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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Δίλαη γεληθψο παξαδεθηφ φηη ε επνρή πνπ δηαλχνπκε έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο 

επηζηήκνλεο σο ε επνρή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο επαλάζηαζεο. Ζ 

κεηάβαζε απφ ηε βηνκεραληθή επνρή ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο θαηέζηεζε 

αλαγθαία ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε απφ πιεπξάο επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ γηα ηελ νκαιή επηβίσζε θαη εμέιημή ηνπο. 

Οη επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο πιένλ ζε έλα 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν κεηαβάιιεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Ζ 

ηθαλφηεηα άληιεζεο, ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, πιεξνθνξηψλ κεγάινπ φγθνπ θαη πνιππινθφηεηαο, ε νκαδνπνίεζε, ε 

αλάιπζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπο, είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί λέεο 

ηερληθέο  πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παγθφζκηεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ νθείινπκε λα 

αλαθέξνπκε φηη ε πιεξνθνξία πιένλ απνηειεί έλα λέν ζπληειεζηή παξαγσγήο, εμίζνπ 

ζεκαληηθφ κε ηνπο θιαζηθνχο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, φπσο ε εξγαζία, ην θεθάιαην 

θαη νη πξψηεο χιεο. Ζ γλψζε απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα θαη ην θπξηφηεξν 

ζηνηρείν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο θαη απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα. ε απηή ινηπφλ ηελ επνρή ηεο 



 

πιεξνθνξίαο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ αλαδεηρζεί ζε κία ηαρχηαηα 

αλαπηπζζφκελε θαη εμειηζζφκελε επηζηήκε. 

Ζ κεγάιε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ ζεκεηψλεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ε ξαγδαία αχμεζε ησλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηηο 

επηρεηξήζεηο, έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ κεγάιν εχξνο ρξήζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ, 

απφ ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ θαηαγξαθή, 

επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, κέρξη γηα ηε κεηαβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ αιιαγή ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, 

επεξεάδνληαο ηελ αιπζίδα αμίαο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη ζπκβάιινληαο ζηε 

δεκηνπξγία θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 

Σα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο είλαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (Enterprise 

Resource Planning Systems – ERP), ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ρέζεσλ κε Πειάηεο 

(Customer Relationship Management – CRM) θαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply-Chain Management – SCM), ηα νπνία ζπκβάιινπλ 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ην ηέινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα κειεηεζεί ε πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο 

L‟OREAL Α.Δ. πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε, λα πεξηγξαθεί ε επίδξαζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο 

ζηελ αιπζίδα αμίαο θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα απφ 

ηε δηακφξθσζε ελφο case study θαη ηελ αλάιπζε ηνπ. Ζ επηινγή ηεο επηρείξεζεο 

θαζνδεγήζεθε απφ ηνλ εγεηηθφ ξφιν ηεο L‟OREAL ζηνλ θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ, αιιά 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη είλαη κηα εηαηξεία επξέσο γλσζηή θαη παξνπζηάδεη κηα 

καθξνρξφληα πνξεία ζηνλ θιάδν, θαηέρνληαο ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΔΗΑΓΧΓΖ 1νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο έλλνηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. ε αξρηθή θάζε, ζα γίλεη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ φξσλ δεδνκέλα, 

πιεξνθνξία θαη ζχζηεκα· έλλνηεο πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Έπεηηα, ζα γίλεη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

απαξηίδνπλ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Αθνινπζεί αλαθνξά ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη αλάιπζε ηεο έλλνηαο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε έλαλ νινθιεξσκέλν θαη ζαθή νξηζκφ 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

1.1 Γεδνκέλα 

 

1.1.1 Οξηζκόο Γεδνκέλσλ 

 

Με ηνλ φξν δεδνκέλα ελλννχκε ηελ πξψηε χιε θάζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

απνηειεί ηε βάζε γηα ηε γέλλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. ηα δεδνκέλα πεξηιακβάλνληαη 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιεγεί απφ δηάθνξεο πεγέο εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο, κε 

ηα νπνία πεξηγξάθνπκε γεγνλφηα, πξάγκαηα, πξφζσπα, ηδέεο θ.ιπ.1 Σα δεδνκέλα 

κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ παξάγνληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ ή 

κία επηρείξεζε θαη ζεσξείηαη φηη έρνπλ κηθξή ή θαη θακία αμία κέρξη λα επεμεξγαζηνχλ 

θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ εθάζηνηε 

επηρείξεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ.2 Πξφθεηηαη δειαδή γηα αληηθεηκεληθά γεγνλφηα, 

παξαηεξήζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη ρσξίο λα έρνπλ νξγαλσζεί κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζθέξνπλ θάπνηα αμία ζηελ επηρείξεζε θαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε 

                                                
1 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο N., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., 

Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 34. 
2
 Bocij P., Chaffey D., Greasley A., Hickie S., “Business Information Systems –Technology, Development 

& Management for the E-Business”, 3rd ed., Prentice Hall, 2006, ζει. 6. 
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ζεκαζία απφ κφλα ηνπο, αλ δελ αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο.3 Σα 

δεδνκέλα κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιέο κνξθέο, φπσο αξηζκεηηθά ζχκβνια, 

αιθαξηζκεηηθά, ήρνο, εηθφλα, ζρήκα, θ.ιπ. θαη αληηπξνζσπεχνπλ γεγνλφηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε νξγαληζκνχο ή ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πξηλ ηελ νξγάλσζε θαη 

πεξαηηέξσ ηαμηλφκεζε ηνπο ζε κνξθή πνπ κπνξεί λα θαηαλνεζεί θαη λα γίλεη αληηιεπηή 

απφ ηνλ άλζξσπν.4 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη κία ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία θαη 

απηά κπνξνχλ εχθνια χζηεξα απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπο λα απνζεθεπηνχλ ειεθηξνληθά 

ζε κία βάζε δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε.5
 

 

1.1.2 Κύθινο Εσήο Γεδνκέλσλ 

Όπσο φια ηα πξντφληα κίαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ, έηζη θαη ηα δεδνκέλα έρνπλ ην 

δηθφ ηνπο θχθιν δσήο, ν νπνίνο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη 

ζρεδηαζκφ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ο θχθινο δσήο ησλ δεδνκέλσλ 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηάδηα6:  

 

 Γεκηνπξγία: Ζ δεκηνπξγία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ θαη 

ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Απνζήθεπζε: Όηαλ ηα δεδνκέλα δεκηνπξγεζνχλ, απνζεθεχνληαη ζπλήζσο ζε 

δηάθνξα αξρεία θαξηειψλ ή ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ.  

 Καηαζηξνθή: Σα δεδνκέλα πνπ είλαη άρξεζηα θαηαζηξέθνληαη αληί λα 

απνζεθεχνληαη. 

 Μεηαθνξά: Ζ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ θάπνηα δηαδηθαζία ζε θάπνηα 

άιιε γίλεηαη ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο.  

 Δπαλάθηεζε: Ζ επαλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

βάζεο δεδνκέλσλ γίλεηαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο. 

 Αλαπαξαγσγή: Ζ δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ αθνξά φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο αλαπαξαγσγήο δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα θαη ηα νπνία 

δελ είλαη ζηελ θαηάιιειε κνξθή γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Αιιά αθφκα θαη λα βξίζθνληαη ζηελ θαηάιιειε κνξθή, ελδέρεηαη λα απαηηείηαη 

                                                
3 Jessup L., Valacich J., “Information Systems Today”, 2nd ed., Pearson – Prentice Hall,2006, ζει. 8. 
4
 Laudon K., Laudon J, “Management Information Systems, Managing the Digital Firm”, 9

th
 ed., Pearson – 

Prentice Hall, 2006, ζει.13 
5
 O‟Brien J., “Management Information Systems – Managing Information Technology in the Business 

Enterprise”, 6th ed., McGraw Hill, 2004, ζει. 13 
6
 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., 

Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 34 
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αλαπαξαγσγή ηνπο ζε πνιιαπιά αληίγξαθα, φηαλ νη ρξήζηεο είλαη πνιινί. 

 Αμηνιόγεζε: Μεηά ηελ επαλάθηεζε γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ. Με 

απηή θαζνξίδεηαη αλ ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ, λα επηζηξαθνχλ 

ζηελ βάζε δεδνκέλσλ γηα απνζήθεπζε, ή λα θαηαζηξαθνχλ. Μεηά ηελ 

κεηαηξνπή ηνπο ζε πιεξνθνξίεο κπνξεί λα αμηνινγεζνχλ εθ λένπ, γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ μαλά, λα απνζεθεπζνχλ ή λα 

θαηαζηξαθνχλ.  

 Αλάιπζε: Σα δεδνκέλα πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο αλαιχνληαη αλάινγα 

κε ηηο παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

 Σαμηλόκεζε: Σα δεδνκέλα ζπλήζσο ζπγθεληξψλνληαη θαηά ηπραίν ηξφπν. Γηα 

λα είλαη ρξήζηκα είλαη απαξαίηεην πνιιέο θνξέο λα ηαμηλνκνχληαη κε βάζε 

θάπνην θξηηήξην ηαμηλφκεζεο. Πνιιέο θνξέο ζα πξέπεη δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

ήδε ηαμηλνκεζεί λα ηαμηλνκνχληαη εθ λένπ, κε δηαθνξεηηθφ θξηηήξην ηαμηλφκεζεο. 

 ύλζεζε: Πνιιέο θνξέο απαηηείηαη ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο έθζεζεο ή αλαθνξάο. 

 Γεκηνπξγία πιεξνθνξίαο: Σα δεδνκέλα, κεηά απφ επεμεξγαζία, 

κεηαηξέπνληαη ζε πιεξνθνξία, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο γηα 

ηε ιήςε δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα κε ηε κνξθή ησλ πιεξνθνξηψλ 

κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ πάιη γηα πξφζζεηε επεμεξγαζία, απνζήθεπζε ή 

θαηαζηξνθή. 

 

ην δηάγξακκα 1-1 παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ν θχθινο δσήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 
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Γηάγξακκα 1-1 : Κύθινο Εσήο Γεδνκέλσλ 

Πεγή: Οηθνλόκνπ Γ., Γεσξγόπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε 
έθδ., Δθδόζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 40 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

Γεκηνπξγία Γεδνκέλσλ 

Καηαζηξνθή Απνζήθεπζε 

Αμηνιφγεζε Δπαλάθηεζε 

Αλάιπζε Σαμηλφκεζε χλζεζε 

Γεκηνπξγία Πιεξνθνξίαο 

Απνδεθηή 

ΟΥΗ 

ΝΑΗ 

    Λήπηεο Απνθάζεσλ 



 

5 
 

1.2 Πιεξνθνξία 

 

1.2.1 Οξηζκόο Πιεξνθνξίαο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

 

Ο φξνο πιεξνθνξία πεξηιακβάλεη δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη έρνπλ 

ππνζηεί επεμεξγαζία ψζηε λα έρνπλ έλλνηα γηα ηνλ απνδέθηε θαη αμία γηα ηηο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ εθηειεί.7 Δίλαη δειαδή ην απνηέιεζκα 

ηεο νξγάλσζεο, επεμεξγαζίαο θαη ζχλζεζεο δεδνκέλσλ.8 Έλαο ελδηαθέξσλ νξηζκφο 

ηεο πιεξνθνξίαο ηελ πξνζδηνξίδεη σο ηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ ε νινθιεξσκέλε 

ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία πξνζθέξεη κία εκπεξηζηαησκέλε εηθφλα γηα ην ρψξν 

δξάζεο, ε νπνία ελ ζπλερεία εκπινπηίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, δειαδή κεηαηξέπεηαη ζε αγαζφ πνπ βειηηψλεη ζεκαληηθά θαη πνηνηηθά ην 

έξγν ηεο δηνίθεζεο.9 Οη ζπλεζέζηεξνη νξηζκνί ηεο πιεξνθνξίαο πεξηιακβάλνπλ  

επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ θάπνην λφεκα, έρνπλ εξκελεπζεί θαη είλαη 

αληηιεπηά γηα ηνλ εθάζηνηε απνδέθηε, θαζψο θαη δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί 

γηα θάπνην ζθνπφ. Αθνινπζείηαη επνκέλσο κία μεθάζαξε, θαζνξηζκέλε θαη ινγηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ παξαγσγή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Οη πιεξνθνξίεο παξάγνληαη σο απάληεζε κηαο 

πιεξνθνξηαθήο αλάγθεο θαη εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ελψ παξάιιεια 

βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηε κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο.10 

 

Σα δεδνκέλα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα απνθηήζνπλ θάπνηα κνλάδα αλάιπζεο - 

κέηξεζεο, ψζηε λα ππάξρεη θνηλφ πιαίζην εξκελείαο ηνπο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο κνλάδαο αλάιπζεο ή κέηξεζεο απαηηείηαη ζπλαίλεζε εθ κέξνπο ησλ 

ρξεζηψλ ηεο πιεξνθνξίαο πξνθεηκέλνπ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ λα είλαη 

ζηελ ίδηα βάζε θαη θαηαλνεηά απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο.11 Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη 

ηα δεδνκέλα δελ είλαη πιεξνθνξία κέρξη λα ηεζνχλ ζηελ θαηάιιειε κνξθή ψζηε λα 

έρνπλ ζεκαζία θαη αμία γηα ηνλ απνδέθηε, θαη φηη ε πιεξνθνξία είλαη έλα ζχλνιν 

δεδνκέλσλ ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί θαη επεμεξγαζηεί θαηαιιήισο ψζηε λα 

πξνζθέξνπλ γλψζε ζηνλ απνδέθηε πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ηελ θαηάιιειε απφθαζε. 

                                                
7
 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., 

Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 35 
8
 Βαζηειεηάδεο Β.,αθθφπνπινο Δ.,Σζαθαιίδεο Α., “Πξνεγκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα”, 1

ε
 έθδ., 

Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, 2006, ζει.9 
9
 Παπιίδεο Γ., “Δθαξκνζκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα”, 1

ε
 έθδ., Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, 

2006, ζει.9 
10

 O‟Brien J., “Management Information Systems – Managing Information Technology in the Business 
Enterprise”, 6th ed., McGraw Hill, 2004, ζει. 13 
11

 Bocij P., Chaffey D., Greasley A., Hickie S., “Business Information Systems –Technology, Development 
& Management for the E-Business”, 3rd ed., Prentice Hall, 2006, ζει. 7 
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ηα πιαίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πιεξνθνξία απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο πφξνπο, ζεκαληηθφηεξνο ίζσο θαη απφ 

ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο ηεο (έδαθνο, εξγαζία, θεθάιαην), αθνχ έρεη κεγάιε 

πξνζηηζέκελε αμία θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία 

θαη δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ελψ απνηειεί θαη πεγή δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Άξα ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη απνδνηηθά ηνλ ηεξάζηην 

φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχλ θαη ζηνλ νπνίν έρνπλ πξφζβαζε.12 

 

Κάζε πιεξνθνξία γηα λα ζεσξεζεί θαιή πιεξνθνξία θαη λα νδεγήζεη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ πξέπεη λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο εμήο: 

 

 Αθξηβήο 

Ζ θαιή πιεξνθνξία είλαη θαη αθξηβήο. Γηα λα είλαη αθξηβήο ζα πξέπεη ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα παξαρζεί λα είλαη αθξηβή θαη πιήξε, θαη ε επεμεξγαζία λα 

είλαη ζσζηή. 

 

 Δπίθαηξε 

Ζ θαιή πιεξνθνξία είλαη θαη επίθαηξε, δειαδή έρεη παξαρζεί ζε ρξνληθή ζηηγκή πνπ λα 

είλαη θαηάιιειε γηα ηε ρξήζε ηεο. Παξαδείγκαηα επεμεξγαζίαο πνπ δηαθέξνπλ σο 

πξνο ην ρξφλν παξαγσγήο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ε ιεγφκελε επεμεξγαζία 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (real-time) θαη ε επεμεξγαζία θαηά νκάδεο (batch). Ζ πξψηε 

δηαζέηεη ηελ πιεξνθνξία ακέζσο ελψ ε δεχηεξε κεηά ηελ επεμεξγαζία ελφο ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ. Βέβαηα ε πξψηε είλαη θαη δπζθνιφηεξε λα επηηεπρζεί θαη θαηά ζπλέπεηα 

αθξηβφηεξε γηα λα πινπνηεζεί. 

 

 ρεηηθή 

Ζ θαιή πιεξνθνξία είλαη θαη ζρεηηθή ηφζν ζην ππνθείκελν πνπ ηε δέρεηαη φζν θαη ζην 

πιαίζην θαη ην πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν έρεη παξαρζεί. Γηα παξάδεηγκα, λα είλαη ε 

πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο θαη φρη θάηη δηαθνξεηηθφ. Να είλαη ζην επίπεδν 

ιεπηνκέξεηαο πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ην ππνθείκελν. Να κπνξεί λα αλεπξεζεί εχθνια 

ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη κέζα ζην ζχλνιν φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ παξάγνληαη. 

 

 

                                                
12

 Τςειάληεο Π., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε”, Δθδφζεηο Παηάθε, 
2007, ζει. 27-28. 
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 ηνρεπκέλε 

Ζ θαιή πιεξνθνξία είλαη ζηνρεπκέλε. Δπεηδή ζήκεξα παξάγνληαη ηεξάζηηεο 

πνζφηεηεο πιεξνθνξηψλ, ελψ ν ρξφλνο ησλ αηφκσλ πνπ αηφκσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, πξέπεη ε πιεξνθνξία λα είλαη ζηνρεπκέλε, 

δειαδή θαηάιιειε γηα ηε ρξήζε ηεο. 

 

 Αληαπνδνηηθή σο πξνο ην θόζηνο ηεο 

Ζ θαιή πιεξνθνξία είλαη αληαπνδνηηθή σο πξνο ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

παξαρζεί. Σν θφζηνο απηφ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

ηελ παξάγεη, ηε ζπληήξεζή ηνπ, ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ, θ.ιπ. 

Πξέπεη δειαδή ε αμία ηεο πιεξνθνξίαο λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο ηεο. 

 

 

1.2.2 Καηεγνξίεο Πιεξνθνξηώλ θαη επίπεδα δηνηθεηηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ 

 

Οη πιεξνθνξίεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Έηζη, δηαθξίλνληαη ζε ζηξαηεγηθέο, ηαθηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο.13 

 Οη ζηξαηεγηθέο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ 

απνθάζεσλ απφ ηα ζηειέρε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη αθνξνχλ ην 

καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρείξεζεο. Πνιιέο απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο πξνέξρνληαη απφ πεγέο θαη γεγνλφηα πνπ δελ ππφθεηληαη 

ζε επεμεξγαζία κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα είλαη ζε 

θαηάιιειε κνξθή ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηφο ν καθξνπξφζεζκνο 

πξνγξακκαηηζκφο. 

 Οη ηαθηηθέο πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ηα κεζνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα ηεο 

επηρείξεζεο, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπλήζσο δηαξθεί αλάκεζα ζε κεξηθνχο 

κήλεο κέρξη δχν ρξφληα. Πνιιέο απφ ηηο ηαθηηθέο πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζε 

δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη επνκέλσο ππάξρεη αλάγθε γηα ηαρεία επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

Άιιεο πάιη βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο, 

γηα ηα νπνία ππάξρεη κηθξή ή κεδακηλή αλάγθε επεμεξγαζίαο. 

                                                
13

 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., 
Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 42,43 
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 Οη ιεηηνπξγηθέο πιεξνθνξίεο αθνξνχλ πξνγξάκκαηα κε πνιχ 

βξαρππξφζεζκν νξίδνληα πξνγξακκαηηζκνχ. ηεξίδνληαη θπξίσο ζε δεδνκέλα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο θαη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο, γη απηφ είλαη αλαγθαία ε άκεζε επεμεξγαζία ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο δελ είλαη ηφζν ζπγθεληξσηηθέο θαη γεληθέο φπσο νη ζηξαηεγηθέο θαη νη 

ηαθηηθέο  θαη είλαη πην ιεπηνκεξείο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα έρνπλ ηε θαηάιιειε 

κνξθή ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη πιεξνθνξηαθέο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε 

ρξήζηε. 

Λφγσ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζε κία επηρείξεζε πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην εθάζηνηε ηκήκα ηεο δηνίθεζεο. 

Πξνθχπηνπλ ζπκπεξαζκαηηθά ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα δηνηθεηηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε θάζε επηρείξεζε/νξγαληζκφ θαη ππάξρεη ζαθήο ζρέζε αλάκεζα ζην 

δηνηθεηηθφ επίπεδν ζην νπνίν ιακβάλεηαη κία απφθαζε θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

ην δηάγξακκα 1-2 θαίλνληαη ηα ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα δηνηθεηηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

 

Γηάγξακκα 1-2: Δπίπεδα Γηνηθεηηθήο Λήςεο Απνθάζεσλ 

Πεγή: Bocij P., Chaffey D., Greasley A., Hickie S., “Business Information Systems –Technology, 
Development & Management for the E-Business”, 3rd ed., Prentice Hall, 2006, ζει. 17 

 

 

 

ηξαηεγηθφ 

Δπίπεδν 

Σαθηηθφ  

Δπίπεδν 

   Λεηηνπξγηθφ Δπίπεδν 
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ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε 

δεκηνπξγία θαη εθηίκεζε ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο θαη νδεγνχλ ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ. Τπάξρνπλ ηξία επίπεδα επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, θαζψο απηέο 

ιακβάλνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Αξρίδνληαο απφ ηελ θνξπθή, νη 

απνθάζεηο δηαθξίλνληαη ζε ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, ζε δηνηθεηηθέο απνθάζεηο θαη ζε 

ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο. 

Οη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, 

επεξεάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ γηα πνιιά ρξφληα θαη πεξηιακβάλνπλ ζθνπνχο, 

ζηξαηεγηθέο, πνιηηηθέο θαη καθξνπξφζεζκα ζρέδηα. Οη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ηείλνπλ 

λα είλαη αδφκεηεο. Γειαδή ν ιήπηεο ηεο απφθαζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί θξίζε, 

δηαίζζεζε θαη αξθεηή κειέηε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα ηηο απνθάζεηο 

απηέο δελ ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλνη θαλφλεο ή δηαδηθαζίεο δηφηη νη απνθάζεηο απηέο 

δελ είλαη ζπρλέο θαη δε δηθαηνινγνχλ ην θφζηνο πξνεηνηκαζίαο ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

επηπιένλ ε δηαδηθαζία ηεο απφθαζεο δελ είλαη επαξθψο γλσζηή θαη ππφθεηηαη ζε 

αιιαγέο. 

Οη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηα ελδηάκεζα ζηειέρε, επεξεάδνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ γηα αξθεηνχο κήλεο ή νξηζκέλα ρξφληα θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο ηείλνπλ λα είλαη 

εκηδνκεκέλεο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε εκηδνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ, 

δειαδή γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ νπνίσλ κφλν έλα κέξνο έρεη κία μεθάζαξε 

απάληεζε πνπ παξέρεηαη απφ κία παξαδεθηή δηαδηθαζία. 

Σέινο, νη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ζηειέρε ηεο πξψηεο γξακκήο, 

επεξεάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ γηα κηθξή ρξνληθή πεξίνδν, φπσο κεξηθέο κέξεο ή θαη 

εβδνκάδεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο θαζεκεξηλέο απνθάζεηο γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο ηείλνπλ λα είλαη πνιχ 

δνκεκέλεο. Δίλαη επαλαιακβαλφκελεο, ζπλεζηζκέλεο θαη πεξηιακβάλνπλ κία 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο. 

 

1.3 πζηήκαηα 

 

1.3.1 Οξηζκόο πζηεκάησλ 

 

ύζηεκα είλαη έλα ζχλνιν απφ νληφηεηεο (ι.ρ. άλζξσπνη, κεραλέο, δηαδηθαζίεο θιπ) 

πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Ο ζηφρνο απηφο είλαη ν ιφγνο 
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χπαξμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε ζχζηεκα έρεη εηζφδνπο, εμφδνπο θαη επεμεξγαζίεο θαη 

ιεηηνπξγεί ζε έλα πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν δηαρσξίδεηαη κε ηα φξηα ηνπ. πλήζσο 

ππάξρεη θάπνηνο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ην 

ζχζηεκα. Κάζε ζχζηεκα είλαη κία εληαία νιφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ 

αιιειεμαξηψκελα θαη αιιεινζπζρεηηδφκελα κέξε ελσκέλα κε ζπγθεθξηκέλε 

νξγαλσηηθή δνκή γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ.14 Έλαο αθφκε 

ελδηαθέξσλ νξηζκφο νξίδεη ην ζχζηεκα σο έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη έλα 

ζχλνιν ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα αληηθείκελα απηά θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, έηζη 

ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη κία εληαία νιφηεηα, ε νπνία είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ην 

πεξηβάιινλ.15 

Κάζε ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά κέξε. Απηά είλαη νη εηζξνέο (input), ε 

δηαδηθαζία (process) θαη νη εθξνέο (output). Κάζε έλα απφ ηα αλαθεξζέληα ζπζηαηηθά 

κέξε κπνξεί λα απνηειέζεη απφ κφλν ηνπ έλα μερσξηζηφ ζχζηεκα, γη απηφ θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ην ζχζηεκα απηφ ζα νλνκάδεηαη ππνζχζηεκα. Σα κέξε ελφο 

ζπζηήκαηνο αιιειεπηδξνχλ θαη ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ, κε 

απνηέιεζκα ε ζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρεη λφεκα κφλν ζηελ νιφηεηα ηνπ θαη φρη 

ζηε ζεψξεζε θάζε κέξνπο μερσξηζηά θαη επηπιένλ, ε αμία ηνπ ζπζηήκαηνο σο νιφηεηα 

λα έρεη κεγαιχηεξε αμία απφ ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ησλ επηκέξνπο κεξψλ.16 

 

 

1.3.2 ηνηρεία πζηεκάησλ 

 

ην ζεκείν απηφ ζα εμεηάζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ χπαξμε θάζε 

ζπζηήκαηνο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε γηα ηα ζπζηήκαηα. 

Σα ζηνηρεία απηά είλαη ην πεξηβάιινλ, ηα όξηα, νη εηζξνέο/εθξνέο θαη ηα ζπζηαηηθά 

κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 Σν πεξηβάιινλ θάζε ζπζηήκαηνο επεξεάδεη ηα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

απηφ ζε κηθξφηεξν ή ρακειφηεξν βαζκφ. Με ηνλ φξν πεξηβάιινλ ελλννχκε θάζε 

ζηνηρείν πνπ έρεη νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

νπνίνπ θάζε αιιαγή ζηελ ηδηφηεηα ή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν πεξηβάιινλ παξνπζηάδεη δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, 

                                                
14

 Bertalanffy L. Von, “General System Theory”, G. Brasiller Inc., 1968, ζει. 19 
15 Schoderbek P., Schoderbek C. and Kefalas A., Management Systems: Conceptual Consideration, 

Richard I, Illinois, USA 1990, ζει. 20. 
16

 Τςειάληεο Π., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε”, Δθδφζεηο Παηάθε, 

2007 
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είλαη δπλακηθφ, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη απφ αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, 

θνηλσλία, πνιηηηθή θαη ηερλνινγία. Δπηπξφζζεηα, εθάζηνηε αιιαγέο ησλ 

ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

φρη φκσο λα ην αιιάμνπλ ζπλνιηθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ζχζηεκα πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε έλα δεδνκέλν πεξηβάιινλ πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζηηο 

αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ.17 

 

 Σα όξηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απηά πνπ δηαρσξίδνπλ ην ζχζηεκα απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Οηηδήπνηε ππάξρεη έμσ απφ απηά απνηειεί ην πεξηβάιινλ, 

ελψ ην ζχζηεκα εζσθιείεηαη ζηα φξηα. Σα φξηα, ν θαζνξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ 

είλαη πάληα κία εχθνιε δηαδηθαζία, ειέγρνπλ ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θηιηξάξνληαο ηεο, ελψ παξάιιεια πξνζηαηεχνπλ ην ζχζηεκα απφ 

θαηαζηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ην πεξηβάιινλ.18 

 

 Οη εηζξνέο θαη νη εθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ δίλνπλ ζην 

ζχζηεκα ηελ δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Χο εηζξνή 

ζεσξνχκε θάηη πνπ εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα απφ ην πεξηβάιινλ, ελψ σο εθξνή 

νηηδήπνηε εμέξρεηαη απφ ην ζχζηεκα, δηαπεξλά ηα φξηα ηνπ θαη εηζέξρεηαη ζην 

πεξηβάιινλ. Οη εηζξνέο ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ πξψηεο χιεο, εξγαζία, εμνπιηζκφ, πξσηνγελή δεδνκέλα θιπ. 

Οη δηεξγαζίεο είλαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ νη εηζξνέο ζε εθξνέο, ελψ νη εθξνέο απνηεινχλ ηηο 

κεηαζρεκαηηζκέλεο εηζξνέο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πξντφληα, ππεξεζίεο, 

αλαθνξέο, θ.ιπ.19 

 

 Σα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα είλαη απφ κφλα ηνπο 

ζπζηήκαηα, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νλνκάδνληαη ππνζπζηήκαηα. Έηζη, έλα 

ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη είηε κία απιή νληφηεηα είηε λα απνηειείηαη απφ 

πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά κέξε.  Κάζε ζπζηαηηθφ κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο είλαη κία 

κνλάδα ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε άιια ζπζηαηηθά κέξε ή ππνζπζηήκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ν επηζπκεηφο ζθνπφο. 

                                                
17

 Τςειάληεο Π., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε”, Δθδφζεηο Παηάθε, 

2007, ζει. 27-28 
18

 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., 

Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 48,49 
19

 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., 

Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 50,51 
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ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη θάζε ζχζηεκα πθίζηαηαη 

έιεγρν/αλαηξνθνδόηεζε. Με ηνλ φξν έιεγρν ελλννχκε ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

κεηξάηαη ε ηξέρνπζα απφδνζε ελφο ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα νδεγεζεί ην ζχζηεκα 

ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο, ελψ κε ηνλ φξν αλαηξνθνδφηεζε ελλννχκε ηε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα σο εηζξνέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

ηελ απφδνζε ηνπ ψζηε λα ην βνεζήζνπλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ.  

ην δηάγξακκα 1-3 παξνπζηάδεηαη έλα απινπνηεκέλν ζχζηεκα. 

 

 

 

                                          

 

 

                                                    

 

 

     

 

Γηάγξακκα 1-3: ηνηρεία ελόο απινπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

Πεγή: Οηθνλόκνπ Γ., Γεσξγόπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε 
Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., Δθδόζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 48,49 

 

 

1.4 Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία 

 

 

Ζ Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία ή Σερλνινγία πιεξνθνξηψλ (ΣΠ), φπσο θαζνξίδεηαη απφ   

ηελ έλσζε ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ηεο Ακεξηθήο  (ITAA), είλαη «ε κειέηε, ην ζρέδην, 

ε αλάπηπμε, ε εθαξκνγή, ε ππνζηήξημε ή ε δηαρείξηζε βαζηζκέλσλ ζε ππνινγηζηή  

ζπζηεκάησλ  πιεξνθνξηψλ, ηδηαίηεξα εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη πιηθφ ππνινγηζηψλ». 

Όξηα ζπζηήκαηνο 

ύζηεκα 

Πεξηβάιινλ ζπζηήκαηνο 

Δηζξνέο 

ζπζηήκαηνο 
Δθξνέο 

ζπζηήκαηνο 

Έιεγρνο/Αλαηνθνδφηεζε 

… … 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Association_of_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Association_of_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system
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Ζ ΣΠ εμεηάδεη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ  ππνινγηζηψλ θαη  ινγηζκηθνχ ππνινγηζηψλ γηα 

ηε κεηαηξνπή, απνζήθεπζε, πξνζηαζία, επεμεξγαζία, κεηάδνζε θαη αζθαιή αλάθηεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ (ΣΠ) ελδηαθέξεηαη γηα ηε ρξήζε  

ηερλνινγίαο  ζηε  δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, εηδηθά ζηνπο κεγάινπο 

νξγαληζκνχο. Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ ελζσκαηψλεη φιν ηνλ απηνκαηνπνηεκέλν θαη 

βνεζεηηθφ απηνκαηνπνηεκέλν ρεηξηζκφ πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεδίνπ ζπζηεκάησλ θαη ηεο αλάιπζεο, ηεο κεηαηξνπήο ησλ ζηνηρείσλ, ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ, ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ, ηεο θσλήο, ηνπ βίληεν, ησλ κεηαδφζεσλ ζηνηρείσλ, ησλ απαξαίηεησλ 

ειέγρσλ ζπζηεκάησλ  θαη ηεο πξνζνκνίσζεο. 

ήκεξα, ν φξνο Τερλνινγία Πιεξνθνξηώλ έρεη θαιχςεη πνιιέο πηπρέο ηνπ  

ππνινγηζκνχ θαη ηεο ηερλνινγίαο, θαη είλαη πην αλαγλσξίζηκνο απφ πνηέ. Ζ νκπξέια 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα είλαη αξθεηά κεγάιε, θαιχπηνληαο πνιινχο 

ηνκείο. Οη επαγγεικαηίεο ηεο ΣΠ εθηεινχλ πνηθίια θαζήθνληα πνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ εθαξκνγψλ, κέρξη ην ζρεδηαζκφ ησλ ζχλζεησλ δηθηχσλ 

ππνινγηζηψλ θαη ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Μεξηθά απφ ηα θαζήθνληα 

πνπ νη επαγγεικαηίεο ΣΠ εθηεινχλ κπνξνχλ λα πεξηιάβνπλ  δηαρείξηζε ζηνηρείσλ,  

δηθηχσζε, πιηθφ ππνινγηζηψλ εθαξκνζκέλεο κεραληθήο, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

ζρεδίαζε ινγηζκηθνχ, θαζψο επίζεο θαη δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε νιφθιεξσλ 

ζπζηεκάησλ. Όηαλ νη ηερλνινγίεο ππνινγηζηψλ θαη επηθνηλσληψλ ζπλδπάδνληαη, ην 

απνηέιεζκα είλαη ε ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ. Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ (IT) είλαη 

έλαο γεληθφο φξνο πνπ πεξηγξάθεη νπνηαδήπνηε ηερλνινγία πνπ βνεζά λα παξάγεη, λα 

ρεηξηζηεί, λα απνζεθεχζεη, λα κεηαβηβάζεη, ή/θαη λα δηαδψζεη πιεξνθνξίεο. 

Ζ Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία αλαθέξεηαη ζηελ ηερλνινγία,  θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιηθφ 

– απηνκαηηζκφο γξαθείνπ (hardware), ζην ινγηζκηθφ Ζ/Τ (software) θαη ζηα 

ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα. Δίλαη παξάιιεια θαη αληηιεπηή (κε ηνπο εμππεξεηεηέο, ηνπο 

Ζ/Τ, ηνπο δηακνηξαζηέο θαη ηα θαιψδηα δηθηχνπ) θαη κε αληηιεπηή (π.ρ. κε ην ινγηζκηθφ 

θάζε ηχπνπ). Ζ Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία δηεπθνιχλεη ηελ θηήζε, ηελ επεμεξγαζία, ηελ 

απνζήθεπζε, ηε δηαλνκή θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο θαη νπνηνπδήπνηε 

άιινπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ.20 

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Πιεξνθνξηαθή 

Σερλνινγία είλαη ν ζπλδπαζκφο ηξηψλ πθηζηάκελσλ ηερλνινγηψλ, ησλ Ζ/Τ, ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηνπ απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ ν νπνίνο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν δσήο, 

                                                
20 Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J., “Information Technology for Management – 

Transforming Organizations in the Digital Economy”, 5th ed., John Wiley & Sons, 2006, ζει. 21-22. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computers
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_conversion
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_security
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_processing
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_transmission
http://en.wikipedia.org/wiki/Classified_information
http://en.wikipedia.org/wiki/Classified_information
http://en.wikipedia.org/wiki/Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_processing
http://en.wikipedia.org/wiki/Computing
http://en.wikipedia.org/wiki/Professionals
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_management
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_networking
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_design
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_management
http://en.wikipedia.org/wiki/System_administration
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εξγαζίαο θαη ςπραγσγίαο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα αληαγσληζκνχ ζηελ πιεξνθνξηαθή 

θνηλσλία. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο είλαη ν ζπλδπαζκφο 

δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ (Ζ/Τ, ηειεπηθνηλσλίεο, απηνκαηηζκφο γξαθείνπ) πνπ ζα 

απνηεινχλ ηελ ππνδνκή πάλσ ζηελ νπνία ζα αλαπηπρζνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη ζα αζθείηαη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, θαη ε επξεία θαη δηεηζδπηηθή 

επίδξαζε ζηελ θνηλσλία. Τςίζηεο ζεκαζίαο είλαη ε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα θαζψο κεξηθνί απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο είλαη νη άλζξσπνη, νη ηδέεο ηνπο θαη ε εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ.21 

 

 

1.5 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 

1.5.1 Οξηζκόο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα (Π) (information system) είλαη έλα ζχλνιν 

αιιεινζρεηηδφκελσλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπιιέγνπλ (ή αλαθηνχλ), επεμεξγάδνληαη, 

απνζεθεχνπλ θαη δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ηνλ έιεγρν ζε έλαλ νξγαληζκφ. Πέξα απφ ηελ ππνζηήξημε ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζην 

ζπληνληζκφ θαη ζηνλ έιεγρν, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνεζνχλ ην πξνζσπηθφ 

ζηελ αλάιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ απεηθφληζε ζχγρξνλσλ ζεκάησλ θαζψο θαη ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ.22 

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα παξάγνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη έλαο νξγαληζκφο 

γηα λα παίξλεη απνθάζεηο, λα ειέγρεη ιεηηνπξγίεο, λα ειέγρεη πξνβιήκαηα θαη λα 

δεκηνπξγεί λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ε είζνδνο, ε επεμεξγαζία θαη ε έμνδνο. Ζ είζνδνο ζπιιέγεη 

πξσηνγελή δεδνκέλα κέζα απφ ηνλ νξγαληζκφ ή ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

επεμεξγαζία κεηαηξέπεη ηελ πξσηνγελή είζνδν ζε κία πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή κνξθή. 

Ζ έμνδνο κεηαθέξεη ηηο επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνπο αλζξψπνπο ή 

δξαζηεξηφηεηεο ή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ. Δπηπξνζζέησο, 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεηάδνληαη αλαπιεξνθόξεζε, ε νπνία είλαη έμνδνο 

                                                
21 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., 

Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 266. 
22

 Laudon K. –  Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο Δπηρείξεζεο”, 

6
th

 edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005, ζει. 8,9 
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πνπ επηζηξέθεηαη ζηα θαηάιιεια κέξε ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα βνεζήζεη λα 

αμηνινγήζνπλ ή λα δηνξζψζνπλ ηε θάζε ηεο εμφδνπ (Γηάγξακκα 1-4). 

 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη φπσο θαη ηα άιια ζπζηήκαηα, έηζη θαη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πεξηέρνπλ ην αλζξψπηλν ζηνηρείν θαη αλζξψπηλεο δηεξγαζίεο θαη 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ. Χο ηερλεηά ζπζηήκαηα, ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη, επνκέλσο ηα φξηα ηνπο νξίδνληαη θαη 

πεξηιακβάλνπλ νηηδήπνηε πξνζδηνξίδεηαη ζηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο ηνπο.23 

 

Οη θχξηεο γεληθέο ιεηηνπξγίεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε αλαγλψξηζε θαη 

θάιπςε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, ε επηινγή ζπλαθψλ δεδνκέλσλ 

απφ ηε κεγάιε πνηθηιία ησλ δεδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, ε δεκηνπξγία ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα επηιεγκέλα δεδνκέλα κε ηε ρξήζε 

ησλ  θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, θαη ηέινο ε κεηαθνξά ηεο δεκηνπξγεκέλεο πιεξνθνξίαο 

ζηνπο ρξήζηεο.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1-4: Λεηηνπξγίεο ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

Πεγή: Laudon K. – Laudon P., “Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα Διοίκηζηρ: Διοίκηζη ηηρ Ψηθιακήρ 
Επισείπηζηρ”, 6

th
 edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005, ζει. 8,9 

 

                                                
23

 Παπαζαλαζίνπ Α. Διεπζέξηνο «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα: Θεσξία θαη Δθαξκνγέο», Δθδνηηθή 

Γθηνχξδαο, 2008 
24

 Κηνπληνχδεο Δ., «Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ», Δθδφζεηο Μπέλνπ, Αζήλα 1993.  

              ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

         ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 

 

 

 

         Αλαπιεξνθφξεζε 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 Δίζνδνο  Έμνδνο 
           Δπεμεξγαζία 

             Σαμηλφκεζε 
             Γηεπζέηεζε 
            Τπνινγηζκνί 
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Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη είηε ρεηξνγξαθηθφ είηε βαζηζκέλν ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (κεραλνγξαθεκέλν). Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ 

βαζίδεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηνπ ππνινγηζηή 

γηα λα εθπιεξψζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Δπηπιένλ, έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη ηππηθφ ή άηππν. Σα ηππηθά ζπζηήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ βάζεη δηαδηθαζηψλ, κε πξναπνθαζηζκέλεο εηζφδνπο θαη εμφδνπο. Σα 

άηππα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απφ ηελ άιιε κεξηά δελ αθνινπζνχλ 

πξνζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο, απνζήθεπζεο θαη δηάδνζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Οη εξγαδφκελνη ζρεκαηίδνπλ ηέηνηα άηππα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

φηαλ ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο πνπ δελ παξέρνληαη απφ ηα ππάξρνληα ηππηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Άηππα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη ιφγνπ ράξε ε 

ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ ζηνλ ρψξν ηνπ γξαθείνπ, ή ε αληαιιαγή 

κελπκάησλ κεηαμχ θίισλ κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.  

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα25: 

 

 ζπιινγή δεδνκέλσλ 

Σα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο: 

 από εζωηεξηθέο πεγέο (internal sources) - π.ρ. δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο 

παξαγγειίεο πνπ είλαη έηνηκεο πξνο απνζηνιή. 

 από εμωηεξηθέο πεγέο (external sources) - π.ρ. δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο 

παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ 

 από ην πεξηβάιινλ - π.ρ. δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ εηαηξίεο 

δεκνζθνπήζεσλ 

Σα δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη ζε θάπνην κέζν (ζπλήζσο ραξηί) ή εηζάγνληαη θαηεπζείαλ 

ζην ζχζηεκα. Σα δεδνκέλα ειέγρνληαη γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη θαηαγξάθεθαλ ζσζηά. 

 

 απνζήθεπζε δεδνκέλσλ 

Με ηελ απνζήθεπζε ηα δεδνκέλα θπιάζζνληαη κε έλαλ νξγαλσκέλν ηξφπν γηα 

κειινληηθή ρξήζε. 

 

 επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ππνινγηζκνχο, ζπγθξίζεηο, ηαμηλνκήζεηο 

θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ κία αγνξά ελφο 

πειάηε κπνξεί λα: 

                                                
25

 Γξαλίδεο Γ., εκεηψζεηο γηα ην κάζεκα «Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Η», Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ΣΔΦ,ΣΔΗ 

Θεζζαινλίθεο  
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• πξνζηεζνχλ ζην ζχλνιν ησλ αγνξψλ ηνπ πειάηε 

• ζπγθξηζνχλ κε ην πνζφ πνπ θαζηζηά ηνλ πειάηε δηθαηνχρν ηεο έθπησζεο 

• ηαμηλνκεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θσδηθνχο ησλ πξντφλησλ πνπ αγφξαζε ν πειάηεο 

• ηαμηλνκεζνχλ ζε θαηεγνξίεο πξντφλησλ (πρ ηξφθηκα, απνξξππαληηθά). 

 

 δηάδνζε πιεξνθνξηώλ 

Ο ζηφρνο ελφο Π.. είλαη ε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Ζ πιεξνθνξία κπνξεί λα δηαδνζεί 

ζε δηάθνξεο κνξθέο (κελχκαηα, θφξκεο, αλαθνξέο, ιίζηεο, γξαθήκαηα, θιπ). 

 

Γηα λα αλαιπζεί έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηηο 

ζπληζηψζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ απνηεινχλ ηνπο πφξνπο ηνπ. Οη 

βαζηθνί πφξνη ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη: αλζξψπηλνη πφξνη (ηειηθνί 

ρξήζηεο, εηδηθνί ηεο πιεξνθνξηθήο), πιηθνί πφξνη (ην ζχλνιν ζπζθεπψλ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ), πφξνη ινγηζκηθνχ (πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο) θαη πφξνη δεδνκέλσλ 

(βάζεηο δεδνκέλσλ, βάζεηο κνληέισλ θαη βάζεηο γλψζεσλ), ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ 

θαίλεηαη αθνινχζσο: 

 

 αλζξώπηλνη πόξνη 

Όια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ αλζξψπνπο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Οη άλζξσπνη πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη είηε ηειηθνί ρξήζηεο είηε εηδηθνί ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Οη ηειηθνί ρξήζηεο είλαη απηνί νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ άκεζα ή έκκεζα (ηελ 

πιεξνθνξία πνπ απηφ παξάγεη) έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ελψ νη εηδηθνί ηεο 

πιεξνθνξηθήο αλαπηχζζνπλ θαη ρεηξίδνληαη ηα Π.. Οη ηειηθνί ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη 

κεραληθνί, ππάιιεινη, ινγηζηέο, δηνηθεηηθνί, θ.ιπ. , ελψ ζηνπο εηδηθνχο πιεξνθνξηθήο 

εληάζζνληαη νη αλαιπηέο ζπζηεκάησλ, νη πξνγξακκαηηζηέο, ρεηξηζηέο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, θιπ. 

 

 πιηθνί πόξνη 

ηνπο πιηθνχο πφξνπο αλήθνπλ ην πιηθό (hardware),  δει. ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ηα νπνία απνηεινχληαη απφ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, ηα 

πεξηθεξεηαθά (πιεθηξνιφγην, νζφλε, εθηππσηήο, θιπ) θαη ηα δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ, 

θαζψο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλωλ (ραξηί, 

καγλεηηθέο ηαηλίεο, ζθιεξνί δίζθνη, θιπ). 
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 πόξνη ινγηζκηθνύ 

Ο φξνο πφξνη ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη ην ινγηζκηθό ζπζηήκαηνο ην νπνίν ειέγρεη θαη 

ππνζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (ι.ρ. ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα), ην ινγηζκηθό εθαξκνγώλ ην νπνίν παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηε 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο (ι.ρ. πξνγξάκκαηα 

αλάιπζεο πσιήζεσλ, πξνγξάκκαηα κηζζνδνζίαο, επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ), θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο, δειαδή ηηο νδεγίεο πξνο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ι.ρ. νδεγίεο ζπκπιήξσζεο κίαο θφξκαο, ή νδεγίεο ρξήζεο 

ελφο πξνγξάκκαηνο). 

 
 πόξνη δεδνκέλσλ 

Σα δεδνκέλα απνηεινχλ ζεκαληηθφ πφξν γηα έλαλ νξγαληζκφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα επσθεινχληαη φινη νη 

ηειηθνί ρξήζηεο. Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο (θείκελν, εηθφλα, 

ήρνο) θαη νξγαλψλνληαη ζε βάζεηο δεδνκέλωλ πνπ απνζεθεχνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη 

νξγαλσκέλα δεδνκέλα, ζε βάζεηο πξνηύπωλ πνπ απνζεθεχνπλ καζεκαηηθά θαη ινγηθά 

πξφηππα ηα νπνία πεξηέρνπλ ζρέζεηο, ππνινγηζκνχο θαη αλαιπηηθέο ηερληθέο θαη ηέινο 

ζε βάζεηο γλώζεωλ πνπ απνζεθεχνπλ γεγνλφηα θαη θαλφλεο γηα δηάθνξα πξνβιήκαηα. 

 

1.5.2 Δίδε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

 
Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρσξίδνληαη ζε 

ρεηξνγξαθηθά θαη κεραλνγξαθεκέλα. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο, 

πνπ είλαη ε ζχγθιηζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ Ζ/Τ, ηνπ απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ πξνζέθεξε λέεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, πνπ πξνεγνπκέλσο δελ ήηαλ εθηθηέο.26 ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη κία πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηα 

δηαθξίλεη ζε πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο πλαιιαγώλ (Transaction Processing 

Systems – TPS), ζε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (Management 

Information Systems – MIS) θαη ζε πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Γηνίθεζεο (Executive 

Support Systems – ESS).  

 

                                                
26

 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., 

Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 93 
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Σα πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο πλαιιαγώλ (Transaction Processing Systems – 

TPS) είλαη ηα βαζηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ην εθηειεζηηθφ 

επίπεδν ελφο νξγαληζκνχ.27 Δίλαη κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα ηα νπνία εθηεινχλ θαη 

θαηαγξάθνπλ ηηο ηξέρνπζεο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Υσξίο ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζα ήηαλ 

αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Σα ζπζηήκαηα απηά εθηφο απφ ηελ ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ελεκεξψλνπλ απηφκαηα ηα ππάξρνληα αξρεία κε ηα 

αληίζηνηρα δεδνκέλα, παξάγνληαο ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ηεο ζπλαιιαγήο. Δπίζεο, ηα 

ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη άκεζα κε θάπνην άιιν κεραλνγξαθηθφ 

ζχζηεκα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο κεηαβίβαζεο δεδνκέλσλ (electronic data 

interchange – EDI).28 

 

Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (Management Information Systems – 

MIS) εμππεξεηνχλ ιεηηνπξγίεο ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν, εθνδηάδνληαο ηα ζηειέρε κε 

αλαθνξέο ή ηε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία ηξέρνπζαο απφδνζεο θαη 

ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε εζσηεξηθά γεγνλφηα θαη 

ππνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγίεο πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Σα 

ζπζηήκαηα απηά ζπλνςίδνπλ θαη αλαθέξνπλ ζηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο επηρεηξεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ (TPS).29 Γηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε  ψζηε λα κπνξνχλ 

λα αμηνινγήζνπλ ηηο παξνπζηαδφκελεο θαηαζηάζεηο ψζηε λα κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηο 

θαιχηεξεο απνθάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, θξίζε θαη 

δηαίζζεζε. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο δελ παίξλνπλ απφ κφλα ηνπο 

απνθάζεηο απιά παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.30  

 

Σα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Γηνίθεζεο (Executive Support Systems – ESS) 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Δμππεξεηνχλ ην 

ζηξαηεγηθφ επίπεδν ελφο νξγαληζκνχ θαη αληηκεησπίδνπλ πεξηπηψζεηο θξίζεο πνπ 

ρξεηάδνληαη θξίζε, αμηνιφγεζε θαη δηαίζζεζε  επεηδή δελ ππάξρεη πξνζπκθσλεκέλε 

                                                
27

 Laudon K. – Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο Δπηρείξεζεο”, 6
th
 

edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005, ζει. 49 
28

 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., 

Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 93 
29

 Laudon K. – Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο Δπηρείξεζεο”, 6
th
 

edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005, ζει. 51 
30

 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., 

Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 97 
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δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ηεο ιχζεο. Σα ζπζηήκαηα απηά δεκηνπξγνχλ έλα 

γεληθεπκέλν ππνινγηζηηθφ θαη επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ αληί λα πξνζθέξνπλ θάπνηα 

ζηαζεξή εθαξκνγή.31 Σα ζπζηήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηα πζηήκαηα 

Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (Decision Support Systems – DSS), ηα Έκπεηξα 

πζηήκαηα (Expert Systems – ES) θαη ηα ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

(Strategic Information Systems – SIS). 

 

Σα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (Decision Support Systems – DSS) 

βνεζνχλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηελ επίιπζε εκηδνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη ζε 

ζέκαηα πνπ είλαη κνλαδηθά, αιιάδνπλ γξήγνξα θαη δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ 

εθ ησλ πξνηέξσλ, θαη ζηα νπνία δελ κπνξεί λα δνζεί κία άκεζε απάληεζε γηαηί 

απαηηείηαη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε. Έηζη, ε απάληεζε δίλεηαη χζηεξα απφ 

αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ θαη ππνινγηζηή. Σα Έκπεηξα πζηήκαηα (Expert 

Systems – ES) βνεζνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ γηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη 

αλζξψπηλε γλψζε θαη εκπεηξία. Δίλαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία κηκνχληαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίνλ ηα ζηειέρε ιακβάλνπλ κε δνκεκέλεο απνθάζεηο. Σέινο, ηα ηξαηεγηθά 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Strategic Information Systems – SIS)  ζπκβάιινπλ ζηε 

ζχλδεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ (Enterprise Resource Planning – ERP), ηα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Πειαηεηαθώλ ρέζεσλ (Customer Relationship Management – CRM) 

θαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply-Chain 

Management – SCM), καδί κε ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλώζεο (Knowledge 

Management – KM). Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απηά ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ζε 

επφκελν θεθάιαην.  

 

ην δηάγξακκα 1-5 θαίλεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

πεξηγξάθεθε. 

                                                
31

 Laudon K. – Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο Δπηρείξεζεο”, 6
th
 

edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005, ζει. 53 
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Γηάγξακκα 1-5: Καηεγνξηνπνίεζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Πεγή: Οηθνλόκνπ Γ., Γεσξγόπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε 
Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., Δθδόζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 88 

 

Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα ηα νπνία πεξηγξάθεθαλ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ πεξαηηέξσ 

ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ αλάινγα κε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ.32 ην δηάγξακκα 1-6 απεηθνλίδνληαη νη βαζηθνί ηχπνη 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία πνπ ππνζηεξίδεη ην θαζέλα. 

 

 

                                                
32

 Laudon K. – Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο Δπηρείξεζεο”, 6
th
 

edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005, ζει. 47 
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Γηάγξακκα 1-6: Βαζηθνί Σύπνη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Πεγή: Laudon K. – Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο 
Δπηρείξεζεο”, 6

th
 edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005, ζει. 47 

 

Σα ζπζηήκαηα εθηειεζηηθνχ - ιεηηνπξγηθνχ επηπέδνπ ππνζηεξίδνπλ ηα ζηειέρε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο 

νξγαληζκνχ θαη αλαηξνθνδνηνχλ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά επίπεδα κε ζηνηρεία φπσο νη 

πσιήζεηο, ε κηζζνδνζία, ηα έζνδα, θ.ιπ., έρνληαο ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ.33 

 

Σα ζπζηήκαηα δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ εμππεξεηνχλ ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν, ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ηηο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ. Σα 

ζπζηήκαηα απηά εθδίδνπλ θπξίσο πεξηνδηθέο αλαθνξέο θαη φρη άκεζεο εθηειεζηηθέο 

πιεξνθνξίεο. Δπηπξνζζέησο, ηα ζπζηήκαηα απηά εζηηάδνπλ ζε ιηγφηεξν δνκεκέλεο 

θαηαζηάζεηο, γηα ηηο νπνίεο πνιιέο θνξέο νη αλάγθεο πιεξνθφξεζεο δελ είλαη πάληνηε 

ζαθείο.34 

 

Σα ζπζηήκαηα ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ βνεζνχλ ηα αλψηεξα ζηειέρε λα αληηκεησπίζνπλ 

θαη λα εμεηάζνπλ ζηξαηεγηθά δεηήκαηα ηφζν κέζα ζηελ επηρείξεζε φζν θαη ζην 

                                                
33

 Αλαζηαζηάδεο Π., «Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζηε Νέα Οηθνλνκία – Ζ λέα ςεθηαθή 
κεηακεραλνγξαθεκέλε επηρείξεζε», Alfa Books, Scientific Editions 2001 
34

  Laudon K. – Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο Δπηρείξεζεο”, 
6

th
 edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005, ζει. 47,48 
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εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, αληηζηνηρίδνληαο ηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο 

πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ.35 Σα ζπζηήκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο καθξνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ, ελψ 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο κε ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35

 Laudon K. – Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο Δπηρείξεζεο”, 6
th
 

edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005, ζει. 48,49  
36

 Γεκεηξηάδεο Α., «Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ», Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ, 
2007. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν: ΣΡΑΣΖΓΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΔΗΑΓΧΓΖ 2νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ αξρηθά νη νξηζκνί ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη θαη ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Αλαθέξεηαη ε πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία θαη πψο απηή επεξεάδεη ην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο. Αθνινπζεί ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη γίλεηαη 

πεξηγξαθή ησλ ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο επεξεάδνπλ ηελ αιπζίδα αμίαο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο ζπκβάιινληαο ζηε 

δεκηνπξγία θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

 

 

2.1 Οξηζκόο ζηξαηεγηθήο θαη ζηξαηεγηθνύ κάλαηδκελη  

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί. Έλαο απφ απηνχο νξίδεη 

ηνλ ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ σο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζθνπψλ κίαο επηρείξεζεο (Anthony 1965)37. Ο Mintzberg (1980) νξίδεη ηε ζηξαηεγηθή 

κε 5 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: σο έλα πιάλν (θαλφλεο πνπ θαζνδεγνχλ έλα ζηφρν), σο 

κία ηαθηηθή (ηέρλαζκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληαγσληζηψλ), σο έλα ππφδεηγκα 

(έλαλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεη ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί), σο κία επηρεηξεκαηηθή ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά θαη ηέινο, σο κία 

πξννπηηθή (φξακα ηεο επηρείξεζεο θαη ζχλνιν ππνζέζεσλ πνπ θάλεη έλαο νξγαληζκφο 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ κειινληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλήζεσλ)38. χκθσλα κε ηνλ 

Porter (1987) ε έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην πψο ε επηρείξεζε ζα 

πξνζπαζήζεη λα αληαγσληζηεί, πνηνη ζα είλαη νη ζηφρνη ηεο θαη πνηεο πνιηηηθέο ζα 

ρξεηαζηνχλ γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο, ελψ αλαθέξεη φηη ν ιφγνο ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ηεο αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο έγθεηηαη ζηε ζπζρέηηζε ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο39. 

                                                
37

 Anthony, R. N. 1964. Framework for analysis. Management Services, 2nd edition. McGraw-Hill  
38

 Mintzberg, H.. (1980) The nature of managerial work , Glewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hally 
39

 Porter, M.E. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York, 1980 
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Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζαξκνγή κίαο 

επηρείξεζεο ζε έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ, ηνλ καθξνπξφζεζκν θαζνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηεο θαηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο καθξνπξφζεζκα, θαη ηέινο, ηελ αληαπφθξηζε ζηηο 

αλάγθεο ησλ αγνξψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ βαζηθψλ νκάδσλ 

ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholders)40. 

 
Ο φξνο ζηξαηεγηθό κάλαηδκελη πεξηθιείεη έλα ζχλνιν δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ θαη 

ελεξγεηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε καθξνπξφζεζκε επίδνζε ελφο νξγαληζκνχ ή 

επηρείξεζεο θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη πξνθαζνξηζκέλνη ζθνπνί41. Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη  

εζηηάδεη ζηηο αιιαγέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ, 

θαζψο επίζεο θαη ζηε δηαζχλδεζε ησλ αιιαγψλ απηψλ κε ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ. 

Δπίζεο, θαζνδεγείηαη απφ ηε ζπλερή επηδίσμε επθαηξηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο, απαηηεί ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ, 

απαηηεί ηελ θαηαλφεζε ηνπ κειινληηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη άκεζα 

ζπζρεηηζκέλε κε ηελ αιιαγή, επεξεάδνληαο νπνηαδήπνηε νκάδα ή ηκήκα κέζα ζηελ 

επηρείξεζε. Πξνθχπηεη εχινγα ινηπφλ, ην ζπκπέξαζκα, φηη νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο 

αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, ηνπο πφξνπο πνπ 

απηή έρεη ζηε δηάζεζε ηεο, θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δχν παξαπάλσ. 

 

 

2.2 Βαζηθέο αξρέο ζηξαηεγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο γηα ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε πνπ αθνινπζεί κία επηρείξεζε/νξγαληζκφο. 

Οι έξι απσέρ ηηρ ζηπαηηγικήρ ηοποθέηηζηρ42 

Γηα λα πξνζδηνξίζεη, λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε, κηα 

επηρείξεζε πξέπεη λα αθνινπζήζεη έμη ζεκειηψδεηο αξρέο. Καη' αξράο, πξέπεη λα 

μεθηλήζεη πξνζδηνξίδνληαο ην ζσζηφ ζηφρν, ν νπνίνο είλαη ε αλψηεξε καθξνπξφζεζκε 

απφδνζε ηεο επέλδπζεο. Μφλν κε ηε ζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο ζηε ζπλερή 

απνδνηηθφηεηα, ζα παξαρζεί πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αμία. Ζ νηθνλνκηθή αμία 

                                                
40

 Παπαδάθεο B., «ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη Γηεζλήο Δκπεηξία, Σφκνο Α': Θεσξία»,  
    Eθδφζεηο Δ. Μπέλνπ, Αζήλα 2007, 5ε έθδνζε 
41

 Γεωξγόπνπινο Ν., “Σηξαηεγηθό Μάλαηδκελη”, Αζήλα: Δθδφζεηο Μπέλνπ, 2002 
42

 Porter, M. E., „What is Strategy?‟ (Harvard Business Review, November– December 1996) 
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δεκηνπξγείηαη φηαλ νη πειάηεο είλαη πξφζπκνη λα θαηαβάινπλ κηα ηηκή γηα έλα πξντφλ ή 

κηα ππεξεζία πνπ ππεξβαίλεη ην θφζηνο παξαγσγήο απηήο. Όηαλ πηνζεηνχληαη 

ζηξαηεγηθέο κε κνλαδηθφ ζηφρν λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο ησλ επελδπηψλ, ην 

απνηέιεζκα είλαη λα πηνζεηνχληαη ζπλήζσο θησρέο ζηξαηεγηθέο πνπ δελ νδεγνχλ ζε 

καθξνρξφληα επεκεξία ηεο επηρείξεζεο. 

Γεχηεξνλ, ε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα νδεγήζεη ζε κηα πξφηαζε αμίαο, ή 

ζε έλα ζχλνιν απφ νθέιε, δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζηξαηεγηθή δελ βαζίδεηαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ 

θαιχηεξνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα αληαγσληζηεί ε επηρείξεζε ζηελ αγνξά νχηε ζηελ 

πξνζπάζεηα λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε πηζαλή πξνζδνθία ηνπ θάζε μερσξηζηνχ 

πειάηε. Ζ ζηξαηεγηθή θαζνξίδεη έλαλ ηξφπν ζπλαγσληζκνχ πνπ παξέρεη κνλαδηθή αμία 

ζε έλα θαζνξηζκέλν ζχλνιν πειαηψλ θαη γηα έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ ζθνπψλ. 

Σξίηνλ, ε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα απεηθνληζηεί ζε κηα αιπζίδα αμηψλ. Γηα λα θαζηεξψζεη 

έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, κηα επηρείξεζε πξέπεη λα εθηειέζεη 

δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ απηέο ησλ αληαγσληζηψλ ή λα εθηειέζεη παξφκνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε απηέο ησλ αληαγσληζηψλ αιιά κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, πάληα 

πξνζαξκνζκέλνπο ζηε κνλαδηθή πξφηαζε αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Δάλ κηα επηρείξεζε 

εζηηάζεη ζηελ πηνζέηεζε ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ, ζα θαηαιήμεη λα εθηειεί ηηο 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο παξφκνηα κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, επνκέλσο ζα 

θαζίζηαηαη δχζθνιν έσο αλέθηθην λα θεξδίζεη πξνβάδηζκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. 

Σέηαξηνλ, νη ηζρπξέο ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

ηξνπνπνίεζεο θαη αιιαγήο. Μηα επηρείξεζε πξέπεη λα εγθαηαιείπεη πνιιέο θνξέο 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, ή θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη κνλαδηθή. Σέηνηεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην 

πξντφλ θαη ζηελ αιπζίδα αμίαο, είλαη απηέο πνπ θαζηζηνχλ κηα επηρείξεζε μερσξηζηή. 

Όηαλ νη βειηηψζεηο ζηα πξντφληα ή ζηε αιπζίδα αμίαο δελ απαηηνχλ αιιαγέο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο, ψζηε λα ππάξρεη πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη, 

ηφηε πξνθχπηνπλ λέεο θαιχηεξεο πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ εχθνια λα πηνζεηεζνχλ απφ 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Δπηπξνζζέησο, ε ζηξαηεγηθή θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν φια ηα ζηνηρεία κηαο 

επηρείξεζεο κπνξνχλ λα ελαξκνληζηνχλ  κεηαμχ ηνπο. Μηα ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη 

ηελ δεκηνπξγία επηινγψλ ζε φιε ηελ αιπζίδα αμίαο. Οη επηινγέο απηέο είλαη 

αιιεινεμαξηψκελεο, έηζη ψζηε νη δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο λα ηξνθνδνηνχλ ε 

κία ηελ άιιε θαη λα θαζίζηαηαη δχζθνιν γηα ηνπο αληαγσληζηέο λα πηνζεηήζνπλ θαη λα 

κηκεζνχλ ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί κία επηρείξεζε. 
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Σέινο, ε ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ηε ζπλέπεηα θαη ηε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο κίαο 

επηρείξεζεο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. Υσξίο ζπλέπεηα πξνο κία 

θαηεχζπλζε είλαη δχζθνιν γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαπηχμνπλ κνλαδηθέο δεμηφηεηεο θαη 

λα ρηίζνπλ ηζρπξέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο. 

Ζ ζπρλή νινθιεξσηηθή αιιαγή ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, είλαη ζπλήζσο έλα 

ζεκάδη ηνπ θησρνχ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη νδεγεί καθξνπξφζεζκα ζε 

κέηξηα απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ ζπλερήο βειηίσζε είλαη κηα αλάγθε, 

αιιά πξέπεη πάληα λα θαζνδεγείηαη απφ κηα θαη κνλαδηθή ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε. 

 

2.3 Αληαγσληζηηθό Πεξηβάιινλ θαη Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία  

 

 

Ζ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο έρεη δηακνξθψζεη έλα λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ αληαγσληζκφ.43 Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αμηνπνηεζνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ε 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία, ψζηε λα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηηο 

απαηηεηηθέο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο. Οη πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη  λα αληηκεησπίζνπλ, κε 

ηε βνήζεηα ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

αθνξνχλ ζηελ αλάγθε δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, ζηελ 

θαηλνηνκία πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ επηηάρπλζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ξπζκψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ αλάγθε δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο, είλαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε φηη 

ε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαηέζηεζε ηελ 

πιεξνθνξία ζεκαληηθφ επηρεηξεζηαθφ πφξν. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα πξνθχςεη ε 

αλάγθε γηα αμηφπηζηε θαη ζσζηή δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο αλέπηπμαλ δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα 

θαη νξγαλσηηθέο κεζφδνπο πνπ είραλ σο απψηεξν ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο. ε απηφ ην εγρείξεκα ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ε 

αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο θαη ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, ε νπνία 

νδήγεζε ζηε βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ εηζαγσγή 

ηεο θαηλνηνκίαο, ζηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο επίζεο θαη ζηελ 

                                                
43

 Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J., “Information Technology for Management – 

Transforming Organizations in the Digital Economy”, 5th ed., John Wiley & Sons, 2006, ζει. 697 
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αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ. Ζ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπλέβαιε κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ ελδπλάκσζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ εθκεδέληζε ησλ απνζηάζεσλ θαη 

ζπλεηέιεζε ζηελ αλάπηπμε κηαο λέαο κνξθήο επηρείξεζεο, ηεο ςεθηαθήο επηρείξεζεο. 

Δηαηξείεο θαη νξγαληζκνί πιένλ αληαγσλίδνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ζε 

κεγαιχηεξεο, πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο αγνξέο, νη νπνίεο είλαη παγθφζκηεο, ελψ νη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πην δηεπξπκέλεο απφ πνηέ, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθχπηνπλ πνιιέο επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη λα εληείλεηαη ν αληαγσληζκφο.  

Ζ θαηλνηνκία, σο απάληεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ βνήζεζε 

ζηελ δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηελ βειηίσζε ησλ ήδε 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζηελ βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Δδψ ππεηζέξρεηαη θαη ν ξφινο ηεο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο ε νπνία 

ζπλεηζθέξεη ζηελ βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 
Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο επηηάρπλαλ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο 

ξπζκνχο θαη κεηέβαιιαλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ είζνδνο ζε κία λέα αγνξά 

πξαγκαηνπνηείηαη πην γξήγνξα απφ φηη ζην παξειζφλ, κε ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ην πνηα ζα είλαη ε πξψηε πνπ ζα θαηαιάβεη κία αγνξά 

πξηλ απφ ηηο άιιεο αληαγσληζηηθέο, νχησο ψζηε λα επηβάιιεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο 

ζηηο άιιεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Ζ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία βνεζάεη ζηε 

δεκηνπξγία επέιηθηεο παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ κία επηρείξεζε λα κπνξεί λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, παξέρνληαο φιν 

θαη πην εμειηγκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ή βειηηψλνληαο ηα ήδε ππάξρνληα. 

 

 

2.4 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη αιιειεπίδξαζε κε επηρεηξήζεηο 

 

 
Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη νη νξγαληζκνί αιιεινεπεξεάδνληαη. Σα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλα κε ηνλ νξγαληζκφ γηα λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζε ζεκαληηθέο νκάδεο κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ. Σαπηφρξνλα ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα έρεη ππ‟ φςηλ ηνπ θαη λα 

απνδέρεηαη ηηο επηδξάζεηο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έηζη ψζηε λα επσθειείηαη 

απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη 

νξγαληζκψλ είλαη πνιπζχλζεηε θαη επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο πνπ 
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παξεκβάιινληαη φπσο είλαη ε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ, νη πξφηππεο δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο, ην πεξηβάιινλ, ε πνιηηηθή, νη απνθάζεηο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ε 

λννηξνπία (Γηάγξακκα 2-1). Σα ζηειέρε νθείινπλ λα γλσξίδνπλ φηη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη είλαη απηνί νη νπνίνη 

ζα απνθαζίζνπλ ηη είδνπο ζπζηήκαηα ζα αλαπηπρζνχλ, ηη ζα θάλνπλ κε απηά, πσο ζα 

αλαπηπρζνχλ, θ.ιπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2-1: Ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμύ νξγαληζκώλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ 

Πεγή: Laudon K. – Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο 
Δπηρείξεζεο”, 6

th
 edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005, ζει. 85 

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ εμειηρζεί ζε νινθιεξσκέλα, δηθηπαθά, 

αιιειεπηδξαζηηθά εξγαιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο. Δθηφο απφ ην λα θάλνπλ ηελ 

πιεξνθνξία δηαζέζηκε ζε έλαλ νξγαληζκφ, ππνζηεξίδνπλ θαη βνεζνχλ ηα ζηειέρε ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ, θαη παξέρνπλ ζπκβνπιέο πςίζηεο ζεκαζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο έρεη δηεπξχλεη 

ην αληηθείκελν δξάζεο ηνπο κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη κπνξεί λα εκπιέθεη πιένλ φια ηα 

ηκήκαηα ηεο. Έηζη, ελψ ηα παιηφηεξα ζπζηήκαηα πξνθαινχζαλ θπξίσο ηερληθέο 

αιιαγέο πνπ επεξέαδαλ ιίγνπο αλζξψπνπο, ηα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

νδεγνχλ ζε δηνηθεηηθέο αιιαγέο, δειαδή αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή 
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κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ζε ζεζκηθέο αιιαγέο, δειαδή αιιαγέο ζην 

πνηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο παξάγνληαη, θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο θαη απφ πνηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα αλαζρεδηαζκφ 

ηεο δνκήο ηεο επηρείξεζεο, ησλ ζθνπψλ ηεο, ησλ κεραληζκψλ αλαθνξάο θαη ειέγρνπ, 

ησλ ξνψλ ηνπ έξγνπ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ. Οη επηρεηξήζεηο πιένλ 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε επειημία, λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα δηνίθεζεο, 

θαζψο θαη λα απμήζνπλ ην βαζκφ εμνπζηνδφηεζεο ησλ ππαιιήισλ θαηψηεξσλ 

βαζκίδσλ. Απηφ είλαη εθηθηφ κε ηα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αθνχ νη 

πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηνπο θαζίζηαηαη επθνιφηεξε. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηζρπξνπνίεζαλ ηα δίθηπα 

επηθνηλσληψλ, κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη λα ζπληνλίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο νπνπδήπνηε 

θαη νπνηεδήπνηε. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επηδξνχλ ζηελ ζπλνιηθή  απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πιένλ, νη αιιαγέο πνπ ζρεδηάδεη κηα επηρείξεζε εμαξηψληαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

ζα ηεο πξνζθέξνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη. Σα είδε θαη ε πνηφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, κε ην επηρεηξεζηαθφ πιάλν λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ην ηη ζα είλαη ζε ζέζε λα 

θάλνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζην κέιινλ. 

Αθφκε, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

νξγαλσηηθή κνλάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηερλνινγία, απαληψληαο ζηα 

αθφινπζα εξσηήκαηα: πνηνο ζα ζρεδηάδεη, θαηαζθεπάδεη θαη ιεηηνπξγεί ηελ ηερλνινγία; 

Οη ππεχζπλνη πξέπεη λα νξγαλσζνχλ ζε κνλάδεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνίεο 

πξέπεη λα απνθηήζνπλ θάπνην βαζκφ επζχλεο θαη εμνπζίαο. Παξάιιεια, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγηθέο 

επελδχζεηο θαζνξίδνληαο ζε πνηεο ηερλνινγίεο ζα επελδχζεη ε επηρείξεζε θαη γηαηί, θαη 

κε ηί ξπζκφ θαη ζπρλφηεηα ζα αληηθαζηζηά ηνλ εμνπιηζκφ ηεο.44 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζπληειεζηή παξαγσγήο, ν νπνίνο 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία. Λφγσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, απαηηείηαη κηθξφηεξν θεθάιαην θαη εξγαζία γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ίδηνπ 

απνηειέζκαηνο. Δλψ ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ δηαρξνληθά απμάλεηαη, 

                                                
44

 Γξαθνχιεο Μ., «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα», Δθδφζεηο Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2004 
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ην θφζηνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κεηψλεηαη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ θαη ηνπ 

ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνθαζηζηνχλ ηελ 

εξγαζία ηνπο. 

Όπσο ζα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ζηε ζπλέρεηα, ε αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο θαη ε εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε κία επηρείξεζε, δεκηνπξγψληαο 

εκπφδηα εηζφδνπ γηα ηηο λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν, κεηψλνληαο ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ, κεηψλνληαο ηνλ 

θίλδπλν απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα, θαζψο θαη απφ ππάξρνληεο αληαγσληζηέο θαη 

ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Αθφκε, ζα 

πεξηγξάςνπκε αθνινχζσο πψο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, θαη ηη ξφιν παίδνπλ 

ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. 

 

2.4.1 ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 

Σα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ ζε 

νπνηνδήπνηε επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ, ηα νπνία κεηαβάιινπλ ηνπο ζηφρνπο, ηηο 

ιεηηνπξγίεο, ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο ή ηηο ζρέζεηο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλ βνεζήζνπλ λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.45  

Σα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα 

ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ γηα αλψηεξα ζηειέρε, ησλ νπνίσλ ν ζθνπφο ηνπο είλαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ καθξνπξφζεζκα δεηήκαηα. Σα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα έρνπλ κεγαιχηεξν πεδίν εθαξκνγήο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φια 

ηα ηεξαξρηθά επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ θαη έρνπλ κεγάιν εχξνο εκβέιεηαο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη κεηαβάιινπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία εηαηξεία δηελεξγεί ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ή αθφκα θαη ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο, 

βνεζψληαο ηηο επηρεηξήζεηο λα αιιάμνπλ αθφκα θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο ή 

θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε πξνκεζεπηέο, ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηε λέα ηερλνινγία 

πνπ πξνζθέξνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

                                                
45
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Σα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνεζνχλ ζηελ απηνκαηνπνίεζε, 

πξνζθέξνληαο ηαρχηεξε εθηέιεζε ελεξγεηψλ. Ζ ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίαο, κε απνηέιεζκα νη ελέξγεηεο λα 

εθηεινχληαη γξεγνξφηεξα, θαιχηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα, ελψ παξάιιεια επηηπγράλεηαη 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα. Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ βνεζάεη ζηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε θαη νδεγεί ζηελ θαιχηεξε εθηέιεζε 

ελεξγεηψλ. Πέξα απφ ηελ απηνκαηνπνίεζε, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο, ελψ 

παξάιιεια είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε ππνδείγκαηα θαη ηάζεηο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

αθφκε, φηη ηα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία νξάκαηνο θαη ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο θαηεχζπλζεο, ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ θαη ζηφρσλ επίδνζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε. 

Οη επηρεηξήζεηο κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο δηακνξθψλνληαο θαιέο ζπλζήθεο επίηεπμεο πςειψλ θεξδψλ θαη λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα ζηξαηεγηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ. Σν αζηαζέο, πνιπηάξαρν θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαηέζηεζε αλαγθαία ηε ζπζηεκαηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο 

ηαρχηαηεο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ πιεξνθφξεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία παξέρνπλ ζχγρξνλεο θαη πνηθίιεο 

πεγέο πιεξνθνξηψλ. 

Σα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηε καθξνπξφζεζκε 

επεκεξία θαη επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απνηεινχλ ηζρπξά εθφδηα γηα λα 

δηαηεξήζεη κία επηρείξεζε ην πξνβάδηζκα ηεο απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη λα 

είλαη πάληα έλα βήκα πην κπξνζηά απφ απηνχο. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ πιένλ 

αληηιεθζεί φηη ηα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δελ είλαη απιά εξγαιεία 

ππνζηήξημεο ησλ εξγαζηψλ ξνπηίλαο, αιιά επηπξφζζεηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζηξαηεγηθά θαη απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ απφθηεζε 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Σα ζπζηήκαηα απηά κεηαβάιινπλ ηνπο ζηφρνπο, ηηο 

ιεηηνπξγίεο, ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο, ή ηηο ζρέζεηο ησλ νξγαληζκψλ κε ην 

πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ πιενλέθηεκα απέλαληη 

ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. 
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2.4.2 ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

Αιπζίδα Αμίαο γηα δεκηνπξγία Αληαγσληζηηθνύ Πιενλεθηήκαηνο 

 

Σα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ νπνηνδήπνηε πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν ππνζηεξίδεη ή δηακνξθψλεη ηελ αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο, θαη βνεζά ζηε δεκηνπξγία ή ζηε ζπληήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο ή ζηε κείσζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο ησλ 

αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο, ηα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

είλαη επζπγξακκηζκέλα κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη δνκή, δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα αληηδξά ηαρχηαηα ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

λα δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έλαληη ησλ ππφινηπσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

εληνπίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ λα: 

 Αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληαγσλίδεηαη ε επηρείξεζε 

 Δζηηάδνπλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ 

 ρεηίδνληαη κε πςεινχ θνλδχλνπ ζρέδηα 

 Δίλαη θαηλνηνκηθά γη απηφ θαη δχζθνια αληηγξάθνληαη 

Πξηλ αλαθέξνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, αμίδεη λα δνζεί έλαο νξηζκφο γηα ην κνληέιν αιπζίδαο αμίαο. 

 

Μονηέλο Αλςζίδαρ Αξίαρ 

Η αλάιπζε αιπζίδαο αμίαο (Διάγπαμμα 2-2) είλαη ην πην θνηλό αλαιπηηθό εξγαιείν ζε 

επηρεηξεκαηηθό επίπεδν θαη εληνπίδεη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ αληαγωληζκνύ. Η αλάιπζε ηεο 

αιπζίδαο αμίαο βνεζά ζηε ζπζηεκαηηθή αλαγλώξηζε ηωλ δπλάκεωλ θαη  ηωλ αδπλακηώλ 

ηεο επηρείξεζεο. Υπνζέηεη όηη ν βαζηθόο νηθνλνκηθόο ζθνπόο κηαο επηρείξεζεο είλαη ε 

δεκηνπξγία αμίαο, ε νπνία κεηξάηαη κε ηα ζπλνιηθά θέξδε ηεο επηρείξεζεο.46  

Σηελ αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο δηαθξίλνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζε 

έλα ζύλνιν μερωξηζηώλ δξαζηεξηνηήηωλ, νη νπνίεο πξνζζέηνπλ αμία.47 Σύκθωλα κε 

ηνλ Porter, κία επηρείξεζε δεκηνπξγεί αληαγωληζηηθό πιενλέθηεκα κε απνηέιεζκα λα 

                                                
46

 Porter, Michael E., "How Information Gives You Competitive Advantage". 1985,The Free Press. New 

York, p 11-15 
47 Παπαδάθεο Μ. Βαζίιεο, “ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη Γηεζλήο Δκπεηξία – Σφκνο Α΄:  

Θεσξία”, 5ε έθδ., Δθδφζεηο Δ. Μπέλνπ,2007 
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θαηαθέξλεη λα εθηειέζεη απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο απνηειεζκαηηθόηεξα από όηη νη 

αληαγωληζηέο ηεο. Τν αληαγωληζηηθό πιενλέθηεκα δεκηνπξγείηαη από ηελ αμία πνπ ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο αγνξαζηέο ηεο, όηαλ ε αμία απηή ππεξέρεη από 

ην θόζηνο δεκηνπξγίαο ηεο (πεξηζώξην). Οη δξαζηεξηόηεηεο αμίαο δηαθξίλνληαη ζε θύξηεο 

ή πξωηεύνπζεο δξαζηεξηόηεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ππνζηήξημεο. Κύξηεο ή 

πξωηεύνπζεο δξαζηεξηόηεηεο ζεωξνύληαη νη δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε 

θπζηθή δεκηνπξγία ηνπ πξνϊόληνο, ζηελ πώιεζή ηνπ, ζηε κεηαθνξά ηνπ ζηνλ αγνξαζηή 

θαη ζηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πώιεζε. Οη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία, είλαη: 

 Διασείπιζη ειζποών: Δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνδνρή, ηελ 

απνζήθεπζε, θαη ηε δηαθίλεζε πξώηωλ πιώλ, ηελ απνγξαθή, ηηο επηζηξνθέο 

ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνλ έιεγρν απνζεκάηωλ. 

 Λειηοςπγίερ: Δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαπνίεζε ηωλ εηζξνώλ 

ζην ηειηθό πξνϊόλ, όπωο ζπζθεπαζία, ζπλαξκνιόγεζε, έιεγρνο, ζπληήξεζε 

εμνπιηζκνύ θαη εγθαηαζηάζεωλ. 

 Διασείπιζη εκποών: Δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπιινγή, ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηε θπζηθή δηαλνκή ηνπ πξνϊόληνο ζηνπο θαηαλαιωηέο. 

 Μάπκεηινγκ και πωλήζειρ: Δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή 

ηωλ κέζωλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θαηαλαιωηή λα ελεκεξωζεί γηα ην πξνϊόλ θαη 

λα ην αγνξάζεη, όπωο δηαθήκηζε, δηνίθεζε πωιήζεωλ, πξνώζεζε, ηηκνιόγεζε, 

επηινγή θαλαιηώλ δηαλνκήο, θ.ιπ. 

 Υπηπεζίερ μεηά ηην πώληζη: Δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ γηα ηελ αύμεζε ή ηε δηαηήξεζε ηεο αμίαο ηνπ πξνϊόληνο, όπωο 

εγθαηάζηαζε, επηζθεπή, εθπαίδεπζε, παξνρή αληαιιαθηηθώλ θαη πξνζαξκνγή 

πξνϊόληνο.  

Υπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη εθείλεο πνπ πεξηβάιινπλ ηηο θύξηεο θαη παξέρνπλ 

ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπο, ελώ παξάιιεια θάζε κία μερωξηζηά 

ππνζηεξίδεη ηηο ππόινηπεο. Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο βνεζνύλ ηελ επηρείξεζε ζηε 

βειηίωζε ηνπ ζπληνληζκνύ θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο όιωλ ηωλ θύξηωλ δξαζηεξηνηήηωλ. 

Οη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη: 

 

 Ππομήθειερ: Δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απόθηεζε ηωλ εηζξνώλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηωλ θύξηωλ δξαζηεξηνηήηωλ. 

 Έπεςνα και ανάπηςξη: Δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη ηόζν κε ην ζρεδηαζκό 

ηωλ πξνϊόληωλ, όζν θαη κε ηε βειηίωζε ηεο εθηέιεζεο ηωλ ππνινίπωλ 

δξαζηεξηνηήηωλ ζηελ αιπζίδα αμίαο. 
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 Διασείπιζη ανθπώπινος δςναμικού: Δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζηειέρωζεο, εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο πξνζωπηθνύ, πνπ ζα 

εθηειέζνπλ ηηο θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Υποδομή ηηρ επισείπηζηρ: Δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη απνιύηωο ζεκαληηθέο 

γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ζε κία επηρείξεζε, όπωο γεληθή δηνίθεζε, 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε, ζηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο, λνκηθή 

ππνζηήξημε. 

 

 

Γηάγξακκα 2-2: Αιπζίδα Αμίαο 

Πεγή: Γεσξγόπνπινο Ν., “ηξαηεγηθό Μάλαηδκελη”, Δθδόζεηο Γ. Μπέλνπ, 2004, ζει. 139 

 

Κάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο αιπζίδαο αμίαο έρεη δχν ζπληζηψζεο. Ζ πξψηε ζπληζηψζα 

είλαη ε θπζηθή ζπληζηψζα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο επηκέξνπο 

θπζηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα νινθιεξσζεί ε θάζε δξαζηεξηφηεηα, ελψ ε δεχηεξε 

ζπληζηψζα είλαη ε πιεξνθνξηαθή ζπληζηψζα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, λα 

επεμεξγαζηνχλ θαη ηέινο, λα δηνρεηεπζνχλ ζηα θαηάιιεια θαλάιηα επηθνηλσλίαο ψζηε 

λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ ηελ αιπζίδα αμίαο ηεο επηρείξεζεο ζε θάζε 

ηεο ζεκείν, κεηαζρεκαηίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο αμίαο, αιιά θαη ηε θχζε ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, θαζψο ε αιπζίδα αμίαο είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ αιιειέλδεηεο θαη αιιεινζπζρεηηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο.48 Όηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο 

επεξεάδεηαη ην θφζηνο ή ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππφινηπσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη 

                                                
48

 Porter M., Millar V., “How information gives you competitive advantage.”, Havard Business Review, 

July-August, 1985 
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δηαζπλδέζεηο απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ επεξεάδνληαη. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα 

απηνκαηνπνηήζνπλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο φπσο είλαη νη αγνξέο 

πξνκεζεηψλ ζηε δηαρείξηζε εηζξνψλ, νη ιεηηνπξγίεο, ε δηαρείξηζε εθξνψλ, νη πσιήζεηο 

θαη ην κάξθεηηλγθ θαη νη ππεξεζίεο, ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηε  δεκηνπξγία κηαο 

μεθάζαξεο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία είλαη βαζηθή γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο.  

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεηψζνπκε φηη νη νξγαληζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο 

απνθηνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα φηαλ παξέρνπλ κεγαιχηεξε αμία ζηνπο 

αγνξαζηέο απφ φηη νη πθηζηάκελνη αληαγσληζηέο ηνπο ή φηαλ παξέρνπλ ηελ ίδηα αμία κε 

ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο αιιά κε ρακειφηεξε ηηκή. Δδψ ππεηζέξρεηαη ε ζεκαζία ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ζηξαηεγηθή επίδξαζε φηαλ βνεζνχλ ηε 

επηρείξεζε λα πξνζθέξεη πξντφληα ή ππεξεζίεο ίδηαο αμίαο αιιά ζε ρακειφηεξν 

θφζηνο απφ φηη νη αληαγσληζηέο ή φηαλ βνεζνχλ ηελ επηρείξεζε λα παξέρεη 

κεγαιχηεξεο αμίαο πξντφληα ή ππεξεζίαο απφ απηά πνπ πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, 

λα απνθηήζνπλ  αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη λα δηαηεξήζνπλ ηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη.49 Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη 

νξηζκέλεο απφ ηηο πην ζεκειηψδεηο πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη ε 

αλψηεξε πνηφηεηα πξντφληνο, ε αλψηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ην ρακειφηεξν 

θφζηνο, ε αλψηεξε ηερλνινγία παξαγσγήο, ν βξαρχηεξνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ 

εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο, ε θαιή θήκε ηεο εηαηξείαο θαη ε πςειή αμία αλά κνλάδα 

θφζηνπο. 

Οη ηαρχηαηνη ξπζκνί κε ηνπο νπνίνπο εμειίζζεηαη ε πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία, ε νινέλα 

θαη απμαλφκελε κείσζε ηνπ θφζηνπο απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ, ηνπ θφζηνπο 

επεμεξγαζίαο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε επέθηαζε ησλ νξίσλ γηα ην ηη 

είλαη εθηθηφ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, νδεγνχλ ζε κία λέα επνρή 

πιεξνθνξηαθήο επαλάζηαζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αιπζίδα αμίαο. Ζ ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

είλαη ηεξάζηηα φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή δεδνκέλσλ, ζηελ ζπιινγή θαη 

απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ηνπο, δηφηη παξάγνπλ πιεξνθνξίεο πνπ δε ζα 

κπνξνχζαλ λα είραλ παξαρζεί ρσξίο ηε ρξήζε ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεηαη ν 

                                                
49 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., 

Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004 
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αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κία επηρείξεζε κπνξεί λα ειέγμεη θαη λα αλαιχζεη, ελψ 

παξάιιεια, ηα ζηειέρε κπνξνχλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο, λα θηηάμνπλ 

ζελάξηα θαη λα πάξνπλ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ θίλδπλν. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα νδήγεζαλ ζηελ απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη δηεξγαζηψλ θαη ζπλεηέιεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνιιψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε κία επηρείξεζε φπσο ε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ν ζρεδηαζκφο πξντφλησλ. 

Πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο (CRM), ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

(SCM), θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζρεδηαζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ (ERP).  Σα 

SCM θαη CRM ζπζηήκαηα ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο end-

to-end εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζε πξνκεζεπηέο, ζε θαλάιηα 

δηαλνκήο θαη ζε αγνξαζηέο. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη βαζίδνληαη ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηρεηξεζηαθέο 

νληφηεηεο, κε ην Γηαδίθηπν λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο, θαζψο βνεζά ζηνλ ζπλδπαζκφ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα θάλεη ηα δεδνκέλα πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζρεηηθά κε κία δξαζηεξηφηεηα, επξέσο δηαζέζηκα ηφζν ζηα 

πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο, ζηνπο αγνξαζηέο θαη ζηα 

θαλάιηα δηαλνκήο, δηεπθνιχλνληαο ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία δηαθνξεηηθψλ 

ηκεκάησλ.50 

Δπηπξφζζεηα, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεξνθνξηαθή 

ηερλνινγία, κέζσ λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ξνψλ, βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα εθκεηαιιεχνληαη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν εληφο 

φζν θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Γεκηνπξγνχληαη λέεο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ηνπο κε απηή 

ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ θαη ησλ online παξαγγειηνιεςηψλ. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη εχθνια εθηθηή κε ηε βνήζεηα ησλ extranets πνπ αλαπηχζζνληαη. Γελ 

πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη ε αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο νδεγεί ζηε 

δεκηνπξγία θαη πηνζέηεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ computer-aided manufacturing θαη 

computer-aided design ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξντφλησλ, ελαξκνλίδνληαο παξάιιεια ηελ ηερλνινγία κε ηελ επηρεηξεζηαθή 

ζηξαηεγηθή, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζεκαληηθψλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ πνπ ζπλάδνπλ 

                                                
50 Galliers R., Leidner E., “Strategic Information Management - Challenges and strategies in managing 

information systems”, Third edition, Butterworth-Heinemann, 2005 
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κε ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, θαη κέζσ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ (BPR). 

 

2.4.3 ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα θαη Αληαγσληζηηθό 

Πιενλέθηεκα 

 

Μία επηρείξεζε έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα φηαλ κπνξεί λα ακχλεηαη έλαληη ησλ 

πέληε δπλάκεσλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη φηαλ κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε 

ελέξγεηεο ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ηηο δπλάκεηο απηέο πξνο φθεινο ηεο. Οη δπλάκεηο 

απηέο είλαη ε απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

αγνξαζηψλ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, ε απεηιή απφ 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαη ν αληαγσληζκφο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 2-3. ηελ ελφηεηα απηή ζα πεξηγξάςνπκε πσο ηα 

ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνεζνχλ κία επηρείξεζε λα απνθηήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα δεκηνπξγψληαο θξαγκνχο εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ 

ζηνλ θιάδν, κεηψλνληαο ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, 

κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαη ηέινο, κεηψλνληαο ηηο απεηιέο 

απφ ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο πνπ αληαγσλίδνληαη ζηνλ θιάδν. 

Ζ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εμνπδεηέξσζε ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ή ζηε δεκηνπξγία λέσλ εκπνδίσλ θαη θξαγκψλ 

κεηψλνληαο ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ, ψζηε νη κειινληηθνί 

αληαγσληζηέο λα αλαγθαζηνχλ λα πξνβνχλ ζε ιεπηνκεξή αλάιπζε θφζηνπο θαη 

κεγάιεο επελδχζεηο πξηλ αξρίζνπλ λα δηεθδηθνχλ κεξίδην ζηελ αγνξά.51 Έηζη, κε ηε 

ρξήζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θξαγκνχο εηζφδνπ 

ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν. Σαπηφρξνλα, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ψζηε λα εηζέιζεη ε επηρείξεζε γηα ηελ 

νπνία εξγάδνληαη ζε λένπο θιάδνπο.52 

Μέζσ ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

ηνπο αγνξαζηέο λα απνθηήζνπλ κεγάιε δχλακε, θαζψο κπνξνχλ λα θάλνπλ θαιχηεξε 

έξεπλα αγνξάο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ θαη 

                                                
51

 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., 

Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004 
52

 Boddy D, Boonstra A, Kennedy D., “Managing Information Systems: An Organizational Perspective”, 

2nd. Edition, Prentice Hall, 2005 
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ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ηνπο.53 Παξάιιεια, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

αγνξαζηψλ απηψλ κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ «θφζηνπο κεηαθίλεζεο», δειαδή ηνπ 

επηπιένλ θφζηνπο πνπ επσκίδεηαη έλαο αγνξαζηήο φηαλ αιιάδεη πξνκεζεπηέο. Αθφκε, 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ππεξεζηψλ, κπνξνχλ λα «αηρκαισηίζνπλ» ηνπο πειάηεο 

ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

Όζνλ αθνξά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ηε κεηψζνπλ, θαζψο δηεπθνιχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

εληνπίζνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο δεηνχκελεο πνζφηεηεο ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή ηηκή, ελψ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην πειαηνιφγην ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο. 

Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα, νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ψζηε λα δηαθνξνπνηήζνπλ 

ηα πξντφληα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.54 Δθηφο απφ ηε δηαθνξνπνίεζε, κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ζρέζεο «ηηκή / πξνζθεξφκελν πξντφλ ή 

ππεξεζία», κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί θφζηνο κεηαθίλεζεο γηα ηνπο πειάηεο 

ψζηε νη ηειεπηαίνη λα κείλνπλ πηζηνί ζηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε 

εθάζηνηε επηρείξεζε.55 Αθφκε, νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέα πξντφληα ηα νπνία ζα απνηεινχλ ππνθαηάζηαηα πξντφληα άιισλ 

αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε δνκή ηνπ θιάδνπ θαη λα βειηηψζεη 

ηε ζέζε ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κία επηρείξεζε κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ ηεο πξνζθέξνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο 

κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ αληαγσληζηψλ ηεο,  θαζψο θαη ηε ζέζε ηνπ θιάδνπ έλαληη ησλ 

ππφινηπσλ θχξησλ παξαγφλησλ αληαγσληζκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη εθηθηή ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο, ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εθάζηνηε επηρείξεζεο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνιιέο θνξέο αιιάδνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ, θαζψο θαη ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

                                                
53

 Porter M., “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”, The Free 

Press, 1980 
54

 Boddy D, Boonstra A, Kennedy D., “Managing Information Systems: An Organizational Perspective”, 

2nd. Edition, Prentice Hall, 2005 
55

 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο Ν., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., 

Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004 
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νδεγψληαο ηνλ νξγαληζκφ ζε λέα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο.56 Ζ εηζαγσγή θαη ρξήζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα παίμεη κεγάιν ξφιν ζηνλ 

νξγαλσζηαθφ αλαζρεδηαζκφ κεηαζρεκαηίδνληαο ηηο δηεξγαζίεο ζε κία επηρείξεζε, 

αλαπηχζζνληαο θαη εθαξκφδνληαο λέεο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαο 

ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2-3: Τπόδεηγκα Porter – Παξάγνληεο Αληαγσληζκνύ 

Πεγή: Porter M., “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors 

 
 

πκπεξαζκαηηθά, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε κίαο επηρείξεζεο, δίλνληαο ηεο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Οη 

επηρεηξήζεηο πιένλ κπνξνχλ λα γίλνπλ πην επέιηθηεο θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο 

ηερλνινγίεο γξεγνξφηεξα, θαιχηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία κε θαηλνηνκηθνχο ηξφπνπο. Οη εθαξκνγέο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ ηελ ηζνξξνπία ησλ 5 δπλάκεσλ 

ηνπ Porter, δεκηνπξγψληαο έλα λέν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα κία επηρείξεζε ή 

                                                
56

 Laudon K.– Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο Δπηρείξεζεο”, 6
th
 

edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005, ζει. 117 
57

 Galliers R.., Leidner D., “Strategic Information Management - Challenges and strategies in managing 

information systems”, Third edition, Butterworth-Heinemann, 2005 
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επαπμάλνληαο ην ήδε ππάξρνλ. Ζ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία απνηειεί δειαδή κία λέα 

επθαηξία γηα λα επαλεμεηάζεη κία επηρείξεζε ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

θαη γη απηφ ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη ζπλέρεηα λα αλαπηχζζεη ζρέδηα θαη ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζα πξνβιέπνπλ ηηο επηδξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα κπνξεί λα είλαη ζπλέρεηα αληαγσληζηηθή. Αθφκε, 

ηα ζηειέρε ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ πξνζεθηηθά ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ 

απνθηψκελσλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο / νξγαληζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν: ΑΝΑΛΤΖ ΒΑΗΚΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ (ERP, CRM, SCM, KM) 

ΔΗΑΓΧΓΖ 3νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα βαζηθά ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, κε ηδηαίηεξε  αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο θαη ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. Αξρηθά, ζα 

αλαιπζνχλ ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (Enterprise Resource 

Planning Systems – ERP), ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ρέζεσλ κε Πειάηεο (Customer 

Relationship Management – CRM) θαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο (Supply-Chain Management – SCM). Έπεηηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ απηψλ ζπζηεκάησλ ζηελ ζηξαηεγηθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζα αλαιπζεί κία λέα  

θαηεγνξία ζηξαηεγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

3.1 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ (Enterprise Resource 

Planning Systems – ERP) 

 

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αιιάδεη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο ε 

παγθνζκηνπνίεζε ζέηεη ζπλερψο λέεο πξνθιήζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο, φπσο ν 

απμαλφκελνο αληαγσληζκφο, νη επεθηεηλφκελεο αγνξέο θαη νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Απηέο νη λέεο πξνθιήζεηο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα φιν θαη κεγαιχηεξε 

πίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο γηα κεηψζεηο θφζηνπο ζε φιε ηελ αιπζίδα αμίαο, κείσζε ηνπ 

θχθινπ δσήο κε ηαπηφρξνλε επέθηαζε ησλ γξακκψλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, 

δξακαηηθή κείσζε ησλ απνζεκάησλ, αμηνπηζηία ζηηο παξαδφζεηο, πςειά επίπεδα 

πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαη ηέινο, απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ ηεο 

παγθφζκηαο δήηεζεο, πξνζθνξάο θαη παξαγσγήο. Καζψο ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθφ θαη νη αληαγσληζηέο αλαβαζκίδνπλ ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο, γηα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθνί νη νξγαληζκνί πξέπεη λα βειηηψζνπλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, λα κνηξαζηνχλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο, 

δηαλνκείο θαη πειάηεο ηηο θξίζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ θάπνηε θξαηνχζαλ θξπκκέλεο θαη 

λα αλαβαζκίζνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο θαη κεηαβίβαζεο έγθαηξεο θαη αθξηβνχο 
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πιεξνθνξίαο. Γηα λα επηηχρνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο ηαπηφρξνλα, φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί θαηαθεχγνπλ ζηα πζηήκαηα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (Enterprise Resource Planning – ERP), ηα νπνία πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ηα πηνζεηνχλ. 

Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη νη κεγάινη νξγαληζκνί δηαζέηνπλ, θαηά θαλφλα, πνιιά 

δηαθνξεηηθά είδε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηηο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο θαη επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο ζηα δηάθνξα νξγαλσζηαθά επίπεδα. Έλα 

πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν είλαη απηφ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν 

εκπνδίδεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ο 

θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ζηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ. Σα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ ιχλνπλ ην παξαπάλσ πξφβιεκα, πξνζθέξνληαο 

έλα εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ νξγαληζκνχ. Σα 

επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα είλαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ζε θιίκαθα νιφθιεξεο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ζπληνλίδνπλ θνκβηθέο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο. 

Πιεξνθνξίεο πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ θαηαθεξκαηηζκέλεο ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

κπνξνχλ λα ξένπλ απξφζθνπηα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα είλαη 

θνηλφρξεζηεο ζηε δηάζεζε επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ ζηελ παξαγσγή, ζηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο, ζην ινγηζηήξην θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο. Γηαθξηηέο 

επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο, απφ ηηο πσιήζεηο, ηελ παξαγσγή, ηα νηθνλνκηθά θαη ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξνχλ λα ελνπνηεζνχλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ εηαηξηθήο θιίκαθαο 

επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ξένπλ πέξα απφ ηα επίπεδα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα δεδνκέλα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, θαη νη κάλαηδεξο λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

αθξηβέζηεξεο θαη πην έγθαηξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη κία εηαηξηθήο θιίκαθαο ζεψξεζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ ξνψλ πιεξνθνξηψλ.58 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ απνηεινχληαη απφ έλα ζχλνιν 

νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πνπ ππνζηεξίδνπλ έλα επξχηαην θάζκα 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ, αμηνπνηψληαο παξάιιεια 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ κε βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο είλαη εθαξκνζκέλεο ζε επηρεηξήζεηο. Δίλαη δειαδή, «εκηηειή» 

πξντφληα πνπ παξακεηξνπνηνχληαη ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ 

                                                
58 Laudon K. –  Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο Δπηρείξεζεο”, 

6
th

 edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005 
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νξγαληζκψλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο 

εθαξκνγέο. Αθφκε, επηηπγράλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή νινθιήξσζε απνηππψλνληαο ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη ηηο βέιηηζηεο 

κεζφδνπο πινπνίεζεο ηνπο, αμηνπνηψληαο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο πφξνπο 

(αλζξψπηλνπο, πιηθνχο θαη άπινπο) ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη ζπλζέηνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν φπνπ φινη έρνπλ πξφζβαζε 

ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε, ψζηε ε πιεξνθφξεζε λα 

είλαη εληαία θαη κνλαδηθή.59 

 

3.1.1 Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζπζηήκαηνο ERP 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηαρχηεηα 

ηεο ξνήο ηεο πιεξνθφξεζεο θαηά κήθνο νιφθιεξεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο ζηνπο πειάηεο, θαη αληηζηξφθσο. Με 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαπηχρζεθαλ ηα 

ζπζηήκαηα Enterprise Resource Planning (ERP), ηα νπνία απνηεινχλ απνηειεζκαηηθέο 

ιχζεηο ινγηζκηθνχ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο κέζσ δνκεκέλεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ξνψλ δεδνκέλσλ.60 

Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ERP, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη εζηηάδνπλ ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ εζσηεξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ κίαο επηρείξεζεο. 

Βαζίδνληαη ζε έλα παθέην νινθιεξσκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ινγηζκηθνχ θαη ζε 

κία θνηλή, θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ. Ζ βάζε απηή ζπιιέγεη δεδνκέλα θαη ηα 

ηξνθνδνηεί ζε πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ φιεο ζρεδφλ ηηο 

εζσηεξηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, φηαλ 

εηζάγνληαη λέεο πιεξνθνξίεο απφ κία δηεξγαζία, απηέο γίλνληαη άκεζα δηαζέζηκεο θαη 

ζηηο άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή 

ησλ δεδνκέλσλ απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο θαη ιεηηνπξγηθνχο 

ηνκείο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο επηρείξεζεο.61 

Έλα ERP ζχζηεκα απνηειεί κία αθνινπζία απφ άκεζα πινπνηήζηκα παθέηα  

εθαξκνγψλ, πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κίαο επηρείξεζεο θαη δηαζέηνπλ ηελ 

                                                
59

 Sumner M., “Enterprise Resource Planning”, Prentice Hall, 2006 
60 Shanks G., Seddon P., "ERP  Systems", Journal  of  Information Technology, Volume 15, Nr 4, 

December 2000, ζ. 243 
61

 Laudon K. –  Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο Δπηρείξεζεο”, 

6
th

 edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005 
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απαξαίηεηε επιπγηζία γηα ηε δπλακηθή πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηή. Παξέρεη νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξηαθέο ιχζεηο 

γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ πφξσλ θαη 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα ιεηηνπξγήζεη ζπληνληζκέλα ζαλ εληαίν ζχλνιν, 

θαζνδεγνχκελε απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ.  

ηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο ERP δελ είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ απαηηήζεσλ ελφο κφλν 

ηνκέα ζηελ επηρείξεζε, φπσο π.ρ. ηνπ ινγηζηεξίνπ, ηεο παξαγσγήο, ησλ πσιήζεσλ 

θ.ιπ., αιιά ε εμππεξέηεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ζην ζχλνιν ηνπο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε, ζηηο νπνίεο δηαδηθαζίεο εκπιέθνληαη νη επηκέξνπο ηνκείο, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί απηή λα δηεθπεξαηψλεη ηηο θχξηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη κία ινγηθή ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Άξα ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο E.R.P. είλαη ε 

νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη  ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο 

απφ έλα κνλαδηθφ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν εμππεξεηεί φιεο ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη παξέρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ απμάλεη φρη κφλν ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηελ 

επηρείξεζε, αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

θάζε νξγαληζκνχ θαη επηρείξεζεο θαη παξέρνπλ ζηα ζηειέρε ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ 

έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο θηλήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα.62 Δπηπξνζζέησο, ηα ERP ζπζηήκαηα εθηείλνληαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά 

ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3-1. Οη ιεηηνπξγηθέο 

πεξηνρέο ελφο ERP ζπζηήκαηνο είλαη νη θάησζη: 

 Παξαγσγή 

 Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά 

 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

 Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ  

 Πσιήζεηο θαη Μάξθεηηλγθ 

 Δμππεξέηεζε Πειαηψλ 

                                                
62 Mc Kie S., “E-Business Best Practices, Leveraging Technology for Business Advantage”, Wiley Best 

Practices, 2001, ζ. 78-80 
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Σα ζπζηήκαηα ERP γεθπξψλνπλ ην πιεξνθνξηαθφ ράζκα ζε έλαλ νξγαληζκφ, 

ππνζηεξίδνληαο ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ. Παξάιιεια, ζπκβάιινπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πην ζπρλψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο π.ρ. ηελ  έιιεηςε 

πξψησλ πιψλ, ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο 

ησλ πειαηψλ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή παξέρνπλ επθαηξίεο γηα βειηίσζε θαη αλαζρεδηαζκφ 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη παξέρνπλ πιήξε 

νινθιήξσζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ νκίινπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3-1: Λεηηνπξγηθέο Πεξηνρέο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθώλ       
πόξσλ 

Πεγή: Πεηξάθεο Π. – Κώηζηνο ., εκεηώζεηο καζήκαηνο “Αλαδηνξγάλσζε Δπηρεηξεζηαθώλ 
Λεηηνπξγηώλ θαη πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ”, Πξόγξακκα ζηα Πιεξνθνξηαθά 
πζηήκαηα θαη Γηαδηθαζίεο Λήςεο Απνθάζεσλ, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ERP είλαη ζεκαληηθφ επίηεπγκα γηα θάζε επηρείξεζε, αλεμαξηήησο 

κεγέζνπο. Με ην ERP ε επηρείξεζε εηζέξρεηαη ζε κία ιεηηνπξγηθή θάζε κεγαιχηεξεο 

νξγάλσζεο, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Ζ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηε βνεζά λα αλαδηνξγαλσζεί, λα 

πηνζεηήζεη λέεο πξαθηηθέο, κε ηειηθφ ζηφρν λα ιάβεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα απφ 

ηελ επέλδπζή ηεο ζην ERP. ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη 

λέεο ζηξαηεγηθέο, φπσο ην e-business. 

Παπαγωγή 

Λογιζηική 

και 

Χπημαηοοικονομικά 

Ανθπώπινο 

Δςναμικό 

Διασείπιζη 

Εθοδιαζηικήρ 

Αλςζίδαρ 

Ανάλςζη 

Δεδομένων 

Εξςπηπέηηζη 

Πελαηών 

Πωλήζειρ 

και  

Μάπκεηινγκ 

 

ύζηεκα 

ERP 
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Αξθεηέο επηρεηξήζεηο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ERP, πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε λέσλ εθαξκνγψλ πνπ ζα πξνζζέζνπλ λέα αμία. Σέηνηεο εθαξκνγέο 

απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο ρέζεσλ κε Πειάηεο (Customer Relationship 

Management), Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain Management), θ.α. 

Σα ζπζηήκαηα  ERP είλαη θπξίσο πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο 

θαη φρη ζηηο ιεηηνπξγίεο, ππνζηεξίδνληαο ηελ θαζεηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε 

κέγηζηε δπλαηή επειημία, ελψ αληηκεησπίδνπλ βέιηηζηα ην πξφβιεκα ηνπ θαηακεξηζκνχ 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ κηαο επηρείξεζεο. Ζ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ, θπξίσο αλζξψπηλσλ, είλαη άκεζε ιφγσ ηνπ φηη γίλεηαη θαιχηεξε 

αμηνπνίεζή ηνπο, ελψ παξάιιεια πεξηνξίδνληαη νη δηπιέο θαηαρσξίζεηο, ηα ιάζε, θ.ιπ. 

 

3.1.2 Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ησλ ERP ζπζηεκάησλ 

 

Σα ERP εζηηάδνπλ ζηελ ελνπνίεζε δηάθνξσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηκεκάησλ κέζα ζηελ επηρείξεζε, αιιά επηπιένλ, ζήκεξα, νη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Internet γηα λα επεθηείλνπλ ηελ ελνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπο πέξα απφ ηα θπζηθά εηαηξηθά φξηα, έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ 

πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ζπλεξγάηεο θαη εξγαδνκέλνπο. Με ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ 

δηαδηθηχνπ, ην ERP κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κία ελνπνηεκέλε πιαηθφξκα, ε νπνία ζα 

επηηξέςεη ζηελ επηρείξεζε: 

 

 λα βειηηψζεη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο, παξέρνληαο αθφκα θαη ηε 

δπλαηφηεηα απηνεμππεξέηεζεο ή απηνπιεξνθφξεζεο ησλ πειαηψλ 

 λα επηηχρεη νκνηνγέλεηα ζηηο εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο, επεθηείλνληαο ηε ρξήζε ηνπ ERP 

ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα 

 λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο κέζσ ηεο απμεκέλεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ 

(customer loyalty) θαη ησλ λέσλ θαλαιηψλ πσιήζεσλ 

 λα ζπγθεληξψζεη δεδνκέλα πειαηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη έηζη λα καζαίλεη 

πεξηζζφηεξα γη' απηνχο θαη ηηο αγνξέο 

 λα βειηηψζεη ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, απμάλνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ εξγαζίαο κέζα θαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε 

 λα πινπνηήζεη πξαθηηθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, πιήξσο ελνπνηεκέλεο κε ηα 

backup ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

 

ε επίπεδν επηρείξεζεο, ηα ERP έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αιιάμνπλ νπζηαζηηθά ηηο 

ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίεο είλαη ε δνκή ηεο 
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εηαηξείαο, ε δηνηθεηηθή δηεξγαζία, ε ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη ε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.63 

Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ERP ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα ππνζηεξίμνπλ νξγαλσζηαθέο δνκέο πνπ δελ ήηαλ εθηθηέο ζην παξειζφλ ή γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα πην πεηζαξρεκέλε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Σα ERP ζπζηήκαηα 

βνεζνχλ επίζεο ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν απηνκαηνπνηψληαο πνιιέο βαζηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππνζηεξίδνληαο ηηο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο, κε ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα λα είλαη δηαζέζηκα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real-time). ηα 

πιαίζηα ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, ηα ζπζηήκαηα απηά δεκηνπξγνχλ έλα ελνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζπιιέγνληαο δεδνκέλα απφ 

φιεο ηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο. Γίλνπλ έκθαζε ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Σέινο, επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

ε θάζε επηρείξεζε λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ πειάηε. Με ηελ ελνπνίεζε ησλ 

μερσξηζηψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ (πσιήζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθά, δηαρείξηζε 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θ.α.), δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ λα αληαπνθξίλεηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

επίδνζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. ε 

ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ζπληεινχλ ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο (απφ 

επαλαθαηαρσξήζεηο, ζθάικαηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, ζθάικαηα δηαρείξηζεο) θαη 

θαηαλέκνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ ρξεζηψλ.64 

Γεληθά, ηα ζπζηήκαηα ERP είλαη θπξίσο πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δηεξγαζίεο θαη φρη ζηηο ιεηηνπξγίεο, ππνζηεξίδνληαο ηελ θαζεηνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηε κέγηζηε δπλαηή επειημία θαη αληηκεησπίδνπλ βέιηηζηα ην πξφβιεκα 

ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ κηαο 

επηρείξεζεο, θαζψο δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα δηαζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη βνεζνχλ ζηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (SCM) θαη ζρέζεσλ πειαηψλ (CRM), ελψ βνεζνχλ ζηελ 

νινθιήξσζε θαη ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

                                                
63

 Laudon K. – Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο Δπηρείξεζεο”, 6
th
 

edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall 2005 
64

 Sumner M., “Enterprise Resource Planning”, Prentice Hall, 2006 

 



 

51 
 

3.2 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ρέζεσλ κε Πειάηεο (Customer Relationship 

Management – CRM) 

 

 

Λφγσ ηνπ νινέλα θαη απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα 

απνθηήζνπλ έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε καθξνρξφληα επηηπρία ηνπο. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

επηρείξεζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηεο, απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηνπ πάδι πνπ ζπκπιεξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Οη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο απαηηνχλ απφ ηελ εθάζηνηε 

επηρείξεζε λα έρεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηε γλψζε ψζηε λα θαηαλνήζεη ηελ αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ηα θίλεηξα, αθφκα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε πειάηεο απνηειεί έλα δχζθνιν θνκκάηη έξεπλαο γηα ηελ 

επηρείξεζε αιιά ηεο πξνζδίδεη πνιχ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα εάλ γίλεη κε ηνλ ζσζηφ 

ηξφπν.  

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζρέζεσλ κε πειάηεο (Customer Relationship Management) 

έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα εθπιεξψζνπλ απηφ ην δχζθνιν έξγν ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. Σα CRM απνηεινχλ έλαλ ζπλδπαζκφ δηαδηθαζηψλ, 

ηερλνινγίαο θαη αλζξψπηλεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζρέζεσλ κε πειάηεο είλαη 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία παξαθνινπζνχλ φινπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κία εηαηξεία αιιειεπηδξά κε ηνπο πειάηεο ηεο θαη αλαιχνπλ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο απηέο ψζηε λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηα έζνδα, ηελ θεξδνθνξία, ηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ.65 Σα CRM ζπζηήκαηα επεμεξγάδνληαη 

δεδνκέλα απφ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζηε δηνίθεζε ψζηε λα ιεθζνχλ γξήγνξα ζσζηέο θαη έγθπξεο απνθάζεηο. 

Σν ζχζηεκα απνηεινχλ άλζξσπνη, δηαδηθαζίεο, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ινγηζκηθφ, 

δίθηπα θαη δεδνκέλα.66 

Ο ζθνπφο ινηπφλ ησλ ζπζηεκάησλ CRM είλαη λα βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε πνπ ζα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη λα γλσξίζεη ηνπο πειάηεο ηεο θαη λα ρηίζεη κε απηνχο ηζρπξέο ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο κε καθξνρξφληα πξννπηηθή δηαηήξεζεο. χκθσλα κε ηνλ Goldenberg67, 
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ηα CRM ζπζηήκαηα δελ απνηεινχλ απιά κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ γηα ην κάξθεηηλγθ, 

ηηο πσιήζεηο θαη ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ αιιά κηα πνιχ-ιεηηνπξγηθή, 

πειαηνθεληξηθή, ζηξαηεγηθά θαζνξηζκέλε επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

κεγηζηνπνηεί ηελ απφδνζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απφδνζε 

ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο. 

Σα CRM ζπζηήκαηα ινηπφλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη έλα ζηξαηεγηθφ 

εξγαιείν ην νπνίν ζπλδπάδεη ηε γλψζε ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ πσιήζεσλ κε ηελ 

ηερλνινγία ψζηε λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πειάηεο απφ θάζε ζεκείν ηεο 

επηρείξεζεο, λα δηαρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο δηαλείκεη ζε 

θάζε ζεκείν ηεο επηρείξεζεο φπνπ απηέο είλαη απαξαίηεηεο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζηνρεχεη 

πξψηα απ‟ φια ζηε κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε ψζηε λα παξακείλεη 

πηζηφο θαη λα δηαδψζεη βεβαίσο ηελ εκπεηξία ηνπ ψζηε λα πξνζέιζνπλ ζηελ 

επηρείξεζε θαη λένη πειάηεο. 

Κάζε CRM ζχζηεκα απνηειεί κηα πξαθηηθή πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ζε πνιινχο ηνκείο 

ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία φκσο απνθηά κηα λέα πειαηνθεληξηθή θνπιηνχξα θαη 

πξνζαξκφδεη ζε απηήλ θάζε επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία θαη ιεηηνπξγία ηεο. Θα 

κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ηα ζπζηήκαηα CRM ρηίδνπλ έλαλ λέν κηθξφ θχθιν 

δηεξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά 

θνκκάηηα: 

 Απφθηεζε θαη δηαηήξεζε πειαηψλ. 

 Καηαλφεζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φηη θάζε 

πειάηεο είλαη θαη πξέπεη λα ληψζεη μερσξηζηφο. 

 Αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ αλάινγα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ. 

 Αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο θαη παξάδνζε αμίαο ζε απηνχο. 

Σα ζπζηήκαηα CRM δηαρεηξίδνληαη ηελ ηερλνινγία, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πεγέο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, πξνζθέξνληαο ζε κηα επηρείξεζε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ ηνπο επηηξέπεη λα θαηέρνπλ ζθαηξηθή γλψζε γηα ηνλ θάζε πειάηε. Σα 

ζπζηήκαηα CRM δελ είλαη έλα απιφ ινγηζκηθφ, αιιά κηα νιφθιεξε επηρεηξεζηαθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ απφθηεζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πην πνιχηηκσλ ζρέζεσλ κε 

πειάηεο. Σα CRM απαηηνχλ ε εθάζηνηε επηρείξεζε λα δηαπλέεηαη απφ κηα 

πειαηνθεληξηθή θηινζνθία θαη θνπιηνχξα, ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ κάξθεηηλγθ, ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Οη εθαξκνγέο CRM 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε κηα επηρείξεζε απνδνηηθή δηαρείξηζε ζρέζεσλ κε πειάηεο 
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ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ζσζηή εγεζία, ζηξαηεγηθή θαη εηαηξηθή θνπιηνχξα. Ζ 

αλάγθε γηα πηνζέηεζε πειαηνθεληξηθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ εληζρχζεθε απφ ηε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ηνλ πςειφ αληαγσληζκφ, 

ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηνλ πςειφ ξπζκφ κεηαθίλεζεο ησλ πειαηψλ 

απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαη ην πςειφ θφζηνο πξνζέιθπζεο λέσλ πειαηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάιιειε αχμεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

βειηησκέλε εμππεξέηεζε θαη ππεξεζίεο. 

Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζρέζεσλ κε πειάηεο έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν λα 

απηνκαηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ηκεκάησλ Μάξθεηηλγθ, Πσιήζεσλ θαη 

Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ, αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν ηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππάξρεη ζε φια ηα ζεκεία αιιειεπίδξαζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ θαηαλαισηή68. 

Μέζσ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ πξνθχπηεη κία ελνπνηεκέλε ζεψξεζε ηνπ πειάηε ζε 

φιε ηελ έθηαζε ηεο εηαηξείαο, κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ πειάηε 

δηεξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ πειάηε 

απφ πνιιαπινχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, 

αζχξκαηεο ζπζθεπέο, Γηαδίθηπν) ψζηε ε εηαηξεία λα παξνπζηάδεη έλα ζπλεπέο 

πξφζσπν πξνο ηνλ πειάηε. 

 

3.2.1 πζηαηηθά ησλ CRM πζηεκάησλ 

Σν CRM κέζα ζε κηα επηρείξεζε εθηειεί δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη ηθαλνπνηεί πνιινχο 

ζηφρνπο. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πξνθχπηνπλ σο άζξνηζκα 

ηξηψλ βαζηθψλ ππνδηαηξέζεσλ, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ε θαζεκία μερσξηζηά ηελ 

εθπιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ 

πειάηε θαη ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φκσο φηη ην CRM δελ κπνξεί λα θαλεί σο νινθιεξσκέλε νληφηεηα. Σα ηξία 

ππνζπζηήκαηα ηνπ CRM, φπσο θαίλνληαη θαη ζην Γηάγξακκα 3-2 είλαη ην Λεηηνπξγηθφ 

CRM, ην πλεξγαηηθφ CRM θαη ην Αλαιπηηθφ CRM.69 
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Γηάγξακκα 3-2: πζηαηηθά ησλ CRM πζηεκάησλ 

Πεγή: Karimi, J., Somers, T. M., Gupta, Y. P. “Impact of information technology management 

practices on customer service”, Journal of Management Information Systems, 2001 

 

Λειηοςπγικό CRM 

Σν ιεηηνπξγηθφ CRM ζπληνλίδεη θαη ρεηξίδεηαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ πειαηψλ κε ηελ 

επηρείξεζε, ππνζηεξίδνληαο ηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηέο ηνπ marketing, ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο 

ησλ πειαηψλ. Γξα ζε επηθνηλσληαθφ  ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη βνεζά ηελ επηρείξεζε λα 

βειηηψζεη ην online marketing, ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ, ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο 

πσιήζεηο, θ.ιπ. Σν ιεηηνπξγηθφ CRM είλαη ε δηάζηαζε ηνπ CRM πνπ έξρεηαη ζε επαθή 

κε ηνπο πειάηεο κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο θαη κέζσ εθαξκνγψλ 

εμππεξέηεζεο.70 

Σν ιεηηνπξγηθφ CRM παξέρεη κία ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε ζηελ επηρείξεζε. 

Αξρηθά, ζπλεξγάδεηαη κε φια ηα θαλάιηα ζηελ επηρείξεζε ψζηε λα πξνζθέξεη 

εμαηνκηθεπκέλεο θαη απνδνηηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηνπ κάξθεηηλγθ, επηηξέπνληαο  

ηελ εμαηνκηθεπκέλε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο. Δπηπιένλ, θάζε δηάδξαζε κε ηνλ 

πειάηε πξνζηίζεηαη ζην ηζηνξηθφ ησλ επαθψλ ηνπ πειάηε, θαη έηζη ην πξνζσπηθφ 
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κπνξεί λα αλαθηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πειάηε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ, φπνηε 

ρξεηαζηεί.  

Σςνεπγαηικό CRM 

Σν ζπλεξγαηηθφ CRM βνεζά ηελ επηρείξεζε λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο πειάηεο ηεο, ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, θαη κε ην πξνζσπηθφ ηεο αθφκα, κέζσ 

θάπνησλ θαλαιηψλ. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο είλαη ακθίδξνκε, θαζψο 

ππνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο. Αθφκε, ην ζπλεξγαηηθφ CRM δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηφ ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ησλ πσιήζεσλ λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ 

ζπιιεγεί θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο. Ο ηειεπηαίνο ζηφρνο ηνπ 

ζπλεξγαηηθνχ CRM είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ 

φια ηα ηκήκαηα γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. Σν 

ζπλεξγαηηθφ CRM δξα ζε επηρεηξεζηαθφ ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη βνεζά ηελ επηρείξεζε 

λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί online θνηλφηεηεο, αλαπηπζζφκελεο business-to-business 

ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο, εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, θ.ιπ.71 

Σν ζπλεξγαηηθφ CRM είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα 

δηάθνξα θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ πειάηε. Δλ ζπλερεία 

δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα απηά ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη ηα 

δηαλέκεη ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο επηρείξεζεο, φπνπ είλαη 

απαξαίηεην. Μέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο θαη νινθιήξσζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγείηαη νπζηαζηηθά θαη ε βάζε δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ, ε νπνία 

ζα παξέρεη ηηο αθξηβείο πιεξνθνξίεο φπνηε ρξεηάδεηαη. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθεληξψλεη ην ζπλεξγαηηθφ CRM πεξηιακβάλνπλ ηφζν απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. 

Δπηπιένλ, ην ζπλεξγαηηθφ CRM έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηππνπνηεί θαη λα πξνζαξκφδεη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ. 

Απηφ ην πεηπραίλεη κέζα απφ ηε ζθαηξηθή γλψζε πνπ απνθηά γηα ηνλ πειάηε, ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαηά ηε ζπιινγή θαη νινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Αναλςηικό CRM 

Σν αλαιπηηθφ CRM επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα αθνχζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ 

εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ. Απηφ 

                                                
71 Greenberg P., “CRM at the Speed of Light: Capturing and Keeping Customers in Internet Real Time”, 

3d ed. New York: Osborne/McGraw-Hill, 2004 
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επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ρξήζεο ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο πνπ 

παξέρεη ην αλαιπηηθφ CRM, ψζηε λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

πειαηψλ. Μηα επηρείξεζε αλαγλσξίδνληαο ηνπο πνιχηηκνπο πειάηεο ηεο κπνξεί λα 

ηνπο δηαηεξήζεη ζε καθξνρξφληα βάζε κε ηελ πξνζθνξά ησλ πξνηηκεηέσλ θαλαιηψλ 

αιιειεπίδξαζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην αλαιπηηθφ CRM νδεγεί ζε απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ CRM. Ζ γλψζε ησλ πειαηψλ επίζεο νδεγεί 

ηηο απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ην ιεηηνπξγηθφ CRM, ηελ επέθηαζε δειαδή 

ηνπ κάξθεηηλγθ, ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. Σν 

αλαιπηηθφ CRM είλαη απαξαίηεην γηα κηα επηρείξεζε ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

κέζα απφ έλα CRM.72 

Σν αλαιπηηθφ CRM δξα ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν κάξθεηηλγθ θαη ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία απνζεθψλ δεδνκέλσλ, δίλνληαο ζηελ επηρείξεζε ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαιχζεη ηα δεδνκέλα απηά ψζηε λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πειάηεο ηεο. 

Αθφκε, αλαιχεη ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο ψζηε λα ζπκβάιιεη 

ζηε δεκηνπξγία ζηνρνζεηεκέλσλ εθζηξαηεηψλ κάξθεηηλγθ, λα εληζρχζεη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη λα ππνζηεξίμεη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο. 

πλνςίδνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην ζπλεξγαηηθφ CRM παξέρεη ηα κέζα ζηνπο 

πειάηεο ψζηε λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ επηρείξεζε, ην ιεηηνπξγηθφ CRM ρεηξίδεηαη ηηο 

επαθέο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πειαηψλ θαη ην αλαιπηηθφ CRM επηηξέπεη ζηηο επαθέο 

λα πξνζσπνπνηεζνχλ κέζσ ηεο γλψζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ ρξήζηε. χκθσλα κε 

απηφλ ηνλ θχθιν ιεηηνπξγίαο, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3-2, θάζε ζπζηαηηθφ 

εμαξηάηαη θαη απφ ηα άιια. Δλψ ηνπνζεηείηαη ίζε αμία ζε θάζε ζπζηαηηθφ, πνιιέο  

επηρεηξήζεηο έρνπλ πηνζεηήζεη θπξίσο ην ιεηηνπξγηθφ θαη ην ζπλεξγαηηθφ CRM ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο δηνίθεζεο ησλ ζρέζεσλ. Απηφ φκσο θαίλεηαη λα αιιάδεη γξήγνξα 

δεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ην αλαιπηηθφ 

CRM, ψζηε λα πξνσζεζνχλ νη ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο απνθάζεηο απφθηεζεο, 

δηαηήξεζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο.  

e - CRM 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο ησλ CRM ζπζηεκάησλ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

θαη κία λέα δηάζηαζε, απηή ησλ e-CRM. Ο φξνο e-CRM ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηηο πξαθηηθέο, ην ινγηζκηθφ θαη ηηο εθαξκνγέο Internet κέζσ ησλ νπνίσλ κηα 

επηρείξεζε θαηαλνεί θαη εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ελφο παιαηνχ ή αθφκε θαη 

ελφο κειινληηθνχ πειάηε ηεο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα κεζνδνινγία ε νπνία 
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ζηεξίδεηαη ζηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. ε απηέο, ε εηαηξεία 

δηαηεξεί έλα πιήζνο απφ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα 

λα απμήζνπλ άκεζα ηηο πσιήζεηο ηεο είηε γηα λα εμππεξεηεζεί θαιχηεξα ε ήδε 

ππάξρνπζα πειαηεία ηεο. Σν e-CRM δειαδή απνηειεί ην ειεθηξνληθφ κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο CRM κηαο εηαηξείαο θαη πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε (ζε 

δηαδηθηπαθή έθδνζε) θιαζηθψλ εθαξκνγψλ CRM.73 

Γεδνκέλνπ φηη ην Γηαδίθηπν γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ ζηελ επηρεηξεζηαθή 

θνηλφηεηα, πνιιέο επηρεηξήζεηο ην ζεσξνχλ σο επθαηξία γηα λα κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο 

γηα ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, λα ζπζθίμνπλ ηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη λα πξνζσπνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ηα κελχκαηα ηνπ 

κάξθεηηλγθ θαη λα επηηξέςνπλ ηε καδηθή πξνζαξκνγή. Μπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ην e-

CRM σο δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ησλ Internet browsers ή άιισλ ειεθηξνληθψλ ζεκείσλ 

επαθήο..74 

Σα θαλάιηα, κέζσ ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο 

πειάηεο ηνπο νινέλα θαη απμάλνληαη. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ην e-CRM είλαη ηφζν 

δεκνθηιέο ζήκεξα είλαη φηη ηα ςεθηαθά θαλάιηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κνλαδηθέο 

θαη ζεηηθέο ζπλαιιαγέο γηα ηνπο πειάηεο. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην e-CRM δελ 

ζεσξείηαη απηφλνκε δξαζηεξηφηεηα, αιιά κέξνο ηεο ζπλνιηθφηεξεο εηαηξηθήο 

ζηξαηεγηθήο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ θαη εμαηνκηθεπκέλεο εμππεξέηεζεο ηνπ 

πειάηε. 

 

3.2.2 Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ησλ CRM ζπζηεκάησλ 

Ζ πηνζέηεζε ησλ CRM ζπζηεκάησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο νδεγεί ζε κία ζεηξά απφ 

πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε γηα απηέο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ απνδνηηθά 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο  κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ 

απμεκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ηα κεησκέλα θφζηε ηνπ άκεζνπ κάξθεηηλγθ, 

απνδνηηθφηεξν κάξθεηηλγθ θαη ρακειφηεξν θφζηνο απφθηεζεο θαη δηαηήξεζεο 

πειαηψλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα CRM ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα 

απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο, αθνχ εληνπίδνπλ ηνπο πην επηθεξδείο πειάηεο θαη ηκήκαηα 
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αλαδπφκελεο ηάζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά”, Δθδφζεηο ηδέξεο Η., 2008 
 

 

http://www.eeei.gr/interbiz/articles/ecrm.htm


 

58 
 

πειαηείαο γηα εζηηαζκέλν κάξθεηηλγθ. Παξάιιεια, νη απψιεηεο ησλ πειαηψλ 

κεηψλνληαη θαζψο νη πσιήζεηο, νη ππεξεζίεο θαη ην κάξθεηηλγθ αληαπνθξίλνληαη 

θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ ηειεπηαίσλ. 

Δπηπιένλ, ηα CRM ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ θαη απφ ηε βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο κε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ. Ζ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα απινπνηεζεί κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε γλψκνλα ηελ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Σέινο, νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε επειημία θαζψο ηα CRM ζπζηήκαηα 

ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλνληαη ηαρχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, 

κεηαηξέπνληαο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο πειάηεο ζε πνιχηηκεο εκπεηξίεο πνπ ζα 

ηελ βνεζήζνπλ λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

 

3.3 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply-Chain 

Management – SCM) 

 

 

Σν ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ απαηηεί απφ ηηο εηαηξείεο λα 

δηαρεηξίδνληαη πξνζεθηηθά ηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο ηνπο θαη λα αληηδξνχλ γξήγνξα 

ζηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Οη πειάηεο επηκέλνπλ γηα κεγαιχηεξε 

αμία, γξεγνξφηεξε εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ θαη γξήγνξε εμππεξέηεζε θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ. Οη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη ιηγφηεξν πξνβιέςηκεο. 

Οη ζπληνκφηεξνη θχθινη δσήο θαη ε κεγαιχηεξε πνηθηιία ησλ πξντφλησλ έρνπλ απμήζεη 

ην θφζηνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ αλάπηπμε ησλ αγνξψλ 

θαη ε εμσηεξηθή αλάζεζε ζε παγθφζκην επίπεδν έρνπλ επεθηείλεη ηηο εθνδηαζηηθέο 

αιπζίδεο θαη ζε άιιεο επείξνπο, κε απνηέιεζκα νη εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο απηνχ ηνπ 

κεγέζνπο λα ρξεηάδνληαη απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε. ήκεξα, ε 

δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ 

παξαγγειηψλ, αιιά ζπλδέεηαη κε ζηξαηεγηθά δεηήκαηα φπσο είλαη ε δπλαηφηεηα 
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δεκηνπξγίαο θαη παξάδνζεο λέσλ πξντφλησλ ή ε δεκηνπξγία θαη ε πινπνίεζε λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ.75 

Ο φξνο Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα αλαθέξεηαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπλδένπλ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο κε ζηφρν ηελ 

απφθηεζε νθέινπο κέζσ ηεο απνδνηηθήο νξγάλσζεο ηεο θίλεζεο ησλ παξαρζέλησλ 

αγαζψλ απφ ηε γξακκή ηεο παξαγσγήο ζηα ρέξηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη κέζσ ηεο 

έγθαηξεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο δήηεζεο, θαζψο θαη ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κεξψλ. 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα αθνξά ζηε ξνή πιηθψλ, 

ππεξεζηψλ θαη πιεξνθφξεζεο, απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ κέρξη ηνπο 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο. ηνλ φξν εκπεξηέρνληαη ηφζν νη νξγαληζκνί φζν θαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ παξάγνπλ θαη δηαλέκνπλ ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (SCM) είλαη πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ απηνκαηνπνηνχλ ηε ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ κηαο εηαηξείαο θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο αλαδήηεζεο 

θαη επηινγήο πξνκεζεπηψλ, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο παξάδνζεο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη πεξηζζφηεξν εμσζηξεθή γηαηί εζηηάδνπλ ζην λα 

βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο.76Ζ 

δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηνπο πξνκεζεπηέο θαη 

ηνπο αγνξαζηέο, αιιά θαη ηνπο κεζάδνληεο, φπσο ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη ηνπο πειάηεο ησλ πειαηψλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ αλάγθε γηα 

ηερλνινγία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη 

δηαδηθαζίεο δηαλνκήο, δηαρείξηζε επηζηξνθψλ, δηαρείξηζε απνζήθεο, θαζψο επίζεο 

ζπζηήκαηα απηφκαηεο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ, ηηκνιφγεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ 

δήηεζεο , ελψ θαιχπηνληαη θαη ζέκαηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηελ πεξίπησζε 

ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ νη εθαξκνγέο θαη νη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο είλαη 

δηαθνξεηηθέο ηφζν σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ηηο δνκνχλ φζν θαη σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπο. Έηζη, ζε κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο κε κηθξέο απνζήθεο, ηα ζπζηήκαηα SCM ζα 
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κπνξνχζαλ λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ ηνπο, 

επηηπγράλνληαο νηθνλνκίεο θιίκαθνο. Αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ απνηειεί ε Γηαρείξηζε Απνζήθεο. ηφρνο απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ 

ππνζπζηήκαηνο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο απνζήθεπζεο θαη ε βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο, επηηαρχλνληαο ηε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ 

ησλ παξαγγειηψλ, ε εληαηηθνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο απνζήθεο, παξέρνληαο 

δηαθαλή θαη αθξηβή ζηνηρεία ησλ απνζεκάησλ θαη ε βειηίσζε ηεο ρσξνζεηηθήο 

δηεπζέηεζεο ηεο απνζήθεο.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαρεηξίδνληαη επηδέμηα ηηο εθνδηαζηηθέο ηνπο αιπζίδεο 

θαηαθέξλνπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηε ζσζηή πνζφηεηα πξντφλησλ απφ ηελ πεγή έσο ην 

ζεκείν θαηαλάισζεο ζηνλ ειάρηζην ρξφλν θαη κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. Σα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θάλνπλ ηε δηαρείξηζε 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνηειεζκαηηθφηεξε, θαζψο επηηπγράλεηαη ν ζπληνληζκφο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο ησλ πξνκεζεηψλ, ησλ απνζεκάησλ θαη ηεο 

παξαγσγήο. Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε ηε ρξήζε 

ελδνδηθηχσλ (intranets), εμσδηθηχσλ (extranets) θαη ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ 

δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο 

θαζψο επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε εμσηεξηθνχο 

εηαίξνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε πνιχ ρακειφ θφζηνο, δηφηη ηα ζπζηήκαηα ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ησλ δηαλνκέσλ ή ησλ παξφρσλ βαζίδνληαη ζε ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο 

θαη πξφηππα. Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ησλ ελδνδηθηχσλ βειηηψλεη ηνλ ζπληνληζκφ 

κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ελψ ε ρξήζε ησλ 

εμσδηθηχσλ ζπκβάιιεη ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηεξγαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν απφ ηελ επηρείξεζε φζν θαη απφ άιινπο επηρεηξεκαηηθνχο 

εηαίξνπο. Σν ρακειφ θφζηνο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ  κε εξγαιεία πνπ βαζίδνληαη 

ζην Γηαδίθηπν ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα κνηξάδνληαη ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο κε κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνκεζεπηψλ. 

Βαζηθή επηδίσμε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε πξνζπάζεηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο πξντφληα θαη ππεξεζίεο πην απνδνηηθά θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνθχςεη ε αλάγθε γηα ηαρχηεξε κεηάδνζε ηεο πιεξνθφξεζεο 

ζε φιν ην κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο. Παξάιιεια, ην  SCM κπνξεί λα αζθήζεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ηεο αχμεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ επηρείξεζε, ε νπνία νδεγεί ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ. Δπίζεο, 

ην  SCM απνηειεί δήηεκα επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο. 
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Οη επηρεηξήζεηο δελ αληηκεησπίδνπλ πιένλ ην SCM θαζαξά θαη κφλν απφ ηε ζθνπηά ηεο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο, αιιά επηθεληξψλνληαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, φπσο επίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη αχμεζε ησλ εζφδσλ.77  

 

3.3.1 Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ησλ SCM ζπζηεκάησλ 

Με ηελ πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ κία ζεηξά απφ νθέιε. Μέζσ ησλ 

SCM ζπζηεκάησλ, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο, λα απμήζνπλ ηα 

έζνδα, λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, λα επηηαρχλνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο 

απνδνηηθφηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο SCM νδεγεί ζε βειηησκέλε εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ηθαλφηεηα 

απφδνζεο. Όηαλ έλα πξντφλ δελ είλαη δηαζέζηκν φηαλ ην ζέιεη ν πειάηεο, ηφηε απηφο 

πηζαλφηαηα ζα ςάμεη λα ην πξνκεζεπηεί απφ αιινχ, ελψ φηαλ ην θαηάιιειν πξντφλ 

βξίζθεηαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, νη πσιήζεηο απμάλνληαη. 

Δπηπιένλ, επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ζ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο εηαηξείεο λα κεηψλνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Απηφ ην θφζηνο 

πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά πιηθψλ, ηελ ηήξεζε απνζεκάησλ θαη ην θφζηνο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ ζσζηή νξγάλσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο επηρείξεζεο, κε 

ηε βνήζεηα ελφο ζχγρξνλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα κεηψζεη δξαζηηθά 

ην θφζηνο απνζήθεπζεο, λα βειηηψζεη ηελ θπθινθνξία ησλ απνζεκάησλ θαη λα 

επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, έηζη ψζηε ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

ηεο επηρείξεζεο λα είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε. 

Έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη φηη επηηξέπεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν θεληξηθφο 

ζπληνληζκφο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπιά επίπεδα 

πξφζβαζεο θαη εγθξίζεσλ πξνκεζεηψλ, δηαηεξψληαο έλα θεληξηθφ ζεκείν πξφζβαζεο 

θαη ηήξεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηαπηφρξνλα δηαρένληαο ηηο πιεξνθνξίεο ζε δηάθνξα 

ζεκεία ζηελ επηρείξεζε. Αθφκε, ηα SCM ζπζηήκαηα παξέρνπλ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ, πεξηιακβάλνληαο κεραληζκνχο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη 

βάζε αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ γηα λα επηηπγράλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ επίπεδνπ 

ππεξεζηψλ, ελψ επηηξέπεηαη ε παξαθνινχζεζε θίλεζεο ησλ πξντφλησλ ζε φιε ηελ 
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εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πσιήζεσλ, ηνπ 

απνζέκαηνο θαη άιισλ ζηνηρείσλ ησλ πξντφλησλ θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηα κέιε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Πην 

ιεπηνκεξψο, βνεζνχλ ηνπο ηειεπηαίνπο λα απνθαζίδνπλ ηη θαη πφηε λα παξάγνπλ, λα 

απνζεθεχνπλ θαη λα δηαθηλνχλ, λα δηαβηβάδνπλ γξήγνξα παξαγγειίεο, λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε παξαγγειηψλ λα ειέγρνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ 

απνζεκάησλ, λα πξνγξακκαηίδνπλ ηελ παξαγσγή κε βάζε ηε δήηεζε θαη λα 

επηθνηλσλνχλ γξήγνξα ηηο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ. 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ πξνο φθειφο ηνπο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρεη ην Γηαδίθηπν (Internet) ζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. ην 

παξειζφλ, νη επηρεηξήζεηο θαηαλάισλαλ πνιχ ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ λέα 

ζρέδηα ιεηηνπξγίαο. ήκεξα, ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet) κεηψλεη απηφ ην ρξφλν ζε ψξεο αθφκε θαη 

ζε ιεπηά.78 Σν Internet ρξεζηκνπνηείηαη σο ππφβαζξν γηα ηε ζπλεξγαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ αλάκεζα ζε φινπο ηνπο εηαίξνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.79  

  

 

3.4 Δλζσκάησζε ησλ ηξαηεγηθώλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ERP, 

CRM, SCM ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο  

 

 
Οη επηρεηξήζεηο επηδεηνχλ ζήκεξα αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ νινθιήξσζεο ησλ 

δηαιεηηνπξγηθψλ ηνπο δηεξγαζηψλ απφ εθείλνλ πνπ πξνζθέξνπλ νη παξαδνζηαθέο 

επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο. Θέινπλ λα επηηχρνπλ ζηελή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ. 

Δπηπιένλ, ζέινπλ λα επηηχρνπλ ζηελή ζχλδεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ ζπζηεκάησλ 
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κε εθείλα ησλ πειαηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. 

Παξάιιεια, νη επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξε αμία απφ ηηο 

επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο, ηηο ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ θαη άιιεο ηερλνινγίεο 

νινθιήξσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο απηέο σο βάζε γηα λέεο ππεξεζίεο ζε επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν.  

ε κηα επηρείξεζε ε εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ CRM θαη SCM δελ πξφθεηηαη λα 

είλαη ιεηηνπξγηθή εάλ δελ ζπζρεηηζηεί κε ην ERP, δηφηη ηα ζπζηήκαηα CRM θαη SCM 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθά, ρξεηάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην 

ERP ζχζηεκα. Απηή ε ζρέζε βέβαηα δελ είλαη ακθίδξνκε. Έλα ERP δελ παξνπζηάδεη 

θακία νπζηαζηηθή εμάξηεζε απφ ηα ζπζηήκαηα CRM θαη SCM. Απηφ πνπ ελψλεη ινηπφλ 

απηά ηα παξαπάλσ ζηξαηεγηθά ζπζηήκαηα είλαη πξψηνλ, ην γεγνλφο φηη γηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα CRM θαη SCM, πξέπεη ε νινθιήξσζε ηνπο 

λα γίλεη κε ην ζχζηεκα ERP θαη δεχηεξνλ, φηη θαη ηα ηξία παξαπάλσ ζηξαηεγηθά 

ζπζηήκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα κηα επηρείξεζε θαη κπνξνχλ λα ηεο 

πξνζδψζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Όηαλ ηα ζπζηήκαηα απηά ελζσκαηψλνληαη, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ  αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ. Παξφιν πνπ ηα ζπζηήκαηα CRM θαη SCM πνιιέο θνξέο πηνζεηνχληαη 

σο μερσξηζηά κνληέια θαη ην θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη 

θνξείο ππνζηήξημεο, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο εληαίν ζχλνιν θαη λα απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. Οη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ κηα ηάζε λα ηα δηαρσξίδνπλ, δηφηη θπξηαξρεί ε αληίιεςε φηη ην θάζε 

έλα απφ απηά εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο θαη θαηλνκεληθά αλεμάξηεηνπο ζθνπνχο. 

Χζηφζν, εάλ νη επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, 

απηέο νη ζηξαηεγηθέο εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληαιιαγή δηαδηθαζηψλ απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν, θαζνδεγνχκελεο απφ θνηλνχο 

επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο. Ζ ελζσκάησζε απηή ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε φισλ ησλ 

πεξηνρψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Έηζη, φηαλ νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη φηη 

δελ ππάξρνπλ εκπφδηα αλάκεζα ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ηφηε νη 

επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο ελζσκαηψλνληαη πιήξσο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο θάζε 

επηρείξεζεο. 
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3.5 ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλώζεο 

 

 

Οη επηρεηξήζεηο εθηίζεληαη ζήκεξα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ, κεηαβάιιεηαη δηαξθψο θαη 

επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηερλνινγηθέο, πνιηηηθέο θαη επηζηεκνληθέο αιιαγέο. Οη 

αγνξέο αιιάδνπλ θαη ν δηεζλήο αληαγσληζκφο εληείλεηαη. Οη πειάηεο γίλνληαη φιν θαη 

πην απαηηεηηθνί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα, ηελ επειημία θαη ηελ ηαρχηεηα. 

Οη αληαγσληζηηθέο απεηιέο αλαπηχζζνληαη θαζεκεξηλά, ελψ ε αλαγλψξηζε θαη ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ απνηεινχλ θξίζηκν παξάγνληα 

επηηπρίαο. Ζ επνρή φπνπ νη θαλφλεο ήηαλ ζηαζεξνί, ε ηεξαξρία δνκεκέλε, νη 

αληαγσληζηέο γλσζηνί, νη πειάηεο πηζηνί θαη ην κέιινλ πξνβιέςηκν, έρεη πεξάζεη 

αλεπηζηξεπηί. Ζ απαίηεζε γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε είλαη λα πξνζαξκφζεη ην 

εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ γηα λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο ζπλζήθεο, αιιά θαη λα 

δηακνξθψζεη λέεο ζρέζεηο – βαζηζκέλεο ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε – κε ηνπο 

πειάηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 

Οη ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο, νη δπλαηφηεηεο θαηλνηνκίαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο, νη βέιηηζηεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, νη παηέληεο, ε γλψζε πνπ ε 

επηρείξεζε έρεη ζπζζσξεχζεη γηα ηελ αγνξά θαη ηνπο πειάηεο ηεο θαη ε γλψζε γηα ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο, απνηεινχλ ηνλ πιένλ πνιχηηκν πφξν ηεο. Ζ ζσζηή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα απνηειέζεη δηαηεξήζηκν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε. 

Μέρξη πξφζθαηα, πνιιέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχζαλ επηηπρψο βαζηζκέλεο ζηελ 

αηνκηθή γλψζε κεξηθψλ βαζηθψλ ζηειερψλ ηνπο. Παξφηη ε εμαηνκηθεπκέλε γλψζε είλαη 

κέγηζηεο αμίαο θαη αλαληηθαηάζηαηε, ην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ απαηηεί 

ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηεο ζπιινγηθήο επηρεηξεκαηηθήο γλψζεο ηνπ ζπλφινπ κίαο 

εηαηξείαο. Ζ επηρεηξεκαηηθή γλψζε βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε ζηηο δεμηφηεηεο ησλ 

ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο, ζηα δίθηπα (είηε άηππα είηε ηππηθά) κεηαμχ ησλ ζηειερψλ, ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, θαη, ηέινο, ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί (ηα ρεηξφγξαθα, αιιά θπξίσο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.80 

Ο φξνο «δηαρείξηζε γλψζεο» (knowledge management) ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο 

γηα λα πεξηγξάςεη έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη πξνζεγγίζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία, ζηελ επεμεξγαζία, θαη ζηε δηάρπζε γλψζεο θαη 

ηερλνγλσζίαο. Ο ζηφρνο, φκσο, ηεο ζχγρξνλεο αληηκεηψπηζεο ηεο δηαρείξηζε ηεο 

γλψζεο δελ είλαη ε έκθαζε ζε κεζφδνπο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθφ, αιιά ε 

                                                
80

 Μέληδαο Γ., "Γηαρείξηζε Γλψζεο: Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Πξφθιεζε ηνπ 21
νπ

 Αηψλα" 
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δεκηνπξγία εθείλνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα δηεπθνιχλεη θαη ζα 

ππνζηεξίμεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηεο γλψζεο, κε ηειηθφ 

ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθήο αμίαο. ρεηηθφο είλαη θαη ν νξηζκφο πνπ έρεη 

δηαηππσζεί απφ ην Know-Net (Open Source for Collaborative Knowledge Development 

and Learning): «Η δηαρείξηζε γλώζεο είλαη κία λέα δηνηθεηηθή πξαθηηθή 

(management discipline) πνπ αθνξά ζηε ζπζηεκαηηθή θαη ζπιινγηθή δεκηνπξγία, 

δηάρπζε θαη ρξήζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο γλώζεο, κε ζθνπό ηε ξηδηθή βειηίωζε ηεο 

νξγαλωηηθήο απνδνηηθόηεηαο, ηε βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο αληαγωληζηηθόηεηαο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο». 

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ ζπλεθηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο γλψζεο 

πνπ λα είλαη ζπλεπείο κε ηνπο ζηφρνπο αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο, 

ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο δηείζδπζεο ζε λέεο αγνξέο θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο 

επηδηψμεηο. Με άιια ιφγηα, πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα έλα 

δήηεκα πνπ είλαη, απφ ηε θχζε ηνπ, ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο.81 Σα παξαπάλσ νδήγεζαλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

γλψζεο ζπιιέγνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο 

θαζηζηνχλ δηαζέζηκεο νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε ρξεηάδνληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ 

επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο θαη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο.82 Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπλδένπλ 

ηελ επηρείξεζε κε εμσηεξηθέο πεγέο γλψζεσλ. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεσλ ππνζηεξίδνπλ δηεξγαζίεο γηα ηελ 

απφθηεζε, απνζήθεπζε, δηαλνκή  θαη εθαξκνγή γλψζεσλ, θαζψο θαη δηεξγαζίεο γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ γλψζεσλ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ επηρείξεζε. ηελ νπζία, είλαη 

έκπεηξα ζπζηήκαηα, ηα νπνία θσδηθνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζε 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απφ άιια κέιε ηεο επηρείξεζεο. 

Οη δπλαηφηεηεο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο είλαη νη αθφινπζεο83: 

1. πγθεληξψλεη θαη νινθιεξψλεη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηαθίλεζε ηεο γλψζεο θαη ηελ επηθνηλσλία ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ 

2. πκβάιιεη ζηελ απφθηεζε θαη ηελ επαχμεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο ή θαη ζηε 

δεκηνπξγία λέαο  

                                                
81 Baumard, P, "From infowar to knowledge warfare: preparing for the paradigm shift",  Intelligence 

Newsletter,1996 
82

 Laudon Κ. – Laudon Ξ., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο Δπηρείξεζεο”, 6
th
 

edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall, 2005 
83

 Γνπθίδεο Η., εκεηψζεηο Μαζήκαηνο “Γηνίθεζεο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο", Σκήκα Γηνηθεηηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2003 
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3. Δπηηξέπεη λα εμάγεηαη θαη λα δνκείηαη ε γλψζε κηαο νκάδαο αηφκσλ ή ελφο 

κεκνλσκέλνπ αηφκνπ  

4. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα θσδηθνπνίεζεο θαη απνζήθεπζεο ηεο γλψζεο  

5. Βνεζά ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γλψζεο απφ άιια κέιε ηεο επηρείξεζεο ή θαη 

εθηφο απηήο. 

 

 

3.6 Νέα ζηξαηεγηθά εξγαιεία ζην ζύγρξνλν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ 

 

 

Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα πνιπηάξαρν θαη απξφβιεπην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ κεηαβάιιεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη φπνπ ηίπνηα 

δελ είλαη ζηαζεξφ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, νη δεκνγξαθηθέο 

αιιαγέο, νη πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο θαη νη δηνηθεηηθέο αλαδηαξζξψζεηο έρνπλ 

ζπληειέζεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, κε απνηέιεζκα ε θχζε πνιιψλ θιάδσλ λα κεηαβάιιεηαη 

πνιχ γξήγνξα θαη νη επηρεηξήζεηο λα βιέπνπλ ηνπο αληαγσληζηέο, ηνπο πειάηεο θαη 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο λα κεηαζρεκαηίδνληαη θαη λα αιιάδνπλ πνιχ γνξγνχο ξπζκνχο. 

Σα παξαδνζηαθά εξγαιεία ζηξαηεγηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νξγαλψλνπλ 

πξνζεθηηθά ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κίαο επηρείξεζεο, 

αιιά δεκηνπξγνχλ ζηαηηθέο θαηεγνξίεο θαη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ζεσξψληαο φηη ν 

θιάδνο ζηνλ νπνίν αλήθεη θάζε επηρείξεζε είλαη ζαθψο νξηζκέλνο θαη φηη θάζε 

νξγαληζκφο/επηρείξεζε γλσξίδεη αθξηβψο πνηνη είλαη νη εθάζηνηε αληαγσληζηέο, 

πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ηεο. Αθφκε, ζεσξνχλ φηη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

επηβηψζνπλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ κφλν κεηαβάιινληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νξηζκέλα παξαδνζηαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα 

νπνία ζηελ αιπζίδα αμίαο κίαο επηρείξεζεο δελ ππνινγίδνπλ ή ππνβαζκίδνπλ ηελ 

απεηιή απφ λενεηζεξρφκελνπο αληαγσληζηέο, ζεσξψληαο φηη ηα φξηα ηνπ θιάδνπ θαη 

ηεο βηνκεραλίαο παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη νη ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε ζηνλ θιάδν είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα ζηξαηεγηθά απηά εξγαιεία λα αληηκεησπίδνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ σο ζηαηηθφ θαη λα πξνβιέπνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο 

αληηιακβαλφκελα ηα φξηα ηνπ θάδνπ σο ζαθψο θαη δηαθξηηά νξηζκέλα. 
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Σα λέα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά εξγαιεία ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ππνβφζθνπζα 

ινγηθή, ηηο απνθάζεηο, ηα ζελάξηα θαη ηα θίλεηξα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία αμίαο ζε κία επηρείξεζε. Σα εξγαιεία απηά αληί λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηαζεξά πιαίζηα εξγαζίαο θαη αλαθνξάο, φπσο ε αλάιπζε ηνπ θιάδνπ, 

ρξεζηκνπνηνχλ ζελάξηα εξγαζίαο θαη πιάλα δξάζεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε εθάζηνηε επηρείξεζε θαζψο θαη νη ππφινηπεο πνπ ζπλδένληαη κε 

απηήλ. Σα ζελάξηα εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ ραξαθηήξσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κία επηρείξεζε, ηνπο ηξφπνπο δηαζχλδεζεο ηνπο, ηνπο θαλφλεο 

πνπ αθνινπζνχλ, ηηο άηππεο θαη ηππηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαη ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε δεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί αμία. Απηά ηα πιάλα 

δξάζεο απνθξππηνγξαθνχλ ηα θίλεηξα ησλ νξγαληζκψλ, ηνπο λένπο θαλφλεο θαη 

ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα ζηελ επηρείξεζε, ψζηε νη κειινληηθέο ελέξγεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ λα κελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ ηξέρνπζα επηρεηξεκαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα. 

Σα ζελάξηα εξγαζίαο απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ κνληέισλ δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαρείξηζε 

ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αλάιπζε θαη ην ζρέδην δξάζεο. Τπνρξεψλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα εζηηάδνπλ ζηα αίηηα 

ησλ αιιαγψλ θαη φρη ζηα ζπκπηψκαηα, επεμεγψληαο ηε ινγηθή ηεο επηηπρίαο θαη φρη ηηο 

ππνζέζεηο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ απηήλ. Δπηπξνζζέησο, ηα εξγαιεία απηά βνεζνχλ 

ηηο επηρεηξήζεηο λα αμηνινγνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θάζε ζηξαηεγηθήο, ιακβάλνληαο 

ππ‟ φςηλ φηη ε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα πξνυπνζέηεη ηελ αιιαγή ησλ ζπλδέζκσλ ηεο 

εηαηξείαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο αγνξαζηέο, ηνπο πειάηεο θαη ηα ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα. Σα ζελάξηα εξγαζίαο κειεηνχλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

είλαη επηηπρεκέλε επαλαδηαηππψλνληαο θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην ξφιν θαη ην 

φξακα ηεο, ή αθφκα εμειίζζνληαο, κεηαζρεκαηίδνληαο ή ηξνπνπνηψληαο ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. Σα ζελάξηα εξγαζίαο θαη πιάλα δξάζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχγρξνλα ζηξαηεγηθά εξγαιεία πξέπεη λα είλαη ζπλερψο 

ελεκεξσκέλα φζν αιιάδεη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη 

δεκηνπξγνχληαη λένη ξφινη κέζα ζηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο. 

Σα ζελάξηα γηα ηα νπνία έγηλε ιφγνο παξαπάλσ κπνξνχλ αλαπηπρζνχλ ζε δχν 

επίπεδα, ζε επηρεηξεζηαθφ (corporate level) θαη επηρεηξεκαηηθφ (business level). Σα 

επηρεηξεζηαθά ζελάξηα πεξηγξάθνπλ ηε ινγηθή κε ηελ νπνία γίλεηαη ε δεκηνπξγία θαη 

πξφζζεζε αμίαο ζηελ επηρείξεζε θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ ηα δηνηθεηηθά θέληξα ηεο επηρείξεζεο. Σα ζελάξηα απηά πεξηιακβάλνπλ 

ζρέδην πνπ πεξηγξάθεη ηηο ζπλέξγεηεο ζε κία επηρείξεζε, αλαιχνληαο πψο ηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ζε κία επηρείξεζε αιιεινεληζρχνληαη θαη πψο γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ 
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ζρέζεσλ απηψλ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο ζα είλαη εθηθηή ε πξφζζεζε αμίαο. Αθφκε, πεξηιακβάλνπλ ζρέδην πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν αλαιχεη πσο ε 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαη ην θεθάιαην ηεο γηα λα 

δεκηνπξγήζεη θέξδνο. Σα επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά απφ 

ηα επηρεηξεκαηηθά δηφηη νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε πξφζζεζε αμίαο θαη πεξηιακβάλνπλ ην 

ζχλνιν ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ θαη θηλήηξσλ πνπ εληνπίδνληαη ζε κία επηρείξεζε, 

ηνπο ζπλδέζκνπο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, θαη πεξηγξάθνπλ 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε πξφζζεζε αμίαο. 

Σα ζελάξηα εξγαζίαο θαη ζρέδηα δξάζεο πξέπεη λα εμεηάδνπλ φιεο ηηο επθαηξίεο πνπ 

ππάξρνπλ κέζα θαη έμσ απφ έλαλ θιάδν, λα εζηηάδνπλ ζηνπο ζπλδέζκνπο αλάκεζα ζε 

κία επηρείξεζε θαη ζε άιιεο νληφηεηεο (πψο αιιεινεπεξεάδνληαη θαη πψο απηφ γίλεηαη 

αληηιεπηφ ζηελ αγνξά), ελψ παξάιιεια πξέπεη λα είλαη επηθεληξσκέλα ζηηο ελέξγεηεο 

πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία αμίαο θαη λα κελ βαζίδνληαη ζε κεκνλσκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο. Σα ζελάξηα πξέπεη λα αληαλαθινχλ ηηο κειινληηθέο ελέξγεηεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηηο αιιαγέο πνπ ζθνπεχεη λα πξαγκαηνπνηήζεη απηή. 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζελάξηα εξγαζίαο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ 

ζηα αθφινπζα. Αξρηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

απαιιαρζνχλ απφ ηηο θξπκκέλεο ππνζέζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπκβαηηθά 

παξαδνζηαθά εξγαιεία θαη ζπζηήκαηα ζηξαηεγηθήο. Με ηα εξγαιεία απηά δίλεηαη 

έκθαζε ζε δπλακηθή ηνπ εθάζηνηε πεξηβάιινληνο θαη ζηηο αιιειεμαξηήζεηο πνπ 

νδεγνχλ ζε επηηπρία. Δπίζεο, αληί λα απνκνλψλνπλ μερσξηζηά ηκήκαηα ζε κία 

επηρείξεζε, πεξηγξάθνπλ ηηο πνιπάξηζκεο ζρέζεηο πνπ θαιείηαη λα δηεπζεηήζεη έλαο 

νξγαληζκφο, Έηζη, ν φξνο επηρείξεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηαπηφρξνλα ηφζν 

αληαγσληζηέο, φζν πξνκεζεπηέο θαη αγνξαζηέο. Δζηηάδνπλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κία επηρείξεζε κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε έλα ζπλεξγαηηθφ δίθηπν 

δεκηνπξγίαο αμίαο, θαη ηέινο, επηθεληξψλνληαη ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα αμίαο, θαη φρη 

ζε κεκνλσκέλα ηκήκαηα, δίλνληαο έκθαζε ζην πψο πξφθεηηαη λα αιιάμεη ε αγνξά.84 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ – L’OREAL Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ 4νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην απηφ ζα κειεηεζεί ε πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο L‟OREAL 

Α.Δ. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε θαη λα πεξηγξαθεί ε επίδξαζε ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο ζηελ αιπζίδα αμίαο θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, κέζα απφ ηε δηακφξθσζε ελφο case study θαη ηελ αλάιπζε ηνπ. Ζ 

επηινγή ηεο επηρείξεζεο θαζνδεγήζεθε απφ ηνλ εγεηηθφ ξφιν ηεο L‟OREAL ζηνλ 

θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη είλαη κηα εηαηξεία επξέσο γλσζηή 

θαη παξνπζηάδεη κηα καθξνρξφληα πνξεία ζηνλ θιάδν, θαηέρνληαο ζεκαληηθά κεξίδηα 

αγνξάο. 

 

4.1 Ο όκηινο L’OREAL - Ηζηνξηθό ηεο επηρείξεζεο  

 

 

Ζ L‟OREAL νθείιεη ηελ χπαξμε ηεο ζηνλ Γάιιν ρεκηθφ θαη εξεπλεηή Eugène Schueller, 

ν νπνίνο ίδξπζε ην 1909 ζηε Γαιιία κία εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Société Française 

des Teintures Inoffensives pour Cheveux, ιαλζάξνληαο κία πξσηνπνξηαθή formula γηα 

ηελ βαθή ησλ καιιηψλ ε νπνία έθεξε ην φλνκα «L‟Aureale».Σα πξψηα ρξφληα ηα 

ηκήκαηα ησλ πσιήζεσλ, ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ήηαλ 

πνιχ πεξηνξηζκέλα. Ζ κεγάιε απήρεζε πνπ είρε απηφ ην πξντφλ ζην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο κε άκεζν επαθφινπζν ηελ 

αλάγθε γηα πηνζέηεζε θαηλνηνκίαο. Σν 1939 ε εηαηξεία νλνκάδεηαη πιένλ L‟OREAL.85 

Ζ δηεζλήο επέθηαζε μεθίλεζε πνιχ λσξίο. Σν 1910 ε εηαηξεία έθαλε ηα πξψηα βήκαηα 

ζηελ Ηηαιία, ελψ ην 1914 ηδξχεηαη επξσπατθφ δίθηπν κε αληηπξνζψπνπο ζηελ Ηηαιία, 

ζηελ Ηζπαλία, ζηελ Οπγγαξία, ζην Βέιγην, ζηελ Οιιαλδία, ζηελ Διβεηία θαη ζηελ 

Ρσζία. Σν 1930 ε επηρείξεζε εθπξνζσπείηαη ήδε ζε 18 ρψξεο. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄60 ην κεξίδην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο L‟OREAL εθηφο Γαιιίαο 

αλέξρεηαη ζην 3%, ελψ ην 1985 θηάλεη ην 60%, ζεκεηψλνληαο εληππσζηαθή αχμεζε. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, ε επέθηαζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηηο πέληε 

                                                
85
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επείξνπο. Σελ ίδηα πεξίνδν, ε L‟OREAL ηδξχεη ζπγαηξηθέο ζηε Νφηην Κνξέα, ζηελ 

Σατιάλδε, ζηηο Φηιηππίλεο, ζηελ Ηλδία, ζηε Μαιαηζία θαη ζηε ηγθαπνχξε.  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ε ζεακαηηθή αλάπηπμε νξηζκέλσλ ρσξψλ πξνθαιεί 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε βηνκεραλία θαιιπληηθψλ, κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ε 

επέθηαζε ηεο L‟OREAL ζε παγθφζκην επίπεδν. ήκεξα, ε L‟OREAL δηαζέηεη έλα 

πινχζην ραξηνθπιάθην πνπ πεξηιακβάλεη 23 δηεζλείο κάξθεο (L‟Oréal Professionel, 

Kérastase, Redken, Matrix, Garnier, (L‟Oréal Paris, Maybeline, Vichy, Skinceutical, 

Inneov, La Roche-Posey, Lancôme, Biotherm, The Body Shop, Kiehl‟s, Shu Uemura, 

Helena Rubinstein, Ralph Lauren, Cacharel, Viktor & Rolf, Diesel, Giorgio Armani, 

Yves Saint Laurent) θαη πσιεί κέζσ φισλ ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο 5 δηζεθαηνκκχξηα 

πξντφληα ζε εηήζηα βάζε ζε ζρεδφλ 1 δηζεθαηνκκχξην θαηαλαισηέο, αθνινπζψληαο 

επηζεηηθή πνιηηηθή εμαγνξψλ.  

Οη πέληε βαζηθνί ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο L‟OREAL είλαη νη αθφινπζνη: 

 ηα πξντφληα γηα ηα καιιηά,  

 ηα πξντφληα πεξηπνίεζεο επηδεξκίδαο,  

 ην πξντφληα καθηγηάδ,  

 ηα πξντφληα πγηεηλήο  

 ηα αξψκαηα. 

Σν 2011, ε L‟OREAL έρεη παξνπζία ζε 130 ρψξεο, απαζρνιψληαο δηεζλψο 50.000 

εξγαδνκέλνπο. Παξάιιεια, δηαζέηεη ην 10,41% ησλ κεηνρψλ ζηε θαξκαθνβηνκεραλία 

Sanofi-Aventis, ε νπνία είλαη ηξίηε παγθνζκίσο θαη πξψηε ζηελ Δπξψπε ζε κεξίδην 

αγνξάο. Σαπηφρξνλα, ε L‟OREAL δηαζέηεη δχν θνηλνπξαμίεο κε ηελ Nestle (ηε 

Laboratoires Inneov θαη ηε Galderma). ήκεξα ε επηρείξεζε δηαζέηεη έλα πινχζην 

ραξηνθπιάθην πνπ πεξηιακβάλεη 23 δηεζλείο κάξθεο θαη πσιεί κέζσ φισλ ησλ δηθηχσλ 

δηαλνκήο 5 δηζεθαηνκκχξηα πξντφληα ζε εηήζηα βάζε ζε ζρεδφλ 1 δηζεθαηνκκχξην 

θαηαλαισηέο. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απηή ηε ζηηγκή δηαζέηεη 19 εξγνζηάζηα ζηελ 

Δπξψπε, 8 ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή, 3 ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, 4 ζηελ Αθξηθή θαη ζηνλ 

Δηξεληθφ θαη 4 εξγνζηάζηα ζηελ Αζία.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ νκίινπ, απηή δηακνξθψλεηαη σο εμήο86:  

 φκηινο Bettencourt 31% 

 Nestlé 29,8% 

 νκαδηθέο επελδχζεηο (ακνηβαία θεθάιαηα, αζθαιηζηηθά ηακεία θηι.) 2,4%  

 δηάζεζε ζην θνηλφ 36,8% 
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ηνλ Πίλαθα 4.1 παξαηίζεληαη νη βαζηθφηεξεο εμειίμεηο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα 

ηεο εηαηξείαο απφ ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη ζήκεξα. 

Πίλαθαο 4-1: Ηζηνξηθό ηεο επηρείξεζεο L’OREAL 
Πεγή: “100 σπόνια L’OREAL”,  www.loreal.com 

 

 

Σα πην ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεηαη παξαθάησ : 

 1909: ίδξπζε ηεο Société Française des Teintures Inoffensives pour Cheveux, 

ιαλζάξηζκα κίαο πξσηνπνξηαθήο formula γηα ηελ βαθή ησλ καιιηψλ κε ην 

φλνκα «L‟Aureale». 

 1910: επέθηαζε ζηελ Ηηαιία, κε ηε δεκηνπξγία κίαο απνζήθεο ζην Σνξίλν. 

 1914: δεκηνπξγία επξσπατθνχ δηθηχνπ κε αληηπξνζψπνπο ζηελ Ηηαιία, ζηελ 

Ηζπαλία, ζηελ Οπγγαξία, ζην Βέιγην, ζηελ Οιιαλδία, ζηελ Διβεηία θαη ζηελ 

Ρσζία. 

 1930: ε εηαηξεία εθπξνζσπείηαη ήδε ζε 18 ρψξεο. 

 1935: ιαλζάξεηαη ζηελ αγνξά ην πξψην αληειηαθφ πξντφλ ελ νλφκαηη Ambre 

Solaire θαη αξρίδεη λα εκπινπηίδεηαη ε L‟OREAL κε λέα πξντφληα. 

 1939: ε εηαηξεία κεηνλνκάδεηαη ζε L‟OREAL. 

 1955: ζπλεξγαζία  ηεο εηαηξείαο L‟OREAL κε ηελ εηαηξεία Vichy. 

 1964: εμαγνξά ηεο εηαηξείαο θαιιπληηθψλ Lancôme θαη ηεο εηαηξείαο 

πεξηπνίεζεο καιιηψλ Kerastase. 

 1965: εμαγνξά ησλ εξγαζηεξίσλ Garnier. 

 1970: εμαγνξά ηεο Biotherm. 

 1973: εμαγνξά ηεο εηαηξείαο θαιιπληηθψλ Gemey. 

 1985: ην κεξίδην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ εθηφο Γαιιίαο αλέξρεηαη ζην 60%. 

 1989: εμαγνξά ησλ εηαηξεηψλ Helena Rubinstein θαη La Roche-Posay. 

 1990: επέθηαζε ηεο L‟OREAL θαη ζηηο πέληε επείξνπο. 

 1993: εμαγνξά ησλ εηαηξεηψλ Redken 5th Avenue NY θαη Maybelline NY. 

 2000: ην πην γλσζηφ θαξκαθείν ηεο NY ην Kiehl‟s έξρεηαη κέζα ζηελ εηαηξεία 

καδί κε ηα πξντφληα Matrix. 

 2003: θαηαζθεπάδνληαη ζηα εξγαζηήξηα ηεο εηαηξείαο θαιιπληηθά κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ δηάζεκνπ make up artist Shu Uemura. 

 2005: εμαγνξά ηεο SkinCeuticals 

 2006: εμαγνξά ησλ εηαηξεηψλ The Body Shop θαη Sanoflore. 

ΕΝΘΕΤΟ 1: 

Σύντομο Ιστορικό της L’OREAL 
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 2006: ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζηα 15,79 δηο. €, 

ζεκεηψλνληαο αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 8,7% ζπγθξηηηθά κε ην 2005. 

 2008: εμαγνξά ηεο εηαηξείαο θαιιπληηθψλ Yves Saint Laurent Beauté. 

 

 

4.2 Παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζεο L’OREAL Α.Δ. ζηελ Διιάδα 

 

 

Σα πξντφληα ηεο L‟OREAL πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηελ Διιεληθή αγνξά ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟30, ελψ ε πξψηε ζπγαηξηθή ηδξχζεθε ην 1970 ζηελ Αζήλα. Σν 1971 

ιεηηνχξγεζε έλα πξφηππν εξγνζηάζην παξαγσγήο κέρξη ην 1999, ην νπνίν 

θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο απφ ζεηζκηθή θαηαζηξνθή. ήκεξα, ε θχξηα ζπγαηξηθή ηνπ 

Οκίινπ, ε L‟OREAL Α.Δ. κε ηδίξν πάλσ απφ 190 εθαηνκκχξηα επξψ θαη κε κεξίδην 

αγνξάο άλσ ηνπ 30%, απαζρνιεί 650 άηνκα, απφ ηα νπνία νη 200 είλαη ζχκβνπινη 

νκνξθηάο θαη νη 120 είλαη πσιεηέο. 

Ζ L‟OREAL Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ ν νπνίνο 

κπνξεί λα δηαηξεζεί πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα ζαθέζηεξε εηθφλα ηεο ζέζεο 

ηεο εηαηξείαο ζηνπο ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Έηζη, ε ζέζε ηεο L‟OREAL Α.Δ. αλά 

θιάδν δξαζηεξηφηεηαο είλαη87: 

 4ε ζέζε ζηνλ θιάδν θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ 

 1ε ζέζε ζηνλ θιάδν εηδψλ θνκκσηεξίνπ 

 4ε–5ε ζέζε ζηνλ θιάδνο επηιεθηηθήο (αξψκαηα, θξέκεο) 

  2ε-3ε ζέζε ζηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν. 

 

ηνλ Απιψλα δηαηεξείηαη ην θέληξν Logistics ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν θαιχπηεη 

13.000 η.κ. θαη εμππεξεηεί ζπλνιηθά 10.500 πειάηεο, ελψ δέρεηαη 190.000 παξαγγειίεο 

ην ρξφλν. Ο ρψξνο ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη 

θέληξν δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πειαηψλ θαη εμνπζηνδνηεκέλσλ 

ζπλεξγαηψλ. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ιεηηνπξγεί ε θνκκσηηθή Αθαδεκία ηεο 

L‟OREAL πνπ πξνζθέξεη ηερληθή, θαιιηηερληθή θαη επηρεηξεκαηηθή εθπαίδεπζε ζηνπο 

θνκκσηέο πνπ είλαη ζπλεξγάηεο-πειάηεο ηεο εηαηξείαο.  

 

 

                                                
87

 Κιαδηθή Μειέηε– Καιιπληηθά , ICAP, Οθηψβξηνο 2009, Αζήλα  
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4.3 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Γηνίθεζε ηεο  L’OREAL  

 
 
Ζ L‟OREAL έρεη παξνπζία ζε 130 ρψξεο θαη απαζρνιεί δηεζλψο 50.000 εξγαδνκέλνπο, 

ελψ ε L‟OREAL Α.Δ. απαζρνιεί 650 άηνκα, έρεη ηδίξν πάλσ απφ 190 εθαηνκκχξηα € 

θαη κεξίδην αγνξάο πνπ αγγίδεη ην 25%. Οη ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία 

είλαη ρσξηζκέλεο ζε ηέζζεξηο γεσγξαθηθέο δψλεο (Δπξψπε, Αζία, Λαηηληθή Ακεξηθή θαη 

Βφξεηα Ακεξηθή). Ζ Διιάδα αλήθεη ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή δψλε ηεο Δπξψπεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα εληάζζεηαη ζην ηκήκα ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ. Όζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ φκηιν L‟OREAL θαη 

πξνέξρεηαη απφ ηε «κεηέξα εηαηξεία» ζηε Γαιιία. Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

ηνπ νκίινπ είλαη ν Lindsay Owen-Jones. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ νκίινπ  L‟OREAL 

είλαη έλα ζπιινγηθφ φξγαλν φπνπ εθπξνζσπνχληαη ζπιινγηθά φινη νη κέηνρνη, θαη 

δεζκεχεηαη λα ελεξγεί πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. Σν  

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νκίινπ L‟OREAL απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.2 φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηνπ νκίινπ. 

 

 

Πίλαθαο 4-2: Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ηεο L’OREAL 
Πεγή: “Εηαιπική Διακηβέπνηζη και Κοινωνική Εςθύνη ηηρ L’OREAL”, www.loreal.com 

 

ΘΔΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

President & CEO LINDSAY OWEN-JONES 

Chief Executive Officer JEAN-PAUL AGON 

Executive Vice-President Research and 
Innovation 

LAURENT ATTAL 

Managing Director Operations JEAN-PHILIPPE BLANPAIN 

Executive Vice-President Corporate 
Communications and External Affairs 

BEATRICE DAUTRESME 

Managing Director Professional Products 
Division 

NICOLAS HIERONIMUS 

President Consumer Products Division JEAN-JACQUES LEBEL 

Managing Director Active Cosmetics 
Division 

BRIGITTE LIBERMAN 

President Luxury Products Division MARC MENESGUEN 

Executive Vice-President Administration & 
Finance 

CHRISTIAN MULLIEZ 

http://www.loreal.com/
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Managing Director Latin America Zone 
and Africa, Middle East Zone 

ALEXANDRE POPOFF 

Managing Director North America Zone FREDERIC ROZÉ 

Executive Vice-President Human 
Resources 

GEOFF SKINGSLEY 

Managing Director Asia Pacific Zone JOCHEN ZAUMSEIL 

 

Γηα ηελ Διιάδα ην αλψηεξν επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο θαηέρεη ν Πξφεδξνο θαη 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο L‟OREAL Α.Δ., ν νπνίνο ιακβάλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

άκεζα απφ ηνλ Πξφεδξν & Γηεπζχλνληα χκβνπιν ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ θαη έκκεζα 

απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζηελ Γαιιία. χκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα ηεο 

επηρείξεζεο, ην νπνίν παξαηίζεηαη ζην Γηάγξακκα 4.1, ζην δεχηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν 

βξίζθνληαη νη δηεπζχλζεηο ησλ ηεζζάξσλ θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο 

(Γηεχζπλζε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, Γηεχζπλζε πξντφλησλ θνκκσηεξίνπ, 

Γηεχζπλζε επηιεθηηθψλ πξντφλησλ θαη Γηεχζπλζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ), καδί κε 

ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε, ηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ηε Γηεχζπλζε ησλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ (Operations). Σν ηκήκα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ βξίζθεηαη ζε επφκελν δηνηθεηηθφ επίπεδν θαη ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε 

Operations (Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ). 
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Γηάγξακκα 4-1: Οξγαλόγξακκα ηεο L’OREAL Α.Δ.  

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη ηδηαίηεξα λα ηνλίζνπκε φηη ππάξρεη μερσξηζηφ ηκήκα 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζηε L‟OREAL, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε ζεκαζία θαη 

ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε. Σα Π.. 

ππάγνληαη ζηε Γηεχζπλζε ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ (Operations), θαζψο 

δηαρεηξίδνληαη φινπο ηνπο πφξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο, ζπκβάιινπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ζην ζρεδηαζκφ θαη αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

βνεζνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ.  Με ηνλ ηξφπν απηφ, εμπγηαίλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο κέζα 

ζηελ επηρείξεζε, δεκηνπξγνχλ λέεο απνδνηηθφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

νινθιεξψλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο φισλ ησλ ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αιπζίδα 

αμίαο ηεο L‟OREAL, ελψ παξάιιεια, ε ζπκβνιή ηνπο είλαη πνιχ κεγάιε θαηά ηελ 

παξαγγειηνιεςία, ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ, ηε δηαρείξηζε παξαγγειηψλ θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

 Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο ησλ Π.. είλαη θάηνρνο πηπρίνπ Μαζεκαηηθψλ, 

παξνπζηάδεη κηα 27εηή επαγγεικαηηθή πνξεία ζηελ L‟OREAL θαη θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ 

Γηεπζπληή ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ηα ηειεπηαία 5 έηε. Ζ πνιχρξνλε πείξα 

ηνπ, ζπλδπαζηηθά κε ηηο γλψζεηο πνπ έρεη πάλσ ζηελ ηερλνινγία, ζηελ πιεξνθνξηθή 

Πρόεδροσ  

και  

Διευθφνων Σφμβουλοσ 

Οικονομική 
Διεφθυνςη 

Διεφθυνςη 
Ανθρωπίνου 
Δυναμικοφ 

Διεφθυνςη 
Operations 

Διεφθυνςη 
Πληροφοριακών 

Συςτημάτων 

Διεφθυνςη 
Καταναλωτικών 

Προϊόντων  

Διεφθυνςη 
Προϊόντων 

Κομμωτηρίου 

Διεφθυνςη 
Φαρμακευτικών 

Προϊόντων 

Διεφθυνςη 
Επιλεκτικών 
Προϊόντων 
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θαη ζηα Π.., ηνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρεη κία ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε 

γλψζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο ζα 

θαιπθζνχλ απφ ηα Π..  

 

 

4.4 Όξακα, Απνζηνιή, Φηινζνθία θαη ηόρνη ηεο L’OREAL  

 
 
Σν όξακα ηεο L‟OREAL είλαη ην εμήο88:           

«Η νηθνλνκηθή επεκεξία, ε νπνία ζα απνιακβάλεηαη από όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνύλ ην ηαιέλην, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ αθνζίωζε ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο, 

ν κεηαζρεκαηηζκόο ηεο επηρείξεζεο ζε έλα ρώξν πξνζωπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

επηηπρίαο, ν νπνίνο ζα ζπγθεληξώλεη ην πην ηθαλό πξνζωπηθό θαη ζα εληζρύεη ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα, θαη ηέινο, ε ζπλερήο επηδίωμε γηα εμαζθάιηζε όηη ε επηρείξεζε 

ιεηηνπξγεί ωο έλαο ‘παγθόζκηνο πνιίηεο’ κε δέζκεπζε γηα βηώζηκε αλάπηπμε.» 

Ζ απνζηνιή ηεο L‟OREAL ζπλνςίδεηαη ζηηο παξαθάησ θξάζεηο:                              

«Σηε L'ORΕAL, πηζηεύνπκε όηη ν θαζέλαο επηδηώθεη ηελ νκνξθηά. Η απνζηνιή καο είλαη 

λα βνεζήζνπκε ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ζε όιν ηνλ θόζκν λα ζπλεηδεηνπνηνύλ 

απηή ηελ επηδίωμε, λα εθθξάζνπλ ηηο αηνκηθέο πξνζωπηθόηεηεο ηνπο ζην έπαθξν, θαη λα 

ηνπο αθνινπζήζνπκε ζε θάζε βήκα ηεο δωήο ηνπο. Απηό είλαη πνπ δίλεη λόεκα θαη αμία 

ζηελ επηρείξεζή καο, θαζώο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή δωή ηωλ εξγαδνκέλωλ καο. 

Είκαζηε πεξήθαλνη γηα ην έξγν καο.» 

Με παξνπζία ζε 120 ρψξεο, ε L‟OREAL εμειίζζεηαη γχξσ απφ κία θηινζνθία89:        

«Να θαηλνηνκεί θαη λα πξνζθέξεη ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο θαηαλαιωηέο ηα 

θαιύηεξα πξνϊόληα, ζηελ θαιύηεξε ηηκή. Μία θηινζνθία πνπ πεγάδεη από ηελ έξεπλα 

ηωλ εξγαζηεξίωλ θαη από ηελ επηζπκία λα θάλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηερλνγλωζία 

πξνζηηή ζε όινπο. Μέζα από ηε δηαξθή αλαδήηεζε ηεο ηειεηόηεηαο, ε L’OREAL 

δηακνξθώλεη ην κέιινλ ηεο νκνξθηάο. Φάξε ζηηο δεζκεύζεηο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ζεβαζκνύ πξνο ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο όινπ ηνπ θόζκνπ, θαηόξζωζε λα βξεζεί 

ζηελ πξώηε ζέζε παγθνζκίωο ζην ρώξν ηεο νκνξθηάο. Η θηινζνθία ηεο L’OREAL είλαη 

όηη θαζέλαο, αλεμαξηήηωο ειηθίαο, θύινπ ή πξνέιεπζεο, "ην αμίδεη", γη απηό θαη 

ππεξαζπίδεηαη ην δηθαίωκα ζηελ νκνξθηά, ην δηθαίωκα ζε θάζε ηύπν νκνξθηάο, ην 

δηθαίωκα ηνπ θαζελόο λα ιάκπεη από ράξε θαη ζηγνπξηά.» 

                                                
88

 http://www.lorealparis.gr 
89

 http://www.loreal.com/_en/_ww/html/our-company/company-overview.aspx 

http://www.lorealparis.gr/
http://www.loreal.com/_en/_ww/html/our-company/company-overview.aspx
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Όζνλ αθνξά ηνπο ζηόρνπο (goals) ηεο L‟OREAL, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηε 

δεκηνπξγία λέσλ εξγνζηαζίσλ ηα επφκελα ρξφληα, ε εηαηξεία θηινδνμεί λα 

δεκηνπξγήζεη κεγάιεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο θαη λα έξζεη ζε 

επαθή κε λένπο θαηαλαισηέο, ελψ παξάιιεια επηζπκεί λα εηζέιζεη ζε λένπο θιάδνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηνλ θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ, ζα 

ζπλερίζεη λα επελδχεη πςειά θεθάιαηα γηα απζηεξή επηζηεκνληθή έξεπλα θαη 

αλάπηπμε. Ο δεδεισκέλνο ζθνπόο (objective) ηεο επηρείξεζεο γηα ηα επφκελα ηξία 

ρξφληα είλαη λα πξνζεγγίζεη έλα δηζεθαηνκκχξην πειάηεο πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζηα πξντφληα ηεο. Δπηπξνζζέησο, ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ε επέλδπζε πςειψλ θεθαιαίσλ ζηηο ρψξεο απηέο θάζε άιιν 

παξά ηπραία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί. χκθσλα κε εθηηκήζεηο, αλακέλεηαη φηη κέζα 

ζηα επφκελα 10 ρξφληα, ε αγνξά ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζα απνηειεί ην 50% 

ηεο αγνξάο θαιιπληηθψλ παγθνζκίσο. 

 

4.5 Κιάδνο Καιιπληηθώλ ζηελ Διιάδα 

 
 
Όζνλ αθνξά ην ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην, ε ΔΔ έρεη ζεζπίζεη θαλφλεο κε ζθνπφ 

ηελ θαζηέξσζε κηαο θνηλήο αγνξάο θαιιπληηθψλ. χκθσλα κε ηελ Οδεγία 

76/768/ΔΟΚ90, «θαιιπληηθφ πξντφλ λνείηαη νπνηαδήπνηε νπζία ή νπνηνδήπνηε 

παξαζθεχαζκα, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα έιζεη ζε επαθή κε δηάθνξα εμσηεξηθά κέξε 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο κε απνθιεηζηηθφ ή θχξην ζθνπφ ηνλ  θαζαξηζκφ ηνπο, ηνλ 

αξσκαηηζκφ ηνπο ή ηελ εκθάληζή ηνπο ή λα δηνξζσζνχλ νη νζκέο ηνπ ζψκαηνο». Βάζε 

απηνχ ηνπ νξηζκνχ, ηα πξντφληα ηνπ θιάδν ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

 

 Πξντφληα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο,  φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα αθξφινπηξα,  νη 

θξέκεο ζψκαηνο, πξνζψπνπ ή ρεξηψλ, πξντφληα μπξίζκαηνο θηι.  

 Πξντφληα πεξηπνίεζεο καιιηψλ,  φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα ζακπνπάλ,  νη 

καιαθηηθέο θξέκεο καιιηψλ, νη κάζθεο καιιηψλ, νη βαθέο καιιηψλ, πξντφληα 

styling, θ.ιπ. 

 Πξντφληα καθηγηάδ 

 Αξψκαηα-Κνιφληεο 

ηελ Διιάδα ε παξαγσγή θαιιπληηθψλ μεθίλεζε ην 1864 απφ ηελ επηρείξεζε  Φ.  
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Γεσξγαληάο  ΑΔΒΔ. Απφ ην 1900 έσο θαη ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα, έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο αξθεηέο επηρεηξήζεηο, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ πεξηνξηδφηαλ ζηηο 

ηνπηθέο αγνξέο, ελψ αξγφηεξα μεθίλεζε θαη ε παξαγσγή θαιιπληηθψλ, θαηφπηλ αδείαο  

νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Αξρηθά, ε δήηεζε θαιιπληηθψλ θαιππηφηαλ απφ ηα εγρψξηα 

πξντφληα. Με ηελ θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ ζηα πιαίζηα ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο  

Αγνξάο ην 1992, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηξάθεθαλ ζηηο εηζαγσγέο θαιιπληηθψλ  

πξντφλησλ κε απνηέιεζκα πιένλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο λα θαιχπηεηαη απφ 

εηζαγφκελα πξντφληα91. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ θαιιπληηθψλ απνηειεί ν έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ 

επηθξαηεί κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Πνιιέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή, εηζαγσγή θαη εκπνξία θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, 

ελψ κεγάινο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ 

αγνξά, θπξίσο ζε νξηζκέλα δίθηπα δηαλνκήο – φπσο ζην θαλάιη ηεο επηιεθηηθήο θαη ηεο 

επξείαο δηαλνκήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν 

θαη λα δηεπξχλνπλ ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνπλ ζηελ αγνξά, αξθεηέο επηρεηξήζεηο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ θπθινθνξία νινέλα θαη πην εμεηδηθεπκέλσλ θαη  θαηλνηνκηθψλ 

πξντφλησλ. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θαη ηα «νηθνινγηθά-βηνινγηθά» θαιιπληηθά, ε 

δήηεζε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο πνπ δείρλνπλ 

αξθεηνί θαηαλαισηέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ηνπο. 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηε δήηεζε θαιιπληηθψλ 

είλαη ε δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ (θχιν, ειηθία θιπ.), ε δηαθήκηζε, ε επνρή, νη 

αιιαγέο ηεο κφδαο, ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ηηκή. Όζνλ αθνξά 

ηελ πξνζθνξά ζηνλ θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηνλ θιάδν απηφ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ 

αζρνιείηαη κε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο θαιιπληηθψλ – παξαγσγή ή θαη 

εηζαγσγέο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε θιάδνπο εθηφο ησλ 

θαιιπληηθψλ, φπσο ησλ θαξκαθεπηηθψλ θαη παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο 

θαη ησλ ρεκηθψλ θαη ησλ απνξξππαληηθψλ. 

Βαζηθφ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ε δηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο ηνπο. Ο αληαγσληζκφο είλαη κεγάινο ζην θαλάιη ηεο επξείαο θαη επηιεθηηθήο 

δηαλνκήο, θαζψο ηα θαιιπληηθά πνπ δηαλέκνληαη κέζσ απηψλ ησλ θαλαιηψλ είλαη 

πνιιά, ελψ δελ ππάξρνπλ αμηνζεκείσηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ηηκή θαη ηελ πνηφηεηά 
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ηνπο. Σα θαλάιηα δηαλνκήο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 Γίθηπν επξείαο δηαλνκήο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζνππεξ-κάξθεη θαη ηα εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα κε ηκήκαηα self-service ζηα είδε θαιιπληηθψλ.  

 Γίθηπν επηιεθηηθήο δηαλνκήο,  πνπ πεξηιακβάλεη ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 

θαιιπληηθψλ, φπνπ εηδηθεπκέλνη πσιεηέο παξέρνπλ ζπκβνπιέο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θαη νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ 

θάπνηα πξντφληα 

 Γίθηπν θαξκαθείσλ   

 Γίθηπν θνκκσηεξίσλ 

 Γίθηπν απεπζείαο πσιήζεσλ 

 Γίθηπν ηλζηηηνχησλ αηζζεηηθήο 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εηζαγσγηθή δηείζδπζε ζηνλ θιάδν έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο αξθεηέο ακηγψο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζηξαθεί 

πιένλ ζηνλ εηζαγσγηθφ ηνκέα. Οη εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη θπξίσο 

κεγάινπ κεγέζνπο θαη απνηεινχλ ζπγαηξηθέο κεγάισλ νκίισλ ηνπ εμσηεξηθνχ, 

θαηέρνληαο ζεκαληηθά κεξίδηα ηεο αγνξάο. Μεξηθέο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο 

αζρνινχληαη θαη κε ηελ παξαγσγή θαιιπληηθψλ πξντφλησλ θαηφπηλ αδείαο απφ ηε 

κεηξηθή εηαηξεία.  

Ο θιάδνο ησλ θαιιπληηθψλ έρεη αθνινπζήζεη κία ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία ζηελ 

εγρψξηα αγνξά θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ αμία ηεο αγνξάο ηνπ θιάδνπ 

θαιιπληηθψλ εθηηκάηαη ζηα 1,4 δηζ. επξψ, θαη αλαπηχζζεηαη ηελ ηειεπηαία 4εηία κε 

ξπζκνχο ηεο ηάμεο ηνπ 2,7% εηεζίσο. 

ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο, ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη ε 

έιιεηςε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα θπηηθά θαη θπζηθά θαιιπληηθά, ε ειιηπήο 

αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ζεκάησλ πηζηνπνίεζεο ησλ θαιιπληηθψλ απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη γεληθφηεξα αδπλακίεο ζε ζέκαηα ελεκέξσζήο ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηηο 

πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ, απηέο θαηαγξάθνληαη ζεηηθέο γηα νξηζκέλεο αγνξέο φπσο απηή 

ησλ αλδξηθψλ ζεηξψλ, ησλ παηδηθψλ ζεηξψλ αιιά θαη ησλ θπζηθψλ θαη θπηηθψλ θαη 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ην internet αλακέλεηαη λα εληζρπζεί σο ελαιιαθηηθφ 

θαλάιη δηαλνκήο, ελψ αλακέλεηαη ελίζρπζε ηεο πξαθηηθήο ησλ θνηλνπξαμηψλ ησλ 

ειιεληθψλ εηαηξηψλ κε μέλνπο νίθνπο θαιιπληηθψλ γηα αληηπξνζψπεπζε ησλ πξντφλησλ 

ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 
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4.6 Δηζαγσγή ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ζηε L’OREAL Α.Δ. 

 

 

Ο πξψηνο Ζ/Τ έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ζηε L‟OREAL Α.Δ. ην 1982, νπφηε απφ ηε 

ρξνληά απηή άξρηζε λα εμαπιψλεηαη ε πιεξνθνξηθή ζηελ εηαηξεία, ελψ απφ ην 1970 

πνπ ηδξχζεθε ε πξψηε ζπγαηξηθή ηεο L‟OREAL ζηελ Διιάδα, ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηνχζε ρεηξνγξαθηθά ζπζηήκαηα κεραλνγξάθεζεο θαη ηα Π.. ήηαλ ζε πνιχ 

πξψηκν ζηάδην. Σν 1987 ππήξμε ρξνληά ζηαζκφο γηα ηελ L‟OREAL, θαζψο θάζε 

εξγαδφκελνο απέθηεζε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ Ζ/Τ, ελψ ε επηρείξεζε απέθηεζε 18 

ηεξκαηηθά, θαζέλα απφ ηα νπνία ην ρεηξηδφηαλ έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο ρεηξηζηήο. 

Σν 1989 ε επηρείξεζε μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί κεραλνγξαθεκέλα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. Μέρξη ην 1989 ππήξρε πεξηνξηζκέλε ρξήζε πιεξνθνξηψλ απφ ηε δηνίθεζε 

θαη ηνπο δηεπζπληέο γηα ηελ ηηκνιφγεζε, ην ινγηζηήξην θαη ηηο απνζήθεο, θαζψο ε 

θαηαρψξεζε παξαγγειηψλ, ηα ηηκνιφγηα θαη ε εγγξαθή ζηηο θαξηέιεο απνζεθψλ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ην ρέξη. Όπσο είλαη θπζηθφ θαη επαθφινπζν, ε παξάδνζε ησλ 

παξαγγειηψλ γηλφηαλ κε πνιχ κεγάιε θαζπζηέξεζε, δηφηη θάζε πσιεηήο θαηέγξαθε ηηο 

παξαγγειίεο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα θάζε πφιε ρεηξφγξαθα θαη ζηε ζπλέρεηα 

δξνκνινγνχηαλ καδηθά ε παξαγγειία ζηελ εηαηξεία. 

Σν ινγηζηήξην, ε απνζήθε αιιά θαη φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, πνπ γηα ηελ επνρή ζεσξνχληαλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη 

επαξθείο, γηα ηελ θάιπςε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο. Έλα κεγάιν 

πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε ε επηρείξεζε εληνπίδεηαη ζηηο δπζθνιίεο ηεο δηεχζπλζεο 

παξαγσγήο λα δηαρεηξηζηεί ηηο εληνιέο παξαγσγήο. Ζ θαηαγξαθή ηεο παξαγσγήο θαη 

ησλ πνζνηήησλ ησλ απνζεκάησλ ζε πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη α‟ χιεο ήηαλ εμαηξεηηθά 

δχζθνιε, κε απνηέιεζκα λα πξνθχςεη ε αλάγθε γηα απηνκαηνπνίεζε ηεο ξνήο 

πιεξνθνξίαο. Δπηπξνζζέησο, κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε L‟OREAL αλαπηπζζφηαλ 

θαη εμειηζζφηαλ, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο αλάγθεο νη 

νπνίεο δελ κπνξνχζαλ λα θαιχπηνληαη πηα, απνπζία ελφο κεραλνγξαθεκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο92. Πξνέθπςε ινηπφλ ε απαίηεζε γηα έλα 

κεραλνγξαθεκέλν Π.., ην νπνίν ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ζα 

αχμαλε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ 
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αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ (βξαρππξφζεζκσλ) αιιά θαη καθξνπξφζεζκσλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ επηρείξεζε93. 

Σν 1990 μεθίλεζε ε απηφκαηε παξαγγειηνιεςία απφ ηνπο πσιεηέο κε ηα κεραλάθηα 

ρεηξφο - ηεξκαηηθά θαη δεκηνπξγήζεθε κία βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηείρε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πφηε δφζεθε ε εθάζηνηε παξαγγειία, πφηε ηηκνινγήζεθε θαη 

πφηε παξαδφζεθε. Έηζη, θαηέζηε πιένλ εθηθηή ε νινθιήξσζε θάζε παξαγγειίαο κέζα 

ζε κία εκέξα θαη ε παξάδνζε εληφο δχν εκεξψλ. Οη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, 

πξνεηνηκαζίαο θαη παξάδνζεο έγηλαλ πην εχθνιεο. Ζ L‟OREAL αξρηθά ρξεζηκνπνηνχζε 

δηθνχο ηεο κεηαθνξείο, αιιά κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ 

κεγέζνπο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ φγθνπ ησλ  παξαγγειηψλ, ε εηαηξεία θαηάξγεζε ην 

ζρεηηθφ ηκήκα θαη απνθάζηζε λα ην θάλεη outsource ζε εηαηξείεο κεηαθνξψλ. 

Απφ ην 1990 άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη βάζεηο δεδνκέλσλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζχγρξνλα εξγαιεία πιεξνθνξηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ ίδηα ρξνληά άξρηζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ην πξψην χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) απφ ηε 

L‟OREAL, θαζψο έγηλε αληηιεπηή ε αλάγθε γηα νξγάλσζε θαη απνδνηηθφηεξε 

εθκεηάιιεπζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ζηελ επηρείξεζε. Σν πξψην 

ERP ζχζηεκα δηέζεηε ηξία ηκήκαηα-modules. Σν πξψην module ππνζηήξηδε ηελ 

παξαγγειία θαη ηελ ηηκνιφγεζε, ελψ ηα ππφινηπα ππνζηήξηδαλ ην νηθνλνκηθφ ηκήκα 

θαη ην θνκκάηη ηεο δηαλνκήο, αληίζηνηρα. Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην πξψην 

module θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ ίδηα ηε L‟OREAL A.E. ψζηε λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο 

αλάγθεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγγειηνιεςία θαη ηελ ηηκνιφγεζε, πνπ απνηεινχζαλ ηηο πην 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Σα άιια δχν modules ήηαλ παθέηα εηαηξεηψλ 

ηα νπνία αγνξάζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηκήκα θαη 

ην ηκήκα δηαλνκήο-logistics. 

Σν πξψην ERP ήηαλ αξθεηά ρξήζηκν φζνλ αθνξά ηε βνήζεηα θαη ην θάζκα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξε. Ζ κεηάβαζε απφ ην ρεηξνγξαθηθφ ζην κεραλνγξαθεκέλν 

ζχζηεκα έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα, γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ην ERP ζχζηεκα βξηζθφηαλ ήδε ζε εθαξκνγή, νη παξαδνζηαθέο 

κέζνδνη θαη ην ρεηξφγξαθν ζχζηεκα δελ είραλ θαηαξγεζεί ηειείσο, θαη απηφ έγηλε 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πηζαλά ιάζε, θαζψο  

επξφθεηην γηα κία κεγάιε αιιαγή θαη ε κε αθνκνίσζε ηεο ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη 

θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, φζν 
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θξάηεζε απηή ε παξάιιειε ιεηηνπξγία, νη ρξήζηεο κπφξεζαλ λα εμνηθεησζνχλ πιήξσο 

κε ην λέν ζχζηεκα θαη λα ειέγμνπλ ηελ νξζφηεηα ηνπ Π.. κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ πξψηνπ ERP, δεκηνπξγήζεθε κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ, απφ 

ηελ νπνία νη δηεπζπληέο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ κπνξνχζαλ λα αληιήζνπλ ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία γηα θαιχηεξεο απνθάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ αιιά θαη ζηνηρεία απφ 

ηελ απνζήθε (επίπεδα απνζεκάησλ) γηα θαιχηεξεο πξνβιέςεηο φζνλ αθνξά ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ παξαγγειία απνζεκάησλ, ελψ παξάιιεια είραλ κία ζπλνιηθή θαη 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο94. 

ήκεξα, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ERP,CRM θαη SCM, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ κέζσ ελφο Business Intelligence ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζπζρεηίδεη θαη 

ζπλδπάδεη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα.  

Σν ηκήκα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ην 1983 απαζρνινχζε επηά άηνκα, ην 

1987 ηέζζεξα άηνκα, ελψ ζήκεξα απαζρνινχληαη πέληε άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο 

είλαη κφληκνη, ελψ νη άιινη δχν είλαη εμσηεξηθνί-έθηαθηνη ζπλεξγάηεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη πηπρηνχρνη αλψηαηεο ζρνιήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφθνηηνη απφ ηε 

καζεκαηηθή ζρνιή, ηελ ΑΟΔΔ θαη ην ιεγφκελν κηθξφ πνιπηερλείν. Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ θαηέρνπλ κφλν δχν άηνκα ηνπ ηκήκαηνο. Πξέπεη λα αλαθεξζεί, φκσο, φηη ηα 

Π.. πνπ αλαθέξζεθαλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ην ηκήκα ησλ Π.. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 200 εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη 

εξγάδνληαη ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηεο L‟OREAL. 

Ο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο Π.. πξνέξρεηαη θαη εθείλνο απφ ηελ καζεκαηηθή ζρνιή 

απφ ηελ νπνία απνθνίηεζε ην 1978 θαη δελ θαηέρεη θάπνην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ. Παξφιν πνπ ην πηπρίν ηνπ δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πιεξνθνξηθή ν ίδηνο 

ζεσξεί φηη αλήθεη ζηελ πξψηε γεληά ησλ αηφκσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν, θαζψο έρεη παξαθνινπζήζεη πνηθίια ζεκηλάξηα πιεξνθνξηθήο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο, ελψ ε πνιπεηήο εκπεηξία ηνπ 

ζηελ εηαηξεία, ζπλδπαζηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπ πάλσ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ 

πιεξνθνξηθή, ηνπ παξέρνπλ κία νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην πψο ηα Π.. ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 
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4.7 Δπίδξαζε ηεο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο θαη ησλ ηξαηεγηθώλ 

Πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ Αιπζίδα Αμίαο ηεο L’OREAL θαη ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ Αληαγσληζηηθνύ Πεξηβάιινληνο 

 

 
Όζνλ αθνξά ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηεο L‟OREAL αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηή είλαη 

νξγαλσκέλε ζε ηέζζεξηο γεσγξαθηθνχο πφινπο (Δπξψπε, Αζία, Λαηηληθή Ακεξηθή θαη 

Βφξεηα Ακεξηθή). Απηφ ζεκαίλεη φηη ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ αλεμάξηεηα ζε θάζε πεξηνρή ηνπ θφζκνπ, ελψ παξάιιεια λα 

βειηηψλεηαη ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν. ηελ Δπξψπε, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ 

δαπαλψλ εθνδηαζκνχ θαη δηαλνκήο κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαδηθαζηψλ 

ηφζν ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο φζν θαη ζηε δηαλνκή95. 

Βαζηθή επηδίσμε ηεο L‟OREAL, φζνλ αθνξά ηελ αιπζίδα αμίαο ηεο επηρείξεζεο, είλαη ε 

απινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

θαη ε πξνζαξκνγή ησλ logistics ζε θάζε θαηεγνξία πξντφληνο. Ζ χπαξμε ελφο 

πνιπεηνχο πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

εμαζθαιίδεη φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ζα ζπλερίζνπλ λα 

εθαξκφδνληαη θαη ζην κέιινλ. Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε 

βειηίσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ νκίινπ, κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ επηπέδνπ 

απνζεκάησλ θαη ηεο ηδηαίηεξα πξνζεθηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο πίζησζεο ησλ 

πειαηψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ θφζηνο φζν θαη ηνπ ξπζκνχ 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 

ηε L‟OREAL ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα νδήγεζαλ ζηελ απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη δηεξγαζηψλ θαη ζπλεηέιεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κία επηρείξεζε φπσο ε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

νη ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ν ζρεδηαζκφο πξντφλησλ. 

Πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο (CRM), ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο (SCM), θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζρεδηαζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ 

(ERP).  Σα SCM θαη CRM ζπζηήκαηα ζηε L‟OREAL ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα 

πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο ζπλνιηθέο (end-to-end) εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ 

δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζε πξνκεζεπηέο, ζε θαλάιηα δηαλνκήο θαη ζε αγνξαζηέο. Οη 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 
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πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηρεηξεζηαθέο νληφηεηεο, κε ην Γηαδίθηπν λα έρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ αχμεζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπο, δηφηη βνεζά ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ηνπο θαη 

θάλεη ηα δεδνκέλα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ επξέσο δηαζέζηκα δηεπθνιχλνληαο ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ απνηειεί ν 

αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ96. Πνιιέο είλαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ή θαη εηζαγσγή θαιιπληηθψλ 

πξντφλησλ, ελψ κεγάινο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ πνπ 

θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, ηδηαίηεξα ζην θαλάιη ηεο επξείαο θαη επηιεθηηθήο δηαλνκήο.   

Παγθνζκίσο ε L‟OREAL είλαη πξψηε κε κεξίδην 17% θαη αθνινπζεί ε P&G θαη ε 

Unilever κε κεξίδηα 12% θαη 11% αληίζηνηρα, ελψ ζηελ Διιάδα ην κεξίδην ηεο L„OREAL 

θηάλεη ην 25% θαη αθνινπζνχλ νη εηζαγσγηθέο  Estee Lauder, P&G θαη Unilever. Ζ 

θαηλνηνκία, σο απάληεζε ησλ L‟OREAL απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ βνήζεζε ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηε βειηίσζε ησλ ήδε παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο επηηάρπλαλ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο 

ξπζκνχο θαη κεηέβαιιαλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ97. Ζ πιεξνθνξηαθή 

ηερλνινγία βνήζεζε ηε L‟OREAL λα δεκηνπξγήζεη επέιηθηε παξαγσγή πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, 

παξέρνληαο φιν θαη πην εμειηγκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη βειηηψλνληαο ηα ήδε 

ππάξρνληα98. Δπηπξνζζέησο, ε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

παίδεη κεγάιν ξφιν ζηνλ νξγαλσζηαθφ αλαζρεδηαζκφ ηεο L‟OREAL, δηφηη ζπκβάιιεη 

ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δηεξγαζηψλ, κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ 

κεζφδσλ, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

Όζνλ αθνξά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

απηή  είλαη κηθξή, αθνχ εθηφο απφ ηηο βαζηθέο πξψηεο χιεο πνπ πξνκεζεχνληαη νη 

επηρεηξήζεηο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο βξίζθνληαη ζε αθζνλία ζην πεξηβάιινλ, θάζε 

επηρείξεζε αλαιακβάλεη ε ίδηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο, πξαγκαηνπνηψληαο 

ηελ έξεπλα πνπ απαηηείηαη. ηε L‟OREAL ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, θαζψο δηεπθνιχλνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα εληνπίζνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο δεηνχκελεο 
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πνζφηεηεο ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή, ελψ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην πειαηνιφγην ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πειάηεο. Παξάιιεια, ε καθξνρξφληα ζρέζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο πξνκεζεχηξηεο 

εηαηξείεο νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ θηλδχλνπ, ελψ ζπκβάιιεη ζηελ 

απαξαίηεηε αλάπηπμε πνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο99. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαθνξά ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, πξέπεη 

θαηαξρήλ λα αλαθεξζεί φηη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηφζν νη ηειηθνί 

θαηαλαισηέο, φζν θαη ηα δηάθνξα θαλάιηα δηαλνκήο φπσο ηα supermarket, ηα 

πνιπθαηαζηήκαηα, ηα θαξκαθεία. Ζ ειηθία ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ επηινγή ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο γηα ηελ αγνξά θαιιπληηθψλ. Δίλαη γεληθψο 

παξαδεθηφ φηη ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

δηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπο. Ο αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο, ηδηαίηεξα ζην 

θαλάιη ηεο επξείαο θαη επηιεθηηθήο δηαλνκήο, θαζψο ηα θαιιπληηθά πνπ δηαλέκνληαη 

κέζσ απηψλ ησλ θαλαιηψλ είλαη πνιιά, ελψ δελ ππάξρνπλ ξηδηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηελ ηηκή θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο. ην θαλάιη ηεο επξείαο δηαλνκήο ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδεη θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ, θπξίσο ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. ηελ επηιεθηηθή δηαλνκή αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο ζπλεζίδνπλ λα παξέρνπλ δείγκαηα δσξεάλ κε ηελ αγνξά ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ νη θαηαλαισηέο ηα λέα 

πξντφληα. ην ελ ιφγσ θαλάιη ζεσξείηαη επίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε παξνπζία 

εμεηδηθεπκέλσλ πσιεηψλ, νη νπνίνη εμππεξεηνχλ, ελεκεξψλνπλ θαη βνεζνχλ ηνπο 

θαηαλαισηέο ζηελ επηινγή ηνπ θαιιπληηθνχ πξντφληνο πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο 

αλάγθεο ηνπο. Απηή είλαη θαη ε κεγαιχηεξε δχλακε ηεο L‟OREAL έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο θαζψο δηαζέηεη κεγάιν δίθηπν ζπλεξγαηψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

πσιεηψλ νη νπνίνη είλαη εμνπιηζκέλνη κε εηδηθέο θνξεηέο πιαηθφξκεο-Ζ/Τ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο online κε ηνλ θεληξηθφ server ηεο επηρείξεζεο παξέρνληαο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ, πξαγκαηνπνηνχλ on-line παξαγγειίεο ελψ 

παξάιιεια, δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν κε φια ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο ψζηε 

λα παξέρνπλ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε πειάηε100.  

ηα πιαίζηα ηεο εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ, ηα εκπφδηα εηζφδνπ δελ είλαη κεγάια 

ζηνλ θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ απφ άπνςε λέσλ επελδχζεσλ, είλαη φκσο εμαηξεηηθά 

δχζθνιν γηα κηα λέα εηαηξεία λα δξαζηεξηνπνηεζεί αθνχ ζα βξεζεί αληηκέησπε κε 
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κεγάιεο θαη δπλαηέο επσλπκίεο, κε ην ηζρπξφ brand loyalty πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν, 

κε ηηο έληνλεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ, κε ηηο ηζρπξέο 

θαη παγησκέλεο ζρέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο δηαλνκείο ηνπο, θαη ηέινο, κε ηα 

θαιά νξγαλσκέλα logistics ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. Δδψ ππεηζέξρεηαη θαη ε 

έξεπλα θαη θαηλνηνκία πνπ αλαπηχζζεη ε θάζε επηρείξεζε, ε νπνία ζπλδπαζηηθά κε ηηο 

δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο, δεκηνπξγνχλ ηζρπξά εκπφδηα θαη θξαγκνχο εηζφδνπ ζηηο 

λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο. Ζ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

εμνπδεηέξσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ή ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

εκπνδίσλ θαη θξαγκψλ κεηψλνληαο ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ, 

ψζηε νη κειινληηθνί αληαγσληζηέο λα αλαγθαζηνχλ λα πξνβνχλ ζε ιεπηνκεξή αλάιπζε 

θφζηνπο θαη κεγάιεο επελδχζεηο πξηλ αξρίζνπλ λα δηεθδηθνχλ κεξίδην ζηελ αγνξά.  ηε 

L‟OREAL ν ξφινο ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο είλαη πνιχ κεγάινο, θαζψο  φια ηα 

πξντφληα ηεο βαζίδνληαη ζηελ εληαηηθή επηζηεκνληθή έξεπλα. Ζ εηαηξεία δαπαλά 

πεξίπνπ ην 5,5% ηνπ ηδίξνπ ηεο γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία. Δλδεηθηηθά, ην 2009 

δαπάλεζε 609.000.000 επξψ γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία θαη θαηνρχξσζε 674 παηέληεο 

παγθνζκίσο. 

ηνλ θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ κπνξνχκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα ππνθαηάζηαηα ζε 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαη ππνθαηάζηαηεο ππεξεζίεο. Αλαθνξηθά κε ηα 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα ζηνλ θιάδν ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ηα θαιιπληηθά 

κε 100% θπζηθά ζπζηαηηθά θαη βφηαλα ηα νπνία απμάλνληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο 

ιφγσ ηεο ζηξνθήο ησλ θαηαλαισηψλ ζε βηνινγηθά-νηθνινγηθά ζθεπάζκαηα, ηα νπνία 

είλαη ιηγφηεξν βιαβεξά γηα ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο επηδίσμεο ηνπο γηα 

δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο. Τπνθαηάζηαηεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα 

ηλζηηηνχηα  επεμίαο θαη νκνξθηάο ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πξντφληα νκνξθηάο. 

Όζνλ αθνξά ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα, ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε δε δηαηξέρεη 

θάπνην ηδηαίηεξν θίλδπλν θαζψο έρεη εμαγνξάζεη ηε Body Shop ε νπνία παξαζθεπάδεη 

100% θπηηθά θαιιπληηθά. Ζ L‟OREAL ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία θαη 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ψζηε λα δηαθνξνπνηεί ηα πξντφληα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Αθφκε, 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ φκηιν L‟OREAL, ε 

γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο απμάλεηαη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο ψζηε λα είλαη πάληα 

έλα βήκα κπξνζηά απφ ηνπο αληαγσληζηέο θαη λα θαιχπηεη ηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο 

θαηαλαισηηθέο αλάγθεο. Όζνλ αθνξά ηηο ππνθαηάζηαηεο ππεξεζίεο, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ηα ηλζηηηνχηα νκνξθηάο αλαπηχζζνληαη κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο θαη δελ 

απνηεινχλ ζεκαληηθή απεηιή γηα ηνλ θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ. 
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Όπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζηε ζπλέρεηα, ηα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζηε 

L‟OREAL κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε, παξέρνληαο ηεο 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα γίλεη πην επέιηθηε θαη λα 

αλαπηχμεη λέεο ηερλνινγίεο γξεγνξφηεξα, θαιχηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία κε θαηλνηνκηθνχο ηξφπνπο101. 
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Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖ L’OREAL Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ 5νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

εηαηξείαο L‟OREAL Α.Δ. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα αλαιπζνχλ ηα 

ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε L‟OREAL Α.Δ. Θα 

πεξηγξαθνχλ νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζηξαηεγηθψλ Π.. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

θαζψο επίζεο θαη ηα νθέιε καδί κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε 

ηνπο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εηαηξεία θαη ζηα 

κειινληηθά ζρέδηα ηεο, αλαθνξηθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 

 

5.1 ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο L’OREAL θαη 

αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα 

 

 
Σα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε L‟OREAL Α.Δ. 

είλαη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP), ην χζηεκα Γηαρείξηζεο 

ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (SCM) θαη ηέινο, ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ησλ ρέζεσλ κε 

ηνπο Πειάηεο (CRM). Αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί 

επηπξφζζεηα θαη έλα Business Intelligence ζχζηεκα, ην νπνίν ζπζρεηίδεη θαη ζπλδπάδεη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ.   

Μπνξεί ηα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε 

L‟OREAL Α.Δ. λα κε δηαθέξνπλ δξακαηηθά απφ ηα αληίζηνηρα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

θπξηφηεξνη αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο, πξνζθέξνπλ φκσο ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 

ζηελ επηρείξεζε έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ, θαζψο ππνζηεξίδνπλ ηηο αλαγθαίεο αξρέο 

ηεο δηνίθεζεο θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ ηαρχηεηα, ηελ ελδπλάκσζε, ηελ 

επειημία θαη ηελ εγξήγνξζε. Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα 

δηακνξθψζνπλ κία ζηξαηεγηθή, αλαθνξηθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ε νπνία 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο.  
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ηε L‟OREAL ηα ζηξαηεγηθά Π.., φπσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ, ζπκβάιινπλ 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αιπζίδα 

αμίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπξνζζέησο, βνεζνχλ ζηε ζπγθέληξσζε ιεηηνπξγηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ρεηξίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηα κεηαηξέπνπλ 

ζε βάζε ιήςεο ζηαζεξψλ απνθάζεσλ, παξάγνληαο ρξήζηκε γλψζε πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

Π.. ζηε L‟OREAL είλαη φηη ζπκβάιινπλ ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

εηαηξείαο, θαζψο ππνζηεξίδνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα ζπληνλίδνπλ εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο δηεξγαζίεο, φπσο ε αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ θαη ε βειηίσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ (operations) ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ αμία κέζσ ηεο αιπζίδαο αμίαο. 

Αθφκε, επηηπγράλεηαη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο αηφκσλ θαη νκάδσλ κέζα ζηελ L‟OREAL 

αθνχ παξέρνληαη εξγαιεία θαη εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

ελεκέξσζε γηα ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ ζε πνιιά επίπεδα κε άκεζν ηξφπν. Σν 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) θαη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (SCM)  δηεπθνιχλνπλ ηελ ελνπνίεζε θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ 

ησλ εζσηεξηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ εηαίξσλ, πειαηψλ αιιά θαη 

πξνκεζεπηψλ, ελψ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ησλ ρέζεσλ κε ηνπο Πειάηεο (CRM) 

πξνζθέξεη θαιχηεξε ξνή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ηνπο πειάηεο, γηα ηελ νξζφηεξε 

δηαρείξηζε ηνπο, θαη ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ην ηζηνξηθφ, νη ζπλνκηιίεο, ηα παξάπνλα 

θαη νη εθθξεκφηεηεο πνπ ππάξρνπλ κε ηα ηηκνιφγηα102. 

Δπηπξνζζέησο, ηα ζηξαηεγηθά Π.. ζηελ L‟OREAL παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο 

αμίαο. Ζ ελφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, 

ελψ παξάιιεια απηή κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, 

κεηψλνληαο ην θφζηνο. Καζίζηαηαη εχθνιε ε αλαγλψξηζε ησλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά θαη 

ζηελ ηερλνινγία, φπσο επίζεο θαη ε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο ζε απηέο.  Έλα 

άιιν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ ζηξαηεγηθψλ Π.. είλαη φηη πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθή 

επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξντφληα, αγνξέο, 

αληαγσληζηηθέο θαη  πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο. Έηζη, απμάλνληαη νη γλψζεηο γηα ηελ 

αγνξά, βειηηψλνληαη νη εζσηεξηθέο ζρέζεηο, αιιά θαη ε πνηφηεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

ηε L‟OREAL ηα ζηξαηεγηθά Π.. ζπλεηζθέξνπλ επηπιένλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαζψο απαηηείηαη ζε θάζε επίπεδν κεγάινο φγθνο έγθαηξσλ θαη έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ, 

                                                
102

 Galliers R., Leidner D., “Strategic Information Management - Challenges and strategies in 
managing information systems”, 3

rd
 edition, Butterworth-Heinemann, 2005 



 

93 
 

ελψ ππνζηεξίδνπλ παξάιιεια ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξάγνληαη κέζα ζηελ επηρείξεζε. Ζ θαηαγξαθή θαη ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γλψζεο, ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο 

ηερλνγλσζίαο103. 

 

5.2 Αλάιπζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ (ERP) 

ηεο L’OREAL Α.Δ. 

 
 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, απφ ην 1990 άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζχγρξνλα εξγαιεία πιεξνθνξηθήο. Σν πξψην 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε 

L‟OREAL Α.Δ. ην 1990, θαζψο έγηλε αληηιεπηή ε αλάγθε γηα νξγάλσζε θαη 

απνδνηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ζηελ 

επηρείξεζε. Σν πξψην ERP ζχζηεκα δηέζεηε ηξία ηκήκαηα-modules. Σν πξψην module, 

ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ ίδηα ηε L‟OREAL A.E. ψζηε λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο 

αλάγθεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγγειηνιεςία θαη ηελ ηηκνιφγεζε πνπ απνηεινχζαλ ηηο πην 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, ππνζηήξηδε ηελ παξαγγειία θαη ηελ 

ηηκνιφγεζε, ελψ ηα άιια δχν modules ήηαλ παθέηα εηαηξεηψλ θαη αγνξάζηεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ην νηθνλνκηθφ ηκήκα θαη ην θνκκάηη ηεο δηαλνκήο θαη 

ησλ Logistics. 

Σν πξψην ERP ήηαλ αξθεηά ρξήζηκν φζνλ αθνξά ηε βνήζεηα θαη ην θάζκα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξε. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ πξψηνπ ERP, δεκηνπξγήζεθε κηα 

βάζε δεδνκέλσλ, απφ ηελ νπνία νη δηεπζπληέο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ κπνξνχζαλ λα 

αληιήζνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θαιχηεξεο απνθάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ 

αιιά θαη ζηνηρεία απφ ηελ απνζήθε γηα θαιχηεξεο πξνβιέςεηο φζνλ αθνξά ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ παξαγγειία απνζεκάησλ, ελψ παξάιιεια παξείραλ κία ζπλνιηθή 

θαη νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. 

Απφ ην 2010 θαη κεηά ε επηρείξεζε αληηθαηέζηεζε ην πξνεγνχκελν χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) κε ην SAP, θαζψο απηφ πηνζεηήζεθε απφ 

φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ L‟OREAL. Ο ιφγνο δειαδή πνπ νδήγεζε ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ERP απφ ην SAP ήηαλ ε ζπκβαηφηεηα κε ηε 

                                                
103 Boddy D, Boonstra A, Kennedy D., “Managing Information Systems: An Organizational 
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ζηξαηεγηθή θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ε αλάγθε γηα πηνζέηεζε ηνπ 

ίδηνπ Π.. απφ φιεο ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ, παξά ην γεγνλφο φηη ην θφζηνο 

πηνζέηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π.. ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιν. Άιινη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π.. ήηαλ νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα ινγηζκηθφ 

πνπ πξνυπέζεηε ην SAP θαη ε ζπκβαηφηεηα κε ηα Π.. ησλ ζπλεξγαηψλ. 

Σν SAP παξέρεη κηα πιεζψξα απφ βαζηθά ηκήκαηα (modules) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Απηά είλαη ηα αθφινπζα: 

 Finance and Controlling, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε 

 Warehouse Management, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηηο Πξνκήζεηεο 

 Material Management, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ Απνζήθεπζε θαη Γηαλνκή 

 Sales, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηηο Πσιήζεηο 

 Business Warehouse, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε Γηεχζπλζε ησλ Operations θαη 

ηo Σκήκα ηνπ Marketing 

 Human Resources, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ 

Δπηπιένλ, ην ERP ζπλδέεηαη κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ρέζεσλ κε ηνπο Πειάηεο 

(CRM) θαη κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (SCM), φπσο 

πεξηγξάθεηαη θαη παξαθάησ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ην ERP λα ελνπνηεί φια ηα 

ηκήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηά κήθνο ηεο επηρείξεζεο ζε έλα νινθιεξσκέλν 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα104. Μέζσ ηεο ελνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ην CRM θαη SCM, επηηπγράλεηαη βειηησκέλε θαηαρψξεζε παξαγγειηψλ, 

επηηξέπεηαη ε άκεζε παξαθνινχζεζε ηεο απνζήθεο θαη ησλ απνζεκάησλ θαη γίλεηαη 

ελζσκάησζε ηνπ ηζηνξηθνχ πηζηψζεσλ ηνπ θάζε πειάηε. πκπεξαζκαηηθά, πξνθχπηεη 

απμεκέλε απνδνηηθφηεηα θαη βειηησκέλε παξαγσγηθφηεηα.  

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη έλα ζχζηεκα ERP είλαη ε κνλαδηθή δηεπαθή γηα ηε δηνίθεζε 

επαλαιακβαλφκελσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο 

παξαγγειίαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο σο ην ζπληνληζκφ ησλ απνζηνιψλ θαη ηεο 

ππνζηήξημεο ηνπ πειάηε κεηά ηελ πψιεζε (after-sales support). Γηεπθνιχλεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ην πειάηε, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο, παίδνληαο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε φιν ην 

θάζκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Τπνζηεξίδεη επίζεο ηνλ ζπλερφκελν 

ζρεδηαζκφ πνπ είλαη θεληξηθφ δήηεκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 
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 Όζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ERP ζπζηήκαηνο ζηε L‟OREAL πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φηη απηή θξάηεζε 14 κήλεο θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ ελζσκάησζε 

θαη πινπνίεζε ήηαλ ε αθφινπζε: 

 Μνληεινπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ 

είλαη θαζνξηζκέλεο κε αθξίβεηα θαη δελ έρνπλ ηεθκεξησζεί. 

 Αλεχξεζε ησλ ζπλαθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηα πξφηππα ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. 

 χγθξηζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο πξφηππεο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ERP θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθνξψλ. 

 Υεηξηζκφο ησλ δηαθνξψλ κε αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη ή 

φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε ηελ αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ ζην ζχζηεκα ERP. 

 Δθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ 

 

Ζ πινπνίεζε θαη ελζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP ήηαλ έλα πνιχπιεπξα ζχλζεην 

εγρείξεκα, δηφηη πξνέθπςε ε αλάγθε πηνζέηεζεο πνιιψλ αιιαγψλ. Γη απηφ ην ιφγν γηα 

λα έρεη πξννπηηθή επηηπρίαο ε πινπνίεζε θαη ελζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP αιιά 

θαη ε κεηέπεηηα ρξήζε ηνπ, ππνζηεξίρζεθε απφ ηα πςειφβαζκα ζηειέρε δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο. Δμάιινπ ην εγρείξεκα, θαζψο αθνξά νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε 

ππεξβαίλεη ηελ εκβέιεηα δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε επηκέξνπο 

ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ105. 

Σν ERP ρξεζηκνπνηείηαη απφ 200 πεξίπνπ ρξήζηεο κέζα ζηελ εηαηξεία, νη νπνίνη 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα. Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηνπ ERP, ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ απνηέιεζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

παξακέηξνπο γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. θνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ηφζν ε άξηζηε 

γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ε παξνπζίαζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξνπζηάδεη ην 

λέν ζχζηεκα. Ζ εθπαίδεπζε μεθίλεζε απφ ηνπο Γηεπζπληέο ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Ζ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ε νπνία έρεη αλαιάβεη θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, έζηεηιε εηδηθνχο ζπκβνχινπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο L‟OREAL θαη κέζα 

απφ ζεκηλάξηα έδεημε ζηνπο Γηεπζπληέο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

δηεπθνιχλζεηο – νθέιε πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ERP. ηε 

ζπλέρεηα, κφιηο νινθιεξψζεθε ε εθπαίδεπζε ησλ Γηεπζπληψλ, απηνί αλέιαβαλ λα 

εθπαηδεχζνπλ ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο. Ζ εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

δηαρσξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ζε νκάδεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ήηαλ 

θαζεκεξηλή θαη επαλαιακβαλφκελε. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα επεηεχρζε πνιχ θαιή 
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πξνεηνηκαζία αθνχ νη Γηεπζπληέο ησλ εθάζηνηε ηκεκάησλ ήηαλ άλζξσπνη κε κεγάιε 

εκπεηξία θαη γλσζηηθφ ππφβαζξν, παξέρνληαο φια ηα απαξαίηεηα γλσζηηθά εθφδηα 

ζηνπο ρξήζηεο. 

Όζνλ αθνξά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην SAP απηά είλαη πνιπάξηζκα. ε 

πξψηε θάζε, ε ρξήζε απηνχ ηνπ Π.. νδήγεζε ζηελ ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπο ζε κία εληαία 

βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Όιε ε πιεξνθφξεζε 

πιένλ ζπγθεληξσκέλε ζε έλα εληαίν ζχζηεκα, ην νπνίν είλαη ελεκεξψλεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (real-time) θαη δηεπθνιχλεη ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε φιν ην 

κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο. Έηζη, θαζίζηαηαη πνιχ εχθνιε ε άληιεζε ηεο πιεξνθνξίαο 

απφ νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθφ ζηέιερνο αλά πάζα ζηηγκή. Δπηπιένλ, ε βειηίσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε δηεπθφιπλζε ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ 

ηνπ ERP, νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, θάλνληαο ηελ εξγαζία ησλ 

ρξεζηψλ επθνιφηεξε ιφγσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο θαη ηεο θηιηθήο δηεπαθήο κε ηνλ 

ρξήζηε (friendly userface), ελψ ε παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηεο απνζήθεο 

ζπλέβαιε ζηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ (stock) ησλ πξντφλησλ, ζηε βειηίσζε ηεο 

παξαγγειηνιεςίαο θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ δηαρείξηζε ηελ 

πφξσλ γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ν ρξφλνο απφθξηζεο πξνο ηνπο πειάηεο 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Σα ζηειέρε έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ εμεηάδνπλ ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ πην απνηειεζκαηηθά, κε ηε ρξήζε  

αλαθνξψλ πνπ πξνζθέξεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Σέινο, ε ζπλνιηθή 

πιεξνθφξεζε (reporting) ζηνλ φκηιν ηεο L‟OREAL είλαη θνηλφ απφ ην ERP ζχζηεκα 

ηεο θάζε ζπγαηξηθήο ζε θάζε ρψξα, θαζψο γίλεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, θάζε ρψξα κπνξεί λα παξαθνινπζεζεί θάησ απφ ηελ ίδηα βάζε, 

κέζσ ηεο ίδηαο δηαπαθήο ρξήζηε (interface).  

Παξφια απηά, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε θαη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

έρνλ πξνθχςεη απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ SAP, νη νπνίνη είλαη φκσο κηθξήο ζεκαζίαο106. 

Αξρηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην SAP νδήγεζε ζηελ αιιαγή θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε 

νξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ψζηε απηέο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ ERP. Μία αθφκε ηξνπνπνίεζε πνπ έπξεπε λα ιάβεη ρψξα ήηαλ ν «εμειιεληζκφο» 

ηνπ SAP ψζηε λα ελζσκαηψζεη ηηο ειιεληθέο ινγηζηηθέο, θνξνινγηθέο θαη λνκηθέο 

ξπζκίζεηο, αιιά θαη λα είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ ειιεληθφ ΚΒ. Έγηλε ινηπφλ παξέκβαζε 

                                                
106 Laudon Κ. – Laudon  J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Γηνίθεζε ηεο Φεθηαθήο 
Δπηρείξεζεο”, 6

th
 edition, Pearson Education Inc, Prentice Hall, 2005 
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ζην βαζηθφ ζχζηεκα (core system) ηνπ SAP ψζηε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο 

Διιεληθήο ζπγαηξηθήο, κε ην εκπνξηθφ θνκκάηη λα είλαη ην ίδην ζε φιεο ηηο ρψξεο. 

Δπίζεο, επεηδή ην λέν ERP δελ επηηξέπεη ηελ παξέκβαζε ηνπ θάζε ρξήζηε ζην 

ζχζηεκα θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε, απηφ νδήγεζε ζην λα ραζεί ε απηνλνκία ζε 

νξηζκέλα ζεκεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην λέν ERP, δειαδή ην SAP δελ πξνζθέξεη φινπο 

ηνπο απηνκαηηζκνχο πνπ παξείρε ην παιηφ ERP, ην νπνίν επέηξεπε ηελ 

παξακεηξνπνίεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ εθρψξεζε ηαρπδξνκηθψλ θσδηθψλ θαη 

αληηζηνίρεζε ηνπο ζηηο θαηάιιειεο πφιεηο θαη ηνπο λνκνχο. 

 

5.3 Αλάιπζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ησλ ρέζεσλ κε ηνπο Πειάηεο 

(CRM) ηεο L’OREAL Α.Δ. 

 
 

Ζ L‟OREAL ζπλεηδεηνπνίεζε απφ λσξίο φηη ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ηνπο 

πειάηεο ηεο είλαη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε 

πειαηψλ, ηελ πψιεζε ζε απηνχο, ηε δηαρείξηζε αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηεί απφ ην 2007 Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ 

ρέζεσλ κε ηνπο Πειάηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην Sales Manager, ην νπνίν είρε ζηφρν 

ηελ ελδπλάκσζε ησλ πσιήζεψλ, ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

επίδνζήο, παξέρνληαο ιχζεηο ζε φιν ην θάζκα ηεο πξψηεο γξακκήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηε δηνίθεζε, ηηο πσιήζεηο, ην marketing, ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ 

θαη ηε κεραλνγξάθεζε. Σν Π.. απηφ παξείρε ηε δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη γεγνλφησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ πειάηε, επηηξέπνληαο ηελ 

έθδνζε αλαθνξψλ πξνο ηε Γηνίθεζε γηα θαιχηεξν έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

παξέρνληαο κηα εληαία απνζήθε δεδνκέλσλ γηα ηα ζηνηρεία απηά. 

Απφ ην 2010, πνπ έγηλε ε πηνζέηεζε ηνπ SAP, ε L‟OREAL εηζήγαγε ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα SIEBEL, αληηθαζηζηψληαο ην πξνεγνχκελν Π..  Σν λέν Π.. απηφ απνηέιεζε 

module ηνπ ERP ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ήηαλ δηαθξηηφ ηκήκα 

ηνπ ERP ζπζηήκαηνο, επνκέλσο ηα δχν απηά Π.. ήηαλ κφληκα ζπλδεδεκέλα. Σν CRM 

έρεη δηαθνξεηηθή βάζε δεδνκέλσλ απφ ην ERP, ε νπνία φκσο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ERP, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεηάδνζε θαη αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ απφ ην CRM ζην ERP, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 



 

98 
 

Σν CRM ηεο L‟OREAL αλαγλσξίδεη φηη νη πειάηεο είλαη ν ππξήλαο ηεο επηρείξεζεο θαη 

φηη ε επηηπρία ηεο εηαηξίαο εμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ ζρέζεσλ 

καδί ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, νη δηαθνξεηηθνί πειάηεο λα κεηαρεηξίδνληαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηελ επηρείξεζε. Γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ε 

L‟OREAL πξέπεη λα μέξεη πνηνη είλαη νη ππάξρνληεο θαη επίδνμνη πειάηεο, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε νκαδνπνίεζε ηνπο ζε δηαθξηηέο νκάδεο, ελψ επίζεο λα γλσξίδεη πνηνη είλαη νη 

πην επηθεξδείο πειάηεο γηα ηελ επηρείξεζε, ψζηε λα κπνξέζεη λα ηνπο δηαηεξήζεη θαη 

λα ηνπο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αμία. 

 Όζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ CRM ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε L‟ OREAL, 

αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηφ θαηαγξάθεη ηηο ζπλνκηιίεο κε ηνλ πειάηε, δηαηεξεί ηζηνξηθφ 

ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ ππάξρνπλ ζε παξαγγειίεο, ελψ επηηξέπεη 

ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηα ππφινηπα ζηξαηεγηθά Π ηεο εηαηξίαο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην ERP θαη ην SCM. Γηα λα δεκηνπξγεζεί απηφ ην Π. φκσο έπξεπε λα 

εζηηάζεη ζην ηειηθφ ρξήζηε, λα αλαζρεδηάζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

έβιεπε ν πειάηεο απφ ηελ δηθηά ηνπ νπηηθή θαη γεληθά λα θάλεη πην απιή ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ηεο. Απηφ θαηέζηεζε απαξαίηεηε ηε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

δηαλνκήο θαη ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο κέζσ ησλ ππφινηπσλ θαλαιηψλ 

δηαλνκήο, δειαδή ησλ θνκκσηεξίσλ, ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο, ησλ θαξκαθείσλ 

θηι. Παξάιιεια, ην Π.. CRM επέηξεςε θαιχηεξε ξνή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε 

ηνπο πειάηεο, γηα ηελ νξζφηεξε δηαρείξηζε ηνπο, επηηξέπνληαο ηελ θαηαγξαθή ηνπ 

ηζηνξηθνχ θάζε πειάηε, ηηο ζπλνκηιίεο, ηα παξάπνλα πνπ δηαηππψλνληαη, ηηο 

δνζνιεςίεο κε ηελ εηαηξεία, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, αιιά θαη ηηο εθθξεκφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ κε ηα ηηκνιφγηα, ηηο πιεξσκέο θαη ηηο δνζνιεςίεο ηνπο κε ηελ επηρείξεζε. Σν 

Π αλαγλσξίδεη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ εθάζηνηε πειάηε θαη δξνκνινγεί ηελ θιήζε 

ζηνλ αληίζηνηρν ππάιιειν ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ πνπ ηνλ έρεη εμππεξεηήζεη θαη ζην 

παξειζφλ. 

Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ CRM, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηή πεξηιακβάλεη κία 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ε νπνία παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο. Οη ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπ πειάηε είλαη: ην κάξθεηηλγθ, ε απφθηεζε ηνπ πειάηε, ε δηαρείξηζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε θαη ε απψιεηα ηνπ πειάηε. Σν CRM έρεη ππνζχζηεκα γηα ηελ 

θαζεκία απφ ηηο θάζεηο απηέο. Καηά ην ζηάδην ηνπ κάξθεηηλγθ πεξηέρνληαη νη 

δηαδηθαζίεο ηεο πξνζέιθπζεο. ην ζηάδην απηφ πεξηιακβάλνληαη εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη 

εθαξκνγέο ππνζηήξημεο παξαδνζηαθφηεξσλ κνξθψλ πξνζέιθπζεο πειαηψλ κέζσ 

αιιεινγξαθίαο θαη θαηαιφγσλ. Σα ζηνηρεία απηά ηξνθνδνηνχλ ηηο εθαξκνγέο 
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παξαθνινχζεζεο δπλεηηθψλ πειαηψλ. Ο ζηφρνο ησλ εθαξκνγψλ παξαθνινχζεζεο 

δπλεηηθψλ πειαηψλ ή γεληθά ησλ εθαξκνγψλ πξν-πψιεζεο είλαη λα κεηαηξέςνπλ ηνπο 

δπλεηηθνχο πειάηεο ζε πειάηεο. Οη εθαξκνγέο απηέο παξαθνινπζνχλ ηνλ δπλεηηθφ 

πειάηε θαη θαηαγξάθνπλ ηηο απνθξίζεηο ηνπο θαη ηηο επαθέο καδί ηνπο. Ζ ελνπνίεζε ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ πεξηζζφηεξνη 

απφ έλαο πσιεηέο ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ίδην δπλεηηθφ πειάηε δίδνληαο έηζη ηε 

δπλαηφηεηα νη πξνζπάζεηεο λα είλαη ζπληνληζκέλεο. 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν δπλεηηθφο πειάηεο παξαγγείιεη ζηε L‟OREAL γίλεηαη πιένλ 

πειάηεο θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηελ επηρείξεζε θαηαγξάθνληαη απφ ην ππνζχζηεκα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ πειαηψλ πνπ ζηφρν έρεη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο  

ησλ πθηζηάκελσλ πειαηψλ. Σν ππνζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλεη δπν θαηεγνξίεο 

εθαξκνγψλ, κηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πσιήζεσλ θαη κία άιιε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πειαηψλ. ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηελ 

ηεξάξρεζε ησλ πειαηψλ. Ζ ηεξάξρεζε κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηηο παιαηφηεξεο αγνξέο 

ηνπο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δαπαλήζεθε γη απηέο. Αθφκε, γίλεηαη ηεξάξρεζε θαη ησλ 

ρακέλσλ πειαηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο 

αλάθηεζεο ησλ θαιχηεξσλ εμ‟ απηψλ. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο παξαγγειίαο. Ζ θαηεγνξία απηή 

ππνζηεξίδεη ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ζε απηνχο ιχζεσλ δηαζθαιίδνληαο φηη δε ζα απαηηεζεί ε επαλάιεςε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζε θάζε ππάιιειν ππνζηήξημεο. Σν Π επηθνηλσλεί online κε ηα 

ηεξκαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πσιεηέο ζηα θνκκσηήξηα θαη ηα θαξκαθεία, θαζψο θαη 

νη beauty advisors πξνθεηκέλνπ λα ζηείινπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο γηα ηα πξντφληα θαη  

λα δηαρεηξηζηνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ απ‟ επζείαο πσιήζεσλ. Σα ηεξκαηηθά απηά 

επηθνηλσλνχλ θαη κε ην SCM ζχζηεκα ηεο L‟OREAL ψζηε νη πσιεηέο λα είλαη αλά 

πάζα ζηηγκή ελήκεξνη ζρεηηθά κε ην δηαζέζηκν απφζεκα, πιεξνθνξία πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηά ηε θάζε ηεο παξαγγειηνιεςίαο. 

Σν CRM απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ζε κία βάζε δεδνκέλσλ θαη πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα 

ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ πειάηε. Σν ηκήκα 

marketing κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

απηή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπλδέεηαη κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ERP, ψζηε νη 

πιεξνθνξίεο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη αλ αλαθεξζεί φηη ην CRM Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηεο 

L‟OREAL ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Customer Service Σκήκα ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ηφζν ην Σκήκα Marketing φζν θαη ην Σκήκα ησλ Πσιήζεσλ. Σα άηνκα πνπ 

ρεηξίδνληαη ην CRM έρνπλ ππνζηεί εθπαίδεπζε παξφκνηα κε απηή πνπ αθνινπζήζεθε 
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γηα ην ERP ζχζηεκα. 

Όζνλ αθνξά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ CRM Π.., απηά 

αλαιχνληαη αθνινχζσο. Αξρηθά, κε ηε βνήζεηα ηνπ CRM, ε L‟OREAL έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηνπο πειάηεο ηεο θαη λα κπνξεί λα ηνπο 

θαηεγνξηνπνηεί, ψζηε λα κπνξεί επθνιφηεξα λα ρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο ηεο καδί ηνπο. 

Μπνξεί λα εληνπίζεη ηνπο πην επηθεξδείο θαη πξνζνδνθφξνπο γηα ηελ επηρείξεζε 

πειάηεο θαη λα βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζε απηνχο πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζεη ηελ πίζηε θαη ηελ αθνζίσζε ηνπο. Αθφκε, κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ δπζαξεζηεκέλσλ πειαηψλ θαη λα κεηψζεη έηζη ηα δηαθπγφληα θέξδε. 

Σν CRM κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη λα δψζεη ζηε 

L‟OREAL ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο φισλ ησλ 

πειαηψλ, βειηηψλνληαο έηζη ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη απμάλνληαο ηα έζνδα 

ηεο, αιιά θαη ην Marketing ην νπνίν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλν. 

Σν  CRM αιιάδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε δνκή ηεο επηρείξεζεο107. Καηαξρήλ, 

απηνκαηνπνηεί πνιιέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, φηαλ γίλεηαη 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ ην CRM βνεζάεη ζηε 

κείσζε ησλ ειιηπψλ δηαδηθαζηψλ, κεηψλνληαο έηζη θαη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ 

απηέο. Γηνρεηεχεη ηελ πιεξνθνξία ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε θαη έηζη νπνηνζδήπνηε 

ελδηαθέξεηαη κπνξεί λα έρεη εχθνια θαη γξήγνξα πξφζβαζε ζε απηή. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, δηεπθνιχλνληαη πνιχ νη δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ επηρείξεζε ελψ ζπγρξφλσο 

εμνηθνλνκείηαη θαη πνιχηηκνο ρξφλνο. Γηα λα κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα νξγαλσζεί έηζη 

ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο ζα πξέπεη λα απινπνηήζεη 

αλαγθαζηηθά ηηο ππνδνκέο ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε επηρείξεζε γίλεηαη πην επέιηθηε θαη 

απνδνηηθή. Ζ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε επειημία πνπ παξέρεη ην CRM ζηελ 

επηρείξεζε απνηεινχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα απηήλ, θαζψο ηεο δίλνπλ αμία 

δηεπθνιχλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο. Μέζσ ηνπ Π.. απηνχ, ε L‟OREAL γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν επέιηθηε θαη κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ηαρχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο, ελψ παξάιιεια απινπνηείηαη ε εζσηεξηθή νξγάλσζε. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ. Έηζη, 

πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ θαη βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα, ε 

αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο, ε νπνία είλαη πιένλ δνκεκέλε. Ζ 

απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηψλεη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη νη ρξήζηεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο εξγαζηψλ, κε απνηέιεζκα, ηελ αχμεζε ηεο 

                                                
107 Porter M., “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”, The 
Free Press, 1980 
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παξαγσγηθφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, ην πιήζνο ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαιείσλ ζηνπο 

ρξήζηεο νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ππνθίλεζεο ηνπο. 

Έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχεη απφ ηε ρξήζε ηνπ CRM Π.. είλαη ην ρηίζηκν 

ησλ ζρέζεσλ κε δπλεηηθνχο πειάηεο νη νπνίνη δελ ην επηζπκνχλ. Ζ επέλδπζε ζε έλαλ 

δπλεηηθφ πειάηε ν νπνίνο ζα είλαη θεξδνθφξνο αιιά δελ αμηνινγεί ζεηηθά ηε ζρέζε κε 

ηελ επηρείξεζε, ζα είλαη κάηαηε, επνκέλσο πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε έκθαζε θαη 

ζεκαζία ζηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη ζρεηηθά κε ην πνηνη πειάηεο πξέπεη λα 

πξνζεγγηζηνχλ. 

 

5.4 Αλάιπζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

(SCM) ηεο L’OREAL Α.Δ. 

 

 

O φξνο Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα αλαθέξεηαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπλδένπλ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο κε ζηφρν ηελ 

απφθηεζε νθέινπο κέζσ ηεο απνδνηηθήο νξγάλσζεο ηεο θίλεζεο ησλ παξαρζέλησλ 

αγαζψλ απφ ηε γξακκή ηεο παξαγσγήο ζηα ρέξηα ησλ θαηαλαισηψλ. Με άιια ιφγηα, ε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα αθνξά ζηε ξνή πιηθψλ, ππεξεζηψλ θαη πιεξνθφξεζεο, απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ κέρξη ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο108. ηε L‟OREAL ε 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα είλαη ρσξηζκέλε ζε ηξία δηαθξηηά ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην 

ιακβάλεη ρψξα πξηλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη πεξηιακβάλεη ηνπο πξνκεζεπηέο 

θαη ηνπο πξνκεζεπηέο απηψλ.  Σν δεχηεξν ζηάδην πεξηθιείεη ηελ εζσηεξηθή εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ νη εηζξνέο απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο λα κεηαηξέπνληαη ζε εθξνέο, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη εηζξνέο εηζέξρνληαη 

ζηελ επηρείξεζε κέρξη ηε θάζε πνπ ην πξντφλ πεξλά ζηε δηαλνκή. Σέινο, αθνινπζεί ην 

ζηάδην κεηά ηε δηαλνκή, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 

ηελ επηρείξεζε πνπ εμεηάδνπκε δελ ππάξρεη θάπνην αλεμάξηεην χζηεκα Γηαρείξηζεο 

ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, θαζψο ην SAP παξέρεη online ππνζηήξημε ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο κέζσ ελφο module πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζε απηφ. 

Δπνκέλσο, ην SAP εθηφο απφ ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πφξσλ, δηαζέηεη εηδηθή ελζσκαησκέλε παξακεηξνπνηεκέλε εθαξκνγή γηα ηελ 

                                                
108 Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγφπνπινο N., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε 
Δπηρεηξήζεσλ”, 3ε έθδ., Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ, 2004 
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ππνζηήξημε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Απφ ην 2010, δειαδή, ην χζηεκα 

Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο έρεη ελζσκαησζεί κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ, θαζψο λσξίηεξα ε  ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία γηλφηαλ 

ρεηξνγξαθηθά. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ε L‟OREAL Α.Δ. δελ έρεη παξαγσγή ζηελ Διιάδα 

θαη πξέπεη λα θάλεη εκπξφζεζκεο παξαγγειίεο απφ ην εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζηεί ε παξαγσγή ηνπ θάζε εξγνζηαζίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο, θαζψο νη παξαγγειίεο γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη κεηά 

θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ηξνπνπνίεζε ηεο εθάζηνηε παξαγγειίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

ρξνληθφο νξίδνληαο πνπ αθνινπζείηαη έρεη σο εμήο: Ζ L‟OREAL Α.Δ. παξαγγέιλεη γηα 

ηνπο επφκελνπο ηξεηο κήλεο απφ ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηεο L‟OREAL ζην 

εμσηεξηθφ, ψζηε λα γίλεη ζσζηφο θαη αθξηβήο πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο. Όια 

ηα πξντφληα παξάγνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη απφ ζπγαηξηθέο ηεο 

L‟OREAL ζην εμσηεξηθφ. Μφιηο νινθιεξσζεί ε παξαγγειία, ην Π.. SCM παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο θάζε παξαγγειίαο θαη γίλεηαη ειεθηξνληθή 

απνζηνιή ηηκνινγίσλ θαη δειηίσλ παξαιαβήο/απνζηνιήο. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη 

εθηθηή θαζψο ηo SAP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ ειιεληθή επηρείξεζε είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ην SAP πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο L‟OREAL, απφ 

ηηο νπνίεο γίλνληαη νη παξαγγειίεο. Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο είλαη ε πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ. 

Μία επηηπρεκέλε πξφβιεςε γηα ηελ εηαηξεία είλαη απηή πνπ πξνζεγγίδεη ην 40% ησλ 

αλαγθψλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ ε θαηαλνκή ησλ πσιήζεσλ γηα θάζε πξντφλ 

θάζε κήλα ηνπ ρξφλνπ είλαη παξφκνηα θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα θάζε πξντφλ λα 

δηαηεξεί ην κεξίδην ηνπ ζηελ αγνξά, θαηλφκελα φπσο ε επνρηθφηεηα θαη αιιαγή ζηηο 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαη πξνηηκήζεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο 

πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ θαη λα θαηαζηήζνπλ ηηο πξνβιέςεηο πσιήζεσλ θαη δήηεζεο 

αλαπνηειεζκαηηθέο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα νξηζκέλσλ πξντφλησλ (π.ρ. 

Fructis), πνπ κε ην πνπ βγήθαλ ζηελ αγνξά μεπέξαζαλ θαηά πνιχ ηηο αξρηθέο 

πξνβιέςεηο ησλ πσιήζεσλ, νδεγψληαο ζε ειιείςεηο απφ ηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ 

θαη πξνθαιψληαο δπζρέξεηεο ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα.  Αληηζέησο, ππάξρνπλ 

πξντφληα πνπ ιαλζαξίζηεθαλ ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη απέηπραλ παηαγσδψο, 

πξνθαιψληαο κεγάιν πιεφλαζκα απνζεκάησλ ζηελ επηρείξεζε (Fruitalia). Γηα ην ιφγν 

απηφ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θνκκάηη ηεο πξφβιεςεο πσιήζεσλ θαη παξαγσγήο. 

 

Σν Π.. γηα ηεο δηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ην Σκήκα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 
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Σα άηνκα πνπ ρεηξίδνληαη ην SCM έρνπλ ππνζηεί εθπαίδεπζε παξφκνηα κε απηή πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ην ERP ζχζηεκα, θαζψο ην SCM είλαη έλα ηκήκα ηνπ ERP 

ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, νη Γηεπζπληέο ησλ Σκεκάησλ αλέιαβαλ λα 

εθπαηδεχζνπλ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηε ρξήζε ηνπ ERP 

ζπζηήκαηνο, ελψ εθπαίδεπζαλ πεξαηηέξσ ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηε ρξήζε ηνπ 

module γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Σν module απηφ παξέρεη πιήξε 

εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ θαη πξνζθέξεη δηεπθνιχλζεηο  ζρεηηθά 

κε ηελ πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ, δείρλνληαο ηί αλάγθεο ππάξρνπλ ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή.  Αθφκε, ην SCM επηθνηλσλεί online κε ηα ηεξκαηηθά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πσιεηέο ζηα θνκκσηήξηα θαη ηα θαξκαθεία, θαζψο θαη νη 

ζχκβνπινη νκνξθηάο (beauty advisors) πξνθεηκέλνπ λα ζηείινπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο 

γηα ηα πξντφληα θαη  λα δηαρεηξηζηνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ απ‟ επζείαο πσιήζεσλ. Σα 

ηεξκαηηθά απηά δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηαζέζηκν απφζεκα, πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηά ηε θάζε ηεο παξαγγειηνιεςίαο. 

 

Όζνλ αθνξά ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα SCM, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην 

ηκήκα δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο λα θαζνξίζεη ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο 

ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ, ησλ ελδηάκεζσλ θαη ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, 

ελψ ππνζηεξίδεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνκεζεπηηθψλ πεγψλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα αθξηβέζηεξεο παξαγγειίεο θαη πξνβιέςεηο ζηε δήηεζε γηα θάζε πειάηε 

μερσξηζηά109. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη κεηψζεηο ζηα απνζέκαηα, ζην ρξφλν 

αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο, ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα εηζέιζεη έλα πξντφλ ζηελ 

αγνξά, θαζψο θαη ζην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε βειηίσζε ελφο πξντφληνο. Σν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη ζπλδεδεκέλν online κε ηελ απνζήθε παξέρνληαο πιήξε 

εηθφλα ησλ απνζεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη εχθνιε ε κείσζε ησλ 

απνζεκάησλ, ε απηνκαηνπνίεζε ησλ παξαγγειηψλ θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν SCM παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο βειηησκέλεο 

ελζσκάησζεο ησλ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο θαη δίλεη ζηε L‟OREAL ηελ επθαηξία λα κνηξάδεηαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη ε 

ζπλεξγαηηθή ιήςε απνθάζεσλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, δηεπθνιχλνληαο ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ 

                                                
109 Πνιιάιεο Γ., Γηαλλαθφπνπινο Γ., Παπνπηζήο Η., “Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ”, 
2004 
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SCM είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη ζπκβαηφ κε πνιιέο κνξθέο θαη επεθηάζεηο αξρείσλ, 

δειαδή κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε απηφ ζαλ εηζξνή, δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο αξρείσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ, 

πξνζθέξνληαο κεγάιε επειημία ζην ρξήζηε πνπ ζέιεη λα θάλεη input δεδνκέλα απφ 

άιια πξνγξάκκαηα. Ζ θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη κία πνιχ εχθνιε δηαδηθαζία 

πνπ θαζηζηά εθηθηή ηελ εχθνιε άληιεζε πιεξνθνξηψλ. Σέινο, ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη απμάλεη ηελ ηαρχηεηα 

δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ, κεηψλνληαο ην θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κε απνηέιεζκα 

ηε κείσζε ηεο ηηκήο πνπ πιεξψλεη ν θαηαλαισηήο γηα θάζε πξντφλ.  

 

 

5.5 Δλνπνίεζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηα 

ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηεο L’OREAL Α.Δ. θαη αζθάιεηα 

ζπζηεκάησλ 

 

 

Όπσο έγηλε αλαθνξά λσξίηεξα, ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί  έλα ζχζηεκα 

Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο (Business Intelligence), ην νπνίν ζπζρεηίδεη θαη ζπλδπάδεη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ110.   

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ εμεηάζζεθαλ παξάγνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο 

δεδνκέλσλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ιεηηνπξγηθνχο επηρεηξεζηαθνχο ιφγνπο. Όκσο ηα δεδνκέλα απηά παξνπζηάδνπλ 

επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ, θαη 

απνηεινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ 

επηρείξεζε γηα δηνηθεηηθνχο/δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο. Σα ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο 

επθπΐαο (business intelligence systems) είλαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ παξάγνπλ 

απηήλ ηελ πιεξνθνξία απφ ιεηηνπξγηθά επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα. Βαζηθφο ηνπο ζηφρνο 

είλαη ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ζηνηρείσλ πνπ παξάγνπλ 

ηα ζηξαηεγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Ζ άληιεζε πιεξνθνξηψλ, ε νπνία γίλεηαη 

κέζσ αλαθνξψλ θαη εμφξπμεο δεδνκέλσλ, ζπληειεί ζηελ παξαγσγή ηεο ζσζηήο 

πιεξνθνξίαο ζηνλ θαηάιιειν ρξήζηε, ηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή, παξάγνληαο γλψζε 

                                                
110 Μέληδαο Γ., "Γηαρείξηζε Γλψζεο: Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Πξφθιεζε ηνπ 21

νπ
 Αηψλα", 2000 
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πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ απνδέθηε ηεο γλψζεο ζε δξάζε. Σν ζχζηεκα απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ηνπο αλαιπηέο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ην ζχζηεκα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ERP ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ Π.. SCM θαη CRM. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κία 

εθαξκνγή (module) ηνπ SAP, ε νπνία δηαζέηεη κία απηφλνκε πεξηθεξεηαθή βάζε 

δεδνκέλσλ. Τπάξρεη δειαδή κία βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία ζπιιέγεη θαη ζπγθεληξψλεη 

πιεξνθνξίεο απφ φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Οπζηαζηηθά ην ζχζηεκα απηφ ιεηηνπξγεί ζαλ κία απνζήθε 

δεδνκέλσλ ε νπνία ζπζρεηίδεη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε ρξήζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ Π.. ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαγσγή γλψζεο. Ζ εμφξπμε ησλ 

δεδνκέλσλ γίλεηαη απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα 

απηφ γηα λα παίξλνπλ απνθάζεηο. 

Σν ζχζηεκα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο παξνπζηάδεη κεγάιε απηνλνκία, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε θαη παξακεηξνπνίεζε. Ο θάζε 

ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη πνηεο πιεξνθνξίεο επηζπκεί λα ζπζρεηηζηνχλ, 

ππνβάιινληαο ηα θαηάιιεια εξσηήκαηα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε γλψζε θάπνηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ην ζχζηεκα απηφ είλαη πνιχ θηιηθφ, ε ρξήζε ηνπ 

δελ παξνπζηάδεη απιφηεηα θαη επηδηψθεη λα πξνζεγγίζεη ηνλ αλζξψπηλν ηξφπν ζθέςεο 

θαη ζπζρέηηζεο δεδνκέλσλ. Έηζη, ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί πνιχ εχθνια λα εμάγεη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο πσιεηέο, ηα πξντφληα, ηνπο 

πειάηεο, ηηο πσιήζεηο, ηα απνζέκαηα, ηηο παξαγγειίεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε φιεο ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο. Παξάιιεια, κπνξεί λα επηιέμεη ν ίδηνο ηα θξηηήξηα πνπ επηζπκεί ψζηε νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ιάβεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλεο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα απηά, ψζηε 

λα απνηειέζνπλ εηζξνή γηα άιια πξνγξάκκαηα. Γειαδή ην ζχζηεκα Δπηρεηξεκαηηθήο 

Δπθπΐαο ζπζρεηίδεη θαη ζπλδπάδεη πιεξνθνξίεο, πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεο, 

βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξψηε χιε άιισλ 

πξνγξακκάησλ. Πάλσ ζην ζχζηεκα απηφ βαζίδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

Π.. ππνζηεξίδεη ηελ ηκεκαηηθφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη κφλν εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο 

έρνπλ πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 

Σέηνηνη ρξήζηεο είλαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη εηδηθνί αλαιπηέο. Πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη κέζσ ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αζθάιεηα 
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ησλ πιεξνθνξηψλ, εκεξήζηα backup ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζε εηδηθνχο server θαη 

βάζεηο δεδνκέλσλ. Γηα λα απνθεπρζεί ε πεξίπησζε θαηάξξεπζεο νιφθιεξνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ε  L‟OREAL έρεη πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο disaster recovery site 

πνπ απνηειείηαη απφ πνιινχο servers θαη ηεξκαηηθά, ζηηο απνζήθεο ηεο ζηελ Απιψλα, 

ην νπνίν πξνρσξάεη ζε επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, απνζεθεχνληαο φια ηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη, ρσξίο λα ράλεηαη ε πιεξνθνξία ε νπνία κπνξεί λα έρεη 

αμία γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

 

5.6 Δπίδξαζε ηεο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο ζηε L’OREAL Α.Δ. θαη 

Μειινληηθά ρέδηα ζρεηηθά κε ηα ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα 

 

 

Όπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηα ζηειέρε ηεο L‟OREAL, ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη 

θέξδνο. Γίλεηαη επνκέλσο εχθνια αληηιεπηφ πφζν ζπνπδαίνο είλαη ν ξφινο ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζηελ επηρείξεζε, θαζψο βνεζάεη ζηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε 

πιεξνθνξία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κεηαηξέπεηαη ζε γλψζε ζπκβάιινληαο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ππνζηεξίδνληαο ηα ζηειέρε. Δπηπξνζζέησο, ε ρξήζε ηεο 

Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ζηε δηεπθφιπλζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ εμέιημε ηεο 

Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ επηρείξεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, έσο θαη θαζνξηζηηθή. Ζ αμία 

πνπ πξνζζέηεη ε L‟OREAL ζηα πξντφληα πνπ παξέρεη, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 

ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία, θαη ε ηθαλφηεηα ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, είλαη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. Ζ εμέιημε ινηπφλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο παξέρεη απηή ηε δπλαηφηεηα ηεο πξφζζεζεο αμίαο. 

Όζνλ αθνξά ζηα κειινληηθά ζρέδηα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ επηρείξεζε, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη απηά εμαξηψληαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο, θαζψο ε ζπγαηξηθή ηεο 

L‟OREAL ζηελ Διιάδα δελ έρεη ηφζν κεγάιε απηνλνκία, δεδνκέλνπ φηη κηιάκε γηα κία 

πνιπεζληθή εηαηξεία φπνπ νη απνθάζεηο παίξλνληαη θεληξηθά θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πηνζεηνχλ ηηο απνθάζεηο απηέο. Δπηζπκία ηνπ νκίινπ 

είλαη ε πηνζέηεζε θαη ελζσκάησζε ζε φιεο ηηο εηαηξείεο, λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν αμία ζηελ επηρείξεζε, θαη ε θεληξηθνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ νη 
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νπνίεο έρνπλ αθφκα ηνπηθφ ραξαθηήξα ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε θεληξηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγγειηνιεςίαο, ε νπνία 

ζηγά ζηγά ζα αξρίζεη λα ράλεη ηνλ ηνπηθφ ηεο ραξαθηήξα. Με ην πέξαζκα ησλ εηψλ ην 

ERP ζχζηεκα γίλεηαη πην θεληξηθνπνηεκέλν. ην πιαίζην απηφ, ε L‟OREAL Α.Δ. 

ζθνπεχεη λα απινπνηήζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη λα 

αλαζέζεη ηελ επζχλε ζπληήξεζεο ηνπ ERP ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ 

Ηηαιίαο. Γελ πξνβιέπεηαη λα γίλεη θάπνηα αιιαγή ζην Π.. ERP ηεο επηρείξεζεο θαζψο 

ε πινπνίεζε θαη πηνζέηεζε ηνπ έγηλε κφιηο έλα ρξφλν πξηλ απφ ηελ ειιεληθή 

επηρείξεζε, θαη απηφ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, ελψ παξνπζηάδεη κεγάιε πξννπηηθή. Σέινο, φζνλ αθνξά ηα 

Π.. CRM θαη SCM απηά ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ εθαξκνγέο – modules ηνπ 

ERP, αθνχ νπνηαδήπνηε πηζαλή αιιαγή ηνπο απφ λέα απηφλνκα Π.. κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηαζχλδεζε 

ηνπο κε ην ERP ζχζηεκα θαη λα κελ είλαη πιένλ εθηθηή ε νινθιήξσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ (integration). Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ απνηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

απηψλ ησλ Π.. είλαη ε αλάγθε χπαξμεο πςεινχ θεθαιαίνπ θαη ην πςειφ θφζηνο 

αγνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Μία ηέηνηα 

απφθαζε ζεσξείηαη απφ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο άλεπ ζεκαζίαο θαζψο ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη, θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο κε 

επηηπρία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 
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