζαθέο φξακα γηα ην πψο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

ε επηρείξεζε, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηνπο πειάηεο, λα ελδπλακψλεη θαη λα παξαθηλεί 

ηνπο εξγαδνκέλνπο, λα δηεπθνιχλεη ηηο ζπλεξγαζίεο θαη λα βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο. Ξξέπεη επίζεο, λα ππάξμεη ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη 

ησλ πξνζδνθηψλ. Ρέινο , ε επηρείξεζε πξέπεη πξνζεθηηθά λα θαζνξίζεη ηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε πινπνίεζε ηνπ ERP ζπζηήκαηνο θαη πνηεο θξίζηκεο 

επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο ζα δηεπζχλεη ην ζχζηεκα. 

4.3.2 Γέζκεπζε από ηε Γεληθή Γηνίθεζε 

Δπηηπρεκέλε πινπνίεζε απαηηεί εγεηηθή ηθαλφηεηα, δέζκεπζε θαη ζπκκεηνρή απφ ηε 

δηνίθεζε. Γεδνκέλνπ φηη ε ζπκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκε θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ πθηζηακέλσλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ην project ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα βξίζθεηαη θάησ 

απφ ηε δηνίθεζε κηαο επηηξνπήο ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ πςειφβαζκα ζηειέρε. 

Ζ επηηξνπή απηή ζα είλαη δεζκεπκέλε ζηελ επηρεηξεκαηηθή ελνπνίεζε θαη 

νινθιήξσζε, ζα ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αλάγθε γηα επέλδπζε ζε ERP, ζα ππνζηεξίδεη 

πιήξσο ηηο δαπάλεο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο επέλδπζεο θαη ηέινο ζα ππεξαζπίδεηαη 
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ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε νιφθιεξνπ  ηνπ έξγνπ. Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα γίλεηαη 

θάησ απ ηελ επνπηεία ελφο επξέσο απνδεθηνχ ζηειέρνπο απφ ηα αλψηεξα επίπεδα 

ηεξαξρίαο. Ρα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ μεθάζαξε 

εηθφλα γηα ην πψο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηνπο 

πειάηεο, λα ππνθηλεί ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο.  

 

4.3.3 Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ 

Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ελφο ERP απαηηεί ζσζηφ θαη απνηειεζκαηηθφ project 

management. Απηφ πεξηιακβάλεη ζαθή θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, κε ηαπηφρξνλε 

αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο θαη ελφο ζρεδίνπ πφξσλ θαζψο θαη πξνζεθηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, ην πιάλν ηνπ project πξέπεη 

λα έρεη επηζεηηθφ ραξαθηήξα, αιιά λα είλαη θαη εθαξκφζηκν, κε ζρέδηα θαη 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ. 

Έλαο ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ project θαη έλα ζαθέο ζρέδην ζα 

βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα απνθχγεη παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα πηέζνπλ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ, λα δηαθηλδπλεχζνπλ ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη λα πεξηπιέμνπλ 

ηελ πινπνίεζε. Ρν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζαθψο ζηελ έλαξμε 

ηνπ, θαη πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα ιεηηνπξγηθά modules ηα νπνία ζα επηιέγνπλ 

γηα πινπνίεζε θαζψο θαη νη άκεζα επεξεαδφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο.  

4.3.4 Οκάδα Τινπνίεζεο   

ε νκάδα πινπνίεζεο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηδηαηηέξσο ηθαλά, πνπ 

επηιέγνληαη γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ηελ εκπεηξία ηνπο θαη γηα πξνεγνχκελεο 

επηηπρίεο ηνπο. Απηνί νη άλζξσπνη πξέπεη λα επηθνξηηζηνχλ κε ηε ζεκαληηθή επζχλε 

ηεο ιήςεο θξίζηκσλ απνθάζεσλ θαη κε ηε ζηαδηαθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ζ 

δηνίθεζε πξέπεη λα είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηελ νκάδα πινπνίεζεο, αιιά πξέπεη 

επίζεο λα δψζεη ηελ εμνπζηνδφηεζε γηα άκεζε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ.  
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Ζ νκάδα πινπνίεζεο είλαη ζεκαληηθή δηφηη είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

γεληθνχ, αξρηθνχ, ιεπηνκεξνχο project plan , πξνζδηνξίδνληαο δξαζηεξηφηεηεο, 

ππεπζπλφηεηεο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα. Δπίζεο, ε νκάδα πινπνίεζεο αλαγλσξίδεη 

πξνβιήκαηα θαη παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ θαη θαζπζηεξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ERP, αλαδεηάεη ηηο βέιηηζηεο ιχζεηο, θάλεη έγγξαθεο αλαθνξέο γηα ηηο πξαγκαηηθέο 

επηδφζεηο έλαληη ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη εμαζθαιίδεη φηη φινη νη 

απαξαίηεηνη πφξνη είλαη δηαζέζηκνη, φπσο απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε.  

Ζ νκάδα πινπνίεζεο απνηειείηαη απφ: 

 πεχζπλν Έξγνπ 

Δίλαη ν άλζξσπνο θιεηδί εθφζνλ θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 

έιεγρνπ ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Νη θχξηεο επζχλεο ηνπ είλαη ε επηινγή ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ κεζφδσλ, ν ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ, ε δεκηνπξγία ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο, ε ηεθκεξίσζε ηνπ έξγνπ θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δνπιεηάο. Νη βαζηθφηεξεο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ έξγνπ είλαη: 

- ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα απνηειείηαη full time. Γηα λα κπνξέζεη ε 

πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ λα ζηεθζεί κε επηηπρία, κέζα ζηα 

πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα θαη κέζα ζηα φξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξέπεη ν 

ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ λα έρεη ζέζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ project , σο λνχκεξν έλα 

πξνηεξαηφηεηα θαη λα απαζρνιείηαη κφλν κε απηή. 

- Ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη θάπνηνο πνπ βξίζθεηαη γηα αξθεηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ επηρείξεζε, ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε ρξφληα, ψζηε λα γλσξίδεη 

φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην έκςπρν δπλακηθφ θαη λα έρεη ηελ πιήξε εκπηζηνζχλε ηεο 

δηνίθεζεο. 

- Ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ είλαη πξνηηκφηεξν λα πξνέξρεηαη απφ ηκήκα 

παξαγσγήο, πσιήζεσλ, ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ ή πξνκεζεηψλ . 

- Ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα έρεη πνιχ θαιή ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, 

θαζψο θαη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ην ζεβαζκφ ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα έρεη θαιέο ζρέζεηο, δηφηη ε δνπιεηά ηνπ project leader ζρεηίδεηαη κε 

ζπλερφκελεο επαθέο θαη ζπλεξγαζίεο κε αλζξψπνπο δηαθφξσλ ηκεκάησλ. 
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Πεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ε εκπηζηνζχλε, ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε 

άκεζε επηθνηλσλία θαη ν ελζνπζηαζκφο. 

 

 Πχκβνπινη πινπνίεζεο  

Νη ζχκβνπινη πινπνίεζεο θαινχληαη λα κεηαθξάζνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

ησλ ρξεζηψλ ζε παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, εθαξκφδνληαο ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο πνπ έρεη επηιεγεί. Νη θπξηφηεξεο επζχλεο ησλ ζπκβνχισλ είλαη λα 

δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαηξέπνπλ θξάζεηο ζε δηαδηθαζίεο θαη ζε 

παξακέηξνπο δηαδηθαζηψλ, λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο 

ρξήζηεο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο λα πξνζπαζνχλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζε δεδνκέλν πεξηβάιινλ.  

 

 πεχζπλνη ππνζηήξημεο  

Δίλαη ε νκάδα πνπ ζα παξαιάβεη ην ζχζηεκα θαη ζα ππνζηεξίμεη ηνπο ρξήζηεο ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ ιεηηνπξγία. Νη θπξηφηεξεο επζχλεο απηήο ηεο νκάδαο ζπλνςίδνληαη 

ζηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ, ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο, ζηε ζπλερή επηθνηλσλία καδί 

ηνπο, ζηελ εχξεζε ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο αλαθνξάο πξνβιεκάησλ.  

 Αλψηεξε δηνηθεηηθή επηηξνπή  

Ζ αλψηεξε δηνηθεηηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

αλήθνπλ ζηε δηνίθεζε. Ζ απνζηνιή ηεο είλαη λα εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρεκέλε 

πινπνίεζε. Γηα λα επηηχρεη ην ζθνπφ ηεο, ηα κέιε ηεο νκάδαο απηήο ζπλαληηνχληαη 

κηα ή δπν θνξέο ην κήλα γηα λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη 

γηα λα βξνπλ ιχζεηο ζε πηζαλά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. 
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4.3.5 Αθξίβεηα Γεδνκέλσλ 

 Ζ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ είλαη έλα ζηνηρείν απνιχησο αλαγθαίν γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ERP. Ιφγσ ηεο νινθιεξσκέλεο θχζεο ηνπ ERP, εάλ γίλεη κηα 

ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζην ζχζηεκα, ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν ζα επεξεάζεη 

θαη  άιιεο εγγξαθέο θαη ζα έρεη κηα αξλεηηθή επίπησζε ληφκηλν ζε φιε ηελ 

επηρείξεζε. Δπνκέλσο , ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο 

αθξίβεηαο ησλ πξνο εηζαγσγή δεδνκέλσλ θαη γεληθφηεξα κε ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο 
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εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ, πξέπεη λα απνηειεί θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ελφο ERP project.  

4.3.6 Δθηελήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη απνηειεί αλ φρη ηνλ πην 

θξίζηκν, έλαλ απφ ηνπο πην θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο. Ζ πινπνίεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο ERP απαηηεί κηα θξίζηκε κάδα γλψζεσλ, ψζηε νη ρξήζηεο λα είλαη ζε 

ζέζε λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Έλα νη ππάιιεινη δελ θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα, 

ζα εθεχξνπλ δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηψληαο κφλν εθείλα ηα κέξε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνχλ. 

Ρα πιήξε νθέιε ηνπ ERP δελ κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηεζνχλ έσο φηνπ νη ηειηθνί 

ρξήζηεο κάζνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια. Γηα λα κπνξέζεη ε εθπαίδεπζε λα 

είλαη επηηπρεκέλε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

πινπνίεζεο ηνπ ERP. Ξνιιέο επηρεηξήζεηο ππνηηκνχλ, ηφζν ηε δηαδηθαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ ρξεζηψλ, φζν θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο, 

εμαηηίαο ηνπ θφζηνπο. Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο δεζκεπκέλε λα θαηαβάιεη 

ηα επαξθή θεθάιαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεζηψλ θαη λα ηα 

ελζσκαηψζεη σο ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ERP. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε 

επέλδπζε 10-15% απφ ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πινπνίεζεο ηνπ ERP, γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, απμάλεη ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο πεξίπνπ 80%.  

Ππρλά πνιινί ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην λέν 

ζχζηεκα, βαζηδφκελνη κφλν ζηελ εθπαίδεπζε. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο εθπαίδεπζεο πξνέξρεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θάησ απφ 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. πάξρεη ινηπφλ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ζπλέρηζε 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη κεηά ην ηέινο ηεο πινπνίεζεο. Ξεξηνδηθέο ζπλαληήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ  κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ εθπαίδεπζε έρεη δχν βαζηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο : 
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1. ηελ εθκάζεζε ρεηξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, κε παξάιιειε γλψζε ησλ εξγαιείσλ 

θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 

2. ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ, ε νπνία πξνθχπηεη φηαλ νη ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο έρνπλ πεηζηεί θαη έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαλ κέρξη ζήκεξα. Ξξέπεη επίζεο λα έρνπλ θαηαιάβεη 

γηαηί θαη πσο ε ρξήζε ελφο θαηλνχξγηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη επηηαθηηθή θαη 

πνηα ζα είλαη ηα νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε αιιά θαη γηα ηνπο ίδηνπο. 

Γηα ηελ έγθαηξε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ απαηηείηαη ε ηθαλνπνίεζε 

νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη παξαγφλησλ: 

- δξαζηηθή, ελεξγή θαη εκθαλήο ζπκκεηνρή ηεο Γηνίθεζεο 

ε αλάγθε γηα βαζηά εκπινθή ηεο δηνίθεζεο ζε απηή ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο είλαη 

επηηαθηηθή. Ζ νκάδα απηή είλαη ε πην ζεκαληηθή θαη ηδηαίηεξα ν γεληθφο δηεπζπληήο. 

Ζ αδπλακία εθπαίδεπζεο ηεο γεληθήο δηεχζπλζεο θαη θπξίσο ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή 

είλαη πηζαλφηαηα ν πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηπρία πινπνίεζεο ηνπ 

ERP. Έλαο άιινο βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ην ξίζθν. Ξσο είλαη δπλαηφ κηα 

επηρείξεζε λα επηηχρεη φηαλ έρεη απνθηήζεη αλψηεξα εξγαιεία δηνίθεζεο, αιιά νη 

ππεχζπλνη δελ γλσξίδνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ? 

 Νινθιεξσηηθή απνξξφθεζε ησλ αλζξψπσλ θιεηδηά 

Νη managers, θαη νη άλζξσπνη θιεηδηά πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ θαη ζα δηνηθήζνπλ ηε 

δηαδηθαζία αιιαγήο, πξέπεη πξψηα νη ίδηνη λα πεξάζνπλ απφ ηε δηαδηθαζία αιιαγήο. 

Θα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα κε απηφ, δηφηη ζα είλαη ε πξψηε 

νκάδα κέζα ζηελ επηρείξεζε πνπ ζα πεξάζεη απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Απηφ πνπ 

ηνπο ρξεηάδεηαη ινηπφλ, είλαη νιηθή απνξξφθεζε, κηα εληαηηθή θαη ζε βάζνο 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε, ψζηε λα γίλνπλ νη αγγειηνθφξνη ηεο αιιαγήο. 

Ξξνθαλψο είλαη βαζηθφ φηη ε δηνίθεζε ζα θαηαλνήζεη απηή ηελ αλάγθε θαη ζα ηελ 

ελδπλακψζεη ψζηε λα θαηαζηεί πξαγκαηηθφηεηα. 

- Νινθιεξσηηθή θάιπςε ζε θάζε ζεκείν ηεο επηρείξεζεο  
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Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα δηαηξέρεη φιε ηελ επηρείξεζε γηαηί ππάξρεη ε αλάγθε γηα 

αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζε φιν ην κήθνο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ πνπ είλαη αλαγθαίν 

είλαη ε εθπαίδεπζε ηεο θξίζηκεο κάδαο, ψζηε λα επηηεπρζεί έλα πςειφ επίπεδν ERP 

ελεκέξσζεο θαη ελζνπζηαζκνχ ζε φιε ηελ επηρείξεζε. 

πάξρεη κηα κηθξή νκάδα αηφκσλ πνπ πηζηεχεη ζην ERP, πνπ είλαη ελζνπζηαζκέλε κε 

ην ERP θαη πνπ επηζπκεί ηελ άκεζε πινπνίεζε ηνπ. πάξρεη επίζεο, έλα κηθξφ 

πνζνζηφ απφ κηα νκάδα αηφκσλ πνπ είλαη αξλεηηθή, πνπ δελ πηζηεχεη ζην ERP θαη 

ζηα απνηειέζκαηα ηνπ θαη εθθξάδεη ηελ ελαληίσζε ηεο. Νη πεξηζζφηεξνη αλήθνπλ 

ζηε κέζε, δελ είλαη δειαδή νχηε ελζνπζηαζκέλνη αιιά νχηε θαη απαηζηφδνμνη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ ERP. Απνζηνιή ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα κεηψζεη ην 

πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ σο  πξνο ην ERP αηφκσλ θαη λα απμήζεη ζεκαληηθά ην 

πνζνζηφ ησλ ελζνπζηαζκέλσλ.  

- Γηαξθήο ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο 

Ζ εθθίλεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο παξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζα 

δεκηνπξγήζεη νξηζκέλεο απνξίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ φια 

ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε live εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα 

ππάξρεη κηα εληζρπηηθή εθπαίδεπζε ε νπνία ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε φιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ ERP, εάλ ε επηρείξεζε ζέιεη λα απνθνκίζεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ηα νθέιε ηνπ. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ νη ρξήζηεο λα ελεκεξψλνληαη δηαξθψο γηα 

ελδερφκελεο  αλαβαζκίζεηο ή θαη γηα νξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ αθφκα 

εθκεηαιιεπηεί. 

- Αμηνπηζηία εθπαηδεπηή 

Ζ εθπαίδεπζε γηα ην ERP κπνξεί λα δηεπζχλεηαη απφ αλζξψπνπο ηεο επηρείξεζεο ή 

απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Πε απηφ ην ζηάδην θαη νη δπν είλαη απαξαίηεηνη. Ζ 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα γίλεη είηε κέζα ζηελ επηρείξεζε, είηε εθηφο. Βαζηθφ ζηνηρείν 

είλαη ε εκπεηξία θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ δηεπζχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο. Νη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα είλαη εηδηθνί, πξέπεη λα έρνπλ αζρνιεζεί κε 

πινπνηήζεηο ζπζηεκάησλ ERP, λα έρνπλ δειαδή κεγάιε πείξα ζε παξφκνηα project. 

Δάλ δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε πείξα ηφηε ε αμηνπηζηία ηνπο κεηψλεηαη θαηαθφξπθα 
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θαη ε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο λννηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ 

κέζα ζηελ επηρείξεζε, ίζσο λα κελ μεθηλήζεη πνηέ.  

4.3.7 ελζνπζηαζκόο  

 ε πινπνίεζε ελφο ERP είλαη έλα έξγν καθξνρξφλην, επίπνλν, θαη απαηηεί πνιχ 

δνπιεηά ε νπνία πξέπεη λα γίλεη κέζα ζηελ επηρείξεζε ελψ απηή ζπλερίδεη 

ηαπηφρξνλα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ψζηε λα μεθηλήζεη 

ζσζηά ε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο είλαη ε χπαξμε δηάρπηνπ ελζνπζηαζκνχ ζε φιε 

ηελ επηρείξεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Ν ελζνπζηαζκφο πξνθχπηεη φηαλ νη ρξήζηεο αξρίδνπλ λα βιέπνπλ ην ERP ζαλ ηε 

ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ κέρξη ηφηε αληηκεηψπηδαλ. Ν ελζνπζηαζκφο πξνθχπηεη 

φηαλ νη ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο ζθέθηνληαη φηη ην ERP δεκηνπξγεί άμηα, φηη αλ 

γίλεη ζσζηά, ζα κπνξέζεη λα ιχζεη πνιιά πξνβιήκαηα, θαη φηη ζα δψζεη ηελ 

απαξαίηεηε ψζεζε ζηελ επηρείξεζε ψζηε λα γίλεη πνιχ πην αληαγσληζηηθή θαη 

απνδνηηθή. Ν ελζνπζηαζκφο είλαη κεηαδνηηθφο. Κηα αξρηθή βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο 

ηεο επηρείξεζεο είλαη αξθεηή ψζηε λα εθηνμεχζεη ην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ  ζηα 

χςε. 

4.3.8 Γηνίθεζε επηρεηξεζηαθώλ αιιαγώλ 

Νη ππάξρνπζεο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ είλαη πιήξσο ζπκβαηέο κε ηε δνκή, ηα εξγαιεία , θαη 

ηνπο ηχπνπ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα ERP. Αθφκα θαη ην πην 

εχθακπην ERP ζχζηεκα επηβάιιεη ηε δηθή ηνπ ινγηθή ζηε ζηξαηεγηθή κηαο 

επηρείξεζεο, ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ θνπιηνχξα. Θαηά ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο ERP επηβάιιεη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη ησλ αλαζρεδηαζκφ ησλ 

βαζηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη / ή ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ. Νη λέεο δηαδηθαζίεο 

απαηηνχλ αληίζηνηρε επζπγξάκκηζε ζηνλ νξγαλσηηθφ έιεγρν, έηζη ψζηε λα 

δηαηεξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα αλαζρεδηαζκφ. Ν λένο απηφο 

ζρεδηαζκφο έρεη αληίθηππν ζηηο πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηεο 

επηρείξεζεο. Νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζε ζεκαληηθφ 
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βαζκφ ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο, ηελ πνιηηηθή, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ππαιιήινπο. 

Γπζηπρψο πνιινί δηνηθεηηθνί ππάιιεινη βιέπνπλ ην ERP απιά ζαλ έλα ζχζηεκα 

ινγηζκηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ θπξίσο ζαλ κηα ηερλνινγηθή πξφθιεζε. Γελ 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ην ERP κπνξεί λα αιιάμεη πιήξσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

επηρείξεζε αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο. Ν ηειηθφο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε 

βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο θαη φρη απηή θαζ΄ απηή ε εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επηρείξεζε θαη λα 

θαηεπζχλεηαη απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο θαη απφ ην ηκήκα information 

technology.  

Παθέζηαηα ε εθαξκνγή ελφο  ERP κπνξεί λα πξνθαιέζεη βαζηέο αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε θαη ζηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα. Αλ 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ  δελ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλν γηα ηηο επηθείκελεο 

αιιαγέο, ηφηε ε άξλεζε, ε αληίζηαζε θαη ην ράνο ζα είλαη νη πξνβιέςηκεο ζπλέπεηεο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πινπνίεζε. Δληνχηνηο, αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

θαηάιιειεο ηερληθέο απφ ην change management , ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλε λα απνδερηεί ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην λέν ERP 

ζχζηεκα , έλα ERP πνπ ζα παξέρεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ζα θαηαζηήζεη 

εθηθηέο πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο απ φηη πξψηα θαηλφηαλ πηζαλφ. Ζ δηνίθεζε πξέπεη 

λα είλαη αξθεηά εχθακπηε, ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο απηέο ηηο επθαηξίεο.   

4.3.9  ύζηεκα αμηνιόγεζεο 

Ρν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απνηηκά ηελ επηξξνή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη πξέπεη λα 

ζρεδηαζηεί κε κεγάιε πξνζνρή. Ρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξέπεη δείμνπλ φηη ην 

ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Υζηφζν, πξέπεη λα ζρεδηαζηεί 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ελζαξξχλεη ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο θαη ιεηηνπξγίεο. 

Ρέηνηα θξηηήξηα κπνξεί λα είλαη νη έγθαηξεο παξαδφζεηο, ην κεηθηφ θέξδνο, ην 

γχξηζκα ησλ απνζεκάησλ, ε απφδνζε ησλ πξνκεζεπηψλ , ε απφδνζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ην customer service level.  

Ρν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πξέπεη λα πινπνηεζεί ζην αξρηθφ ζηάδην, ψζηε ε δηνίθεζε, 

νη πξνκεζεπηέο θαη νη ρξήζηεο λα κνηξαζηνχλ κηα ζαθή θαηαλφεζε ηνπ ζηφρνπ. 



  

 

 

 57 

Δάλ θάπνηνο δελ είλαη ηθαλφο λα επηηχρεη ηνπο πξνζπκθσλεκέλνπο ζηφρνπο ,πξέπεη 

είηε λα ιάβεη ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα είηε λα αληηθαηαζηαζεί. ηαλ φκσο νη νκάδεο 

επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ηφηε πξέπεη ε αληακνηβή λα παξνπζηάδεηαη κε 

πνιχ εκθαλή ηξφπν. Ρν project πξέπεη λα ειέγρεηαη ζηελά κέρξη λα νινθιεξσζεί 

δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο, ελψ ην ζχζηεκα πξέπεη λα παξαηεξείηαη θαη λα 

αμηνινγείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. 

Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε δηνίθεζε ππνζηεξίδεη φηη ε παξαγσγηθφηεηα θαη  ε 

απνδνηηθφηεηα ζα αξρίζεη λα βειηηψλεηαη αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ ην ERP ζα αξρίζεη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη. Αληί απηνχ, επεηδή ην λέν ζχζηεκα είλαη πνιχπινθν θαη 

απαηηεηηθφ ζηε ρξήζε, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην ελδερφκελν 

κηαο αξρηθήο θαη πξνζσξηλήο κείσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. ζν απμάλεηαη ε 

ρξήζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, ηφζν απμάλεηαη θαη ε νηθεηφηεηα ησλ ρξεζηψλ κε 

απηφ, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ βειηηψζεσλ. Θαηά ζπλέπεηα, νη 

ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηα ρξνληθά πιαίζηα πξέπεη λα 

ελαξκνληζηνχλ θαη λα επζπγξακκηζηνχλ.  

4.3.10 Οιηζηηθή αληίιεςε δηαδηθαζηώλ 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο ERP ζπζηήκαηνο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα 

έρεη κηα νιηζηηθή αληίιεςε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ξνηθίια δεηήκαηα ζε ζηξαηεγηθφ, 

δηνηθεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί 

ην κέγηζην απνηέιεζκα απφ ην ERP. Δπηπιένλ, γηα επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα, κηα 

επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη επηηχρεη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο 

ηνκείο: αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο αιιαγψλ, απνηειεζκαηηθφ project 

management, ελνπνίεζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε 

ην information technology θαη νινθιεξσκέλε γλψζε ηερληθψλ ζεκάησλ ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ ERP.    

5. Γηαδηθαζία επηινγήο ERP ζπζηήκαηνο 

Γεδνκέλνπ φηη έλα ζχζηεκα ERP απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε ζα επηβάιιεη ηε δηθή ηνπ 

ινγηθή ζηε ζηξαηεγηθή, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο, είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε ε δηαδηθαζία επηινγήο ζπζηήκαηνο ERP, λα δηεπζχλεηαη κε 



  

 

 

 58 

ηδηαίηεξε πξνζνρή. Νη κεγαιχηεξεο απνηπρίεο εθαξκνγήο επηρεηξεκαηηψλ 

ζπζηεκάησλ θαίλνληαη λα παξνπζηάδνληαη φηαλ νη λέεο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο θαη 

αλάγθεο δελ ζπλδπάδνληαη επηηπρψο κε ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αλακέλνπλ κηα αιιαγή ή κηα αλαβάζκηζε 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ, ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε ή επηά έηε. Κε ηε 

ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ηεο επέθηαζεο  ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ θαη ηθαλνηήησλ, θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ 

ινγηζκηθνχ, ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο επηινγέο γηα ηα ζπζηήκαηα ERP. Δλψ ηα 

πεξηζζφηεξα παθέηα ERP έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο, παξνπζηάδνπλ θαη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο. Νη πεξζφηεξνη πξνκεζεπηέο παθέησλ ERP ελζσκαηψλνπλ ζε απηά 

νξηζκέλεο θηινζνθίεο δηνίθεζεο θαη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο ζεσξνχλ 

βέιηηζηεο. Θαηά ζπλέπεηα ε αγνξά κηαο επηρεηξεκαηηθή εθαξκνγήο ERP είλαη θάηη  

ζαθψο πην πνιχπινθν απφ ηελ απιή αγνξά ελφο ινγηζκηθνχ. Νπζηαζηηθά, ζεκαίλεη 

ηελ απνδνρή  ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρεη ελζσκαηψζεη ζην 

ζχζηεκα ηνπ ν εθάζηνηε πξνκεζεπηήο. Έηζη θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα 

πξνζπαζήζεη λα επηιέμεη θαη λα εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα πνπ λα ππνγξακκίδεη θαη λα 

αλαδεηθλχεη ηηο κνλαδηθέο αληαγσληζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, βνεζψληαο θηφιαο 

παξάιιεια λα ππεξληθήζεη ηηο αληαγσληζηηθέο αδπλακίεο. Ν ηειηθφο ζηφρνο δελ 

πξέπεη λα είλαη απηή θαζ’ απηή ε εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ, αιιά ε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

ERP.  

Κε κηα πξνζεθηηθή κειέηε, δηαπηζηψλνπκε φηη ην 80-90% ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη άθξσο ηππνπνηεκέλα θαη θνηλά γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο, ελψ κφλν ην 10-20% είλαη δηαθνξεηηθά θαη πξνζαξκνζκέλα 

ζπζηήκαηα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο ε επηρείξεζε 

πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηηο θξίζηκεο επηρεηξεζηαθέο ηεο αλάγθεο θαζψο θαη ηα 

επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ηνπ επηιεγκέλνπ ζπζηήκαηνο.  

Γπν επδηάθξηηεο κέζνδνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επηινγή ERP 

ζπζηεκάησλ. Κηα κέζνδνο είλαη λα επηιέγεη έλα παθέην ινγηζκηθνχ πάλσ ζην νπνίν 

ζα ρηηζηνχλ φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ άιιε κέζνδνο είλαη λα 
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θαζνξηζηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο θαη κε βάζε απηά λα επηιέγεη έλα παθέην 

ην νπνίν ζα «ρηηζηεί» νπζηαζηηθά πάλσ ζε απηέο.  

Ρππνπνηεκέλα παθέηα φπσο είλαη ην SAP R/3 θαη ην People soft απαηηνχλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ηα εθαξκφδνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο επάλσ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ SQL θαη ε ORACLE έρνπλ πην αλνηρηή αξρηηεθηνληθή, 

δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηα εθαξκφδνπλ λα 

πξνζαξκφζνπλ ην ινγηζκηθφ επάλσ ζηηο πθηζηακέλεο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, νη 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηα δηθά 

ηνπο ζπζηήκαηα γηα νινθιήξσζε. Αλαπηχζζνληαο έλα in-house ινγηζκηθφ ππάξρεη 

ε ειεπζεξία λα βξεζνχλ δεκηνπξγηθέο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο. 

Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εηαηξία DELL , ε νπνία ην 1996 ζρεδίαδε λα 

εθαξκφζεη ην παθέην SAP R/3. Όζηεξα απφ πξνηξνπή ηεο δηνίθεζεο, ε εηαηξεία δελ 

πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ, δηφηη πίζηεπε φηη ην ζχζηεκα δελ 

ζα ήηαλ ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηελ αζπλήζηζηε εηαηξηθή αλάπηπμε. Αληί απηνχ, ε 

επηρείξεζε ζρεδίαζε κηα αλνηρηή αξρηηεθηνληθή, πάλσ ζηελ νπνία ζα είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη θαη λα αθαηξέζεη άκεζα εθαξκνγέο θαη λα επηιέμεη 

ινγηζκηθφ απφ πνηθίινπο πξνκεζεπηέο.  

Ζ ζεκαζία ηνπ αθξηβή θαζνξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο παθέηνπ ERP δελ 

πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ππνηηκεζεί. Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή επηινγή, 

πξνηείλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη έληεθα 

ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. 

 

5.1 Γεκηνπξγία νξάκαηνο 

Θαζνξηζκφο ηεο εηαηξηθήο απνζηνιήο, ησλ ζηφρσλ θαη ηεο απνζηνιήο. Σξήζε cross-

functional νκάδσλ θαη ηεο δηνίθεζεο, γηα ην έιεγρν ησλ πθηζηακέλσλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Δίλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν γίλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ ERP. Δάλ εκπιέθνληαη πνιιέο εγθαηαζηάζεηο , ε 

δηαδηθαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο. 
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Κφιηο ην φξακα εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, πξέπεη απηφ λα γίλεη γλσζηφ ζε 

νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. 

5.2 Γεκηνπξγία θαηαιόγνπ ιεηηνπξγηώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ  

Πχληαμε κηαο νκάδαο απνηεινχκελεο απφ άηνκα γεληθήο απνδνρήο, ηα νπνία είλαη 

εμνηθεησκέλα κε δηάθνξα παθέηα ινγηζκηθνχ θαη κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ 

νκάδα απηή ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ απαηηνχληαη, ψζηε ην ινγηζκηθφ απνηειεζκαηηθά λα ππνζηεξίδεη 

θάζε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή θαζψο ην γεληθφ φξακα ηεο επηρείξεζεο. 

5.3 Γεκηνπξγία θαηαιόγνπ ππνςεθίσλ εηαηξεηώλ παξνρήο ινγηζκηθνύ  

Ν θαηάινγνο απηφο ζα θαηαξηηζηεί κε βάζε ην κέγεζνο θαη ηνλ ηχπν ηεο 

επηρείξεζεο ή ηεο βηνκεραλίαο θαη απφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο 

εηαηξείεο – ρξήζηεο ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν.  

5.4 Πξνθαηαξθηηθή αμηνιόγεζε ησλ ππνςήθησλ 

Αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ εηαηξεηψλ θαη παξερφκελσλ παθέησλ κε βάζε ηελ 

SWOT αλάιπζε, ειέγρνληαο δειαδή ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ησλ ππνςεθίσλ 

θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή 

θάπνηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε σλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ πξέπεη λα είλαη 

πνιπθξηηεξηαθή θαη λα αθνινπζήζεη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία.  

5.5 Γεκηνπξγία ηνπ Request for Proposal  

Ρν RFP ζπλήζσο πεξηέρεη έλα θαηάινγν ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηζπκεί ε επηρείξεζε θάζε 

ηκήκα ή δηαδηθαζία λα ιεηηνπξγεί , νξηνζεηεί ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απφδνζεο 

θαζψο θαη νδεγίεο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, φξνπο θαη δεζκεχζεηο.  

Αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη επηινγή δχν ή ηξηψλ ηειηθψλ ππνςεθίσλ  
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Πε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη αμηνιφγεζε, ηφζν φζνλ αθνξά ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ, φζν θαη κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνκεζεπηή, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο κε 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θαη δεηνχληαη πξφζζεηεο δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο. Ρν 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε επηινγή ησλ δχν ή ηξηψλ επηθξαηέζηεξσλ 

ζπζηεκάησλ. Ρα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα πνπ εμεηάδνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία 

είλαη : 

 Διιεληθνπνηεζε 

 Δπεθηαζηκφηεηα 

 Ξξνζαξκνζηηθφηεηα  

 Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

 δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε αλεμάξηεηεο  εθαξκνγέο  

 νινθιήξσζε βάζεο δεδνκέλσλ 

 γιψζζα πινπνίεζεο  

 γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

 νηθνλνκηθή ηζρχο πξνκεζεπηή 

 εκπεηξία ζε παξφκνηεο εγθαηαζηάζεηο  

 ISO πξνκεζεπηή (αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, πινπνίεζε θαη ζπληήξεζε- εγγχεζε) 

 Θφζηνο θαη ρξφλνο  (ινγηζκηθνχ / HW, πινπνίεζεο, εθπαίδεπζεο, 

ππνζηήξημεο).  

 

5.6 Σειηθή αμηνιόγεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη επηινγή ηνπ ηειηθνύ 

πξνκεζεπηή  

ηαλ νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ηα ζχζηεκα πνπ ζα πινπνηήζνπλ, επεξεάδνληαη 

άκεζα απφ ηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ ζπζηήκαηνο, απφ ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ, απφ ηελ επθαηξία εθαξκνγήο, απφ ηελ επειημία θαη ηελ εχθνιε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζε λέεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, απφ ην ηερλνινγηθφ ξίζθν θαη 

απφ ηελ αλακελφκελε απφδνζε ηεο επέλδπζεο.  

 Αμηνιόγεζε ηεο πξνηεηλόκελεο επέλδπζεο 
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Κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν παθέην πνπ ηειηθά έρεη πνπ επηιεγεί κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ ηα αλακελφκελα, κεηξήζηκα θαη κε , νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ κε ην 

θφζηνο πινπνίεζεο. Ρα κεηξήζηκα νθέιε κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε απνζεκάησλ, πην αθξηβή πξφβιεςε κειινληηθψλ απαηηήζεσλ, απμεκέλε 

παξαγσγηθφηεηα θαη έγθαηξεο παξαδφζεηο, βειηησκέλν customer service, εμάιεηςε 

πεξηηηψλ θαη αληηθαηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη κείσζε θφζηνπο. Ρα κε κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ βειηησκέλεο επηθνηλσλίεο, πην άκεζε θαη 

γξήγνξε πιεξνθφξεζε θαη πςειφηεξν εζηθφ. 

Κιείζηκν Γηαγσληζκνύ 

Γηαπξαγκάηεπζε θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο 

Πεηξακαηηθή εθαξκνγή ελόο demo 

Ν ζθνπφο απηήο ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο είλαη ε απνθάιπςε ζεκαληηθψλ 

εθπιήμεσλ, ηφζν ζεηηθψλ φζν θαη αξλεηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ινγηζκηθφ θαη 

πνπ ζα επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο.  

 Δπηθύξσζε ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ERP. 

 

5.7 ηξαηεγηθέο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ ERP 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη ιεθζεί ε απφθαζε πινπνίεζεο ηνπ ERP ζπζηήκαηνο θαη 

έρνπλ πξνεγεζεί φια ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηρείξεζεο, 

αθνινπζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ ERP, γηα ηελ νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί ηξεηο βαζηθέο 

ζηξαηεγηθέο: 

 Παξάιιειε πξνζέγγηζε 

Πηε κέζνδν απηή ην παιαηφ θαη ην λέν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα, 

κέρξη λα γίλεη απνιχησο βέβαην φηη ην λέν ιεηηνπξγεί ζσζηά. Απηή είλαη θαη ε πην 

αζθαιήο κέζνδνο κεηαηξνπήο γηαηί αλ ππάξρνπλ ιάζε ή δηαθνπέο θαηά ηελ 
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επεμεξγαζία, ην παιαηφ ζχζηεκα δίλεη ηε ιχζε. Ρα απνηειέζκαηα απφ ην λέν 

ζχζηεκα ζπγθξίλνληαη κε απηά ηνπ παιαηνχ, θαη φηαλ δηαπηζησζεί φηη ην λέν 

ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θπζηνινγηθά ρσξίο πξνβιήκαηα, θαηαξγείηαη ην παιαηφ. 

Ζ ρξήζε θαη ε εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ αληηκεησπίδεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ νξηζκέλεο δπζθνιίεο. Δίλαη κηα κέζνδνο πνπ 

απαηηεί επαξθέο, θαηάιιειν θαη πνιππιεζέο πξνζσπηθφ, απαηηεί λα δαπαλεζεί 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα νινθιεξσζεί, είλαη πνιχπινθε θαη νπζηαζηηθά 

δεκηνπξγεί πςειφ θφζηνο ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ζπληεξεί θαη ιεηηνπξγεί 

ηαπηφρξνλα, δχν ζπζηήκαηα. 

 Άκεζε εθαξκνγή  

 Ζ αδπλακία εθαξκνγήο ηεο παξάιιειεο κεζφδνπ, νδεγεί νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο 

ζηελ αλαδήηεζε άιισλ επηινγψλ εγθαηάζηαζεο. Κηα άιιε ιχζε είλαη ε άκεζε 

εθαξκνγή ηνπ λένπ ERP ζπζηήκαηνο, κε ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ηνπ παιαηνχ. Ρν 

παιηφ ζχζηεκα αληηθαζίζηαηαη νιφθιεξν απφ ην λέν ζχζηεκα ρσξίο λα ππάξρεη 

θακία παξάιιειε δξαζηεξηφηεηα. Ζ ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ αληηκεησπίδεη 

νξηζκέλεο ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. Ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ πξψηε 

πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο , απφ ην  θπξίσο πξφγξακκα παξαγσγήο θαη 

απφ ην ΚRP, κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αλακελφκελν, κε 

απνηέιεζκα λα ζπζζσξεπηεί κεγάινο αξηζκφο πιεξνθνξηψλ θαη νη ρξήζηεο λα κελ 

είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ.  Ρν απνηέιεζκα απηήο ηεο αδπλακίαο ρεηξηζκνχ 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ζα είλαη ε αζηνρία θαη ε ηειηθή απνηπρία νξζήο εθαξκνγήο ηνπ 

ERP. Ζ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο θαη ε απνηπρία 

εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ERP, ζα έρεη σο κέζν απνηέιεζκα ηε δηάρπζε, 

ιαλζαζκέλσλ θαη κε πνιιέο ειιείςεηο, πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε 

ιαλζαζκέλεο εληνιέο παξαγσγήο, απνζέκαηα θαη εθηειέζεηο παξαγγειηψλ. Ρν παιηφ 

ζχζηεκα δελ κπνξεί λα βνεζήζεη γηαηί έρεη ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί θαη νη 

πιεξνθνξίεο ηνπ δελ είλαη πηα δηαζέζηκεο. Ρν λέν ζχζηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε δελ βνεζά ηελ επηρείξεζε, κάιινλ ηε ζπλζιίβεη. ζπνπ λα 

ζπλεηδεηνπνηεζεί ε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα 

επηζηξέςεη ζην παιηφ ζχζηεκα δηφηη νη ηζνξξνπίεο  ησλ απνζεκάησλ θαη φια ηα 
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ζηνηρεία δελ ηζρχνπλ πιένλ θαη είλαη κάιινλ απίζαλν λα ηα θαηαζθεπάζνπλ απφ ηελ 

αξρή. Νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη ηπρεξέο θαη πεξλνχλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία 

αιψβεηεο. πάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ φπνπ έραζαλ κεξίδην αγνξάο 

θαη θηλδχλεςε ε βησζηκφηεηα ηνπο γηα απηφ ην ιφγν. Νη δηαθνπέο θαη ε δαπάλε γηα 

δηνξζψζεηο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο.  

 

Γνθηκαζηηθή – πηινηηθή πξνζέγγηζε 

Ν ζσζηφο ηξφπνο  πινπνίεζεο  ηνπ έξγνπ είλαη  πηινηηθή ρξήζε ηνπ λένπ ERP. 

Δπηιέγεηαη κηα νκάδα πξντφλησλ ή έλα πξντφλ ην νπνίν δελ πεξηέρεη πνιινχο 

θσδηθνχο, θαη γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ λένπ παθέηνπ. Ν ζθνπφο απηήο ηεο 

δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο, είλαη λα δηαπηζησζεί φηη ην πξφγξακκα παξαγσγήο, ην 

ΚRP θαη ην ERP ιεηηνπξγεί θαλνληθά, πξνηνχ ρηιηάδεο ή εθαηνκκχξηα θσδηθψλ 

εηζέιζνπλ ζην ζχζηεκα. Ζ θαλνληθή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία αλαθέξεηαη ηφζν 

ζηελ ηερληθή πιεπξά, αλ ιεηηνπξγεί δειαδή θαιά ην ινγηζκηθφ, φζν θαη ζηελ 

πιεπξά ησλ ρξεζηψλ, αλ δειαδή νη ρξήζηεο θαηαιαβαίλνπλ ην ζχζηεκα θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ θαη αλ γλσξίδνπλ πψο ζα ρεηξηζηνχλ.  

Δάλ ην ERP δελ ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  πηινηηθήο εθαξκνγήο, ε 

επηρείξεζε δελ ζα αληηκεησπίζεη κεγάιν πξφβιεκα δηφηη κφλν ε κεηνςεθία ησλ 

θσδηθψλ δηαρεηξίδεηαη απφ ην λέν ζχζηεκα. Πρεδφλ φινη νη θσδηθνί  ειέγρνληαη απφ 

ην παιηφ ζχζηεκα. Έηζη θαη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο νη ιίγνη απηνί θσδηθνί κπνξνχλ 

λα πεξαζηνχλ ζην παιηφ ζχζηεκα. Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, είλαη λα 

δηαπηζησζεί ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, λα εληνπηζηνχλ δειαδή νη 

αηηίεο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ ψζηε λα δνθηκαζηεί ην ζχζηεκα μαλά γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ε επηρείξεζε ζηελ νιηθή πινπνίεζε 

θαη εθαξκνγή ηνπ ERP είηε ηαπηφρξνλα είηε ζηαδηαθά.  
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5.8 Κόζηνο/ κεηνλεθηήκαηα – νθέιε/ πιενλεθηήκαηα 

Πε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα αλάιπζε ηνπ θφζηνπο, ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ θαζψο θαη ησλ σθειεηψλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζε γεληθέο 

γξακκέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ERP ζπζηεκάησλ.  

5.8.1 Κόζηνο 

Έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα ρσξίζνπκε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ θφζηνπο είλαη ν 

δηαρσξηζκφο κέζσ ηεο πξναλαθεξζείζαο ABC ηαμηλφκεζε Α= ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, Β= νη πιεξνθνξίεο, ηα δεδνκέλα, θαη Γ= hardware & software. Αο 

μεθηλήζνπκε ηελ θαηαγξαθή αληίζηξνθα: 

5.8.1.1  Γ= hardware & software 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δαπάλεο: 

1. Θαηλνχξγην hardware (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θνξεηά ηεξκαηηθά, εθηππσηέο, 

scanners, servers) θαη software (ERP software, ζπκπιεξσκαηηθά παθέηα 

ινγηζκηθνχ, εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο) ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ERP. 

2. Δγθαηάζηαζε θαη ξχζκηζε ηνπ θαηλνχξγηνπ ζπζηήκαηνο  

3. Έιεγρνο θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ  

4. Γηαζχλδεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ ζπζηήκαηνο κε ην παιηφ ζχζηεκα ή κε θάπνηα κφλν 

κέξε ηνπ παιαηνχ γηα ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ 

5. Αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ documentation  

6. Ξαξνρή θαη εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  

7. επηπιένλ ρξεψζεηο πξνβιέςηκεο θαη κε, απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ software θαη  

ηνπ hardware  
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5.8.1.2  Β= Πιεξνθνξίεο (data) 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δαπάλεο: 

1.Αθξίβεηα ζηελ θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ 

2. Απζηεξή παξαθνινχζεζε θαη ζπληήξεζε ησλ αξρείσλ ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ 

ηε δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο 

3. Απζηεξή δνκή. Ξιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ζηνπο θαηαιφγνπο πιηθψλ θαη ζηα 

θαζενιφγηα 

4. Ππκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

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

νη πιεξνθνξίεο θάζε θσδηθνχ. 

5.8.1.3 Α= Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

Ζ θαηεγνξία αχηή πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δαπάλεο: 

1.Ρελ νκάδα ηνπ project , ηνπ ππεχζπλν ηνπ project θαη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

ππαιιήινπο 

2. Ρελ εθπαίδεπζε , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ θαη 

ζεκηλαξίσλ 

3. ηελ θαζνδήγεζε απφ έκπεηξνπο ζπκβνχινπο κε εμεηδίθεπζε ζηα ERP ζπζηήκαηα 

5.9 Μεηνλεθηήκαηα 

Αλ θαη ηα ERP ζπζηήκαηα δηαηεξνχλ έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ σθειεηψλ θαη 

πιενλεθηεκάησλ, εκθαλίδνπλ θαη νξηζκέλα ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα: 

Τςειό θόζηνο πινπνίεζεο: ην πςειφ θφζηνο πινπνίεζεο, έρεη σο απνηέιεζκα 

πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζνπλ έλα έξγν ERP. Γη 

απηφ ην ιφγν κηα επηρείξεζε πνπ πξνγξακκαηίδεη λα επελδχζεη ζε έλα ERP πξέπεη 
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λα έρεη δηακνξθψζεη κηα θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη λα έρεη κηα ζαθή εηθφλα γηα ην 

θφζηνο. 

Μεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα πινπνίεζεο: ε πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ 

εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ, απνηειεί κηα 

καθξνρξφληα θαη επίπνλε δηαδηθαζία.  

Γέζκεπζε ζην «άξκα» ελόο θαηαζθεπαζηή (ERP vendor) θαη κεγάινο βαζκφο 

εμάξηεζεο απφ απηφλ.  

 Δπηπηώζεηο ζηνπο εξγαδνκέλνπο  ηεο επηρείξεζεο , ιφγσ ηεο αιιαγήο 

θηινζνθίαο πνπ επηβάιιεη ην λέν ζχζηεκα θαη πηζαλέο αληηδξάζεηο.  

Τςειό θόζηνο ζπληήξεζεο θαη αλαβαζκίζεσλ 

Μηθξόο βαζκόο επειημίαο. Νη ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ 

δηαδηθαζίεο δηαξθνχο βειηίσζεο. Νη βειηηψζεηο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Νη απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο είλαη ρξνλνβφξεο θαη 

δαπαλεξέο απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα ζχζηεκα ERP έρεη κπεη ζε ιεηηνπξγία. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο, πξσηνβνπιίεο, JIT, KANBAN θαη  κείσζεο 

ρξφλσλ εθθίλεζεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο παξεκπνδίδνληαη κεηά απφ ηελ 

εηζαγσγή ησλ ζπζηεκάησλ.  

5.10 Οθέιε θαη πιενλεθηήκαηα  

Ρα ERP ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ θαη εληζρχνπλ ζεκαληηθά ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζπλεηζθέξνληαο ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ, πιηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ κίαο επηρείξεζεο. πάξρνπλ  πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί κηα εηαηξεία λα απνθνκίζεη νθέιε απφ έλα ERP, ηα 

ζεκαληηθφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη: 

 

Βειηησκέλν Customer Service θαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 
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Γηα νξηζκέλεο εηαηξείεο, ν θχξηνο ζηφρνο ηνπο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ πσιήζεσλ ζε 

έλα νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Πε θάζε πεξίπησζε, ε αχμεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλεπάγεηαη φηη δελ ζα ππάξρνπλ ρακέλεο 

πσιήζεηο εμαηηίαο εζσηεξηθψλ αδπλακηψλ. Ρν ERP έρεη ηε δπλαηφηεηα ζε πνιιέο 

επηρεηξήζεηο λα απνζηέιινπλ έγθαηξα ηα παξαγγειζέληα πξντφληα, λα 

πξνεηνηκάδνπλ θαη λα απνζηέιινπλ ηηο παξαγγειίεο ζε ιηγφηεξν ρξφλν απφ απηφλ 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα αμηνπνηνχλ ηνπο πσιεηέο κε κεγάιε απνδνηηθφηεηα. Ζ 

κείσζε ησλ ιαζψλ ζηηο παξαγγειίεο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ πειάηε 

ζε νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο, ε άκεζε ελεκέξσζε ησλ πξνκεζεπηψλ, ν 

αθξηβήο θαη ηαρχηεξνο ρξφλνο παξάδνζεο, ζπλεπάγεηαη παξνρή πςεινχ επηπέδνπ 

Customer Service θαη επνκέλσο δεκηνπξγία πηζηψλ θαηαλαισηψλ θαη αχμεζε ησλ 

θεξδψλ γηα ηελ εηαηξεία.  

Ρν ERP κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχ ηζρπξφ φπιν δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, φζνλ αθνξά ηηο πσιήζεηο θαη ην Customer Service. Δηαηξείεο πνπ 

έρνπλ εθαξκφζεη ERP ζπζηήκαηα, επηβεβαηψλνπλ απμεκέλν Customer Service απφ 

15% κέρξη 30%. Πηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ε αχμεζε ηνπ Customer Service 

ζεκαίλεη θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο.  

Αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο  

Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πξνέξρεηαη σο άκεζν απνηέιεζκα ησλ έγθπξσλ θαη  

έγθαηξσλ πξνγξακκάησλ πνπ παξέρεη ην ERP . ε παξαγσγηθφηεηα απμάλεηαη δηφηη: 

- εμαζθαιίδεη, παξέρεη ζηελ παξαγσγή θαη ζηε ζπλαξκνιφγεζε ην θαηάιιειν 

ζχλνιν πιηθψλ, έηζη ψζηε λα εμαιείθνληαη ηα αθαηάιιεια θνκκάηηα θαη πιηθά θαη ε 

ζπαηάιε ρξφλνπ.  

-Κεηψλεη δξαζηηθά ην πνζφ ησλ αηθληδηαζηηθψλ θαη αλαγθαζηηθψλ αιιαγψλ ζην 

πξφγξακκα ηεο παξαγσγήο.  
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-Απαηηεί πνιχ κηθξφηεξν ρξφλν ν νπνίνο ζα αλαισζεί ζε εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ 

πξνβιεθζεί θαη πνιχ κηθξφηεξν ρξφλν ζε ππεξσξίεο, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο 

νξαηφηεηαο θαη ηεο θαιχηεξεο νξγάλσζεο θαη πξφγλσζεο.  

- ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ απνθαιχπηνπλ φηη νη εηαηξείεο πνπ εθάξκνζαλ 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ERP αχμεζαλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο θαηά 11-20%.  

 

Μεησκέλν θόζηνο αγνξώλ  

Ρν ERP παξέρεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ζηνπο πξνκεζεπηέο, ψζηε λα έρνπλ έγθπξα 

πξνγξάκκαηα, θαιχηεξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

Απφ ηε  ζηηγκή πνπ νη επηρεηξήζεηο-πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο απαιιαρηνχλ απφ 

ην θιαζηθφ ζχζηεκα αλαπαξαγγειίαο, νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο πνιχ πην απνδνηηθά θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο. Έλα κέξνο απφ απηή 

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

ηηκνιφγεζε, ε νπνία κπνξεί λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο θαη ηα ζπλνιηθά θέξδε.  

Ξεξαηηέξσ, ηα έγθπξα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα απειεπζεξψζνπλ ηνπο αγνξαζηέο 

απφ δηαδηθαζίεο πνπ θνζηίδνπλ ηφζν ζε ρξήκα, φζν θαη ζε ρξφλν θαη λα δψζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα απαζρνιήζνπλ πφξνπο γηα core business 

processes . επνκέλσο, ε κείσζε δελ πξνέξρεηαη απιψο απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο, 

αιιά κάιινλ απφ ηε ζπλνιηθή κείσζε ησλ δαπαλψλ αγνξψλ. Ζ έξεπλα, καο δίλεη 

ην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ERP κεηψλεη ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο αγνξψλ θαηά 7-

13% . ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο ην κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ην ERP 

πξνέξρεηαη απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο αγνξψλ. 

Βειηησκέλε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο 

Ρα ζπζηήκαηα ERP ηππνπνηνχλ θαη ελνπνηνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θάησ 

απφ κηα εληαία πιαηθφξκα, θαηαξγνχλ ηηο λεζίδεο πιεξνθνξηψλ, απινπνηνχλ ηελ 

επηθνηλσλία θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ πινπνίεζε λέσλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Ρα απαξαίηεηα δεδνκέλα εηζάγνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ κφλν 
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κηα θνξά θαη ην ζχζηεκα ελεκεξψλεη απηφκαηα, φια ηα ζπλδεφκελα πεδία, κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα γηα ιάζνο θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ.  

Μεησκέλα απνζέκαηα 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο, 

νδεγεί ζε έγθπξα πξνγξάκκαηα κε απνηέιεζκα ε παξαγσγή λα ιεηηνπξγεί πνιχ 

απνδνηηθά, ρσξίο ιάζε θαη κε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ. Ν πξνζεθηηθφο απηφο 

ζρεδηαζκφο, έρεη σο απνηέιεζκα φια ηα πξντφληα λα απνζηέιινληαη έγθαηξα, νη 

απαηηήζεηο ζε πξψηεο χιεο λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο θαη ηειηθά ην επίπεδν 

ησλ απνζεκάησλ ζε πξψηεο χιεο θαη ηειηθά πξντφληα λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά.  

Μεησκέλν απαξραησκέλν θαη απαμησκέλν απόζεκα 

Ζ απμεκέλε ηθαλφηεηα γηα δηνίθεζε ησλ αιιαγψλ, νη θαιχηεξνη κεραληζκνί 

πξφβιεςεο, ε χπαξμε κηθξφηεξνπ ξίζθνπ θαη ην ρακειφηεξν επίπεδν απνζεκάησλ 

νδεγεί ζηε κείσζε ησλ απαξραησκέλσλ θαη απαμησκέλσλ απνζεκάησλ. Πε πνιιέο 

εηαηξείεο ην απαξραησκέλν θαη απαμησκέλν απφζεκα απνηειεί θξπθφ θφζηνο, 

σζηφζν επεηδή απηφ  κπνξεί λα είλαη κεγάιν, απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

Πξνώζεζε ηεο νινθιήξσζεο 

Ρν ERP ελεκεξψλεη απηφκαηα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

επηρεηξεζηαθψλ ηκεκάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Δπνκέλσο, ε επηθνηλσλία θαη ε 

νινθιήξσζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ βειηηψλεηαη 

θαηά κήθνο νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο.  

Πξνζαξκνγή ζηελ παγθνζκηνπνίεζε 

Ρν ERP επηηξέπεη ηελ εχθακπηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ηνπ λνκίζκαηνο θαη ησλ 

πξνηχπσλ ινγηζηηθήο. Βειηηψλεη έηζη ηελ πξνζαξκνγή ζηα πνιπεζληθά 

επηρεηξεζηαθά πεξηβάιινληα .  

Πξόζβαζε ζην ηζηνξηθό ηνπ πειάηε 
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Ζ εηαηξεία κπνξεί λα κειεηήζεη αλά πάζα ζηηγκή ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηνπο 

πειάηεο ηεο, λα μερσξίζεη θάπνηνπο απφ απηνχο θαη λα ηνπο αληηκεησπίζεη 

δηαθνξεηηθά θαη λα πξνβιέςεη ηηο κειινληηθέο ζπλαιιαγέο καδί ηνπο.  

πληνληζκόο 

Έλα ζχζηεκα ERPθξνληίδεη ην ζπγρξνληζκφ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ην ζσζηφ πξντφλ, ζην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν, 

ηθαλνπνηψληαο παξάιιεια φια ηα ειάρηζηα επηζπκεηά επίπεδα πνηφηεηαο πνπ έρνπλ 

ηεζεί.  

Υξήζε ηερληθώλ Data  Mining  

Ρα ζπζηήκαηα ERP  κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο Data  Mining θαη λα 

εληνπίζνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ πνπ δελ είλαη άκεζα αληηιεπηέο. Έηζη ζα 

βειηηζηνπνηεζεί ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζα αλαβαζκηζηεί ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο.  

Βειηίσζε αληαγσληζηηθόηεηαο 

Ρα ζπζηήκαηα ERP κε ηελ αμηνπνίεζε λέσλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ ( e- business, 

web) θαη δηαθνξνπνίεζε κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ (SCM, 

CRM) δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. Πην λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ν νξγαληζκφο 

αιιειεπηδξά κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ρξεζηκνπνηψληαο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο 

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

παξέρνληαο ζηε δηνίθεζε ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Νη 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα δηαζχλδενπλ ηηο εθαξκνγέο SCM θαη CRM ζα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο. Κε ηελ 

ελζσκάησζε ηερλνινγηψλ internet ζα αλαπηχμνπλ ςεθηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε 

αηηήκαηα πειαηψλ – πξνκεζεπηψλ κε θξηηήξηα πνπ νη ίδηνη νη νξγαληζκνί ζέηνπλ 

(πηζησηηθά φξηα πειαηψλ, χςνο παξαγγειίαο, ρξφλνο παξάδνζεο θ.α.).  
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Γπλαηόηεηα ράξαμεο θαη πινπνίεζεο λέσλ επηρεηξεζηαθώλ ζηξαηεγηθώλ.  

Ρα ζπζηήκαηα ERP ππνζηεξίδνπλ κηα νξγάλσζε, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο processes θαη φρη ζηηο ιεηηνπξγίεο functions θαη εμνπιίδνπλ ηελ εηαηξεία 

κε εληαία εξγαιεία θαη βάζεηο δεδνκέλσλ.  

ΜΔΡΟ Γ: Πξνηαζε ηεο LogicDIS AE γηα ην   Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα 
Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο K.P. AE  

 

6. Δηζαγσγή ζηελ πξνηεηλόκελε ιύζε ηεο LogicDIS AE 

 

Ζ παξνχζα πξνζθνξά απνηειεί ηελ πξφηαζε ηεο LogicDIS Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο ηεο 

εηαηξείαο  Κ.Ρ. Α.Δ. 

 
Ζ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ιχζεο βαζίδεηαη : 

 Πηελ ηερλνινγία αηρκήο πνπ αθνινπζεί ε LogicDIS Α.Δ. γηα ηελ αλάπηπμε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο.   

 Πηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ θαηαλφεζε πξνβιεκάησλ 

νξγάλσζεο, ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ηελ 

παξνρή ζπλνδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεθανθηψ ρξφληα 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ζην ρψξν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Διιεληθψλ θαη 

Δπξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκψλ. 

 

Ρν παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξφηαζεο επηηξέπνπλ ζηελ LogicDIS Α.Δ. λα 

πηζηεχεη φηη ην  πξνηεηλφκελν ζχζηεκα είλαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο 

ηεο εηαηξείαο Κ.Ρ. Α.Δ. θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε ηελ απαξαίηεηε 

ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηεο κνληέινπ έηζη ψζηε λα 

ππνζηεξίμεη θαη δηεπθνιχλεη ζηελ βέιηηζηε εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο. 
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Πην επφκελν θεθάιαην δίδεηαη κία ζπλνιηθή πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο 

θαζψο θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. Ρέινο ζε 

ρσξηζηά παξαξηήκαηα δίδνληαη εθηελέζηεξεο παξνπζηάζεηο ησλ πξντφλησλ θαη 

κεζνδνινγηψλ ηεο LogicDIS Α.Δ. θαζψο θαη ζπλνιηθή παξνπζίαζε ηεο ίδηαο ηεο 

εηαηξείαο. 
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6.1 Πξνηεηλόκελε Λύζε από LogicDIS AE - Γεληθά 

 

6.1.1 Αληηθείκελν ηνπ Πξνηεηλόκελνπ Έξγνπ 

 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε κειέηε, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε θαη 

ππνζηήξημε κηαο ζεηξάο εθαξκνγψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ 

Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

εηαηξείαο Κ.Ρ. Α.Δ. 

 

Ρν πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα ζα ζρεδηαζηεί θαηφπηλ πξνζεθηηθήο κειέηεο ηνπ 

πθηζηακέλνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ζηελ εηαηξεία Κ.Ρ. Α.Δ. θαη αλαγλψξηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηδηνκνξθηψλ ηνπ, κε βάζε ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο 

αλάγθεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη φισλ ησλ άιισλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ 

επηρείξεζε απηή, ησλ νπνίσλ ε εξγαζία άπηεηαη ζεκάησλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην 

Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα. 

 

Αληηθείκελν ηνπ πξνηεηλνκέλνπ έξγνπ είλαη ε εθηέιεζε ησλ εμήο εξγαζηψλ : 

 Ξξνζδηνξηζκφο θαη αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Κνληέιν Γεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο  Κ.Ρ. Α.Δ. 

 Ρερληθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο. 

 ινπνίεζε ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο.  

 Απφ θνηλνχ κε ηελ εηαηξεία Κ.Ρ. Α.Δ. αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

λέεο δηαδηθαζίεο θαη ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, φισλ ησλ ππαιιήισλ ηεο 

εηαηξείαο Κ.Ρ. Α.Δ., ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο.  

 Γνθηκή θαη ηειηθφο έιεγρνο ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δκπνξηθήο 

Γηαρείξηζεο. 

Πηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη : 

 Ζ πξνηεηλφκελε απφ ηελ LogicDIS Α.Δ. αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε ησλ εθαξκνγψλ 

θαζψο θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ππνινίπσλ εθαξκνγψλ. 
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 Νη πξνβιεπφκελεο ζπλνδεπηηθέο ππεξεζίεο. 

 

6.1.2 Λνγηζκηθό Δθαξκνγώλ 

 
Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία Χmega ηεο 

LogicDIS Α.Δ. 

Ζ Υmega απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ηερλνινγηθψλ επηινγψλ ηεο LogicDIS Α.Δ. Ζ 

ηερλνινγία απηή ελζσκαηψλεη ηηο πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο ηάζεηο ζην ρψξν 

ηεο πιεξνθνξηθήο ψζηε ην παξαγφκελν βάζεη απηήο ινγηζκηθφ λα είλαη πξντφλ 

ηερλνινγίαο αηρκήο θαη λα κπνξεί λα θαιχςεη έξγα πιεξνθνξηθήο θάζε κεγέζνπο.  

Ζ ηερλνινγία Υmega είλαη θαξπφο πνιπεηψλ εξεπλψλ ηνπ ηκήκαηνο αλάπηπμεο ηεο 

LogicDIS Α.Δ. πνπ έρνπλ γίλεη ζηα πιαίζηα δηεζλψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

θαη θαιχπηεη φιν ηνλ θχθιν δσήο ( life cycle) κηαο εθαξκνγήο (ζπιινγή 

απαηηήζεσλ, αλάιπζε, ζρεδίαζε, πινπνίεζε, έιεγρνο, ζπληήξεζε). Ζ νινθιήξσζή 

ηεο απαίηεζε ηδηαίηεξα πςειέο επελδχζεηο. 

 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο Χmega είλαη: 

 Object oriented αλάιπζε, ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε. 

 Κεζνδνινγία OMT-II, UML. 

 Δλζσκάησζε εξγαιείσλ ππνζηήξημεο π.ρ. CASE, test automation, configuration 

management, metrics θ.ι.π. 

 Δλζσκαησκέλεο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο  ηεο πνηφηεηαο. 

 Αλνηθηή αξρηηεθηνληθή. 

 Αξρηηεθηνληθή client server 32 Bit. 

 Ππκβαηφηεηα κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ (Oracle, SQL Server, θ.ι.π.) 

θαη ην πξφηππν ODBC. 

 Ξεξηβάιινλ Windows95 θαη Windows NT. 

 Βαζηζκέλε ζε εξγαιεία αλάπηπμεο Microsoft (MS C++, MFC,...) 

 Ξιήξεο native θάιπςε ησλ ηειεπηαίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Windows95. 

 Ξιήξεο ππνζηήξημε ηεο αξρηηεθηνληθήο OLE2. (OLE automation server , OLE in-

place editable server, OLE container). 
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 Ππλεξγαζία κε  πεξηβάιινληα αλάπηπμεο φπσο Oracle Tools, Powerbuilder, Delphi, 

Visual Basic, θ.ι.π. 

 πνζηήξημε απηνκαηνπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (workflow) κέζσ e-

forms. 

 Δλζσκαησκέλεο δηαδηθαζίεο EDI θαη E-mail. 

6.1.3 Αξρηηεθηνληθή 

 
Παλ ζπλέπεηα ησλ επηινγψλ ηεο ηερλνινγίαο Υmega νη πξνηεηλφκελεο εθαξκνγέο 

έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο  

 Αξρηηεθηνληθή Client-Server Θαηαλεκεκέλεο Ιεηηνπξγίαο (κε βάζε ηα κνληέια ηνπ 

Gartner Group). 

 

 Ρήξεζε εληαίνπ θαη ηππνπνηεκέλνπ configuration ζε φια ηα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Αλεμαξηεζία απφ Servers πνπ κπνξεί λα βαζίδνληαη ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

Windows NT, UNIX θαη Novell Netware. 

DDiissttrriibbuutteedd  

PPrreesseennttaattiioonn  

PPrreesseennttaattiioonn  AApppplliiccaattiioonn  DDaattaabbaassee  

TTwwoo--ttiieerr  

CClliieenntt//SSeerrvvee

rr  

TThhrreeee--ttiieerr  

CClliieenntt//SSeerrvv

eerr      

MMuullttii--LLaayyeerr  

CCooooppeerraattiivvee  

CClliieenntt//SSeerrvveerr  
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 πνζηήξημε πνιιαπιψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ φπσο SQL Server, Oracle θ.ι.π. 

 πνζηήξημε Clients Windows 95 θαη Windows NT. 

 Αξρηηεθηνληθή 32 Bit. 

 Αληηθεηκελνζηαθήο (Object Oriented) ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθαξκνγψλ.  

 Ππκθσλία κε ηα δηεζλή πξφηππα αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο θαη επηθνηλσλίαο φπσο 

OLE2, (OLE automation server , OLE in-place editable server, OLE container), 

ODBC, DDE, standard APIs θ.ι.π.. 

 Δπηθνηλσλία κε ηνλ ρξήζηε (user interface) ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ρξεζηηθφηεηαο 

ησλ Windows 95. 

 Ππκβαηφηεηα κε ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX. 

 Άκεζε ζπλδεζηκφηεηα κε ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ Workflow Services  

(Exchange server. Lotus notes θ.ι.π.) θαζψο θαη κε φιεο ηηο εθαξκνγέο γξαθείνπ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηβάιινλ Windows 95 κέζσ DDE θαη OLE2. 

 Ππκβαηφηεηα θαη ρξήζε ActiveX controls γηα άκεζε ζπλδεζηκφηεηα κε ην Internet 

θαη ελζσκάησζε ή ρξήζε objects ησλ εθαξκνγψλ απφ Web forms. 

 

Ζ βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πφξσλ (resources) ηνπ ζπζηήκαηνο 

εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ εληαηφηεηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο Windows 95 - 

Windows ΛΡ θαη ην γεγνλφο φηη νη εθαξκνγέο είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη 

θαηαζθεπαζκέλεο εηδηθά γηα απηφ ην πεξηβάιινλ κε εξγαιεία απνθιεηζηηθά ηεο 

Microsoft  (γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Microsoft C++, βηβιηνζήθεο MFC)  πνπ 

παξάγνπλ θψδηθα ηαρχηεξν, απνδνηηθφηεξν πνπ εθκεηαιιεχεηαη φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Ζ αζθάιεηα πξνζπέιαζεο ζην ζχζηεκα εμαζθαιίδεηαη ζε ηξία επίπεδα: 

 Ππζηεκηθφ, βάζεη ησλ πιεξέζηαησλ κεραληζκψλ πξνζηαζίαο, ειέγρνπ θαη 

θαηαγξαθήο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 

 Βάζε Γεδνκέλσλ φπνπ ε πξνζηαζία εμαζθαιίδεηαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

κεραληζκνχο ηνπ SQL Server ή ηεο Oracle πνπ νξίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ 

εξγαιεία ηεο εθαξκνγήο 
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 Δθαξκνγή φπνπ ν έιεγρνο πξφζβαζεο, πεξηνξηζκνχ, παξαθνινχζεζεο, θαηαγξαθήο 

θαη παξαγσγήο ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ, δηαζθαιίδεηαη απφ εξγαιεία αλαπηπγκέλα 

ζην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο Υκέγα, πνπ πξνζθέξνπλ πιήξε πξνζηαζία θαη έιεγρν 

θαηά ηξφπν εχιεπην θαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε. Δπηπιένλ ζ’ απηφ ην επίπεδν 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο κεραληζκνχο πξνζηαζίαο ησλ άιισλ επηπέδσλ 

ψζηε γηα ηνπο ηππηθνχο ρξήζηεο- ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ν έιεγρνο ηεο αζθάιεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη απιφο θαη απνηειεζκαηηθφο. 

 

6.1.4 Δξγαιεία 

 
 
Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη ηα εμήο: 

 Case Tool : System Architect 

 Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ : C++ 

 Ξεξηβάιινλ αλάπηπμεο : Microsoft Visual C++ Editor, compiler, linker, debugger 

 Ππζηεκηθέο βηβιηνζήθεο : MFC 

 Βηβιηνζήθεο “Υmega” ηεο LogicDIS Α.Δ.  

 Version Control : Microsoft Source Safe 

 Test: Rational Visual Test (πξψελ Microsoft Test) 

 Help : Microsoft Help 

 Crystal Reports 

 Βάζε δεδνκέλσλ : SQL Server, Oracle 7 θ.ι.π. 

 
 

6.1.5 Τπεξεζίεο 

 
Θεκειηψδε ξφιν ζηελ επηηπρία ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δκπνξηθήο 

Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο Κ.Ρ. Α.Δ. ζα παίμνπλ νη ππεξεζίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην 

έξγν. Πην ζεκείν απηφ ε εκπεηξία ηεο LogicDIS Α.Δ. ζηε παξνρή ππεξεζηψλ ζην 

ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο επί 20 ρξφληα ζα είλαη θαζνξηζηηθή. 
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Νη πξνβιεπφκελεο ππεξεζίεο θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζηάδηα 

Δγθαηάζηαζεο, Ξηινηηθήο ιεηηνπξγίαο, Δθπαίδεπζεο, θαη Ππληήξεζεο. 
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6.1.6 Μέζα Πνηνηηθνύ Διέγρνπ 

 

Γεληθά 
 

Γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ απηήο ηεο θιίκαθαο απαηηείηαη έλα ζρέδην δξάζεο 

πνπ πξνβιέπεη θαη θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο, ηηο αθνινπζνχκελεο 

κεζφδνπο ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία θαη ηηο ζπλνδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ.  

 

Γηα ηελ επηηπρή θαη αζθαιή αληηκεηψπηζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο ε LogicDIS Α.Δ. 

έρεη κειεηήζεη, επηιέμεη θαη αλαπηχμεη ηελ δηθή ηεο ηερλνινγία δηαρείξηζεο έξγσλ, ε 

νπνία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ πνπ αθνινπζεί, θαη απνηεινχλ ηελ Σερλνινγία Χmega. 

Ξιήξεο πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο βξίζθεηαη ζην θεθάιαην 10. 

 
Πηηο επφκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί  ηνκείο-ζπληειεζηέο 

εμέιημεο ηνπ έξγνπ φπσο ηνπο δηαθξίλεη θαη αληηκεησπίδεη ε LogicDIS Α.Δ., ε 

κεζνδνινγία αληηκεηψπηζήο ηνπο θαη ε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο Κ.Ρ. Α.Δ. 

6.1.7 Μεζνδνινγία θαη Δξγαιεία Παξαθνινύζεζεο ηνπ Έξγνπ 

Ζ αθνινπζνχκελε απφ ηελ LogicDIS Α.Δ.  κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο έξγνπ 

αθνινπζεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο. 

Θαζνξίδεη ηηο έλλνηεο ηεο νκάδαο, ησλ ξφισλ, ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο 

θαη ειέγρσλ πνπ απνηεινχλ ηελ ιεηηνπξγία νξγάλσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ 

έξγνπ. Ρα ζηειέρε ηεο LogicDIS Α.Δ. έρνπλ εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ηεο απφ 

αληίζηνηρα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά έξγα.  

6.1.8 Μεζνδνινγία αλάπηπμεο 

Ζ κεζνδνινγία αλάπηπμεο είλαη ν ππξήλαο ηεο ηερλνινγίαο Υmega. Δίλαη θαξπφο 

ηξηψλ Θνηλνηηθψλ Δξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε ε LogicDIS Α.Δ. ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία θαη απνηειεί βάζε αλάπηπμεο φιεο ηεο παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο. Ζ 

αλάπηπμε ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο  

Κ.Ρ. Α.Δ. ζα βαζηζηεί ζε απηήλ.  
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6.1.9 Γηαρείξηζε εθδόζεσλ – αιιαγώλ 

 

Βαζηθφ κέξνο ηεο κεζνδνινγίαο αλάπηπμεο απνηειεί ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 

εθδφζεσλ θαη αιιαγψλ (Configuration Management), πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδνρηθψλ κνξθψλ ελφο πνιχπινθνπ 

εμειηζζφκελνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αθνινπζνχκελε ζε φια ηα έξγα ηεο LogicDIS Α.Δ. 

κέζνδνο επηηξέπεη ηνλ απνδνηηθφ έιεγρν ησλ κεηαβνιψλ, ηελ αλαζχλζεζε 

ελδηακέζσλ εθδφζεσλ, ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ 

θαη παξάιιεια ζπληειεί απνθαζηζηηθά ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ θηλδχλσλ 

ηνπ έξγνπ. 

6.1.10 Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο 

 
Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ε LogicDIS Α.Δ. δηαθξίλεη ηελ 

Γηαρείξηζε Πνηόηεηαο σο μερσξηζηή δηαδηθαζία, ε νπνία ππάξρεη ζην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ, θαη παξαιιειίδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ άιισλ δηαδηθαζηψλ πνπ ην απνηεινχλ. 

Οφινο ηεο είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο (Quality Plan), ν 

έιεγρνο ζπκθσλίαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε αλαθνξά θαη επίιπζε ησλ 

απνθιίζεσλ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πξνβιέπεηαη ν αληίζηνηρνο ξφινο θαη 

δηαδηθαζίεο. 

Ξεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο δίδεηαη ζην θεθαιαην 10. 

 

6.1.11 Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

 

Ζ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ απεηιείηαη απφ πιήζνο θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζζνχλ επηηπρψο κφλν αλ έρεη πξνβιεθζεί δηαδηθαζία δηαρείξηζήο ηνπο. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα έξγα ηεο πιεξνθνξηθήο κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε LogicDIS Α.Δ. 

είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθα, δίδεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαηά 

ηξφπν ζεζκνζεηεκέλν θαη σο δηαδηθαζία αλεμάξηεηε θαη παξάιιειε κε ην ζχλνιν 

ησλ θάζεσλ  ηνπ έξγνπ. 

Πηφρνο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ, ε εθηίκεζή ηνπο θαη ε αλάπηπμε 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη απνθπγήο. 
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6.1.12  Γηαδηθαζία θαη θξηηήξηα απνδνρήο ηνπ έξγνπ 

 

Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ κεζνδνινγία ηεο LogicDIS Α.Δ. 

Ρν νξηζηηθφ θείκελν πνπ ζα ζπγθεθξηκελνπνηεί ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

απνδνρήο ηνπ έξγνπ ζα ζπληεζεί απφ ηα παξαπάλσ θαηά ηεο δηαδηθαζία 

θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ. 

 

6.2 Απαζρνινύκελν Πξνζσπηθό 

Ρν αλζξψπηλν δπλακηθφ ππήξμε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ν βαζηθφο θηλεηήξηνο κνριφο 

θαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζπληειεζηέο επηηπρίαο ηεο LogicDIS Α.Δ. 

Πήκεξα νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ, απαζρνινχλ ζπλνιηθά πάλσ απφ 900 ππαιιήινπο 

πνπ ζπλζέηνπλ έλα ζχλνιν απφ άξηηα θαηαξηηζκέλνπο θαη έκπεηξνπο εξεπλεηέο, 

κεραληθνχο, πξνγξακκαηηζηέο, νηθνλνκνιφγνπο, managers θαη δηεπζπληέο 

ηκεκάησλ. Ξαξάιιεια, έλα εθηεηακέλν δίθηπν πσιεηψλ θαη αληηπξνζψπσλ ζε φιε 

ηελ Διιάδα εμαζθαιίδεη ζηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο επξεία δηάδνζε θαη άξηηα 

ππνζηήξημε. 

ινη νη εξγαδφκελνη δηαθξίλνληαη γηα ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο, ηε ζπλέπεηα, ηελ 

απφδνζε θαη ηελ παηδεία ηνπο, ζηνηρεία ηα νπνία ε LogicDIS Α.Δ. θξνληίδεη θαη 

δηαηεξεί πάληα ζε πςειφ επίπεδν, νξγαλψλνληαο δηαξθψο έλα ζχλνιν 

εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ. 

Ρν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο LogicDIS Α.Δ. δηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία ζηε 

κειέηε θαη αλάιπζε απαηηήζεσλ ζε ζέκαηα κεραλνγξάθεζεο θάζε είδνπο θαη είλαη 

ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη έλα επξχ θάζκα πξνβιεκάησλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη 

πνιππινθφηεηαο.  

Δηδηθεπκέλνη αλαιπηέο πξνζεγγίδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο κε ηελ απαηηνχκελε 

θαηά πεξίπησζε πξνζνρή θαη ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

ειέγρνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ, έηζη ψζηε νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο λα 

αληαπνθξίλνληαη πάληα ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ κε ηνλ πιένλ δφθηκν θαη 

ζπκθέξνληα ηξφπν. 
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Ξαξάιιεια, έλα επηηειείν άξηζηα θαηαξηηζκέλσλ ηερληθψλ θαη εθπαηδεπηψλ 

αλαιακβάλνπλ: 

 ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζηηο εθαξκνγέο ηεο εηαηξείαο κέζα απφ 

νξγαλσκέλα ζεκηλάξηα,  

 ηελ παξνρή θάζε είδνπο άκεζεο ηερληθήο βνήζεηαο (ηειεθσληθήο θαη επηηφπνπ) 

θαη ππνζηήξημεο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ θαη 

 ηελ νξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ παξνπζηάζεσλ θαη δηαιέμεσλ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ γεληθφηεξα ζέκαηα Ξιεξνθνξηθήο. 

 

Ζ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο ζε λένπο ηνκείο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο κε 

λέν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ρα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ ηελ 

θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ εηαηξεία θαη ηα ηππηθά 

ηνπο πξνζφληα. 
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6.3 Πιενλεθηήκαηα ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο  

Πηα επφκελα θεθάιαηα αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζηνρεχεη ζην 

λα πξνδηαγξάςεη ην πξνηεηλφκελν έξγν θαηά ηξφπν πνπ λα ππεξθαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο  Κ.Ρ. Α.Δ. 

 
Ζ LogicDIS Α.Δ. πηζηεχεη φηη ε πξφηαζε ηεο είλαη ηζρπξή ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη. Ππγθεθξηκέλα: 

 Ζ LogicDIS Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ ινγηζηηθνχ-δηαρεηξηζηηθνχ 

ινγηζκηθνχ επί 20 ρξφληα, κε δεθάδεο ρηιηάδεο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ Διιεληθφ θαη 

Δπξσπατθφ ρψξν, πξάγκα πνπ εμαζθαιίδεη κεγάιε εκπεηξία.   

 Ρα πξντφληα ηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αξηηφηεηα θαη νινθιήξσζε πνπ 

απαηηείηαη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ επηηπρψο ηφζεο εθαξκνγέο ζηνλ ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθφ Ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο ηελ θάλνπλ λα είλαη 

απνδέθηε απφ φινπο σο ε πξψηε ζε πνηφηεηα Διιεληθή εηαηξεία ηππνπνηεκέλνπ 

ινγηζκηθνχ, κε πιήζνο βξαβεία θαη δηαθξίζεηο. 

 Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο έρεη αλαπηχμεη πνιιά κεγάια έξγα ινγηζκηθνχ κε 

απζηεξέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη ηήξεζεο ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

 Ζ νκάδα αλάπηπμεο ηεο LogicDIS Α.Δ. είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πηφ 

έκπεηξεο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. 

 Ρα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο αλάπηπμεο είλαη επηζηήκνλεο πιεξνθνξηθήο πςεινχ 

επηπέδνπ. 

 Ζ LogicDIS Α.Δ. έρεη ηελ κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηνλ Διιεληθφ ρψξν ζε αλάπηπμε 

ζε Windows. 

 Ζ LogicDIS Α.Δ. θάλεη κεγάιεο επελδχζεηο ζε αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηεο. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηεο LogicDIS Α.Δ. ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ έξγσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ζε ηπραίεο θαη πξφζθαηξεο επηινγέο θαη ζπλεξγαζίεο, αιιά είλαη 

βαζηζκέλε ζηηο κεγάιεο επελδχζεηο πνπ έρεη θάλεη ζε αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη 

νξγάλσζε ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο. 

 Πην ηζηνξηθφ ηεο LogicDIS Α.Δ. δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε απνηπρεκέλνπ 

έξγνπ. 
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 Ρν εληαίν πεξηβάιινλ Windows NT - Windows 95 θαη ηα εξγαιεία ηεο Microsoft 

απνηεινχλ ηδαληθφ ππφβαζξν γηα έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα. 

 Νη εθαξκνγέο Υmega είλαη δνκεκέλεο θαη ππνζηεξίδνπλ ηα βηνκεραληθά πξφηππα 

ηνπ ρψξνπ. 

 Ζ LogicDIS Α.Δ. έρνληαο αλαπηχμεη ηηο βηβιηνζήθεο ησλ πξντφλησλ Υmega έρεη 

πιήξε έιεγρν επ’ απηψλ θαη είλαη ηθαλή λα αληηκεησπίζεη φηη πξνβιήκαηα 

πξνθχςνπλ ή φηη αλάγθεο επεκβάζεσλ ζε νζνδήπνηε ρακειφ επίπεδν. 

 Ρα πξντφληα Υmega είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα θαιχπηνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο (ηαμηλφκεζε, δηάθξηζε 

νπηηθά ίδησλ γξακκάησλ θ.ι.π.) δπλαηφηεηα πνπ δελ έρνπλ πξντφληα πνπ 

βαζίδνληαη ζε εξγαιεία θαηαζθεπαζκέλα ζην εμσηεξηθφ. 

 Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C++  εμαζθαιίδεη ζηηο εθαξκνγέο Υmega ηελ κέγηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηα εξγαιεία 

ηεο Microsoft. 

 H LogicDIS Α.Δ. δηαζέηεη ηεξάζηηα εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ εηαηξεηψλ πνπ ζθνπεχνπλ λα αλαπηχμνπλ ή έρνπλ 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ (ηδηφθηεηα ή κε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο) κε κεγάιε 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά.     
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7. Πεξηγξαθή Πξνηεηλόκελεο Λπζεο γηα ηελ εηαηξεία Κ.Ρ. ΑΔ   

Λνγηζκηθό Δθαξκνγώλ 

Ρν πξνηεηλφκελν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ 

ππνζπζηήκαηα. Θάπνηα απφ απηά ζεσξνχληαη θξίζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο ελψ άιια κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε ιχζε. Πηελ 

Νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά θαη ηα πξναηξεηηθά ππνζπζηήκαηα. 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

CL INVENTORY - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

Ωmega / Warehouse Management  (Δηαρείξηζε απνζεθώλ) 

Υmega / Materials Management (Γηαρείξηζε εηδψλ απνζήθεο)  

Ωmega / Replenishment order control (Δηαρείξηζε αλαγθώλ-δήηεζεο) 

Υmega / Logistics controlling (Γηαρείξηζε ξνήο απνζεκάησλ)  

Υmega / Bill of Materials (Ππληαγνιφγηα)  

CL SALES & DISTRIBUTION – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΧΛΗΔΧΝ 

ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΧΝ 

Ωmega / Contacts and marketing (Δηαρείξηζε ηκήκαηνο Πωιήζεωλ & 

Marketing) 

Υmega / Receivables (Ξειάηεο-Δηζπξαθηένη Ινγαξηαζκνί)  

Υmega / Sales Contracts & Agreements (Γηαρείξηζε 
ζπκβνιαίσλ & ζπκθσληψλ)  

Υmega / Order processing (Γηαρείξηζε παξαγγειηψλ)  

Υmega / Shipping ( Γηαρείξηζε απνζηνιψλ)  

Ωmega / Billing (Σηκνιόγεζε πωιήζεωλ) 

CL PURCHASING – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΓΟΡΧΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

Ωmega / Payables (Πξνκεζεπηέο-Πιεξωηένη Λνγαξηαζκνί) 

Υmega / Procurements (Ξαξαθνινχζεζε Ξξνκεζεηψλ)  

Υmega / Alternative Suppliers (Δλαιιαθηηθνί Ξξνκεζεπηέο – 
Αμηνιφγεζε)  

Υmega / Purchase Contacts (Γηαρείξηζε ζπκβνιαίσλ & 

ζπκθσληψλ)  

Υmega / Orders Processing & Monitoring (Γηαρείξηζε θαη 
Ξαξαθνινχζεζε εμέιημεο παξαγγειηψλ)  

Υmega / Purchase Invoicing ( Ρηκνιφγεζε αγνξψλ)  

Υmega / Imports costing (Θνζηνιφγεζε εηζαγσγψλ)  
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Νη πξνηεηλφκελεο εθαξκνγέο έρνπλ απμεκέλεο δπλαηφηεηεο νινθιήξσζεο κε ηηο 

εθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ, ιφγσ ηνπ φηη είλαη αλεπηπγκέλεο εηδηθά γηα ην 

πεξηβάιινλ Windows95/Windows NT (κε native εξγαιεία ηεο Microsoft) θαη 

ππνζηεξίδνπλ πιήξσο ηα πξσηφθνιια δηεπηθνηλσλίαο εθαξκνγψλ (interprocess 

communication) ησλ Windows 95 θαη Windows NT, δειαδή OLE2 θαη DDE. Λα 

ζεκεησζεί ηδηαίηεξα φηη φιεο νη εθαξκνγέο Υmega έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ είηε σο OLE containers (δειαδή ελζσκαηψλνληαο objects άιισλ 

εθαξκνγψλ π.ρ. ηνπ Word, Excel θ.ι.π.) αιιά θαη σο OLE servers επηηξέπνληαο ηελ 

ελζσκάησζε δηθψλ ηνπο objects ζε άιιεο εθαξκνγέο (π.ρ. ην object Ξειάηεο κε ην 

look and feel ηεο εθαξκνγήο κέζα ζε έλαλ Internet Browser ή ζην Excel, Word 

θ.ι.π.). Απηή ηνπο ε δπλαηφηεηα (πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηελ έρνπλ εθαξκνγέο 

πνπ αλαπηχζζνληαη κε platform independent development tools) ζα ππνβνεζήζεη 

ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ εθαξκνγψλ.  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

εθαξκνγψλ δίλεηαη παξαθάησ. 

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

εθαξκνγψλ δίλεηαη παξαθάησ. 

 

Γεληθέο Σερληθέο Αξρέο Δθαξκνγώλ Χmega 

Ξαξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη γεληθέο πξνδηαγξαθέο αξρηηεθηνληθήο πνπ ηθαλνπνηνχλ 

κε εληαίν ηξφπν φιεο νη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πνπ παξάγνληαη κε ηελ ηερλνινγία 

Υmega : 

 

Η Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη client/server κε graphical user 

interface. 

 
ιεο νη εθαξκνγέο πνπ παξάγνληαη κε ηελ ηερλνινγία Υmega ηεο LogicDIS Α.Δ., 

θαη ζπλεπψο θαη νη πξνηεηλφκελεο γηα ηελ εηαηξεία Κ.Ρ. Α.Δ., εθκεηαιιεχνληαη 

πιήξσο ην γξαθηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ην ρξήζηε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 95 / Windows NT. Κάιηζηα ε ηερλνινγία έρεη 

ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα παξάγεη εθαξκνγέο πνπ αθνινπζνχλ πιήξσο ηα standards 

ηεο Microsoft γηα ηηο εθαξκνγέο ησλ Windows 95, είλαη 32-bit θαη ρξεζηκνπνηνχλ 
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φια ηα θιαζηθά UI controls (π.ρ. toolbars, tabbed dialogs, grids, right-mouse clicks 

θ.ι.π.) πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζηηο δεκνθηιείο εθαξκνγέο ηνπ Microsoft Office 

εθκεηαιιεπφκελεο πιήξσο φιεο ηηο επθνιίεο πνπ παξέρνπλ ηα Windows 95.  

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ User-Interface δίδεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

ιεο νη εθαξκνγέο ππνζηεξίδνπλ ηα κνληέια client/server πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ  θαη ρξεζηκνπνηνχλ σο RDBMS Oracle θαη SQL Server. Κεγάιν κέξνο ησλ 

αιγνξίζκσλ ησλ ππνζπζηεκάησλ (business logic) εθηεινχληαη σο stored procedures 

ή triggers πάλσ ζηνλ Database Server εμαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε 

ησλ RDBMS servers αιιά θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ 

client θαη server πνπ δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ζε δίθηπα 

επξείαο πεξηνρήο (βιέπε παξαθάησ). 

 

Τπνζηήξημε δηθηύωλ επξείαο πεξηνρήο ( WAN) 
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Ζ client/server ζρεδίαζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ε βειηηζηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα 

πξφζβαζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ έρνπλ επηηξέςεη ηελ εχθνιε εγθαηάζηαζε ησλ 

εθαξκνγψλ ζε δίθηπα επξείαο πεξηνρήο, πνπ ηππηθά έρνπλ φινη νη κεγάινη 

νξγαληζκνί Ηδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ Ρνκέα. Έηζη ζήκεξα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα 

Νινθιεξσκέλα Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε εθαξκνγέο ηεο 

ηερλνινγίαο Υmega ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ παξαγσγηθά πάλσ απφ νπνηαδήπνηε 

ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή είλαη δηαζέζηκε ζήκεξα απφ ην ΝΡΔ (HellasCom, Frame 

Relay, ISDN, αλαινγηθέο leased lines, dial-up). 

 

Τπνζηήξημε κεραληζκώλ replication θαη αζύγρξνλεο ελεκέξωζεο 

θαηαλεκεκέλωλ βάζεωλ δεδνκέλωλ. 

 

Υο απνηέιεζκα ηεο αξρηηεθηνληθήο client/server ησλ εθαξκνγψλ αιιά θαη ησλ 

ππνζηεξηδφκελσλ RDBMS Oracle θαη SQL Server, νη εθαξκνγέο Υmega κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ θαηαλεκεκέλσλ βάζεσλ πνπ 

αιιεινελεκεξψλνληαη κε κεραληζκνχο replication. Ζ αθξηβήο ζρεδίαζε ηνπ 

replication δηαθέξεη απφ Ξειάηε ζε Ξειάηε θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. Ζ θαηαλεκεκέλε απηή αξρηηεθηνληθή ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ επηηξέπεη ηελ 

αλεμαξηεζία απφ ηειεπηθνηλσληαθέο γξακκέο θαη ηε κείσζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. Ζ επηινγή πινπνίεζήο ηεο γίλεηαη πάληα κεηά απφ ιεπηνκεξή 

αλάιπζε ησλ ελεκεξψζεσλ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη απφ site ζε site, ηνλ φγθν 

κεηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ην ρξφλν ελεκέξσζεο. Γηα ηελ εγγπεκέλε θαη 

αζθαιή κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ sites ρξεζηκνπνηνχληαη θαη Message Queuing 

Services (π.ρ. Microsoft MSQS). 

 

 

Τπνζηήξημε ζπλδεζηκόηεηαο κε εθαξκνγέο γξαθείνπ. 

 

Ρα objects φισλ ησλ εθαξκνγψλ γίλνληαη exported ζην ζχζηεκα καδί κε ηα 

interfaces ηνπο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιιεο εθαξκνγέο. Νη 

εθαξκνγέο Υmega είλαη πιήξσο νινθιεξσκέλεο θαη ζπλεξγάδνληαη κε ζπζηήκαηα 

workflow (φπσο Exchange Server, Lotus Notes θ.ι.π.) θαη ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (π.ρ. Microsoft Exchange, Outlook, Notes θ.ι.π.) επηηξέπνληαο ηνλ 

νξηζκφ δηαδηθαζηψλ ξνήο εξγαζηψλ ζε ηξίηα εξγαιεία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε απηψλ 
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κε ηα δεδνκέλα ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο ηεο 

εηαηξείαο Κ.Ρ. Α.Δ. 

Δπλφεην είλαη θπζηθά φηη ππνζηεξίδνληαη αθφκα ε απνδνρή/έμνδνο (import/export) 

ζηνηρείσλ ζε αξρεία θιαζηθψλ ζπζηεκάησλ εθαξκνγψλ φπσο Excel, Lotus 1-2-3 

θ.ι.π. 

 

 

 

ιεο νη εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηερλνινγία Υmega είλαη client/server 3 

επηπέδσλ αθνχ ν αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο ηνπο ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ζρεδίαζεο 

Model - View - Controller πνπ δηαρσξίδεη ηηο νληφηεηεο ηνπ κνληέινπ θαη ηε ινγηθή 

ελφο πξνβιήκαηνο, (π.ρ. νληφηεηεο ηεο Γεληθήο Ινγηζηηθήο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο), 

απφ ηε άπνςε πνπ δίλεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία (π.ρ. θαηαρψξηζε 

ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ), αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηφ παξνπζηάδεηαη ζην ρξήζηε 

(π.ρ. Windows 95 νζφλε). Απηφ πξνζθέξεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ιφγσ ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ κνληέινπ ηεο εθαξκνγήο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ ην 

κνληέιν νδεγείηαη ζην ζχζηεκα. Δπίζεο ππνζηεξίδνληαη απφ θάζε Υmega εθαξκνγή 
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φια ηα δηαδεδνκέλα RDBMS (SQL Server, Oracle) είηε ηξέρνπλ ζε Windows NT 

Server, είηε ζε UNIX είηε ζε Novell Netware. 

Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ Υmega εθαξκνγψλ 

πεξηγξάθνληαη ζην θεθαιαην 10. 

 

 

Η αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνύ γίλεηαη κε εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ 

αληηθεηκελνζηξαθή ζρεδηαζκό (Object Oriented). 

 

ιε ε γξακκή παξαγσγήο (Αλάιπζε, Πρεδίαζε, ινπνίεζε) Υmega εθαξκνγψλ 

ζηεξίδεηαη ζε κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία αληηθεηκελνζηξαθνχο αλάιπζεο, ζρεδίαζεο 

θαη πινπνίεζεο. Πην επίπεδν ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζρεδίαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κεζνδνινγία UML (πνπ απνηειεί ην λέν standard θαη θαξπφ ηεο ζπλέλσζεο ησλ δχν 

δεκνθηιέζηεξσλ ηερληθψλ OMT θαη Booch) ππνζηεξηδφκελε απφ ην CASE Tool 

System Architect. Πην επίπεδν ηεο πινπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Microsoft Visual C++ θαη νη object βηβιηνζήθεο θαη framework 

Microsoft Foundation Classes (MFC). Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ππνζηήξημε ηνπ 

πξσηνθφιινπ OLE2 θαη COM/DCOM γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

εθαξκνγψλ Υmega αιιά θαη κε ηξίηεο εθαξκνγέο. 
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Αλαιπηηθφηαηα ζηνηρεία γηα ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ Υmega εθαξκνγψλ 

πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 10. 

 

Επηηξέπεη ηνλ παξακεηξηθό νξηζκό δηθαηωκάηωλ πξόζβαζεο ζε ιεηηνπξγίεο-

νζόλεο-πεδία. 

 

ιεο νη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ησλ ρεηξηζηψλ ζε δεδνκέλα, νζφλεο θαη ιεηηνπξγίεο 

ησλ ππνζπζηεκάησλ ειέγρνληαη πιήξσο θαη κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ παξακεηξηθά 

απφ ην Γηαρεηξηζηή ηεο Δθαξκνγήο (Super User). Νη ρξήζηεο νξγαλψλνληαη ζε 

νκάδεο (Groups) αλάινγα κε ην ξφιν ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Ζ πξφζβαζε ή ε 

απαγφξεπζε πξφζβαζεο απνλέκεηαη γηα θάζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο 

αληίζηνηρεο νκάδεο. Θαζνξίδεηαη έηζη θάζε ιεηηνπξγία απφ πνηφλ εμνπζηνδνηεκέλν 

ρξήζηε ζα εθηειείηαη. Ζ δηαδηθαζία άξζεο πξνλνκίσλ απφ νκάδεο ρξεζηψλ γίλεηαη 

κε πνιχ απιφ ηξφπν θαη κε ρξήζε drag-and-drop user interface. 

 

Θάζε ρξήζηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πνπ έρεη. Ν ρξήζηεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα αλαζθφπεζεο θαη ζπληήξεζεο κφλν ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

εγγξαθψλ ζηηο νπνίεο έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο.  
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Ιαηαγξαθή πξόζβαζεο θαη ελεξγεηώλ ρξεζηώλ (auditing) 

 

Νη εθαξκνγέο Υmega ηεξνχλ αξρεία πξφζβαζεο (Logs) γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ 

ρξεζηψλ πνπ έρεη ζεκαζία λα παξαθνινπζνχληαη. Γηα ιφγνπο ηαρχηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηφ δελ γίλεηαη γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο απηφκαηα αιιά απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη θαη παξακεηξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ πιεξνθνξία ηνπ πνηνο ρξήζηεο θαηαρψξεζε, δηφξζσζε ή δηέγξαςε 

ηελ θάζε νληφηεηα πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί φηη πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη (logged) 

απνζεθεχεηαη απηφκαηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη παξνπζηάδεηαη ζε αληίζηνηρεο 

εθηππψζεηο γηα ηνλ Administrator. Γηαηεξείηαη πιήξεο ηζηνξηθφ θάζε κεηαβνιήο 

φισλ ησλ  εγγξαθψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αθφκα θαη ζε επίπεδν πεδίνπ. 

Γηα θάζε κεηαβνιή, θαηαρψξηζε, δηαγξαθή, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε παιηά θαη 

λέα κνξθή ηεο εγγξαθήο, ε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έγηλε, ε ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε 

πνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζε, ε εκεξνκελία  πέξα απφ ηελ νπνία ηζρχεη ε αιιαγή 

ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή θαζψο θαη ε αηηηνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θίλεζεο. Ρν 

ηζηνξηθφ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ηζρχεη θαη κπνξεί λα παξαθνινπζεζεί αλαιπηηθά γηα 

φιεο ηηο πξνεγνχκελεο  ρξήζεηο. 

 

Δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ Internet γηα άληιεζε πιεξνθνξηώλ 

εμαζθαιίδνληαο αζθάιεηα πξόζβαζεο από κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

 

Ζ αλάπηπμε εηδηθψλ θνξκψλ φπσο π.ρ. ε θαηαρψξηζε κηαο παξαγγειίαο ή άληιεζε 

νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. θαξηέια) απφ θάπνην πειάηε απφ ην Internet 

κπνξεί λα γίλεη κε ην εξγαιείν αλάπηπμεο HTML ζειίδσλ, Microsoft FrontPage. 

Πηε ζπλέρεηα εηδηθφ process ησλ εθαξκνγψλ ειέγρεη θαη εηζάγεη ηα ζηνηρεία ζηελ 

θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη θαη ην interactivity 

ησλ θνξκψλ κέζσ ηεο πξφζβαζεο IIS service ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ αιιά 

θαη δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη αθεξαηφηεηά ηνπο ιφγσ ηεο κε άκεζεο πξφζβαζεο 

ρξεζηψλ ζε απηή. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζα ήηαλ 

πξνηηκεηέν ε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ν Internet Information Server λα 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή κεραλή, ν δε Internet Server λα δηαζέηεη θαη ζχζηεκα 

firewall (π.ρ. Microsoft Proxy Server) πνπ λα απνηξέπεη ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

πξφζβαζε πξνο ην θεληξηθφ ζχζηεκα.  
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Ζ νινθιήξσζε ησλ εθαξκνγψλ κε ην Internet πάλησο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

επηθνηλσλία κε HTML θφξκεο. Νη εθαξκνγέο Υmega ιφγσ ηεο νινθιήξσζήο ηνπο κε 

ζπζηήκαηα mail θαη ηδηαίηεξα κε ηνλ Exchange Server κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ 

απηνκαηνπνηεκέλεο απνζηνιέο πιεξνθνξηψλ κέζσ Internet mail. 

 

Δπίζεο ν report generator ησλ Υmega εθαξκνγψλ (Crystal Reports) έρεη ηε 

δπλαηφηεηα εμφδνπ νπνηνπδήπνηε report ηεο εθαξκνγήο ζε dynamic HTML γηα 

πξνβνιή κέζα απφ Internet Browser. 

 

ύζηεκα γηα ad hoc queries θαη κεηαθνξά ηωλ απνηειεζκάηωλ ζε 

πεξηβάιινλ Office. 

 

Νη εθαξκνγέο Υmega παξέρνπλ απμεκέλεο δπλαηφηεηεο γηα ad hoc queries κέζσ 

δχν θπξίσο κεραληζκψλ. Ν πξψηνο αθνξά ην κεραληζκφ ησλ φςεσλ επί ησλ 

νληνηήησλ ηεο εθαξκνγήο. Κία φςε απνηειείηαη απφ ην ζρέδην (ηη πεδία ζα θαλνχλ 

ζηελ νζφλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα) θαη ην θίιηξν (πνηεο εγγξαθέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηαο ζα επηιεγνχλ γηα λα εκθαληζηνχλ κε βάζε ην παξαπάλσ 

ζρέδην. Ρν παξαθάησ παξάδεηγκα δείρλεη ηελ επηινγή ησλ ινγαξηαζκψλ κε 

ρξεσζηηθφ πφινηπν κεγαιχηεξν ησλ 10.000 ην νπνίν αλαπηχζζεηαη σο φςε απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ κε γξαθηθφ ηξφπν (ρσξίο ηελ αλάγθε γηα 

γλψζε SQL !). 
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Νη φςεηο απηέο πεξηέρνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηεο Data base κε θάζε 

νκαδνπνίεζε ή ηαμηλφκεζε θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε δηάθνξα 

θξηηήξηα επηινγήο.  

 

Ν δεχηεξνο κεραληζκφο εθηέιεζεο ad hoc queries αθνξά θπξίσο Administrators ηεο 

εθαξκνγήο πνπ γλσξίδνπλ θαιά ηα εζσηεξηθά tables ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. ιεο νη 

εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο Υmega έρνπλ ελζσκαησκέλν SQL editor & parser. Απηφ 

επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε SQL script. Πε απηέο ηηο εληνιέο SQL είλαη 

δπλαηή ε χπαξμε παξακέηξσλ πνπ πξνζδηνξίδεη ν ρξήζηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

query (π.ρ. θαηψηεξν ρξεσζηηθφ ππφινηπν). Ρα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηελ 

νζφλε φπσο νπνηαδήπνηε άιιε πξν-νξηζκέλε (predefined) ιίζηα ηεο εθαξκνγήο θαη 

βέβαηα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθηππσζνχλ. Απηά ηα ad-hoc SQL queries κπνξνχλ 

λα ελζσκαησζνχλ ζηελ εθαξκνγή σο θαηλνχξηα menu-items, δίλνληαο έηζη ζηνπο 

ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα  επαχμεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ρσξίο 

πνιχπινθνπο κεραληζκνχο. 

Αλνηθηό, επεθηάζηκν θαη ελεξγό ( active) ζύζηεκα εθηππώζεωλ θαη 

αλαθνξώλ 
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ιεο νη Υmega εθαξκνγέο έρνπλ πνιιέο έηνηκεο εθηππψζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα γίλεη πιήξεο δηαρείξηζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκηνπξγεί ε 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ην εθηππσηηθφ 

ζχζηεκα ησλ εθαξκνγψλ Υmega ζηεξίδεηαη ζην πην γλσζηφ ζχζηεκα θαηαζθεπήο 

αλαθνξψλ Crystal Reports, επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία θαη ελζσκάησζε ζηηο 

εθαξκνγέο αλαθνξψλ απφ ηνπο ρξήζηεο κε ηξφπν εχθνιν θαη παξαγσγηθφ. Νη 

πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη κε βάζε νπνηαδήπνηε νκαδνπνίεζε ή ηαμηλφκεζε θαη 

εθηππψλνληαη ζε νπνηαδήπνηε πεξηθεξεηαθφ. 

 

πάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα γηα ελεξγά (active) reprts, ηα νπνία δελ πεξηνξίδνληαη 

ζηελ απιή παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζηελ νζφλε, αιιά έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο 

θαη ηνπνζέηεζεο πάλσ ζε νπνηνδήπνηε πεδίν ηεο εθηχπσζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δπλαηφηεηα δηεπθνιχλεη ηε γξήγνξε αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ κέζα ζε πνιπζέιηδα 

reports. Δπίζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο αλαιπηηθήο πιεξνθφξεζεο απφ 

ζπγθεληξσηηθή (drill-down reporting) θαζψο θαη ελεξγεί   αλαδήηεζε κέζα ζηελ 

εθαξκνγή κέζσ ηνπ report. 

 

Ζ νινθιήξσζε ηεο αλαδήηεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ επηηπγράλεηαη κε 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ ειεθηξνληθή κεηαθνξά θαη απνζηνιή ηνπο 

κε φινπο ηνπο ηερλνινγηθά ζχγρξνλνπο ηξφπνπο πνπ ππάξρνπλ, π.ρ. κέζσ ηνπ e-

mail (Microsoft Exchange). 

 

Κέζσ ηνπ Report Generator (Crystal Reports)  ησλ εθαξκνγψλ Υmega παξέρνληαη 

πνιιέο δπλαηφηεηεο δπλακηθήο ηξνπνπνίεζεο ησλ εθηππψζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ ηελ εθαξκνγή αιιά θαη ησλ εθηππψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο 

ρξήζηεο. 

 

Νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αθνξνχλ φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θάζε εθηχπσζε. Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο δπλαηφηεηεο ησλ Crystal Reports θαη άξα ηνπ εθηππσηηθνχ 

ζπζηήκαηνο φισλ ησλ Υmega εθαξκνγψλ. 
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Υαξαθηεξηζηηθό Δπεμήγεζε 

Τπνζηεξηδόκελνη ηύπνη αλαθνξώλ 

πν-αλαθνξέο Αλαθνξά κέζα ζε αλαθνξά, δειαδή, ε θάζε αλαθνξά αληηκεησπίδεηαη ζαλ 
αληηθείκελν θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηκήκα κηαο άιιεο αλαθνξάο 

multiple-section reports Αλαθνξέο πνιιαπιψλ ηκεκάησλ, φπνπ ην θάζε ηκήκα απνηειεί μερσξηζηφ 
SELECT query 

Αλαθνξέο ηχπνπ θφξκαο (π.ρ. 
ηηκνιφγηα, εληάικαηα θ.ι.π.) 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πεδίσλ ηεο αλαθνξάο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε 
ρηιηνζηνκεηξηθή αθξίβεηα  

πφ-ζπλζήθε αλαθνξέο ε εκθάληζε ή φρη κηαο αλαθνξάο εμαξηάηαη απφ ζπλζήθεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 
κε βάζε ηε θχζε θαη ηηο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ 

Αλαθνξέο ηχπνπ mail-merge  Αλαθνξέο πνπ ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία ελφο θεηκέλνπ κε ζηνηρεία κηαο επηζηνιήο 
ή δηεχζπλζεο γηα καδηθέο απνζηνιέο. 

Αλαθνξέο ηχπνπ Cross-Tab Ξιήξεο ππνζηήξημε εγθάξζησλ αλαθνξψλ φπνπ ηα δεδνκέλα 
ζπγθεληξψλνληαη κε βάζε ηηο δηαθξηηέο ηηκέο (ή δψλεο ηηκψλ) θάπνησλ πεδίσλ 
νκαδνπνίεζεο 

Αλαθνξέο ηχπνπ Top-N Αλαθνξέο ηνπ ηχπνπ ηα πξψηα ή ηειεπηαία - Λ πνπ …, κε βάζε δηάθνξα 
θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδεη ν ρξήζηεο 

Αλαθνξέο εκβάζπλζεο (drill-
down) 

Αλαθνξέο θαηά ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ εκβάζπλζε 
ζηελ πιεξνθνξία πνπ επηζπκεί μεθηλψληαο απφ θάπνηα ζπγθεληξσηηθή θαη 
πεγαίλνληαο ζε νπνηαδήπνηε αλάιπζε απηήο (π.ρ. Ηζνδχγην, εγγξαθέο 
ινγαξηαζκνχ, άξζξα ζηα νπνία ππήξμαλ νη εγγξαθέο θ.ι.π.) 

ύζηεκα ζρεδίαζεο αλαθνξώλ 

Δμειηγκέλν ζχζηεκα γξαθηθνχ 
πξνζδηνξηζκνχ ηεο αλαθνξάο 

Πχζηεκα επηθνηλσλίαο κε ην ρξήζηε κε ινγηθή ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
πνπ δηεπθνιχλεη ηελ νπηηθή ζρεδίαζε ηεο αλαθνξάο 

Πχζηεκα ζηνηρεηνζέηεζεο Δμειηγκέλν ζχζηεκα ζηνηρεηνζέηεζεο ησλ “πεδίσλ” ηεο αλαθνξάο 

Πηνηρεηνζέηεζε ππν-ζπλζήθεο Πχζηεκα ινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζηνηρεηνζέηεζεο  

Αληηθείκελα ηχπνπ θεηκέλνπ πνζηήξημε κηθξνκεηξηθήο ξχζκηζεο ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ζηνηρεηνζέηεζεο ησλ 
θεηκέλσλ σο αληηθείκελα επί ηεο αλαθνξάο 

Αληηθείκελα ηχπνπ αλαθνξάο Αληίζηνηρε ιεηηνπξγία γηα αληηθείκελα ηχπνπ αλαθνξάο 

Αληηθείκελα ηχπνπ cross-tab Αληίζηνηρε ιεηηνπξγία γηα αληηθείκελα εγθάξζησλ αλαθνξψλ 

Νξηζκφο ηκεκάησλ Underlay Αλεμάξηεηα ηκήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην ππφζηξσκα ηεο αλαθνξάο 
(background), π.ρ. ηαπηφρξνλε εκθάληζε επάιιεισλ πιεξνθνξηψλ 

Νξηζκφο ηκεκάησλ πνιιαπιήο 
ιεπηνκέξεηαο 

Ρκήκαηα κε πνιιαπιέο ζρέζεηο master-detail 

Νδεγνί γξακκνγξάθεζεο 

(Rulers) 

Νδεγνί πνπ επηηξέπνπλ ηνλ κηθξνκεηξηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο γξακκνγξάθεζεο 

ηεο αλαθνξάο 

Ιεηηνπξγίεο Undo-Redo Δπαπμεκέλε (πνιιαπιψλ επηπέδσλ) ππνζηήξημε αληηζηξνθήο θαη επαλάιεςεο 
ιεηηνπξγηψλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ αλαθνξψλ 

πνζηήξημε OLE Drag&Drop πνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο κέζσ mouse (πνληίθη) 

ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ αλαθνξψλ 

Πξνγξάκκαηα Οδεγώλ 

15 πξνγξάκκαηα νδεγψλ Ξξνγξάκκαηα θαζνδήγεζεο ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ εχθνιε  δεκηνπξγία 15 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αλαθνξψλ  
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Νδεγφο πξνζδηνξηζκνχ 
εγγξαθψλ 

Δηδηθφο νδεγφο γξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ επηινγψλ ησλ εγγξαθψλ ησλ 
αλαθνξψλ (κέζσ ηνπ SELECT SQL clause) 

Νδεγφο πξνζδηνξηζκνχ 
ηκεκάησλ ηεο αλαθνξάο 

Δηδηθφο νδεγφο γξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο επηινγήο ησλ ηκεκάησλ ηεο 
αλαθνξάο 

Νδεγφο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 
ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ 
ηεο αλαθνξάο 

Δηδηθφο νδεγφο γξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ  ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
αλαθνξάο 

Νδεγφο πξνζδηνξηζκνχ 

αλαθνξψλ επηζηνιψλ  

  

Νδεγφο πξνζδηνξηζκνχ ππν-
αλαθνξψλ πνπ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε άιιεο 

αλαθνξέο 

  

Γπλαηφηεηα θσιηαζκέλεο 
(nested) θιίζεο ησλ νδεγψλ 

αλαθνξψλ 

  

Αλαθνξέο κε πνηφηεηα 
παξνπζίαζεο 

  

Πρεδίαζε γξακκψλ, 

παξαιιεινγξάκκσλ θαη 
ππνζηήξημε εηθφλσλ 

πνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια BMP, GIF, TIFF, PCX, TGA θαη πεδίσλ ηχπνπ 

BLOB (Binary Large Objects) 

Δμειηγκέλε ππνζηήξημε 
γξαθηθψλ 

πνζηήξημε γξαθηθψλ ζε πνιιαπιά ζεκεία, φπσο ππν-αζξνίζκαηα, 
ιεπηνκέξεηεο θ.ι.π. 

πνζηήξημε OLE2 πνζηήξημε πξσηνθφιινπ δηαζχλδεζεο εθαξκνγψλ OLE-2 (in-place-editing, 
embedding θ.ι.π.) 

Δμειηγκέλνο έιεγρνο 

ζηνηρεηνζέηεζεο 

Έιεγρνο ζηνηρεηνζέηεζεο κέζσ ινγηθψλ ζπλαξηήζεσλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηα 

αλαθεξφκελα δεδνκέλα 

Γηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο 

Αλαθνξέο πνιιαπιψλ 
πεξαζκάησλ 

Νη αλαθνξέο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κε πνιιαπιψλ πεξαζκάησλ (multiple-
pas) επεμεξγαζία επί ησλ δεδνκέλσλ φπνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα 

ελδηάκεζα δεδνκέλα 

Δηδηθφο ζπληάθηεο ζπλαξηήζεσλ Ππληάθηεο ζπλαξηήζεσλ (formula editor) κε πιένλ ησλ 160 εηδηθψλ 
ζπλαξηήζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ 

Απεξηφξηζηε δπλαηφηεηα 
ηαμηλνκήζεσλ θαη 
ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ 
(sorting & grouping) 

  

Ραμηλφκεζε επί ζπλφισλ 
(groups) 

  

Δπηιεθηηθή νλνκαζία ησλ 
ζπγθεληξψζεσλ δεδνκέλσλ 

(grouping) 

  

Ραμηλφκεζε γηα ηα 
πξψηα/ηειεπηαία Λ ζηνηρεία 

  

Δπεθηάζηκε γιψζζα 
ζπλαξηήζεσλ  

κέζσ νξηδφκελσλ ζε C εηδηθψλ ζπλαξηήζεσλ ζπζθεπαζκέλσλ κέζα ζε DLLs 

Ξιήξεο ππνζηήξημε 
γξαθεκάησλ κέζα ζε αλαθνξέο 

80 δηαθνξεηηθνί θαη αιινησλφκελνη απφ ην ρξήζηε ηχπνη γξαθηθψλ 

Απνδνηηθή δηαλνκή αλαθνξώλ 

Κέζσ MS-mail Νη αλαθνξέο απνζηέιινληαη απηφκαηα ηνλ παξαιήπηε κέζσ Microsoft mail 

Κέζσ MS-Exchange Νη αλαθνξέο απνζηέιινληαη απηφκαηα ηνλ παξαιήπηε κέζσ Microsoft 

Exchange  
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Κέζσ cc:Mail Νη αλαθνξέο απνζηέιινληαη απηφκαηα ηνλ παξαιήπηε κέζσ cc:Mail 

Κέζσ Lotus Notes  Νη αλαθνξέο απνζηέιινληαη απηφκαηα ηνλ παξαιήπηε κέζσ Lotus Notes 

Ξνιιαπιέο κνξθέο δεκνζίεπζεο 
ησλ αλαθνξψλ 

Θείκελν. Lotus 1-2-3, WordPerfect, e-mail, internet (HTML) 

Ξαξαγσγή αλαθνξψλ γηα 
αλάιπζε απφ απνκαθξπζκέλνπο 
ζηαζκνχο 

Αλαθνξέο κε θπιαγκέλνπο πίλαθεο  δεδνκέλσλ 

Δθηειέζηκεο αλαθνξέο γηα 
δηαλνκή 

Γεκηνπξγία εθηειέζηκσλ αλαθνξψλ γηα δηαλνκή ζε ρξήζηεο θαηά βνχιεζε 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ππλαξηήζεηο νξηδφκελεο απφ ην 
ρξήζηε 

  

Δμειηγκέλα ιεμηθά πιεξνθνξηψλ 

(data dictionaries)  

Ιεηηνπξγνχλ σο ιίζηεο αληηζηνηρηψλ γηα ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ απφ κε 

εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο 

Απεπζείαο πξφζβαζε δεδνκέλσλ 
ζε ζρεζηαθέο βάζεηο κε 
δηαζχλδεζε SQL 

  

Νη  ηππηθέο ηηκέο ηεο αλαθνξάο 
δηαθπιάζζνληαη καδί κε ηελ 
αλαθνξά 

  

Γηακνξθσλφκελν παξάζπξν 
πξν-επηζθφπεζεο ηεο αλαθνξάο 

  

Έηνηκα παξαδείγκαηα αλαθνξψλ   

Ξαξακεηξηθά πεδία αλαθνξψλ Νη αλαθνξέο ζηεξίδνληαη ζε παξακέηξνπο πνπ πξνζδηνξίδεη ν ρξήζηεο ηελ 
ψξα εθηέιεζεο ηεο αλαθνξάο 

Άκεζε πξνζπέιαζε ζηα 
δεδνκέλα 

Άκεζε (θαη ηαρεία) πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε 
“θπζηθά” (native) πξσηφθνιια πξφζβαζεο (π.ρ. ORACLE, DAO, ACT 2.0, 

Btrieve, Informix, SYBase θ.ι.π.) 

Δμαγσγή ζε έγγξαθα internet HTML 3.0, Internet Explorer, Netscape  

Δμαγσγή ζε έγγξαθα MS-Office MS-Word, MS-Excel 

Δμαγσγή θαη πξνζπέιαζε ζε 
δεδνκέλα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ 

Δμαγσγή ησλ επηιεγκέλσλ δεδνκέλσλ θαηεπζείαλ ζε βάζε δεδνκέλσλ κέζσ 
πξσηνθφιινπ ODBC (Open DataBase Connectivity), Microsoft Access 1.0–

2.5, 7.0 (Jet/ DAO), dBASE (NDX, MDX, BDE)(Jet/DAO), Microsoft Visual 
FoxPro 2.6, Paradox 3.5–4.5 (Native), 3.5–7.0 (BDE), Native Client/Server 
and Special Data Access, Centura SQLBase, IBM DB2/2, Microsoft Exchange, 
Microsoft Internet Information Server, Microsoft Systems Management 
Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Windows NT Event Logs, Oracle, 
Sybase SQL Server 10 & 11, Computer Associates CA-Open Ingres, NetWare 

SQL(Btrieve), Sybase SQL Anywhere 5.0 (Watcom 5),  

Άκεζε ρξήζε κέζσ 
πεξηβάιινληνο RAD (Rapid 
Application Environment) 

VBX, ActiveX(OCX), VCL, DLL, MFC. INFORMIX NewEra Class Library,  

Δμειηγκέλα εξγαιεία SQL   

Δξγαιείν γξαθηθνχ 
πξνζδηνξηζκνχ SQL queries 

  

Γπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ 
εληνιψλ SQL pass-through 

Δληνιέο γηα απεπζείαο SQL πξφζβαζε ζηηο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

Security Pass-through Αμηνπνίεζε ηνπ ελζσκαησκέλνπ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, γηα 
πξφζβαζε κέζσ ODBC, Oracle  θ.ι.π. 
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Αλαδήηεζε ζε ιίζηεο, νζόλεο θαη reports κε κεραληζκνύο αληίζηνηρνπο ηωλ 

εθαξκνγώλ ηνπ Office. 

Πε φιεο ηηο εθαξκνγέο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα αλαδήηεζε φινπ ή κέξνπο θάπνηνπ 

πεδίνπ ζε ιίζηα ή αθφκα θαη ζε εθηχπσζε κε ηνλ ίδην αθξηβψο εχρξεζην ηξφπν πνπ 

απηφ ππνζηεξίδεηαη ζηηο εθαξκνγέο  ηνπ Microsoft Office (π.ρ. Excel, Access).  

 

Τπνζηήξημε επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεωλ κε ελζωκαηωκέλα εξγαιεία 

Νη εθαξκνγέο Υmega έρνπλ ελζσκαησκέλνπο κεραληζκνχο θαη εξγαιεία 

ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (On-line Analytical Processing OLAP) πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο σο πξνο πνιιέο δηαζηάζεηο  

 

Export ζε ηξίηεο εθαξκνγέο από browser & ad-hoc queries 

ιεο νη πιεξνθνξίεο ηεο εθαξκνγήο είηε απηέο εκθαλίδνληαη ζε ιίζηεο, είηε σο 

reports, είηε σο απνηέιεζκα ad-hoc user query κπνξνχλ λα εμαρζνχλ (export) ζε 

άιιεο εθαξκνγέο (π.ρ. Word, Excel θ.ι.π.) γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

 

On-line context-sensitive help 

Νη εθαξκνγέο δηαζέηνπλ ζχζηεκα ππνβνήζεζεο ησλ ρξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεδηαζηηθέο αξρέο ησλ Windows95. Ζ on-line ρεηξηζηηθή βνήζεηα ζηνπο ρξήζηεο 

παξέρεηαη φρη κφλν κέζα απφ γεληθά menus αιιά θαη αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία πνπ 

ηελ εθάζηνηε ζηηγκή επηιέγνπλ. 

 

Τπνζηήξημε εθηππωηώλ κε ειιεληθά fonts 

ιεο νη Υmega εθαξκνγέο ππνζηεξίδνπλ ζσζηέο εθηππψζεηο ειιεληθψλ ζε dot-

matrix εθηππσηέο. 

 

Εληαία Δηαρείξηζε Οπηηθά Όκνηωλ ραξαθηήξωλ 

Γηα δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ νη Υmega εθαξκνγέο απηφκαηα ρεηξίδνληαη κε εληαίν 

ηξφπν ηηο θαηαρσξίζεηο νπηηθά φκνησλ ραξαθηήξσλ κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ 

ιαηηληθνχ αιθάβεηνπ απνθεχγνληαο έηζη ηα ιάζε πιεθηξνινγήζεσλ (π.ρ. δελ έρεη 

ζεκαζία αλ ην ειιεληθφ θεθαιαίν άιθα ζα πιεθηξνινγεζεί θαηά ιάζνο σο ιαηηληθφ, 

αθνχ νη εθαξκνγέο ρεηξίδνληαη έμππλα ηα ρεηξηζηηθά απηά ιάζε). 
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7.1 CL INVENTORY - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

Χmega / Warehouse Management  (Γηαρείξηζε απνζεθώλ) 

 Ξνιιαπινί απνζεθεπηηθνί ρψξνη (θπζηθέο απνζήθεο) κε ηήξεζε πιεξνθνξηαθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη δπλαηφηεηα απαγφξεπζεο δηαθίλεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

εηδψλ ζε θάπνηνπο απφ απηνχο. 

 Αλάιπζε εηζαγσγψλ, εμαγσγψλ θαη ππνινίπσλ θαηά απνζήθε θαη θαηά πεξίνδν 

(κήλα). 

 Αλάιπζε πνζνηήησλ θαη αμηψλ θαη’ είδνο εγγξαθήο (αγνξέο, πσιήζεηο, δηνξζσηηθέο, 

δηαθηλήζεηο, απνζηνιέο ή παξαιαβέο ρσξίο ηηκνιφγην θ.ι.π.). 

 Ρήξεζε εθθξεκνηήησλ παξαγγειηψλ θαηά απνζήθε (αλακελφκελα απφ πξνκεζεπηέο, 

δεζκεπκέλα, παξαγγειζέληα απφ πειάηεο). 

 Δλδνδηαθηλήζεηο κεηαμχ απνζεθψλ κε εζσηεξηθά ζεκεηψκαηα ή ζεσξεκέλα δειηία 

πνζνηηθήο δηαθίλεζεο αθφκε θαη ηελ ψξα ηεο ηηκνιφγεζεο. 

 Άκεζε εηθφλα ζηελ νζφλε ηεο αλαιπηηθήο εκεξνινγηαθήο θαξηέιαο απνζεθεπηηθνχ 

ρψξνπ κε πξφζβαζε ζηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά. 

 Άκεζε εηθφλα ηεο θαηαλνκήο δηαζέζηκνπ απνζέκαηνο είδνπο θαηά ζέζε ζηελ 

απνζήθε. 

 Γηαδηθαζίεο Φπζηθήο Απνγξαθήο θαηά απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη απηφκαηε ελεκέξσζε 

ησλ πνζνηηθψλ δηαθνξψλ (ειιεηκκάησλ-πιενλαζκάησλ).  

 

Χmega / Materials Management (Γηαρείξηζε εηδώλ απνζήθεο) 

 

 Θσδηθνπνίεζε κε κέγηζην 20 ςεθία. 

 Ξνιιαπιή θσδηθνπνίεζε είδνπο γηα δηάθνξεο ρξήζεηο (BAR-CODE, Θσδηθφο 

θαηαζθεπαζηή, Θσδηθφο Ππλδπαζκέλεο Νλνκαηνινγίαο θαηά EUROSTAT θ.ι.π.). 

 Ξιήξεο πεξηγξαθή, ζρφιηα, πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, νκαδνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη 

δπλαηφηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο κε ηεξαξρηθή δνκή γηα ηε ζσζηή ζπγθέληξσζε θαη 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ εηδψλ θαηά νκάδεο-ππννκάδεο θ.ν.θ. 
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 Ξνιιαπιέο κνλάδεο κέηξεζεο πιελ ηεο βαζηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο κεξίδαο 

είδνπο κε νξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο θαη δπλαηφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθήο 

κνλάδαο γηα αγνξέο (θαη δηαθνξεηηθήο αλά πξνκεζεπηή) θαη πσιήζεηο, θαζψο θαη 

δπλαηφηεηα ηήξεζεο φισλ ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ είδνπο ζε ελαιιαθηηθή 

κνλάδα κέηξεζεο, αλεμάξηεηεο (κε κε ζηαζεξή ζρέζε) απφ ηε βαζηθή. 

 Ξιήξεο δηαρείξηζε ΞΑΟΔΚΦΔΟΥΛ εηδψλ, ηζνδπλάκσλ, ζπκβαηψλ ή θαη 

νπνησλδήπνηε θσδηθψλ ζρεηίδνληαη κε ην είδνο. Ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη 

«ζρέζεηο» κεηαμχ εηδψλ εληφο ηεο απνζήθεο ηνπ ή θαη άιισλ (π.ρ. αληαγσληζηηθψλ) 

εηδψλ φπνπ εθηφο ηεο «ηζνδπλακίαο» (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ ηηκνιφγεζε αλ 

ην δεηήζεη ν ρξήζηεο), κπνξεί θαλείο λα παξαθνινπζεί πεξηερφκελα εηδψλ, 

αληαιιαθηηθά, ζπζηαηηθά, standards πνηφηεηαο, γεληθέο θαηεγνξίεο εηδψλ, 

αζπκβαηφηεηεο, απαξαίηεηνπο ζπλδπαζκνχο θ.ν.θ., αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

 Ξιήξεο δηαρείξηζε ΑΟΗΘΚΥΛ ΠΔΗΟΑΠ. Γηα θάζε εηζαγφκελε ή εμαγφκελε πνζφηεηα 

παξαθνινπζείηαη ε αλάιπζε ζε αξηζκνχο ζεηξάο, ειέγρεηαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο ζηα 

παξαζηαηηθά ή πξνεπηιέγνληαη απηφκαηα, παξαθνινπζείηαη ε ζέζε θαη ην ηζηνξηθφ 

δηαθίλεζεο θάζε αξηζκνχ ζεηξάο θαη ηεξείηαη αλαιπηηθή θαξηέια ησλ θηλήζεψλ ηνπ, 

θαζψο θαη κηα ζεηξά πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ειεχζεξεο ρξήζεο. 

 Ρήξεζε βαζηθψλ ηηκψλ πψιεζεο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο θαη standard εθπηψζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ πξνηεηλφκελα ζηνπο ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΑΛΑ ΞΔΙΑΡΖ θαη 

ΔΗΓΝΠ. 

 Ξιήξεο αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θίλεζεο ησλ εηδψλ: εηζαγσγέο, 

εμαγσγέο, ππφινηπα θαηά πνζφηεηα, ελαιιαθηηθή πνζφηεηα θαη αμία, θαηά κήλα θαη 

θαηά είδνο εγγξαθήο, ζηνηρεία εθθξεκνπζψλ παξαγγειηψλ, ελδεηθηηθψλ αμηψλ γηα ηηο 

κε ηηκνινγεκέλεο πνζφηεηεο θ.ι.π. 

 Άκεζε εηθφλα ζηελ νζφλε ηεο αλαιπηηθήο εκεξνινγηαθήο θαξηέιαο είδνπο κε 

πξφζβαζε ζηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά.  

 Γηαδηθαζία καδηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ πψιεζεο. 

 Άκεζνο ππνινγηζκφο % κεηθηνχ θέξδνπο θαη % mark-up θαη’ είδνο. 

 Γπλαηφηεηα ηήξεζεο πξνυπνινγηζηηθψλ ηηκψλ ζηελ απνζήθε. 

 Γηαδηθαζία απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ ζε κεληαία, ηξηκεληαία ή εηήζηα βάζε κε 

πέληε (5) δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, δει.  
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 Κέζε Ρηκή Θηήζεο. 

 Γηαξθήο Κέζε Ρηκή (Θπθινθνξηαθφο Κέζνο ξνο). 

 LIFO. 

 FIFO. 

 Ρηκή Ρειεπηαίαο Αγνξάο. 

 Έηνηκεο εθηππψζεηο … 

 Δπξεηήξην εηδψλ 

 Ρηκνθαηάινγνη. 

 Δίδε θαηά πειάηε. 

 Θαηάζηαζε Απνγξαθήο κε ην αθξηβέο θφζηνο ππνινίπνπ έλαξμεο 

 Βηβιίν απνζήθεο (θαξηέια).  

 Κεληαίν Ηζνδχγην Απνζήθεο κε Αλαιπηηθά Κεηθηά Απνηειέζκαηα (θφζηνο 

πσιεζέλησλ, θφζηνο ππνινίπνπ βάζεη κεζφδνπ απνηίκεζεο). 

 Αλαιπηηθή θαηάζηαζε απνηίκεζεο πνζνηήησλ θαηά FIFO ή LIFO. 

 

Χmega / Replenishment order control (Γηαρείξηζε αλαγθώλ-δήηεζεο) 

 

 Γηαρείξηζε απνζέκαηνο αζθαιείαο, νξίσλ αλαπαξαγγειίαο, πεξηφδνπ 

αλαπαξαγγειίαο. 

 Απηφκαηε δεκηνπξγία παξαγγειηψλ πξνο Ξξνκεζεπηέο ή εληνιψλ πξνο ηελ 

Ξαξαγσγή γηα ηελ θάιπςε παξαγγειηψλ πειαηψλ ή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

απαξαίηεηνπ απνζέκαηνο. 

 Θαηάζηαζε αλαπαξαγγειίαο θαηά πξνκεζεπηή βάζεη ειιείςεσλ. 

 Θαηάζηαζε πξνβιεπφκελνπ θαη απαξαίηεηνπ stock ζε κειινληηθή εκεξνκελία. βάζεη 

ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ παξάδνζεο αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ. 

Χmega / Logistics controlling (Γηαρείξηζε ξνήο απνζεκάησλ) 
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 Άκεζε εηθφλα δεηθηψλ ξνήο απνζεκάησλ (θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα, ζπληειεζηήο 

απφζβεζεο, κέζνο ρξφλνο αληηθαηάζηαζεο stock). 

 Θαηάηαμε εηδψλ αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή απνζεκάησλ (JIT, minimum stock, fast 

moving θ.ι.π.). 

 Γηαδηθαζία εθηίκεζεο βέιηηζηνπ stock βάζεη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (ξνή πσιήζεσλ, 

θφζηνο απνζήθεπζεο θ.ι.π.). 

 Ξξνβιέςεηο θαηάιιεινπ ρξφλνπ θαη πνζνηήησλ αλεθνδηαζκνχ αλά είδνο. 

 Θαηαζηάζεηο γηα ηα είδε πνπ δελ παξνπζηάδνπλ θίλεζε ή γηα ηα δεκηνγφλα είδε ιφγσ 

απνζεκαηνπνίεζεο. 

 

Χmega / Bill of Materials (πληαγνιόγηα) 

 

 Νξηζκφο ζπληαγψλ είηε γηα ζχλζεηα είηε γηα «εηθνληθά» είδε-ζεη κε ρξφλν ηζρχνο 

θαη δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ ζπληαγψλ γηα ην ίδην είδνο. 

 Δθαξκνγή ησλ ζπληαγψλ ζε ζρεηηθά εζσηεξηθά δειηία δηαθίλεζεο θαη δεκηνπξγία 

ησλ αληίζηνηρσλ εγγξαθψλ απνζήθεο.  

 Γπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ κεηθηνχ θέξδνπο ζηα αλαισζέληα κε αλαγσγή απφ ηηο 

πσιήζεηο ησλ ζπλζέησλ εηδψλ. 

 Θαηαζηάζεηο ησλ εηδψλ κε αλεπαξθέο απφζεκα, επξεηήξην ζπληαγψλ κε πιήξε 

αλάιπζε θάζε ζπληαγήο, εκεξνιφγην θηλήζεσλ, material requirement list, where 

used list, θ.ά. 

 

7.2 CL SALES & DISTRIBUTION – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΧΛΗΔΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΧΝ 

Χmega / Contacts and marketing (Γηαρείξηζε ηκήκαηνο Πσιήζεσλ & 
Marketing) 

 

Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Ννκηθώλ θαη Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 
 

 Γηαρσξηζκφο Ξξνζψπσλ ζε θπζηθά θαη Λνκηθά (εηαηξείεο) Ιίζηεο φισλ ησλ Λνκηθψλ 

θαη φισλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. 
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 Θαηεγνξίεο – Οφινη  λνκηθψλ πξνζψπσλ (Ξειάηεο, πνςήθηνη Ξειάηεο, Dealers, 

Αληαγσληζηέο, Γεληθά Λνκηθά Ξξφζσπα). 

 Κνλαδηθή "θαξηέια" πξνζψπνπ αλεμαξηήησο ξφισλ ηνπ. 

 Θαηεγνξίεο – Οφινη θπζηθψλ πξνζψπσλ (Δθπξφζσπνη πειαηψλ, εθπξφζσπνη 

ππνςεθίσλ πειαηψλ, Ξσιεηέο, εθπξφζσπνη απφ Dealers, Άηνκα απφ ην πεξηβάιινλ 

ησλ Αληαγσληζηψλ, Ππλεξγάηεο, Γεληθά Φπζηθά πξφζσπα). 

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο θαη δηαρείξηζεο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ (λνκηθνχ ή 

θπζηθνχ) ην νπνίν δελ εληάζζεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο 

(π.ρ. δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο ζπλεξγάηε, απινχ γλσζηνχ, θίινπ, πξνκεζεπηή, 

εγγπεηή θ.ι.π.). 
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Γηαρείξηζε ρέζεσλ κεηαμύ λνκηθώλ θαη πξνζώπσλ 
 

 Νξηζκφο θαη εκθάληζε ιίζηαο ζρέζεσλ κεηαμχ πξνζψπσλ λνκηθψλ θαη θπζηθψλ. 

 Ξιήξεο θάιπςε νξγαλνγξακκάησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ & δηνηθεηηθήο δνκήο ηνπο 

(ηκήκαηα, ππν-ηκήκαηα, δηεπζπληέο, πξντζηάκελνη θ.ι.π.). 

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο «αληίζηξνθεο» ζρέζεο. 

 

Γηαρείξηζε Ρόισλ πξνζώπσλ 

 

 Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο πνιιψλ ξφισλ γηα έλα πξφζσπν. 

 Δκθάληζε φισλ ησλ ξφισλ πνπ παίδεη/έπαηδε θάπνην πξφζσπν. Ξιήξεο δηαρείξηζε 

ηζηνξηθνχ ξφισλ-ζέζεσλ. 

 

Πειάηεο - Τπνςήθηνη Πειάηεο ( Leads) 
 

 Βαζηθά Πηνηρεία, Πηνηρεία δηεπζχλζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ ηκεκάησλ. 

 Ππζρεηίζεηο πειάηε κε άιια πξφζσπα ή εηαηξείεο (αληαγσληζηέο, ζπλεξγάηεο, 

dealers, πσιεηέο θ.ι.π.). 

 Αλαιπηηθά πξνζσπηθά ζηνηρεία γηα ηνπο εθπξνζψπνπο απφ ηνλ πειάηε.  

 Νξγαλσηηθή δνκή θαη Γηνηθεηηθή ηεξαξρία πειάηε.  

 Θαηαρψξηζε γλψζεσλ ή εκπεηξηψλ ππεπζχλσλ πειάηε. 

 πεχζπλνη dealers, ζπλεξγάηεο, πσιεηέο γηα ηνλ πειάηε. 

 Δγθαηεζηεκέλα πξντφληα ζηνλ πειάηε. 

 Αληαγσληζηηθά πξντφληα εγθαηεζηεκέλα ζηνλ Ξειάηε. 

 πνζέζεηο, Γηαγσληζκνί, Δλέξγεηεο, Ξξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ ηνλ πειάηε. 

 Ξνιιαπιέο θαηεγνξηνπνηήζεηο πειαηψλ, ειεχζεξα νξηδφκελεο απφ ηνλ ρξήζηε. 

 Contact Statistics Ξειαηψλ (π.ρ. Γηαρείξηζε Ρξφπνο γλσξηκίαο, επαθήο κε πειάηεο). 

 Ξηζηνπνηήζεηο πειάηε, ιίζηα πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. 

 Πηφρνη πειάηε αλά πξντφλ, πσιεηή , γεσγξαθηθή πεξηνρή, εκ/ληθφ δηάζηεκα. 

 Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο πειαηψλ απφ ηελ εκπνξηθή δηαρείξηζε. 
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Πξάθηνξεο (Dealers) 
 

 Βαζηθά Πηνηρεία, Πηνηρεία δηεπζχλζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ ηκεκάησλ. 

 Ππζρεηίζεηο dealers κε άιια θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. 

 Αλαιπηηθά πξνζσπηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξάθηνξα.  

 Νξγαλσηηθή δνκή θαη Γηνηθεηηθή ηεξαξρία Dealer. 

 Θαηαρψξηζε γλψζεσλ ή εκπεηξηψλ ππεπζχλσλ dealer. 

 Ηζηνξηθφ θπζηθψλ πξνζψπσλ dealer. 

 Ρδίξνο ππαιιήισλ dealer. Θαηεγνξηνπνίεζε ππαιιήισλ. 

 Γεληθφο ππεχζπλνο πξάθηνξα, άηνκν ππεχζπλν γηα ηνλ πξάθηνξα. 

 Ξξντφληα πνπ αληηπξνζσπεχεη, (αληαγσληζηηθά ή κε). 

 Γηαρείξηζε πξνκεζεηψλ πξαθηφξσλ. 

 Ξειάηεο πξάθηνξα. 

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο θαη άιισλ εηαηξεηψλ πνπ αληηπξνζσπεχεη. 

 πνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ή αλαιακβάλεη. 

 Ξεξηνρέο επζχλεο πξάθηνξα. 

 Δηδνπνίεζε ιήμεο ζπκβνιαίνπ κε ηνλ πξάθηνξα. 

 Ρδίξνο πξνεγ. Έηνπο θαη πξνκήζεηα. 

 

 

Αληαγσληζηέο 
 

 Βαζηθά Πηνηρεία, Πηνηρεία δηεπζχλζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ ηκεκάησλ. 

 Νξγαλσηηθή δνκή θαη Γηνηθεηηθή ηεξαξρία. 

 Αλαιπηηθά πξνζσπηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ αληαγσληζηή.  Θαηαρψξηζε 

γλψζεσλ ή εκπεηξηψλ ππεπζχλσλ. 

 Ξειάηεο αληαγσληζηή. 

 Αληαγσληζηηθά πξντφληα. 

 Ππζρεηίζεηο αληαγσληζηή κε άιια πξφζσπα ή εηαηξείεο. 
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 Ξξνζθνξέο Αληαγσληζηψλ ζε δηαγσληζκνχο. 

 Ξξνζθνξέο Αληαγσληζηψλ ζε πειάηεο (γεληθφηεξα). 

 

 

Πσιεηέο 

 

 Αλαιπηηθά πξνζσπηθά ζηνηρεία γηα ηνπο πσιεηέο.  

 Θαηαρψξηζε γλψζεσλ ή εκπεηξηψλ αηφκνπ. 

 Θαηαγξαθή, θαη πξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ πσιεηή. 

 Θαηαγξαθή εμφδσλ αλά ελέξγεηα πσιεηή. 

 Πηφρνη πσιεηή αλά πειάηε, πξντφλ, γεσγξαθηθή πεξηνρή, εκ/ληθφ δηάζηεκα. 

 πνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν πσιεηήο. 

 Ξξνζθνξέο πσιεηή ζε πειάηεο. 

 Ρνκείο επζχλεο πσιεηή (γεσγξαθηθέο, ζε πξάθηνξεο θ.ι.π.). 

 
Πξντόληα 

 

 Νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε κε ζην ζχζηεκα Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο. 

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. 

 Ξξντφληα αλά πειάηε, αλά πξάθηνξα, αληαγσληζηή, πξνζθνξά ζε πειάηε, 

πξνζθνξά δηαγσληζκνχ, πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ. 

 Ρηκέο πξντφλησλ, εηζαγσγή ζηελ αγνξά, θαηεγνξίεο πξντφλησλ. 

 Θαηαγξαθή απεξηφξηζησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. βάξνο, χςνο, εηδηθή 

ηηκή, θ.ι.π.). Διεχζεξα νξηδφκελν απφ ηνλ ρξήζηε. 

 Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ πξντφληνο κε θάπνην 

άιιν αλά εκ/θφ δηάζηεκα θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή. Κεηνλεθηήκαηα, πιενλεθηήκαηα, 

νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ αληαγσληδφκελσλ πξντφλησλ. 

 Πηφρνη πσιήζεσλ πξντφληνο αλά πειάηε, πσιεηή , γεσγξαθηθή πεξηνρή, εκ/ληθφ 

δηάζηεκα.  

 
Τπνζέζεηο 

 Θαηεγνξία,  πξνηεξαηφηεηα, θαηάζηαζε ππφζεζεο, έλαξμε-ιήμε ππφζεζεο. 
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 Δκπιεθφκελνη (Ξειάηεο, ππεχζπλνο πσιεηήο, Ξξάθηνξαο, Σξήζηεο). 

 Νηθνλνκηθά ζηνηρεία (πξνυπνινγηζκφο, πξνκήζεηα θ.ι.π.). 

 Νκαδνπνίεζε ελεξγεηψλ αλά ππφζεζε. 

 Ξξνζθνξέο αλά ππφζεζε. 

 

Δλέξγεηεο 

 Ρχπνο ελέξγεηαο, ειεχζεξνο νξηδφκελνο απφ ρξήζηε (π.ρ. επίζθεςε, ξαληεβνχ, 

εηδνπνίεζε, πξνζθνξά, ζχληαμε γξάκκαηνο, απνζηνιή δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, 

ηειέθσλν, απνζηνιή επηρεηξεκαηηθνχ δψξνπ θ.ι.π.). 

 Ξξνγξακκαηηζκφο επφκελσλ ελεξγεηψλ. 

 Θαηαγξαθή εμφδσλ αλά ελέξγεηα. 

 Δκπιεθφκελνη ζε ελέξγεηα. (πξφζσπα ηα νπνία αθνξά). 

 Σξφλνο, ηφπνο, δηάξθεηα ελέξγεηαο. 

 Πηάδην, εμέιημε, απνηέιεζκα ελέξγεηαο. 

 Αληαπφθξηζε πειάηε ζηελ ελέξγεηα (βαζκφο ελδηαθέξνληνο, πξφζεζε αγνξάο θαη 

άιινη δείθηεο). 

 Ξιήξεο δηαρείξηζε καδηθψλ ελεξγεηψλ marketing (marketing actions). 
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Γηαγσληζκνί 
 

 Βαζηθά ζηνηρεία δηαθεξχμεσλ (RFP) / δηαγσληζκψλ, ζεκαληηθέο εκ/λίεο, ζηάδην 

δηαγσληζκνχ, απνηέιεζκα. 

 Ξξντφληα RFP – Ξξνζθεξφκελα. 

 Γηαρείξηζε πξνζθνξψλ θαη πξνζθνξψλ αλαηγσληζηψλ γηα ην δηαγσληζκφ.  

 Ξιήξεο δηαρείξηζε βαζκνινγηψλ πξνζθνξψλ. 

 Δλέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 Γηαρείξηζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

 Πχλδεζε κε εμσηεξηθά αξρεία (π.ρ. Word ή Excel) πνπ αθνξνχλ ην δηαγσληζκφ. 

 Γηαρείξηζε ζπκβάζεσλ γηα επηηπρείο δηαγσληζκνχο.  

 Πηαηηζηηθά δηαγσληζκψλ. 

 

 
Παξάπνλα 

 

 Γηαρείξηζε Ιίζηαο παξαπφλσλ. 

 Ξαξάπνλα πειαηψλ, ππνςεθίσλ, dealers, ζπλεξγαηψλ θ.ι.π. 

 Απνζηνιέαο, Ξαξαιήπηεο, πεξηγξαθή, εκ/λίεο εηζαγσγήο, δηεπζέηεζεο. 

 Γηαρείξηζε ππεπζχλσλ δηεπζέηεζεο παξαπφλσλ. 

 Ξιήξεο δηαρείξηζε θαη ηζηνξηθφ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ζπλνιηθφ θφζηνο επίιπζεο ηνπ παξαπφλνπ. 

 Θαηεγνξηνπνίεζε παξαπφλσλ. 

 Πχλδεζε παξαπφλνπ κε θάπνην πξντφλ. 

 Ξξνηεξαηφηεηεο. 
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Χmega / Receivables (Πειάηεο-Δηζπξαθηένη Λνγαξηαζκνί) 

 

 Ρήξεζε αξρείνπ πειαηψλ κε πιήξε ζηνηρεία αλαγλψξηζεο, πιεξνθνξηαθά, 

ζηαηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία.  

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο θεηκέλνπ παξαηεξήζεσλ απεξηφξηζηνπ κεγέζνπο. 

 Γηαδηθαζία ειέγρνπ πιεξφηεηαο ηεο θαηαρσξεκέλεο θαξηέιαο (π.ρ. πνηνη δελ έρνπλ 

ζπκπιεξσκέλν Α.Φ.Κ. ή Γηεχζπλζε). 

 Γηαδηθαζία ειέγρνπ νξζφηεηαο Α.Φ.Κ. 9 ςεθίσλ. 

 Δθηππψζεηο-Ππγθέληξσζε-Δπεμεξγαζία-Νκαδνπνίεζε-Αλαδήηεζε πειαηψλ βάζεη 

επαγγέικαηνο, θαηεγνξίαο, νκάδαο ή άιισλ ραξαθηεξηζκψλ ή θαη ζπλδπαζκνχ 

πεδίσλ. 

 Δθηππψζεηο πιεξνθνξηαθέο ή νηθνλνκηθέο κε αιθαβεηηθή ηαμηλφκεζε (αιθαβεηηθή 

θαηάζηαζε ππνινίπσλ, ηζνδχγην, επξεηήξην, αλεμφθιεηα ηηκνιφγηα θ.ι.π.). 

 Γπλαηφηεηα νξηζκνχ ζρέζεσλ κεηαμχ πειαηψλ (φκηινη, ππνθαηαζηήκαηα, 

ζρεηηδφκελα γξαθεία, ππεχζπλνη, ινγηζηέο, αληηπξφζσπνη, πειάηεο πειαηψλ θ.ν.θ.)  

 Πηνηρεία πνιιαπιψλ, ελαιιαθηηθψλ Γηεπζχλζεσλ Ξαξάδνζεο θαη Αξηζκψλ 

Ρειεθψλσλ. 

 Αλάιπζε ρξεψζεσλ, πηζηψζεσλ θαη ππνινίπνπ πειάηε αλά κήλα θαη αλά είδνο 

εγγξαθήο (πσιήζεηο, επηζηξνθέο, εηζπξάμεηο θ.ι.π.).  

 Πεκαληηθνί δείθηεο θαη νηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο ζπλνιηθφ ξίζθν θαη πιαθφλ, άιεθηα 

αμηφγξαθα, κε ηηκνινγεκέλνο ηδίξνο, δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο πειάηε. 

 Άκεζε εηθφλα ζηελ νζφλε ηεο αλαιπηηθήο εκεξνινγηαθήο θαξηέιαο πειάηε κε 

πξφζβαζε ζηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά. 

 Άκεζε εηθφλα ζηελ νζφλε ησλ εηδψλ αλά πειάηε, θαζψο θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πσιήζεσλ. 

 

Χmega / Sales Contracts & Agreements (Γηαρείξηζε ζπκβνιαίσλ & 
ζπκθσληώλ) 
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 Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο δηαθνξεηηθήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαη ηήξεζεο ζπκθσληψλ 

θαη φξσλ ζπλεξγαζίαο γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά. 

 Γηαρείξηζε δηαζηήκαηνο ηζρχνο θάζε ζπκθσλίαο κε πειάηε, θαζψο θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ πιεξνθνξηαθψλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπκθσλία βαζίδεηαη ζε 

ζπκβφιαην, ζε ζπγθεθξηκέλε δεζκεπηηθή δηαθήξπμε, ζε δηαγσληζκφ θ.ν.θ. 

 Ραπηφρξνλε χπαξμε πνιιψλ ζπκθσληψλ αλά πειάηε πνπ επηιέγνληαη κε δηάθνξνπο 

θαλφλεο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο ή % έθπησζεο αλά είδνο θαη θιίκαθα πσινχκελεο 

πνζφηεηαο ηνπ είδνπο. 

 Γπλαηφηεηα πξνεηδνπνίεζεο ή απαγφξεπζεο πψιεζεο ζε πειάηε είδνπο πνπ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπκθσλία.  

 Γηαρείξηζε πξνζπκθσλεκέλσλ φξσλ πιεξσκήο αλάινγα κε ην χςνο ηεο 

ζπλαιιαγήο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ πειάηε. Δθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο πιεξσκήο 

θαηά ηελ Ρηκνιφγεζε κε εηδηθέο εγγξαθέο πξφβιεςεο απνπιεξσκήο αλά 

παξαζηαηηθφ.  

 

Χmega / Order processing (Γηαρείξηζε παξαγγειηώλ) 

 Ρκεκαηηθέο παξαδφζεηο/εθηειέζεηο παξαγγειηψλ, κε δπλαηφηεηα ηήξεζεο 

παξαγγειίαο back-order. Ρήξεζε πιήξνπο ηζηνξηθνχ παξαγγειίαο, κε φια ηα ζηάδηα 

εθηέιεζήο ηεο. 

 Γηαδηθαζίεο δέζκεπζεο απνζέκαηνο γηα ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίεο πειαηψλ.  

 Άκεζε πιεξνθφξεζε γηα δηαζέζηκν απφζεκα, αλακελφκελεο, ζε παξαγγειία, 

δεζκεπκέλεο πνζφηεηεο θ.ι.π., αλά απνζεθεπηηθφ ρψξν, ηε ζηηγκή θαηαρψξηζεο 

κηαο παξαγγειίαο. 

 Ξαξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο θάζε παξαγγειίαο πειάηε (αληηζηνίρηζε ζε παξαγγειία 

αγνξάο ή/θαη ζε εληνιέο παξαγσγήο, παξαθνινχζεζε ζηαδίνπ εθηέιεζεο, 

αλεθηέιεζηνπ ηκήκαηνο παξαγγειίαο θ.ι.π.). 

 Απηφκαηε δεκηνπξγία παξαγγειηψλ πξνο πξνκεζεπηέο γηα ηελ θάιπςε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαγγειηψλ πειαηψλ.  
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 Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε παξαγγειηψλ βάζεη ππνδείγκαηνο (πξνθαζνξηζκέλνπ 

πξνηχπνπ). 

 Δλεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα ηελ εμέιημε ηεο παξαγγειίαο ηνπ. 

 Γπλαηφηεηα έθδνζεο ζπγθεληξσηηθψλ αλαθνξψλ αλά πειάηε θαη είδνο, 

θαζπζηεξεκέλσλ παξαγγειηψλ θ.ι.π. 

 

Χmega / Shipping ( Γηαρείξηζε απνζηνιώλ) 

 Σσξνηαμηθή θαηεγνξηνπνίεζε θαη εθηχπσζε Γειηίσλ Απνζηνιήο θαηά Θέζε ησλ 

Δηδψλ ζηελ Απνζήθε, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξφλνο εηνηκαζίαο απφ ηνλ 

απνζεθάξην. 

 Έληαμε ησλ Απνζηνιψλ ζε ζπγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα. 

 Ξιήξε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο πνζνηηθέο δηαθηλήζεηο (ηξφπνο θαη ηφπνο 

απνζηνιήο/πξννξηζκνχ, φξνη παξάδνζεο, παξαιήπηεο, ζθνπφο δηαθίλεζεο, 

κεηαθνξέαο θ.ι.π.). 

 Γπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο παξάδνζεο κηαο παξαγγειίαο βάζεη δηαθνξεηηθήο 

εκεξνκελίαο θαη δηεχζπλζεο παξάδνζεο αλά είδνο ηεο παξαγγειίαο. 

 Γπλαηφηεηα καδηθήο εθηέιεζεο πνιιψλ παξαγγειηψλ κε απηφκαηε δηαδηθαζία 

έθδνζεο Γειηίσλ Απνζηνιήο. 

 Δηδηθή δηαρείξηζε γηα ρεηξφγξαθα Ξνζνηηθά Γειηία πνπ εθδίδνληαη εθηφο ζπζηήκαηνο 

ή απφ άιιν ζχζηεκα. 

 Γπλαηφηεηα εληαίαο αξίζκεζεο πνιιψλ παξαζηαηηθψλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη 

ζπκπεξηθνξάο (σο πξνο ηε Ινγηζηηθή, ηνπο επηζπκεηνχο ειέγρνπο, ηα πξνηεηλφκελα 

ζηνηρεία θ.ι.π.). 

 Γπλαηφηεηα πξνζσξηλήο αξίζκεζεο θαη νξηζηηθνπνίεζεο ηε ζηηγκή ηεο εθηχπσζεο. 

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο ησλ εηδψλ κε Bar-Code ζχζηεκα ή θαη κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν επηινγήο (θσδηθφο, πεξηγξαθή, θσδηθφο θαηαζθεπαζηή, ελαιιαθηηθφο 

θσδηθφο θ.ν.θ.). 

 Αλάιπζε ηεο εμαγφκελεο πνζφηεηαο ζε αξηζκνχο ζεηξάο ή παξηίδεο, αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ είδνπο.  
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 Ξξνβνιή ησλ δηαζέζηκσλ απνζεκάησλ αλά απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη ζε πεξίπησζε 

αλεπάξθεηαο stock, δπλαηφηεηα άκεζεο ελδνδηαθίλεζεο. 

 Γηαρείξηζε βαζκνχ πξνηεξαηφηεηαο ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ αλά πειάηε, γηα 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην απφζεκα δελ επαξθεί γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 

παξαγγειηψλ. Απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ζε Γειηία Απνζηνιήο 

γηα ην ζχλνιν ησλ παξαγγειηψλ θαηά πειάηε θαη πξνηεξαηφηεηα. 

 

Χmega / Billing (Σηκνιόγεζε πσιήζεσλ) 

 

 Γηαδηθαζία καδηθήο ηηκνιφγεζεο πνιιψλ Ξαξαγγειηψλ ή Απνζηνιψλ αλά πειάηε κε 

πιήξε ηα απαηηνχκελα απφ ην λφκν ζηνηρεία. 

 Γπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο ηηκνιφγεζεο Απνζηνιψλ. 

 Απηφκαηε δηαδηθαζία έθδνζεο Αθπξσηηθνχ Πεκεηψκαηνο. 

 Άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ πειάηε (πιαθφλ, 

ππφινηπν, αλεμφθιεηα ηηκνιφγηα, αμηφγξαθα θ.ι.π.). 

 Δηδηθή δηαρείξηζε γηα ρεηξφγξαθα Ρηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη εθηφο ζπζηήκαηνο ή απφ 

άιιν ζχζηεκα. 

 Γπλαηφηεηα εληαίαο αξίζκεζεο πνιιψλ παξαζηαηηθψλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη 

ζπκπεξηθνξάο (σο πξνο ηε Ινγηζηηθή, ηνπο επηζπκεηνχο ειέγρνπο, ηα πξνηεηλφκελα 

ζηνηρεία θ.ι.π.). 

 Γπλαηφηεηα πξνζσξηλήο αξίζκεζεο θαη νξηζηηθνπνίεζεο ηε ζηηγκή ηεο εθηχπσζεο. 

 Γπλαηφηεηα ηηκνιφγεζεο κε Bar-Code ζχζηεκα ή θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

επηινγήο απφ ην αξρείν εηδψλ. 

 Απηφκαηνο ππνινγηζκφο ηνπ Φ.Ξ.Α.  

 πνζηήξημε εθπηψζεσλ, θξαηήζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ επί ηεο θαζαξήο αμίαο. 

 Γπλαηφηεηα επηκεξηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή άιινπ είδνπο έθπησζεο ζηηο 

γξακκέο (είδε) ηνπ παξαζηαηηθνχ. 

 Δπηινγή, έιεγρνο θαη εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ πειάηε φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο 

θαη ηηο εθπηψζεηο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη δπλαηφηεηα απηφκαηεο εμφθιεζεο βάζεη 
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ησλ ζπκθσλεκέλσλ φξσλ πιεξσκήο. Ζ αληηζηνίρηζε ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ 

ζ’απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη απηφκαηα. 

 Γεκηνπξγία θαη ρεηξηζκφο παξαζηαηηθψλ βάζεη ππνδείγκαηνο κε δπλαηφηεηα καδηθήο 

ηηκνιφγεζεο ελφο ζπλφινπ πειαηψλ. 

 Γπλαηφηεηα παξνρήο αλαδξνκηθψλ εθπηψζεσλ ζηνπο πειάηεο κε δηάθνξα θξηηήξηα. 

 Άκεζε πξφζβαζε ζην ινγηζηηθφ άξζξν πνπ πξνέθπςε απφ ην ηηκνιφγην. Πε 

πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ή δηαγξαθήο ηνπ ηηκνινγίνπ, ν πξνζαξκνγή ηνπ 

ζπλδεφκελνπ ινγηζηηθνχ άξζξνπ (αλ δελ έρεη γίλεη νξηζηηθνπνίεζή ηνπ) γίλεηαη 

απηφκαηα, ρσξίο επέκβαζε ηνπ ρξήζηε. 

 Έθδνζε Ζκεξνινγίνπ Ξσιήζεσλ θαηά θαηεγνξία Φ.Ξ.Α. 

 Ξιήξεο δηαρείξηζε μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ Ρηκνιφγεζε, θαζψο θαη ζην ζχλνιν 

ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Γηαρείξηζε ηηκψλ πψιεζεο αλά πειάηε θαη είδνο ζε μέλν λφκηζκα. 

 Αλάιπζε ρξεψζεσλ, πηζηψζεσλ, ππνινίπνπ πειάηε αλά κήλα θαη αλά είδνο 

εγγξαθήο πειάηε ζε μέλν λφκηζκα. 

 Αλαιπηηθή εκεξνινγηαθή θαξηέια πειάηε ζε μέλν λφκηζκα.  

 Ξιήξεο δηαρείξηζε Ηζνηηκηψλ Φ.Ξ.Α. γηα ηνλ ππνινγηζκφ πιαζκαηηθψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ αμηψλ ησλ ηηκνινγίσλ. 

 Δθηχπσζε κεληαίαο Intrastat γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο απνζηνιέο. 

 Δθηχπσζε αλαθεθαιαησηηθνχ ηξηκεληαίνπ πίλαθα VIES-Listing. 

 Απηφκαηε ελεκέξσζε ηεο Ινγηζηηθήο κε ηηο εγγξαθέο πιαζκαηηθψλ αμηψλ. 

 

7.3 CL PURCHASING – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΓΟΡΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

Χmega / Payables (Πξνκεζεπηέο-Πιεξσηένη Λνγαξηαζκνί) 

 

 Ρήξεζε αξρείνπ πξνκεζεπηψλ κε πιήξε ζηνηρεία αλαγλψξηζεο, πιεξνθνξηαθά, 

ζηαηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Γπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο θεηκέλνπ 

παξαηεξήζεσλ απεξηφξηζηνπ κεγέζνπο. 
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 Γηαδηθαζία ειέγρνπ πιεξφηεηαο ηεο θαηαρσξεκέλεο θαξηέιαο (π.ρ. πνηνη δελ έρνπλ 

ζπκπιεξσκέλν Α.Φ.Κ. ή Γηεχζπλζε) 

 Γηαδηθαζία ειέγρνπ νξζφηεηαο Α.Φ.Κ. 9 ςεθίσλ 

 Δθηππψζεηο-Ππγθέληξσζε-Δπεμεξγαζία-Νκαδνπνίεζε-Αλαδήηεζε πξνκεζεπηψλ 

βάζεη επαγγέικαηνο, θαηεγνξίαο, νκάδαο ή άιισλ ραξαθηεξηζκψλ ή θαη 

ζπλδπαζκνχ πεδίσλ 

 Δθηππψζεηο πιεξνθνξηαθέο ή νηθνλνκηθέο κε αιθαβεηηθή ηαμηλφκεζε (αιθαβεηηθή 

θαηάζηαζε ππνινίπσλ, ηζνδχγην, επξεηήξην, αλεμφθιεηα ηηκνιφγηα θ.ι.π.) 

 Πηνηρεία πνιιαπιψλ, ελαιιαθηηθψλ Γηεπζχλζεσλ & αξηζκψλ Ρειεθψλσλ 

 Αλάιπζε ρξεψζεσλ, πηζηψζεσλ θαη ππνινίπνπ πξνκεζεπηή αλά κήλα θαη αλά είδνο 

εγγξαθήο (αγνξέο, πηζησηηθά, πιεξσκέο θ.ι.π.) 

 Άκεζε εηθφλα ζηελ νζφλε ηεο αλαιπηηθήο εκεξνινγηαθήο θαξηέιαο πξνκεζεπηή κε 

πξφζβαζε ζηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά 

 

Χmega / Procurements (Παξαθνινύζεζε Πξνκεζεηώλ) 

 

 Ππληήξεζε αξρείνπ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ 

 Ξαξαθνινχζεζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

 Ξαξαθνινχζεζε ζηνηρείσλ Γηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ κε φια ηα ζρεηηθά 

πιεξνθνξηαθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

 Ξαξαθνινχζεζε παξαγγειηψλ, ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ, θαζπζηεξήζεσλ 

παξαδφζεσλ, επηζηξνθψλ θ.ι.π. 

 Πηνηρεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ παξαιεθζέλησλ πιηθψλ 

 Έιεγρνο ηήξεζεο ζπκθσλίαο απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή κε πιήξεο ηζηνξηθφ εθηέιεζεο 

ησλ παξαγγειηψλ θαη έιεγρν ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο θάζε 

παξαγγειίαο 

 Άκεζε πιεξνθφξεζε απφ ην ππνζχζηεκα Ξξνκεζεπηψλ-Ξιεξσηέσλ Ινγαξηαζκψλ 

γηα ηα εθδνζέληα παξαζηαηηθά, ηηο ππνρξεψζεηο πιεξσκψλ, ηηο εμνθιήζεηο, ηα 

ππφινηπα θ.ι.π. 
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 Απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Ξαγίσλ απφ ηηο παξαιαβέο 

 

Χmega / Alternative Suppliers (Δλαιιαθηηθνί Πξνκεζεπηέο – Αμηνιόγεζε) 

 

 Ππληήξεζε αξρείνπ πξνκεζεπηψλ αλά είδνο ηεο απνζήθεο. 

 Ξιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (θσδηθνπνίεζε είδνπο ηνπ πξνκεζεπηή, ζπζθεπαζία αγνξάο, 

ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ αλά είδνο θαη ηζρχο ηηκνθαηαιφγνπ ηνπ πξνκεζεπηή θ.ι.π.).  

 Πηνηρεία αμηνιφγεζεο (ηηκέο, εθπηψζεηο, ρξφλνο παξάδνζεο, φξνη πιεξσκήο, γεληθά 

πξνζσπηθά θξηηήξηα). 

 Θαηάζηαζε εηδψλ αλά πξνκεζεπηή. 

 Πηαηηζηηθά ζηνηρεία επηζηξνθψλ-αθπξψζεσλ παξαιαβψλ. 

 Θαζπζηεξήζεηο παξαδφζεσλ αλά πξνκεζεπηή. 

 

Χmega / Purchase Contacts (Γηαρείξηζε ζπκβνιαίσλ & ζπκθσληώλ) 

 

 Γηαρείξηζε ζπκθσληψλ θαη φξσλ ζπλεξγαζίαο αλά πξνκεζεπηή κε δπλαηφηεηα 

ηαπηφρξνλεο χπαξμεο πνιιψλ ζπκθσληψλ πνπ εθαξκφδνληαη κε επηινγή θαηά ηελ 

θαηαρψξηζε θάζε παξαγγειίαο.  

 Πηνηρεία ηηκψλ θαη % εθπηψζεσλ γηα θιίκαθεο αγνξαδφκελσλ πνζνηήησλ αλά είδνο. 

 Δθαξκνγή ησλ ζπκθσληψλ πιεξσκήο θαηά ηελ Ρηκνιφγεζε κε δεκηνπξγία 

πξνβιεπφκελσλ εγγξαθψλ απνπιεξσκήο. 

 Πχλδεζε κε ην ππνζχζηεκα Ξξνκεζεηψλ. 

 

Χmega / Orders Processing & Monitoring (Γηαρείξηζε θαη Παξαθνινύζεζε 
εμέιημεο παξαγγειηώλ) 

 

 Απηφκαηε δεκηνπξγία παξαγγειηψλ πξνο πξνκεζεπηέο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ-

δήηεζεο. 
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 Ρκεκαηηθέο παξαιαβέο/εθηειέζεηο παξαγγειηψλ, κε δπλαηφηεηα ηήξεζεο 

παξαγγειίαο back-order. Ρήξεζε πιήξνπο ηζηνξηθνχ παξαγγειίαο, κε φια ηα ζηάδηα 

εθηέιεζήο ηεο. 

 Άκεζε πιεξνθφξεζε γηα δηαζέζηκν απφζεκα, αλακελφκελεο, δεζκεπκέλεο πνζφηεηεο 

θ.ι.π., αλά απνζεθεπηηθφ ρψξν, ηε ζηηγκή θαηαρψξηζεο κηαο παξαγγειίαο. 

 Ξαξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο θάζε παξαγγειίαο πξνκεζεπηή (αληηζηνίρηζε ζε 

παξαγγειία/εο πειαηψλ, έιεγρνο αλεθηέιεζηνπ ηκήκαηνο παξαγγειίαο θ.ι.π.). 

 Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε παξαγγειηψλ βάζεη ππνδείγκαηνο (πξνθαζνξηζκέλνπ 

πξνηχπνπ). 

 Πχλδεζε κε ην ππνζχζηεκα Ξξνκεζεηψλ. 

 

Χmega / Purchase Invoicing ( Σηκνιόγεζε αγνξώλ) 

 

 Αληηζηνίρηζε ησλ Γειηίσλ παξαιαβήο θαη Ρηκνινγίσλ Αγνξάο κε ηκήκα Ξαξαγγειίαο 

ή πνιιέο παξαγγειίεο Αγνξψλ. 

 Ξιήξε ζηνηρεία αλαγλψξηζεο θαη ινγηζηηθήο θαηαγξαθήο ηνπ παξαζηαηηθνχ πνπ 

εθδίδεη ν πξνκεζεπηήο. 

 Θαηαρψξηζε ησλ εηδψλ ζηα παξαζηαηηθά κε ρξήζε ηνπ θσδηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

πξνκεζεπηήο. 

 Αλάιπζε ηεο πνζφηεηαο παξαιαβήο ζε αξηζκνχο ζεηξάο ή παξηίδεο, αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ είδνπο.  

 Γπλαηφηεηα πιεθηξνιφγεζεο ηεο αμίαο Φ.Ξ.Α. ζχκθσλα κε ηα πξσηφηππα 

παξαζηαηηθά. 

 Άκεζε πξφζβαζε ζην ινγηζηηθφ άξζξν πνπ πξνέθπςε απφ ην ηηκνιφγην. Πε 

πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ή δηαγξαθήο ηνπ ηηκνινγίνπ, ν πξνζαξκνγή ηνπ 

ζπλδεφκελνπ ινγηζηηθνχ άξζξνπ (αλ δελ έρεη γίλεη νξηζηηθνπνίεζή ηνπ) γίλεηαη 

απηφκαηα, ρσξίο επέκβαζε ηνπ ρξήζηε. 

 Έθδνζε Ζκεξνινγίνπ Αγνξψλ θαηά θαηεγνξία Φ.Ξ.Α. 
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Χmega / Imports costing (Κνζηνιόγεζε εηζαγσγώλ) 

 

 Ξιήξεο δηαρείξηζε μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ Ρηκνιφγεζε, θαζψο θαη ζην ζχλνιν 

ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Γηαρείξηζε ηηκψλ αγνξάο αλά πξνκεζεπηή θαη είδνο ζε μέλν λφκηζκα. 

 Ξιήξεο δηαρείξηζε Φαθέινπ Δηζαγσγήο ζε ζχλδεζε κε ηνλ αληίζηνηρν Ινγαξηαζκφ 

Ινγηζηηθήο. 

 Θαηαρψξηζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ Δηζαγσγήο θαη επηκεξηζκφο ηνπο ζηα είδε 

ηεο Δηζαγσγήο κε δηάθνξα θξηηήξηα (πνζφηεηα, αμία, βάξνο, φγθνο, δαζκνινγηθή 

θιίκαθα). 

 Γπλαηφηεηα χπαξμεο πνιιψλ ηηκνινγίσλ ηνπ νίθνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ ίδηα 

Δηζαγσγή. 

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο εμφδσλ «ηνηο κεηξεηνίο».   

 Γηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο θηήζεο θάζε είδνπο βάζεη ηεο πηζησηηθήο πξάμεο 

δξαρκνπνίεζεο θαη φισλ ησλ επηβαξχλζεσλ πνπ ην αθνξνχλ.  

 Γπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο Θνζηνιφγεζεο Δηζαγσγήο θαζψο θαη Ξξνθνζηνιφγεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο Δηζαγσγήο. 

 Ξαξαθνινχζεζε ζηαδίσλ εθηέιεζεο ησλ Ξαξαγγειηψλ Δηζαγσγψλ.  

 Ξιήξεο θάιπςε ηεο δηαδηθαζίαο ηκεκαηηθψλ πνζνηηθψλ αλαιψζεσλ απφ 

Ρεισλεηαθέο Απνζήθεο. 

 Αλάιπζε πηζηψζεσλ, ρξεψζεσλ, ππνινίπνπ πξνκεζεπηή αλά κήλα θαη αλά είδνο 

εγγξαθήο ζε μέλν λφκηζκα. 

 Αλαιπηηθή εκεξνινγηαθή θαξηέια πξνκεζεπηή ζε μέλν λφκηζκα.  

 Δλεκέξσζε ησλ Ππγθεληξσηηθψλ ΘΔ.Ξ..Ν. Αγνξψλ γηα φζα έμνδα εκθαλίδνληαη 

ζ’απηέο. 

 Ξιήξεο δηαρείξηζε Ηζνηηκηψλ Φ.Ξ.Α. γηα ηνλ ππνινγηζκφ πιαζκαηηθψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ αμηψλ ησλ ηηκνινγίσλ. 

 Δθηχπσζε κεληαίαο Intrastat γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο αθίμεηο. 

 Δθηχπσζε αλαθεθαιαησηηθνχ ηξηκεληαίνπ πίλαθα VIES-Listing Αθίμεσλ. 

 Απηφκαηε ελεκέξσζε ηεο Ινγηζηηθήο κε ηηο εγγξαθέο πιαζκαηηθψλ αμηψλ. 
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Δμαγσγή Απαηηνύκελσλ Δθηππώζεσλ 

 

Ρν θάζε ππνζχζηεκα θαιχπηεηαη απφ έλα επξχ θάζκα έηνηκσλ εθηππψζεσλ.  

 

Δκπεξηέρεηε επίζεο πιεξέζηαηε ε γελλήηξηα αλαθνξψλ (Report Generator) γηα 

πινπνίεζε custom εθηππψζεσλ, κε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε 

κνξθή αξρείσλ ή γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ. Ξξφθεηηαη γηα ηνλ report generator ηεο 

Crystal Reports πνπ απνηειεί ην εξγαιείν αλαθνξάο ζην είδνο ηνπ. Ρν ηππηθφ 

Windows interface ηνπ θάλεη ηελ ρξήζε ηνπ απινχζηαηε ελψ νη δπλαηφηεηέο ηνπ 

είλαη απεξηφξηζηεο. Ζ δηάδνζή ηνπ εμαζθαιίδεη ηελ ζπλερή βειηίσζε ηνπ θαη 

πξνζαξκνγή ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή ρξήζε. 

 

Νη εθηππψζεηο εμάγνληαη ζηε κνξθή πνπ ζα δεηεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Πηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα νζφλεο. 
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Ιφγσ επίζεο ησλ ηερλνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ησλ εθηππψζεσλ ζε φια ηα δπλαηά 

Formats θαη  ε ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπο ( Mail ) κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή. 

Πηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα νζφλεο : 

 

Η αλνηθηή αξρηηεθηνληθή ηεο Χmega επηηξέπεη ηελ ρξήζε νπνηνπδήπνηε 

άιινπ report generator πνπ ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Windows κε 

interface  ODBC ή  SQL πξάγκα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επέλδπζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ζε πεξίπησζε πνπ ζην κέιινλ εκθαληζηνύλ πην 

εμειηγκέλνη report generators. 

Γηαδηθαζίεο Δγθαηάζηαζεο 

Όιεο νη δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλνπλ ζηελ εηαηξεία Κ.Ρ. Α.Ε. ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

systems administrators. Με ηελ νινθιήξωζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κεηά από όινπο ηνπο 

ηππνπνηεκέλνπο ειέγρνπο πνπ ζα δηελεξγήζεη ην θαηάιιεια εηδηθεπκέλν πξνζωπηθό ηεο 

Αλαδόρνπ, ε Οκάδα Δξγαζίαο ηεο εηαηξείαο Κ.Ρ. Α.Ε. ζα πηζηνπνηήζεη ηελ εγθαηάζηαζε ηωλ 

ζπζηεκάηωλ θαη ζα παξαδνζεί εγγύεζε θαιήο εγθαηάζηαζήο ηωλ.
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7.4 Πίλαθαο πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ 

 

Γίλεηαη πιήξεο θαηάινγνο πξνζθεξφκελσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Πεκεηψλνπκε φηη ηα παξνπζηαδφκελα αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

πξντφλησλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά είηε ζαλ ππνρξεσηηθά 

γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, είηε ζαλ πξναηξεηηθά.  

 

 
ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 

CL INVENTORY - ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

ΩMEGA / WAREHOUSE MANAGEMENT  (ΔΘΑΥΕΊΡΘΗ ΑΠΟΘΗΚΏΝ)  

Ωmega / Materials Management (Γηαρείξηζε εηδώλ απνζήθεο)  

Ωmega / Replenishment order control (Γηαρείξηζε αλαγθώλ-δήηεζεο)  

Ωmega / Logistics controlling (Γηαρείξηζε ξνήο απνζεκάηωλ)  

Ωmega / Bill of Materials (πληαγνιόγηα)  

CL SALES & DISTRIBUTION – ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΚΑΘ ΔΘΑΝΟΜΩΝ 

ΩMEGA / CONTACTS AND MARKETING (ΔΘΑΥΕΊΡΘΗ ΣΜΉΜΑΣΟ ΠΩΛΉΕΩΝ & 

MARKETING)  

Ωmega / Receivables (Πειάηεο-Δηζπξαθηένη Λνγαξηαζκνί)  

Ωmega / Sales Contracts & Agreements (Γηαρείξηζε ζπκβνιαίωλ & ζπκθωληώλ)  

Ωmega / Order processing (Γηαρείξηζε παξαγγειηώλ)  

Ωmega / Shipping ( Γηαρείξηζε απνζηνιώλ)  

Ωmega / Billing (Σηκνιόγεζε πωιήζεωλ)  

CL PURCHASING – ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ 

ΩMEGA / PAYABLES (ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ-ΠΛΗΡΩΣΕΟΘ ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΘ)  

Ωmega / Procurements (Παξαθνινύζεζε Πξνκεζεηώλ)  

ΩMEGA / ALTERNATIVE SUPPLIERS (ΕΝΑΛΛΑΚΣΘΚΟΊ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΈ – ΑΞΘΟΛΓΗΗ)  

Ωmega / Purchase Contacts (Γηαρείξηζε ζπκβνιαίωλ & ζπκθωληώλ)  

ΩMEGA / ORDERS PROCESSING & MONITORING (ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΚΑΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΕΞΕΛΘΞΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΩΝ)  

Ωmega / Purchase Invoicing ( Σηκνιόγεζε αγνξώλ)  

Ωmega / Imports costing (Κνζηνιόγεζε εηζαγωγώλ)  

 

 
 

Τπηπεσίερ  

Δγθαηάζηαζε.  
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Πξνζαξκνγή (Customization & Implementation) Π.. κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ΚΑΖΘΝΟ ΡΟΔΟΤ Α.Ε. 
 

Μεηαθνξά Γεδνκέλωλ από ην πξνεγνύκελν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα.   

Δθπαίδεπζε ρξεζηώλ. 15 ώξεο αλά 

ππνζύζηεκα 

 

8. Δθπαίδεπζε 

Ρα αληηθείκελα ηεο εθπαίδεπζεο αθνξνχλ:  

 

 Ρηο εθαξκνγέο πνπ εηδηθφηεξα ζα πεξηιακβάλεη: 

 Σεηξηζκφ ησλ εθαξκνγψλ, επεμήγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πιήθηξσλ θαη ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 

 Δπεμήγεζε ελλνηψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ησλ ππνζπζηεκάησλ. 

 πφδεημε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εξγαζίαο γηα θάζε ρξήζηε 

αλά ππνζχζηεκα. 

 Δμεχξεζε ιχζεσλ θαη απαληήζεσλ γχξσ απφ ηα πξαγκαηηθά, θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηε λέα εθαξκνγή. 

 

Νη πξνηεηλφκελεο απφ ηελ LogicDIS Α.Δ. ελφηεηεο θαη ψξεο εθπαίδεπζεο είλαη 

(ελλνείηαη φηη κία εκέξα αληηζηνηρεί ζε 5 ψξεο εθπαίδεπζεο) : 

Α/Α Δλόηεηα Ώξεο 

1 Ξξνηεηλφκελεο ψξεο Δθπαίδεπζεο ρξήζεο εθαξκνγψλ  15 αλά θχξην 

ππνζχζηεκα 

 

Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά ηα πεξηερφκελα ησλ παξαπάλσ 

ζεκηλαξίσλ.  

 

 

πζηεκηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Χmega πεξηβάιινληνο 

 

 Δγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκηθψλ παξακέηξσλ (language, display, ODBC 

settings θ.ι.π.) 

 Πχζηεκα Γηθηχσζεο Windows 95 

 Αζθάιεηα 

 Πχζηεκα εθηππψζεσλ (spooling) Windows 95 

 Registry ησλ Windows 95 
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 Δξγαιεία δηαρείξηζεο δίζθνπ (backup, defragmenter, compression) 

 Ξαξαθνινχζεζε απφδνζεο Windows 95. 

 

 

 

 Δθπαίδεπζε ρξήζεο εθαξκνγψλ 

Ρν αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηηο εθαξκνγέο ζα πξνζδηνξηζηεί κεηά 

ηε θάζε ηεο αλάιπζεο πνπ ζα είλαη γλσζηή θαη ε αθξηβήο ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ γεληθά ζα πεξηέρεη : 

 

 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο 

Πε απηή ηε πξψηε ελφηεηα εθπαίδεπζεο ζα γίλεη ε γλσξηκία ησλ ρξεζηψλ κε ην 

Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο Κ.Ρ. Α.Δ. 

 

Πθνπνί θαη αληηθεηκεληθέο επηδηψμεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη : 

 Ζ εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  

 Ζ εμνηθείσζε ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο (user interface). 

 Ζ παξνπζίαζε ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο. 

 

Θα αλαθεξζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα, νη ζπλδέζεηο 

πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο θαη γεληθφηεξα ε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο. Νη ρξήζηεο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ζα απνθηήζνπλ κηα πξψηε άπνςε ζε ζρέζε κε ην Ππλνιηθφ Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα 

ζην νπνίν ζα εξγάδνληαη, θαη ηε θηινζνθία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 

 Ιεηηνπξγηθέο έλλνηεο 

Πηφρνο θαη αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο είλαη ε 

εκβάζπλζε ησλ γλψζεσλ ηνπο ζε θάζε ππνζχζηεκα, ε θαηαλφεζε ηεο θηινζνθίαο 

πνπ αθνινπζείηαη θαη ν θαζνξηζκφο ησλ επηινγψλ πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο. 

Κε ηε γλψζε πνπ ζα απνθηεζεί ζα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο εξγαζίαο ησλ ρξεζηψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην πξσηφηππν 

ιεηηνπξγίαο. 

 

 

Αληηθείκελα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη : 
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 Ζ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ ππνζπζηεκάησλ. 

 Ν ρεηξηζκφο ησλ εθαξκνγψλ, επεμήγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πιήθηξσλ θαη ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ζ επεμήγεζε ελλνηψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ησλ ππνζπζηεκάησλ. 

 Ζ ππφδεημε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εξγαζίαο θάζε ρξήζηε αλά 

εθαξκνγή. 

 Ζ εμεχξεζε ιχζεσλ θαη απαληήζεσλ γχξσ απφ ηα πξαγκαηηθά, θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο εθαξκνγέο. 

 Δθπαίδεπζε ζηηο δπλαηφηεηεο παξακεηξνπνίεζεο πνπ δηαζέηεη ην θάζε ππνζχζηεκα 

θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηηο εθκεηαιιεπηεί. 

 

Crystal Reports 

 Ρα ηκήκαηα ησλ Crystal reports 

 Πχλδεζε κε βάζεηο δεδνκέλσλ 

 Δηζαγσγή ζηε ρξήζε ηνπ designer 

 Νη design experts 

 Δηδηθέο κνξθέο αλαθνξψλ (π.ρ. cross-tab reports, sub-reports θ.ι.π.) 

 Reports κε pass-through SQL 

 Δηδηθνί ηξφπνη δηαζχλδεζεο κε ηηο εθαξκνγέο (πέξαζκα παξακέηξσλ απφ θαη πξνο 

ηηο εθαξκνγέο 

 Ρππνπνηεκέλεο κνξθέο θαη ηεθκεξίσζε ησλ αλαθνξψλ 

 Ξνηνηηθνί έιεγρνη γηα ηηο αλαθνξέο 

 

Πεκεηψλνπκε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ Crystal reports δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο βαζηθέο 

πξνηεηλφκελεο ψξεο εθπαίδεπζεο. 

 

Οκάδα Έξγνπ 

Γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ έξγνπ ζα ζρεκαηηζζεί κηα νκάδα απνηεινχκελε απφ 

ζηειέρε ηεο LogicDIS Α.Δ. (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθαιαην 10 , Ρερλνινγία 

Υmega). Πεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ νκάδα απηή ζα έρνπλ ηα άηνκα πνπ 

αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 
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Α/Α Ολνκαηεπώλπκν Σίηινο Ρόινο 

1.        Αιέμαλδξνο Θ. Project Coordinator Γηεπζπληήο Έξγνπ  

2.        Πηαχξνο Κ. Software Architect Πρεδίαζε-Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ 

θαη Βάζεο Γεδνκέλσλ 

3.        Γψξα Κ. Senior Software 

Analyst-Consultant 

Αλάιπζε-Πρεδίαζε Δθαξκνγψλ, 

Έιεγρνο 

4.        Λαηαιία Ξ. Senior Software Analyst Αλάιπζε-Πρεδίαζε Δθαξκνγψλ, 

Έιεγρνο 

5.        Γηψξγνο Ξ. Software Engineer Πρεδίαζε-Αλάπηπμε Αλαθνξψλ 

Δθαξκνγψλ, Νινθιήξσζε κε 

Office 

6.        Αζηέξηνο Γ. Systems Support 

Engineer 

Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

 

 

Ζ LogicDIS Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο, θαη κε γλψκνλα ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ είηε λα αιιάδεη ηελ ζχλζεζε ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ 

είηε λα απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ηελ απνηειεί, ρσξίο θακία επηπιένλ 

επηβάξπλζε ηνπ πειάηε. 

 

Υξνλνδηάγξακκα 

Πχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Υmega (βι. θεθάιαην 10), ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε ππνζπζηήκαηνο, βαζίδεηαη 

ζε έλαλ επαπμαλφκελν θχθιν αλάπηπμεο (incremental life-cycle) πνπ ηππηθά 

απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο θαη ειεγρφκελεο πνηνηηθά θάζεηο.  

Ξξψηε θάζε ηνπ έξγνπ απνηειεί ε Φάζε πξνεηνηκαζίαο (απαηηήζεηο, αξρηθφ 

κνληέιν, πξν-αλάιπζε, θαζνξηζκφο θάζεσλ θαη ππνζπζηεκάησλ). Απηή ε θάζε ζα 

επηηξέςεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θάζε ππνζπζηήκαηνο. Γηα θάζε 

ππνζχζηεκα πξνβιέπνληαη δηαδνρηθέο νινθιεξσκέλεο ελφηεηεο (θάζε κία 

απνηεινχκελε απφ πιήξε θχθιν αλάιπζεο-ζρεδίαζεο-πινπνίεζεο-ειέγρνπ) πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ ηαρχηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ παξαγνκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

Γεδνκέλνπ φηη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ε Φάζε πξνεηνηκαζίαο δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ επί 

κέξνπο ζηαδίσλ θαη ηεο δηάξθεηάο ηνπο. Κε ην ηέινο ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο ζα 

εθπνλεζεί αλαιπηηθφ ζρεδηάγξακκα εξγαζηψλ ην νπνίν ζα απνηειεί θαη 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ρν ρξνλνδηάγξακκα πνπ 
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παξνπζηάδεηαη, απνηειεί ελδεηθηηθή εθηίκεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ βαζηζκέλε 

ζηελ εκπεηξία ηεο LogicDIS Α.Δ. απφ παξφκνηα έξγα. 

 

 

9.  ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο 

 

Ζ LogicDIS Α.Δ. εγγπάηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πιεξνχλ ηα ηερληθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνζθνξά. 

ια ηα πξντφληα θαιχπηνληαη απφ Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Κεηά ηελ ιήμε ηεο 

Δγγχεζεο θαιχπηνληαη απφ Πχκβαζε Ππληήξεζεο. Ζ LogicDIS Α.Δ. εγγπάηαη ηε 

ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ γηα ηνπιάρηζηνλ 5 

ρξφληα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ. 

 

Ζ LogicDIS Α.Δ. πξνζθέξεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ζπζηήκαηνο (ινγηζκηθφ). Ζ Δγγχεζε απηή γηα ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ ηζρχεη γηα 

έμε (6) κήλεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο.  

Ξαξαθάησ δίδεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο εγγχεζεο : 

 Tειεθσληθή βνήζεηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ 

 πεξεζίεο Ρειεζηήξημεο (κέζσ modem αλ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ πειάηε) 

 Αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαπαξάγνληαη (bugs), ηα νπνία έρεη 

παξνπζηάζεη εγγξάθσο κε έγθπξν ηξφπν ν Ξειάηεο.  

 Δθδφζεηο Ππληήξεζεο κε πιήξεηο νδεγίεο θαη δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο. 

  Λέεο θχξηεο εθδφζεηο κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ηα αληίζηνηρα θαηά πεξίπησζε λέα 

εγρεηξίδηα ρεηξηζκνχ. 

 

πληήξεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο 

Ξαξαθάησ δίδεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο. 

Βαζηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο 
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 Σπληήξεζε Λνγηζκηθνύ Δθαξκνγώλ 

1. Αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαπαξάγνληαη (bugs), ηα νπνία έρεη 

παξνπζηάζεη εγγξάθσο κε έγθπξν ηξφπν ν Ξειάηεο. 

2. Tειεθσληθή βνήζεηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ Πχκβαζε Ππληήξεζεο. 

3. Ρειεθσληθή βνήζεηα γηα ηελ πξφηαζε κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα λα 

επαλνξζσζνχλ νη αλσκαιίεο πνπ ζπλαληά θαλείο.  

4.  Ζ ππεξεζία άκεζεο ηειεθσληθήο βνήζεηαο (hot-line) είλαη πξνζηηή ζ' φινπο ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ Ξειάηε πνπ δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή (PC), κέζσ εηδηθψλ 

ηειεθσληθψλ γξακκψλ πνπ ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνλ Ξειάηε απφ ηελ LogicDIS 

Α.Δ. Ζ ππεξεζία απηή παξέρεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο. 

 

 Δθδόζεηο Σπληήξεζεο 

 Κε πιήξεηο νδεγίεο θαη δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. 

 

 Νέεο θύξηεο εθδόζεηο 

 Κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ηα αληίζηνηρα θαηά πεξίπησζε λέα εγρεηξίδηα ρεηξηζκνχ. 

Δπηπιένλ ππεξεζίεο 

 Σπληήξεζε Λνγηζκηθνύ Δθαξκνγώλ 

1. Γπλαηφηεηα άκεζεο δηαζεζηκφηεηαο κεραληθνχ ηεο LogicDIS Α.Δ. γηα δηάγλσζε 

πξνβιεκάησλ ζε εξγάζηκεο ψξεο. 

2. Δπίζθεςε ηερληθνχ φπνηε απηφ απαηηεζεί γηα επηδηφξζσζε βιάβεο. 

 Πξνγξακκαηηζκέλεο επηηόπηεο επηζθέςεηο 

Πε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεη ζθφπηκν ε εηαηξεία Κ.Ρ. Α.Δ., κεηά απφ ακνηβαία 

ζπλελλφεζε, ζπγθεθξηκέλνο εηδηθφο ηεο LogicDIS Α.Δ. επηζθέπηεηαη ην αξκφδην 

ηκήκα ηεο εηαηξείαο Κ.Ρ. Α.Δ., γηα λα ειέγμεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ θαη λα επηιχζεη ηπρφλ κηθξν-πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ελ ησ κεηαμχ 

εκθαληζηεί. Αθφκε, θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ επηζθέςεσλ ε Κ.Ρ. Α.Δ. κπνξεί λα 

δεηήζεη ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε απφ ηηο “πξφζζεηεο” ππεξεζίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Δθ’ φζνλ ππάξρεη επείγνλ πξφβιεκα, αλ ην ζρεηηθφ 

αίηεκα ηεο εηαηξείαο Κ.Ρ. Α.Δ. ιεθζεί κέρξη ηηο 12:00κ.κ., ε αληαπφθξηζε ηεο 

LogicDIS Α.Δ. ζα είλαη απζεκεξφλ, αιιηψο, ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Νη 

αλσηέξσ ρξφλνη ηζρχνπλ γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο ησλ Αζελψλ, Ξαηξψλ θαη 
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Θεζζαινλίθεο. Γηα άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ζηνλ ρξφλν απηφ πξνζηίζεηαη θαη ν 

ρξφλνο κεηαθίλεζεο κε ην πξνζθνξφηεξν κέζν.  

 

Δλλνείηαη φηη γηα ηελ παξνρή ησλ επηηφπησλ ππεξεζηψλ, ε εηαηξεία Κ.Ρ. Α.Δ. 

επηηξέπεη ζηελ LogicDIS Α.Δ. ηελ απαηηνχκελε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ή άιιν 

απαξαίηεην κεράλεκα θαη ηελ ρξήζε ηπρφλ άιισλ απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ ή 

κέζσλ ηεο.  

Πεκεηψλεηαη ηέινο φηη ε LogicDIS Α.Δ. κπνξεί λα παξέρεη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ησλ πειαηψλ ηεο, ηελ δπλαηφηεηα ηειε-ππνζηήξημεο ησλ εθαξκνγψλ 

ηνπο. Κε ηελ ππεξεζία απηή ν Ζ/ ηεο εηαηξείαο Κ.Ρ. Α.Δ. ζπλδέεηαη κε ηνπο Ζ/ 

ηνπ Ρκήκαηνο Ξαξνρήο πεξεζηψλ ηεο LogicDIS Α.Δ. κέζσ επηιεγφκελεο 

ηειεθσληθήο γξακκήο θαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιειεο ζπζθεπήο (modem) θαη 

ινγηζκηθνχ ή κέζσ ηνπ Internet. Ρεξψληαο απζηεξά ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο 

αζθαιείαο, νη ηερληθνί ηεο LogicDIS Α.Δ. κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ εμ απνζηάζεσο 

ηνλ Ζ/ ηεο εηαηξείαο Κ.Ρ. Α.Δ., θάηη πνπ πξνζθέξεη κηα νιφθιεξε ζεηξά απφ 

δπλαηφηεηεο, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νπνίσλ είλαη ε ηαρχηεηα θαη ε αθξίβεηα 

επέκβαζεο. Δηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη νη εμήο επί κέξνπο ππεξεζίεο : 

 

 Ρειε-δηάγλσζε 

 Δθπαίδεπζε-Θαζνδήγεζε ρεηξηζηή 

 Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθαξκνγώλ 

 Ρειε-θφξησζε λέσλ εθδφζεσλ 

 Έιεγρνη αξρείσλ εθαξκνγώλ 

 Έιεγρνο θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Δηδηθέο ιεηηνπξγίεο 

  

Ρν θφζηνο ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή 

Ξξνζθνξά, ε νπνηα δελ είλαη ζην πεδην ελδηαθέξνληνο ηεο παξνπζαο κειέηεο θαη 

δελ πεξηιακβάλεηαη.  

 

 

 

 



  

 131 

10. Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Χmega ΣΗ LogicDIS Α.Δ. 

 

 
 

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Χmega ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

 

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ινγηζκηθνχ Υmega, βαζίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

 

 

Νη άμνλεο απηνί πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Νξγαλσηηθή ππνδνκή 

Ζ νξγαλσηηθή ππνδνκή βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο έξγσλ ζπκβαηφ κε ηηο 

αξρέο ηνπ κνληέινπ CMM - level 2, φπνπ δειαδή θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα 

κία επαλαιήςηκε θαη ειέγμηκε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Ξην ζπγθεθξηκέλα 

ε νξγαλσηηθή ππνδνκή, πξνδηαγξάθεη θαη ζηεξίδεη ηηο ππεπζπλφηεηεο, ηνπο ξφινπο, 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηηο παξαθάησ ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο 

(Key Process Areas): 

 

 Γηαρείξηζε απαηηήζεσλ (Requirements management) 

Νη απαηηήζεηο ζπκθσλνχληαη θαη απνηεινχλ ηε βαζηθή γξακκή (base-lined) γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο εμέιημεο θαη ηε δπλακηθή δηακφξθσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

έξγνπ. Ζ δηαρείξηζε απαηηήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ζε κία 

επηθεληξσκέλε ζην ρξήζηε (User-Centered) κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη απνηειεί 

Γηαδηθαζία αλάπηπμεο ΩΜΔΓΑ

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ

Πιαίζην/Πεξηβάιινλ

Αλάπηπμεο

Μεζνδνινγία Σερλνινγίαο

Λνγηζκηθνύ

Οξγαλωηηθή

ππνδνκή

Βειηίωζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο

(Process refinement)

Ρόινη, ππεπζπλόηεηεο,

δηαδηθαζίεο

Πνηνηηθνί θαλόλεο, Πιαίζην

επαλαρξεζηκνπνίεζεο

Καζνξηζκόο   παξαδνηέωλ &

Πνηνηηθώλ     ειέγρωλ

Μεηξήζεηο /

παξαθνινύζεζε  
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βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή πνξεία ηνπ έξγνπ, δηαζθαιίδνληαο ηελ εμσηεξηθή 

νξαηφηεηα ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ θαη παξέρνληαο ηρλειαζηκφηεηα. 

 Γηαρείξηζε ζχλζεζεο θαη αιιαγψλ (Configuration Management & Change Control) 

Ζ δηεξγαζία απηή εμαζθαιίδεη ηε ζπληνληζκέλε θαη ειεγρφκελε αλάπηπμε ηνπ έξγνπ, 

θαζψο θαη ηελ ζπγρξνληζκέλε παξάδνζε φισλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ 

απνηεινχλ ηα παξαδνηέα.  

 Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο (Quality assurance) 

Ζ δηεξγαζία απηή πξνδηαγξάθεη ηα ζπλνιηθά πνηνηηθά θξηηήξηα θαη πξνηεξαηφηεηεο 

θαη δηαζθαιίδεη φηη εθηεινχληαη θαλνληθά νη πξνδηαγξακκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 

πνηνηηθνί έιεγρνη.  

 Ξξνγξακκαηηζκφο έξγνπ (Project planning) 

Γίλεηαη ε εθηίκεζε θαη ν ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθηίκεζε θφζηνπο ησλ 

ηκεκάησλ αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. Ζ αθνινπζνχκελε δηεξγαζία βαζίδεηαη ζηε 

κεζνδνινγία DSDM (Dynamic Systems Development Methodology) ε νπνία 

αλαγλσξίδεη δηαδνρηθά παθέηα αλάπηπμεο ρξνληθά πεξηνξηζκέλα (time-boxed 

development increments) κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε δηαδνρηθή αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Ηρλειάηεζε έξγνπ (Project tracking) 

Ζ δηεξγαζία απηή παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ θαη δηακνξθψλεη 

δπλακηθά ηηο επαθφινπζεο ζπλέπεηεο, δηνξζψλνληαο ζε ζπλερή βάζε ην πξφγξακκα 

εθηέιεζεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξαηφηεηα ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ θαζψο 

επίζεο θαη λα κεηψλνληαη νη θίλδπλνη (risks) απνθιίζεσλ.  
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Νη βαζηθνί πξνδηαγξαθφκελνη ξφινη είλαη: 

Απφ ην θνξέα 

 Δηδηθφο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο εθαξκνγήο (Domain expert) 

 Δηδηθφο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ θνξέα (Work-flows expert) 

 Ρππηθφο ρξήζηεο (αλά ξφιν ρξήζηε) 

 

Απφ ην ηκήκα αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο 

 Πχκβνπινο επηρείξεζεο (Business consultant) 

 Πχκβνπινο αλάιπζεο (Analysis consultant) 

 Πχκβνπινο Ππζηεκηθνχ/Αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ (System Design/Architecture 

consultant) 

 Πχκβνπινο ζρεδίαζεο ζπζηήκαηνο επαθήο κε ηνπο ρξήζηεο (UI design 

consultant) 

 Γηαρείξηζε πνηφηεηαο θαη δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο (Process & Quality manager) 

Απφ ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ (απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο κε ην έξγν) 

 Ππληνληζηήο έξγνπ (Assignment Co-Ordinator) 

 Γηαρεηξηζηήο πξνγξάκκαηνο (Program Κanager) 

 Γηαρεηξηζηήο έξγνπ 

 Αλαιπηήο 

 Πρεδηαζηήο ινγηζκηθνχ (Developer) 

 Πρεδηαζηήο ζηνηρείσλ δηεπαθήο κε ην ρξήζηε (GUI designer) 

 Ππγγξαθέαο ηεθκεξίσζεο/Νδεγηψλ γηα ην ρξήζηε (Manuals/Help System 

designer) 

 Αλάπηπμε αλαθνξψλ (Reports developer) 

 Κεραληθφο δνθηκψλ (Testηng Engineer) 

 Πχκβνπινο εθαξκνγήο (Implementation consultant) 

 Κεραληθφο εθαξκνγήο (Implementation system engineer) 

 Δθπαηδεπηήο (Trainer) 

 Ρερληθφο ππνζηήξημεο (Support engineer) 
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Μεζνδνινγία ηερλνινγίαο ινγηζκηθνύ  

 

H κεζνδνινγία αλάπηπμεο Υmega βαζίδεηαη ζηελ αληηθεηκελνζηξαθή κεζνδνινγία 

αλάπηπμεο UML (Unified Modelling Language) πνπ απνηειεί εμέιημε ησλ 

κεζνδνινγηψλ OMT (Object Modelling Technique),  Booch & OOSE (Object Oriented 

Software Engineering).  

Ζ αλάπηπμε βαζίδεηαη ζε έλαλ επαπμαλφκελν θχθιν (incremental life-cycle) πνπ 

απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο θαη ειεγρφκελεο πνηνηηθά θάζεηο φπσο ζρεκαηηθά 

δείρλεηαη παξαθάησ: 

 

Φάςη πποεσοιμαςίαρ 

απαισήςειρ 

απχικό μονσέλο (ππο-ανάλτςη) 

τποςτςσήμασα μελέση ςκοπιμόσησαρ 
 

Φάςη ανάπστξηρ 
επιλογή επατξηνσικών σμημάσων ανάπστξηρ 

Τμήμα 1 

Ανάλτςη 

Σχεδίαςη 

Υλοποίηςη 

Έλεγχοι 

  

Τμήμα 2 

Ανάλτςη 

Σχεδίαςη 

Υλοποίηςη 

Έλεγχοι 
  

Τμήμα 3 

Ανάλτςη 

Σχεδίαςη 

Υλοποίηςη 

Έλεγχοι 

  

Τμήμα ... 

Ανάλτςη 

Σχεδίαςη 

Υλοποίηςη 

Έλεγχοι 
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Ι. Φάζε πξνεηνηκαζίαο: 

Ζ Φάζε πξνεηνηκαζίαο πεξηιακβάλεη : 

 Ππιινγή απαηηήζεσλ 

 Αξρηθή πεξηγξαθή κνληέινπ 

 Γηαρσξηζκφ ζε ππνζπζηήκαηα 

 Ξξνζδηνξηζκφ αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο, κειέηε ζθνπηκφηεηαο 

 Δπηβεβαίσζε κνληέινπ θαη απαηηήζεσλ 

 Ξξνζδηνξηζκφ κνλάδσλ αλάπηπμεο (development increments) θαη ρξνληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη 

 

ΙΙ. Η Φάζε αλάπηπμεο  

γηα θάζε κνλάδα αλάπηπμεο, ζπλήζσο ζε επίπεδν ππνζπζηήκαηνο, πεξηιακβάλεη ηελ 

εθηέιεζε ηνπ αθφινπζνπ θχθινπ: 

 Ιεπηνκεξήο αλάιπζε 

 Πρεδηαζκφο 

 ινπνίεζε 

 Έιεγρνο 

 Δθαξκνγή-δνθηκαζηηθή ρξήζε 

Ρππηθά απφ ην πξψην επαπμεληηθφ ηκήκα αλάπηπμεο πξνθχπηεη θαη ην πξψην 

ιεηηνπξγηθφ πξσηφηππν ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαδνρηθή 

ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ (incremental 

refinement). Ζ κέζνδνο απηή κεηψλεη ζεκαληηθά θαη κεζνδηθά ηνπο θηλδχλνπο 

αζηνρίαο ηνπ έξγνπ ιφγσ κε-θαηαιιειφηεηαο (fit-to-purpose risks) 

Ξαξαθάησ δίλεηαη ζρεκαηηθά ην κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηα 

πην ζεκαληηθά παξαδνηέα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ: 
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Πηνλ θάζεην άμνλα ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο θαίλεηαη ε αιιεινπρία ησλ θάζεσλ 

αλάπηπμεο (πξνεηνηκαζία, αλάιπζε, ζρεδίαζε, πινπνίεζε). Θάζε θάζε παξάγεη έλα 

ζχλνιν παξαδνηέσλ κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη δπλαηή ε ιεπηνκεξήο 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ θάζε παξαδνηέν ειέγρεηαη κε 

βάζε πξνθαζνξηζκέλεο ιίζηεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ελψ θάζε δξαζηεξηφηεηα 

πξνζδηνξίδεη αληίζηνηρα ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαηά ηελ 

παξάδνζε. Νη θάζεηο είλαη δηαρσξηζκέλεο θαη σο πξνο ηνλ νξηδφληην άμνλα ζε ηξεηο 

βαζηθέο φςεηο πνπ εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο ελψ 

ηαπηφρξνλα ν δηαρσξηζκφο απηφο πξνσζεί απφ ηα πξψηα ζηάδηα θηφιαο ηεο 

αλάπηπμεο ηελ αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο multi-tier client-server θαη ηελ 

αξρηηεθηνληθή δηάξζξσζεο ινγηζκηθνχ MVC (Model-View-Controller). 

Φάζε πξνεηνηκαζίαο / Αλάιπζεο 

Πηφρνο ηεο θάζεο απηήο είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ απαηηήζεσλ 

σο πξνο ηξεηο ζρεηηθά δηαρσξηζκέλεο φςεηο, απηέο ηνπ Ππζηήκαηνο, ηνπ γλσζηηθνχ 

Ξεδίνπ (problem Domain) θαη ηεο Δθαξκνγήο (Application). Δπηπιένλ φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο θάζεο γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ζε ππνζπζηήκαηα 

θαη ν αξρηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ηκεκάησλ αλάπηπμεο. 

Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο ε/θαη ηνπο εηδηθνχο γίλεηαη απφ εηδηθά 

εθπαηδεπκέλνπο αλαιπηέο θαη ππνβνεζείηαη απφ εηδηθά ζρεδηαγξάκκαηα, ζε αξρηθφ 

ζηάδην θαη πξσηφηππν ινγηζκηθφ ζηε ζπλέρεηα, ην νπνίν εμειίζζεηαη  κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ρξεζηψλ κέρξη λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Κε 

ηε κέζνδν απηή εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 

αιιά θαη  ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη επρξεζηίαο ησλ εθαξκνγψλ.  

Ξαξαθάησ δίλνληαη αλαιπηηθφηεξα νη ζηφρνη θαη ηα παξαδνηέα ζε θάζε κηα απφ ηηο 

φςεηο πνπ αλαθέξζεθαλ. 

Όςε Δθαξκνγήο 

Πηφρνο ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ ζηελ φςε εθαξκνγήο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη 

αλάγθεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα ή πξνζδνθψκελε 

πξαθηηθή ηνπ θνξέα. Δπηπιένλ θαηαγξάθνληαη νη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη πνπ ζα 

εμππεξεηήζεη ην έξγν, ε θξηζηκφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα 

σο πξνο ην ρξφλν, ην θφζηνο θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο.  
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Ζ δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ ηεο εθαξκνγήο (δει. Ρν 

interface ηεο εθαξκνγήο), ελψ παξάιιεια ζέηεη επηπιένλ πξνδηαγξαθέο γηα ην 

Domain κνληέιν. 

Βαζηθά παξαδνηέα είλαη: 

 EPCs. Θαηαγξαθή επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (workflows) κέζσ δηαγξακκάησλ 

EPC (Event Process Chains) φπνπ θαζνξίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο (processes) πνπ 

εθηεινχληαη ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν φηαλ ζπκβαίλεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ 

(event), θαζψο θαη ε νξγαληθά ππεχζπλε νληφηεηα (actor / role), ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη ή/θαη παξάγνληαη θαζψο θαη ε επηζπκεηή ππνζηήξημε ηεο 

εξγαζίαο απφ ην ππφ αλάπηπμε ζχζηεκα. Ξαξάιιεια θαηαγξάθνληαη κηα ζεηξά απφ 

εθηηκψκελεο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ζπρλφηεηα, θφζηνο θξηζηκφηεηα θιπ.  

 Use Cases. Έγγξαθν ηεθκεξίσζεο ησλ ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ πξνο ην ζχζηεκα 

(use-cases) ησλ ξφισλ (actors) θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη κε-ιεηηνπξγηθψλ 

απαηηήζεσλ (functional θαη non-functional requirements). Ρα use cases ζπιιέγνληαη 

απεπζείαο ελψ επηπιένλ ζπλάγνληαη θαη απφ ηα EPCs. 

 ελάξηα. Απφ ηα  Use cases πξνθχπηεη κηα ζεηξά ζελαξίσλ πνπ θαηαγξάθνληαη  

ψζηε λα απνηειέζνπλ θξηηήξηα ειέγρνπ ηνπ ππφ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο. Ρα ζελάξηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ζπκπιήξσζε ησλ  δηάθνξσλ κνληέισλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα απνηεινχλ θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηε δεκηνπξγία αξγφηεξα ησλ test-

scripts. 

Όςε Πεδίνπ (Domain) 

Πηφρνο είλαη ε κνληεινπνίεζε / πξνζνκνίσζε ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο εθαξκνγήο 

ην νπνίν κπνξεί λα εμππεξεηήζεη έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ δεηνχλ 

ππεξεζίεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Ρππηθά δεηείηαη ε ζπλδξνκή ζπκβνχισλ 

εηδηθψλ ζην πεδίν απηφ, ελψ ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί ην ζηαηηθφ, δνκηθφ 

κνληέιν ησλ αληηθεηκέλσλ, ην δπλακηθφ κνληέιν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ην 

ιεηηνπξγηθφ κνληέιν πνπ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζε επίπεδν 

εθαξκνγήο. 

Νη δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο αθνινπζνχλ έλα ζπλδπαζκφ 

αληηθεηκελνζηξαθψλ κεζφδσλ κνληεινπνίεζεο βαζηζκέλν θπξίσο ζηελ επξέσο 

δηαδεδνκέλε κεζνδνινγία Object Modelling Technique (OMT) θαη ζηε κεηεμέιημή ηεο 

ηελ UML (Unified Modelling Language) πνπ απνηειεί ην δηεζλψο παξαδεθηφ πξφηππν 

γηα ηηο αληηθεηκελνζηξαθείο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο . 
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Ρα βαζηθά παξαδνηέα ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγίαο ζε επίπεδν αλάιπζεο πνπ είλαη 

θαη παξαδνηέα ηνπ έξγνπ είλαη: 

 Data Dictionary. Ιεμηθφ φξσλ θαη νξηζκνί αληηθεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην πξφβιεκα 

θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπο. 

 Γνκηθό κνληέιν. Δίλαη ν ινγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ζρέζε ηνπ κε 

άιια ππνζπζηήκαηα. Απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν κνληέισλ πνπ ην εηθνλνγξαθνχλ 

απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο (Subsystem model, Domain class model,  Dynamic 

model, Process/Functional model). 

Όςε πζηήκαηνο (System) 

Πηφρνο είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζπζηεκηθφ, δηθηπαθφ 

θαη ρεηξηζηηθφ επίπεδν, ψζηε λα ζπγθεληξσζεί ε απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηνλ 

ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Βαζηθά παξαδνηέα: 

 Non-functional requirements. Έγγξαθν πνπ ηεθκεξηψλεη ην ζχλνιν ησλ κε 

ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, ζε φηη αθνξά ηελ ππνδνκή ζε hardware, system 

software, δηθηπαθή ππνδνκή, επηινγή ζηαζκψλ εξγαζίαο θαη πξνδηαγξαθέο 

ρξεζηηθφηεηαο. 

Φάζε ρεδίαζεο/ Τινπνίεζεο 

Θαηά ηε θάζε ζρεδίαζεο γίλεηαη ε αληηζηνίρηζε ησλ κνληέισλ ζε κνλάδεο 

πινπνίεζεο κε θξηηήξηα απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, επεθηαζηκφηεηαο θαη 

πιεξφηεηαο θάιπςεο αλαγθψλ. 

Ζ πινπνίεζε θαη ν έιεγρνο είλαη ελέξγεηεο ζηελά δεκέλεο κε απηέο ηεο ιεπηνκεξνχο 

αλάιπζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ζπκβαίλνπλ φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε 

θαζνξηζκέλα ρξνληθά ηκήκαηα αλάπηπμεο. Θαηά ηε θάζε ζρεδίαζεο/πινπνίεζεο 

γίλεηαη εθηελήο ρξήζε ησλ επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνπ πιαηζίνπ 

αλάπηπμεο Υmega πνπ παξέρνπλ έηνηκεο επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο ζρεδηαζηηθέο  

επηινγέο θαη components ινγηζκηθνχ πνπ επηηαρχλνπλ ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ελψ παξάιιεια παξέρνπλ έλα πςειφ θαη ζπλεπέο επίπεδν 

ρξεζηηθφηεηαο θαη ελζσκαηψλνπλ έλα ζχλνιν ειέγρσλ πνηφηεηαο πνπ δηαζθαιίδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ινγηζκηθνχ. 

Ρα βαζηθά παξαδνηέα είλαη: 
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 System design document. Έγγξαθν πνπ ηεθκεξηψλεη ηηο επηινγέο θαη 

πξνδηαγξαθέο ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ, θαηαλνκήο ππνινγηζηηθνχ θνξηίνπ, 

δηθηπαθήο ππνδνκήο θαη ηαρπηήησλ ζχλδεζεο, βάζεο δεδνκέλσλ, πνιιαπιήο θαη 

ηαπηφρξνλεο πξφζβαζεο θιπ. Δπηπιένλ ην έγγξαθν απηφ νξίδεη θξηηήξηα θαη 

δηαδηθαζίεο δνθηκψλ γηα ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Δλνπνηεκέλν Domain Object Model. Δλζσκάησζε ησλ πξνδηαγξαθψλ φισλ ησλ 

επηκέξνπο κνληέισλ. 

 Πξνδηαγξαθέο Domain classes. Ξξνδηαγξαθέο πινπνίεζεο ησλ θιάζεσλ πνπ 

κνληεινπνηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ. 

 Πξσηόηππα Use-cases. Ξξσηφηππα user-interface κνληέια πινπνίεζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ use-cases ηεο εθαξκνγήο. Απνηεινχληαη θπξίσο απφ δηάθνξα ηππηθά 

user interface αληηθείκελα φπσο, θφξκεο, browsers, navigators, pick lists, reports 

θιπ. 

 Πξνδηαγξαθέο Controller classes. Ξξνδηαγξαθέο πινπνίεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ αλαιακβάλνπλ λα ειέγμνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ κελπκάησλ πνπ παξάγνληαη 

απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε θαη λα νδεγήζνπλ αληηζηνίρσο ηα αληηθείκελα ηνπ 

domain model. 

 Τινπνίεζε classes. ινπνίεζε ησλ domain θαη controller classes  

 Τινπνίεζε test scripts. ινπνίεζε πξνγξακκάησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ tests κε 

βάζε ηα θαηαγξακκέλα ζελάξηα. 

Δξγαιεία-πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

 

Ρν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Υmega απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζπλεξγαδφκελσλ 

εξγαιείσλ. Ρα εξγαιεία απηά επηγξακκαηηθά είλαη ηα εμήο: 

 Upper CASE: System Architect OOA/D. Δξγαιείν απνηχπσζεο ηεο αλάιπζεο θαη 

ζρεδίαζεο αιιά θαη βάζε δεδνκέλσλ γηα επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, απαηηήζεηο 

ιεηηνπξγηθέο & κε ιεηηνπξγηθέο. 

 Lower CASE: Υmega framework. To Υmega framework είλαη έλα repository-

based, αληηθεηκελνζηξαθέο (ΝΝ-aware) πιαίζην επαλαρξεζηκνπνηήζηκνπ 

ινγηζκηθνχ, πνπ παξέρεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ αθελφο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε 

θαη αθεηέξνπ παξέρνπλ έλα θεληξηθφ  θνξέα ινγηζκηθνχ γηα ηελ ελζσκάησζε 

πνηνηηθψλ ειέγρσλ. Ξεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν εηδηθψλ εξγαιείσλ γηα πξνζδηνξηζκφ / 
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κεηαθνξά ηεο ζρεδίαζεο, δεκηνπξγία/κεηαθνξά ηνπ ζρήκαηνο ηεο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ, ινγηθφ έιεγρν ηεο ζρεδίαζεο θαη γηα ηελ παξαγσγή θψδηθα Visual C++ 

πνπ πινπνηεί ηελ πξνδηαγξαθείζα ζρεδίαζε. Ρν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Υmega 

framework έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα δεισκέλα ζηνηρεία ινγηζκηθνχ είλαη 

δηαζέζηκα άκεζα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή σο αληηθείκελα ηα νπνία κπνξεί λα 

δηακνξθψζεη δηαθνξηθά κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρεδίαζεο. 

 Κεληξηθό πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ: Visual C++ WorkBench. Ρν 

πεξηβάιινλ Visual C++ ηεο Microsoft απνηειεί ην θνξπθαίν επαγγεικαηηθφ 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο παγθνζκίσο. Ξεξηιακβάλεη κία πιήξε ζνπίηα απφ ηζρπξφηαηα 

εξγαιεία κε πξσηνπνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά 

(seamlessly) κεηαμχ ηνπο, φπσο editor, compiler, incremental linker, debugger, 

resource painters, Νδεγνχο (Wizards) γηα ηηο εθαξκνγέο, ηηο θιάζεηο θιπ, Class 

Browser, Cross-references θιπ. Δπηπιένλ ζην ίδην πεξηβάιινλ ελζσκαηψλνληαη 

εμσηεξηθά εξγαιεία γηα : 

 Version Control: Microsoft Source Safe. To εξγαιείν ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην 

πινχζηα ζε ραξαθηεξηζηηθά εξγαιεία source & version control, είλαη project-oriented 

κε ζπλνδεπηηθά εξγαιεία γηα visual diffs, δπλαηφηεηεο branching, merging, ρξήζε & 

sub-projects, ρξήζε αξρείσλ ζε πνιιαπιά projects θιπ. 

 Test automation: Rational Visual test (πξψελ Microsoft Visual Test). To εξγαιείν 

δηεπθνιχλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη θπξίσο ζπληήξεζε ησλ ζελαξίσλ δνθηκψλ 

δίλνληαο ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ ειέγρσλ ηδηαίηεξα ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο κε ην ρξήζηε. 

 Δξγαιείν νξηζκνύ αλαθνξώλ: Crystal Reports. Ηζρπξφηαην εξγαιείν ζρεδίαζεο 

θαη νξηζκνχ αλαθνξψλ θαη queries.  

 Δξγαιείν πξνγξακκαηηζκνύ θνξκώλ: Visual Basic. Client/Server εξγαιείν πνπ 

απνηειεί παγθφζκην πξφηππν γηα ηελ επθνιία θαη ηαρχηεηα αλάπηπμεο θνξκψλ θαη 

client εθαξκνγψλ. Νη παξαγφκελεο θφξκεο επηθνηλσλνχλ κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ 

OLE κε ηηο εθαξκνγέο Υmega, παξέρνληαο δπλαηφηεηεο απηνκαηνπνίεζεο ξνψλ 

εξγαζίαο, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο κε ην ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. 

 Δξγαιείν απηνκαηνπνίεζεο. Ρέινο ε εθαξκνγέο Υmega ελζσκαηψλνπλ κία VBA 

(Visual Basic for Applications) γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαη απηνκαηνπνίεζεο ηεο 

εθαξκνγήο θαζψο θαη επηβνιήο ηνπηθά ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ θαλφλσλ, 

επηπιένλ απηψλ πνπ είλαη νξηζκέλνη θαη ελζσκαησκέλνη ζηελ εθαξκνγή. Ζ γιψζζα 
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ππνζηεξίδεη ηαρχηαηε εθηέιεζε κέζσ pre-compiled scripts, θαη δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλν color-coded syntax-based editor θαη debugger. 

 Ρέινο ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ππνζηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά εξγαιεία απηνκαηηζκνχ 

γηα defect tracking, project tracking (WIPS - Work In Progress System) θιπ. 
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11. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (Quality Management - QM) 

 

θνπόο 

Πθνπφο ηεο Γηεξγαζίαο Ξνηφηεηαο (QM) είλαη ε πξνδηαγξαθή θαη πηζηνπνίεζε ησλ 

θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ 

έξγνπ. Ξαξάιιεια, ζηφρνο είλαη ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ίδηαο 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο. 

Ζ νξγάλσζε ηεο δηεξγαζίαο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο έρεη γίλεη κε βάζε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ CMM - level 2 θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO 9000-3. 

 

H δηεξγαζία QM 

Ρε δηεξγαζία QM δηεπζχλεη άηνκν πνπ δελ αλήθεη ζηελ νκάδα αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ 

θαη δελ έρεη νξγαλσηηθή εμάξηεζε απφ απηή. Πε πεξηπηψζεηο απνθιίζεσλ θαη 

δηαθνξνπνηήζεσλ αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε. 

 

Ζ δηεξγαζία QM γηα θάζε έξγν ή ππν-έξγν  

1.  Ξξνδηαγξάθεη: 

 Ρα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ θαη νη πξνηεξαηφηεηέο ηνπο  

 Ρηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο  

 Ρνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ  

 Ρελ αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία αλάπηπμεο 

 Ρελ θαηαλνκή ησλ ξφισλ ζε άηνκα 

 Ρνπο ειέγρνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ παξαδνηέσλ 

 Ρηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ εθδφζεσλ 

 Ρηο δηαδηθαζίεο δνθηκψλ 

 Ρα παξαδνηέα θαη ην πξφγξακκα ησλ ππν-ζπκβάζεσλ πνπ γίλνληαη γηα ην έξγν 

 Ρα θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο απνδνρήο ηνπ έξγνπ 

Νη πξνδηαγξαθέο απηέο ελζσκαηψλνληαη ζην πξφγξακκα πνηφηεηαο (Quality Plan) ην 

νπνίν ζεσξείηαη ζπλζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ (configuration item) θαη ηειεί ππφ ηνλ 

έιεγρν ηεο δηεξγαζίαο CM (Configuration Management) 

 

2.  Ξηζηνπνηεί θαη ειέγρεη: 
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 Ρν πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

 Ρελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ 

 Ρελ παξαγσγή ησλ πξνδηαγξακκέλσλ παξαδνηέσλ 

 Ρελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππν-ζπκβάζεσλ 

 Αλ ην έξγν πιεξνί ηα ζεζπηζκέλα θξηηήξηα απνδνρήο. 

3.  Αλαθέξεη θαη επηιχεη: 

 Ρηο απνθιίζεηο απφ ηα πνηνηηθά θξηηήξηα 

 Ρα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ 

 Ρηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πξνδηαγξακκέλεο ιεηηνπξγίεο 

 Ρηο πξνηάζεηο βειηηψζεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΝΘΔΗ & ΔΚΓΟΔΧΝ  (Configuration Management) 

 

θνπόο 

Πθνπφο ηεο δηεξγαζίαο δηαρείξηζεο ζχλζεζεο & εθδφζεσλ (Configuration 

Management - CM) είλαη λα παξέρεη ηελ νξγαλσηηθή ππνδνκή γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ έλα ζπλερψο εμειηζζφκελν ζχζηεκα κε ζηφρν ηνλ 

έιεγρν ησλ κεηαβνιψλ ζηα ζηνηρεία ηνπ, ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο & 

νξζφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαζ΄ φιν ηνλ θχθιν αλάπηπμεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δηεξγαζία CM ηεο LogicDIS Α.Δ. είλαη ζρεδηαζκέλε ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ CMM θαη ISO 9000-3 έηζη ψζηε λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα  

 απνδνηηθνχ ειέγρνπ ησλ κεηαβνιψλ,  

 ζχλζεζεο ελδηάκεζσλ εθδφζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά βνχιεζε, 

 επαλαιήςηκε θαη ζεκαληηθά απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζχλζεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (system build),  

 αλάιπζεο ηεο επίδξαζεο ησλ κεηαβνιψλ (impact analysis)  

 

εκαζία - πιενλεθηήκαηα 

Ζ δηεξγαζία CM ηεο LogicDIS Α.Δ. ζεσξείηαη σο ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο 

νξγαλσηηθήο ηεο ππνδνκήο θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην ζηφρν δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 
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Ππγθεθξηκέλα εμαζθαιίδεη κηα ζεηξά ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ κεηψλνπλ ηνλ 

ζπλνιηθφ θίλδπλν (Risk reduction) αζηνρηψλ: 

 Γηαζθαιίδεη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ κεηαβνιψλ ζην ζχζηεκα δίλνληαο παξάιιεια 

ηε δπλαηφηεηα ηεο ηρλειαζηκφηεηά ηνπο, βαζηθή απαίηεζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ 

πνηφηεηαο. Ραπηφρξνλα ν a-priori έιεγρνο ησλ αιιαγψλ δηαζθαιίδεη ηε ζσζηή 

εθηίκεζε θαη θνζηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ εχξσζηε νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. 

 Διαρηζηνπνηεί ηηο πηζαλφηεηεο αλεμέιεγθηεο έληαμεο ζην ζχζηεκα κεηαβνιψλ θαη 

δηνξζψζεσλ πνπ ζπλήζσο νδεγεί ζε ζθάικαηα θαη απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ελψ παξάιιεια εμαζθαιίδεη ηελ εθηέιεζε ζπλεπαθφινπζσλ 

κεηαβνιψλ ζε άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε κεηαβνιή. 

 Ππλεηζθέξεη ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη επαλαιεςηκφηεηα ηεο ξνήο ησλ εξγαζηψλ θαη 

απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε κεηαβνιή ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ πνπ νδεγεί ζε απξφβιεπηα 

ζθάικαηα. 

 Ξαξέρεη έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ δηαθχιαμε πιεξνθνξηψλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ κηαο κεηαβνιήο ζην ζχζηεκα. 

 Ξαξέρεη ηνπο κεραληζκνχο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ραξαθηεξηζκφ ησλ εθδφζεσλ θαη 

ηεο ζχλζεζήο ηνπο θαζψο θαη ην κεραληζκφ ζχλζεζεο ηνπ  ζπζηήκαηνο (system 

build) ζηελ ηειηθή ή νπνηαδήπνηε ραξαθηεξηζκέλε ελδηάκεζε έθδνζε.  Απηφ 

δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Η δηεξγαζία CM (Configuration Management Process) 

Ζ δηεξγαζία CM έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα 

 κπνξεί λα (αλα)παξαρζεί κε πηζηφηεηα ε ηξέρνπζα ή νπνηαδήπνηε ελδηάκεζε έθδνζε 

νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ (Configuration Item - CI) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζχζηεκα 

ή ην ζχζηεκα νιφθιεξν. 

 είλαη δηαζέζηκεο νη αηηίεο θαη νη ππεχζπλνη πνπ πξνθάιεζαλ θάπνηα αιιαγή 

 είλαη δηαζέζηκν ην ηζηνξηθφ εμέιημεο νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο πξνβιήκαηνο 

 παξέρεη αξθεηά ζηνηρεία γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ 

κία αιιαγή 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ ην πξφγξακκα πξνδηαγξαθψλ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ πεξηέρεη εηδηθφ πιάλν πνπ πξνδηαγξάθεη ηα 
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ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο (Configuration Items - CI) πνπ ζα ππφθεηληαη ζην ζχζηεκα 

CM θαζψο θαη ηηο ιεπηνκεξείο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαη ηα κέιε πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο ξφινπο πνπ πξνβιέπνληαη. Ρν πξφγξακκα 

πξνδηαγξαθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο είλαη θαη απηφ έλα CI.  

Ρα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ινγηζκηθνχ, ε 

ηεθκεξίσζε, ηα πιάλα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ, νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη 

ζχλζεζεο ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ζπζηεκηθνχ ινγηζκηθνχ θιπ 

Θάζε CI ραξαθηεξίδεηαη απφ 

 Κνλαδηθφ θσδηθφ αλαγλψξηζεο (CI - ID) 

 Αξηζκφ έθδνζεο (version number) 

 Θαζνξηζκέλν θχθιν δσήο πνπ ρσξίδεηαη ζε δηαθξηηέο θαηαζηάζεηο. Ρππηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη: πφ θαηαζθεπή, Δπηβεβαησκέλν, Πε έθδνζε, πφ Αλαζεψξεζε 

 Ιίζηα άιισλ εμαξηψκελσλ ζηνηρείσλ 

Γηα θάζε κεηαβνιή ελφο CI θαηαγξάθεηαη: 

 Ζ έθδνζε ζηελ νπνία έγηλε 

 Ν ιφγνο ηεο αιιαγήο 

 Ζ αιιαγή πνπ έγηλε 

 Ξνηνο έθαλε ηελ αιιαγή θαη πνηνο ηελ έιεγμε 

Έλα ζχλνιν CI πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλζεζε κηαο ζπληζηψζαο (component), 

ππνζπζηήκαηνο ή νιφθιεξνπ ζπζηήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη (baselined) κε έλαλ 

ζπλνιηθφ θσδηθφ έθδνζεο (baseline) φηαλ νη εξγαζίεο θζάζνπλ ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν νξηαθφ ζεκείν (milestone). Θαηά ηε δηαδηθαζία απηή δεκηνπξγείηαη ε 

ιίζηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εθδφζεψλ ηνπο πνπ απαξηίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

baseline έθδνζε. Νη εθδφζεηο πνπ παξαδίδνληαη είλαη απαξαίηεηα baselined θαη απηφ 

είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο ζχλζεζεο ηεο 

έθδνζεο. 

Νη κεηαβνιέο ζηα CI πξνβιέπνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο κεηαβνιψλ, νη 

νπνίεο αληηζηνίρσο ελεκεξψλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ CI θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ 

θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ αιιαγψλ απηψλ. 

 

Γηαδηθαζίεο CM 

Πηα πιαίζηα ηεο δηεξγαζίαο CM πξνδηαγξάθνληαη δηαδηθαζίεο θαη ξφινη γηα 

 Γηαρείξηζε θαη ζχλζεζε εθδφζεσλ 

 Ξαξαγσγή εθδφζεσλ πξνο απνζηνιή 
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 Γηαρείξηζε κεηαβνιψλ (Αίηεζε αιιαγήο - ραξαθηεξηζκφο - πινπνίεζε - 

επηβεβαίσζε) 

 Γηαρείξηζε ηεο βηβιηνζήθεο ησλ CI εκεξνινγίνπ ησλ εθδφζεσλ 

 Γηαρείξηζε (Administration) ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ CM 

(αζθάιεηα πξφζβαζεο, αληίγξαθα αζθαιείαο θιπ) 

 Βειηίσζε ηεο δηεξγαζίαο CM 

 

Δξγαιεία ππνζηήξημεο 

Ζ δηεξγαζία CM ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζχλζεζεο θαη 

εθδφζεσλ Microsoft Source-Safe, ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν κε ινγηθή 

εξγνθεληξηθή (project-oriented) θαη έρεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ 

πξφζβαζεο, θαηαλνκήο έξγσλ ζε ππν-έξγα, δηαρείξηζεο επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ 

ζπληζησζψλ θαη νινθιήξσζεο κε ηα εξγαιεία παξαγσγήο ησλ CI θαη ζχλζεζεο ησλ 

εθδφζεσλ (build). 

 

12. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ (Risk Management) 

 

θνπόο - ζεκαζία 

Ζ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζπλπθαζκέλε κε θάζε αλζξψπηλν εγρείξεκα. Ζ επηηπρία 

θάζε πξνζπάζεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ επηρεηξνχληνο λα αληηκεησπίζεη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ. Ζ επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

βαζίδεηαη ζπλήζσο ζηηο ππάξρνπζεο ηθαλφηεηεο θαη αληνρέο θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη 

ζεκαληηθφ θφζηνο. 

ηαλ είλαη επηζπκεηή ε αχμεζε  ησλ δπλαηνηήησλ αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ, 

είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε πξνθαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηώλ πνχ ζρεδηάδνπλ ηελ 

ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζήο ηνπ θηλδχλνπ, πξηλ ηελ εκθάληζή ηνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα έξγα ηεο πιεξνθνξηθήο κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε LogicDIS Α.Δ. 

είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθα, δίδεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαηά 

ηξφπν ζεζκνζεηεκέλν, σο δηαδηθαζία αλεμάξηεηε θαη παξάιιειε κε ην ζύλνιν 

ησλ θάζεσλ  ηνπ έξγνπ. 

Γηαδηθαζία - αξκνδηόηεηεο 

Ζ αθνινπζνχκελε κέζνδνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έρεη ηηο εμήο θάζεηο: 
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Αλαγλώξηζε ησλ θηλδύλσλ. 

Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ ζε θάζε επίπεδν (ηφζν 

ηνπο ελδνγελείο θηλδχλνπο φζν θαη ηνπο νθεηιφκελνπο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ έξγνπ). 

Αθεηεξία ηνπ εληνπηζκνχ ησλ θηλδχλσλ είλαη  ε εξψηεζε: “ ηη κπνξεί λα εκπνδίζεη 

ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ ; “ .  

Ζ δηαδηθαζία εληνπηζκνχ είλαη δνπιεηά νκάδαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα 

θπξηφηεξα ζηειέρε ηνπ έξγνπ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πεχζπλνπ Έξγνπ. 

Ξαξαδνηέν ηεο θάζεο είλαη ε ιίζηα ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θηλδύλσλ. 

 

Δθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ. 

Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη ζε δχν δηαζηάζεηο: 

 ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζήο ηνπ 

 ηελ ζεκαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ. 

Θάζε δηάζηαζε βαζκνινγείηαη (απφ ην 1 έσο ην 5) θαη ην γηλφκελν ησλ βαζκψλ 

απνηειεί ην κέηξν ηεο ζεκαζίαο ηνπ θηλδχλνπ. 

Ξαξαδνηέν ηεο θάζεο είλαη ε βαζκνινγεκέλε ιίζηα ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ 

ηαμηλνκεκέλε θαηά θζίλνπζα ζεκαζία. 

 

Αλάπηπμε δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ θαη απνθπγήο.  

Γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ηεο ιίζηαο ζπληάζζεηαη ζρέδην 

αληηκεηψπηζεο πνπ πεξηιακβάλεη ζεηξά κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ κείσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ είηε κεηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο είηε πεξηνξίδνληαο ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπ. Ρα κέηξα απηά νδεγνχλ : 

 ζε πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο (αιιαγή ζρεδίσλ, επηινγψλ ή πξνδηαγξαθψλ) 

 ζε πξνζηαηεπηηθέο δξάζεηο εμαζθάιηζεο ηεο επηηπρίαο. 

Σν ζρέδην αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ζηε δηαδηθαζία 

ζρεδίαζεο ηνπ έξγνπ πάληνηε ζε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο πνπ νδήγεζε 

ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

πεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη ν πεχζπλνο Έξγνπ ηεο LogicDIS 

Α.Δ. Ν ξφινο ηνπ ζπλίζηαηαη ζην λα αλαιχζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην 
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έξγν, λα ηνπο παξαθνινπζεί θαη λα ηνπο δηαρεηξίδεηαη θαηάιιεια θαζ’ όιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

Ρν ζρέδην αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ είλαη κέξνο ησλ αξρηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεδίαζεο 

ηνπ έξγνπ, θαη αθνξά φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ. Ξξέπεη λα αλαζεσξείηαη κεηά απφ 

θάζε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. 

 

13. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΤ 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ κεζνδνινγία δηαρείξηζεο έξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ. ζηεξίδεηαη ζην φηη κία 

επηηπρεκέλε πινπνίεζε ελφο ζχλζεηνπ έξγνπ πξνυπνζέηεη φρη κφλν 

απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εξγαιεία παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημήο ηνπ αιιά 

θαη ζαθή κέζνδν θαζνξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνεηνηκαζίαο, έλαξμεο αιιά θαη 

νινθιήξσζήο ηνπ. Απηά ζέηνπλ ην πιαίζην γηα  

 ηελ απνζαθήληζε ησλ ππεπζπλνηήησλ ησλ δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηφ ηφζν 

απφ ηελ πιεπξά ηεο LogicDIS Α.Δ. φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ξειάηε 

 ηελ επηηπρεκέλε δηαρείξηζή ηνπ  

 θαη ηνλ αθξηβή νξηζκφ ηεο έλαξμεο αιιά θαη ηνπ ηέινπο ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο είλαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζσζηή θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ηεο Γηνίθεζεο 

ηφζν ηεο LogicDIS Α.Δ. φζν θαη ηνπ Ξειάηε γηα ηελ πξφνδν θαη εμέιημε ηνπ έξγνπ.
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Έλα έξγν θξίλεηαη επηηπρεκέλν όηαλ  

 παξαδίδεη πξνϊόληα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγεγξακκέλεο 

απαηηήζεηο 

 ηειεηώλεη κέζα ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξόλν ηνπ 

 θαη δελ μεπεξλά ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ. 

 

Οξγαλόγξακκα Δξγνπ - Ρόινη - Τπεπζπλόηεηεο 

Πθνπφο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη λα : 

 μεθαζαξίζεη ην νξγαλφγξακκα ηνπ έξγνπ 

 πξνζδηνξίζεη ηνπο αλαγθαίνπο γηα ην έξγν θχξηνπο ξφινπο 

 νξηνζεηήζεη ηηο ππεπζπλφηεηεο ηνπ θάζε ξφινπ 

 πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν επίιπζεο ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

Ζ LogicDIS Α.Δ. πξνηείλεη ην παξαθάησ top-level νξγαλφγξακκα γηα ην έξγν: 

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΤ

Ομάδα Εγκαηάζηαζηρ

Εξοπλιζμού - Δικηύων

ςζηημικού λογιζμικού

Ομάδα Ανάπηςξηρ

Λογιζμικού

Ομάδα Εκπαίδεςζηρ

Διεςθςνηήρ Έπγος LogicDIS

Ομάδα

Μησανογπάθηζηρ

(EDP Department)

Σελικοί Υπήζηερ

Διεςθςνηήρ Έπγος Πελάηη

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΟΤ

 

 

Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Έξγνπ 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Δξγνπ, απνηειεί ην αλώηαην όξγαλν δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ 

κε απνζηνιή ηελ εμαζθάιηζε ησλ πάζεο θχζεσο, απαξαίηεησλ γηα ηελ νκαιή 
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πινπνίεζε ηνπ Δξγνπ, πξνυπνζέζεσλ. Απνηειείηαη από αλώηεξα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ηφζν ηεο LogicDIS Α.Δ. φζν θαη ηνπ Ξειάηε, ην Γηεπζπληή Έξγνπ ηεο 

LogicDIS Α.Δ. θαη ην Γηεπζπληή Έξγνπ ηνπ Ξειάηε. 

 

Ζ Δπηηξνπή έρεη ελδεηθηηθά ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο : 

 

 Απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη αηηηνινγεκέλα ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Γηεπζπληή Έξγνπ ηεο 

LogicDIS Α.Δ. ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γηα ην ππφ πινπνίεζε έξγν ελέξγεηεο. 

 Ιακβάλεη έγθαηξα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή εμέιημε θαη επηηπρία ηνπ έξγνπ 

κέηξα πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ π.ρ. 

 ηε ζπλεξγαζία δηαθφξσλ πεξεζηψλ ηνπ Ξειάηε γηα ηελ έγθαηξε θαη αμηφπηζηε 

παξνρή ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ π.ρ. είηε γηα ηελ θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ, είηε γηα 

ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ.   

 ηε δηάζεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά), αιιά θαη άιισλ 

απαξαίηεησλ πφξσλ, ζχκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ πεχζπλνπ Δξγνπ ηεο 

LogicDIS Α.Δ. θ.ι.π. 

 Ξαξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ κέζσ ησλ ηαθηηθψλ αλαθνξψλ πξνφδνπ πνπ 

ζπληάζζνληαη απφ ην Γηεπζπληή Έξγνπ, φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, θαη ιακβάλεη ηα 

θαηάιιεια κέηξα ζε πεξηπηψζεηο απνθιίζεσλ απφ ην ηζρχνλ ρξνλνδηάγξακκα. 

 Δπηιχεη ελδερφκελεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ άκεζα ή έκκεζα ζην 

έξγν. 
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Γηεπζπληήο Έξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ. 

 

Ν Γηεπζπληήο Έξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ. απνηειεί ην αλώηαην εθηειεζηηθό θαη 

ζπληνληζηηθό όξγαλν ηνπ Έξγνπ θαη έρεη ζαλ απνζηνιή ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ απφ ηνλ Ξειάηε θαη ηελ LogicDIS Α.Δ. αλζξψπηλσλ 

θαη άιισλ πφξσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηδησθνκέλσλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, ζηα 

πιαίζηα ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ δξάζεο πνπ ζέηεη ε Δπηηξνπή Γηνίθεζεο 

Δξγνπ, ζηελ νπνία θαη αλαθέξεηαη. Ξαξάιιεια απνηειεί ηνλ επίζεκν εθπξφζσπν 

ηεο LogicDIS Α.Δ. ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 

Ν Γηεπζπληήο Έξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο : 

 

 Απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη αηηηνινγεκέλα ηηο εηζεγήζεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο ηφζν ηεο LogicDIS Α.Δ. φζν θαη ηνπ Ξειάηε, ζρεηηθά κε 

απαξαίηεηεο γηα ηα ππφ αλάπηπμε έξγα ελέξγεηεο. 

 Ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή εμέιημε θαη επηηπρία ηνπ έξγνπ κέηξα, πνπ 

κπνξεί π.ρ. λα αθνξνχλ 

 ηηο δηαδηθαζηηθέο, ηερληθέο, ηερλνινγηθέο θαη άιιεο επηινγέο πνπ γίλνληαη γηα ην 

έξγν 

 ηελ έγθαηξε θαη αμηφπηζηε παξνρή ζηνηρείσλ, είηε γηα θαηάξηηζε ησλ  πξνδηαγξαθψλ, 

είηε γηα ηνλ έιεγρν ή ηελ παξάδνζε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ  ζπζηήκαηνο 

 ηελ πηνζέηεζε ή θαη ηξνπνπνίεζή ησλ εηζεγήζεσλ ηνπ Γηεπζπληή Έξγνπ ηνπ Ξειάηε 

 ηε δηάζεζε αλζξψπηλσλ ή άιισλ πφξσλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ. 

 Πε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν αδπλαηεί λα πάξεη ηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο, εηζεγείηαη ηε ιήςε ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Έξγνπ. 

 Ξαξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ζε 

πεξηπηψζεηο απνθιίζεσλ απφ ηα ζπκθσλεκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα. Γηαθνξεηηθά 

ππνβάιιεη ηηο θαηάιιειεο εηζεγήζεηο ζηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Έξγνπ. 

 Δπηιχεη ελδερφκελεο δηαθνξέο ησλ αλαθεξφκελσλ ζε απηφλ πεπζχλσλ ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο ηνπ Ξειάηε θαη ηεο LogicDIS Α.Δ., ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε παξαπέκπεη ην ζέκα ζηελ 

Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Έξγνπ. 
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 Ξαξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ εμέιημε ηνπ Έξγνπ, θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

Ξειάηε ζην έξγν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε Πχκβαζε. 

 

Γηεπζπληή Έξγνπ Πειάηε 

 

Ν Γηεπζπληήο Έξγνπ ηνπ Ξειάηε είλαη ππεχζπλνο γηα ηε γεληθή δηαρείξηζε ηνπ 

Έξγνπ απφ ηε κεξηά ηνπ Ξειάηε θαη ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην Γηεπζπληή Έξγνπ ηεο 

LogicDIS Α.Δ. Θάζε δηαθσλία ή δπζιεηηνπξγία πξέπεη λα επηιχεηαη ζε απηφ ην 

επίπεδν. Ν Γηεπζπληήο Έξγνπ ηνπ Ξειάηε έρεη θπξίσο ηηο παξαθάησ ππεπζπλφηεηεο: 

 

 Ρε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ θαη ηελ έγγξαθε 

ελεκέξσζε ηνπ Γηεπζπληή Έξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ. γηα ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 Ρελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηνπ Ξειάηε πνπ 

ζπκκεηέρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

 Ρε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηνπ Δξγνπ κε ηνπο ινηπνχο 

αλακεηγλπφκελνπο ζην Έξγν θνξείο ηνπ Ξειάηε. 

 Ρε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο Ξξνζσξηλήο Ξαξαιαβήο Δξγνπ. 

 Ρε ζρεδίαζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ. θαη ηνπο 

πεχζπλνπο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ εξγαζίαο, ηεο πηινηηθήο θάζεο θαη ην 

ζπληνληζκφ ηεο πινπνίεζή ηεο. 

 Ρελ εμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ αλζξψπηλνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα αλαιάβεη ζηε ζπλέρεηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Έξγνπ. 

 

Τπεύζπλνο Έξγνπ LogicDIS Α.Δ.  

 

Γηα θάζε νκάδα εξγαζίαο ηεο LogicDIS Α.Δ. ππάξρεη θαη έλαο πεχζπλνο (ππν) 

Έξγνπ. Ν πεχζπλνο Δξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ., έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ ππνέξγνπ απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ζχκθσλα κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο, ηερληθέο θαη ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ξειάηε θαζψο θαη κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ Κεζνδνινγία, ηηο Φάζεηο ηνπ Δξγνπ, ηα αληίζηνηρα 

παξαδνηέα πξντφληα θάζε θάζεο θαη ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηνπο 
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πφξνπο, αλζξψπηλνπο θαη κε, πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ. Έρεη ηηο παξαθάησ 

ππεπζπλφηεηεο : 

 

 Νξγαλψλεη ην έξγν ηεο πινπνίεζεο, θξνληίδνληαο λα ηεξεζνχλ ηα πξφηππα, νη 

δηαδηθαζίεο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

 Βνεζά θαη θαζνδεγεί ηα κέιε ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο, ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

πνπ έρεη αλαιάβεη ε Νκάδα θαη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

 Διέγρεη θαη εγθξίλεη ηα παξαδνηέα αληηθείκελα ηνπ έξγνπ. 

 Δπηιχεη ελδερφκελα πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο. 

 Πε αληίζεηε πεξίπησζε πξνσζεί ηελ θαηάιιειε εηζήγεζε ζην Γηεπζπληή Δξγνπ 

ηεο LogicDIS Α.Δ. 

 Αμηνινγεί ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη 

θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ θαη εηζεγείηαη ζην Γηεπζπληή Δξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ. γηα 

ηελ ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

 Κεηαθέξεη ηελ ηερλνγλσζία ηεο Ιχζεο ζηελ Νκάδα Δξγαζίαο ηνπ Ξειάηε. 

 Ξαξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Νκάδα Δξγαζίαο ηνπ Ξειάηε, φζνλ 

αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ εγρεηξηδίσλ πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζηψλ, ηελ κεηέπεηηα 

ζπλερφκελε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ, θαη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Ιχζεο 

ηνπ Ξειάηε. 

 

Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Θεκάησλ 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ απνηειεί ην πςειφηεξν φξγαλν δηαρείξηζεο ηνπ 

έξγνπ πνπ εμαζθαιίδεη φηη πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή 

εθηέιεζή ηνπ. Νξίδεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ έξγνπ θαη επηιχεη φια ηα δεηήκαηα 

πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ. 

 

Ν Γηεπζπληήο Έξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ. θαη ηνπ Ξειάηε αλαθέξνληαη γηα ηελ 

επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Έξγνπ. 

 

Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία επίιπζεο ζεκάησλ είλαη ε παξαθάησ : 

1. Ρα κέιε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο απεπζχλνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο πεχζπλνπο 

Έξγσλ. 

2. Νη πεχζπλνη Έξγσλ απεπζχλνληαη ζηνπο Γηεπζπληέο Έξγσλ. 
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3. Ρέινο νη Γηεπζπληέο Έξγσλ αλ δελ κπνξνχλ λα επηιχζνπλ θάπνην πξφβιεκα ην 

παξαπέκπνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ.
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Μεζνδνινγία Παξαθνινύζεζεο Έξγνπ 

 

Ζ κεζνδνινγηθή πξφηαζε ηεο LogicDIS Α.Δ. γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ καθξφρξνλε εκπεηξία ηεο ζε έξγα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ θαη απνηειείηαη απφ  3 θχξηεο θάζεηο δηαρείξηζεο πνπ είλαη : 

 

1. Έλαξμε θαη Ιαζνξηζκόο Έξγνπ. 

2. Παξαθνινύζεζε Πξνόδνπ Έξγνπ. 

3. Οινθιήξωζε Έξγνπ. 

 

Ζ θάζε θάζε απνηειείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 

ζηα παξαθάησ. 

 

Έλαξμε θαη Καζνξηζκόο Έξγνπ 

 

Έλαξμε Εθηέιεζεο Έξγνπ 

 

Πθνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη θπξίσο ν νξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

πνπ ζα επηηεπρζνχλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε θαηαγξαθή ησλ σθειεηψλ πνπ 

ζα πξνθχςνπλ απφ απηφ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ξειάηε γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. 

 

Ν αθξηβήο νξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επίηεπμή 

ηνπο θαζψο θαη ησλ αλακελφκελσλ σθειεηψλ εθηφο ηνπ φηη παξέρεη αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο ζε αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

έξγνπ κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο, ζπληειεί επίζεο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

κίαο θιίκαθαο κέηξεζεο ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο θαη άξα ηνπ ηέινπο ηνπ έξγνπ. 

 

Κέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

έξγνπ ζηα αλψηαηα ζηειέρε ηνπ Ξειάηε ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο αλακελφκελεο 

σθέιεηεο, ην εθηηκψκελν ζπλνπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο θαίξηεο ζέζεηο, 
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αλζξψπνπο θαη παξάγνληεο πνπ θπξίσο επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο 

γίλνληαη ζαθείο νη αιιαγέο πνπ ζα πξνθχςνπλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ φζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ.  

 

Ρέινο, νξίδεηαη ε Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ πνπ απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηφζν 

ηνπ Ξειάηε φζν θαη ηεο LogicDIS Α.Δ. Ζ ζπκκεηνρή ζε απηή αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο επηβεβαηψλεη ηελ πξνζήισζε θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε θπξίσο ηνπ Ξειάηε ζηελ αλάγθε εθηέιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

Δμαζθαιίδεηαη έηζη ε αλαγθαία Γηνηθεηηθή Υπνζηήξημε γηα ην έξγν, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή εθηέιεζή ηνπ αιιά θαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηα κέιε 

ησλ νκάδσλ ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ ζηειερώλ ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηνπ Πειάηε 

πνπ ζα θιεζνύλ ζηε ζπλέρεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ κε βάζε ην λέν ζύζηεκα. 

 

Ξαξαδνηέα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη: 

 

 Σν έγγξαθν πξνζδηνξηζκνύ ζηόρωλ θαη αλακελόκελωλ ωθειεηώλ από ην    

Έξγν. 

 Η Επηηξνπή Δηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 

Αλαιπηηθόο Ιαζνξηζκόο Έξγνπ 

 

Πθνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε αθξηβήο νξηνζέηεζε ηνπ έξγνπ, ε 

ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ε θαηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ πινπνίεζεο θαη ε 

ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε απηά. 

 

Αξρηθά ζηειερψλνληαη νη νκάδεο εξγαζίαο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο LogicDIS Α.Δ. 

φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Πηε ζπλέρεηα γίλεηαη εθηελήο ελεκέξσζε γηα ην 

Έξγν, ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπ. Δπίζεο γίλεηαη 

ελεκέξσζε θαη ζπκθσλνχληαη πιάλα θαη δηαδηθαζίεο γηα 

 Αλαγθαίνπο Ξφξνπο 

 Κέζνδν ινπνίεζεο 

 Γνθηκέο θαη Διέγρνπο 

 Κέζνδν δηαρείξηζεο αιιαγψλ 

 Κέζνδν ειέγρνπ πνηφηεηαο 
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 Κέζνδν δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

 Δθπαίδεπζε 

 Πρέδηα θαη πξφηππα ηεθκεξίσζεο 

 Νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

 

Ξαξαδνηέα απηήο ηεο θάζεο είλαη : 

 Οη νξηζκέλεο νκάδεο εξγαζίαο 

 Σα ζρέδηα πινπνίεζεο ηωλ ππν-έξγωλ θαηαξηηζκέλα θαη ζπκθωλεκέλα. 

 

ρεδηαζκόο Υξνλνδηαγξακκάηωλ Έξγνπ 

 

Πθνπφο απηήο ηεο θάζεο είλαη ε αλαιπηηθή θαηάξηηζε ρξνλνδηαγξακκάησλ γηα ην 

θάζε ππν-έξγν κε βάζε ηα ζπκθσλεζέληα ζηε ζχκβαζε θαη ηνπο απφ ηελ 

πξνεγνχκελε θάζε δεζκεπκέλνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαλνκή ρξφλνπ γηα θάζε εξγαζία ηνπ έξγνπ, ε 

θαηαλνκή εξγαζηψλ ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ 

εξγαζηψλ πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηε ζπλνιηθή εμέιημε ηνπ έξγνπ, ν νξηζκφο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ζπλνιηθνχ ειέγρνπ ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ν αθξηβήο 

νξηζκφο ησλ παξαδνηέσλ. Ρν ρξνλνδηάγξακκα απηφ παξαθνινπζείηαη κεηέπεηηα 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη αλαζεσξείηαη αλάινγα κε ηελ πνξεία ηνπ. 
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Ρα θχξηα παξαδνηέα απηήο ηεο θάζεο είλαη : 

 πλνιηθό ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη : 

 Όια ηα ππνέξγα  

 Όιεο ηηο θύξηεο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ 

 Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ απηώλ θαζώο θαη εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ 

 Οια ηα θύξηα ζεκεία ηνπ έξγνπ (milestones). 

 Γηα θάζε ππνέξγν έλα ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν εκθαλίδεη : 

 Οιεο ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο ηνπ ππνέξγνπ 

 Χξνληθό νξίδνληα εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιιεο εξγαζίεο αιιά θαη άιια ππνέξγα 

 Πόξνπο δηαηηζέκελνπο ζε θάζε εξγαζία 

 Παξαδνηέα ηνπ θάζε ππνέξγνπ 

 Κύξηα ζεκεία ππνέξγνπ (milestones) 

 Γηα θάζε κέινο νκάδωλ εξγαζίαο ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ ηνπ θαη 

παξαδνηέωλ γηα ηα νπνία είλαη ππεύζπλνο. 

 

Δπίζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζπληάζζνληαη θαη 

παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ LogicDIS Α.Δ. θαη ηα παξαθάησ ρξνλνδηαγξάκκαηα: 

 Ειέγρνπ θαη νινθιήξωζεο έξγνπ 

 Παξάδνζεο, πξνζωξηλήο παξαιαβήο θαη απνδνρήο 

 Δηαρείξηζεο αιιαγώλ 

 Ειέγρωλ Πνηόηεηαο 

 Εθπαίδεπζεο 

 Εγθαηάζηαζεο, πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο, ππνζηήξημεο 
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Παξαθνινύζεζε Έξγνπ 

 

Παξαθνινύζεζε - Αλαθνξά Πξνόδνπ Έξγνπ 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ θαη ε αλαθνξά πξνφδνπ ηνπ γίλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζηφρν έρνπλ ηε ζπλνιηθή θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηνπ 

έξγνπ. ινη νη εκπιεθφκελνη ζην έξγν ζπκπιεξψλνπλ εηδηθέο θφξκεο θαηαρψξηζεο 

ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε 

(classification) πνπ ε LogicDIS Α.Δ. αθνινπζεί. πεχζπλνη γηα ηελ θαηαρψξηζε θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ ππνέξγσλ είλαη νη πεχζπλνη Έξγσλ, ελψ ππεχζπλνο γηα ην 

ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα είλαη ν Γηεπζπληήο Έξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ.  

 

Ζ αλαθνξά πξνφδνπ ηνπ έξγνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο είλαη επζχλε ηνπ 

Γηεπζπληή Έξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ. θαη γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα νπφηε 

θαη γίλνληαη νη ηαθηηθέο αλαζθνπήζεηο ηνπ έξγνπ. Πηε ζχζθεςε, ζπκκεηέρνπλ φια ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Γηεπζπληήο Έξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ. θαη ν 

Γηεπζπληήο Έξγνπ ηνπ Ξειάηε. Ξξηλ απφ απηή νξγαλψλεηαη ζχζθεςε ηνπ Γηεπζπληή 

Έξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ., ηνπ Γηεπζπληή έξγνπ ηνπ Ξειάηε θαη ησλ πεπζχλσλ ησλ 

ππνέξγσλ πνπ ζηφρν έρεη ηελ αλαζθφπεζε ηνπ έξγνπ. Πε θάζε ηέηνηα ζχζθεςε 

ηεξνχληαη πξαθηηθά ζηα νπνία ζα ηεθκεξηψλνληαη ηα αθφινπζα : 

 

ΕΡΓΑΘΕ Ε ΙΑΘΤΣΕΡΗΗ: Πην θεθάιαην απηφ ζα αλαγξάθνληαη φιεο νη εξγαζίεο 

πνπ θαζπζηεξνχλ, νη αηηίεο ηνπο θαη νη πξνηάζεηο γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

ΕΡΓΑΘΕ ΠΟΤ ΟΚΟΙΚΗΡΩΘΗΙΑΜ: Πην θεθάιαην απηφ, ζα αλαγξάθνληαη νη 

εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε 

ζχζθεςε. 

ΕΡΓΑΘΕ ΠΟΤ ΠΡΟΓΡΑΛΛΑΣΘΖΟΜΣΑΘ: Πην θεθάιαην απηφ, ζα αλαγξάθνληαη νη 

εξγαζίεο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη γηα λα εθηειεζζνχλ κέρξη ηελ επφκελε ζχζθεςε θαη νη 

πξνυπνζέζεηο πινπνίεζήο ηνπο. 
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ΓΕΜΘΙΑ ΘΕΛΑΣΑ: Πην θεθάιαην απηφ, ζα αλαγξάθνληαη δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο. 

 

Ρα πξαθηηθά απηά, ζα ππνγξάθνληαη απφ ην Γηεπζπληή Δξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ. θαη 

ηνπ Ξειάηε θαη ζα απνηεινχλ κέξνο ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ. Θα 

θνηλνπνηνχληαη δε ζε αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο LogicDIS Α.Δ. θαη ηνπ Ξειάηε. 

 

Ζ Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο Δξγνπ ζπλέξρεηαη κηα θνξά ηνλ κήλα, ή φπνηε άιινηε θξηζεί 

αλαγθαίν. Γίλεηαη έιεγρνο πξνφδνπ ζε επίπεδν Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο Δξγνπ, κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή Έξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ. Ζ Δπηηξνπή ζα αμηνινγεί ην έξγν 

πνπ έγηλε απφ ηελ πξνεγνχκελε ζχζθεςε θαη ζα παίξλεη φια εθείλα ηα κέηξα πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ Δξγνπ. Πηηο ζπζθέςεηο ζα ηεξνχληαη 

πξαθηηθά κε ηα ίδηα θεθάιαηα φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, πνπ ζα 

ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Πχζθεςε. 

 

Αλαζεώξεζε Έξγνπ 

 

Νη πξναλαθεξζείζεο ζπζθέςεηο ππνβνεζνχλ ηε ζπλερή ελεκέξσζε ησλ κειψλ γηα ηελ 

πνξεία ηνπ έξγνπ αιιά θαη γηα ηελ πηνζέηεζε αιιαγψλ πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο γηα 

ηελ πεξαηηέξσ ζπλέρηζή ηνπ. Αλαζεσξήζεηο γίλνληαη ζε φια ηα επίπεδα. Έηζη ινηπφλ 

κπνξεί λα γίλεη αλαζεψξεζε ππνέξγνπ, αλαζεψξεζε απφ ην Γηεπζπληή Έξγνπ, 

αλαζεψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν (LogicDIS Α.Δ.) ή αλαζεψξεζε απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηνίθεζεο Έξγνπ.  

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Δξγνπ ζπληάζζνληαη ηππηθά έγγξαθα απφ ηνπο Γηεπζπληέο 

Έξγνπ ηνπ Ξειάηε θαη ηεο LogicDIS Α.Δ. ή ηνπο πεχζπλνπο Δξγνπ ηνπ Ξειάηε θαη 

ηεο LogicDIS Α.Δ. πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο : 

 

 Ξεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ ηεο αλαζεψξεζεο 

 Αίηηα ηεο αλαζεψξεζεο 

 Αλάγθεο ζε κέζα θαη αλζξψπνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

 Δπίπησζε ζην ζπλνιηθφ ρξφλν ησλ εξγαζηψλ 
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Νη αλαζεσξήζεηο απηέο γίλνληαη γλσζηέο ζην ακέζσο αλψηεξν φξγαλν ηνπ Έξγνπ θαη 

πξνθαινχλ πηζαλέο αιιαγέο ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, είηε ησλ επηκέξνπο έξγσλ είηε ην 

ζπλνιηθφ.  

Ξαξαδνηέα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη : 

 Έγγξαθα αλαζεώξεζεο έξγνπ 

 Αλαζεωξεκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα ππν-έξγωλ θαη ζπλνιηθό. 

Οινθιήξσζε Έξγνπ 

Απνηειεί ηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ έξγνπ θαη ζθνπφ έρεη ηελ αλαζθφπεζε ηνπ έξγνπ,  

απνηχπσζε ησλ εκπεηξηψλ απφ ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη ηελ ηειηθή απνηίκεζε ησλ 

σθειεηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηφ. Ν Γηεπζπληήο Έξγνπ παξνπζηάδεη ηνλ απνινγηζκφ 

ηνπ έξγνπ ζηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο. 

 

Ξαξαδνηέν απηήο ηεο θάζεο είλαη ε ζπλνιηθή ηεθκεξίωζε ηνπ έξγνπ. 

Δξγαιεία Παξαθνινύζεζεο Έξγνπ 

 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ελφο έξγνπ αιιά θαη ηελ ηππνπνίεζε ηφζν 

ηεο αλαθνξάο ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πξνο ηνπο ππεπζχλνπο έξγνπ φζν θαη 

ηνπ Γηεπζπληή Έξγνπ ηεο LogicDIS Α.Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα παξαθάησ εξγαιεία software θπξίσο : 

 

 Ρν Microsoft Project, εξγαιείν ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, απνηχπσζεο θαη  

παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θάζεσλ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ησλ 

απαζρνινχκελσλ πφξσλ ζε πξνυπνινγηζηηθφ θαη απνινγηζηηθφ επίπεδν 

 θαη ε εθαξκνγή WIPS (Work in progress) πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ LogicDIS 

Α.Δ. θαη ζηφρν έρεη ηελ παξαθνινχζεζε, εθηίκεζε θαη θνζηνιφγεζε έξγσλ ελ εμειίμεη 

ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη ηνπο 

εκπιεθφκελνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο.  

 

Κε βάζε απηά πξνθχπηεη κεγάινο αξηζκφο αλαθνξψλ φπσο : 

 Ππλνιηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα έξγνπ 
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 Δπηκέξνπο ρξνλνδηαγξάκκαηα ππνέξγσλ ζηα νπνία απνηππψλνληαη δξαζηεξηφηεηεο 

(tasks), νκάδεο απηψλ (work packages), αιιειεπηδξάζεηο θαη θάζεηο. 

 Αλαθνξά δηάζεζεο πφξσλ. 

 Αλαθνξέο εξγαζηψλ αλά αλζξψπηλν πφξν. 

 Δξγαζίεο ζε εμέιημε. 

 Δξγαζίεο πνπ θαζπζηεξνχλ. 

 Δξγαζίεο πνπ μεθηλνχλ ζηηο επφκελεο n εκέξεο θιπ… 

 

14. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΠΟΓΟΥΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Ζ απνδνρή ηνπ Έξγνπ ζαλ θάζε έπεηαη ηεο παξάδνζεο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ πιηθνχ, 

ζπζηεκηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηνπο ρψξνπο 

ηνπ Ξειάηε, κεηάπησζεο δεδνκέλσλ απφ παιηά ζπζηήκαηα ζηα θαηλνχξηα, ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ ζην λέν πεξηβάιινλ θαη θπζηθά ηεο θάζεο πηινηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Πθνπφ έρεη λα πηζηνπνηήζεη φηη ηα παξαδνζέληα ζπζηήκαηα πιηθνχ (H/W), ζπζηεκηθνχ 

ινγηζκηθνχ (system software) θαη ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ ζέηεη ε πξνθήξπμε, ε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Ξειάηε θαη ηεο LogicDIS Α.Δ. αιιά θαη 

νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 

Γηελεξγείηαη απφ ηελ LogicDIS Α.Δ. θαη ηνλ Ξειάηε θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

Γηεπζπληή Έξγνπ ηνπ Ξειάηε, ν νπνίνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ θαη πφξσλ (αλζξψπηλσλ θαη κε), θαη κε βάζε ηα εθπνλεκέλα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ ζρέδηα ειέγρνπ. 

 

Κεηά ηελ απνδνρή ηνπ Έξγνπ αθνινπζεί ε νινθιήξσζή ηνπ κε ηελ παξάδνζε φιεο ηεο 

ηεθκεξίσζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ ζηνλ Ξειάηε απφ ηελ LogicDIS Α.Δ. Πηα 

παξαθάησ αλαιχνληαη ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ απνδνρή ησλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη 

ε πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο ηθαλνπνίεζεο απηψλ. 
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Κξηηήξηα Απνδνρήο 

Ρα θξηηήξηα απνδνρήο ηνπ Έξγνπ απνηεινχληαη απφ θξηηήξηα γηα ην πιηθφ, ην δίθηπν, ην 

ζπζηεκηθφ ινγηζκηθφ θαη ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ. Βαζηθά θξηηήξηα ινηπφλ ζεσξνχληαη 

ηα παξαθάησ: 

1. Ζ αθξηβήο ζπκκφξθσζε ηνπ παξαδνζέληνο εμνπιηζκνχ κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο LogicDIS Α.Δ. 

2. Ζ ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. 

3. Ζ παξάδνζε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα εγθαηάζηαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηεκηθνχ 

ινγηζκηθνχ (ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δηθηχνπ θιπ.) θαη 

ινγηζκηθνχ βάζεο δεδνκέλσλ ζηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ. 

4. Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο γηα ζπλδεζηκφηεηα (integration) θαη ζπλεξγαζία φισλ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζηεκάησλ (Server, Γηθηχνπ, Ξξνζσπηθψλ πνινγηζηψλ, 

Δθηππσηψλ θιπ.) κε βάζε ην πξνζθεξφκελν ζπζηεκηθφ ινγηζκηθφ θαη ινγηζκηθφ βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

5. Ζ επηηπρήο εγθαηάζηαζε θαη νινθιήξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ζην 

ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζέηνπλ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα πιηθνχ (hardware), 

ζπζηεκηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ινγηζκηθνχ βάζεο δεδνκέλσλ. 

6. Ζ πιήξεο ηθαλνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ έηζη 

φπσο απηέο έρνπλ πξνδηαγξαθεί απφ ηελ πξνθήξπμε, ηε ζχκβαζε αιιά θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

7. Ζ ρσξίο ιάζε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ κε βάζε ηα ζελάξηα ειέγρνπ 

(test cases) πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

8. Ζ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ζην πεξηβάιινλ δηθηχνπ. 

 

Ρα παξαπάλσ θξηηήξηα επηβεβαηψλνληαη κε κηα ζεηξά απφ ειέγρνπο νη νπνίνη γίλνληαη κε 

βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 

Γηαδηθαζία Απνδνρήο 

Ζ δηαδηθαζία απνδνρήο ζθνπφ έρεη λα δηελεξγήζεη ειέγρνπο κε ηελ παξαθάησ ρξνληθή 

ζεηξά έηζη ψζηε λα ειέγμεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ θξηηεξίσλ 

απνδνρήο ηνπ Έξγνπ. Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο νδεγεί ζηελ επηηπρή 
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νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε LogicDIS Α.Δ. είλαη ππνρξεσκέλε 

λα δηνξζψζεη ηα παξαδνηέα εθείλα πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα απνδνρήο. 

 

Ζ δηαδηθαζία απνδνρήο έρεη σο εμήο : 

1. Αξρηθά δηελεξγνχληαη έιεγρνη κε ρξήζε εηδηθψλ δηαγλσζηηθψλ πξνγξακκάησλ έηζη 

ψζηε λα δηαπηζησζεί φηη ν εμνπιηζκφο είλαη ζχκθσλνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

ιεηηνπξγεί άξηζηα. Νη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ κεραληθνχο ηεο LogicDIS Α.Δ. ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα κεραλνγξάθεζεο ηνπ Ξειάηε θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

Γηεπζπληή Έξγνπ ηνπ Ξειάηε ηφζν γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ servers, φζν θαη γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ δηθηχνπ, πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, εθηππσηψλ θιπ. 

2. Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρεηαη ε δηαζπλδεζηκφηεηά ηνπο κε ην 

ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο δηθηχνπ ην νπνίν θαη έρεη δπλαηφηεηα γηα απηφκαηε αλεχξεζε θαη 

θαηαγξαθή ησλ ζπζθεπψλ ηνπ δηθηχνπ. Δπίζεο ειέγρεηαη κε εηδηθά ζπζηεκηθά εξγαιεία 

φπσο Explorer, ping utility, tracert θιπ. 

3. Ρελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ βάζεο δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

απαηηείηαη ζηνπο clients ηνπ δηθηχνπ γηα ηε ζχλδεζε ζηνλ θεληξηθφ server, αθνινπζνχλ 

έιεγρνη πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ απφ φινπο ηνπο clients 

ηνπ δηθηχνπ. 

4. Πηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε θάζε κίαο εθαξκνγήο μερσξηζηά ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο κε βάζε φια ηα ζελάξηα ειέγρνπ (test cases) πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαηά ηε θάζε αλάπηπμεο ηεο θάζε εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ. 

5. Κε βάζε ηα ζελάξηα ειέγρνπ νινθιήξσζεο πνπ θαηαγξάθνληαη θαηά ηε θάζε 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ δηελεξγείηαη ζπλνιηθφο έιεγρνο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη 

ηεο νινθιήξσζήο ηνπο. 

6. Ρέινο, δηελεξγνχληαη εηδηθνί έιεγρνη κεγάιεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (stress tests) 

γηα λα ειεγρζεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θάησ απφ ζπλζήθεο πςεινχ 

θφξηνπ επεμεξγαζίαο. 

 

Κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ αθνινπζεί θαη κία ζπλνιηθή επίδεημε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα κία εκέξα. 
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  15. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 Corporate information systems, Mc Farlan Mc Kenney ( ζει  8-10) 

 πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 

Γξεγφξεο Ξ. Σνλδξνθνχθεο Ξεηξαηάο 2004 ( ζει  10-76) 

Ν ξφινο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

 

 http://www.bpic.co.uk/cases/city_tech.htm 

http://www.tech-faq.com/erp.shtml 

 

 

Έληππν θ ειεθηξνληθφ πιηθφ (γηα ην ΚΔΟΝΠ Γ) απφ ηελ SINGULAR LOGIC SA (Logic DIS 

SA) ζηα πιαίζηα κειέηεο πξφηαζεο/πξνζθνξάο γηα πινπνίεζε ERP ζηελ εηαηξεία Θ.Ο.ΑΔ 

(δελ επηηξέπεηαη λα απνθαιχςνπκε ηελ επσλπκία ηεο.)   

 

 

http://www.bpic.co.uk/cases/city_tech.htm

