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Κεφάλαιο 1ο  
 
1.1 Περίληψη 
   
 Τα Πληροφοριακά Συστήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οργανισµών – 
επιχειρήσεων και δίνουν χρήσιµες πληροφορίες για  την λήψη αποφάσεων δίνοντας 
παράλληλα αξία στο προϊόν που παράγεται κατά την χρήση των συστηµάτων αυτών. Βασικές 
αρχές των Π.Σ πρέπει να τηρούνται για να καθιστά το σύστηµα χρήσιµο και ικανό να δώσει  
πληροφορίες για τις οποίες µελετήθηκε και υλοποιήθηκε . Φυσικά το σύστηµα αυτό πρέπει να 
έχει όρια που θα το διαχωρίζουν από το περιβάλλον του. Η επιτυχία του Π.Σ µπορεί να 
αξιολογηθεί βάσει διαφόρων στοιχείων του ανάλογα µε την δοµή και εναρµόνιση µε το 
περιβάλλον του.  
  Στην συγκεκριµένη µελέτη αναπτύσσετε και µια µελέτη περίπτωσης µε στοιχεία για την 
µελέτη, ανάπτυξη και διαχείριση ενός έργου που έχει ως στόχο την µείωση του κόστους 
λειτουργίας ενός οργανισµού και την αύξηση αποδοτικότητας του µε την χρήση του 
συστήµατος που θα αναπτυχθεί. Στην συγκεκριµένη µελέτη περίπτωση χρησιµοποιήθηκε η 
µέθοδος διαχείρισης έργων Prince2 και αναπτύχθηκαν θεωρητικά και πρακτικά τα στάδια 
αυτής της µεθόδου.  
 
Σκοπός 
 
   Σκοπός της συγκεκριµένης µελέτης είναι η εισαγωγή στο περιβάλλον των πληροφοριακών 
συστηµάτων και η επίδραση της µεθόδου διαχείρισης έργων Prince 2 ώστε να µας προσφέρει  
όσο το δυνατόν πληρέστερη και εκτενέστερη εικόνα των λειτουργιών, των διεργασιών, της 
υποδοµής και των παραγόντων επιτυχίας των συστηµάτων, όπως επίσης κατά πόσο 
επηρεάζεται η αποδοτικότητα  ενός οργανισµού από την χρήση του συστήµατος.  
 
Λέξεις κλειδιά 
 
Πληροφοριακό σύστηµα, διαχείριση έργου, αποδοτικότητα, µέθοδος Prince 2, οργανισµός, 
case study – µελέτη περίπτωσης. 
 
1.2  Εισαγωγή 
    
   Η εποχή στην οποία ζούµε επιβάλλει την χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων µε σκοπό 
την αύξηση της παραγωγικότητας, την ορθή πληροφόρηση και βελτίωση των προϊόντων που 
παράγονται κατά την χρήση των συστηµάτων αυτών. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς 
λόγους ύπαρξης τους δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να βελτιώσει την αποδοτικότητα 
του σε ατοµικό αλλά και οµαδικό επίπεδο. Η οργάνωση των δεδοµένων και των ζητούµενων 
είναι απαραίτητη επειδή γνωρίζουµε σε ποιο σηµείο βρισκόµαστε και που θέλουµε να 
φτάσουµε. Συνήθως η αποτυχία οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει οργάνωση και δεν γνωρίζουµε 
που ακριβώς σκοπεύουµε να φτάσουµε.  
   Η δηµιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήµατος δεν πρέπει να αποτελεί το όραµα κάποιου 
στελέχους µιας επιχείρησης έτσι ώστε να ικανοποιήσει δικές του φιλοδοξίες. Πρέπει να γίνεται 
οµαδική συζήτηση και δουλειά, παραθέτοντας ο καθένας τις απόψεις του καταγράφοντας 
παράλληλα τα σηµεία στα οποία η επιχείρηση έχει ανάγκη για βελτίωση. Ταυτόχρονα η 
υλοποίηση ενός συστήµατος αποτελεί συνολική απόφαση αλλά χρειάζεται να αξιολογηθεί το 
αποτέλεσµα και η επιτυχία του συστήµατος αυτού σε σχέση µε την ενσωµάτωση του στην 
επιχείρηση. Σε οποιοδήποτε κλάδο είναι απαραίτητη η χρήση τους δίνοντας την δυνατότητα 
στον χρήστη και κατ’ επέκταση στον οργανισµό στην άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες που 
προστατεύουν από λανθασµένες αποφάσεις και ταυτόχρονα αυξάνουν την αποδοτικότητα 
του. Η ποιότητα στην λειτουργία είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας του Π.Σ δηµιουργώντας 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αύξηση της αποδοτικότητας , προσδίδοντας αξία στον 
τοµέα που θέλουµε να βελτιώσουµε. 
  Η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης ενός έργου ανάπτυξης Π.Σ είναι πολύ σηµαντική, 
διότι η αποτυχία του οφείλεται σε πολλές περιπτώσεις σε κακή σχεδίαση και 
προγραµµατισµό. Για αυτό το λόγο υπάρχουν  επιτυχηµένοι τρόποι διαχείρισης έργων, όπως 
η µέθοδος PRINCE2, µια µέθοδος που µας δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα και  βοηθάει στην 
πρόβλεψη, πρόληψη και αποφυγή κινδύνων που θα δηµιουργήσουν προβλήµατα στο έργο 
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η µέθοδος αυτή αναλυθεί στην συνέχεια της συγκεκριµένης 
µελέτης. Στην Μεγάλη Βρετανία γίνεται µεγάλη προσπάθεια να εφαρµοστεί στον δηµόσιο 
τοµέα η µέθοδος αυτή έχοντας ως στόχο την µελέτη και ολοκλήρωση  έργων Π.Σ, όµως είναι 
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αρκετά δύσκολο να εφαρµοστεί διότι οποιοσδήποτε συµµετέχοντας ως διαχειριστής του 
έργου ή µέλος οµάδας εργασίας δεν εφαρµόζει τις διαδικασίες η µέθοδος καταρρέει. 
   Το Case study το οποίο θα αναλυθεί στην συνέχεια θα µας δώσει πληροφορίες για την 
πρακτική εφαρµογή της µεθόδου παρουσιάζοντας πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της. 
 
 
Κεφάλαιο 2ο  
 
 2.1   Πληροφοριακό Σύστηµα. 
 
   Με τον όρο Πληροφοριακό Σύστηµα ορίζεται ως ο µηχανισµός ο οποίος µας παρέχει τα 
µέσα για την συλλογή , αποθήκευση , την παραγωγή και την διανοµή πληροφοριών που 
έχουν ως σκοπό να εξυπηρετήσουν τις πληροφοριακές ανάγκες ενός οργανισµού , να 
υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του τόσο σε επίπεδο διαχείρισης και λειτουργίας όσο και σε 
επίπεδο σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων για τον οργανισµό (Avital ,2003). 
   Τα Πληροφοριακά Συστήµατα άρχισαν να απασχολούν την επιστήµη κατά τις αρχές τις 
δεκαετίας 1950 , τα οποία µελετήθηκαν και εξελίχθηκαν δίνοντας χρήσιµες πληροφορίες κατά 
την µελέτη τους αναπτύσσοντας µια Θεωρία των Πληροφοριακών Συστηµάτων για την οποία 
ασχολήθηκαν εκτενώς οι DeLone και McLean το 1992 [1].   
 
2.2    Θεωρία Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
 
   Τα Συστήµατα γενικότερα πρέπει να χωρίζονται σε κατηγορίες , έτσι ώστε να µπορούν να 
διευρύνονται αλλά και να ελέγχονται τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Επίσης πρέπει να 
αντιµετωπίζονται ως ένα σύνολο για την επίλυση των προβληµάτων του , βοηθώντας έτσι 
στην ορθότερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του εντοπίζοντας τα δυνατά και αδύνατα 
στοιχεία του. Φυσικά η ύπαρξη διαφόρων Συστηµάτων και πόσο µάλλον Πληροφοριακών , 
των οποίων η εξέλιξη τους είναι ραγδαία λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας , απαιτεί την 
ανάπτυξη «µοντέλων» και «µοντέλα» λειτουργίας ενός Συστήµατος. Αφού προσδιοριστεί και 
κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας του θα έχουµε την δυνατότητα να παρέµβουµε δυναµικά 
στο Σύστηµα και να διορθώσουµε τυχόν προβλήµατα στην λειτουργία του έχοντας ως άξονα 
τον τρόπο λειτουργίας και το τι είναι ουσιαστικά αυτό το Πληροφοριακό Σύστηµα.  
 
2.3   Συστατικά µέρη ενός Π.Σ. 
 
   Βάση µελέτης τα Πληροφοριακά Συστήµατα έχουν κάποια συστατικά µέρη τα οποία 
αποτελούν και διακριτά χαρακτηριστικά του Συστήµατος (Κιουντουζής,2002) [2]. Ένα 
Πληροφοριακό Σύστηµα αποτελείται από το εξής συστατικά µέρη : 1) Τις εισροές π.χ. υλικά, 
ανθρώπινο δυναµικό 2) ∆ιαδικασίες µετατροπής π.χ. µηχανισµοί σχεδιασµού και ελέγχου , 
έρευνα , ανάπτυξη κ.α.  3) Εκροές π.χ. υπηρεσίες , προϊόντα ,ιδέες κ.α.  
   Στην ουσία είναι ένα σύνολο υποσυστηµάτων τα οποία µπορούµε να εξετάσουµε και να 
αξιολογήσουµε χωριστά. Φυσικά γνωρίζοντας σε βάθος την δοµή του όλου Πληροφοριακού 
Συστήµατος η εξέλιξη και η βελτίωση των αδύναµων σηµείων του είναι ευκολότερη και 
αποτελεσµατικότερη. Κάθε υποσύστηµα διαιρείται σε άλλα µικρότερα βασισµένα πάντα σε 
µια δοµή, βάση των λειτουργιών και των προτεραιοτήτων που έχουµε ιεραρχήσει κατά την 
σχεδίαση του Π.Σ. Τα υποσυστήµατα είναι ανεξάρτητα το ένα µε το άλλο και συνάµα 
αλληλεπιδρούν αρµονικά µεταξύ τους µε σκοπό να µας δώσουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Οι 
τρόποι ανάλυσης και σχεδιασµού ενός Πληροφοριακού Συστήµατος αποτελούν τα πιο βασικά 
στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας του.  
   Οι πληροφορίες αυτές ανεξάρτητα µε το τι κάνει ένα Π.Σ µας βοηθούν στην περαιτέρω 
ανάλυση του – βελτίωση και διόρθωση τυχόν σφαλµάτων κατά την σχεδίαση. Η διόρθωση και 
βελτίωση αποτελεί αγκάθι για τους µελετητές , διότι σε πολλές περιπτώσεις δεν επιδέχεται 
µεγάλες βελτιώσεις λόγο της βασικής δοµής και λειτουργίας του, κάτι το οποίο οφείλεται τόσο 
στην ικανότητα του µελετητή να υλοποίει ευέλικτα Συστήµατα που επιδέχονται βελτιώσεις όσο 
και στην συλλογή των κατάλληλων πληροφοριών από αυτόν που µας κάλεσε για να 
υλοποιήσουµε ένα Πληροφοριακό Σύστηµα. 
 
2.4   Αξιολόγηση του Πληροφοριακού Συστήµατος. 
 
   Κατά την αξιολόγηση ενός Πληροφοριακού Συστήµατος ασχολούµαστε µε την οργάνωση 
και την διοίκηση ενός οργανισµού της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα. 
Οι παράµετροι που καλούµαστε να αξιολογήσουµε σε ένα Π.Σ είναι : 
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1.τα συστατικά στοιχεία του Π.Σ. 
2.οι πληροφοριακές διεργασίες. 
3.οι πληροφορίες και τα προϊόντα. 
4.οι πληροφοριακές λειτουργίες. 
5.η συνολική εικόνα του Π.Σ. 
6.το περιβάλλον του Π.Σ. 
   Τα συστατικά στοιχεία του Π.Σ είναι η καρδιά του και καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τις 
δυνατότητες του. Βάση αυτών των στοιχείων µπορεί να βασιστεί στο µέλλον και η εξέλιξη του 
. Στην περίπτωση που το εξωτερικό περιβάλλον του Συστήµατος επιβάλλει βελτίωση σε 
διάφορους τοµείς του αποτελεί ταυτόχρονα και όπλο για την διατήρηση του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος έναντι των άλλων Π.Σ. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ή µειονέκτηµα µας 
δίνει πολλές φορές την πραγµατική εικόνα για την χρησιµότητα-αποδοτικότητα του και 
υποστηρίζει τον οργανισµό µε σκοπό την βελτίωση του σε διάφορα τµήµατα της λειτουργίας 
του. Παράλληλα το προϊόν του οργανισµού µε την εξέλιξη του θα βελτιώνεται χωρίς να 
χρειάζεται η µελέτη και υλοποίηση ενός νέου Π.Σ. από την αρχή (from scratch).  
   Η χρήση του εννοιολογικού µοντέλου (Conceptual model) µας δίνει τα εργαλεία για να 
κατανοηθεί πλήρως τι κάνει το σύστηµα και για ποιο λόγο έχει την µορφή αυτή µε σκοπό την 
επίλυση προβληµάτων. Τα συστατικά στοιχεία του Π.Σ. έχουν άµεση σχέση µε το µοντέλο 
αυτό. Για τον λόγο αυτό ο µελετητής πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν κατά την σχεδίαση ότι τα 
συστήµατα που αναπτύσσει πρέπει να έχουν την δυνατότητα εξέλιξης ,δίνοντας στον χρήστη 
τις δυνατότητες για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών σε σχέση πάντα µε την εξέλιξη ή αλλαγή 
κάποιων δραστηριοτήτων του οργανισµού και µε σκοπό την επίλυση νέων προβληµάτων που 
προκύπτουν. 
   Ολόκληρη η διαδικασία της αξιολόγησης συµβάλει στο να λαµβάνονται σωστές αποφάσεις 
διασφαλίζοντας την ποιότητα του Π.Σ. εκτιµώντας την έκταση στην οποία µπορούν να λυθούν 
τα προβλήµατα  που τυχόν αντιµετωπίζει το σύστηµα. Οι Segars και Grover το 1998 
µελέτησαν την συµµετοχή των χρηστών σε ένα Π.Σ και έβγαλαν το συµπέρασµα ότι µε τον 
προσδιορισµό των αναγκών των διαφορετικών οµάδων χρηστών σχεδιάζονται οι δηµόσιες 
σχέσεις και οι υπηρεσίες διάχυσης των πληροφοριών βοηθά στην γενικότερη οργάνωση και 
λειτουργία του Π.Σ [3]. 
   Τελικά η αξιολόγηση του Π.Σ. µας βοηθά στο να κατανοήσουµε την λειτουργία  του και να 
επιβεβαιώσουµε ότι οι πόροι χρησιµοποιούνται αποδοτικά και αποτελεσµατικά.  
Τα στοιχεία που εξετάζονται κατά την αξιολόγηση είναι τα παρακάτω: 
• Απόδοση (efficiency) – πώς εκτελούνται οι λειτουργίες µε τους λιγότερους πόρους 
• Αποτελεσµατικότητα (effectiveness) – πόσο καλά εκτελούνται οι λειτουργίες σε σχέση µε 

τους στόχους 
• Επιτυχία  
• Ικανοποίηση  
• Κόστος 
• Όφελος  
• Ποιότητα 
• Συµπεριφορά 
• Σχέση κόστους/οφέλους (cost-benefit analysis) 
• Χρηστικότητα (usability)  
 
2.5  Ποσοτικές και Ποιοτικές µέθοδοι αξιολόγησης 
 
  2.5.1   Ποσοτικές µέθοδοι 
 
1)  Συλλογή δεδοµένων µέσω της διαρκούς παρακολούθησης και καταγραφής 
2)  Έρευνες για την εξαγωγή (ανεπεξέργαστων) δεδοµένων από τους χρήστες 
3)  Χρησιµοποιήθηκαν αρχικά στις φυσικές επιστήµες για τη µελέτη των φυσικών φαινοµένων 
(έρευνες, πειραµατικές µετρήσεις, οικονοµετρία, µαθηµατικά µοντέλα κλπ). 
Παραδείγµατα: Συλλογή στατιστικών δεδοµένων ,ερωτηµατολόγια 
 
2.5.2    Ποιοτικές µέθοδοι 
 
1)   Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών από τους χρήστες. 
2)   Χρησιµοποιήθηκαν αρχικά στις κοινωνικές επιστήµες για τη µελέτη των κοινωνικών 
φαινοµένων  
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Παραδείγµατα: Συνεντεύξεις, οµάδες χρηστών, ηµερολόγια ,συγκέντρωση προτάσεων, 
µελέτες περίπτωσης.  
 
Πλεονεκτήµατα: 
1)  Μπορεί να λαµβάνονται οι απόψεις µεγάλου αριθµού ανθρώπων 
2)  Έχουν δοµηµένη µορφή 
3)  ∆ίνονται συγκεκριµένες και σαφείς απαντήσεις 
4)  Επιτυγχάνεται ουδετερότητα και αντικειµενικότητα στις απαντήσεις 
5)  Χρησιµοποιούνται στατιστικές µέθοδοι για την ανάλυση των δεδοµένων 
 
Μειονεκτήµατα: 
1)  Έλλειψη ευελιξίας 
2)  ∆εν είναι εύκολη η διόρθωση σφαλµάτων 
3)  ∆εν διαφαίνεται η στάση διαφορετικών οµάδων ανθρώπων στις ίδιες ερωτήσεις 
4) Χρειάζεται καλή προετοιµασία , ώστε να προβλέπονται  οι  εναλλακτικές περιπτώσεις για 
την εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων 
5)  Οι απαντήσεις απηχούν τις απόψεις ατόµων και όχι οµάδων 
 
2.6   Καταστάσεις αξιολόγησης 
 
   Υπάρχουν δυο καταστάσεις αξιολόγησης Π.Σ. Στην πρώτη αξιολογούµε το Π.Σ χωρίς την 
συµµετοχή από τους χρήστες IT-system as such και στην δεύτερη µελετάµε µια κατάσταση 
χρήσης όπου ένας χρήστης αλληλεπιδρά µε το σύστηµα IT-system in use. 
   Ο τρόπος αξιολόγησης βασίζεται στους τρεις παρακάτω τρόπους: 
Goal-based evaluation  (ρητοί στόχοι από το οργανωτικό πλαίσιο οδηγούν την αξιολόγηση). 
Goal-free evaluation  (κανένας ρητός στόχος δεν χρησιµοποιείται, είναι µία επαγωγική και 
κατά περίπτωση οδηγούµενη στρατηγική). 
Criteria-based evaluation  (µερικά ρητά γενικά κριτήρια χρησιµοποιούνται ως κριτήρια 
αξιολόγησης – η διαφορά µε την goal-based evaluation είναι ότι τα κριτήρια είναι γενικά και µη 
περιορισµένα σε ένα συγκεκριµένο οργανωτικό πλαίσιο. 
 
2.7   ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
   Η αξιολόγηση των Π.Σ. επιβάλλεται να ακολουθεί κάποιο µοντέλο έχοντας ως στόχο την 
ορθότερη αξιολόγηση του συστήµατος. Κατ’ αρχήν γίνεται σχεδιασµός της αξιολόγησης και 
εστιάζουµε στα κυριότερα σηµεία που µας ενδιαφέρουν, εξάγοντας συµπεράσµατα που θα 
µας δώσουν την πραγµατική εικόνα επιτυχίας ή αποτυχίας του Π.Σ. Η επιτυχία του µπορεί να 
εκτιµηθεί σε διάφορα επίπεδα: 
επίπεδο οργανισµού (συµφωνία µε στρατηγικούς στόχους, λειτουργικό κόστος, 
διαθεσιµότητα συστήµατος, κλπ). 
επίπεδο διεργασιών ή λειτουργιών (µείωση κόστους σε ειδικές λειτουργίες, µείωση 
χρόνων σε επί µέρους διεργασίες, ολοκλήρωση διεργασιών, χαµηλότερο κόστος και χρόνοι 
σε σχέση µε την γενική πρακτική κλπ). 
επίπεδο ατόµου (ικανοποίηση χρηστών, χρησιµότητα του συστήµατος. 
 
Κεφαλαιο 3ο  
 
3.1    Το µοντέλο DeLone & McLean 
 
   Οι διαστάσεις της επιτυχίας ενός Π.Σ. µελετήθηκαν από τους DeLone και McLean και 
συµπέραναν ότι είναι αλληλένδετες µεταξύ τους όπως απεικονίζεται στο παρακάτω 
διάγραµµα. 
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   Σε αυτό το µοντέλο για την ποιότητα του συστήµατος (System quality) λαµβάνονται υπ’ όψιν 
τα στοιχεία που έχουν σχέση µε την παραγωγή , όπως οι χρόνοι απόκρισης , αξιοποίηση των 
πόρων και η αξιοποίηση των επενδύσεων. Για την ποιότητα των πληροφοριών (Information 
quality) χρησιµοποιούνται όροι προϊόντων όπως ακρίβεια, πληρότητα κλπ (DeLone & 
McLean ,1992) [1]. 
   Επίσης ο χρήστης και η χρήση του έχουν άµεση σχέση τις περισσότερες φορές παίζει 
σηµαντικό ρόλο στην αξιολόγηση γιατί υπόκεινται στις δυνατότητες του κάθε χρήστη που σε 
καµία περίπτωση δεν είναι ίδιες και επηρεάζουν σηµαντικά την τελική αξιολόγηση , φυσικά µε 
την προϋπόθεση ότι η αξιολόγηση θα γίνει µε την χρήση πληροφοριών από τους χρήστες 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η επίδραση των χρηστών στην αξιολόγηση είναι µεγάλη και 
επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό το αποτέλεσµα της. 
   Η Ποιότητα Συστήµατος (System Quality) περιγράφει το πόσο «καλό» είναι το 
πληροφοριακό σύστηµα, όσον αφορά τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά. 
   Η Ποιότητα Πληροφορίας (Information Quality) ορίζει το πόσο «καλό» είναι το 
πληροφοριακό σύστηµα, όσον αφορά τις εκροές του.  
   Ορισµένοι παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση µε την ποιότητα της πληροφορίας ενδεικτικά 
είναι:  
• η σηµαντικότητα 
• η σχετικότητα 
• η χρησιµότητα 
• η ακρίβεια 
• η πληρότητα, και 
• το περιεχόµενο της πληροφορίας 
Παράλληλα, η ποιότητα της πληροφορίας έχει σηµαντικό αντίκτυπο και στη χρήση του 
πληροφοριακού συστήµατος. 
   Η Χρήση του Συστήµατος (System Use) αναφέρεται στην χρησιµοποίηση και αξιοποίηση 
των εκροών από το ίδιο το πληροφοριακό σύστηµα 
   Η Ικανοποίηση του Χρήστη (User Satisfaction) µετρά το πώς αντιλαµβάνονται οι 
χρήστες το ίδιο το σύστηµα κατά τη χρησιµοποίησή  του και θεωρείται ως µία σηµαντική 
παράµετρος για τη µέτρηση της επιτυχίας ενός πληροφοριακού συστήµατος. Το αποτέλεσµα 
του συνόλου της χρήσης είναι ισοδύναµο και σηµαντικό ανεξάρτητα από την 
αποτελεσµατικότητα του καθεαυτού συστήµατος. 
   Η Επίδραση στο Άτοµο (Individual Impact) αφορά το πώς επιδρά η χρήση ενός 
πληροφοριακού συστήµατος στην εκτέλεση των καθηκόντων του ατόµου µέσα στον χώρο της 
εργασίας του. Σύµφωνα µε τους DeLone & McLean (2002), η επίδραση θα µπορούσε να 
αποτελεί  µία ισχυρή ένδειξη ότι το πληροφοριακό σύστηµα προσφέρει στον χρήστη καλύτερη 
κατανόηση του περιεχοµένου των  αποφάσεων του, βελτίωση σχετικά µε τις αποφάσεις του 
για την παραγωγικότητα, αλλαγή στις δραστηριότητές του καθώς και αλλαγή στην κατανόηση 
της σηµαντικότητας και παράλληλα της χρησιµότητας του συστήµατος του οργανισµού. 
   Τέλος, η Επίδραση στον Οργανισµό (Organizational Impact) εξετάζει κατά πόσο τα 
αποτελέσµατα της επίδρασης του ατόµου επηρεάζουν την λειτουργία του οργανισµού και 
επιπροσθέτως µετράει την αποτελεσµατικότητα του οργανισµού ως ένα ολόκληρο σύνολο, ως  
µία πλήρη οντότητα. 
   Το µοντέλο επιτυχίας και ποιότητας των  DeLone & McLean αποτελεί ένα ευρέως 
αναγνωρισµένο και διαδεδοµένο µοντέλο πάνω στο οποίο έχουν βασιστεί και επεκταθεί άλλα 
επιτυχηµένα µοντέλα πληροφοριακών συστηµάτων. Ένα από τα περισσότερο επιτυχηµένα 
είναι και το λεγόµενο µοντέλο πληροφοριακού συστήµατος «οργανωτικής µνήµης».  
 
3.2   Αποδοχή της τεχνολογίας και επιτυχία των Π.Σ 
 
   Ο χρήστης κατά την διάρκεια µελέτης και  ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος έχει  
άποψη που επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την κατεύθυνση  στην οποία κινείται η έρευνα και 
κατ’ επέκταση την ανάπτυξη ή µη ενός τέτοιου συστήµατος. Οι απαιτήσεις που έχει ο χρήστης  
και  ο τρόπος λειτουργίας που επιθυµεί να έχει το σύστηµα βοηθούν τον µελετητή να 
προσεγγίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του. Πολλές φορές ο βασικός 
λόγος της αποτυχίας του είναι η εσφαλµένη  αξιολόγηση και καταγραφή των αναγκών του 
χρήστη. Το  αποτέλεσµα της εσφαλµένης αυτής προσέγγισης είναι  µη αποδοχή του 
πληροφοριακού συστήµατος από τον χρήστη , συνεπώς  µη χρήση του. 
    Στις περιπτώσεις που ένα πληροφοριακό σύστηµα δεν έχει ικανοποιητικό αποτέλεσµα  
αποσύρεται ή βελτιώνεται στα σηµεία που υπάρχουν αδυναµίες οι οποίες έχουν εντοπιστεί 
από τον χρήστη ή τον µελετητή. Ένα από τα πιο διαδεδοµένα εργαλεία για την έρευνα των 
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πληροφοριακών συστηµάτων είναι το Technology Acceptance Model ή αλλιώς Μοντέλο της 
Τεχνολογικής Αποδοχής. 
 
3.3   Ορισµός Technology Acceptance Model 
 
   Το  Technology Acceptance Model TAM (Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής)  είναι µια 
θεωρία η οποία µελετά την αποδοχή  και την χρήση της τεχνολογίας από τον άνθρωπο που 
φυσικά επηρεάζει και  την αξιολόγηση ενός Π.Σ αφού ο άνθρωπος αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος του. Το ως άνω µοντέλο επηρεάζεται από τους εξής  δυο  παράγοντες α) 
Αντιλαµβανόµενη ευκολία χρήσης (Perceived easy of use) β) Αντιλαµβανόµενη χρησιµότητα 
(Perceived usefulness). ∆εν πρέπει να παραληφθεί  ότι το ΤΑΜ βασίσθηκε στην θεωρία 
δικαιολογηµένης δράσης γνωστή ως Theory of Reasoned Action TRA , η οποία διατυπώθηκε 
από τους Ajzen και Fishbein  και ισχυρίζεται ότι  η στάση ενός ατόµου επηρεάζεται από την 
κοινωνική συµπεριφορά του συνόλου στο οποίο ανήκει . Ακόµα η συµπεριφορά του ατόµου 
επηρεάζεται από την αρχική εκτίµηση χωρίς ωστόσο να µπορεί να εκτιµήσει τα αποτελέσµατα 
αυτής της απόφασης, κάτι το οποίο θα κάνει σε µεταγενέστερο στάδιο  [4]. 
 
3.3.1   Ανάλυση 
 
   α) Η Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης (Perceived easy of use) ορίζεται ως το επίπεδο 
που ένα άτοµο θεώρει ότι η χρήση ενός συστήµατος είναι εύκολη και δεν απαιτεί ιδιαίτερη 
προσπάθεια για την χρήση του συστήµατος αυτού. Οπότε το  σύστηµα είναι κατανοητό και 
σαφές χωρίς περίπλοκες σκέψεις για την εφαρµογή του , έχοντας ως γνώµονα το επίπεδο 
αντίληψης του χρήστη. Το επίπεδο αντίληψης του χρήστη δεν ορίζεται βάση των εµπειριών 
που διαθέτει , αλλά βάση των φυσικών ικανοτήτων του.   Αυτή την διατύπωση ως 
Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης µας έδωσε ο O.Davis κατόπιν µελέτης του το 1989 [5].  
  β) Η Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα (Perceived usefulness) ορίζεται ως το επίπεδο που ένα 
άτοµο θεωρεί ότι ένα σύστηµα θα βελτιώσει την απόδοση  
 στην εργασία του. Η  απόδοση και η αποτελεσµατικότητα αυτού του συστήµατος επιδρά στην 
εργασία του ατόµου και συγκεκριµένα στην πεποίθηση του ατόµου για αυτό το σύστηµα. 
   Έχοντας στο µυαλό µας απλουστευµένες τις παραπάνω έννοιες όσον αφορά την ευκολία 
χρήσης και της χρησιµότητας  επιδρούν σηµαντικά στην απόφαση που θα πάρουµε όσον 
αφορά ένα πληροφοριακό σύστηµα. Η πολιτική  που θα οριστεί για το µέλλον εξαρτάται 
επίσης και  από την σχέση κόστους – κέρδους  σε άµεση σχέση µε τα παραπάνω. Πρέπει να 
λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι πολλά πληροφοριακά συστήµατα απέτυχαν είτε επειδή το κόστος 
είχε αποκλίσεις προς τα πάνω , είτε επειδή το κέρδος ήταν πολύ µικρότερο σε σχέση µε αυτό 
που είχε προβλεφθεί.  Φυσικά και στις δυο περιπτώσεις το σύστηµα αυτό θα απέφερε ζηµιές , 
οι οποίες θα µας οδηγούσαν στην απόφαση να το αποσύρουµε.  
   Το µοντέλο ΤΑΜ χωρίζεται  σε τρεις φάσεις : α) στην γνωστική (cognitive) β) 
συναισθηµατική (affective) γ) συµπεριφοράς (behavioral). 
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   Το χρήσιµο συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι αυτό το µοντέλο έχει άµεση σχέση µε την 
αξιολόγηση των Π.Σ και κατά πόσο ο χρήστης θα αποδεχτεί ένα Π.Σ. και θα βοηθήσει στην 
αξιολόγηση του Π.Σ µε βάση την πραγµατική εικόνα που έχει για το σύστηµα και όχι βάση της 
µη αποδοχής της τεχνολογίας γενικότερα . 
 
3.4   ΙΤ to business alignment ( Εναρµόνιση τεχνολογίας µε την επιχείρηση) 
 
   Η εναρµόνιση της επιχείρησης µε ΙΤ συστηµάτων είναι πολύ σηµαντική για όλες τις 
εταιρείες. Υπάρχουν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία που µας δίνουν πολύ χρήσιµες 
πληροφορίες για την λειτουργία της επιχείρησης , το κόστος λειτουργίας της και διάφορα άλλα 
στοιχεία που µπορούν να συνθέσουν την εικόνα και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 
Μέσω της συλλογής πληροφοριών µπορούν να εντοπιστούν οι αδυναµίες  και τα δυνατά 
τµήµατα που αποδίδουν, οπότε η βελτίωση της σε αυτούς τους τοµείς να είναι ευκολότερη, 
αµεσότερη και αποτελεσµατικότερη. Η αµεσότητα στην λήψη αποφάσεων αποτελεί κοµβικό 
σηµείο για την οµαλή λειτουργία  της , οδηγώντας στην  αποτελεσµατικότερη επίτευξη 
επιχειρηµατικών στόχων που συνήθως είναι η βελτίωση οικονοµικών επιδόσεων και η 
ανταγωνιστικότητα στην αγορά και η αποδοτικότητα του οργανισµού γενικότερα. Η ικανότητα 
της επιχείρησης να µετατρέπει την επένδυση της σε κέρδος και εν συνεχεία να επανεπενδύσει 
στον ίδιο στόχο αποτελεί θεµελιώδη αρχή στον άξονα επένδυση – ανάπτυξη. 
   Η απορρόφηση της τεχνολογίας µε σκοπό την παροχή πληροφόρησης για την λήψη 
αποφάσεων και την διαχείριση ενός οργανισµού µε σκοπό την αύξηση αποδοτικότητας 
αντιµετωπίζεται µε δυσπιστία Π.χ. υπάρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν µε βάση την 
εµπειρία αγνοώντας την χρήση της τεχνολογίας µε σκοπό την ∆ιακυβέρνηση. Αυτός είναι και 
ένας λόγος που οδηγεί σε αποτυχία της επένδυσης επενδύοντας µεγάλα κεφάλαια χωρίς 
σχεδιασµό, τα οποία δεν έχουν καµία πιθανότητα επιστροφής στην επιχείρηση. Εξίσου 
σηµαντικό είναι  η αµοιβαία κατανόηση των ειδικών σε θέµατα τεχνολογίας µε τους 
διευθύνοντες των επιχειρήσεων , καθώς επίσης και η χρησιµότητα της τεχνολογίας σε σχέση 
µε µέγεθος της επένδυσης που θα αποφασίσουν να κάνουν. Η εναρµόνιση συχνά 
περιλαµβάνει τις προσπάθειες για την εδραίωση της εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο οµάδων 
δηµιουργώντας ένα µηχανισµό για τη λήψη αποφάσεων µε συναίνεση. Η εναρµόνιση των 
διαδικασιών για την λήψη αποφάσεων και ελέγχου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 
∆ιακυβέρνηση µέσω Π.Σ. Οπότε αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης - διοίκησης 
των επιχειρήσεων και αποτελείται από την ηγεσία ,τις οργανωτικές δοµές και διαδικασίες που 
διασφαλίζουν την οργάνωση και στηρίζουν τις στρατηγικές και τους στόχους του οργανισµού. 
 Για την εναρµόνιση των συστηµάτων ΙΤ µε το πεδίο δραστηριότητας µιας επιχείρησης είναι 
απαραίτητο να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο εναρµόνισης αυτών των δυο διαφορετικών 
αντικειµένων.  
   Με αφορµή αυτό ο Henderson & Venkatraman δηµιούργησαν ένα µοντέλο για αυτό τον 
σκοπό. Οι βασικοί λόγοι που επηρεάζουν την εναρµόνιση αυτή χωρίζονται σε τρία σκέλη. Το 
πρώτο σκέλος αφορά τον τεχνολογικό τοµέα των συστηµάτων και κατά πόσο καλύπτουν τις 
ανάγκες για τις οποίες επενδύσαµε σε αυτές. ∆ηλαδή πολλές φορές επιχειρήσεις επενδύουν 
µεγάλο µέρος των διαθέσιµων κεφαλαίων τους Π.Σ, ενώ στην ουσία δεν αξιοποιούν τις 
δυνατότητες των συστηµάτων που ήδη έχουν και χρησιµοποιούν. 
   Η διαχείριση κινδύνου σε τεχνικό επίπεδο είναι πολύ σηµαντική για την µετέπειτα πολιτική 
και εξέλιξη της επιχείρησης. Το δεύτερο σκέλος που πρέπει να λαµβάνεται πάντοτε υπ όψη 
από τον διαχειριστή της εταιρείας είναι ο κίνδυνος σε οργανωτικό επίπεδο και κατά πόσο η 
επιχείρηση θα αξιοποιήσει τον εξοπλισµό σύµφωνα µε τις οδηγίες που δόθηκαν στους 
εντεταλµένους  υπαλλήλους τους εκτελώντας µε ακρίβεια τις οδηγίες που τους δόθηκαν. Είναι 
σηµαντικό γιατί σε πολλές περιπτώσεις γίνεται ο σχεδιασµός και χαράσσεται µια πολιτική  η 
οποία δεν εφαρµόζεται. Συνεπώς τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από αυτές τις 
ενέργειες θα δώσουν ψευδή στοιχεία στους διαχειριστές της επιχείρησης και κατ επέκταση τα 
συστήµατα δεν θα εναρµονιστούν ποτέ µε το αντικείµενο του οργανισµού. Εποµένως θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί η γνώση της τεχνολογίας που θα εφαρµοστεί µε σκοπό την βελτίωση 
της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης. Υιοθετώντας τα συστήµατα αυτά , µε την σειρά 
τους θα αποτελούν µέρος του µηχανισµού λειτουργίας της , ανεβάζοντας ταυτόχρονα και την 
κεφαλαιακή αξία της. Αυτό συµβαίνει σε υγιείς επιχειρήσεις διότι αποδεικνύεται µέσω της 
παραγωγικότητας της εταιρείας ότι οι µηχανισµοί της λειτουργούν αποτελεσµατικά. 
   Σύµφωνα µε την µελέτη τους (Henderson & Venkatraman) επηρέασαν σε πολύ µεγάλο 
βαθµό επιχειρήσεις σε οργανωτικό επίπεδο µετασχηµατίζοντας σε πολλές περιπτώσεις την 
δοµή της επιχείρησης ολοκληρωτικά. Στο παρακάτω διάγραµµα περιγράφεται η λειτουργία 
αυτού του µοντέλου στο οποίο µπορούµε να διαχωρίσουµε σε δυο τµήµατα την λειτουργία. 
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Στο ένα µέρος το επιχειρηµατικό πεδίο και στο άλλο το τεχνολογικό πεδίο της επιχείρησης. 
Στο Business πεδίο η πολιτική χωρίζεται σε δυο τοµείς ,τον εξωτερικό (external) και τον 
εσωτερικό (Internal), στους οποίους υπάρχουν σηµεία κλειδιά που µπορούν να περιγράψουν 
µε σαφήνεια τους µηχανισµούς εκείνους που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να εναρµονιστεί 
µε το επόµενο πεδίο που είναι το τεχνολογικό και αφορά τα ΙΤ συστήµατα [6]. 

 
 
 
     Το πρώτο διάγραµµα  αφορά  την εσωτερική δοµή (internal) του τρόπου δράσης της 
επιχείρησης , όπου θέτεται ο στόχος και το πεδίο επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (Business 
Scope). Εν συνεχεία προσδιορίζονται οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής 
(Distinctive Competencies)  όπως π.χ. η τιµολογιακή πολιτική , η ποιότητα των προϊόντων  θα 
συµβάλλοντας σηµαντικά στην αποτελεσµατικότητα της έναντι των ανταγωνιστών. Επίσης 
ένα εξίσου σηµαντικό τµήµα της επιχειρηµατικής στρατηγικής είναι η ∆ιακυβέρνηση της 
επιχείρησης (Business Governance) εστιάζοντας στην επιλογή των διαρθρωτικών 
µηχανισµών για την οργάνωση των εργασιών της επιχείρησης π.χ. στρατηγικές συµµαχίες , 
κοινές επιχειρήσεις κ.α.   
   Στο δεύτερο διάγραµµα  (external) βλέπουµε τις υποδοµές και τις εσωτερικές διαδικασίες 
της επιχείρησης. Στην ∆ιοικητική δοµή (Administrative Infrastructure) συµπεριλαµβανοµένης 
και της οργανωτικής δοµής καθορίζονται οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες καθώς και οι σχέσεις 
εργασίας των εργαζοµένων. Στο επόµενο στάδιο είναι οι διαδικασίες που αφορούν βασικές 
δραστηριότητες της εταιρείας , ενώ παράλληλα καθορίζονται και τα διαγράµµατα ροής των 
εργασιών που θα υλοποιήσει η εταιρεία µέσω των διαδικασιών αυτών. Στο τρίτο και τελευταίο 
σκέλος υπάρχει το τµήµα των δεξιοτήτων των εργαζοµένων και η ικανότητα τους να εκτελούν 
πλήρως τα καθήκοντα τους βοηθώντας στην ταχύτερη αξιολόγηση των συλλεγοµένων 
στοιχείων .  
   Αυτά τα δυο µέρη συνθέτουν το πλαίσιο µιας επιχείρησης σε επίπεδο στρατηγικής. Κατόπιν 
αφού αναλυθούν τα στοιχεία που προαναφέραµε η εταιρεία ακολουθεί και επιπλέον 
διαδικασίες όσον αφορά την στρατηγική που θα ακολουθηθεί σε τεχνολογικό επίπεδο . Η ΙΤ 
στρατηγική (IT strategy) αποτελείται από τρεις βασικούς άξονες δράσης , λόγω όµως το ότι η 
εξέλιξη της τεχνολογίας προλαβαίνει τις διαδικασίες πρέπει να ορίσουµε αυτούς τους 
συγκεκριµένους άξονες δράσης. Αρχικά το είδος και το εύρος των πληροφοριακών 
συστηµάτων  (Technology Scope) που θα χρησιµοποιηθούν εξετάζοντας τις δυνατότητες τους 
που τυχόν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την επιχείρηση όπως π.χ. δίκτυα ευρείας 
περιοχής WAN , συστήµατα ροµποτικής τεχνολογίας , που πιθανόν να αυξήσουν την 
παραγωγικότητα της εταιρείας. ∆εύτερον τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων αυτών 
καθορίζουν νέες στρατηγικές και βελτιώνουν τυχόν άλλες που προϋπάρχουν π.χ. 
διασυνδεσιµότητα διαφορετικών συστηµάτων και συµβατότητα µεταξύ τους , ευελιξία 
συστήµατος κ.α. Τρίτον η ΙΤ ∆ιακυβέρνηση (IT Governance) καθορίζεται από την απόκτηση 
συστηµάτων µε συγκεκριµένες δυνατότητες π.χ. για την ανάπτυξη ιδιόκτητων δικτύων µε 
σκοπό της αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και των υπηρεσιών της 
συµπεριλαµβανοµένης και της εξωτερικής ανάθεσης µειώνοντας το κόστος λειτουργίας του 
οργανισµού. Οι υποδοµές και οι εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης που αφορούν ΙΤ 
συστήµατα (IT Infrastructure and Process)  αποτελούνται  από την αρχιτεκτονική των ΙΤ 
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συστηµάτων , τις διαδικασίες ανάπτυξης και συντήρησης τους και τις ικανότητες των ίδιων 
των συστηµάτων αλλά και των χειριστών τους. 
   Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανωτέρω ανάλυση του µοντέλου των 
µελετητών που προανέφερα προκύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα για τις δυνατότητες που 
µπορούν να µας δοθούν και τις πληροφορίες που θα προκύψουν κατά την χρήση αυτού του 
µοντέλου. Φυσικά πρέπει να λάβουµε υπ όψιν µας ότι υπάρχει δυσπιστία από τους 
επιχειρηµατίες  όσον αφόρα την χάραξη στρατηγικής για την εναρµόνιση της τεχνολογίας µε 
την επιχείρηση.  
   Συνήθως ακολουθούν πεπαλαιωµένες πρακτικές τις οποίες κληρονόµησαν από τους 
συνεργάτες τους σε βάθος χρόνου, χωρίς φυσικά να γνωρίζουν πραγµατικά τις παραµέτρους 
και τις συνέπειες των ενεργειών αυτών. Η αύξηση των αναγκών , η εξέλιξη της αγοράς και η 
αύξηση του ανταγωνισµού µας επιβάλουν να ακολουθήσουµε τέτοιους µηχανισµούς   και 
µοντέλα εξέλιξης µε σκοπό την αξιοποίηση έµψυχων και άψυχων πόρων. Η έννοια της 
παραγωγικότητας γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική για την δυναµική της εταιρείας στην αγορά 
αξιοποιώντας την επένδυση που έγινε σε ΙΤ συστήµατα. 
  Βάση του παραπάνω µοντέλου η εναρµόνιση του Π.Σ µε την επιχείρηση αποτελεί τµήµα 
που επηρεάζει την αξιολόγηση για τον λόγο το ότι εάν το Π.Σ δεν ενσωµατωθεί µε τον 
οργανισµό µε σκοπό να τον βελτιώσει και θα συντελέσει στην επιτυχία του Π. Σ.  
 
3.5   ∆ιαχείριση Αλλαγής (Change Management)  
 
   Αλλαγή (change) για ένα σύστηµα θα µπορούσε να αποτελέσει οποιαδήποτε εφαρµογή σε 
αυτό που επιφέρει κάποια τροποποίηση οικονοµικής ή επιχειρησιακής φύσεως. Αυτή την 
αλλαγή, µια επιχείρηση ή ένας οργανισµός οφείλει να την διαχειριστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.  
Η διαχείριση αλλαγής (change management) είναι ένας τοµέας  της διακυβέρνησης των Π.Σ. 
Ο στόχος της διαχείρισης αλλαγής είναι να εξασφαλιστεί το ότι χρησιµοποιούνται οι 
τυποποιηµένες µέθοδοι και οι διαδικασίες για τον αποδοτικό και γρήγορο χειρισµό όλων των 
αλλαγών, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός και ο αντίκτυπος οποιωνδήποτε 
αρνητικών γεγονότων επάνω στην υπηρεσία. Η διαχείριση της αλλαγής µπορεί να 
εξασφαλίσει τυποποιηµένες µεθόδους. Οι διαδικασίες των µεθόδων αυτών χρησιµοποιούνται 
για όλες τις αλλαγές, διευκολύνουν τον αποδοτικό και γρήγορο χειρισµό όλων των αλλαγών, 
και διατηρούν την κατάλληλη ισορροπία µεταξύ της ανάγκης για την αλλαγή και του πιθανού 
καταστρεπτικού αντίκτυπου των αλλαγών. 
Η διαχείριση αλλαγής είναι αρµόδια για να διαχειρίζεται διαδικασίες αλλαγής που εντοπίζονται 
στα εξής σηµεία µιας υποδοµής ΙΤ: 
• Υλικό (Hardware). 
• Εξοπλισµός και λογισµικό επικοινωνιών (Communications equipment and software). 
• Λογισµικό συστήµατος (System software) 
• Όλη η τεκµηρίωση και οι διαδικασίες που σχετίζονται µε την εκτέλεση, την υποστήριξη και 

τη συντήρηση. 
   Οποιαδήποτε προτεινόµενη αλλαγή πρέπει να εγκριθεί από την διοικητική διαδικασία 
αλλαγής. Οι κύριες δραστηριότητες της διαχείρισης αλλαγής είναι: 
• Φιλτράρισµα των αλλαγών (Filtering changes) 
• ∆ιαχείριση των αλλαγών (Managing changes and the change process 
• Προεδρία του Change Advisory Board (Chairing the CAB and the CAB/Emergency 

committee) 
• Αναθεώρηση και κλείσιµο των αιτηµάτων για τη διαχείριση αλλαγής (Reviewing and 

element of Requests for Change (RFCs)) 
• ∆ιαχείριση της έκδοσης και της παροχής των παρεχόµενων πληροφοριών (Management 

reporting and providing management information). Όταν τα στελέχη και οι managers των 
επιχειρήσεων ή των οργανισµών σχεδιάζουν την διαχείριση αλλαγής υπάρχουν πέντε 
βασικές αρχές τις οποίες οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη : 

Κάθε άνθρωπος αντιδρά µε διαφορετικό τρόπο στην κάθε αλλαγή. Ο καθένας έχει 
θεµελιώδεις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν. Η αλλαγή περιλαµβάνει συχνά µια 
απώλεια που οι άνθρωποι έχουν να αντιµετωπίσουν. Οι προσδοκίες πρέπει να διαχειριστούν 
µε  ρεαλιστικό τρόπο και φόβοι πρέπει να αντιµετωπιστούν. 
   Ακολουθούν ορισµένες γραµµές στις οποίες πρέπει να κινούνται τα στελέχη ώστε η αλλαγή 
να διαχειρίζεται κατά τον αποδοτικότερο τρόπο :  
• Να δίνονται στους ανθρώπους πληροφορίες που να είναι ειλικρινείς και βασισµένες στα 

γεγονότα χωρίς όµως να αυξάνουν σε υπερβολικό βαθµό τις προσδοκίες για κέρδος. 
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∆ηλαδή, να ικανοποιούνται οι ανάγκες ειλικρίνειας  αλλά µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτές να 
µην στηρίζονται σε µη ρεαλιστικές προσδοκίες. 

• Για τις µεγάλες οµάδες, να παράγετε µια στρατηγική επικοινωνίας που εξασφαλίζει ότι οι 
πληροφορίες διαδίδονται αποτελεσµατικά και περιεκτικά προς όλες τις κατευθύνσεις. 
Εντούτοις, µε τις µεµονωµένες συνεντεύξεις  να παράγεται µια προσωπική στρατηγική για 
την αλλαγή. Αυτό βοηθά στην αναγνώριση και να κατάλληλη διαχείριση µεµονωµένων 
αντιδράσεων.  

• Να ελέγχονται οι επιλογές των ανθρώπων και οι πιθανές συνέπειες εκείνων των 
επιλογών. ∆ηλαδή να ικανοποιούνται  οι ανάγκες του ελέγχου και του συνυπολογισµού.  

• Να δίνεται ο απαιτούµενος χρόνος στους ανθρώπους, ώστε να εκφράζουν τις απόψεις 
τους και να υποστηρίζουν τις αποφάσεις τους. Έτσι καθοδηγούνται καλυτέρα µε την 
παροχή συµβουλών ή πληροφοριών ανάλογα µε την περίπτωση. 

• Όταν η αλλαγή εµπεριέχει µια απώλεια, να προσδιορίζεται ένας τρόπος αντικατάστασης 
της απώλειας αυτής, καθώς  η απώλεια είναι ευκολότερο να αντιµετωπίσει εάν υπάρχει 
κάτι για να την αντικαταστήσει. Αυτό θα βοηθήσει και στην αντιµετώπιση των πιθανών 
φόβων.  

• Όταν υπάρχει η δυνατότητα, να δίνεται η ευκαιρία στα άτοµα να εκφράσουν τις ανησυχίες 
τους και να διαβεβαιώνονται από τη διοίκηση, στοιχείο που συµβάλει στην καταπολέµηση 
των πιθανών φόβων.  

• Να διασφαλίζεται εξεύρεση του χρόνου για την άτυπη συζήτηση και την ανατροφοδότηση 
(feedback).  

 
3.5.1   Στάδια της αλλαγής 
 
   Τα στάδια της αλλαγής χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Το πρώτο στάδιο σχετίζεται µε το 
«Unfreeze” και την αναθέρµανση του ενδιαφέροντος για βελτίωση και αλλαγή. Πρώτα από 
όλα πρέπει να δηµιουργηθεί η ανάγκη για αλλαγή ελαχιστοποιώντας παράλληλα 
οποιεσδήποτε αντιστάσεις. Το επόµενο στάδιο είναι το στάδιο της αλλαγής (Change) στο 
οποίο η τεχνολογία καθώς οι δοµές και οι διαδικασίες της θα αλλάξουν αξιοποιώντας µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανθρωποµονάδες ή οµάδες αυτών. Και το τελικό στάδιο είναι το 
“Refreeze” κατά το οποίο εξετάζεται και ενισχύεται η σηµαντικότητα των νέων αποτελεσµάτων 
αξιολογώντας το σύστηµα εντοπίζοντας ποιες ήταν οι εποικοδοµητικές τροποποιήσεις του 
συστήµατος που προέκυψε (Kurt Levin , 1958) [7]. 
   Φυσικά δεν µπορούµε να αγνοήσουµε τον ανθρώπινο παράγοντα που λαµβάνει την 
απόφαση για τέτοιες µεταρρυθµίσεις. Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να  συνδυάζει τα 
δεδοµένα βγάζοντας ασφαλή συµπεράσµατα δίνοντας την αίσθηση της ασφάλειας για τις 
αποφάσεις που τελικά θα λάβει σχετικά µε τις αλλαγές. Η επιτυχία της αλλαγής βασίζεται στην 
σαφή εικόνα που έχει ο µεταρρυθµιστής για το µέλλον της επένδυσης καθώς επίσης και το 
όραµα- σχέδιο υλοποίησης που θα εκπονήσει µε σκοπό την εξυγίανση-βελτίωση της 
επένδυσης και συνεπώς της παραγωγικότητας.    
   Είναι σαφές ότι οι λόγοι που επηρεάζουν µια επένδυση είναι σύνθετοι και απαιτούν 
ανάλυση . Αυτό είναι έργο ειδικών αναλυτών µε εµπειρία στον χώρο και γνώσεις που θα 
µπορέσουν να  απλουστεύσουν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την λειτουργία 
µιας επιχείρησης. Οι κατάλληλοι µηχανισµοί και τα µοντέλα διακυβέρνησης µπορούν να 
δώσουν την δυναµική που χρειάζεται µια εταιρεία ώστε να δοµηθεί σωστά σε όλα τα επίπεδα. 
Από µόνοι τους όµως οι µηχανισµοί αυτοί δεν µπορούν αυτόµατα να παρουσιάσουν 
ανάπτυξη και να επιλύσουν προβλήµατα. Με την ορθή , σταθερή και συντηρητική  τήρηση 
των µοντέλων αυτών µπορεί αρχικά να εναρµονιστεί η επιχείρηση µε την τεχνολογία 
βοηθώντας την να χρησιµοποιήσει τις δυνατότητες της  κερδίζοντας ουσιαστικά από την 
επένδυση αυτή σε τεχνοοικονοµικό επίπεδο. 
 Στην ουσία η επένδυση επιστρέφει µε µειωµένο κίνδυνο και ασθενείς επιπτώσεις σε 
περίπτωση σφάλµατος. Παράλληλα δε να υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο δράσης της 
επιχείρησης ώστε να εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστική στον χώρο ακόµα και σε περιόδους 
κρίσεων. Αυτή η δυνατότητα θα δίνεται στην επιχείρηση από τις αποφάσεις που θα 
λαµβάνουν τα στελέχη της , τα οποία θα αποφασίζουν ανάλογα µε τα δεδοµένα της εποχής 
τυχόν αλλαγής πορείας  από εκείνη που αρχικά είχαν κατά την σχεδίαση της στρατηγικής. 
Πρέπει οι διοικούντες να αποδέχονται τα τεχνολογικά εργαλεία που τους παρέχονται γιατί 
είναι αδιαµφισβήτητα χρήσιµα , των οποίων οι δυνατότητες θα αξιοποιούνται µε την σωστή 
καθοδήγηση των ειδικών υποδεικνύοντας τους τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους  σε 
πραγµατικά µεγέθη βελτιώνοντας την αξία της επιχείρησης στην αγορά. Με την δηµιουργία 
χαρτοφυλακίου και την καταγραφή όλων των Πληροφοριακών Συστηµάτων της επιχείρησης  
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γίνεται µια χαρτογράφηση της , δίνοντας την δυνατότητα ασφαλούς σχεδιασµού κάνοντας την 
ανταγωνιστικότερη και ισχυρότερη στον χώρο της. 
   Υγιείς εσωτερική λειτουργία σηµαίνει αποτελεσµατικότητα µε θετικούς δείκτες ανάπτυξης , 
βελτιωµένες υπηρεσίες µε µικρότερο κόστος λειτουργίας. Μικρότερο κόστος λειτουργίας 
µεγάλη διάρκεια στον χρόνο και ασφαλέστερος µελλοντικός σχεδιασµός.  
   Για την βελτίωση της κατάσταση σε οργανωτικό και οικονοµικό επίπεδο όσον αφορά την 
Ελλάδα θα έπρεπε να εφαρµοστεί µοντέλο ανάπτυξης και υλοποίησης πληροφοριακών 
συστηµάτων σύµφωνα µε τις ανάγκες αλλά και µοντέλο εναρµόνισης των συστηµάτων αυτών 
µε το έµψυχο δυναµικό καθώς επίσης και µε το είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνοντας 
αξία και στον εργαζόµενο αλλά και στις υπηρεσίες. Μοντέλα τέτοιου είδους εφαρµόζονται στις 
Η.Π.Α , στην Γερµανία , το Ηνωµένο Βασίλειο κ.α. χώρες του βεληνεκούς αυτού. 
 
3.6    ∆ιαχείριση Κινδύνου (Risk Management) 
 
   Οι επενδύσεις στην τεχνολογία της Πληροφορικής εµπεριέχει έντονα το στοιχείο του 
κινδύνου. Οι επιχειρήσεις προωθούν µεγάλα προγράµµατα ΙΤ µε µεγάλη αβεβαιότητα για τα 
κέρδη και τις δαπάνες. Περισσότερο από το 90% των προγραµµάτων ΙΤ ξεφεύγουν από τον 
αρχικό προϋπολογισµό και λίγο παραπάνω από το 1/5 ολοκληρώνεται πλήρως. Ορισµένα δε 
από τα προγράµµατα υπάρχει κίνδυνος να µην ολοκληρωθούν ποτέ. Επίσης οι διευθυντές ΙΤ 
τις περισσότερες φορές δεν εξετάζουν τον κίνδυνο µε έναν οικονοµικά σηµαντικό τρόπο. Εάν 
ο κίνδυνος εξετάζεται, αυτό γίνεται συχνά µε διφορούµενα και αυθαίρετα σταθµισµένα 
αποτελέσµατα που δεν αποτυπώνουν την πραγµατικότητα. 
   Είναι γνωστό πως τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάλυση κινδύνου υπάρχουν. Οι 
αναλογιστές και οι διευθυντές επενδύσεων ασφαλώς και δεν στηρίζονται στα διφορούµενα 
αποτελέσµατα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναλύσει τον κίνδυνο µε  σοβαρά εργαλεία για 
δεκαετίες και ο καθορισµός του κινδύνου τους είναι σαφής. Το καθορίζουν ως πιθανότητα 
ενός συγκεκριµένου, ανεπιθύµητου γεγονότος. Είναι καιρός πλέον και για τα τµήµατα ΙΤ να 
εξοικειωθούν και να χρησιµοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάλυση του κινδύνου σε 
ότι αφορά τις επενδύσεις στον χώρο της τεχνολογίας.  
 
3.6.1    Μοντέλο Risk3  
 
   Σύµφωνα µε το µοντέλο Risk3, στόχος είναι να ρυθµιστούν 3 βασικοί κίνδυνοι : τεχνικός, 
οργανωτικός και επιχειρησιακός. Στο σηµείο αυτό ακολουθεί µια ανάλυση των κινδύνων 
αυτών αλλά και του µοντέλου. [8] 
 
Α)   Τεχνικός κίνδυνος  
   Απλουστευµένα, ο τεχνικός κίνδυνος συνδέεται µε το να λειτουργούν όπως πρέπει τα 
µηχανήµατα και το λογισµικό που έχουν αγοραστεί. Το αν το σύστηµα θα λειτουργήσει σωστά 
και εγκαίρως καθώς επίσης αν θα περιέχεται στον προϋπολογισµό είναι ορισµένα κρίσιµα 
ερωτήµατα που περιγράφουν αυτό που λέµε «τεχνικοί κίνδυνοι». Η επίτευξη της τεχνικής 
επιτυχίας είναι ένα δύσκολο έργο καθώς τις περισσότερες φορές οι προθεσµίες και οι 
προϋπολογισµοί υπερβαίνονται. Εντούτοις τα συστήµατα τα συστήµατα λειτουργούν τελικά 
λίγο πολύ όπως αναµένονταν και έτσι άλλες φορές δύσκολα και άλλες φορές εύκολα  η 
τεχνική επιτυχία επιτυγχάνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων. [8] 
 
Β)   Οργανωτικός κίνδυνος  
   Το γεγονός ότι ένα νέο σύστηµα τίθεται σε ισχύ δεν σηµαίνει ότι το ανθρώπινο δυναµικό της 
επιχείρησης ή του οργανισµού θα το χρησιµοποιήσει. ∆εν είναι ασυνήθιστο το φαινόµενο οι 
υπάλληλοι να αρνούνται να χρησιµοποιήσουν το νέο σύστηµα χωρίς να υποστούν συνέπειες. 
Αυτή η κατάσταση µπορεί να εµφανιστεί λόγω της αντίστασης των υπαλλήλων στην αλλαγή 
(resistance to change), της αποτυχίας επικοινωνίας  των νέων διαδικασιών, της απροθυµίας 
να επιβληθούν οι νέες προσδοκίες και άλλων αιτιών. Τέτοια ζητήµατα αντιµετωπίζονται ως 
τµήµα ενός οργανωτικού διοικητικού σχεδίου αλλαγής (management of change). Αυτή είναι 
µια περιοχή που παραµελείται συνήθως και σε αυτό οφείλονται πολλές αποτυχίες 
προγράµµατος που µπορούν να επισηµανθούν στον οργανωτικό κίνδυνο. 
Μια σηµαντική πηγή οργανωτικού κινδύνου είναι κατάρτιση των χρηστών. Οι υπεύθυνοι 
προγράµµατος θεωρούν συχνά πως η κατάρτιση των χρηστών είναι αφορά εξολοκλήρου την 
εκµάθηση των νέων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του λογισµικού. Όµως εξίσου σηµαντική 
µε την τεχνική κατάρτιση είναι και η αλλαγή της συµπεριφοράς των χρηστών.    Η τεχνική 
κατάρτιση καλύπτει σπάνια τα διοικητικά ζητήµατα απόδοσης και αφήνεται στους υπαλλήλους 
να υπολογίσουν ακριβώς πώς να ενσωµατώσουν τη χρήση ενός νέου συστήµατος στις 
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λειτουργίες της εργασίας τους. Ένα αποτελεσµατικό διοικητικό σχέδιο αλλαγής θα 
αντιµετώπιζε όλα αυτά τα ζητήµατα.[8] 
 
Γ)   Επιχειρησιακός κίνδυνος  
   Τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα συστηµάτων και η καλύτερη απόδοσή τους δίνουν την 
δυνατότητα σε µια επιχείρηση να είναι αποτελεσµατικότερή. Όµως υπάρχουν και διαδικασίες 
µέσα σε µια επιχείρηση που δεν µπορούν από την φύση τους να εκτελεστούν µε τους ίδιους 
ρυθµούς που εκτελούνται οι διαδικασίες των συστηµάτων µε αποτέλεσµα η 
αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης να είναι και θέµα ορισµένων άλλων ενεργειών. Για 
παράδειγµα, επειδή ένα νέο σύστηµα τρέχει γρηγορότερα δεν σηµαίνει ότι η επιχείρηση θα 
εκπληρώσει απαραιτήτως τις διαταγές πελατών γρηγορότερα. 
   Για να δηµιουργήσουν την πραγµατική επιχειρησιακή αξία, οι αρµόδιοι για το σχεδιασµό 
πρέπει πρώτα να επιλέξουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα συστηµάτων που δηµιουργούν 
ευκαιρίες για βελτιωµένες αποδοτικότητες. Επίσης, πρέπει να απαιτήσουν τις επιχειρησιακές 
αλλαγές για να µετατρέψουν εκείνες τις ευκαιρίες σε πραγµατικότητα. Τα προγράµµατα 
αποτυγχάνουν να δηµιουργήσουν την πραγµατική επιχειρησιακή αξία σε δύο περιπτώσεις. 
Πρώτων  όταν δεν γίνονται ρητά τα βήµατα που απαιτούνται για να µεταφράσουν τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των συστηµάτων στη βελτιωµένη επιχειρησιακή αποδοτικότητα 
και δεύτερων όταν η διαχείριση είναι απρόθυµη να ακολουθήσει κατευθείαν την εκτέλεση των 
βηµάτων που απαιτούνται. [8] 
   Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις διαχείρισης κινδύνου για τον τοµέα ΙΤ. Σε αυτό το σηµείο 
παρουσιάζεται µε ένα παράδειγµα µια απλουστευµένη διαδικασία διαχείρισης 
κινδύνου/επιστροφής  σε τέσσερα βήµατα : 
Βήµα 1 : 
   Επιλογή του κίνδυνο προς αξιολόγηση. Επιλογή ενός προτεινόµενο αναπτυξιακό έργο. 
Υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης του «ανεπιθύµητου γεγονότος» κατά βούληση, αλλά είναι 
χρήσιµο και απλό να καθοριστεί µια αρνητική επιστροφή στην επένδυση. 
Βήµα 2 : 
   Σχεδιασµός το σχεδιαγράµµατος κινδύνου/επιστροφής. Λαµβάνεται µια γενική επένδυση ΙΤ 
το µέγεθος του προγράµµατος που επιλέχθηκε στο βήµα 1. Θα γίνει εκείνη η επένδυση µε µια 
πιθανότητα 10% ενός αρνητικού ROI εάν η «αναµενόµενη» επιστροφή είναι 50%; Ποιος είναι 
ο υψηλότερος κίνδυνος µε αυτήν την αναµενόµενη επιστροφή; Υπάρχει η δυνατότητα να 
σχεδιαστεί εκείνο το σηµείο σε µια γραφική παράσταση. Όταν καθορίζονται µερικά τέτοια 
σηµεία στις διάφορες επιστροφές, σύρετε ένα «όριο κινδύνου/επιστροφής»  
Βήµα 3 : 
   Υπολογισµός του κινδύνου. Προσποιούµαστε ότι κάποιος πουλάει ένα πιστοποιητικό αξίας 
$100 εάν το πρόγραµµα έχει ένα αρνητικό ROI. Τι ποσό των χρηµάτων θα πληρώναµε; 
Λαµβάνεται υπόψη η εµπιστοσύνη στις εκτιµήσεις των δαπανών και των κερδών, καθώς 
επίσης και η πιθανότητα της ακύρωσης. Η υψηλότερη τιµή που θα καταβάλουµε προσδιορίζει 
τι η διαίσθησή µας και ονοµάζεται κίνδυνος αρνητικής επιστροφής. Παραδείγµατος χάριν, η 
πληρωµή $35 δείχνει έναν κίνδυνο 35%. 
Βήµα 4 : 
   Καθορίζεται η απαραίτητη επιστροφή στην επένδυση (ROI). Συγκρίνεται  η πιθανότητα ενός 
αρνητικού ROI από το βήµα 3 µε τη γραφική παράσταση που του βήµατος 2.  
   Οι περισσότεροι διευθυντές ΙΤ απαιτούν µια αναµενόµενη επιστροφή πάνω από 100% για 
µια µεγάλη επένδυση µε πιθανότητα 30% ενός αρνητικού ROI. Αλλά 30% µπορεί να είναι η 
πιθανότητα της ακύρωσης προγράµµατος µόνο. Ακόµα κι αν το πρόγραµµα δεν ακυρώνεται, 
υπάρχει ακόµα η πιθανότητα ενός αρνητικού ROI. Αυτό το παράδειγµα είναι ενδεικτικό και 
δεν είναι υποκαθιστά µιας πλήρης ανάλυση κινδύνου/επιστροφής. [9] 
 
Ένα πρότυπο διαχείρισης κινδύνου 
 
   Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σηµαντικό να αναφερθούµε σε ένα πρότυπο διαχείρισης 
κινδύνου για να γίνουν περισσότερο συγκεκριµένες και κατανοητές οι έννοιες που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Το πρότυπο αυτό αναλύεται στη συνέχεια. 
 
Κίνδυνος 
 
   O κίνδυνος µπορεί να ορισθεί ως ο συνδυασµός της πιθανότητας ενός γεγονότος και των 
συνεπειών του . Σε όλους τους τύπους των δραστηριοτήτων, υπάρχει το ενδεχόµενο για 
γεγονότα και συνέπειες που συνιστούν ευκαιρίες προς όφελος (upside) ή απειλές της 
επιτυχίας (downside). Η ∆ιαχείριση Κινδύνου, αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ότι έχει 
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σχέση µε αµφότερες τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές του κινδύνου. Συνεπώς, αυτό το 
πρότυπο εξετάζει τον κίνδυνο και από τις δύο προοπτικές.  
 
∆ιαχείριση κινδύνου 
 
   Η διαχείριση κινδύνου είναι κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης στρατηγικής κάθε 
οργανισµού. Είναι η διεργασία µε την οποία οι οργανισµοί προσεγγίζουν µεθοδικά τους 
κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές τους, µε σκοπό την επίτευξη αειφόρου 
οφέλους σε κάθε δραστηριότητα και επί του χαρτοφυλακίου όλων των δραστηριοτήτων.     
   Το επίκεντρο της καλής διαχείρισης κινδύνου είναι η αναγνώριση και ο χειρισµός αυτών των 
κινδύνων. Στόχος της είναι να προσθέσει τη µέγιστη αειφόρο αξία σε όλες τις δραστηριότητες 
του οργανισµού. Ταξινοµεί την κατανόηση των πιθανών οφελών (upside) και απειλών 
(downside) όλων εκείνων των παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν τον οργανισµό. 
Αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας, και µειώνει αµφότερα, την πιθανότητα αποτυχίας και την 
αβεβαιότητα επίτευξης των συνολικών στόχων του οργανισµού.  
   Η διαχείριση κινδύνου θα έπρεπε να είναι µία συνεχής και αναπτυσσόµενη διεργασία, η 
οποία διατρέχει τη στρατηγική του οργανισµού και την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Θα 
έπρεπε να προσεγγίζει µεθοδικά όλους τους κινδύνους που περιβάλλουν τις παλαιότερες, 
τρέχουσες και ιδιαιτέρως τις µελλοντικές δραστηριότητες του οργανισµού.  Πρέπει να είναι 
ενσωµατωµένη στην κουλτούρα του οργανισµού µαζί µε µία αποτελεσµατική πολιτική και ένα 
πρόγραµµα µε επικεφαλή την πιο ανώτερη διοίκηση. Πρέπει να µεταφράζει τη στρατηγική σε 
τακτικούς και επιχειρησιακούς στόχους, καθορίζοντας υπευθυνότητες σε κάθε επίπεδο του 
οργανισµού, µε κάθε διοικητικό στέλεχος και εργαζόµενο υπεύθυνο για τη διαχείριση του 
κινδύνου ως µέρος της περιγραφής της εργασίας του.  Υποστηρίζει την ευθύνη, την µέτρηση 
επίδοσης και την ανταµοιβή, έτσι ώστε να προωθείται η λειτουργική αποδοτικότητα σε όλα τα 
επίπεδα. 
 
Εξωτερικοί και Εσωτερικοί Παράγοντες 
 
   Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ένας οργανισµός και οι λειτουργίες του µπορεί να είναι 
αποτέλεσµα παραγόντων αµφότερα εξωτερικών και εσωτερικών του οργανισµού.  
 

Η ∆ιεργασία ∆ιαχείρισης Κινδύνου 
 

 
   Η διαχείριση κινδύνου προστατεύει και προσθέτει αξία στον οργανισµό και στους 
ενδιαφερόµενους (stakeholders) υποστηρίζοντας τους στόχους του οργανισµού, µε:  
• την παροχή ενός πλαισίου στον οργανισµό που καθιστά δυνατό µελλοντική 

δραστηριότητα να λαµβάνει χώρα µε ένα σταθερό και ελεγχόµενο τρόπο  



- 18 - 

 

• τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, του προγραµµατισµού και του καθορισµού 
προτεραιότητας µέσω της ευρείας και δοµηµένης κατανόησης της επιχειρησιακής 
δραστηριότητας, της αστάθειας και των ευκαιριών / απειλών των έργων  

• την συµβολή σε µία πιο αποδοτική χρήση / κατανοµή του κεφαλαίου και των πόρων εντός 
του οργανισµού  

• τη µείωση της µεταβλητότητας στις µη βασικές επιχειρησιακές περιοχές  
• την προστασία και βελτίωση των παγίων και της εικόνας της εταιρείας  
• την ανάπτυξη και την υποστήριξη των ανθρώπων και της βάσης γνώσης του οργανισµού  
• τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.  

 
Αποτίµηση κινδύνου 
 
Η Αποτίµηση Κινδύνου ορίζεται από το ISO/IEC Guide 73 ως η συνολική διαδικασία της 
ανάλυσης κινδύνου και της αξιολόγησης κινδύνου.  
 
Ανάλυση Κινδύνου- Αναγνώριση Κινδύνου 
  
   Η αναγνώριση κινδύνου σκοπό έχει την ταυτοποίηση της έκθεσης του οργανισµού στην 
αβεβαιότητα. Αυτό απαιτεί µία βαθιά γνώση του οργανισµού, της αγοράς στην οποία 
δραστηριοποιείται, το νοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο 
υπάρχει, καθώς και στην ανάπτυξη µιας ορθής κατανόησης των στρατηγικών και 
λειτουργικών στόχων εσωκλεισµένων και παραγόντων κρισίµων για την επιτυχία του και τις 
απειλές και ευκαιρίες που σχετίζονται µε την επίτευξη αυτών των στόχων.  
   Η αναγνώριση κινδύνου θα έπρεπε να προσεγγισθεί µε ένα µεθοδικό τρόπο για να 
διασφαλίσει ότι όλες οι σηµαντικές δραστηριότητες εντός του οργανισµού έχουν αναγνωρισθεί 
και ότι όλοι οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτές τις δραστηριότητες έχουν προσδιορισθεί. 
Κάθε συγγενής αστάθεια που σχετίζεται µε αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει να 
αναγνωρισθεί και να κατηγοριοποιηθεί.  Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες και αποφάσεις 
µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε ένα εύρος προσεγγίσεων, παραδείγµατα των οποίων 
περιλαµβάνουν:  
• Στρατηγικές - Αφορούν τους µακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους του οργανισµού. 
Μπορεί να επηρεασθούν από θέµατα όπως η διαθεσιµότητα  κεφαλαίων, κρατικούς και 
πολιτικούς κινδύνους, νοµικές και ρυθµιστικές αλλαγές, φήµη και αλλαγές στο φυσικό 
περιβάλλον.  
• Λειτουργικές - Αφορούν τα καθηµερινά θέµατα που αντιµετωπίζει ένας οργανισµός στην 
προσπάθειά του να εκπληρώσει τους στρατηγικούς του στόχους.  
• Χρηµατο-οικονοµικές - Αφορούν την αποτελεσµατική διαχείριση και έλεγχο των χρηµατο-
οικονοµικών του οργανισµού και τις επιδράσεις εξωτερικών παραγόντων όπως η 
διαθεσιµότητα πίστωσης, οι τιµές ξένου συναλλάγµατος, οι τάσεις των επιτοκίων και άλλες 
εκθέσεις σε κινδύνους της αγοράς.  
• ∆ιαχείρισης γνώσης - Αφορούν την αποτελεσµατική διαχείριση και έλεγχο των πόρων 
γνώσης, της παραγωγής, προστασίας και επικοινωνίας αυτών των πόρων. Εξωτερικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν τις σχετικές αποφάσεις και δραστηριότητες µπορεί να 
περιλαµβάνουν την µη εγκεκριµένη χρήση ή κακή χρήση της πνευµατικής ιδιοκτησίας, την 
τοπική πτώση ισχύος, και την ανταγωνιστική τεχνολογία. Εσωτερικοί παράγοντες µπορεί να 
είναι µία δυσλειτουργία του συστήµατος ή η απώλεια βασικών στελεχών.  
• Συµµόρφωσης - Αφορούν θέµατα όπως η υγεία & ασφάλεια, το περιβάλλον, οι εµπορικές 
περιγραφές προϊόντος, η προστασία του καταναλωτή, η προστασία δεδοµένων, οι πρακτικές 
εργασιακής απασχόλησης και τα ρυθµιστικά θέµατα.  
   Ενώ η αναγνώριση κινδύνου µπορεί να διεξαχθεί από εξωτερικούς συµβούλους, µία εκ των 
έσω προσέγγιση µε διεργασίες καλά ανακοινωµένες, συνεκτικές και συντονισµένες και 
εργαλεία (βλ. Παράρτηµα) είναι ίσως η πιο αποτελεσµατική. Η εσωτερική "ιδιοκτησία" της 
διεργασίας διαχείρισης κινδύνου είναι θεµελιώδης.  
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Περιγραφή Κινδύνου  
 

  
  Ο στόχος της περιγραφής κινδύνου είναι η απεικόνιση των αναγνωρισµένων κινδύνων σε 
µία δοµηµένη µορφή, για παράδειγµα, µε τη χρήση ενός πίνακα όπως ο παρακάτω. 
Εκτίµηση Κινδύνου  
 
   Η εκτίµηση κινδύνου µπορεί να είναι ποσοτική, µερικώς ποσοτική ή ποιοτική όσον αφορά 
την πιθανότητα εµφάνισης και την πιθανή συνέπεια. Για παράδειγµα, συνέπειες, σε 
αµφότερες απειλές (downside risks) και ευκαιρίες (upside risks) µπορεί να είναι υψηλές, 
µεσαίες ή χαµηλές. Η πιθανότητα µπορεί να είναι υψηλή, µεσαία ή χαµηλή αλλά απαιτεί 
διαφορετικούς ορισµούς σχετικά µε τις απειλές και ευκαιρίες. ∆ιαφορετικοί οργανισµοί θα 
βρουν ότι διαφορετικά κριτήρια για την συνέπεια και την πιθανότητα θα εξυπηρετήσουν 
καλύτερα τις ανάγκες τους. 
 
3.7   IT RETURN ON INVESTMENT (ROI). 
 
  Οι επενδύσεις στον χώρο της τεχνολογίας αλλά και γενικότερα στον επιχειρηµατικό χώρο 
κρίνονται εκ του αποτελέσµατος τις περισσότερες φορές. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ο εκάστοτε 
επιχειρηµατίας δεν πρέπει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες – τεχνοοικονοµικές αναλύσεις 
, ώστε να προστατέψει την επένδυση του. Αυτό αποτελεί και την βασική σκέψη των 
επιχειρηµατιών, δηλαδή πως θα επενδυθούν κεφάλαια , που στην περίπτωση µας είναι ΙΤ 
συστήµατα , µε σκοπό την επιστροφή αυτής της επένδυσης µε την οποιαδήποτε µορφή 
κέρδους , η οποία φυσικά µπορεί να αξιολογηθεί και σε οικονοµικό επίπεδο π.χ. µείωση 
ανθρωποωρών εργασίας. Όπως γνωρίζουµε η µείωση του χρόνου εργασίας σε συνδυασµό 
µε την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης θα αποτελέσει την κινητήριο δύναµη της  
για την περαιτέρω ανάπτυξη και κερδοφορία της. 
  Για να καταφέρει µια επιχείρηση να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο στην αγορά 
πρέπει να διατηρήσει τα πλεονεκτήµατα της  ακολουθώντας µια γενική στρατηγική 
βασιζόµενη στον άξονα διαφορετικότητα-χαµηλό κόστος. Ο γενικότερος ανταγωνισµός και οι 
ανάγκες της εποχής οδηγούν συνεχώς σε µείωση τιµών και συγχρόνως αύξηση  των 

1. Ονοµασία  
2. Πεδίο Κινδύνου  Ποιοτική περιγραφή του µεγέθους, του τύπου, του αριθµού και 

των συσχετίσεων των γεγονότων  

3. Φύση Κινδύνου  π.χ. στρατηγικός, λειτουργικός, χρηµατο-οικονοµικός, 
γνωστικός, συµµόρφωσης  

 
4.Έχοντες έννοµο ενδιαφέρον 
(stakeholders)  

Οι έχοντες έννοµο ενδιαφέρον και οι προσδοκίες τους  

5. Ποσοτικοποίηση  
Κινδύνου  

Σηµαντικότητα και Πιθανότητα  

6. Ανοχή / Όρεξη στον Κίνδυνο  ∆υνητική απώλεια και η χρηµατο-οικονοµική επίδραση του 
κινδύνου  
Αξία (περιουσιακών ή άλλων στοιχείων) σε κίνδυνο  
Πιθανότητα και µέγεθος των δυνητικών ζηµιών / κερδών  
Στόχος ή στόχοι για τον έλεγχο του κινδύνου και επιθυµητό 
επίπεδο επίδοσης  

7. Χειρισµός Κινδύνου & 
Μηχανισµοί  

Βασικά µέσα µε τα οποία ο κίνδυνος σήµερα διαχειρίζεται  
Επίπεδα εµπιστοσύνης στον υφιστάµενος έλεγχο  
Αναγνώριση πρωτοκόλλων παρακολούθησης και  

Ελέγχου  ανασκόπησης  
8. ∆υνητική Ενέργεια Βελτίωσης  Συστάσεις για µείωση κινδύνου  

9. Ανάπτυξη Στρατηγικής και 
Πολιτικής  

Αναγνώριση της υπεύθυνης λειτουργίας του οργανισµού για 
την ανάπτυξη στρατηγικής και πολιτικής  
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απαιτήσεων του καταναλωτή για την ποιότητα του προϊόντος. Στόχος τον επιχειρήσεων 
αρχικά είναι η επιβίωση και εν συνεχεία η αντοχή στον χρόνο µε κερδοφορία η οποία 
εξαρτάται από την αξία των παραγόµενων µονάδων σε σχέση µε την συνολική αξία του 
προϊόντος συµπεριλαµβανοµένων όλων των λοιπών δεικτών που προστίθενται στην αξία του 
π.χ. κόστος διαχείρισης προϊόντος.  Οπότε η χρήση µοντέλου µέτρησης ολικής 
παραγωγικότητας κρίνεται απαραίτητη µε σκοπό τον συσχετισµό της παραγωγικότητας της 
επιχείρησης µε την µακροπρόθεσµη κερδοφορία της. Για να γίνει όµως αξιολόγηση των 
δεικτών παραγωγικότητας της επιχείρησης πρέπει πάντα να υπολογίζονται δυναµικά 
εκφρασµένη σε  πραγµατική αξία και όχι σε µονάδες , διότι οι µονάδες δεν εκφράζουν την 
εικόνα της επιχείρησης σε πραγµατικά µεγέθη. 
   Η χρήση χρηµατοοικονοµικών µεταβλητών βοηθά σε αυτή την περίπτωση και καθορίζει την 
στρατηγική της επιχείρησης σε πολύ µεγάλο βαθµό. Ως οδηγός για την µελέτη και υλοποίηση 
των στόχων της εταιρείας π.χ. ανάπτυξη πωλήσεων, µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους , 
αύξηση παγίων επενδύσεων , την χρονική διάρκεια ανάπτυξης της επιχείρησης κ.α. Τα 
στοιχεία που προκύπτουν κατά την µελέτη αυτών των µεταβλητών δίνουν την δυνατότητα στα 
στελέχη να βελτιώσουν την εικόνα της επιχείρησης βάση των αποτελεσµάτων αυτών. 
Παρακολουθώντας την µεταβολή τους και σε συνδυασµό µε τα µεγέθη µέτρησης της 
συνολικής απόδοσης της εταιρείας λαµβάνονται σωστότερες αποφάσεις για το µέλλον της.   
   Η παρακολούθηση και ανάλυση των αλλαγών του κόστους κάθε «ενεργείας», διαχρονικά 
µπορεί να βοηθήσει στην βαθύτερη κατανόηση όλων εκείνων των παραγόντων που το 
διαµορφώνουν είτε σε χαµηλότερα είτε σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά του ανταγωνισµού ( 
Porter, 1985. Για την προσέγγιση αυτών των στοιχείων µε σκοπό την κερδοφορία υπάρχουν 
διάφοροι µέθοδοι. Η µέθοδος ανάλυσης της ευαισθησίας περιέχει πολλές µεταβλητές και 
συσχετίσεις µεταξύ αυτών µε κάποιες εξ αυτών να είναι σηµαντικότερες . Εξετάζοντας την 
έκταση της επιρροής τους στην αποδοτικότητα. Εποµένως µπορούν οι επιχειρήσεις να 
καταρτίζουν πίνακα ευαισθησίας , όπου θα καταγράφεται η επίπτωση κάθε µεταβλητής στην 
παραγωγικότητα και κατ επέκταση στο return on investment σενάριο 
   Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι σηµαντικά για τον τρόπο που µια επιχείρηση 
πρέπει να σχεδιάζει την στρατηγική της µε στόχο την επένδυση κεφαλαίων και επιστροφής 
των κεφαλαίων αυτών µε κέρδη. Κέρδη τα οποία θα είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της 
επιχείρησης αλλά και να προκύψουν καθαρά κέρδη για τους επενδυτές. Έχοντας ως βάση τα 
παραπάνω αντιλαµβανόµαστε ότι η επένδυση σε ΙΤ συστήµατα επιβάλλεται σε τέτοιο βαθµό 
που πολλές φορές αποτελεί την κύρια επένδυση της επιχείρησης. Για παράδειγµα η εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας χρησιµοποιούν τα προϊόντα της τεχνολογίας µε σκοπό το κέρδος σε 
συνάρτηση µε την παροχή υπηρεσιών στον καταναλωτή που πριν από µερικές δεκαετίες 
φάνταζαν σενάρια επιστηµονικής φαντασίας. Το διαχειριστικό κόστος όλων αυτών των 
υπηρεσιών αλλά και το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης είναι µεγάλο , οπότε κύριο µέληµα 
των διαχειριστών είναι η µείωση του κόστους λειτουργίας το οποίο επιβαρύνει το ίδιο το 
προϊόν ως προς το κόστος και την ποιότητα του. Για αυτό τον λόγο η επένδυση σε ΙΤ 
συστήµατα επιστρέφει µε την µορφή κέρδους στους επιχειρηµατίες εάν κατανοήσουµε ότι 
υπάρχουν συστήµατα τα οποία αντικαθιστούν ανθρώπινους πόρους που στο παρελθόν 
χρειαζόντουσαν. Το αποτέλεσµα που προκύπτει είναι η ανάπτυξη της επιχείρησης, µε 
βελτίωση ποιότητας των υπηρεσιών και  την επανεπένδυση µέρους των κερδών. Επί της 
ουσίας µια υγιής επενδυτική στρατηγική επιδοτεί την επιχείρηση σε βάθος χρόνου ωφελώντας 
την σε όλα τα επίπεδα αυξάνοντας φυσικά και την συνολική αξία της επιχείρησης. Κανόνας 
στην Return on Investment στρατηγική είναι χρηµατοδότηση της εταιρείας και επένδυση από 
ιδία κεφάλαια που προέκυψαν κατά τις χρήσεις της εταιρείας. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

  
4.1   ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 
 
  Οι λόγοι που χρησιµοποιείται συγκεκριµένη µέθοδος διαχείρισης έργων και συγκεκριµένα 
Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι διάφοροι και έχουν άµεση σχέση µε το αποτέλεσµα της 
υλοποίησης τους. Η ποιότητα του αποτελέσµατος ενός έργου οφείλεται στον σωστό 
προγραµµατισµό και την σωστή λειτουργία των οµάδων εργασίας. Η αρχική ιδέα της 
υλοποίησης ενός έργου πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το τελικό αποτέλεσµα και 
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στον συντονισµό και την επικοινωνία των εµπλεκοµένων µελών 
του έργου. Η επικοινωνία µεταξύ τους καθώς επίσης η έγκαιρη και σωστή ενηµέρωση των 
µελών είναι εξίσου σηµαντική γιατί βοηθά στην οµαλότερη εξέλιξη και στην αποφυγή 
κινδύνων που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της υλοποίησης, η οποία επηρεάζεται 
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δυναµικά από τις καθηµερινές εξελίξεις και αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 
του έργου.  
  Ο διαχειριστής του έργου αναθέτει αρµοδιότητες και οδηγίες στις οµάδες του έργου µε 
σαφείς κατευθύνσεις ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος καθενός προϋπολογίζοντας 
παράλληλα και το κόστος τόσο σε έµψυχο όσο και σε άψυχο δυναµικό. Συνήθως υπάρχουν 
αποκλίσεις από το προϋπολογισµένο κόστος, σκοπός όµως είναι να προβλεφθεί µε ακρίβεια 
το µέγεθος της απόκλισης αυτής εάν είναι δυνατό. Μερικές φορές αστάθµητοι παράγοντες 
επηρεάζουν το κόστος όπως π.χ. η οικονοµική κατάσταση της χώρας την συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή και οι παράγοντες που επηρεάζουν µια επένδυση ανάλογα µε την κατάσταση 
αυτή κάτι που βιώνουµε στην συγκεκριµένη περίοδο στην χώρα µας.  
   Η διαχείριση των πόρων είναι µεγέθη σαφώς µετρίσιµα που συντελούν σηµαντικά στην 
αποτελεσµατικότητα και την εξέλιξη του έργου δίνοντας µας παράλληλα την δυνατότητα 
ελέγχου τις εξέλιξης σε όλα τα επίπεδα π.χ. αποστολή εξοπλισµού, χρόνοι εγκατάστασης και 
παράδοσης σε λειτουργία. 
 
4.2   Βασικές αρχές µεθόδου PRINCE 2 
 
   Στόχος της µεθόδου PRINCE 2 είναι η επίτευξη του στόχου. Σκοπός να έχουµε τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
1. Ένα έργο είναι µια πεπερασµένη διαδικασία µε σαφή αρχή και τέλος. 
2. Τα έργα πρέπει να διαχειρίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε το αποτέλεσµα τους να κρίνεται 

επιτυχηµένο. 
3. Τα µέλη του έργου πρέπει να έχουν σαφής ρόλους και οδηγίες ώστε να γνωρίζουν τον 

σκοπό και τον στόχο. Η επιτυχία ενός έργου αξιολογείται µε την ολοκλήρωση του και 
εντοπίζονται οι ακριβείς λόγοι της επιτυχίας του. 

 
4.2.1   Το κέρδος της χρήσης της µεθόδου 
 
   Η µέθοδος PRINCE 2 χρησιµοποιείται σε έργα Πληροφοριακών Συστηµάτων µε ιδιαίτερη 
επιτυχία, διότι είναι δοκιµασµένη µέθοδος η οποία έχει συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας, έχει 
βασιστεί στην εµπειρία και διασφαλίζει στους εµπλεκοµένους τι να περιµένουν πώς και πότε. 
Επίσης προειδοποιεί τα µέλη του έργου για τυχόν κινδύνους που µπορεί να θέσουν σε 
κίνδυνο τον προγραµµατισµό. Σε πολλές περιπτώσεις µερικά έργα  αποτελούν τµήµα 
µεγαλύτερων έργων και επηρεάζονται δυναµικά από την εξέλιξη τους. Η ελεγχόµενη 
διαχείριση της αλλαγής αυτής επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό και την βιωσιµότητα της επένδυσης 
(Return On Investment). Τα ενδιαφερόµενα µέλη (Stakeholders) και οι οµάδες έργου 
προσπαθούν να πλησιάσουν σε µεγάλο βαθµό τον λόγο ύπαρξης του Π.Σ και να καλύψουν 
τον χρήστη ως προς το περιβάλλον, την χρηστικότητα  και την αξία που θα προσδώσει στον 
οργανισµό µε την χρήση του µε την µορφή πληροφορίας ή ακόµα και µε αύξηση της 
αποδοτικότητας. 
   Η χρήση της µεθόδου βοηθά στην οργάνωση και την οριοθέτηση της αρχής, µέσης και 
τέλους του έργου στο οποίο εφαρµόζεται δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα ευελιξίας σε 
τυχόν προβλήµατα που παρουσιάζονται και τυχόν αποκλίσεις που έχουµε από τον 
προγραµµατισµό. Η συνεργασία των χρηστών και των µελών που υλοποιούν το έργο κρίνεται 
απαραίτητη διότι βοηθά στην σωστή αντίληψη των δεδοµένων και ζητουµένων οδηγώντας το 
έργο σε επιτυχία από άποψη σύλληψης της αρχική ιδέας. 
  Ο διαχειριστής ενός έργου έχει την δυνατότητα να θέτει όρους στην αρχή του έργου και να 
καθορίζει την δοµή και το είδος της επικοινωνίας που θα έχουν όλα τα εµπλεκόµενα µέλη. 
Μπορεί να διαχωρίσει το έργο σε επίπεδα διαχείρισης έχοντας συγκεκριµένο πλάνο 
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υλοποίησης ενηµερώνοντας άµεσα την διοίκηση  για την πρόοδο του έργου επισηµαίνοντας 
τα ζωτικά σηµεία του έργου. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να λαµβάνουν µέρος στις 
αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου ενηµερώνοντας τον διαχειριστή για τυχόν διαφορές 
που υπάρχουν κατά την διάρκεια της υλοποίησης σε σχέση µε το αρχικό πλάνο και κατά 
πόσο τους καλύπτουν οι συγκεκριµένες διαφοροποιήσεις του αρχικού πλάνου. 

∆οµή µεθόδου PRINCE2. 

 
 
• Εισαγωγή  (Introduction). Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές διαχείρισης έργων και πως η 

µέθοδος PRINCE2 µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο έργο έχοντας τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα. 

• ∆ιαδικασία (Processes). Εξηγεί τις διαδικασίες του µοντέλου PRINCE2 εξηγώντας τι και 
πως πρέπει να γίνει ώστε να φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 

• Συστατικά µέρη (Components). Εξηγεί και περιγράφει τα βασικά συστατικά στοιχεία της 
διαχείρισης του έργου όπως η οργάνωση και ο έλεγχος και πως η µέθοδος PRINCE2 
ενσωµατώνεται σε αυτά τα δυο στοιχεία. Αυτά τα συστατικά αποτελούν τις πρώτες ύλες 
µιας «σωστής διαχείρισης έργου» περιλαµβάνοντας την ποιότητα της διαχείρισης και την 
διαχείριση κινδύνου. 

• Τεχνικές (Techniques). Εξηγεί µερικές συγκεκριµένες τεχνικές της µεθόδου PRINCE2. 
• Προσαρτήµατα (Appendices). Περιγράφει το προϊόν και δηµιουργεί ένα περίγραµµα για το 

ποια είναι τα τµήµατα που θα διαχειριστούν µε την µέθοδο PRINCE2 καθώς επίσης και 
την οµαλή υλοποίηση του προγραµµατισµού , τις κατηγορίες κινδύνου και την 
προτεινόµενη µορφή των ανατασσοµένων εγγράφων µεταξύ των εµπλεκοµένων µελών 
του έργου. 
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4.2.2    Ορισµός έργου σύµφωνα µε PRINCE2 
 
  Είναι ένα περιβάλλον διαχείρισης το οποίο δηµιουργείται µε σκοπό να παραδώσει ένα ή και 
περισσότερα business products για ένα συγκεκριµένο business case.  
  Σε ένα έργο χρησιµοποιώντας PRINCE2 προκαθορίζεις τον χρόνο ζωής του δίνοντας σου 
την δυνατότητα να προϋπολογίζεις το κόστος µετρώντας τα προϊόντα που προκύπτουν και 
τους πόρους που χρειάζονται για αυτά αναθέτοντας τις αντίστοιχες αρµοδιότητες στα 
εµπλεκόµενα µέλη στο έργο. 

∆ιάρκεια ζωής ενός έργου 
 

 
 
4.3   Το πεδίο εφαρµογής PRINCE2 
 
  Η µέθοδος PRINCE2 µπορεί να εναρµονιστεί µε το έργο και το εργασιακό περιβάλλον και 
δεν προορίζεται να καλύψει όλα τα θέµατα σχετικά µε την διαχείριση του έργου. Τα εργαλεία 
και οι τεχνικές που θα  χρησιµοποιηθούν ποικίλουν ανάλογα µε το είδος και τις ιδιαιτερότητες 
ενός έργου. Αυτό διαχωρίζεται από την συγκεκριµένη µέθοδο διότι υπάρχουν διαφορετικά 
µοντέλα και τεχνικές που δεν εµπεριέχονται στην PRINCE2 αλλά είναι δοκιµασµένα και 
αποτελεσµατικά όπως π.χ. τα διαγράµµατα Gantt, οι τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, 
διασφάλιση ποιότητας του αποτελέσµατος και της διαχείρισης του έργου, έλεγχος 
προϋπολογισµού και τεχνικές ανάλυσης προδιδοµένης αξίας στο προϊόν και την αύξηση 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας µε την χρήση του. 
  Οπότε η µέθοδος PRINCE2 καλύπτει οτιδήποτε αφορά το έργο στον τοµέα της διαχείρισης 
πόρων και των εργασιών που εκτελούνται κατά την υλοποίηση του αποτελώντας το σηµείο 
επαφής µε τις προαναφερόµενες τεχνικές που αφορούν διαφορετικά τµήµατα εξέλιξης. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα η συγκεκριµένη µέθοδος να επικεντρώνεται αυστηρά στην προετοιµασία 
και την έναρξη των εργασιών µε σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Πρέπει να 
λάβουµε υπ’ όψιν ότι πάντα υπάρχει σύµβαση που έχει υπογραφεί και πρέπει να τηρηθεί στο 
ακέραιο, διότι προβλέπονται ρήτρες µη τήρησης των όρων της σύµβασης που υπεγράφη 
µεταξύ αναδόχου και αναθέτουσας αρχής. 
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4.4    Prince2 – Σχέση Έργου και Επιχείρησης 
 
   Στις συµβάσεις που υπογράφονται υπάρχουν προσαρτώµενα τµήµατα σε αυτές που 
προβλέπουν τις οδηγίες από την αναθέτουσα αρχή (Project Initiation Document PID) τα 
οποία θα εναρµονιστούν µε την εφαρµοζόµενη µέθοδο PRINCE2 µε σκοπό την ανάθεση 
ρόλων και αρµοδιοτήτων. 
  Η συγκεκριµένη µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί  σε οποιοδήποτε περιβάλλον και αντικείµενο 
έχοντας φυσικά κάποια όρια και προαπαιτούµενα στοιχεία ώστε να είναι η δυνατή η 
εφαρµογή της µε θετικά αποτελέσµατα. Σε πολλές περιπτώσεις το κέρδος είναι : 
1. Οικονοµικό, ώστε να αποφύγουµε επιπλέον κόστη τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί. 
2. Στρατηγικό, βοηθά τον οργανισµό για τον οποίο υλοποιούµε το έργο να επιλέξει 

στρατηγική δίνοντας ώθηση και ανάπτυξη σε διάφορα τµήµατα του οργανισµού.  
3. Νοµοθετικό, βοηθά στην εκπλήρωση των προαπαιτούµενων από την διοίκηση και την 

Κυβέρνηση που ορίζει το νοµοθετικό πλαίσιο στο οποίο µπορούµε να κινηθούµε. 
  Τα ενδιαφερόµενα µέρη του έργου (Stakeholders) έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο και 
το προϊόν αυτού µε την χρήση του και περιλαµβάνει διάφορους τοµείς που θα επωφεληθούν 
από αυτό όπως : 
1. Πελάτες, που έχουν κέρδος από την χρήση του προϊόντος π.χ. στον Τραπεζικό κλάδο ο 

πελάτης επωφελείται από το Web banking πραγµατοποιώντας συναλλαγές που δεν 
απαιτούν την φυσική παρουσία του στον χώρο της Τράπεζας. 

2. Χρήστες, που σε πολλές περιπτώσεις ο πελάτης και ο χρήστης αφορούν το ίδιο 
πρόσωπο. 

3. Προµηθευτές, που παρέχουν εξειδικευµένες υπηρεσίες και πόρους στο έργο έχοντας ως 
αποτέλεσµα την παροχή υπηρεσιών και αγαθών. 

4. Υπεργολάβοι, που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες προς τους προµηθευτές. 
   Ο πελάτης-προµηθευτής θα προσδιορίσει µε ακρίβεια το προϊόν το οποίο επιθυµεί να έχει 
κάνοντας χρήση των παραγώγων του πληρώνοντας για αυτό έχοντας ως τελικό αποδέκτη τον 
κύριο προµηθευτή που έχει τις προδιαγραφές και τις εξειδικευµένες ικανότητες να 
εκπληρώσει το έργο αυτό. Η σύνθεση και οµοιογένεια της οµάδας είναι πολύ σηµαντική για 
την ορθή λειτουργία του προϊόντος χωρίς να υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές. 
Εξίσου σηµαντικό είναι η µελλοντική αξιοποίηση του προϊόντος όταν η εξέλιξη της 
τεχνολογίας θα απαξιώσει το προϊόν. Για αυτό το λόγο κατά την σχεδίαση του πρέπει να 
συνυπολογίζεται αυτή η παράµετρος. Οπότε µελλοντικά θα υπάρχει η δυνατότητα 
αναβάθµισης του χωρίς να χρειάζεται εκ νέου σχεδιασµό και ανάπτυξης του δίνοντας 
παράλληλα την δυνατότητα να εναρµονιστεί µε τις νέες επιχειρησιακές ανάγκες 
εναρµονίζοντας το όσο είναι δυνατό µε το περιβάλλον του. Με αυτές τις παραµέτρους 
ασχολείται το τµήµα διαχείρισης προγραµµατισµού του έργου (configuration management). 
   Η διαχείριση του προγραµµατισµού αφορά το τµήµα ελέγχου του έργου το οποίο 
επικεντρώνεται στην αποστολή υλικών, που βρίσκονται αυτά, ποια είναι η κατάσταση όσον 
αφορά την παραλαβή τους, ποιο θα δουλέψει µε τα συγκεκριµένα και ποια είναι η τελευταία 
έκδοση software και hardware. Τα παραπάνω εµπεριέχουν κίνδυνο ο οποίος µπορεί να 
επηρεάσει φυσικά αρνητικά την εξέλιξη του έργου και για αυτό τον λόγο χωρίζεται σε δυο 
φάσεις: την σχεδίαση (Planning) και τον τελικό ορισµό του έργου (Definition). 
   Υπάρχουν διάφορα µοντέλα και τεχνικές που εφαρµόζονται για την υλοποίηση ενός έργου, 
ένα από αυτά είναι το µοντέλο Prince2 και συγκαταλέγεται στις πολύ σηµαντικές 
εξειδικευµένες τεχνικές για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί κυρίως σε προϊόντα 
τεχνολογίας. Αυτό σηµαίνει ότι το µοντέλο αυτό µπορεί να αποτελέσει τµήµα ενός µεγάλου 
προγράµµατος αλλαγών σε θεµελιώδη συστατικά στοιχεία ενός οργανισµού. 
Π.Χ σε ένα τραπεζικό οργανισµό να γίνει αλλαγή στο λογισµικό διαχείρισης πελατών και των 
οικονοµικών στοιχείων αυτών. 
   Το µοντέλο αυτό επικεντρώνεται στα προϊόντα που προκύπτουν από ένα έργο και την 
ανάγκης χρήσης του, βάζοντας βάσεις καθορίζοντας παράλληλα όρια και πόρους που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν παράλληλα σε άλλα τµήµατα ενός έργου. 
 
4.5   PRINCE2 ∆ιαδικασίες και συστατικά µέρη 
 
   Η δόµηση του µοντέλου  βασίζεται στην εµπειρία των διαχειριστών έργων (Project 
managers) και στα αποτελέσµατα που προέκυψαν κατά την εφαρµογή. Κατά την εφαρµογή 
της µεθόδου σε πρώιµο στάδιο έγιναν βελτιώσεις και συνέβαλαν σε αυτό σηµαντικά οι Project 
managers λόγω των παραλείψεων και λαθών που έκαναν έχοντας ως αποτέλεσµα την 
διόρθωση και βελτίωση του µοντέλου. Το µοντέλο αυτό προσδιορίζει µε σαφήνεια τους 



- 25 - 

 

ρόλους και βελτιώνει τις διαδικασίες οι οποίες γίνονται µε σκοπό την οµαλότερη και 
ακριβέστερη υλοποίηση του έργου δίνοντας κατευθύνσεις και την απαραίτητη πληροφόρηση 
για την εντός προγραµµατισµού ολοκλήρωση.[10] 

 
 
 
 
 
 
4.5   ∆ιαδικασίες PRINCE2 
 
   Η µέθοδος αποτελείται από οκτώ συγκεκριµένες διαδικασίες διαχείρισης ενός έργου 
καλύπτοντας δραστηριότητες υλοποίησης προς την σωστή κατεύθυνση µέσω του ελέγχου και 
της διαχείρισης προόδου µε σκοπό την ολοκλήρωση του. Η διαδικασία της σχεδίασης 
(Planning) χρησιµοποιείται και από άλλες διαδικασίες κατά την υλοποίηση κάτι το οποίο είναι 
απαραίτητο δίνοντας µας την δυνατότητα συλλογής στοιχείων και σύνθεσης αυτών µεταξύ 
τους εξάγοντας χρήσιµα συµπεράσµατα για την οµαλή υλοποίηση του έργου. 
 

 
 
 

1) Εκκίνηση  ενός έργου - starting up a Project (SU) 
Είναι µια διαδικασία πριν από την έναρξη του έργου και σχεδιάστηκε ώστε τα 
προαπαιτούµενα για το έργο είναι διαθέσιµα. Η διαδικασία βασίζεται στο ότι υπάρχει ένας 
που δίνει εντολές και αποφασίζει σε υψηλό επίπεδο  για τα προϊόντα και τα απαιτούµενα για 
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την υλοποίηση. Οι αρχές στις οποίες βασικές αρχές που ακολουθεί αυτός που αποφασίζει 
είναι οι παρακάτω: 

 
• Σχεδίαση και συνάντηση εφόσον είναι δυνατή η συνάντηση µε την οµάδα διαχείρισης 

του έργου. 
• Η ενηµέρωση για το έργο. 
• Η προσέγγιση του έργου και τι καλείται να καλύψει. 
• Οι προσδοκίες του πελάτη. 
• Καταγραφή κινδύνων. 
• Το σχέδιο δράσης και υλοποίησης του έργου. 

 
   Η διαδικασία που έπεται της ολοκλήρωσης έναρξης του έργου SU είναι οι κατευθυντήριες 
γραµµές του έργου DP (Directing a Project). Η διαδικασία αφορά τις αποφάσεις σε επίπεδο 
διοίκησης, εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής, των χρηστών και των προµηθευτών 
βασιζόµενη σε τέσσερα σηµεία κλειδιά : 
 

• Initiation: Έναρξη ενός έργου προς την σωστή κατεύθυνση. 
• Stage boundaries: Συµφωνία για το εάν χρειάζονται περισσότεροι πόροι µετά τον 

έλεγχο των αποτελεσµάτων. 
• Add Hoc direction: Επίβλεψη διαδικασιών, συµβουλές και οδηγίες, µεγάλες απειλές και 

κέρδη από την αλλαγή. 
• Project closure: Επιβεβαίωση του προϊόντος του έργου και ελεγχόµενη ολοκλήρωση 

του. 
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2) Έναρξη ενός έργου - Initiating a Project (IP) 
   Αντικείµενο του IP : 

 
 

• Πως θα επιτευχθεί η απαιτούµενη ποιότητα. 
• Σχέδιο και ολικό κόστος του έργου. 
• Έγγραφη επιβεβαίωση ότι η συγκεκριµένη υπόθεση εργασίας µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί. 
• Επιβεβαίωση διαθέσιµου χρόνου και προσπάθειας που απαιτείται για το έργο χωρίς 

να συµπεριληφθούν οι κίνδυνοι. 
• Ενεργοποίηση και υποστήριξη του Project board. 
• Κατευθυντήριες γραµµές. 
• Συµφωνία για τους πόρους που χρειάζονται για την επόµενη φάση του έργου. 

 
 
 
 
PID document 
 
• Καταγραφή στοιχείων ποιότητας. 
• Issue log, καταγραφή θεµάτων. 
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3) Σχεδιασµός ενός έργου - Directing a Project DP 
 

 
Θεµελιώδης αρχές 
 
1. Ορίζουµε τι απαιτείται από το έργο. 
2. Εγκρίνονται τα κεφάλαια που απαιτούνται για το έργο. 
3. Ορισµός των πόρων που απαιτούνται. 
4. Επικοινωνία µε εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. 

 
   Αυτό  τυπικά αναθέτει στον Project Manager την καθηµερινή παρακολούθηση των 
παραπάνω. Ωστόσο ο Executive είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο όλων των ενεργειών καθώς 
επίσης είναι εκείνος που λαµβάνει όλες τις σηµαντικές αποφάσεις. 
Το Directing a Project «τρέχει» αµέσως µετά από το στάδιο Starting up a Project µέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου και περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
 
1. Έγκριση για την έναρξη του Project. 
2. Κατευθυντήριες γραµµές διαχείρισης και ελέγχου καθ’ όλη την διάρκεια του έργου. 
3. Επαφή µεταξύ της επιχείρησης και του Program Management. 
4. Επιβεβαίωση του κλεισίµατος του έργου. 
 
   Τα παραπάνω δεν καλύπτουν την καθηµερινή ενηµέρωση του Project Manager. Αυτή η 
διαδικασία στοχεύει στο επίπεδο πάνω από τον Project Manager και αυτό είναι το Project 
Board. Στο Project Board διαχειριζόµαστε κατ’ εξαίρεση τα παρακάτω: α) Παρακολούθηση 
µέσω των reports β) έλεγχος µέσω ενός µικρού αριθµού κοµβικών αποφάσεων. Τότε δεν θα 
απαιτούνται επιπλέον συναντήσεις για το Project Board. Τον Project board θα τον ενηµερώνει 
ο Project Manager για κάθε κατ’ εξαίρεση περίπτωση. Η ροή της πληροφόρησης για το έργο 
πρέπει να είναι συνεχής από το Project Board προς την διοίκηση της επιχείρησης και το 
Program Management. Αυτή η επικοινωνία πρέπει να υπάρχει καταγεγραµµένη σε 
συγκεκριµένη συµφωνηµένη µορφή και θα ονοµάζεται Communication Plan, το οποίο θα 
αποτελεί µέρος του Project Initiation Document 
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   Το αντικείµενο του Directing a Project αρχικά διασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία του έργου. 
Η επιτυχία του κρίνεται από τα παρακάτω : 

1. Τα προϊόντα που προκύπτουν να είναι απόλυτα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές στο 
Business Case. 

2. Παράδοση του έργου βάση του συµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος, του κόστους και 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του Project. 

3. ∆ιαχείριση των κινδύνων που προσδιορίστηκαν κατά την µελέτη του έργου. 
4. Την ορθή διαχείριση των έµψυχων και άψυχων πόρων που σχετίζονται µε το έργο. 
5. Συµφωνία για τους απαιτούµενους πόρους. 
6. Λήψη αποφάσεων για οποιεσδήποτε αλλαγές ζητηθούν από τον Project Manager. 
7. Κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τους στόχους και που πρέπει να 

επικεντρωθούµε κατά την διάρκεια του έργου. 
8. Λήψη αποφάσεων σε κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις. 
9. ∆ιασφάλιση του έργου και τον προϊόντων του τα οποία θα παραµείνουν απόλυτα 

εναρµονισµένα µε το Business Plan και το εξωτερικό περιβάλλον του. 
10. ∆ιασφάλιση των απαραίτητων µηχανισµών επικοινωνίας που έχουν προδιαγραφεί. 
11. Ο χρηµατοδότης υποστηρίζει την επικοινωνία µε τους εκτός έργου καθώς επίσης και 

την δηµοσιότητα του έργου. 
   Η διαδικασία καλύπτει την κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί στο έργο στον χρόνο ζωής του. 
Το Project Board προληπτικά διαχειρίζεται την αντίδραση του έργου µε το εξωτερικό 
περιβάλλον και διαχειρίζεται κατ’ εξαίρεση προβλήµατα που προκύπτουν. Τα µέλη του 
Project Board είναι συνήθως πολύ απασχοληµένοι Executives οι οποίοι έχουν πολλές 
αρµοδιότητες και πρέπει να υπάρχει χαµηλή δραστηριότητα ώστε να µπορούν να 
ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Σηµαντικό σηµεία των χώρων ευθύνης τους 
είναι η γενική κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί σε σχέση µε το έργο και οι αποφάσεις που 
επηρεάζονται από αυτό καθώς επίσης και οι πόροι που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο και 
έχουµε συµφωνήσει νωρίτερα για αυτούς. 
   Ένα έργο αποτελεί µέρος ενός προγράµµατος και πρέπει να σηµειωθεί στο Project Board 
από το Program Management. Στη περίπτωση που χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις και 
είναι εκτός τις δικαιοδοσίας του Project Board θα πρέπει να αναφέρονται στο Program 
Management. 
Σηµαντικά σηµεία για την λήψη αποφάσεων που πρέπει να επικεντρωνόµαστε  στο Project 
Board είναι η συνεχής ενηµέρωση και συζητήσεις για το Project επίσηµες και ανεπίσηµες.  
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Σηµαντικά σηµεία των διαδικασιών που επηρεάζουν κατά πολύ το Project είναι : 
1. Initiation (Έναρξη του έργου σε σωστή βάση). 
2. Revaluation (Επανεκτίµηση) των Stage boundaries (όρια των σταδίων) ή απόφαση 

για κατ’ εξαίρεση ενεργειών. 
3. Ad Hoc direction (Επίβλεψη της εξέλιξης του έργου παρέχοντας πληροφόρηση και 

καθοδήγηση σε αυτό). 
4. Project Closure (Ολοκλήρωση του έργου και επιβεβαίωση του τελικού αποτελέσµατος 

έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της διαδικασίας ολοκλήρωσης και θα Business case 
πλέον θα πάψει να ισχύει). 

 
4) Στάδιο ελέγχου - Controlling Stage (CS) 

 
   Το παρών στάδιο βοηθά στην τήρηση του σχεδίου από τον διαχειριστή έργου επιβλέποντας 
δραστηριότητα σε συγκεκριµένες εργασίες που υλοποιούνται και αντίδραση σε ανεπιθύµητα 
γεγονότα που προέκυψαν. Καθηµερινή ενηµέρωση για την πρόοδο του έργου. 

 
   
 Η φάση αποτελείται από: 
 
• Ολοκλήρωση εργασιών που εξουσιοδοτήθηκαν να γίνουν από µέλη του έργου. 
• Συγκέντρωση πληροφοριών για την πρόοδο την εργασίας που πραγµατοποιείται. 
• Έλεγχος για τυχόν αλλαγές. 
• Επανέλεγχος κατάστασης. 
• Αναφορά (Reporting). 
• Οποιαδήποτε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη να γίνει. 

 
Προϊόντα που προκύπτουν σε αυτή την φάση 
 
• Πακέτα εργασιών προς υλοποίηση. 
• Αναφορές σε σηµαντικότερα γεγονότα. 
• Πληροφορίες η προβλήµατα που προέκυψαν στις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν. 
• Αναφορά (τελευταία ενηµέρωση) των κινδύνων που προέκυψαν και υπήρχαν. 
• Τελική αναφορά για την κατάσταση του πλάνου της συγκεκριµένης φάσης. 
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5) ∆ιαχείριση παράδοσης προϊόντων - Managing Product Delivery (MP) 
 

   Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να εξασφαλίσει προϊόντα που δηµιουργήθηκαν και 
παραδίδονται από τις οµάδες εργασίας.  

 
 
 

• Τον υπεύθυνο οµάδας εργασίας να διαπραγµατεύεται λεπτοµέρειες για τις εργασίες που 
θα αναλάβει η οµάδα του µε τον διαχειριστή του έργου.  

• Σαφής ανάθεση εργασιών στις οµάδες για τις οποίες συµφώνησαν οι οµάδες αυτές. 
• Εξασφάλιση ότι οι εργασίες που πραγµατοποιούνται ανταποκρίνονται στο πακέτο 

εργασιών που ανέλαβε µια οµάδα κατά την συµφωνία µε τον διαχειριστή έργου. 
• Εξασφάλιση ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν. 
• Αξιολόγηση της προόδου εργασιών και τακτικά ενηµερωµένο δελτίο. 
• Εξασφάλιση του αποτελέσµατος των εργασιών σύµφωνα µε τα κριτήρια ποιότητας. 
• Έγκριση ότι το ολοκληρωµένο αποτέλεσµα καλύπτει τις προδιαγραφές. 
 
 
Τα προϊόντα που προκύπτουν ή βελτιώνονται από τις παραπάνω εργασίες είναι : 
 
• Σχέδια οµάδων. 
• Συνεχής ενηµέρωση των ποιοτικών στοιχείων δίνοντας στον διαχειριστή του έργου µια 

σαφή εικόνα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργασιών που ολοκληρώθηκαν. 
• Θέµατα που προέκυψαν για το έργο (επανεξέταση και βελτίωση του Business case). 
• Ενηµέρωση δεδοµένων κινδύνου. 
• Αναφορά σηµείων ελέγχου (Checkpoints) που έχουν προκαθοριστεί και αναφορά του 

επικεφαλής οµάδας εργασίας προς τον διαχειριστή του έργου. 
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6) ∆ιαχείριση ορίων σταδίου - Managing Stage boundaries (SB)    
 

 Το επόµενο στάδιο σχεδίασης προκύπτει από το Managing Stage Boundary (SB). 
Αυτό το στάδιο είναι σηµαντικό διότι λαµβάνονται αποφάσεις εάν θα προχωρήσει η 
υλοποίηση του έργου. Τα αντικείµενα επεξεργασίας σε αυτό το στάδιο είναι τα παρακάτω: 

 
 
• Επιβεβαίωση ότι στο Project board υπολογίστηκαν προϊόντα για τα συγκεκριµένα 

στάδια του έργου και ολοκληρώθηκαν. 
• Ενηµέρωση του Project board για το εάν το έργο θα συνεχίσει να είναι βιώσιµο. 
• Καταχώρηση οποιασδήποτε πληροφορίας στο Project board που χρειάζεται για τον 

έλεγχο της παρούσας κατάστασης του έργου µαζί µε τα περιθώρια ανοχής. 
• Καταγραφή οποιονδήποτε µετρήσεων που µπορούν να βοηθήσουν τις επόµενες φάσεις 

του έργου. 
 

Προϊόντα της συγκεκριµένης φάσης. 
 
• Αναφορά της τελικής κατάστασης από τον διαχειριστή του έργου στο Project board που 

περιέχει πληροφορίες για το τι έχει επιτευχθεί σε αυτή την φάση. 
• Παρούσα κατάσταση της συγκεκριµένης φάσης παρουσιάζοντας την απόδοση σε σχέση 

µε το αρχικό πλάνο. 
• Η επόµενη φάση ή το σχέδιο εξαίρεσης για το οποίο έχει γίνει συγκεκριµένη µελέτη. 
• Αναθεωρηµένο σχέδιο έργου. 
• Αναλυτική και ενηµερωµένη καταγραφή κινδύνων κατά την διάρκεια των επόµενων δυο 

προϊόντων και αξιολόγηση της βιωσιµότητας του έργου. 
• Αναθεωρηµένη υπόθεση εργασίας (Business case). 
• Lesson log ενηµερωµένο µε σκοπό την πραγµατική γνώση που προέκυψε κατά την 

συγκεκριµένη φάση. 
• Οποιεσδήποτε αλλαγές προέκυψαν στην δοµή και στο προσωπικό της οµάδας 

διαχείρισης έργου. 
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7) Ολοκλήρωση ενός έργου - Closing a Project (CP) 
 
Σκοπός αυτής της διεργασίας είναι η ελεγχόµενη ολοκλήρωση του έργου µε σκοπό να 
καλύψει τον διαχειριστή του έργου κατά την καθορισµένη περίοδο ολοκλήρωσης του έργου ή 
ακόµα και νωρίτερα ολοκλήρωση του. Μεγάλο τµήµα αυτής της διαδικασίας είναι να 
ενηµερώνει τον πίνακα ελέγχου ότι επιβεβαιωµένα ολοκληρώνεται το έργο. 
 

 

 
 

   Τα αντικείµενα που απασχολούν την διαδικασία αυτή είναι τα παρακάτω: 
• Έλεγχος του βαθµού ολοκλήρωσης του στόχου ή σκοπού σύµφωνα µε το PID (Process 

Initiation Document). 
• Επιβεβαίωση της αποδοχής του έργου από τον πελάτη. 
• Έλεγχος όλων των αναµενοµένων προϊόντων που πρόκειται να αποδεχθεί ο πελάτης. 
• Συντήρηση και λειτουργία του συστήµατος περιλαµβάνοντας σε αυτό και την εκπαίδευση. 
• Follow on actin recommendation και κατά την χρήση οδηγίες. 
• Καταγραφή των εκπαιδευτικών µαθηµάτων και αναφορά του στο Lessons report. 
• Προετοιµασία τελικής αναφοράς για την ολοκλήρωση του έργου. 
• ∆ηµιουργία µιας αναδροµής στο πλάνο του έργου που τηρήθηκε κατά την υλοποίηση, 
• Ενηµέρωση του οργανισµού για την ολοκλήρωση και την αποδέσµευση των πόρων. 
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8) Σχεδιασµός - Planning (PL) 

 
Σχεδιασµός : Είναι µια επαναλαµβανόµενη διαδικασία σηµαντικότατη για το έργο και 
επηρεάζει άλλες διαδικασίες όπως : 
 

 
 

Στο στάδιο του Planning συµµετέχει όλο το προσωπικό µε τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
• Τι απαιτείται για το έργο. 
• Πώς  θα επιτευχθεί ο στόχος και από ποιον χρησιµοποιώντας εξειδικευµένο 

προσωπικό και εξοπλισµό. 
• Πότε θα συµβούν τα προγραµµατισµένα στάδια. 

 
Η διαδικασία του Planning (PL)  βασίζεται στην τεχνική του Product Base Planning και 
αποτελεί σηµαντικότατο συστατικό στοιχείο της µεθόδου Prince2  µε αποτέλεσµα να έχουµε 
µια περιεκτική µέθοδο σχεδιασµού. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον Project Manager : 
 
• Να ορίσει το Project που πρέπει να παραδώσει. 
• Να περιγράψει τα απαιτούµενα προϊόντα και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να 

παραχθούν τα προϊόντα αυτά συνυπολογίζοντας πάντα την ποιότητα τους η οποία θα 
είναι µετρήσιµη ως µέγεθος και το πώς θα γίνει έλεγχος  αυτής της ποιότητας (µε ποιο 
τρόπο). 

• Αντικειµενική επίβλεψη και έλεγχος της διαδικασίας. 
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Το Planning είναι ένα επαναλαµβανόµενη διαδικασία και επηρεάζει σηµαντικά άλλες 
διαδικασίες. Τα κύρια σηµεία του Planning είναι: 
• Σχεδιασµός επιπέδου Initiation (SU6). 
• Σχεδιασµός έργου (IP2). 
• Σχεδιάζοντας µια φάση του έργου (SB1). 
• Βελτίωση του πλάνου του έργου (SB2). 
• Αποδοχή του πακέτου εργασιών (MP1). 
• Παραγωγή εναλλακτικού σχεδίου (SB6). 
Ως διαδικασία είναι επαναλαµβανόµενη όσο κατά την διάρκεια του Planning προκύπτουν 
νέες πληροφορίες και µας δίνουν την δυνατότητα διορθώσεων ή βελτιώσεων σε κάποια 
σηµεία αυτής της διαδικασίας. 
Η διαδικασία του Planning ακολουθεί µια συγκεκριµένη φιλοσοφία µέσω της µεθόδου 
Prince2. Το σχέδιο που ακολουθείται αφού πρώτα αναγνωριστούν τα προϊόντα που 
απαιτούνται για την υλοποίηση του, οι πόροι και οι ενέργειες που πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν για να παραδοθεί το έργο ή τµήµα αυτού. Επίσης πρέπει να καλύπτει 
όλα τα επίπεδα διοίκησης  του έργου καθώς και τις ανάγκες των πελατών. Για τον 
εσωτερικό έλεγχο όλης αυτής της διαδικασίας υπάρχει το Project Initiation Document που 
ελέγχει όλες τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί στο Planning. 
Όπως προαναφέρθηκε η Product Base Planning Technique είναι το σηµείο από το οποίο 
ξεκινά το Planning και σχετίζεται µε τα παρακάτω : 
• Προσδιορισµός των προϊόντων που χρειάζονται για το σχέδιο (Plan). 
• Περιγραφή των προϊόντων και των κριτηρίων ποιότητας τους. 
• Προσδιορισµός της σειράς που θα ακολουθηθεί και των αλληλοεξαρτώµενων σταδίων. 
Μετά από τα συγκεκριµένα βήµατα τα βασικά στάδια Planning είναι  τα παρακάτω : 
• Αποφασίζουµε για το πότε θα γίνουν οι ενέργειες και από ποιο. 
• Προϋπολογισµός πόση προσπάθεια απαιτείται για αυτές τις ενέργειες. 
• Προϋπολογισµός διάρκειας αυτών των ενεργειών. 
• Συµφωνία για το τι βήµατα ελέγχου ποιότητας και πόρων χρειάζονται. 
• Προσδιορισµός χρονοδιαγράµµατος για τις ενέργειες που θα πραγµατοποιηθούν. 
• Προϋπολογισµός συνολικού κόστους. 
• Καθορισµός προϋπολογισµού (Budget) για το συνολικό κόστος υλικών, εξοπλισµού και 

των ενεργειών που απαιτούνται. 
• Προϋπολογισµός των κινδύνων. 
• Αναγνώριση των Management control points. 
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• Συµφωνία για τα σηµεία ανοχής του σχεδίου.     
Ξεχωριστά το πλάνο από την διαδικασία αυτή προκύπτουν τα εξής: 
• Μια λίστα προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν µεταξύ των πραγµατικών και των 

προκαθορισµένων ηµεροµηνιών παράδοσης. ∆ηµιουργία ενός προχείρου αποτελέσµατος 
ώστε να γίνει ποιοτικός έλεγχος και να εγκριθεί η τελική µορφή προς παραγωγή. 

• Η αναφορά κινδύνων ενηµερώνεται µε οποιεσδήποτε αλλαγές στις καταστάσεις που 
προέκυψαν κατά την διαδικασία σχεδιασµού (Planning). 

 
Components – Συστατικά 
 
Business case (υπόθεση εργασίας): Η ύπαρξη βιώσιµης υπόθεσης εργασίας αποτελεί 
θεµελιώδη αρχή για την εφαρµογή PRINCE2 σε ένα έργο. 
 
Organization (Οργανισµός): Η µέθοδος PRINCE2 παρέχει την δυνατότητα οργανωµένης 
δόµησης οµάδων διαχείρισης καθορίζοντας ευθύνες, σχέσεις και ρόλους που εµπλέκονται 
στο συγκεκριµένο έργο, σε σχέση πάντα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα ενός έργου. 
Αυτοί οι ρόλοι µπορούν να συνδυαστούν ή να µοιράζονται σε διάφορους εµπλεκοµένους στο 
έργο. 
 
Plans (Σχέδια): H µέθοδος µας δίνει την δυνατότητα να έχουµε διάφορα επίπεδα σχεδίων 
(Plan levels) τα οποία µπορούν να προσαρµοστούν σύµφωνα µε το µέγεθος και τις ανάγκες 
ενός έργου ώστε να γίνει προσέγγιση στην σχεδίαση σύµφωνα µε τις δραστηριότητες. 
 
Controls (Έλεγχος): Η µέθοδος PRINCE2 µας παρέχει ένα πακέτο διαδικασιών ελέγχου και 
µας διευκολύνει στην λήψη αποφάσεων παρέχοντας παράλληλα πληροφόρηση, 
επιτρέποντας στον οργανισµό να προβλέψει προβλήµατα ή να τα επιλύσει όταν αυτά 
προκύψουν. Σε ανώτερο επίπεδο διαχείρισης ο έλεγχος βασίζεται στην λογική της εξαίρεσης 
π.χ. συµφωνία ενός σχεδίου δράσης αφήνοντας τον διαχειριστή να προχωρήσει εκτός εάν 
προκύψει κάποιο πρόβληµα. 
   Επίσης ένα έργο διαχωρίζεται σε δυο τµήµατα, στο τµήµα της µελέτης και προσέγγισης και 
στο τµήµα σηµείων δέσµευσης για ένα έργο. Αυτό βοηθά τον διαχειριστή του έργου χωρίς να 
απαιτείται λεπτοµερής σχεδιασµός οποιαδήποτε στιγµή. 
 
Management risk (∆ιαχείριση κινδύνων):  Ο κίνδυνος είναι πολύ σηµαντικός και υπολογίσιµος 
παράγοντας κατά την διάρκεια ζωής ενός έργου. Η µέθοδος PRINCE2 διακρίνει και 
καταγράφει σηµαντικές στιγµές κατά τις οποίες πρέπει να αξιολογείται ο κίνδυνος, ο οποίος 
πρέπει να επισηµάνεται κάθε σηµείο και να παρακολουθείται στενά και να διαχειρίζεται κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας. 
 
Quality in a Project Management (Ποιότητα στην διαχείριση του έργου): Η µέθοδος 
προσεγγίζει ένα έργο µε σκοπό την ποιότητα κατά την διάρκεια των εργασιών και των 
τεχνικών διαχείρισης του έργου. Ξεκινά µε την εκπλήρωση των προσδοκιών της ποιότητας 
του έργου από των πελάτη ακολουθώντας τυποποιηµένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας 
καθώς επίσης και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου ελέγχοντας ότι αυτές εφαρµόζονται. 
 
Configuration management (∆ιαχείριση προγραµµατισµού): Εντοπισµός των συστατικών του 
τελικού προϊόντος και οι τελικές εκδόσεις αυτού ονοµάζονται «∆ιαχείριση 
προγραµµατισµού».H PRINCE2 καθορίζει τις ουσιώδης ενέργειες και τις απαιτούµενες 
πληροφορίες για το πώς συνδέεται η µέθοδος µε τα συστατικά (components) του έργου και 
τις τεχνικές. 
 
Change control (Έλεγχος της αλλαγής) : Η µέθοδος δίνει έµφαση στην ανάγκη της ύπαρξης 
«Ελέγχου της αλλαγής» και για αυτό επιβάλλεται σε αυτή να χρησιµοποιούνται τεχνικές 
ελέγχου µαζί µε την ταυτοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στον έλεγχο της 
αλλαγής. 
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4.6   Τεχνικές - PRINCE2   
 
   Η µέθοδος µας δίνει την δυνατότητα συγκεκριµένων τεχνικών που εφαρµόζονται κατά την 
υλοποίηση ενός έργου διότι επηρεάζεται άµεσα από τις καταστάσεις που παρουσιάζονται 
ανάλογα µε το είδος και τις ιδιαιτερότητες του έργου. Οι τεχνικές που εφαρµόζονται σε αυτή 
την µέθοδο διαχείρισης έργου είναι οι παρακάτω: 
1. Product base planning. 
2. Change Control. 
3. Quality review. 
   Επίσης κατά την έναρξη του σχεδιασµού (Planning) ξεκινάµε µε το Product base planning 
το οποίο µπορεί να προσαρµοστεί σε οποιοδήποτε έργο. 
Αυτό περιέχει τα παρακάτω: 
1. Προσδιορισµός προϊόντων που χρειάζονται. 
2. Καθορισµός σειράς παραγωγής των προϊόντων. 
3. Καθορισµός της µορφής και του περιεχοµένου του προϊόντος. 
   To Product base planning καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας των προϊόντων, η τεχνική 
Change control µας δίνει την δυνατότητα διαχείρισης των αλλαγών και η τεχνική Quality 
review βοηθά πολύ σε προϊόντα document based. 
 
4.6.1   ∆ιαδικασίες και συστατικά µέρη. 
 
   Το µοντέλο PRINCE2 για ανθρώπους που το εφαρµόζουν πρώτη φορά είναι δύσκολο να 
αντιληφθούν τις κύριες σχέσεις µεταξύ των διαδικασιών, των συστατικών µερών και των 
τεχνικών που χρησιµοποιούνται για την σύνθεση των παραπάνω στοιχείων. 
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4.7   Ανάλυση της µεθόδου PRINCE2. 
 

 
1) Business case 

 
 Βασική αρχή της µεθόδου είναι ότι το Business case λειτουργεί ως οδηγός για την πορεία του 
έργου. Στην περίπτωση που το αντικείµενο και ο στόχος του δεν καλύπτει τις ανάγκες η 
προσπάθεια εγκαταλείπεται. Στην περίπτωση που καλύπτει τα παραπάνω ξεκινάει η 
διαδικασία αξιολόγησης της όλης ιδέας και εάν διαπιστωθεί ότι ευσταθεί το έργο ξεκινά. Επί 
της ουσίας Business case είναι η περιγραφή του λόγου ύπαρξης  ενός έργου βασιζόµενη στο 
κόστος, στον κίνδυνο και στο κέρδος που προκύπτει από την χρήση του συστήµατος που 
προέκυψε. 
   Στόχος είναι η καθολική αλλαγή µιας παλαιότερης κατάστασης προσαρµοσµένη στις 
ανάγκες του οργανισµού. Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει ένα Business case είναι τα 
παρακάτω: 
• Reasons (Λόγοι) ύπαρξης του συστήµατος. 
• Options (Επιλογές) που έχεις µε την χρήση του. 
• Benefits (Κέρδος) που προκύπτει κατά την χρήση του. 
• Risk (Κίνδυνος) που προκύπτει κατά την µελέτη και την ανάπτυξη του συστήµατος. 
• Cost and timescale (Κόστος και χρονοδιάγραµµα) Υπολογισµός χρόνου υλοποίησης του. 
• Investment appraisal (Αξιολόγηση της επένδυσης) και απόδοση αυτής. 
 
Ανάπτυξη ενός Business Case 
 
Ο Executive είναι το άτοµο που διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου το Business Case και είναι 
υπεύθυνος για το εάν το κόστος, το αντικείµενο του έργου, το όφελος κ.τ.λ. που θα προκύψει 
να είναι απόλυτα εναρµονισµένα µε την επιχειρηµατική στρατηγική ή µε το αντικείµενο του 
προγράµµατος. Επίσης έχει την δυνατότητα να αναθέσει στον Project Manager το Business 
Case στην περίπτωση που µπορεί να το διαχειριστεί. Κατά την έναρξη του έργου η 
πληροφόρηση είναι συνεχής και τροφοδοτεί το Business case µε νέα στοιχεία. Σε πολλές 
περιπτώσεις το Business Case αποτελεί µέρος ενός προγράµµατος και πιθανό να µην 
αποδώσει τα αναµενόµενα οφέλη αφού εξαρτάται και από τα υπόλοιπα τµήµατα του 
προγράµµατος. Κατά την έναρξη (Initiation) πρέπει να υπάρχει λεπτοµερής καταγραφή των 
δεδοµένων όπως οι κίνδυνοι, το κόστος οι επιλογές και τα οφέλη που θα προκύψουν. Τα 
παραπάνω θα βοηθήσουν σηµαντικά την ολοκλήρωση του Project Plan το οποίο θα µας 
δώσει σαφέστερη εικόνα ώστε να αξιολογηθεί η επένδυση. Φυσικά πάντα θα υπάρχουν 
κίνδυνοι που θα θέτουν σε κίνδυνο το έργο οι οποίοι φυσικά θα πρέπει να καταγράφονται στο 
Risk Log.  
   Ο Executive κατά την διάρκεια των διαφόρων σταδίων επιβάλλεται να διασφαλίσει το έργο 
και να έχει δεσµεύσεις όσον αφορά το έργο από τα ανώτερα κλιµάκια διοίκησης, οι οποίες θα 
αποτελούν µέρος του Initiating a Project (IP). Το Business Case απαιτεί την ύπαρξη Change 
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control και Configuration management ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αλλαγές που θα 
πραγµατοποιηθούν είναι πάντα εναρµονισµένες µε το Business Case. Αυτό σηµαίνει ότι κατά 
την εξέλιξη του έργου το Business Case αποτελεί βασικό και ενεργό τµήµα του έργου το 
οποίο ανά πάσα στιγµή µπορεί να υποστεί αλλαγές. 
   Οι Stakeholders ενηµερώνονται για όλες τις βασικές εξελίξεις και τις αλλαγές που τυχόν θα 
γίνουν στο Business Case. Στο Communication Plan θα περιγράφεται η εν λόγο ενηµέρωση 
και ο τρόπος που θα λαµβάνονται υπ’ όψιν τυχόν αντιρρήσεις από τους stakeholders. Κατά 
την ολοκλήρωση του έργου το Business Case χρησιµοποιείται για να επιβεβαιώσει εάν τα 
απαιτούµενα προϊόντα ολοκληρώθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα οφέλη που 
προέκυψαν είναι σύµφωνα πάντα µε το προϋπολογισµένο χρονοδιάγραµµα. Αυτό θα 
αποτελεί και την βάση για το Post-Project Review Plan στο οποίο θα περιγράφεται εάν έχει 
επιτευχθεί ο στόχος ή ακόµα εάν δεν είναι στέρεα συνδεδεµένο το Business Case µε τις 
προδιαγραφές.  
   Το Project mandate σηµείο (εντολή του έργου) πρέπει να περιέχει τουλάχιστον βασικά 
κοµµάτια από το Business Case. Σε αυτό το σηµείο διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν λόγοι 
ύπαρξης µιας λύσης και το Project mandate θα αποτελέσει τον οδηγό του Business Case 
όπως βλέπουµε και στο παρακάτω σχήµα. 
 

 
 

   Φυσικά τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να έχουν και σωστή ενηµέρωση για την υλοποίηση 
του Business case σε συνάρτηση πάντα µε το κέρδος που θα αποκοµίσουν. 
Επίσης στο στάδιο του Project Mandate εξαρτάται από την ροή της πληροφόρησης εξαρτάται 
εάν το Starting up a Project (SU) θα πρέπει να τοποθετηθεί στο βασικό επίπεδο περιέχοντας 
αιτιολογήσεις για τον Project Board Authorizing Initiation (DP1). Στο στάδιο Initiating a Project 
(IP) η διαδικασία αυτή αποτελεί τµήµα του Project Initiation Document και περιέχει την 
τελευταία πληροφόρηση σχετικά µε το κόστος και τον χρόνο ανάπτυξης του έργου, στοιχεία 
τα οποία αντλήθηκαν από το Project Plan. Εάν αυτό δεν έχει ξαναγίνει τότε όλα τα στοιχεία 
για τα οφέλη που θα προκύψουν και όποτε είναι δυνατόν θα πρέπει να είναι µετρήσιµα κάτι το 
οποίο είναι απαραίτητο για το Project Board Authorizing a Project (DP2) και στο post project 
review. 
   Αποτελεί µέρος του Managing Stage Boundaries (SB) στο οποίο το Business Case 
αναθεωρείται σε κάποια σηµεία µε την ολοκλήρωση κάθε σταδίου. Αυτή η αναθεώρηση 
καταγράφεται στο Project Board και αποφασίζεται στο Authorizing a Stage or Exception Plan 
(DP3). Ως τµήµα του Examining Project Issues (CS4) κάθε πρόβληµα του Project 
καταγράφεται για να εξεταστεί για το εάν και πόσο επιδρά στο έργο. Στο τέλος του έργου το 
Business Case µας δίνει την λεπτοµερή πληροφόρηση για το έργο και αποτελεί το 
µεγαλύτερο µέρος της δηµιουργίας του Post Project Review Plan το οποίο αποδέχεται ο 
Project Manager και αποτελεί τµήµα του Closing a Project (CP) 
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2) Organization ( Οργάνωση) 
 
Η δοµή διαχείρισης έργου µε την εφαρµογή της µεθόδου PRINCE2 βασίζεται στην σχέση 
πελάτη – περιβάλλον προµηθευτή. Αυτά τα δυο µέρη µπορούν να έχουν άµεση σχέση ή να 
είναι ανεξάρτητα. Για την σωστή οργάνωση του πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένη κατεύθυνση, 
έλεγχος και επικοινωνία. Τα παραπάνω στοιχεία εµπεριέχονται στην µέθοδο και µας δίνεται η 
δυνατότητα προσέγγισης των παραπάνω στοιχείων δίνοντας µας την δυνατότητα ευελιξίας 
κινήσεων κατά την οργάνωση και υλοποίηση του έργου. 
   Η οργάνωση µπορεί να έχει διάφορες µορφές π.χ. να εργάζονται άνθρωποι αποκλειστικά 
στο συγκεκριµένο έργο ή να συνεργάζονται παράλληλα έχοντας επιπλέον αρµοδιότητες σε 
αυτό. 
 
Επίπεδα διαχείρισης έργου 
 
• Προγραµµατισµός διαχείρισης. 
• Πίνακας έργου. 
• ∆ιαχείριση έργου. 
• Υπεύθυνος οµάδας. 
 

 
∆οµή διαχείρισης έργου. 

 
• Προσδιορισµός ρόλων των ατόµων που λαµβάνουν αποφάσεις. 
• ∆ιαχείριση κατ’ εξαίρεση από τα άτοµα που παίρνουν τις αποφάσεις. 
• Πλήρης ή µερική απασχόληση διαχείρισης έργου. 
• Καθηµερινός έλεγχος αρµοδιοτήτων, όπου απαιτείται για όλους τους υπεύθυνους 

οµάδων εργασίας, όπου απαιτείται. 
• Αρµοδιότητες που αφορούν την αξιολόγηση της προόδου του έργου. 
• Υποστήριξη στους επικεφαλής οµάδων εργασίας και στους διαχειριστές του έργου. 
• Κοινή γραµµή επικοινωνίας των παραπάνω µελών οµάδων εργασίας. 
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   Πρέπει να υπάρχει σαφής προσδιορισµός ρόλων µε την εξής ιδιαιτερότητα. Στην 
συγκεκριµένη µέθοδο για να υπάρχει ευελιξία κινήσεων δεν καθορίζεται συγκεκριµένα σε 
κάθε µέλος οµάδας αρµοδιότητα από την αρχή µέχρι το τέλος του έργου, διότι 
περιορίζεται η δυναµική διαχείριση του προσωπικού. Για αυτό το λόγο οι αρµοδιότητες 
κατανέµονται στις οµάδες και προσαρµόζονται αυτές ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 
συγκεκριµένης στιγµής δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα στις εµπλεκόµενες οµάδες 
να έχουν σφαιρική εικόνα για την εξέλιξη του έργου διευρύνοντας το γενικότερο πεδίο 
γνώσεων τους. 

 
Business:  αφορά την κεντρική ιδέα του προϊόντος στοχεύοντας στην κάλυψη των 
αναγκών. Βασική αρχή είναι το  Value for money δηλαδή το κέρδος και η αξία που 
προσδίδεται στην εργασία που πραγµατοποιείται µε την χρήση του προϊόντος. Η αξία  
που παράγεται πρέπει να υπερκαλύπτει την επένδυση που έγινε για την παραγωγή του 
προϊόντος αυτού. Η µέθοδος Prince 2 στην ουσία διαχωρίζει την σχέση των 
επιχειρησιακών απαιτήσεων µε τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη. Ένας από τους ρόλους 
του Executive είναι να ελέγχει τα επιχειρησιακά ενδιαφέρονται και απαιτήσεις 
αντιπροσωπεύοντας τα συµφέροντα του πελάτη. 
 
User: Ο χρήστης πρέπει να χρησιµοποιεί το τελικό προϊόν. 
• Το προϊόν να έχει εφαρµογή και αποτέλεσµα για τους χρήστες. 
• Να χρησιµοποιούνται τα οφέλη του τελικού αποτελέσµατος του προϊόντος. 
• Το τελικό αποτέλεσµα να επιδρά στους χρήστες. 
 
Η παρουσία του χρήστη χρειάζεται για να προσδιορίσει το επιθυµητό αποτέλεσµα µε 
συγκεκριµένες δυνατότητες και να διασφαλίσει ότι το σύστηµα που θα δηµιουργηθεί θα 
καλύπτει τις συγκεκριµένες ανάγκες. Το User management θα αναφέρεται και θα 
εκπροσωπείται στο Project Board. Τυπικά θα εκπροσωπούν µέρος του πελάτη. 
 
Supplier: Η δηµιουργία του έργου µπορεί να απαιτεί πόρους µε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά µε αποτέλεσµα χρήστης και προµηθευτής να συνυπάρχουν µε σκοπό 
την ολοκλήρωση του. Στο Project υπάρχει πιθανότητα να συνυπάρξουν κατά την 
εκτέλεση του In-house και εξωτερικοί προµηθευτές ώστε να συνεργαστούν µε κοινό 
στόχο. 
 
Η σχέση πελάτη προµηθευτή ορίζεται στην µέθοδο Prince 2 και υπάρχουν πολλοί 
συνδυασµοί  πελατών προµηθευτών που µπορεί να επηρεάσουν την οργάνωση και τον 
έλεγχο του Project, συµπεριλαµβανοµένων των παρακάτω: 
• Ένας πελάτης µε ένα in-house προµηθευτή µπορεί να έχουν ξεχωριστό budget οπότε 

θα χρειαστεί να δηµιουργηθεί ξεχωριστό Business case. 
• Τα Project χρηµατοδοτούνται από εάν πελάτη σε αντίθεση µε αυτούς που 

υποστηρίζουν πολλούς πελάτες. 
• Τα Projects τα οποία έχουν ένα προµηθευτή σε σχέση µε αυτά που έχουν πολλούς. 
• Καταστάσεις που αφορούν κοινοπραξίες µεταξύ ισάξιων πελατών και/ή προµηθευτών 

έναντι αυτών που έχουν µια ιεραρχία : α) έργα που έχουν In house προµηθευτές 
(αποτελούν µέρος του οργανισµού) β) έργα που χρησιµοποιούν και εσωτερικούς και 
εξωτερικούς προµηθευτές. 

 
 
 
 



- 42 - 

 

 
4.7.2   Οµάδα ∆ιαχείρισης Έργου 
 
4.7.2   1.   Project Board 
 
Το Project Board αντιπροσωπεύει σε επίπεδο διοίκησης την επιχείρηση, τους χρήστες, 
τους προµηθευτές και όλους τους λοιπούς ενδιαφεροµένους για το έργο. 
Τα µέλη του Project Board επιβάλλεται να έχουν την εξουσία γιατί είναι αυτοί που 
αποφασίζουν και είναι υπεύθυνοι για τους έµψυχους και άψυχους πόρους του έργου που 
θα χρησιµοποιηθούν και φυσικά για τα κόστη των παραπάνω. Στο επίπεδο της διοίκησης  
πρέπει να καθορίζεται το budget, ο σκοπός του έργου και η σηµαντικότητα του έργου. 
Αυτό θα είναι µέρος του έργου µε το οποίο θα ασχολείται το senior management στον 
Project Board. Το πεδίο ευθύνης τους σε σχέση µε το Project Board  θα προστίθεται στις 
ήδη άλλες καθηµερινές αρµοδιότητες τους που δεν σχετίζονται άµεσα µε το έργο και 
αυτό είναι σηµαντικό στην µέθοδο Prince 2 διότι µπορεί να κληθείς να ασκείς διοίκηση 
κατ’ εξαίρεση ζητώντας την γνώµη τους σε σηµαντικά σηµεία για την λήψη αποφάσεων 
χρησιµοποιώντας την εµπειρία τους. 
 
Το Project  Board αποτελείται από τρεις ρόλους: 
 

1) Executive 
2) Senior User 
3) Senior Supplier 

 
   Αυτοί οι ρόλοι δίνονται σε άτοµα τα οποία µπορούν να συµµετάσχουν σε όλο τον 
κύκλο ζωής του έργου. Το Project Board αποτελεί σηµαντικό συστατικό της επιτυχίας του 
Project και περιλαµβάνεται στο Project Mandate όπως είδαµε προηγουµένως στην 
µελέτη και υλοποίηση του Business Case. Επίσης αποτελεί βασικό τµήµα της εταιρικής 
διαχείρισης του έργου. Μέσω αυτού προχωρούν όλα τα εγκεκριµένα και συµφωνηµένα 
βήµατα που θα ακολουθηθούν (Stage Plans). Στη ουσία αποτελεί την αρχή η οποία 
υπογράφει και ελέγχει την ολοκλήρωση κάθε Stage και δίνει την έγκριση για να ξεκινήσει 
το επόµενο, σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζονται διάφορα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται από εξωτερικούς παράγοντες για το οποία καλούνται επίσης να λάβουν 
µια απόφαση. Μια από τις ποιο σηµαντικές αποφάσεις είναι ο καθορισµός αρµοδιοτήτων 
του Project Manager. 
   Το Project Board ασχολείται και µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αποτελέσµατος 
σύµφωνα µε το Business Case και µε το Project Initiation Document. Η πολυπλοκότητα 
και οι κίνδυνοι που καλούνται να αντιµετωπίσουν κατά την διάρκεια του Project µπορούν 
να προσδιορίσουν εάν θα υπάρξουν Project Assurance Activities που θα αναλύσουµε 
παρακάτω. 
 
1) Executive 
 
Ο Executive είναι αυτός που έχει την τελική ευθύνη για το έργο και υποστηρίζεται από 
τον Senior User και τον Senior Supplier. Επίσης είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω 
σηµαντικά σηµεία : 
• Η ανάπτυξη και συνέχιση του Business Case αποτελεί σηµείο ζωτικής σηµασίας για 

το έργο και είναι η βάση για την επίτευξη του στόχου σύµφωνα µε το Plan. Ο 
Executive είναι υπεύθυνος για την επένδυση που θα πραγµατοποιηθεί µε στόχο την 
επιχειρησιακή αλλαγή και τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτή. 

• Η οργάνωση και το σχέδιο (Plan) που ακολουθηθεί από τον Executive έχει σκοπό την 
διασφάλιση της συνεκτικής οργάνωσης βασιζόµενη σε ένα λογικό σχέδιο και θα 
αποτελέσει και τµήµα του Project Initiation. 

• Η επίβλεψη και ο έλεγχος της προόδου του έργου µε στόχο την επιχειρησιακή αλλαγή 
σε στρατηγικό επίπεδο (χώρος ευθύνης του Project Manager). Ο Project Manager 
είναι υπεύθυνος να ενηµερώνει τον Executive για όλα τα προβλήµατα και αλλαγές 
που προκύπτουν ζητώντας παράλληλα την συµβολή του σε αυτά. Ο Executive στην 
συνέχεια θα ενηµερώσει µε την σειρά του τους Stakeholders. 

• Η αναφορά σηµαντικών προβληµάτων που προκύπτουν πρέπει να αναφέρονται 
άµεσα στις συναντήσεις που θα πραγµατοποιούνται µεταξύ αυτών που 
πραγµατοποιούν την αλλαγή, των χρηµατοδοτών και των stakeholders. Ο Executive 
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είναι υπεύθυνος για τις διαδικασίες  επικοινωνίας που θα ακολουθούνται και θα 
δίνουν τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές του οργανισµού. 

• Με την τυπική ολοκλήρωση του έργου πρέπει να διαπιστωθεί εάν επετεύχθη ο 
στόχος και τα οφέλη που προέκυψαν. Φυσικά µερικά από αυτά µπορεί να έχουν 
εµφανιστεί. Ωστόσο οι ενέργειες ολοκλήρωσης του έργου περιλαµβάνουν και το 
Planning του Post project review στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα οφέλη που 
προέκυψαν ή θα προκύψουν µελλοντικά. 

•  Το Post project review περιγράφει τα οφέλη τα οποία µελετήθηκαν αρχικά στο 
Business Case. Ο Executive είναι υπεύθυνος για το προσωπικό που σχετίζεται µε 
την Post review process. Το αποτέλεσµα των παραπάνω αποστέλλεται στους 
Stakeholders. 

 
 

2) Senior User 
 
Ο Senior User είναι υπόλογος για όλα τα προϊόντα που παρέχονται από τον χρήστη, 
όπως να επιβεβαιώνουν ότι οι απαιτήσεις έχουν πλήρως οριστεί και καλύπτουν τις 
ανάγκες. Επίσης ο Senior User αντιπροσωπεύει αυτούς που θα χρησιµοποιήσουν τον 
τελικό προϊόν, αυτούς που θα χρησιµοποιήσουν τα οφέλη από την χρήση του ή αυτούς 
που θα επηρεαστούν έµµεσα από το Project. 
 
Ο ρόλος του Senior User είναι : 
 
• Να παρέχει User resources. 
• Να διασφαλίζει στο Project παράγονται προϊόντα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες 

των χρηστών. 
• Να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα παρέχουν να αναµενόµενα οφέλη για τους χρήστες. 
 
Ο Senior user είναι υπεύθυνος για το Project Assurance και ίσως χρησιµοποιηθούν 
επιπλέον πόροι για να τον υποστηρίξουν και φυσικά θα αναφέρονται στον Senior User. 
Η συγκεκριµένη θέση του Senior User είναι διακεκριµένοι και για αυτό θα υπάρξουν και 
πολλοί υποψήφιοι για αυτή. 
 
3) Senior Supplier 
 
Ο Senior Supplier πρέπει να πάρει τα αποτελέσµατα από τον Senior User και θα είναι 
υπεύθυνος για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα παρέχει ο 
προµηθευτής ή οι προµηθευτές. Επίσης θα πρέπει οι προτάσεις του να είναι εφικτές και 
ρεαλιστικές πραγµατοποιώντας αυτές συµφωνά µε το προδιαγεγραµµένο κόστος και 
χρονοδιάγραµµα κάτι το οποίο ελέγχει ο Executive. Αυτός ο ρόλος εκπροσωπεί όσους 
ασχολούνται µε τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη διευκολύνοντας την προµήθεια και την 
εφαρµογή. Ο Senior Supplier έχει την ευθύνη για τους προµηθευτές του Business Case. 
Επίσης είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των προϊόντων που προµηθεύονται στο έργο. 
Βάση της σηµαντικότητας και πολυπλοκότητας του έργου µπορεί να αναλάβει µέρος ή 
ολόκληρο το Project Assurance το οποίο παραµένει µετρήσιµο ως µέγεθος. 
 

 4.7.2   2.   ∆ιαχειριστής έργου  (Project manager). 
 
   Ο διαχειριστής του έργου πρέπει να έχει συνεχή ενηµέρωση ανάλογα µε το πεδίο 
δράσης του έχοντας την δυνατότητα αποκωδικοποίησης όλων των πληροφοριών που 
συλλέγει µε στόχο την απόλυτη τήρηση του προγραµµατισµού. Στην µέθοδο PRINCE2 ο 
διαχειριστή του έργου είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες εκτός από την Direction a 
Project, Appointing a Project Board Executive and Project Manager SU1, Managing 
Product Delivery MP. 
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   Επίσης είναι επικεφαλής των οµάδων εργασίας αξιολογώντας την ποιότητα της εργασίας 
τους συνδυάζοντας την σχέση πελάτη προµηθευτή µε στόχο να είναι αποδεκτό το έργο βάση 
την µελέτης και των προδιαγραφών. Έχει την καθηµερινή ευθύνη να «τρέχει» το project και 
µα ενηµερώνει το Project Board. Βασική του αρµοδιότητα είναι να παραδίδονται τα προϊόντα 
εντός χρονοδιαγράµµατος και µε συγκεκριµένες προδιαγραφές που έχουν οριστεί νωρίτερα 
σύµφωνα µε τις ανάγκες. Επίσης τα οφέλη που προκύπτουν θα πρέπει να τα καταγράφει στο 
Project Initiation Document. 
   Ο Project manager διαχειρίζεται τους Team managers και το Project support και είναι 
υπεύθυνος για την σύνθεση του Project Assurance και του Project Board. 
 
4.7.2   3.   Team Manager ( Υπεύθυνος οµάδας έργου) 
 
Η χρησιµοποίηση ενός ξεχωριστού ατόµου για αυτή την θέση είναι προαιρετική. Μπορεί να 
κρίνει ο Project manager ότι χρειάζεται να υπάρχει µια οµάδα που θα παράγει εξειδικευµένα 
προϊόντα και η οποία θα πρέπει να διοικείται από άτοµο µε διακριτό ρόλο. Αυτό σχετίζεται 
από το µέγεθος του έργου και από τις απαιτήσεις του έργου όσον αφορά εξειδικευµένο 
προσωπικό που θα παράγει εξειδικευµένα προϊόντα. Ο Team manager παίρνει οδηγίες και 
αναφέρεται στον Project manager αλλά καλό είναι να ενηµερώνει και τον Senior Supplier. Με 
αυτό τον τρόπο και µε διακριτούς ρόλους στο έργο αποφεύγονται τυχόν σύγκρουσης µε τις 
αρµοδιότητες του Project Manager.  
Εάν χρειάζεται κάποιος Team manager σε τµήµα του έργου συζητείται µε την οµάδα Project 
Board  και σχεδιάζεται ως τµήµα του Starting up a Project (SU) ή για κάθε βήµα του 
Managing Stage Boundaries (SB). 
 
4.7.2   4.   Project Assurance ( ∆ιασφάλιση του έργου) 
 
   Τα µέλη του Project Board δεν εργάζονται σε πλήρες ωράριο για το Project και για αυτό τον 
λόγο εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον Project Manager. Αν και ενηµερώνονται συνεχώς 
φυσικά προκύπτουν ερωτήσεις κατά την εξέταση των αναφορών που µόνο ο Project Manager 
µπορεί να απαντήσει. Ο ρόλος του Project Manager είναι υψίστης σηµασίας διότι πρέπει να 
επιβλέπει ανεξάρτητα την πρόοδο και εξέλιξη συνολικά του έργου αλλά και τµηµατικά των 
προϊόντων του. Στην ουσία µια ορθά δοµηµένη οργάνωση του έργου, αυτή η διαδικασία 
ονοµάζεται Project Assurance.  
   Αυτό όµως δεν είναι αρκετό για να πιστέψουµε ότι θα τηρηθούν τα βασικά. Πρέπει να 
εξετάζονται πάντα όλες οι πιθανότητες για το λόγο ότι στο Project πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
η αρχική σύσταση του έργου πρέπει να ακολουθεί τις ανάγκες τις επιχείρησης και ότι δεν θα 
επηρεαστεί από παραµέτρους του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η µέθοδος Prince 2 ξεκίνησε 
να αναγνωρίζει τις λειτουργίες του Project Assurance ως µέρος των ρόλων που έχουν τα µέλη 
του Project Board. Όποτε σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου και τις αποφάσεις του Project 
Board οι ευθύνες του Project Assurance µπορούν να ανατεθούν σε αυτούς στο διάστηµα που 
οι παραλήπτες είναι ανεξάρτητοι από τον Project Manager. Το Project Assurance µπορεί να 
ανατεθεί σε ένα ή και περισσότερα µέλη του Project Board. Αυτό φυσικά δεν είναι δεδοµένο, 
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δηλαδή µπορεί να ανατεθεί µια αρµοδιότητα του Project Assurance σε περισσότερο του ενός 
ατόµου. Το Project Board αποφασίζει σύµφωνα µε το εάν έχει εξουσιοδοτηθεί να ορίζει το 
Project Assurance και πιθανό να έχει εξουσιοδοτηθεί για µέρος ή και για ολόκληρο το έργο. 
   Η χρήση άλλου προσωπικού για το Project Assurance σχεδιάζεται κατά το Designing a 
Project Management Team (SU2) ειδάλλως το κόστος αυτού δεν θα υπολογιστεί και 
µπορούµε εύκολα να χάσουµε τον έλεγχο του έργου. Ο οποιοσδήποτε οριστεί για το Project 
Assurance πρέπει να αναφέρεται στην οµάδα του Project Board και συγκεκριµένα στον 
υπεύθυνο για τις συναντήσεις.  
   Το Project Assurance πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τον Project Manager και για αυτό δεν 
αναθέτονται από την οµάδα του Project Board ευθύνες σε αυτόν. 
 
 
4.7.2  5.   Project Support ( Υποστήριξη στο έργο) 
 
Σε αυτό το στάδιο ο Project Manger πιθανό να χρειάζεται υποστήριξη σε επίπεδο διαχείρισης 
διότι µπορεί να απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις για σχεδίαση και έλεγχο λογισµικού ή 
configuration management που εκείνος δεν έχει. Η πρόβλεψη τέτοιου είδους υποστήριξης σε 
κανονική βάση είναι προαιρετική και εξαρτάται από τις ανάγκες του Project Manager. Η 
υποστήριξη στο έργο αποτελεί µέρος τον διαχειριστικών υπηρεσιών και µπορεί να χρειαστεί 
σε ένα ή και περισσότερα τµήµατα του έργου. Αυτό µπορεί να λειτουργήσει ως επιπλέον 
γνώση που θα προκύψει κατά την υποστήριξη η οποία θα πρέπει να καταγραφεί και να είναι 
διαθέσιµη σε ανάλογη περίπτωση στο µέλλον και αναφέρεται ως Configuration Librarian στο 
Configuration Management. 
 

4.7.3  Σχεδιασµός  (Planning)  
 
Τα οφέλη λόγο σχεδιασµού είναι τα παρακάτω : 
 
 Προσδιορισµός αποτελεσµατικού σχεδιασµού. 
• Υλοποίηση εφικτού στόχου. 
• Χρονοδιάγραµµα και πόροι που απαιτούνται. 
• Ποιοτικό τελικό αποτέλεσµα. 
• Αποφυγή κινδύνου µε σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση. 
• Αποφυγή συγχύσεων. 
• Οι διαχειριστές έχουν την δυνατότητα να βλέπουν τα επόµενα βήµατα. 
• Μετρήσιµα µεγέθη σχετικά µε την εξέλιξη του έργου. 
• Επικοινωνία µεταξύ των µελών. 
• Συµφωνία µεταξύ συντελεστών του έργου και των παραληπτών αυτού. 
 
   Το στάδιο του σχεδιασµού (Planning) είναι πολύ σηµαντικό και παίζει σηµαντικό ρόλο στην 
επιτυχία του έργου. Πρέπει να είναι επαρκής οι πληροφορίες και σαφής κάτι το οποίο θα µας 
βοηθήσει να ολοκληρώσουµε το έργο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που θα 
υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα (κόστος, χρονοδιάγραµµα, πόροι, ποιότητα, έλεγχος κ.τ.λ.). Η 
δηµιουργία χρονοδιαγράµµατος είναι πολύ σηµαντική και πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την 
βελτίωση του Business Case. Η έναρξη του έργου µπορεί να γίνει επίσηµα ή ανεπίσηµα 
εξαρτώµενη πάντα από την πολυπλοκότητα και το µέγεθος του έργου. Επίσης σε κάθε στάδιο 
του έργου και µε την ολοκλήρωση του πρέπει να έχει γίνει νωρίτερα λεπτοµερής 
χρονοπρογραµµατισµός του επόµενου σταδίου µε εξαίρεση βέβαια το τελευταίο στάδιο. 
Σε πολύπλοκα έργα εάν δεν έχει γίνει σωστός και λεπτοµερής προγραµµατισµός  δεν µπορεί 
σε καµία περίπτωση να προβλεφτεί η ποιότητα, οι κίνδυνοι, το χρονοδιάγραµµα και το 
κόστος. Ελλιπής σχεδίαση σηµαίνει σπατάλη και σχεδίαση από την αρχή. 
 
Ο σχεδιασµός στην µέθοδο Prince 2 είναι ένα έγγραφο το οποίο διαµορφώνεται µε µια 
προκαθορισµένη µορφή περιγράφοντας πώς και από ποιόν θα επιτευχθεί ο στόχος ή οι 
στόχοι. Είναι στην ουσία η εναρµόνιση των προδιαγεγραµµένων προϊόντων µε το 
χρονοδιάγραµµα, το κόστος και την ποιότητα.  
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Στοιχεία του σχεδίου 
 
• Προϊόν που θα παραχθεί. 
• Ενέργειες που απαιτούνται για την δηµιουργία του. 
• Ενέργειες που επικυρώνουν την ποιότητα του προϊόντος. 
• Χρόνος και πόροι που απαιτούνται. 
• Αλληλοεξαρτώµενες ενέργειες. 
• Ενέργειες που επηρεάζουν την πληροφόρηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. 
• Πότε θα πραγµατοποιηθούν οι ενέργειες. 
• Τα σηµεία προόδου και ελέγχου θα απεικονίζονται. 
• Όρια ανοχής – αντοχής σε σηµεία του έργου. 
 
Πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένος καταγεγραµµένος τρόπος που θα δίνει στην δυνατότητα 
στον αναγνώστη να αντιληφθεί τα συστατικά µέρη του σχεδιασµού. 
 
• Τι καλύπτει ο σχεδιασµός (π.χ. παράδοση συγκεκριµένων προϊόντων) 
• Η προσέγγιση για την εφαρµογή του σχεδίου 
• Πως η τήρηση του σχεδιασµού θα ελέγχεται και θα παρακολουθείται 
• Ποιες θα είναι οι αναφορές από τους διαχειριστές 
• Ο ποιοτικός έλεγχος και οι πόροι που θα χρησιµοποιηθούν για αυτό 
• Οι υποθέσεις στις οποίες βασίζεται 
• Οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν στις οποίες θα βασιστεί ο σχεδιασµός 
• Οι κίνδυνοι που θα παρουσιαστούν και πως θα έχουν προβλεφθεί καθώς επίσης η 

αντιµετώπιση τους και η διαβάθµιση αυτών βάση της πιθανότητας και της επίδρασης 
τους. 
 

 
 

   Στο παραπάνω σχέδιο απεικονίζονται τα συστατικά µέρη του σχεδιασµού και το πώς 
αλληλοεξαρτώνται µεταξύ τους. 
   Ο τρόπος που προσεγγίζεται ο σχεδιασµός είναι ο διαχωρισµός και η υλοποίηση 
ξεχωριστών σταδίων σχεδιασµού έχοντας όµως της ίδια δοµή ακολουθώντας πάντοτε τις 
προδιαγραφές του έργου. 
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4.7.3  1.   Επίπεδα σχεδιασµού. 
 
   Το Project plan (σχέδιο έργου) απαιτείται για να υπάρχει συνολική εικόνα και 
χρησιµοποιείται από το Project board παρουσιάζοντας το πραγµατικό κόστος και την 
µετέπειτα εξέλιξη του έργου. 
Stage plan: εφαρµόζεται καθηµερινά από τον διαχειριστή έργου θέτοντας όρια σε αυτό. 
Team plan: Εξαρτάται από το µέγεθος του και την πολυπλοκότητα του έργου καθώς επίσης 
και από τον αριθµό των εµπλεκοµένων µερών. 
Exception plan: Εναλλακτικό σχέδιο που αντικαθιστά το αρχικό στην περίπτωση που 
εµφανιστούν στοιχεία τα οποία δεν προϋπολογίστηκαν και µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το 
έργο. 

 
4.7.3   2.   Project Plan (Σχεδιασµός του έργου) 
 
   Σε αυτό το τµήµα του σχεδιασµού στην ουσία είναι η περίληψη του έργου και αποτελεί 
τµήµα του Project Initiation Document και είναι το µόνο υποχρεωτικό στάδιο σχεδιασµού στο 
οποίο  µας δίνει πληροφόρηση για το Business Case µε τα κόστη. Αυτό θα χρησιµοποιηθεί 
από το Project Board ως βάση για την παρακολούθηση του πραγµατικού κόστους και την 
πρόοδο του έργου σε κάθε στάδιο.  
   Στο σχεδιασµό του έργου εντοπίζουµε σηµεία «κλειδιά» τα οποία µας βοηθούν να 
οριοθετήσουµε το κάθε στάδιο (stage boundaries). Το Project Quality Plan µελετάται και 
καταγράφεται ξεχωριστά στο Project Initiation Document. Όταν το PID γίνει αποδεκτό το έργο 
έχει εγκριθεί και το project plan έχει την πραγµατική µορφή. Κατά την εξέλιξη του έργου και 
την ολοκλήρωση διαφόρων σταδίων δηµιουργούνται νέες εκδόσεις (versions) του Project plan 
και στο τέλος κάθε σταδίου καταγράφονται τα παρακάτω: 
• Η πρόοδος του έργου 
• Οποιεσδήποτε συµφωνηµένες αλλαγές ανάλογα την περίπτωση 
• Οποιαδήποτε αναθεώρηση του κόστους και της διάρκειας συνολικά του Project 
 
Η αρχική και η παρούσα έκδοση του Project plan είναι πληροφορία που χρησιµοποιήθηκε 
από το Project board έτσι ώστε να µπορούµε να παρακολουθήσουµε την απόκλιση του έργου 
σε σχέση µε το πραγµατικό µέγεθός του και τον σκοπό του. 
 
4.7.3   3.   Stage Plan (Στάδιο σχεδίασης) 
 
   Κατά την µελέτη του Project plan εντοπίστηκαν κάποια ενδιάµεσα στάδια (stages)  για τα 
οποία πρέπει να δηµιουργηθεί stage plan και θα αποτελέσει την βάση για την καθηµερινή 
ενηµέρωση και έλεγχο του έργου από τον Project manager. Μόνο στην περίπτωση που 
κάποιο έργο είναι µικρό ο Project manager µπορεί να επιλέξει να ενσωµατώσει µέσα στο 
στάδιο της καθηµερινής ενηµέρωσης δυο µικρά στάδια, το στάδιο initiation και τα υπόλοιπα. 
Μεγάλο µέρος του σταδίου αυτού θα υλοποιηθεί από εξειδικευµένες οµάδες και προµηθευτές, 
οι οποίοι θα έχουν πραγµατοποιήσει τον δικό τους σχεδιασµό για την υλοποίηση. Αυτό 
σηµαίνει ότι ο Project manager θα χρειαστεί να καταρτίσει το Stage plan από διάφορα 
εξειδικευµένα σχέδια ανάπτυξης (development plans) δηµιουργώντας µια συνολική εικόνα 
των πόρων και των αλληλοεξαρτωµένων εργασιών για την επόµενη αξιολόγηση από το 
Project Board. 
   Το Stage Plan  έχει κοινά στοιχεία µε το Project Plan  στο περιεχόµενο, αλλά κάθε στοιχείο 
του να έχει καταγραφεί µε λεπτοµέρεια ώστε να ελέγχεται καθηµερινά από τον Project 
Manager. Μέσω αυτής της λεπτοµερούς ανάλυσης των δεδοµένων θα προσδιοριστούν ή θα 
επιβεβαιωθούν κίνδυνοι οι οποίοι εντοπίστηκαν. 
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Κάθε Stage Plan ολοκληρώνεται κοντά στο τέλος του  προηγούµενου σταδίου και 
ενσωµατώνεται ως τµήµα στο Manage Stage Boundaries (SB). Αυτό θα δώσει µεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση για αυτό το στάδιο γιατί: 
• Το Stage Plan δηµιουργείται κοντά στην χρονική στιγµή που θα πραγµατοποιηθούν τα 

πραγµατικά γεγονότα 
• Το Stage Plan έχει πολύ µικρότερη διάρκεια από το Project Plan 
• Μετά το πρώτο στάδιο το Stage Plan δηµιουργείται από την γνώση και τις επιδόσεις 

προηγούµενων σταδίων 
 
4.7.3    4.   Team Plan (Σχεδίαση οµάδων) 
 
   Οι οµάδες δηµιουργούνται προαιρετικά και εξαρτώνται από το µέγεθος και την 
πολυπλοκότητα του έργου καθώς επίσης και από τον αριθµό των ατόµων που εµπλέκονται 
σε αυτό. Αυτό κρίνεται απαραίτητο όταν υπάρχουν άτοµα µε διαφορετικές εξειδικευµένες 
ικανότητες και όταν υπάρχουν εξωτερικοί συνεργάτες. Το Team Plan δηµιουργείται 
παράλληλα µε το Stage Plan είτε δίνοντας παράλληλες δραστηριότητες στα µέλη που 
σχετίζονται µε τα δυο στάδια ή συλλέγοντας το σχεδιασµό της κάθε οµάδας συνθέτοντας ένα 
Stage Plan για αυτούς. Ο Team Manager θα δηµιουργήσει ένα team plan ως πληροφορία για 
το Managing Stage Boundaries (SB) ή αναθεώρηση της υπάρχουσας πληροφορίας ως µέρος 
του Accepting a work package (MP1).  
Στο Stage και  team plan πρέπει να ενσωµατωθεί και ένα quality plan, µε το οποίο θα 
διαπιστώνεται ποια µέθοδος θα ακολουθηθεί ώστε να ελέγχεται η ποιότητα κάθε προϊόντος 
(δηµιουργία από την αρχή ή αναβάθµιση υπάρχοντος) καλύπτοντας το σχέδιο (plan) και του 
πόρους που θα χρησιµοποιηθούν για να ελέγξουν την ποιότητα. Οι ρόλοι χρήστη και του 
προµηθευτή Project Assurance έχουν τους παρακάτω σηµαντικούς ρόλους : 
• Αναγνώριση των προϊόντων που αφορούν τον ρόλο τους 
• Προσδιορισµός για το ποιος θα αξιολογήσει την ποιότητα αυτών των προϊόντων 
• Αναγνώριση σε ποιο σηµείο της ανάπτυξης των προϊόντων θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος ποιότητας 
Οι αναφορές στο χρονοδιάγραµµα και στην επάρκεια των πόρων συνήθως απεικονίζονται σε 
διαγράµµατα Gantt.  
 
4.7.3   5.   Exception Plan (Σχέδιο έκτακτης ανάγκης) 
 
   Όταν διαπιστωθεί ότι ο σχεδιασµός δεν θα ολοκληρωθεί σύµφωνα µε τις 
προδιαγεγραµµένες ανοχές, ένα εναλλακτικό σχέδιο (exception plan) συνήθως αντικαθιστά 
τον αρχικό σχεδιασµό. Το εναλλακτικό σχέδιο µελετάται µε την ίδια λεπτοµέρεια και επίπεδο 
όπως το αρχικό και αντλεί όλη την πληροφόρηση που υπάρχει από το αρχικό µε στόχο την 
ολοκλήρωση της εναλλακτικής σχεδίασης. Συνήθως τα Exception Plans αντικαθιστούν τα 
Stage Plans, αλλά µπορεί να αντικατασταθεί και το ίδιο το Project Plan. Το Exception Plan 
πρέπει να έχει την ίδια µορφή µε το Plan που αντικατέστησε. Για να πραγµατοποιηθεί 
οποιαδήποτε αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί από το Project Board και στην συνέχεια να 
ενηµερώνεται η ∆ιοίκηση της επιχείρησης και το Programme Management. 
 
 

4.7.4 Controls ( Έλεγχος) 
 

   Είναι πολύ σηµαντικό τµήµα και επηρεάζει την λήψη αποφάσεων.  
 
Σκοπός του σταδίου ελέγχου είναι να διασφαλίσει τα παρακάτω: 
 
• Παραγωγή απαιτούµενων προϊόντων µε την κατάλληλη ποιότητα. 
• Υλοποίηση βάση σχεδιασµού και προϋπολογισµένου κόστους. 
• Εξέλιξη του προϊόντος µε τους διαθέσιµους πόρους και κόστος αυτών. 
• Να παραµένει βιώσιµο το Business case. 
 
 
   Ο έλεγχος διασφαλίζει σε κάθε επίπεδο την διαχείριση έργου και µπορεί να : 
 
• Παρακολουθεί την πρόοδο. 
• Σύγκριση σχεδίου και στόχου. 
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• Επανεξέταση σχεδίου και επιλογές σε περίπτωση  µελλοντικών αλλαγών. 
• Ανίχνευση προβληµάτων. 
• Πραγµατοποίηση διορθωτικών κινήσεων. 
• Εξουσιοδότηση για επιπλέον εργασία. 
 
Οι διαδικασίες ελέγχου (control) βοηθούν στην αντιµετώπιση κινδύνων κατά την επίβλεψη 
(monitor) του σχεδίου (plan). 
 

 
   Υπάρχουν διάφορα επίπεδα ελέγχου σε ένα έργο και πολλά από αυτά στην µέθοδο Prince2 
εξαρτώνται από τα γεγονότα και από τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Αυτό συµβαίνει 
συνήθως κατά την ολοκλήρωση ενός σταδίου (stage), κατά την ολοκλήρωση του Project 
Initiation Document και την δηµιουργία ενός εναλλακτικού σχεδίου (exception plan). Ο γενικός 
έλεγχος του Project γίνεται από το Project Board ο οποίος συλλέγει όλη την πληροφόρηση 
από τον Project Manager αφού έχουν ανατεθεί οι Project Assurance αρµοδιότητες ελέγχοντας 
την  συνέχιση του έργου, την παύση του έργου, τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν και την 
αλλαγή ακόµα στον σκοπό του έργου. 
 
   Οι κύριοι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται από το Project Board είναι : 
 
• Έναρξη του έργου (Project Initiation) 
• Αποτίµηση της κατάστασης όταν ολοκληρωθεί ένα στάδιο (stage) 
• Αναφορές για τα πιο σηµαντικά γεγονότα (κατά την διάρκεια ενός σταδίου) 
• Αναφορές για απόκλιση πέρα των προβλέψεων για τις ανοχές σε συγκεκριµένα σηµεία 

ενός έργου 
• Αξιολόγηση του εναλλακτικού σχεδίου που πραγµατοποιείται κατά την συνάντηση του 

Project Board 
• Ολοκλήρωση του έργου και έλεγχος εάν τα παραδοτέα είναι σύµφωνα µε τα αναµένοµενα 

αποτελέσµατα και το τι γνώση αποκοµίσαµε από αυτά (lessons) 
 
   Η οµάδα του Project Board  πρέπει να επιβλέπει και την κατάσταση στο εξωτερικό 
περιβάλλον ενηµερώνοντας τον Project Manager για πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να 
επηρεάσουν το έργο καθώς και θετικά στοιχεία που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την 
εξέλιξη του. Ο καθηµερινός έλεγχος γίνεται από τον Project Manager και διορθώνει πράγµατα 
σύµφωνα µε τις ανοχές τους έργου που έχουν προκαθοριστεί από το Project Board χωρίς να 
γίνει αλλαγή του Business Case. Επίσης αναθέτονται αρµοδιότητες από τον Project manager 
και καθορίζεται εάν τα άτοµα θα δουλεύουν ανεξάρτητα ή ως µέλη οµάδων. Αυτά τα άτοµα 
επικοινωνούν και ενηµερώνου τον Project Manager µε αναφορές µέσω του Checkpoint 
Reports και ενηµερώνοντας και το Quality Log.Στόχος του ελέγχου είναι να εντοπίζει 
προβλήµατα και να προτείνει λύσεις µε το µικρότερο δυνατό κόστος και για αυτό το λόγο η 
ενηµέρωση πρέπει να γίνεται συνέχεια από όλα τα επίπεδα του έργου σεβόµενη πάντα τον 
σχεδιασµό που έχει γίνει προσέχωντας να µην υπερβούµε τα όρια του έργου και θέσουµε σε 
κίνδυνο το έργο. Επίσης η ελεγχόµενη ολοκλήρωση του έργου µας δίνει την δυνατότητα να 
διαπιστώσουµε και όσο είναι αυτό δυνατό να διασφαλίσουµε την παράδοσή του 
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Project Board και τις προδιαγραφές στο Project Initiation 
Document. 
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4.7.4   1.   Εκκίνηση του έργου (Project start up) 
 
   Η έναρξη του έργου είναι προαπαιτούµενο για τον έλεγχο του έργου  και στην µέθοδο 
Prince2 είναι το στάδιο που προηγείται πριν ξεκινήσει το έργο. Σε αυτό το στάδιο 
περιλαµβάνονται τα παρακάτω : 
• ∆ηµιουργία οµάδων διαχείρισης του έργου έτσι ώστε το Project Board και ο Project 

Manager να πάρουν σωστές αποφάσεις για το έργο 
• Ανάπτυξη αυτού που µπορεί να είναι µια υποτυπώσης Project Mandate  για το στάδιο 

Project Brief 
• Σχεδίαση του Initiation Stage 
 
   Το στάδιο της έναρξης του έγου είναι σχετικά µικρό εάν συγκριθει µε τα υπόλοιπα στάδια 
αλλά επιβάλλεται η έγκριση αυτού από το Project Board πριν το έργο ξεκινήσει βοηθώντας 
στο να κατανοηθούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του. Επίσης πρέπει σε αυτό το σχέδιο να 
υπάρχουν όλες οι αναφορές ώστε το Project Board να επιβεβαιώσει ότι αυτό το στάδιο θα 
είναι υπο έλεγχο. 
 
4.7.4    2.   Authorizing Initiation (DP1) 
 
   Μετά το στάδιο Starting up a Project (SU) το Project Board εγκρίνει το Initiation stage που 
ουσιαστικά είναι η τυπική έναρξη του έργου. Η έγκριση αυτή µπορεί να γίνει σε µια σύνάντηση 
εφ’ όσον το µέγεθος του έργου, η σηµαντικότητα και πολυπλοκότητα του το επιβάλλουν. Μετά 
την έγκριση ένα αντίγραφο του Project Brief πρέπει να παραδίδεται σε όλους τους 
Stakeholders περιλαµβανοµένων και της οµάδας που είναι υπεύθυνη για το operational 
support.  
 
 
4.7.4   3.   Project Initiation 
 
   Ο λόγος ύπαρξης του σταδίου Project Initiation είναι για να διασφαλίσει ότι πριν από 
οποιαδήποτε χρήση σηµαντικού πόρου για το έργο θα έχει σχεδιαστεί και θα έχει συµφωνηθεί 
όπως τα παρακάτω: 
 
• Τα αντικείµενα που αφορούν το Project 
• Τα προϊόντα που θα παραδωθούν 
• Οι λόγοι ύπαρξης του Project 
• Ποιος είναι ο πελάτης 
• Ποιος και ποιες ευθύνες και αρµοδιότητες έχει 
• Τα όρια του έργου και τα σηµεία επαφής µε το εξωτερικό περιβάλλον 
• Πως τα διαφορετικά αντικείµενα θα εναρµονιστούν 
• Τι αλλαγές έγιναν και τι αλλαγές µπορούν να γίνουν 
• Τι κίνδυνοι υπάρχουν που απειλούν την επιτυχή ολοκλήρωση τµηµάτων του έργου 
• Πότε θα παραδωθούν τα βασικά προϊόντα 
• Ποιο θα είναι το συνολικό κοστος του έργου 
• Πως θα ελέγχεται το έργο 
• Πως θα χωριστεί το έργο σε δυο στάδια 
• Πως θα αξιολογηθεί η αποδοχή κάθε προϊόντος του έργου 
 
Τα παραπάνω θα καλυφθούν µε την ολοκλήρωση του Project Initiation Document και 
συγκεκριµένα στην παράγραφο Product Description outlines. Ακόµα ένα στάδιο του Initiation 
stage είναι το stage plan. Εάν το PID καλύπτει τις απαιτήσεις του Project Board προχωράµε 
στο επόµενο στάδιο χωρίς καθυστέρηση. Μετά από αυτό το στάδιο το PID είναι σε κατάσταση 
αναµονής και αποτελεί σηµείο αναφοράς για την πραγµατική διάσταση του έργου. Κατά την 
ολοκλήρωση του µπορεί να µετρηθεί κατά πόσο ολοκληρώθηκε συµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και κατά πόσο οι αλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στο Project Plan ήταν 
ελεγχόµενες 
   Τα βασικά συστατικά µέρη του Project Initiation Document είναι : 

1. Project Plan 
2. Business Case 
3. Risk Log 

 



- 51 - 

 

Κατά την διάρκεια του Initiation Stage η οµάδα του Project Board αποφασίζει σύµφωνα µε το 
µέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου εάν θα χωριστεί σε επιµέρους stages. Φυσικά θα 
πρέπει να έχει όριστεί και ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ των µελών του έργου ώστε 
να υπάρχει εγκαιρή ενηµέρωση ενηµερώνοντας τους αρµοδίους για κάθε τµήµα του έργου.  
 
4.7.4  4. Άναλυση ελεγχόµενης προόδου του έργου (Controlled progress of the Project) 
 
   Σε ένα έργο είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται εάν το Project Initiation Document και το 
Stage Plan ακολουθείται και δεν παρεκλίνει από τις προδιαγραφές. 
 
Ανοχή (Tolerance) 
 
   Κανένα έργο δεν ακολουθεί πιστά το σχέδιο και δεν παρεκλίνει από τον αρχικό σχεδιασµό. 
Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ανοχές και όρια τα οποία έχουν οριστεί και συµφωνηθεί από το 
Project Board και τον Project Manager. 
   Ανοχή είναι η επιτροπέµενη απόκλιση από το σχέδιο και έχει οριστεί από τις ανώτερες 
αρχές και ακολουθούν τα τέσσερα επίπεδα της διοικητικής δοµής του Project όπως βλέπουµε 
παρακάτω στο σχήµα. 

 
   Μετά την δηµιουργία του  Stage Plan το Project Board και ο Project Manager συµφωνούν 
για τα όρια της ανοχής σε διάφορα σηµεία του έργου (Work package) και φυσικά µε τον Team 
Manager. Η ενηµέρωση για τα επίπεδα ανοχής γίνεται από το ένα επίπεδο διοίκησης στο 
επόµενο και για τυχόν αλλαγές που µπορεί να γίνουν πρέπει να ενηµερώνονται όλοι µε την 
σειρά. Τα κύρια σηµεία ανοχής είναι ο χρόνος και το κόστος. Στο Case study που θα 
µελετήσουµε παρακάτω περιγράφονται τα σηµεία ανοχής του έργου. 
 
   Επίσης έχουµε και τους εξής τύπους ανοχής και αφορούν : 
 
• Ανοχή στον σκοπό του έργου - Scope tolerance 
• Ανοχή για την ποιότητα του έργου - Quality tolerance 
• Ανοχή στον κίνδυνο για το έργο - Risk tolerance 
• Ανοχή στα οφέλη του έργου - Benefit tolerance 
• Ανοχή στον οικονοµικό προϋπολογισµό του έργου - Change budget tolerance 
 
   Κάθε προϊόν στο έργο πρέπει να περιγράφεται και να ορίζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
έργου. ∆ηλαδή γιατί χρειάζεται, ποια θα είναι η µορφή του, τις πηγές από τις οποίες 
προέρχεται και  ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά θα έχει το προϊόν. Αυτά καταγράφονται στο 
έγγραφο Product Description το οποίο δηµιουργείται κατά την διαδικασία σχεδίασης του 
έργου ορίζοντας τα κριτήρια των προϊόντων διασφαλίζοντας ότι ταιριάζουν για τον σκοπό που 
τα χρειαζόµαστε. Αυτό το έγγραφο αποτελεί µέρος του Product Description outlines. Όλα τα 
προϊόντα πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Project Board. To Product Description δίνεται σαν 
µέρος του Work package µεµονωµένα στο άτοµο ή στην οµάδα που θα ασχοληθεί για την 
δηµιουργία αυτού του προϊόντος. 
   Το Work package αποτελεί µοχλό πίεσης από τον Project Manager και ανάθεσης 
συγκεκριµένων εργασιών σε ανεξάρτητες οµάδες µοιράζοντας µε αυτό τον τρόπο τα τµήµατα 
του έργου και τις εργασίες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν. Οι παραπάνω εργασίες δεν 
µπορούν  να πραγµατοποιηθούν εάν το Project Manager δεν τις έχεις εγκρίνει. Το Work 



- 52 - 

 

Package µπορεί να περιλαµβάνει περιορισµούς από το Product description όπως χρόνος, 
κόστος, διεπαφές, και προϊόντα που θα απαρτίζουν το Work package. Το work package 
χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που υπάρχουν contractors και sub-contractors. Αυτή η 
σχέση δότη και δέκτη περιγράφεται στο Authorizing Work Package (CS1) και στο Accepting a 
Work Package (MP1). 
   Ο έλεγχος της ποιότητας (Quality control) είναι σηµαντικός και επιβάλλεται η ύπαρξη 
διαδικασιών παρακολούθησης της, χρησιµοποιώντας τεχνικές έτσι ώστε τα προϊόντα να 
έχουν συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν. Με 
την µέθοδο Prince2 προσπαθούµε να καλύψουµε όλες τις περιπτώσεις αλλά αυτό δεν είναι 
πάντοτε δυνατό.  Ο έλεγχος της ποιότητας αυτής ονοµάζεται Quality review και χρησιµοποιεί 
ένα γενικό τρόπο ελέγχου , ο οποίος έχει βρεθεί και είναι αποτελεσµατικός στον έλεγχο 
εγγράφων. Το Quality review είναι ένας τύπος ελέγχου και αποτελεί µια µέθοδο αξιολόγησης 
των προϊόντων µε την µέθοδο της επαναξιολόγησης. Αυτός ο έλεγχος πραγµατοποιείται για 
να εντοπιστούν λάθη στον σχεδιασµό και τον έλεγχο µε τεκµηριωµένο τρόπο. Στην 
περίπτωση που εντοπιστούν λάθη, καταγράφονται κατόπιν διορθώνονται και στο τέλος τα 
διορθωµένα µέρη ελέγχονται για το αποτέλεσµα τους ενηµερώνοντας πάντοτε τον Project 
Manager αποτελώντας ακόµα µια πηγή πληροφόρησης για την εξέλιξη του έργου. 
   Ο έλεγχος των αλλαγών (Change control)  πρέπει να έχει διαδικασίες διαχείρισης της 
αλλαγής διότι χωρίς change control δεν υπάρχει Project control και αυτό συµβαίνει διότι κατά 
την διάρκεια εξέλιξης ενός έργου αλλάζουν διάφορα δυναµικά τα οποία µπορεί να 
επηρεάσουν τις προδιαγραφές του. Αυτές οι παρεκκλίσεις µπορεί να συµβούν για τους 
παρακάτω λόγους : 
• Οι απαιτήσεις του χρήστη αλλάζουν 
• Η κυβερνητική νοµοθεσία µπορεί να αλλάξει και να επιβάλλει αλλαγές στις προδιαγραφές 

του προϊόντος 
• Νέες δυνατότητες µπορεί να συµπεριληφθούν κατά την ανάπτυξη 
• Οργανωτικές και επιχειρηµατικές αλλαγές που µπορεί να αλλάξουν τον σκοπό του έργου 
• Ο προµηθευτής να µην µπορεί να παραδώσει στο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και στο 

συγκεκριµένο κόστος 
• Όταν ο προµηθευτής καλύπτει µέρος των προδιαγραφών και των κριτηρίων αποδοχής 

του προϊόντος 
• Όταν ένας sub-contractor ή οι εξελίξεις του έργου δεν µπορούν να ακολουθήσουν το 

σχέδιο  
• Αλλαγές στην διαθεσιµότητα των πόρων. 
 
   Στο στάδιο Control ο κίνδυνος πρέπει να είναι ελεγχόµενος και πρέπει να καταγράφεται από 
την αρχή µέχρι την ολοκλήρωση του έργου και να επανεξετάζεται σε όλη την εξέλιξη 
του(Καταγραφή κινδύνων - Risk Log). Ανεξάρτητα µε το µέγεθος του κινδύνου πρέπει να 
συνυπολογίζεται στον προγραµµατισµό διότι ποτέ δεν µπορείς να πεις µε ακρίβεια τι θα 
συµβεί. Βάση των πιθανοτήτων και διαφόρων παραµέτρων που µπορούν να αυξήσουν ή να 
µειώσουν αυτές τις πιθανότητες διαχειριζόµαστε τον κίνδυνο και τον ελέγχουµε ανάλογα µε τις 
ανάγκες του έργου. 
   Σηµαντικό σηµείο είναι η δηµιουργία σηµείων ελέγχου (Checkpoints) µε τα οποία θα 
έλεγχονται οι οµάδες σε σχέση µε το πλάνο αποφεύγοντας δυσάρεστες καταστάσεις. 
Συνήθως είναι ανεπίσηµες συναντήσεις και η συχνότητα αυτών καθορίζεται στο Work 
package. Μετά την ολοκλήρωση των checkpoint συντάσονται αναφορές σχετικά µε την 
παραπάνω διαδικασία (Checkpoint reports) οι οποίες µε τις πληροφορίες που προκύπτουν 
δίνουν την δυνατότητα στον Project Manager να γνωρίζει την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται οι οµάδες την συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ο Project Manager ορίζει το πόσο 
συχνά πραγµατοποιούνται οι παραπάνω συναντήσεις και τα Checkpoint reports για να 
µπορεί να διαχειρίζεται το στάδιο Control χωρίς προβλήµατα. Αυτό θα τον βοηθήσει στη 
περίπτωση που αποφασίσει ότι χρειάζεται επανασχεδιασµός (replanning) κάποιου τµήµατος 
του έργου. Τα Checkpoint reports περιλαµβάνονται στο πεδίο Product Description outlines. 
   Το πλάνο (Plan) είναι µια διεργασία που βασίζεται στην εµπειρία και την πρόβλεψη και σε 
πολλές περιπτώσεις οι εξέλιξη του δεν κυλά οµαλά όπως υπολογίστηκε. Συνεχώς 
προκύπτουν νέα δεδοµένα τα οποία ο Project Manager πρέπει να συλλέγει και να αξιολογεί 
µε σκοπό να είναι έτοιµος να επανασχεδιάσει τµήµατα του έργου, συνήθως σηµαντικά 
τµήµατα του έργου δεν µπορούν εύκολα να επιλυθούν µε replanning, όµως κάποιες 
διαδικασίες  όχι τόσο σηµαντικές µπορούν να βελτιωθούν. Ο Project Manager αποφασίζει 
ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου πότε θα µπει σε διαδικασία 
επανασχεδιασµού, αυτό το στάδιο replanning περιγράφεται ως µέρος του Manage Stage 
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Boundaries, εάν δεν κρίνεται αναγκαίο να περιλαµβάνεται στο Taking Corrective Action 
(CS7). 
   Η δηµιουργία ενός Highlight Report το οποίο θα περιέχει σηµαντικές πληροφορίες οι οποίες 
θα δίνονται στο Project Board σε χρονιακά διαστήµατα που θα ορίζει το διοικητικό συµβούλιο 
του έργου κατά την διάρκεια ενός σταδίου (stage). Σηµαντικό ρόλο στην απόφαση το πόσο 
συχνά θα συντάσεται το Highlight report εξαρτάται από το ενδεχόµενο κινδύνου στο 
εξελισόµµενο στάδιο, συνήθως κάθε δεκαπενθήµερο ή µηνιαία.Το περιεχόµενο του πρέπει να 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω : 
• Επιτεύγµατα στην παρούσα περίοδο 
• Προσδοκώµενα  επιτεύγµατα στην επόµενη 
• Πραγµατικά ή ενδεχόµενα προβλήµατα και προτάσεις για την επίλυση τους 
   Στην περίπτωση που τα όρια ανοχής του έργου τείνουν να  ξεπεραστούν ο Project Manager 
οφείλει να ενηµερώσει το Project Board µε µια Exception report. Στην ουσία περιγράφη την 
απόκλιση από το σχεδιασµό  και αναλύει τις εξαιρέσεις και τις επιλογές που µπορούν να 
γίνουν συνιστώντας παράλληλα µια από αυτές. Το Project Board περιλαµβάνει τo Exception 
report ως µέρος της διαδικασίας Giving Ad Hoc Direction (DP4). 
 
   Γενική φιλοσοφία στην διαχείριση του έργου είναι η τµηµατοποίηση του σε στάδια (stages). 
Με την ολοκλήρωση του κάθε σταδίου το Project Board ανακεφαλαιώνει για το τι συνέβη και 
αποφασίζει για την έναρξη του επόµενου σταδίου, αυτό ονοµάζεται End Stage Assesment και 
µπορεί να αποτελεί επίσηµη ή ανεπίσηµη διαδικασία. Για να ολοκληρωθεί ένα στάδιο 
χρειάζεται επίσηµη επιβεβαίωση από το Project Board ενώ το στάδιο End Stage Assesment 
πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
• Έλεγχος ότι οι ανάγκες του έργου δεν άλλαξαν 
• Έλεγχος των αποτελεσµάτων του σταδίου σε σ΄χεση µε το Stage plan 
• Ικανοποίηση του Project Board για τα ποιοτικά χαρακτηριστά των προϊόντων που 

παραδόθηκαν 
• Επιβεβαίωση ότι ολοκληρώθηκε ικανοποιητικά το στάδιο 
• Έλεγχος ότι οποιαδήποτε εξωτερική παράµετρος δεν επηρέασε το έργο 
• Πραγµατοποίηση ανάλυσης του κινδύνου (Risk analysis) και  έλεγχος από την διοίκηση 

ότι το επόµενο στάδιο και τα αποτελέσµατα του µπορούν κα προσαρµοστούν σύµφωνα 
µε το Stage Plan και το Project Plan. 

• Επανεξέταση της γενικής κατάστασης του έργου σε σχέση µε το Project Plan 
• ∆ιασφάλιση των συστατικών µερών του επόµενου σταδίου 
• Επανεξέταση των ανοχών που έχουν οριστεί για το στάδιο 
• ∆ιασφάλιση των απόψεων του εξιδεικευµένου προσωπικού ότι λαµβάνονται σοβαρά υπ’ 

όψιν 
• ∆ιασφάλιση ότι το Business Case εξακολουθεί να είναι βιώσιµο 
• Εάν το Business Case εξακολουθεί να είναι βιώσιµο να συνεχίστει το έργο µε την έναρξη 

του επόµενου σταδίου 
 
   Με την ολοκλήρωση ενός Stage ο Project Manager ενηµερώνει το Project Board µε µια End 
Stage Report  µε την οποία ενηµερώνει για τα αποτελέσµατα του σταδίου που µόλις 
ολοκληρώθηκε. Στην συνέχεια το Project Board έχει την δυνατότητα να κάνει συγκρίσεις και 
συσχετισµούς σχετικά µε τα προϊόντα, τον χρόνο και το κόστος που απαιτήθηκε για την 
ολοκλήρωση του σταδίου. 
   Μεταξύ του Project Manager και του Project Board υπάρχει µια εκτίµηση για το εάν 
απαιτείται Exception Plan και ονοµάζεται Exception Assesment. Το περιεχόµενο του 
Exception plan είναι ακριβώς το ίδιο όπως περιγράφεται από την µεθοδο Prince2 στο πεδίο 
σχεδίασης (Planning). Πρέπει να συνυπολογίστεί από το Project Board ότι  οποιεσδήποτε 
αλλαγές στην σχεδίαση θα έχουν επιπτώσεις στον σχεδιασµό του έργου (Project Plan), στο 
Business Case και στους κινδύνους (Risks). 
   Για να υπάρχει καθηµερινή ενηµέρωση για τις εξελίξεις στο έργο ο Project Manager κρατάει 
το Daily Log το οποίο τον βοηθά να ελέγχει το έργο. Αυτό συνήθως είναι ένα σηµειωµατάριο 
και οι πληροφορίες του χρησιµοποιούνται στο Product Description outline. ∆εν υπάρχει 
καθορισµένη χρονική στιγµή που ο Project Manager πρέπει να συλέξει όλα τα έγγραφα από 
όλα τα στάδια. Αυτό µπορεί να γίνεται στο τέλος ή στην αρχή κάθε εβδοµάδας. Στο Daily Log 
πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω: 
• Έλεγχος του  κινδύνου και της παρούσας κατάστασης του σταδίου 
• Έλεγχος της προόδου των εργασιών και επισήµανση των καθοριστικών σηµείων 
• Έλεγχος των προϊόντων κατά την διάρκεια της ολοκλήρωσης και της κατάστασης τους 
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• Επανεξέταση του Quality Log και έλεγχος για τυχόν καθυστερήσεις 
• Έλεγχος για προβλήµατα που έχουν παρουσιαστεί στο έργο και έλεγχος της επίδρασης 

τους σε αυτό 
• Παρακολούθηση των εκρεµµοτήτων που παρουσιάστηκαν στο τελευταίο Highlight Report 

καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τα Project Members 
• Έλεγχος για το εάν µπορει να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια σε τµήµατα του 

έργου που είναι ανενεργά πριν από οποιαδήποτε µεταβολή στο σχέδιο (Plan) 
• Έλεγχος τις κατάστασης των ανοχών του έργου 
 
Οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες που πρέπει να προστεθούν παραπάνω αποφασίζονται 
µεταξύ των Team Managers, των Team Members ή των Project Board members. Οι 
συναντήσεις των παραπάνω θα αφορούν τις αλλαγές στο Communication Plan και στο Work 
Package. Ο Project Manager επιβάλεται να καταγράφει όλα τα παραπάνω στο Daily Log , 
οτιδήποτε άλλο θα είναι καταστροφή για το έργο. 
   Το Project Board αποφασίζει πότε ένα έργο θα ολοκληρωθεί έλεγχοντας φυσικά την 
ολοκλήρωση του εάν αυτό δεν έχει τερµατιστεί πρόωρα. Πρέπει να έχει τον έλεγο και να 
διασφαλίζει τα παρακάτω : 
• Όλα τα προϊόντα να έχουν παραδώθει και να έχουν γίνει αποδεκτά σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές 
• Όπου απαιτείται να διαχειρίζονται και να υποστηρίζονται τα προϊόντα κατά την χρήση σε 

τους όλη την διάρκεια του έργου 
• Οποιαδήποτε γνώση και δεδοµένα (στατιστικά) έχουν δοθεί στους αρµόδιους φορείς 
• Την υλοποίηση ενός σχεδίου (Plan) µε το οποίο θα ελέγχεται η επίτευξη του Business 

Case και κατ΄επέκταση της αξίας που θα προκύψει από αυτό 
Στην συνέχεια το Project Board πρέπει να επιβεβαιώσει γραπτά µε το πρωτόκολλο 
παραλαβής ότι το έργο ολοκληρώθηκε, το οποίο αποτελεί τµήµα του αρχείου Project 
Management. Επίσηµα ο Project Manager  στο τέλος του έργου ενηµερώνει όλα τα µέλη του 
ότι πλησιάζει η ολοκλήρωση του και ενηµερώνει µε το End Project Notification το Project 
Board και εάν συµφωνήσει µε τα παραπάνω δηµοσιοποιεί αυτό το έγγραφο που παραδόθηκε 
από τον Project Manager. 
   Κατά την εξέλιξη του έργου οι εµπλεκόµενοι σε αυτό παρέχουν πληροφορίες και 
συνδράµουν σηµαντικά σε αυτό µε την τεχνογνωσία τους. Η καταγραφή της γνώσης που 
προέκυψε είναι πολύ σηµαντική και για αυτό µε την ολοκλήρωση ενός έργου συντάσεται ένα 
Lessons Learned Report περιλαµβάνοντας οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο και χρήσιµο για το 
µέλων. Αυτό στην ουσία περιλαµβάνει εξειδικευµένες διαδικασίες διοίκησης του έργου, 
τεχνικές και εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωση του. Στην 
ολοκλήρωση του έργου µπορεί να υπάρχουν κάποιες εκρεµµότητες όπως π.χ το Project 
Board κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητο και να αποφασίσει να µην ολοκληρώσει κάποια τµήµατα 
του έργου χώρις όµως να τα έχει απορίψει. Για αυτό το λόγο δηµιουργείται το Follow-on 
Action Recomendations µε το οποίο  όλες οι ανεκπλήρωτες εργασίες θα ανατεθούν σε ένα 
συγκεκρίµενο άτοµο ή οµάδα να τις ολοκληρώσουν µετά το τέλος του έργου. 
   Με την ολοκλήρωση του έργου δηµιουργείται το End Project Report το οποίο είναι 
παρεµφερές µε το End Stage Report το οποίο καλύπτει όλο το έργο και όχι ένα τµήµα του 
(περιλαµβάνεται στο Product Description Outlines). Σε αυτό καταγράφεται πως 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς το περιεχόµενο του Project Initiation Document. Επίσης από το 
Lessons Learned Report αντλούνται στοιχεία και περιγράφεται η απόδοσή της οµάδας 
διοίκησης του έργου σε αυτό, το Business Case και η έκθεση του σε κίνδυνο. Επίσης αυτή η 
αναφορά περιέχει στατιστικά του έργου και προβλήµατα που προέκυψαν σε αυτό καθώς και 
στοιχεία για το πόσο επηρέασαν αυτά τα προβλήµατα το έργο καταγράφοντας παράλληλα και 
στατιστικά στοιχεία για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αποτελέσµατος. Στην περίπτωση που 
το έργο (Project) αποτελεί µέρος ενός προγράµµατος (Programme) χρειάζεται ένα αντίγραφο 
του End Project Report. Η διοίκηση του προγράµµατος µπορεί να χρησιµοποιήσει 
πληροφορίες από αυτό το έγγραφο  όπως στατιστικά τα οποία χρειάζονται κάτι το οποίο 
περιγράφεται στο Communication Plan. 
   Το Post Project review έχει στόχο να επανεξετάσει τα οφέλη που προέκυψαν από τα 
προϊόντα του έργου. Πολλά από τα προϊόντα του χρειάζονται περισσότερο χρόνο µετά την 
ολοκλήρωση του έργου ώστε να υπάρχει εικόνα για τα οφέλη που και δεν µπορούν να 
µετρηθούν κατά την διάρκεια εξέλιξης τους ή ακόµα και µε την ολοκλήρωση του. Με την 
ολοκλήρωση του δηµιουργείται ένα σχέδιο (Plan) για το πώς θα καταγραφούν τα οφέλη και 
θα είναι µετρήσιµα ως µεγέθη. Οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση µπορεί να γίνει κατά την 
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διάρκεια χρήσης των προϊόντων και κατά την περίοδο υποστήριξης τους. Τα παραπάνω 
αποτελούν τµήµα του Product Description outlines. 
 

4.7.5 ∆ιαχείριση κινδύνου (Management of Risk) 
 

   Ο κίνδυνος πρέπει να υπολογίζεται κατά την µελέτη και εξέλιξη ενός έργου. Ως µέγεθος 
είναι πολύ σηµαντικό όµως δεν επηρεάζει πάντοτε αρνητικά το έργο. Ανάλογα µε την 
βαρύτητα και τις πιθανότητες του κινδύνου γίνονται οι απαραίτητες µελέτες λαµβάνοντας 
αποφάσεις συνυπολογίζοντας την σχέση κίνδυνου και προσδοκώµενου αποτελέσµατος. Η 
ανοχή στον κίνδυνο διαφέρει από οµάδα σε οµάδα διότι υπάρχει και ο ανθρώπινος 
παράγοντας που αξιολογεί και αποφασίζει διαφορετικά βάση της εµπειρίας και των 
προσωπικών ικανοτήτων του. 
• Πρέπει να υπάρχει συνεχής πληροφόρηση σχετικά µε τις αλλαγές που θα προκύψουν. 
• Οι αποφάσεις περνούν από διαδικασίες και ένα πλαίσιο ανάλυσης - εκτίµησης του 

κινδύνου. 
• Οι διαδικασίες πρέπει να είναι σαφής και µελετηµένες σε βάθος ώστε να αποτυπώνουν 

τον πραγµατικό κίνδυνο. 
• Ανοχή στον κίνδυνο και ισορροπία µεταξύ κινδύνου και ελέγχου του έργου σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές. 
 
4.7.5   1.   Βασικές αρχές για τον Κίνδυνο 
 
   Τα έργα υλοποιούνται έχοντας ως βασικό στόχο την αλλαγή διαφόρων  µηχανισµών – 
διαδικασιών στον οργανισµό. Οι αλλαγές αυτές περιέχουν κίνδυνο και αφορούν συνήθως νέες 
τεχνολογίες και νέες µεθόδους λειτουργίας και µπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο. Βασικά 
στοιχεία σε ένα έργο είναι η διαχείριση του κινδύνου και η ενθάρρυνση σε καινοτόµες λύσεις. 
 
• Το Project Board υποστηρίζει και προωθεί την διαχείριση κινδύνου (Risk management) 

και παράλληλα αντιλαµβάνεται τις επιπτώσεις σε χρόνο και πόρους σε κάθε περίπτωση 
• Η πολιτική διαχείρισης κινδύνου και τα οφέλη της πρέπει να είναι κατανοητά από όλο το 

προσωπικό 
• Η συνεκτική προσέγγιση του έργου αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνου 
• Η διαχείριση του κινδύνου συνεισφέρει σηµαντικά στην επίτευξη των επιχειρησιακών 

στόχων 
• Ο κίνδυνός που παρουσιάζεται κατά την εξέλιξη έργων επιβαρύνει κάποια στάδια του 

αλλά µπορεί να είναι ελεγχόµενος 
• Η διαχείριση κινδύνου έχει συγκεκριµένη δοµή έτσι ώστε κάθε στοιχείο ή ο εντοπισµός 

των κινδύνων να είναι αµεσότερος και µε µεγαλύτερη ακρίβεια 
• Οι αλλαγές στα επίπεδα κινδύνου κατά την εξέλιξη ενός έργου πρέπει να αναφέρονται 

στην διοίκηση του έργου 
 
4.7.5   2.   Ανοχές στον κίνδυνο 
 
   Οι ανοχές στον κίνδυνο ορίζονται µετά από συµφωνία του Project Board και του Project 
Manager καθώς και ο τρόπος που θα αντιµετωπιστούν ανάλογα µε την βαρύτητα τους. Για 
παράδειγµα παρουσιάζονται κίνδυνοι που απειλούν τον οικονοµικό προϋπολογισµό του 
έργου ή ακόµα κίνδυνοι πολιτικής αστάθειας που επηρεάζουν σηµαντικά το έργο και το 
κόστος του. Οι οµάδες έργου πρέπει να είναι προετοιµασµένες να αναλάβουν την ευθύνη σε 
περίπτωση έκθεσης σε µικρούς αλλά και µεγαλύτερους κινδύνους κάτι το οποίο είναι 
αναπόφευκτό σε ένα έργο. Οι ανοχές στον κίνδυνο µπορούν να σχετίζονται µε άλλες ανοχές 
που έχουν καθοριστεί στο έργο  όπως για παράδειγµα ανοχή στο κόστος µπορεί να σηµαίνει 
και ανοχή στην ποιότητα. Οπωσδήποτε πρέπει να εξισορροπείται η σχέση κινδύνου και 
καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος καλύπτοντας στον σκοπό του έργου µε το µικρότερο 
δυνατό κόστος και µε την χαµηλότερη έκθεση σε κίνδυνο. Γενικά η έκθεση ενός οργανισµού 
στους κινδύνους  και οι ανοχές σε αυτούς πρέπει να εξετάζονται ως ανεξάρτητες περιπτώσεις 
αξιολογώντας τις επιπτώσεις σε κάθε περίπτωση. 
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4.7.5   3.   Ευθύνες για τον κίνδυνο 
 
Το Project Board και ο Project Manager έχουν τις κύριες ευθύνες για την αναγνώριση , 
καταγραφή και αντιµετώπιση των κινδύνων. Το Project Board έχει τις ακόλουθες τέσσερις 
αρµοδιότητες: 
• Ενηµέρωση του Project Manager για τυχόν έκθεση του έργου σε κίνδυνο από 

εξωτερικούς παράγοντες  
• Να λαµβάνει αποφάσεις µετά από προτάσεις αντιµετώπισης του κινδύνου από τον 

Project Manager 
• Εξισορρόπηση µεταξύ του βαθµού κινδύνου και του οφέλους που θα προκύψει από 

αυτόν 
• Ενηµέρωση της διοίκησης του έργου για το εάν υπάρχουν κίνδυνοι που απειλούν την 

επιτυχή ολοκλήρωση του σκοπού του έργου και των αντικειµένων του 
 
Ο Project Manager πραγµατοποιεί αλλαγές στον σχεδιασµό ώστε να αποφύγει κινδύνους 
βασιζόµενος πάντα σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε σχέση µε την αντιµετώπιση των 
κινδύνων. Η ανάλυση κινδύνου απαιτεί στοιχεία από την διοίκηση του οργανισµού τα οποία 
καταγράφονται από το Project Board ο οποίος ανανεώνει τακτικά την ανάλυση αυτή (risk 
analysis). Στην περίπτωση που παρουσιαστούν κίνδυνοι που απειλούν το ίδιο το έργο , 
ενηµερώνεται η διοίκηση του έργου και αποφασίζει για τις ενέργειες που θα 
πραγµατοποιηθούν για να αντιµετωπιστεί. 
 
4.7.5   4.   Υπεύθυνος αντιµετώπισης κινδύνου 
 
   Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες κινδύνων οι οποίες πρέπει να έχουν και συγκεκριµένο 
«κάτοχο». Σε συνεννόηση ο Project Manager και το Project Board αναθέτονται οι κατηγορίες 
αυτές σε συγκεκριµένους οι οποίοι πρέπει να περιλαµβάνουν τα παρακάτω : 
 
• Το πλαίσιο στο σύνολο του κινδύνου 
• Ορισµός πολιτικής και  προθυµία της οµάδας να τον αντιµετωπίσει τον κίνδυνο 
• Αναγνώριση των στοιχείων του κινδύνου, όπως αναγνώριση των απειλών, αντίδραση και 

αναφορά στον team manager 
• Πραγµατοποίηση µετρήσεων σχετικά µε την αντίδραση στον κίνδυνο 
• Αλληλοεξαρτώµενοι κίνδυνοι που αφορούν την οργάνωση και σχετίζονται µε τις 

διαδικασίες τις επιχείρησης, ΙΤ συστήµατα και άλλα έργα 
 

Ο Executive είναι υπεύθυνος να έχει ένα Risk Log στο οποίο θα είναι καταγεγραµµένες οι 
αρµοδιότητες όλων των εµπλεκοµένων που αφορούν τις διαδικασίες αντιµετώπισης κινδύνου 
σε επίσηµη µορφή και µε την προϋπόθεση ότι όλοι έχουν καταλάβει την ευθύνη που έχουν 
και τον ρόλο για την αντιµετώπιση τους. Οποιοσδήποτε έχει αναλάβει τµήµα του Risk και είναι 
«κάτοχος» του συγκεκριµένου κινδύνου είναι ο κύριος υπεύθυνος για αυτό ανεξάρτητα από 
την διοίκηση του έργου. Ο Project Manager είναι υπεύθυνος να ενηµερώνει για την συνολική 
κατάσταση των κινδύνων και την κατάσταση που βρίσκονται µετά από ενέργειες που 
πραγµατοποιήθηκαν. Στο επίπεδο οµάδας οι κίνδυνοι πρέπει να αναφέρονται στο Checkpoint 
Report και στην συνέχεια εφόσον ο Project Manager το κρίνει απαραίτητο περιλαµβάνει 
κάποιες από τις αναφορές στο Highlight Report. Φυσικά στο End Stage Report αναφέρεται η 
παρούσα κατάσταση κινδύνου. Στην περίπτωση που αποφασιστεί οποιαδήποτε αλλαγή σε 
σχέση µε τους κινδύνους που παρουσιάστηκαν απασχολούν το στάδιο του Change Control. 
 
 
4.7.5   5.   Χρόνος ζωής του κινδύνου 
 
   Κάθε έργο υπόκειται σε αλλαγές στο επιχειρησιακό και ευρύτερο περιβάλλον του, όπως στο  
περιβάλλον του κινδύνου οι προτεραιότητες στο έργο σε σχέση µε τον κίνδυνο και η σηµασία 
τους θα αλλάξει. Με την ολοκλήρωση κάθε σταδίου πρέπει να γίνεται επαναξιολόγηση των 
παραπάνω. 
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Κύκλος ζωής διαχείρισης κινδύνου. 
 

 
 

4.7. 5.6   Ανάλυση κινδύνου (Risk Analysis) 
 
1.   Αναγνώριση κινδύνου ( Risk Identification) 
 
   Η αναγνώριση κινδύνου πρέπει να γίνεται έγκαιρα διότι έτσι το έργο προστατεύεται από 
µελλοντικά προβλήµατα. Η αναγνώριση τους γίνεται σε συνεργασία των οµάδων διαχείρισης 
έργου και αποφασίζεται η βαρύτητα αυτών. Κατόπιν γίνεται καταγραφή στο Risk log το οποίο 
βρίσκεται στο Product Description Outlines. Το Risk Log είναι ένα εργαλείο ελέγχου του 
Project Manager ώστε να µπορεί πολύ γρήγορα να αναγνωρίσει τους σοβαρότερους 
κινδύνους αποφασίζοντας για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την αντιµετώπιση τους 
και από ποιον. Αυτό µπορεί να δώσει επιπλέον στοιχεία για το Daily Log που ενηµερώνει ο 
Project Manager για την καθηµερινή δραστηριότητα και την κατάσταση που βρίσκονται σε 
σχέση µε τον κίνδυνο. 
 
2.   Εκτίµηση κινδύνου (Evaluation) 
 
   Η εκτίµηση κινδύνου λαµβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν  καθώς επίσης η µεµονωµένη επίδραση 
του στο έργο ή ακόµα και επίδραση του σε συνδυασµό µε άλλους κινδύνους. 
• Εκτίµηση κινδύνου – βαρύτητα –πιθανότητα. 
• Τα πραγµατικό αποτέλεσµα εξαρτάται από την άµεση επίδραση του κινδύνου ή από το 

αποτέλεσµα της επίδρασης αυτού. 
• Η επίδραση του κινδύνου εξαρτάται από τον χρόνο, την ποιότητα, το κέρδος και τους 

ανθρώπινους πόρους. 
 
Υπάρχει βέβαια και Financial risk το οποίο υπολογίζεται σε πραγµατικό αριθµητικό κόστος. Η 
πρόβλεψη του κινδύνου ονοµάζεται Risk proximity, δηλαδή κοντά στον κίνδυνο. 
   Κατά την µελέτη η καταγραφή κινδύνων είναι τόσο σηµαντική όσο και η αντιµετώπιση τους 
οπότε δηµιουργείται ένας µηχανισµός αντιµετώπισης τους ανάλογα µε το είδος, τις συνθήκες 
και την σοβαρότητα του. Τα στάδια ελέγχου του κινδύνου είναι τα παρακάτω: 
• Prevention (Πρόληψη) Τερµατισµός κινδύνου µε διάφορες ενέργειες εάν φυσικά το 

επιτρέπει η δεδοµένη χρονική στιγµή και αποµόνωση του.  
• Reduction (Μείωση των κινδύνων) Αποµόνωση του κινδύνου, προσπάθεια ελέγχου του 

κινδύνου µε στόχο την εξάλειψη του ή τον περιορισµό του σε τέτοιο βαθµό που δεν θα 
επηρεάσει την εξέλιξη του έργου. 

• Transference (Μεταβίβαση του κινδύνου) σε κάποιο ειδικό που µπορεί να µειώσει τον 
κίνδυνο χρησιµοποιώντας τεχνικές αντιµετώπισης κατά την αρχική µελέτη των κινδύνων 
όπως insurance policy ή κάποιες ρήτρες που έχουν προϋπολογιστεί. 
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• Acceptance (Αποδοχή του κινδύνου) Η ανοχή και αποδοχή του κινδύνου εξαρτάται από 
το εάν πραγµατικά µπορούµε να κάνουµε κάτι για τον αντιµετωπίσουµε ή η βαρύτητα του 
µας επιτρέπει να τον αγνοήσουµε. 

• Contingency (Έκτακτης ανάγκης) Είναι καταστάσεις για τις οποίες είµαστε 
προετοιµασµένοι και επεµβαίνουµε όταν ο κίνδυνος εµφανιστεί. 
 

Η ισορροπία µεταξύ κινδύνου και επίδρασης αυτού στο αποτέλεσµα είναι πολύ σηµαντική 
παράµετρος για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν 
αλληλοεξαρτώµενοι κίνδυνοι όπως π.χ. παρουσίαση τεχνικών προβληµάτων τα οποία 
δηµιουργούν επιπλέον κινδύνους για την ολοκλήρωση του έργου εντός χρονοδιαγράµµατος 
και εντός τεχνικών προδιαγραφών. Φυσικά σε πολλές περιπτώσεις η ανοχή στον κίνδυνο και 
η απόδοση αυτού σε σχέση µε την έκθεση σε αυτόν µας δίνει την δυνατότητα να έχουµε 
πολλαπλά οφέλη από αυτό. 
 
3.   Επιλογές (Selection) 
 
   Η διαδικασία αντίδρασης στον κίνδυνο σχετίζεται µε την αναγνώριση και την εκτίµηση του 
καταρτίζονται σχέδια  προετοιµασίας και αντίδρασης σε αυτόν (Risk management plan). Είναι 
σηµαντικό οι ενέργειες ελέγχου να είναι ανάλογες µε τον κίνδυνο και πρέπει να υπολογίζεται η 
σχέση κόστους τις ενέργειας που θα πραγµατοποιηθεί µε την επίδραση και το αποτέλεσµα 
στο έργο. Πάντοτε πρέπει να υπολογίζονται όλα τα στοιχεία και οι συνδυασµοί αυτών 
συσχετίζοντας το κόστος και την επιτυχή ολοκλήρωση των σταδίων του έργου. Πρέπει να 
υπολογίζουµε τις συνέπειες του κινδύνου και τις συνέπειες των ενεργειών µας στα παρακάτω: 
• Στις οµάδες και στα σχέδια των επιµέρους σταδίων και του σχεδίου του έργου 
• Στην επιχείρηση ή στο πρόγραµµα 
• Στο Business Case 
• Σε άλλα τµήµατα του έργου 
 
Οι ανοχές στον κίνδυνοι πρέπει να είναι το πρώτο που πρέπει να σκεφτόµαστε για την 
αντιµετώπιση τους. 
 
4.7.5   ∆ιαχείριση κινδύνου (Risk management) 
 
1.   Σχεδιασµός και πόροι 
 
   Οι ενέργειες που θα πραγµατοποιηθούν για να αντιµετωπιστούν οι κίνδυνοι πρέπει να 
έχουν σχεδιαστεί και να έχουν δεσµευτεί οι πόροι για αυτές τις ενέργειες. Στην ουσία είναι 
αλλαγή στον σχεδιασµό και απαιτεί καινούργια ή µετασχηµατισµένα Work Packages. 
    Στον σχεδιασµό πρέπει να ορίζονται οι ποσότητες και οι τύποι των πόρων που θα 
χρησιµοποιηθούν καταρτίζοντας παράλληλα το σχέδιο δράσης το οποίο πρέπει να 
περιλαµβάνεται στο Stage και Project Plan σαν πρόσθετες ενέργειες ή σαν σχέδιο 
επειγούσης επέµβασης. Κατά την διάρκεια εκτίµησης του κινδύνου προκύπτουν χρήσιµες 
πληροφορίες οι οποίες µπορεί να βοηθήσουν την σχεδίαση του έργου σε άλλα στάδια του. 
   Οι πόροι που θα δεσµευτούν για την πραγµατοποίηση των παραπάνω ενεργειών πρέπει να 
έχουν προσδιοριστεί  και θα εµφανίζονται στα Stage και Project Plans. Οι πόροι αυτοί πρέπει 
να έχουν υπολογιστεί στον προϋπολογισµό του έργου και θα αφορά την χρηµατοδότηση του 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 
 
2.   Επίβλεψη και αναφορές 
 
   Επιβάλλεται να υπάρχουν µηχανισµοί monitoring και reporting για τις ενέργειες που θα 
πραγµατοποιηθούν. Μερικοί µηχανισµοί υπάρχουν απλά για να επιβλέπουν την αλλαγή της 
κατάστασης των αναγνωρισµένων κινδύνων. Βέβαια η επίβλεψη είναι πολύ σηµαντική 
διαδικασία και αποτελείται : 
• Έλεγχος ότι η εκτέλεση των σχεδιασµένων ενεργειών είχαν τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα 
• Έλεγχος των πληροφοριών που προκύπτουν κατά την εµφάνιση ενός κινδύνου 
• Πρόβλεψη κινδύνων και ευκαιριών που παρουσιάζονται 
• Έλεγχος ότι η συνολική διαχείριση κινδύνου εφαρµόζεται αποτελεσµατικά 
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3.Προφίλ του κινδύνου (Risk Profile) 
 
   Ένας απλός µηχανισµός αντιµετώπισης κινδύνου απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα και 
είναι σηµαντικό να υπάρχει διότι βοηθά στην λήψη αποφάσεων, κάτι το οποίο θα δούµε και 
παρακάτω στην µελέτη περίπτωσης. Το παρακάτω σχήµα µπορεί να συµπεριλάβει το Project 
Board στο Highlight report.  
 

 
Αυτό το προφίλ απεικονίζει τον κίνδυνο και την αναγνώριση του σε σχέση µε την πιθανότητα 
και την επίδραση του και πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς από τον Project Manager στο 
Risk Log. Μπορούµε να διαπιστώσουµε στο παραπάνω σχήµα  ότι αφού υπερβούµε τα όρια 
της ανοχής στον κίνδυνο (Risk tolerance line) η επίδραση του θα είναι µεγάλη (High). Πολύ 
απλά και γρήγορα έχουµε τις κατηγορίες κινδύνων µε την απαραίτητη πληροφορία για την 
αξιολόγηση τους. Ο προϋπολογισµός για την διαχείριση του κινδύνου πρέπει να έχει γίνει 
σύµφωνα µε τα παραπάνω  και αφορά το κόστος όλων αυτών των διαδικασιών σε χρόνο και 
πόρους που πρέπει να χρησιµοποιηθούν σε αυτές. 
 
  

Απεικόνιση της διαχείρισης κινδύνου µε στην µέθοδο Prince2 
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Προετοιµασία Project Brief (SU4) 
 
   Το Project Mandate πρέπει να αναφέρεται σε ένα αριθµό δυνητικών κινδύνων του έργου. 
Αυτοί µπορεί να είναι κίνδυνοι από ενέργειες του ανταγωνισµού, επικείµενη ή αµφιλεγόµενη 
νοµοθεσία, αλλαγές πολιτικής της εταιρείας, αναδιοργάνωση προσωπικού και προβλήµατα 
ρευστότητας. Το Project Brief πρέπει να περιλαµβάνει τα παραπάνω. Στην δηµιουργία του 
Project Approach και συγκεκριµένα στο Defining Project Approach (SU5) µπορεί να 
περιλαµβάνει και επιπλέον κινδύνους. 
 
Έγκριση της έναρξης - Authorize Initiation (DP1) 
 
   Αυτό είναι το πρώτο επίσηµο milestone στο οποίο το Project Board µπορεί να εξετάσει το 
Risk log και να αποφασίσει για την έναρξη του έργου. Ο Project Manager πρέπει να έχει 
µιλήσει ανεπίσηµα µε τα µέλη του Board για τους κινδύνους και τις απειλές  που απειλούν την 
βιωσιµότητα του έργου. 
 
Ανάλυση του Business Case και των κινδύνων (IP3) 
 
   Ο Project Manager επανεξετάζει τους κινδύνους και προετοιµάζει το Project Initiation 
Document. Κατά την διάρκεια αυτού του σταδίου θα εντοπίσει κινδύνους όπως π.χ. άγνωστη 
απόδοση των πόρων, ικανότητα του αναδόχου κ.α. Νέες πληροφορίες  θα προκύψουν οι 
οποίες θα αναλυθούν λεπτοµερώς στο Project Brief. Ταυτόχρονα επανεξετάζονται όλοι οι 
κίνδυνοι ανάλογα µε το στάδιο και την κατάσταση που βρίσκονται. 
 
Έγκριση ενός έργου – Authorizing a Project (DP2) 
 
  Τώρα το Project Board έχει ένα ενηµερωµένο Risk Log το οποίο επηρεάζει τις αποφάσεις 
του σύµφωνα µε τα δεδοµένα και τους κινδύνους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την ανάλυση 
του Business Case βοηθώντας στην αναγνώριση νέων απειλών. Πολύ συχνά οι «κάτοχοι» 
(διαχειριστές συγκεκριµένων κινδύνων) θα είναι πιθανό µέλη του Project Board και θα 
κληθούν να λάβουν αποφάσεις. 
 
Σχεδιασµός – Planning (PL6) 
 
   Κάθε φορά πραγµατοποιείται σχεδιασµός προσπαθώντας να εντοπιστούν νέοι κίνδυνοι, να 
αντιµετωπιστούν οι αναγνωρισµένοι κίνδυνοι προσπαθώντας εάν είναι δυνατό να 
επαλειφθούν. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να εγκριθεί ένα έργο εάν δεν έχει σχεδιαστεί ο 
τρόπος αντιµετώπισης των κινδύνων κάτι το οποίο µπορεί να σηµαίνει αλλαγές στον γενικό 
σχεδιασµό λόγο των ενεργειών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για να αντιµετωπιστούν οι 
κίνδυνοι. Το Risk Log πρέπει να ενηµερώνεται για τις παραπάνω αλλαγές. 
 
Ενηµέρωση του Risk Log (SB4) 
 
   Είναι ένα τµήµα προετοιµασίας πριν από ένα νέο στάδιο όπου ο Project Manager 
ενηµερώνει το Risk Log µε τις αλλαγές στους υπάρχοντες κινδύνους. 
 
Έγκριση ενός στάδιο ή ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης – Stage or Exception Plan (DP3)  
    
   Πριν από την έγκριση ενός σχεδίου το Project Board έχει την ευκαιρία να µελετήσει την 
κατάσταση κινδύνων και να αποφασίσει σχετικά µε την βιωσιµότητα του έργου. 
 
Έγκριση Work Package (CS1) 
 
   Η διαπραγµάτευση µε τον Team Manager ή µε ένα µέλος της οµάδας µπορεί να βοηθήσει 
στην αναγνώριση νέων κινδύνων και να δώσει ιδέες για την πραγµατοποίηση αλλαγών σε 
παλιούς. Για αυτό µπορεί να χρειαστεί από τον Project Manager να αφήσει κάποιο τµήµα του 
Work Package σε δεύτερη µοίρα ή να πραγµατοποιήσει αλλαγές στο Stage Plan. Για 
παράδειγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια νέα τεχνολογία για την υλοποίηση ενός τµήµατος 
του έργου. 
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Αποδοχή ενός Work Package (MP1) 
 
   Αυτό είναι το σηµείο στο οποίο ο Team Manager υλοποιεί τον σχεδιασµό της οµάδας ώστε 
να ολοκληρώσει τα προϊόντα του Work Package σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του. 
Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό δηµιουργούν νέους κινδύνους ή αλλάζουν κάποια δεδοµένα 
στους παλαιούς κινδύνους. 
 
Εξέταση ζητηµάτων του έργου – Examing Project Issues (CS4) 
 
   Οποιαδήποτε εµφάνιση νέου ζητήµατος του Project κρύβει νέους κινδύνους, οι οποίοι 
µπορεί να τείνουν να ξεπεράσουν τα όρια ανοχής για το έργο. 
 
Ανάθεση των ζητηµάτων του έργου σε άλλη αρχή  - Escalating Project Issues (CS8) 
 
   Η παρουσίαση ζητηµάτων στο έργο µπορεί να ωθήσουν τον Project Manager στο να 
προτείνει ένα Exception Plan στο Project Board. 
 
Αναφορά σηµαντικών θεµάτων – Reporting Highlights (CS6) 
 
   Ο Project Manager σε αυτό το στάδιο µπορεί να έχει την ευκαιρία να αναφέρει και να 
συζητήσει ζητήµατα κινδύνου µε το Project Board. Στο Highlight Report µπορεί να 
αναφέρονται παλιού κίνδυνοι που πλέον δεν υπάρχουν ή να επισηµαίνονται κάποιοι που είναι 
σηµαντικοί και απειλούν άµεσα το έργο. Στο Product description outline αναφέρεται σε 
συγκεκριµένη µορφή του Highlight Report. 
 
Κατεύθυνση Ad-Hoc (DP4) 
 
   Ο Project Manager ενηµερώνει το Project Board για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης µέσω 
του Exception Report. Έχει την ευκαιρία να δώσει συµβουλές ή να πάρει µια απόφαση 
πρώιµου κλεισίµατος ή να ζητήσει την υλοποίηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης ή ακόµα να 
εξαλείψει το πρόβληµα. Το Project Board µπορεί να δώσει µια κατεύθυνση Ad-hoc βάση της 
πληροφορίας που του δόθηκε από την διοίκηση του έργου ή από άλλη εξωτερική πηγή. 
 
Αναγνώριση ενεργειών Follow-on (CP2) 
 
   Στο τέλος του έργου ένας αριθµός κινδύνων έχει εντοπιστεί και αναγνωριστεί ότι µπορεί να 
επηρεάσει το έργο µετά την ολοκλήρωση του στην περίοδο λειτουργίας του. Αυτό πρέπει να 
επισηµανθεί στο στάδιο Follow-on Recommendations ώστε να ενηµερωθούν αυτοί που θα 
υποστηρίζουν το έργο την περίοδο χρήσης και λειτουργίας του έργου. 
 

4.7.6 Quality in a Project environment ( Ποιότητα στο περιβάλλον του έργου) 
 

   Ποιότητα βάση του ISO8402 ορίζεται ως το σύνολο χαρακτηριστικών µιας οντότητας που 
έχει την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασµένες ή µη ανάγκες. Η ποιότητα στο αποτέλεσµα 
πρέπει να είναι πάντα ένας από τους βασικούς στόχους. 
 
∆ιαχείριση της ποιότητας (Quality management). 
   Με την διαχείριση ποιότητας στόχος είναι η διασφάλιση του ποιοτικού αποτελέσµατος κάτι 
το οποίο µελετάται από την αρχή από τους διαχειριστές του έργου δηµιουργώντας το Project 
Quality Plan. 
• Quality system (Ποιότητα συστήµατος) Οι διαδικασίες και η επεξεργασία των δεδοµένων 

πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την ποιότητα τόσο από τον πελάτη όσο και από τον 
προµηθευτή. Στην µέθοδο PRINCE2 υπάρχει συγκεκριµένο τµήµα της µεθόδου που 
ασχολείται αποκλειστικά µε την ποιότητα. 

• Quality planning (Σχεδιασµός ποιότητας) Κατά τον σχεδιασµό ποιότητας γίνεται η 
συλλογή πληροφοριών και εξοπλισµού µε στόχο την παραγωγή ποιοτικού 
αποτελέσµατος. Αρχικά όµως πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό τι ζητάει ο πελάτης 
και τι ανάγκες καλείσαι να καλύψεις µε το έργο αυτό. Οι συγκεκριµένες διαδικασίες 
καταγράφονται στο SU (starting up a project). 

• Quality control (Έλεγχος ποιότητας) γίνεται για να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν πληροί όλες 
τις προϋποθέσεις που για την επίτευξη ποιοτικού αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές. 
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∆ιάγραµµα διασφάλισης ποιότητας. 
 

 
 

   Κατά την διάρκεια του σταδίου Starting up a Project (SU) καταγράφονται και οι απαιτήσεις 
του πελάτη για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου. Αυτό για να συµβεί πρέπει ο πελάτης 
και ο προµηθευτής να συµφωνήσουν για αυτά τα χαρακτηριστικά. Στη ουσία πρέπει να 
υπάρχει κοινή κατεύθυνση κατανοώντας ότι η ποιότητα εξαρτάται από τον χρόνο και το 
κόστος. Αυτά τα δυο µεγέθη πρεπει να εξισοροπιστούν έχοντας ως στόχο ότι µε την 
ολοκλήρωση του έργου επιτεύχθηκε ο στόχος. Είναι προφανές ότι όλα τα προϊόντα δεν έχουν 
τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά διότι δεν υπάρχουν οι ίδιες ανοχές και περιθώρια βελτίωσης 
σε αυτά.  Για παράδειγµα µπορεί να υπάρχουν τεχνολογικοί περιορισµοί. 
Οι προσδοκίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος µπορεί να εξαρτώνται από : 
• Λειτουργικές απαιτήσεις 
• Επιδόσεις 
• Ακρίβεια 
• Πρακτικότητα 
• Ασφάλεια 
• Συµβατότητα 
• Αξιοπιστία 
• Συντήρηση 
• Επεκτασιµότητα 
• Ευελιξία 
• Σαφήνεια 
• Συγκριση µε άλλα προϊόντα της αγοράς 
• Κόστος 
• Χρόνος ανάπτυξης 
 
   Για να υπάρχει ένας κοινός τρόπος ερµηνείας της ποιότητας έχει δηµιουργηθεί το ISO 
Standard που περιγράφει µε ακρίβεια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε όποιον είναι 
πιστοποιηµένος κατά την σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και τις υπηρεσίες 
που παρέχει το προϊόν περιλαµβανοµένης και της διαχείρησης του έργου. Η διαχείριση της 
ποιότητας γίνεται από ένα Quality Management System (QMS)  και βοηθά στην τυποποίση 
της ποιότητας. 
   Μια εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιήσει ISO όταν υπάρχει στην εσωτερική δοµή της 
διαδικάσία διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας εξετάζοντας παράλληλα τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά ενός συστήµατος που παρέχει κάποιος προµηθευτής. Η πολιτική ποιότητας 
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επιβάλεται σε µια εταιρεία που προσπαθεί να ολοκληρώνει έργα µε συγκεκριµένα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά ελέγχοντας και δοκιµάζοντας τα προϊοντα των προµηθευτών. Φυσικά αυτή η 
πολιτική πρέπει να υπσοτηρίζεται από ένα Quality Management System µε το οποίο θα 
υπάρχουν όλες οι τεχνικές και τα εργαλεία που θα µπορούν να διατηρήσουν τα standards για 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος και κατ’ επέκταση ενός έργου. Οι παραπάνω 
διαδικασίες και τεχνικές πρέπει να τις ακολουθεί ο προµηθευτής και να έχει συµφωνήσει για 
αυτές. Την πολιτική ποιότητας την καθορίζει συγκεκριµένο άτοµο το οποίο είναι υπεύθυνο για 
όλες τις παραπάνω διεργασίες και αναφέρεται στην διοίκηση του έργου. Για την διασφάλιση 
της ποιότητας πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένο Project Quality Plan µε στόχο να 
επιβλέπονται οι διαδικάσίες βάση του συγκεκριµένου σχεδιασµού. 
 
1.   Προσέγγιση του έργου – Project approach 
 
  Η προσέγγιση του έργου εξαρτάται από τις απαιτήσεις και προσδοκίες του πελάτη. Τυπικοί 
τρόποι προσέγγισης είναι οι παρακάτω : 
• Το προϊον υλοποιείται από το προσωπικό του πελάτη από την αρχή (from the scratch). 
• Ένας εξωτερικός συνεργάτης υλοποιεί το προϊόν από την αρχή. 
• Το προϊόν υλοποιείται από την αρχή από πολλαπλούς εξωτερικούς συνεργάτες. 
• Μεταβολή σε υπάρχον προϊόν. 
• Αγόρά έτοιµου προϊόντος. 
 
   Η διαδικασία δοκιµής ενός έτοιµου προϊόντος είναι αδύνατη, µπορεί να συµβεί µόνο στην 
περίπτωση που λάβουµε µέρος στις δοκιµές πριν την διάθεση του και µε την προϋπόθεση ότι 
είµαστε πελάτες τους. Για αυτό τον λογο για κάποια προϊόντα δίνεται και trial περίοδος για 
αυτόν ακριβώς τον λόγο. 
 
2.   ∆ιασφάλιση του έργου – Project Assurance 
 
   Στην µέθοδο Prince2 γίνεται έλεγχος ποιότητας των υπηρεςσιών που παρέχονται από 
εξωτερικούς συνεργάτες και αυτή η διαδικασία ονοµάζεται διασφάλιση του έργου (Project 
Assurance). Κάθε φορά ο Team Manager του συνεργάτη σχεδιάζει το πώς θα 
πραγµατοποιηθούν κάποια στάδια του έργου,. Ο ελέγχος και η έγκριση των παραπάνω 
ενεργειών γίνεται από το άτοµο που του έχει ανατεθεί το Project Assurance επιβεβαιώνοντας 
ότι τα προϊόντα που θα προκύψουν έχουν την απαιτούµενη ποιότητα και καλύπτουν τις 
ανάγκες για τις οποίες υλοποιήθηκαν. Η διαδικασία καλυπτει στην ουσία την  επιθεώρηση 
αυτών των χαρακτηριστικών και των ανθρώπων που τα υλοποίησαν. Στην περίπτωση που 
εντοπιστούν ατέλειες ή προβλήµατα στον σχεδιασµό που έχει κάνει ο συνεργάτης θα πρέπει 
να αναφέρεται επίσηµα στην σύµβαση ότι θα επιτρέπεται η επιθεώρηση και οι αλλαγές. 
 
3.   Σχέδιο ποιότητας έργου – Project Quality Plan 
 
   Το Project Quality Plan πραγµατοποιείται στο στάδιο Initiating a Project (IP) και αποτελεί 
µέρος του Project Initiation Document  (PID). Το περιεχόµενο του σχετίζεται µε τα γενικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων σύµφωνα µε τις προσδοκίες του πελάτη. 
Αποφασίζεται στην ουσία ποιες τεχνικές και ποια standard θα χρησιµοποιηθούν ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος. Στην περίπτωση που υπάρχει ένα Quality Management System (QMS) 
κάποια standards είναι ήδη καθορισµένα, υπάρχουν όµως περιπτώσεις που µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν στοιχεία εκτός αυτού του συστήµατος και επιβάλλεται να αναφέρονται τα 
πάντα στο Project Quality Plan. Σε αυτό το στάδιο σχεδιασµού πρέπει να αναφέρονται οι 
ευθύνες (ατόµων) της ποιότητας για το έργο. Αυτό το στάδιο συνδέεται µε το στάδιο της 
Οργάνωσης (Organization) της Prince2 όπου η διασφάλιση ποιότητας των εξωτερικών 
συνεργατών µπορεί να ενσωµατωθεί στις γενικές αρµοδιότητες Project Assurance. 
 

4.7.7 Configuration management ( ∆ιαµόρφωση της διαχείρισης) 
 

   Κανένας οργανισµός δεν είναι δυνατό να εκπληρώσει πλήρως τις προσδοκίες των 
διαχειριστών ακόµα και εάν διαχειριστούν τα πάντα µε τον ιδανικό τρόπο. Για αυτό το λόγο 
γίνεται προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Στο configuration management 
γίνεται σύνθεση και αξιολόγηση των διαδικασιών και προκύπτει το τελικό προϊόν το οποίο 
είναι αποτέλεσµα επιµέρους προϊόντων. 
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1.   Βασικές λειτουργίες Configuration management 
 
   Κανένας οργανισµός δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατικός ή αποδοτικός αν δεν 
διαχειρίζεται τα περιουσιακά του  στοιχεία, ιδιαίτερα εάν αυτά είναι ζωτικής σηµασίας για τον 
οργανισµό. Περιουσιακά στοιχεία για ένα οργανισµό είναι και τα προϊόντα που αναπτύσσονται 
για αυτό και απαιτείται διαχείριση τους όπως και στα παραπάνω. Γίνεται καταγραφή και 
παρουσιάζεται µια λίστα µε το συνολικό άθροισµα κάθε στοιχείου το οποίο στην ουσία είναι το 
Configuration του οργανισµού. Στο πλαίσιο διαχείρισης του έργου, σκοπός του Configuration 
Management είναι να αναγνωρίζει, να παρακολουθεί και να προστατεύει τα προϊόντα του 
έργου. 
  Το Configuration Management είναι µια διαδικασία µε την οποία έχουµε ακριβή έλεγχο των 
προϊόντων του έργου επιτρέποντας µας να τα διαχειριζόµαστε και να γνωρίζουµε : 
 
• Την κατάσταση που βρίσκονται (σε χρήση, αποθηκευµένα ή έτοιµα προς έλεγχο). 
• Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του προϊόντος (το άτοµο µε την κύρια ευθύνη για αυτό). 
• Οι σχέση µεταξύ των προϊόντων. 
• Καταγραφή µέχρι σήµερα όλων των πληροφοριών. 
• Αλλαγές στον έλεγχο οι οποίες έχουν εγκριθεί από τους αρµόδιους. 
• Έλεγχος των όλων των εγγραφών που αφορούν εγκεκριµένα προϊόντα. 

 
   Στο  Configuration Management  περιέχονται τα παρακάτω  : 
 
• Μηχανισµοί διαχείρισης και παρακολούθησης όλων των προϊόντων του έργου. 
• Ασφαλής αποθήκευση κάθε προϊόντος µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό 

περιλαµβάνει και την ελεγχόµενη πρόσβαση µε σκοπό να αποτρέψει την καταστροφή του 
στην περίπτωση που έχει ο οποιοσδήποτε ακατάλληλος  πρόσβαση σε αυτό. 

• Ένα σύστηµα που καταγράφει, συµπληρώνει και παρακολουθεί προβλήµατα στο έργο. 
 
   Το Configuration Management έχει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα ενός έργου και 
επιβάλλεται να υπάρχει, δεν είναι µια διαδικασία την οποία ακολουθούµε όποτε κρίνουµε 
απαραίτητο, εφαρµόζεται πάντα στην διάρκεια διαχείρισης ενός έργου. Εάν δεν υπάρχει ως 
διαδικασία ή είναι ελλιπής δεν υπάρχει έλεγχος στα προϊόντα του έργου σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές. Ως διαδικασία µας δίνει την δυνατότητα να έχουµε την καλύτερη δυνατή 
ποιότητα µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Αυτό µπορεί να συµβεί µε τους παρακάτω 
τρόπους : 
 
• ∆ιαχείριση των αλλαγών και αναβαθµίσεων που θα χρειαστούν να γίνουν µε 

οικονοµικότερο τρόπο χωρίς να είµαστε επιρρέπεις στο λάθος. 
• Βοηθώντας να διαπιστωθεί εάν κάποια προϊόντα του έργου µπορεί να προκαλέσουν 

πρόβληµα σε άλλα προϊόντα του έργου. 
• Ελέγχοντας τις εκδόσεις τις οποίες χρησιµοποιεί ο χρήστης , να έχει εγκριθεί το 

συγκεκριµένο προϊόν που προέκυψε από τις αλλαγές που έγιναν επιβεβαιώνοντας ότι δεν 
θα δηµιουργήσει πρόβληµα σε άλλα προϊόντα του έργου. 

 
 
2.   ∆ιαχείριση του Προγραµµατισµού 

 
• Planning (Σχεδιασµός) αποφασίζεται τι επίπεδο configuration management χρειάζεται 

από το έργο και πως θα φτάσουµε σε αυτό. 
• Identification (Αναγνώριση) προσδιορισµός και αναγνώριση των συστατικών µερών του 

έργου. 
• Control (Έλεγχος) Η ικανότητα να αποφασίζεις ποια προϊόντα καλύπτουν τις ανάγκες 

κάνοντας παράλληλα διορθωτικές κινήσεις για την αποκατάσταση της οµαλής εξέλιξης 
του έργου.  

• Status accounting (Κατάσταση) καταγραφή και αναφορά του ιστορικού του έργου για 
κάθε προϊόν και την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης.  

• Verification (Επαλήθευση) ∆ιασφάλιση της πραγµατικής κατάστασης των προϊόντων που 
ταυτίζεται µε την εγκεκριµένη επιθυµητή ποιότητα που έχει καταγραφή κατά το 
configuration management. 
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   Το Configuration Management µπορεί να είναι µια αυτόµατη ή χειροκίνητη διαδικασία και 
επιλέγεται ανάλογα µε το ποια  χρειάζεται το έργο και ο οργανισµός η οποία καλύπτει τις 
παρακάτω λειτουργίες: 
 
• Προσδιορίζει ανεξάρτητα υποπροϊόντα του τελικού προϊόντος. 
• Προσδιορίζει τα προϊόντα που απαιτούνται για την δηµιουργία άλλων προϊόντων. 
• ∆ηµιουργεί ένα κωδικοποιηµένο σύστηµα για την αναγνώριση του µε µοναδική ονοµασία. 
• Προσδιορίζει τον κάτοχο του προϊόντος. 
• Προσδιορίζει ποιος αναβάθµισε ή µετέβαλλε την έκδοση του προϊόντος (Αυτή η 

πληροφορία προκύπτει από το στάδιο Authorizing Work Package CS1). 
• Καταγραφή, επίβλεψη και αναφορά της παρούσας κατάστασης του προϊόντος σε σχέση 

µε τον δικό του κύκλο ζωής στο έργο. 
• Καταγραφή όλων των πληροφοριών και γνώσεων που προέκυψαν στην ανάπτυξη του 

προϊόντος. 
• ∆ηµιουργία και φύλαξη αντιγράφων µε πλήρη στοιχεία στο αρχείο του Προγραµµατισµού. 
• Πρόβλεψη των διαδικασιών ασφαλείας και ελεγχόµενης  πρόσβασης στα προϊόντα. 
• ∆ιανοµή αντιγράφων και καταγραφή αυτών που κατέχουν τα αντίγραφα. 
• Συντήρηση  των αρχείων µε τα καταγεγραµµένα στοιχεία που αφορούν την σχέση 

προϊόντων που άλλαξαν και δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί εάν θα επηρεάσουν άλλα 
προϊόντα, 

• Παροχή διαχειριστικής υποστήριξης στις αλλαγές  όλων των προϊόντων. 
• Καθορισµός κατευθυντηρίων γραµµών. 
• ∆ιενέργεια ελέγχων διαµόρφωσης. 
 

 
4.7.8 Change control ( ∆ιαχείριση της αλλαγής) 

 
   Οι αλλαγές στις προδιαγραφές είναι κάτι πολύ επικίνδυνο και µπορεί να καταστρέψει το όλο 
εγχείρηµα. Ωστόσο η αλλαγή  είναι πολύ πιθανή να γίνει σε κάθε έργο. Change control στην 
ουσία είναι η διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης των αλλαγών, η σηµαντικότητα τους, το 
κόστος τους και η τελική απόφαση για το εάν θα συµπεριληφθούν στο έργο. Σε κάθε έργο 
επιβάλλεται να υπάρχει ευελιξία για την αποφυγή καταστροφικών συνεπειών για το έργο. Οι 
αποφάσεις που λαµβάνονται για οποιαδήποτε αλλαγή στο έργο συζητείται από όλους τους 
stakeholders λαµβάνουν από κοινού απόφαση για τις αλλαγές που θα πραγµατοποιηθούν. 
   Υπάρχει η ανάγκη του ελέγχου όλων των εγγράφων σε ένα έργο. Αυτά µπορεί να είναι 
αιτήµατα αλλαγών στο έργο, προτάσεις ή καλές ιδέες, προβληµατισµοί σχετικά µε την κάλυψη 
όλων των προδιαγραφών και ερωτήσεις που έγιναν από την οµάδα διοίκησης του έργου 
σχετικά µε τα παραπάνω. Η µέθοδος Prince2 καλύπτει στο στάδιο Change control τις 
διαδικασίες ελέγχου που πρέπει να γίνονται σε ένα έργο και τα δεδοµένα που προκύπτουν 
καταγράφονται ως Project Issues. Η διαχείριση αυτών των Project Issues πρέπει να 
καταγράφεται και να δίνεται λύση κατά την διάρκεια του έργου από οποιοδήποτε εµπλεκόµενο 
σε αυτό ανάλογα µε το πεδίο δράσης του. Project Issue (Προβλήµατα στο έργο) µπορεί να 
θεωρηθεί οτιδήποτε που µπορεί να επηρεάσει το έργο επιζήµια ή ευεργετικά. 
 
 
Αλλαγές που µπορεί να γίνουν στο περιβάλλον του έργου : 
 
• Νοµοθετικές αλλαγές. 
• Αλλαγή επιχειρησιακής κατεύθυνσης. 
• Νέος πελάτης. 
• Νέος προµηθευτής. 
• Μια απροσδόκητη αλλαγή µέλους στην οµάδα διοίκησης του έργου. 
• Ενέργειες από τον ανταγωνισµό. 
• Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση. 
 
Η διαχείριση προβληµάτων του έργου περιλαµβάνει : 
 
• Εντοπισµός και επίσηµη καταγραφή του προβλήµατος. 
• Αξιολόγηση του προβλήµατος και απόφαση για το τι ενέργεια θα πραγµατοποιηθεί. 
• ∆ιερεύνηση των απαιτούµενων ενεργειών. 
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• Τεκµηρίωση των αλλαγών και επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης τους. 
• Επανεξέταση του Issue Log και επίβλεψη της προόδου ζητηµάτων σε εκκρεµότητα. 

 
   Οι αλλαγές µπορεί να απαιτήσουν µεγάλο αριθµό πόρων του έργου επηρεάζοντας διάφορα 
στάδια του έργου. Βασικό στοιχείο του σταδίου Change control είναι να υπάρχει συγκεκριµένη 
µέθοδος εντοπισµού και καταγραφή όλων των ζητηµάτων στο Issue Log µόλις εντοπιστούν. 
∆υο αλλαγές που µπορεί να προκύψουν είναι οι εξής : 
 
• Αίτηµα για αλλαγή µπορεί για οποιοδήποτε λόγο σηµαίνει αλλαγή στις προδιαγραφές και 

στα κριτήρια αποδοχής του έργου ή σε ένα από τα προϊόντα του. Οποιαδήποτε αλλαγή 
που θα επιβαρύνει το κόστος θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί από τον πελάτη. 

• Εκτός προδιαγραφών, καλύπτοντας σφάλµατα ή παραλείψεις που έχουν γίνει στο έργο  ή 
έχουν προγραµµατιστεί για το µέλλον κάτι το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά τις 
προδιαγραφές και τα κριτήρια αποδοχής, στην ουσία θα υπάρχει απόκλιση από αυτά. 
Οποιοδήποτε κόστος προκύψει από τα παραπάνω θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί από 
τον προµηθευτή. 

   Το ποιος θα έχει την αρµοδιότητα να αποφασίζει τις αλλαγές και σε ποιο βαθµό πρέπει να 
καθορίζεται διότι θα προκύψουν προβλήµατα στην εξέλιξη ενός έργου. Σε πολλές 
περιπτώσεις αποφασίζει το Project Board αλλά ίσως χρειαστεί να υπάρχει και µια Change 
Authority ώστε να εγκρίνει τις αλλαγές, κάτι που φυσικά σηµαίνει και αλλαγές στην 
χρηµατοδότηση. Αυτό εξαρτάται από το µέγεθος της αλλαγή που θα πραγµατοποιηθεί και 
κατά πόσο έχει προϋπολογιστεί κόστος για τυχόν αλλαγές. Πάντοτε πρέπει να γίνεται 
εξισορρόπηση του κόστους και των αλλαγών που θα γίνουν, δηλαδή οι αλλαγές που θα 
γίνονται θα πρέπει να ωφελούν το έργο σε τέτοιο βαθµό ώστε να αξίζει τον επανασχεδιασµό 
και την χρηµατοδότηση µιας αλλαγής. 
 
4.7.9   Συµπεράσµατα 
 
   Η πληροφόρηση από τους Stakeholders βοηθά στην κατάρτιση του Business Case 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τους. Σε πολλές περιπτώσεις είναι χρήσιµο να γίνει κάποιο 
workshop µε τους stakeholders µε σκοπό να διευκρινιστούν οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι 
επιπτώσεις που θα έχει στον οργανισµό. Είναι πολύ σηµαντικό να κατανοηθούν οι ανάγκες 
και τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του Business case. 
   Ο Executive είναι αυτός που παίρνει τις τελικές αποφάσεις σύµφωνα µε την πληροφόρηση 
που έχει. Το Project Board έχει συγκεκριµένους ρόλους και αποτελείται από τον Executive, 
Senior User και Supplier οι οποίοι επιλέγονται και δεν εκλέγονται µε κάποιο τρόπο. Τα µέλη 
του Project Board έχουν και άλλες αρµοδιότητες εκτός του έργου, αυτό µπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο κάποιο έργο ανάλογα µε το µέγεθος του. Αυτό µπορεί να συµβεί διότι τα µέλη θα 
ασκούν πληµµελώς τα καθήκοντα τους λόγο έλλειψης χρόνου. Οι ρόλοι µπορεί να 
συνδυάζονται αλλά σε καµία περίπτωση του Senior User µε τον Supplier λόγο πιθανής 
σύγκρουσης συµφερόντων. Το Project Bard επιβάλλεται να υπάρχει σε κάθε έργο διότι είναι 
αυτοί που δεσµεύονται να τηρηθούν όλες οι συµφωνίες και προδιαγραφές του έργου. Το 
µέγεθός του προσπαθούµε να είναι µικρό διότι αυτό µας δίνει την δυνατότητα ευελιξίας και 
λήψης αποφάσεων αποφεύγοντας χρονοβόρες διαδικασίες και συναντήσεις, Ο Senior 
Supplier µπορεί να ορίσει κάποιο να επιβλέπει το Business Case από την πλευρά του 
προµηθευτή. Στην περίπτωση που έχουµε πολλούς Senior Suppliers µπορεί να 
εκπροσωπηθούν στο Project Board µε περισσότερο από ένα µέλος. Μπορεί να κληθούν σε 
συναντήσεις του Project Board αλλά να µην έχουν την δυνατότητα να λάβουν µέρος στις 
αποφάσεις. Επίσης τα µέλη του Project Board πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί ώστε να έχουν 
κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας και να ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες. Πριν την ανάληψη 
της εργασίας από τα µέλη του Project Board πρέπει να δεσµευθούν εγγράφως για τους 
ρόλους του και τους χώρους ευθύνης τους. Ανάλογα µε το µέγεθος του έργου µπορεί να 
ζητηθεί από τον  Executive να ορίσει τα υπόλοιπα µέλη του Project Board. 
   Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να υπάρχει έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ ενός 
προγράµµατος και των έργων που το αποτελούν. Για αυτό το λόγο µερικές φορές προτιµάται 
να εκπροσωπείται (πιθανό Program Manager) ανεπίσηµα στο Project Board για να 
ενηµερώνεται άµεσα για τις αποφάσεις και την εξέλιξη του έργου. Αυτό θα βοηθήσει την 
αµεσότερη λήψη αποφάσεων διότι ο Program Manager θα συµµετέχει στις συναντήσεις. 
   Είναι προτιµότερο τα µέλη του έργου  να έχουν ειδικευµένες γνώσεις και να εργάζονται µε 
µερική απασχόληση από το να εργάζονται σε πλήρες ωράριο και να µην έχουν τα 
χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την θέση που θα προσληφθούν. Ο Project Manager 
συνήθως είναι από την πλευρά του πελάτη, υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχει άτοµο 



- 67 - 

 

που έχει τον ρόλο του ατόµου που φέρνει σε επαφή την σχέση πελάτη προµηθευτή µεταξύ 
του Project Manager/Team Manager µε το Project Board/Project Manager. Φυσικά αυτό 
πρέπει να είναι αποδεκτό από τον πελάτη ώστε να διαχειρίζεται τους πόρους του προµηθευτή 
και ο προµηθευτής να διαχειρίζεται τους δικούς του πόρους, κάτι που πρακτικά είναι δύσκολο. 
Ο ρόλος του Project Manager είναι να διαχειρίζεται τις εργασίες που πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν και όχι να τις πραγµατοποιεί ο ίδιος, δεν εµπλέκεται σε ζητήµατα χαµηλού 
επιπέδου στο έργο, φυσικά ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου πρέπει να είναι και τα 
προσόντα του Project Manager. Σε συγκεκριµένα άτοµα έχει αναθέσει συγκεκριµένους 
ρόλους για να τον ενηµερώνουν σχετικά µε τις εξελίξεις στο έργο. Το Project Board έχει και 
ρόλο Project Assurance , σε µερικές περιπτώσει οι ρόλοι αλλάζουν. Σε αυτή την περίπτωση 
πρέπει οι εργασίες µεταξύ του απερχόµενου και του επερχόµενου µέλους να έχουν φυσική 
συνέχεια χωρίς ελλείψεις. Οι ρόλοι µεταξύ των µελών του Project Board για το Project 
Assurance δεν πρέπει να εναλλάσσονται γιατί σε µερικές περιπτώσεις έχουµε συγκρουόµενα 
συµφέροντα που θα δηµιουργήσουν ανωµαλία στην διαχείριση του έργου. 
   Η γεωγραφική θέση του προσωπικού µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην 
περίπτωση που οι οµάδες είναι µακριά η µια από την άλλη. Εάν είναι δυνατό πρέπει να 
επιλέγονται άτοµα από την ίδια περιοχή. Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία για να εξαλειφθεί το πρόβληµα την απόστασης και της 
επικοινωνίας, ενώ πρέπει το προσωπικό να εκπαιδευτεί και να ακολουθεί συγκεκριµένο 
τρόπο επικοινωνίας έτσι ώστε να µην δηµιουργεί προβλήµατα στην εξέλιξη του έργου. Εάν οι 
απαιτήσεις του έργου και το µέγεθος του είναι µεγάλο τις παραπάνω διαδικασίες τις 
αναλαµβάνει ένα Project Support Office (PSO). Μέσω αυτής της υπηρεσίας µπορεί να 
ελέγχεται τι εργαλεία ελέγχου και σχεδίασης χρησιµοποιούνται, τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, 
change control  και configuration management. 
    Όταν πραγµατοποιείται ο σχεδιασµός είναι εύκολο να παραλειφθεί ο υπολογισµός των 
πόρων που θα χρειαστούν για να πραγµατοποιήσουν τυχόν αλλαγές ακόµα και εάν αυτές 
απορριφτούν  θα απαιτείται χρόνος από τα Senior µέλη για επαναπροσδιορισµό 
αρµοδιοτήτων. Είναι πολύ σηµαντικό να αναγνωρίζεται για ποια προϊόντα είναι υπεύθυνος ο 
πελάτης και ο προµηθευτής κάτι αναφέρεται στο Product Description Document. Η σχεδίαση 
πρέπει να είναι στο κατάλληλο επίπεδο ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος του έργου και των 
προϊόντων του. 
   Στο στάδιο του Control είναι σηµαντικό σε παράρτηµα του Project Initiation Document να 
υπάρχει το Lessons Learned Log κατά την σχεδίαση και εξέλιξη του έργου. Αυτό πρέπει να 
γίνεται σε αυτή την συγκεκριµένη χρονική στιγµή διότι µετά την ολοκλήρωση του έργου και 
την πάροδο του χρόνου η εµπειρία και η γνώση που προέκυψε από το έργο αρχίζει και 
ξεχνιέται χάνοντας έτσι πολύ σηµαντικές πληροφορίες που θα χρησιµεύσουν σίγουρα στο 
µέλλον για άλλα έργα. O Project Manager µπορεί να χρησιµοποιήσει το Highlight Report ώστε 
να µπορεί να µεταβιβάσει την ανησυχία του στα µέλη του Project Board για ζητήµατα τα 
οποία ελέγχουν εκείνοι. Τα µέλη του Project Board µόλις λάβουν την ενηµέρωση στην 
συνέχεια θα πιέσουν τα µέλη του έργου να υλοποιήσουν τις εργασίες για τις οποίες εκδήλωσε 
ανησυχία ο Project Manager. Μέρος της ευθύνης για επίβλεψη των παραδοτέων του έργου 
έχει ο Senior User. Αυτό είναι δύσκολο στην περίπτωση που ένας τρίτος προµηθευτής είναι 
αυτός που αναπτύσσει και προµηθεύει το προϊόν. Η επίβλεψη γίνεται πάντοτε µε την βοήθεια 
του Checkpoint και Highlight Report από αυτούς που έχουν τον ρόλο να ελέγχουν την 
ποιότητα αυτών των προϊόντων. 
   Κατά την διάρκεια εξέτασης των κινδύνων διαπιστώνεται ότι πολλοί είναι 
αλληλοεξαρτώµενοι και επηρεάζουν ο ένας τον άλλο. Για παράδειγµα η αντιµετώπιση 
τεχνικών προβληµάτων σχετίζεται άµεσα µε την καθυστέρηση ολοκλήρωση κάποιου 
τµήµατος του έργου. Αυτό θα έχει ως συνέπεια αλλαγές στον χρονοπρογραµµατισµό του 
έργου. Αυτό σηµαίνει αλλαγή στο κόστος κάτι το οποίο επηρεάζεται και από άλλες 
παραµέτρους όπως τεχνικές, πολιτικές και περίπλοκες οργανωτικές διαδικασίες. Κάθε 
κίνδυνος πρέπει να έχει συγκεκριµένο «κάτοχο» ο οποίος θα ο απόλυτα υπεύθυνος και θα  
προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβληµα. Αυτό σηµαίνει ότι ο κάθε «κάτοχος» κινδύνου θα 
έχει διάφορες αρµοδιότητες πέραν αυτών που του έχουν ανατεθεί από τον Project Manager. 
   Ο Project Manager σε καθηµερινή βάση µπορεί να ενηµερώνεται από το Daily Log σχετικά 
µε την γενική κατάσταση του έργου αλλά και την κατάσταση κινδύνων που είναι «κάτοχος». 
Παράλληλα ελέγχει τα υπόλοιπα µέλη του έργου για τις αντιδράσεις τους σε κίνδυνους που 
υπάρχουν στο έργο και τους αντιµετωπίζουν σύµφωνα µε το σχέδιο αντιµετώπισης που έχει 
υλοποιηθεί από τον Team Manager και τα µέλη της οµάδας. Οι διαδικασίες επίβλεψης 
(monitoring) και ελέγχου (controlling) είναι πολύ σηµαντικές και τροφοδοτούν συνεχώς µε 
πληροφορίες για την κατάσταση σε πραγµατικό χρόνο. Επίσης η διοίκηση του έργου είναι 
υπεύθυνη να διαχειρίζεται τους κινδύνους και να λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε αυτούς όταν 
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επηρεάζουν έργα (Projects) που συνθέτουν στο σύνολο τους ένα πρόγραµµα (Programme). 
Ανάλογα µε την περίπτωση  το πρόγραµµα θα πρέπει να λαµβάνει µέρος στις 
δραστηριότητες διαχείρισης σε επίπεδο έργου. Αυτό µπορεί να γίνει µε συµµετοχή είτε από 
µέλος της διοίκησης του έργου είτε από καθορισµένη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων. Η 
εµφάνιση κινδύνων είναι κάτι σύνηθες και µπορεί να µπορούν να ελεγχθούν ευκολότερα από 
το να είναι κεντροποιηµενοί σε επίπεδο προγράµµατος. Το κόστος αντιµετώπισης του 
κινδύνου µπορεί να µειωθεί δραστικά στην περίπτωση που υπάρχει συµφωνηµένο σχέδιο 
αντιµετώπισης ενώ οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται για αυτό να είναι µεµονωµένες και 
από συγκεκριµένο άτοµο ή οµάδα. 
   Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ποιότητα µπορεί να έχει συγκεκριµένα κριτήρια. Σε µερικές 
περιπτώσεις η σχέση κόστους και χρόνου παραγωγής µας οδηγούν στην απόφαση να 
αλλάξουµε αυτά τα χαρακτηριστικα γιατί απλά δεν είναι πάντοτε απαραίτητα τα ίδια επίπεδα 
ποιότητας. Στο Daily Log καταγράφονται οι ανάγκες σχετικά µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των προϊόντων από τον Project και Team Manager τα οποία δεν είναι καταγεγραµµένα στο 
Quality Log. Οι πελάτες και οι προµηθευτές δεν έχουν ίδια standards ποιότητας, για αυτό το 
λόγο πρέπει να συµφωνήσουν σχετικά µε τα επίπεδα ποιότητας. 
   Όταν µια αλλαγή στον προϋπολογισµό του έργου αποφασιστεί από την αρµόδια αρχή που 
µπορεί να είναι το Project Board επιβάλεται να ορίζεται ένα µέγιστο όριο χρηµατοδότησης 
αλλαγών ώστε να µην χρειάζεται συνεχώς την έκγιση του συγκεκριµένου κονδυλίου. Φυσικά 
αυτή η αρχή ενηµερώνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες. Στην περίπτωση που εµπλέκονται 
παραπάνω από ένας προµηθευτής είναι σηµαντικό οι διαδικασίες αλλαγών να έχουν 
συµφωνηθεί επίσηµα  και να συµπεριλαµβάνονται στην σύµβαση που έχει υπογραφεί. Στην 
περίπτωση που απαιτούνται αλλαγές επειδή είµαστε εκτός προδιαγραφών πρέπει να οριστεί 
από ποιο θα γίνουν και ποιος θα τις επιβλέπει. Σε πολλές περιπτώσεις την αρµοδιότητα 
εκρίσεων των αλλαγών επίβλεψης τους  την κάνουν µέλη του Project Assurance . 
    
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 69 - 

 

Κεφάλαιο 5ο  
 

CASE STUDY: PROJECT WEBDOCS 
 

1.   OSO – Στοιχεία της εταιρείας 
 
Η εταιρεία OSO βρίσκεται στο Μάσκατ του Οµάν και δραστηριοποιείται  στην Μέση Ανατολή. 
Η OSO έχει περισσότερους από 80 εξειδικευµένους επιθεωρητές ασφαλείας (security 
inspectors) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες πιστοποίησης ασφάλειας, ανάλυση και 
δοκιµές ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, ανυψωτικά µηχανήµατα, υδραυλικά συστήµατα πίεσης 
και εξοπλισµό εργοστασίων. 
Η εταιρία έχει συµβόλαια συντήρησης µε µικρές, µεσαίες και µεγάλες εταιρίες της Μέσης 
Ανατολής. Σε περιοχές στις οποίες δεν έχει γραφεία και προσωπικό εκπροσωπείται από 
άλλες εταιρείες ως εξωτερικοί συνεργάτες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. 
 
 Οικονοµικά στοιχεία 

 
Περιγραφή Κόστος 
Κύκλος εργασιών $ 6.9 εκατοµµύρια 
Καθαρό κέρδος (µετά φόρων) είναι 5%  $ 345,000  
Προσωπικό ασφαλείας 70   
Μέση απόδοση κατά κεφαλή υπαλλήλου 
ασφαλείας: 

$ 450 

Ηµερήσια έσοδα: $ 31,500   (70 *  &450) 
Ετήσια έσοδα: &6.93 million ($31,500 & 220 days) 
Αριθµός πελατών 1,480  
Μέσο κέρδος ανά πελάτη $ 233 
Αριθµός γραµµάτων ανά ηµέρα:  Κάθε άτοµο 
επισκέπτεται 3 σηµεία την ηµέρα 

210  (70 άτοµα* 3 σηµεία)  

Κόστος ανά σελίδα A4 100g γράµµατος είναι $0.65 $ 0.65 
Ηµερήσιο κόστος:  210 * $0.65p =  $ 136 την ηµέρα $ 136 την ηµέρα 
Κόστος εκτύπωσης και φάκελοι $ 42 την ηµέρα 
Συνολικό κόστος (χρόνος, εκτύπωση, αποστολή)  
(2 * 8 hrs)  

$ 530 την ηµέρα 

Συνολικό ετήσιο κόστος ( 250 µέρες * $ 530)  $ 132,500 ανά έτος 
 
∆ιοικητική δοµή της εταιρείας 

 
Θέση- Τίτλος Αρµοδιότητα 
CEO • CEO 
CFO • Υπεύθυνος για το IT δίκτυο & IT Προµηθευτές 
Senior  Account 
Manager  

• Υπεύθυνος για τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους 
πελάτες. 

• Υπεύθυνος για τις σχέσεις µε τους µεγάλους πελάτες. 
Database Admin  • In-house database administrator &υπεύθυνος εσωτερικών 

διαδικασιών. 
Service Manager 
(Operations) 

• Υπεύθυνος για τον συντονισµό όλων Safety auditors 

Special Projects 
Coordinator 

• Υπεύθυνος για την παράδοση και τον συντονισµό έργων 
για επιλεγµένους πελάτες (e.g. Safety at Events)  

 Purchasing Manager • Υπεύθυνος προµηθειών για την OFO 
 Administration Pool • Υποστήριξη των Safety Inspectors ∆ακτυλογράφηση 

αναφορών και εισαγωγή στοιχείων στην database. 
 
 
 
 
 
 



- 70 - 

 

 
2.   Το πρόβληµα / Ευκαιρία 
 
Σήµερα όλες οι αναφορές ασφαλείας, οι πιστοποιήσεις, τα τιµολόγια, λοιπές πληροφορίες κ.α. 
αποστέλλονται µε ταχυδροµείο το οποίο έχει τα ακόλουθα µειονεκτήµατα: 

• Το κόστος αποστολής είναι πολύ µεγάλο. 
• Απαιτείται επιπλέον κόστος, επιπλέον χρόνος για την εκτύπωση και την αποστολή 

των εγγράφων µε ταχυδροµείο. 
• Χρειάζονται µια µε δυο επιπλέον ηµέρες για να δοθούν οι αναφορές από τους 

αποδέκτες. 
• Μερικοί πελάτες ζητούν παραπάνω από ένα αντίγραφο (ένα έγγραφο για την 

αποµακρυσµένη υπηρεσία και ένα για τα κεντρικά) κάτι το οποίο αυξάνει πάρα πολύ 
το κόστος. 

• Μερικοί πελάτες χρειάζεται να φωτοτυπήσουν ή να σαρώσουν το έγγραφο ώστε να 
έχουν επιπλέον αντίγραφο του. 

• Πολλοί πελάτες ζητούν επιπλέον αντίγραφα από την εταιρεία διότι δεν έχουν 
πρόσβαση στα πρωτότυπα αρχεία, έχοντας ως αποτέλεσµα να απαιτούνται επιπλέον 
πόροι από την OSO. 

• Υπάρχει πιθανότητα να χαθεί κάποιο έγγραφο. 
 

3.   Πιθανή λύση 
 
Η OSO επιθυµεί να έχει την δυνατότητα να παρέχει service reports online παρέχοντας 
παράλληλα αυτή την δυνατότητα στους πελάτες της: 

• Παροχή όλων των safety reports, certifications και άλλες πληροφορίες Online. 
• Παροχή reports καθηµερινά , µειώνοντας τον χρόνο ανταπόκρισης που είναι δυο µε 

τρεις µέρες έως σήµερα. 
• Ασφαλής πρόσβαση στην πληροφορία στους εγγεγραµµένους χρήστες. 
• ∆υνατότητα µοναδικής URL που θα επιτρέπει στις εταιρείες να συνδέσουν και 

εσωτερικές εφαρµογές που ήδη χρησιµοποιούν π.χ. Facility management 
• Κάθε client θα έχει πρόσβαση στα δεδοµένα της OSO, οπότε δεν θα απαιτείται 

δηµιουργία αντιγράφων από την ίδια την εταιρεία. 
• ∆υνατότητα εύρεσης των εγγράφων µε αναζήτηση:   

◦ Π.χ.: Αναζήτηση όλων των πυροσβεστήρων στον 3ο 
όροφο. 

◦ Π.χ.: Αναζήτηση του αντικειµένου µε κωδικό ΑI45487 
 

4.   Κατάσταση της αγοράς 
 

• Υπάρχουν στην αγορά 8 εταιρείες στο ΟΜΑΝ που παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες. 
• Μια από αυτές τις εταιρείες έχουν επενδύσει σε online portal µε σκοπό την διακίνηση 

εγγράφων µεταξύ πελατών και έχουν ως στόχο αυτή την αγορά στην οποία ήδη 
έχουν κερδίσει µερικούς πελάτες από τους ανταγωνιστές τους. 

• Οι account managers της OSO έχουν δεχθεί τους τελευταίους 6 µήνες 7 request για 
να µπορούν να διακινούν όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά και σε 4 από αυτά έχουν ήδη 
προσφορές από τους ανταγωνιστές. 
 

Παρούσα κατάσταση 
 

• Σήµερα η OSO χρησιµοποιεί µια In-house SQL database η οποία τρέχει σε Windows 
server. 

• Βασικά αυτή η εφαρµογή είναι ένα σύστηµα διαχείρισης εγγράφων παρέχοντας την 
δυνατότητα reporting στον πελάτη µόνο για Internal use. 

• Οι αναφορές αποστέλλονται µε ταχυδροµείο. Μερικές φορές εάν είναι επείγον 
αποστέλλονται και µε Φαξ. 
 

5.   Απαιτήσεις του Project  
 

• ∆υνατότητα ασφαλής πρόσβασης από όλους τους πελάτες για να µπορούν να 
βλέπουν Online την πληροφορία. 

• ∆υνατότητα view, print, share, link στα έγγραφα τους. 
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• ∆υνατότητα αναζήτησης σε συγκεκριµένα report ή σε group reports 
• ∆υνατότητα να επισυνάψουν αρχεία τους και να δηµιουργήσουν Linkµε συγκεκριµένα 

αντικείµενα καθώς τα περισσότερα τµήµατα δεν έχουν αυτόνοµο σύστηµα 
∆ιαχείρισης εγγράφων. 

• ∆υνατότητα καθηµερινής επικοινωνίας και εξαγωγής reports/certificates από την 
υπάρχουσα in-house database της OSO δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα να 
γίνουν τα αρχεία upload στον web server.  

• Μετατροπή αναφορών από (Word format) σε PDF files βάζοντας υπογραφή (jpg 
image της υπογραφής) και µελλοντικά ηλεκτρονικής υπογραφής των αρχείων.  
 

WebDocs – Πρόσθετες πληροφορίες για το Project 
 
6.Ορισµός 
 
Το Project Web Docs σχεδιάστηκε µε σκοπό την δηµιουργία ενός ασφαλούς online Share 
point portal για τους πελάτες δίνοντας τους πρόσβαση στα έγγραφα τους ως safety reportsκαι 
certifications. 
Σε αυτό το έγγραφο ο όρος Safety report χρησιµοποιείται για να επισηµάνει µια αναφορά σε 
συγκεκριµένο υλικό  ή για ένα group των υλικών. Π.χ. ο safety inspector θα ελέγξει το 
σύστηµα πυρόσβεσης και θα συµπληρώσει µια τυποποιηµένη φόρµα περιγράφοντας τον 
εξοπλισµό   
Ο όρος Certification χρησιµοποιείται για να επισηµάνει περιπτώσεις στις οποίες ένα µέρος ή 
ένα group του εξοπλισµού απαιτεί safety certificate το οποίο πρέπει να απεικονίζεται στον 
εξοπλισµό ή να δίνεται στην εταιρεία αποδεικνύοντας ότι ο εξοπλισµός είναι ασφαλής προς 
χρήση.  
 
 Αντικείµενο του Project – Επιθυµητό αποτέλεσµα 
 
Το αντικείµενο του Project είναι να µειώσει δραστικά το κόστος µειώνοντας την αποστολή  
inspection/safety reports και certifications στους πελάτες παρέχοντας παράλληλα 
ποιοτικότερες υπηρεσίες µειώνοντας των κύκλο εσωτερικών εργασιών προς τους πελάτες 
επεκτείνοντας παράλληλα το πελατολόγιο της εταιρείας. 
Πέντε κύρια επιθυµητά αποτελέσµατα: 

1) Μείωση κόστους αποστολής και αποστολής καθώς επίσης και µείωση διαχειριστικού 
κόστους αποστολής αναφορών µέσω ταχυδροµείου. 

2) Μείωση κόστους επαναποστολής safety reports και certifications. 
3) Μια πολύ πιο γρήγορη διαδικασία αποστολής των safety reportsκαι certifications. 
4) ∆ιατήρηση του υπάρχοντος πελατολογίου και επέκταση του. 
5) Η δυνατότητα αναζήτησης θα βοηθήσει τον χρήστη να εντοπίσει µε ευκολία αναφορές 

από το αρχείο του.  
 

7.   Σκοπός του Project 
 
   Το προϊόν του Project θα πρέπει να δώσει µια λύση εύκολη και φιλική προς τον χρήστη 
στην οποία θα µπορεί να έχει πρόσβαση σε έγγραφα καθηµερινά και σε έγγραφα του 
παρελθόντος. Επίσης οι δυνατότητες που θα παρέχει στους µελλοντικούς πελάτες θα πρέπει 
να αφορούν µεγάλο µέρος τις αγοράς δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα στο  Project την 
δυνατότητα επέκτασης και διεύρυνσης του πεδίου του. 
Το Project εξαιρεί τα ακόλουθα (εκτός σκοπού)  
 

• Η µελέτη και εγκατάσταση υποδοµής ΙΤ (αυτό το µέρος θα είναι outsourced σε άλλη 
εταιρεία)  

• ∆υνατότητα εισαγωγής και διαχείρισης των δικών τους εγγράφων στο WebDocs 
(Μελλοντική δυνατότητα) 

• ∆εν θα υπάρχει interface για Smart Phones (Μελλοντική δυνατότητα) 
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8.    Ανάγκες και προϋποθέσεις 
 

• Η πλειοψηφία των πελατών θα χρησιµοποιήσουν το σύστηµα όταν βγει στην 
παραγωγή. 

• Μια ψηφιακή υπογραφή (σε κάθε Safety Report) θα καλύπτει νοµικά τον δηµιουργό 
του εγγράφου και του συνυπογράφοντες σε αυτό. 

Μερικά safety reports και όλα τα certifications χρειάζεται να υπογραφούν από τον Head 
Safety Officer στην OSO. Αυτή η υπογραφή πρέπει να περιλαµβάνεται στο αρχείο Pdf και 
αυτό πρέπει να είναι νοµικά αποδεκτό. 
  
9.   Ανοχές του Project  
 
Ανοχές Περιγραφή 
Costs 
(Κόστος) 

• Το κόστος του έργου πρέπει να κυµαίνεται στα $ 60.000 Euros +/- 30% 

Time 
(χρόνος) 

• Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι έξι µήνες (από την σχεδίαση µέχρι την 
παράδοση του έργου) 

• Ένα τµήµα µε τρεις υπάρχοντες πελάτες θα πρέπει να χρησιµοποιήσει το 
σύστηµα. 

• Η OSO θα ξεκινήσει να παρέχει την συγκεκριµένη υπηρεσία σε έξι µήνες. 
Risk 
(Κίνδυνος) 

1. Βασικός κίνδυνος είναι να µην έχει αναπτυχθεί σύστηµα στην αγορά από εµάς 
που παρέχει παρόµοιες δυνατότητες, οπότε οι ανταγωνιστές µας θα έχουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα κερδίζοντας µερίδιο της αγοράς. 

2. Τεχνολογία: Η τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι δοκιµασµένη 
περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο αποτυχίας του συστήµατος λόγω των κινδύνων 
που κρύβονται πίσω από νέες τεχνολογίες. 

3. Σκοπός : Ο κύριος κίνδυνος που µπορεί να προκύψει είναι ότι εάν 
προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε ένα σύστηµα που να κάνει πάρα πολλά τα 
οποία δεν έχουν δοκιµαστεί σε βάθος, η ποιότητα της υπηρεσίας πολύ πιθανό θα 
είναι χαµηλή. 

Benefits 
(Όφελος) 

• Μείωση καθηµερινού κόστους λειτουργίας 50%. 
• Ετήσια αύξηση πελατολογίου 5% 
• Μείωση κύκλου εργασιών 66% των πελατών.  
• Αύξηση αποδοτικότητας οργανισµού 

 
Συµµετέχοντες/Stakeholders  
 
OSO Χρήστες 

• Administrative προσωπικό στην OSO 
• Safety Staff στην OSO (µπορεί να έχουν πρόσβαση σε reports του παρελθόντος όταν 

επισκέπτονται τους πελάτες)  
Client Χρήστες 

• Facility staff   
• Safety persons (υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία όλου του εξοπλισµού)  
• Λοιποί (Νοµική υπηρεσία, τµήµα προσωπικού)   

 
Interfaces ( Έµψυχο δυναµικό)  
 
Τα ανθρώπινα interfaces που πρέπει να υποστηρίζονται από το έργο είναι: 

1) Ένα interface µε facility/maintenance των 5 βασικών πελατών µας που αποτελούν το 
40% του τζίρου µας. 

2) Ένα interface µεταξύ του Project Manager και του Team Manager  
 

 Λοιπές πληροφορίες 
 

• Η OSO έχει ένα πελάτη, την Electricity  ο οποίος έχει ένα αριθµό προµηθευτών. Ένας 
από αυτούς (µια εταιρεία συντήρησης) ξεκίνησε να δίνει online maintenace reports και 
είναι πολύ ευχαριστηµένοι µε αυτή την υπηρεσία. 
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• H Electricity προσφέρθηκε να κάνει µια επίδειξη αυτής της online report εφαρµογής 
στην OSO διότι θα δώσει απαραίτητες πληροφορίες για τις πραγµατικές ανάγκες του 
πελάτη.  
 

10. Τα µέλη του Project Management Team 
 

Senior User:  Να µπορεί να εκπροσωπήσει τους χρήστες και να εκπροσωπήσει τα δικά 
τους οφέλη. 

Senior Account Manager � Υπεύθυνος για τις ανάγκες των πελατών 
Service Manager � Υπεύθυνος για την παράδοση των υπηρεσιών 

Executive:  Value for money χωρίς καµία σκέψη που θα επηρεαστεί από συναισθήµατα. 
CEO �Είναι µικρή εταιρεία και ο CEO συµµετέχει ενεργά σε διάφορα στην 
εταιρία.    
CFO �Ενδιαφέρεται για το Return On Investment 

Senior Supplier: Αυτός που θα εκπροσωπεί τον προµηθευτή ώστε να είναι σίγουρος ότι 
το τελικό προϊόν λειτουργεί χωρίς πρόβληµα.  

CFO � Είναι υπεύθυνος για το δίκτυο IT και τους προµηθευτές του.   
Αυτό θα µπορεί να το κάνει και αυτός που διαπραγµατεύεται όλες τις προµήθειες. 

Project Manager: Αυτός που µπορεί να «τρέξει» το Project (in-house) 
Να µπορεί να συντονίζει όλες  τις οµάδες έργου και να δίνει  αναφορά στην 
∆ιοίκηση για την πρόοδο του έργου. 

Project Assurance:  Εσωτερικός έλεγχος για το εάν το έργο «τρέχει» σύµφωνα µε τα 
λεγόµενα του Project Manager.  

Το Project όταν είναι µικρό µπορεί να καταγράφεται απλά στο Project Board 
Change Authority  

Υπεύθυνος προµηθειών είναι ο CFO ή ο CEO 
Project Support:  Αυτός που θα παρέχει υποστήριξη στον Project Manager 

Admin Pool, άτοµο από τον τοµέα διαχείρισης 
Team Manager:   Αυτός που θα ηγείται της οµάδας ανάπτυξης. 
              Αυτός θα είναι από την ShareTech 
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5.2  Prince 2 Documents 
 

Project Name:  Webdocs  
Author(s):  Project Manager  Document ID:  Approach  Project – 

Προσέγγιση 
Πρόταση   
Document 1 

Role  Project Manager  Date:  21-06-2011 
Content:   
 
 

1. Approach Project ( Προσέγγιση) 
 
Σε αυτό το έγγραφο περιγράφεται η προσέγγιση του Project πρέπει να ακολουθηθεί.  Σε 
πρώτη φάση πρέπει να γίνει ο σχεδιασµός του project και στην συνέχεια πρέπει να 
γνωρίζουµε πως θα υλοποιηθεί το έργο. Για παράδειγµα,  

• Η λύση θα πραγµατοποιηθεί in-house ή θα δοθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες. 
• Η λύση θα πραγµατοποιηθεί from the scratch ή θα γίνει βελτίωση κάποιου 

υπάρχοντος προϊόντος. 
• Η λύση θα βασιστεί σε Commercial Off-The-Shelf product (COTS) ή θα σχεδιαστεί 

συγκεκριµένα µε τις ανάγκες του πελάτη (custom-designed). 
• Τι In-house standards θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε. 

 
Project Approach : Πρόταση 
 
Σηµαντικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνει ο Project Manager ώστε να προσεγγίσει το project 
µε µεγαλύτερη ακρίβεια:  
 

1. ∆ηµιουργία προϊόντος from the scratch, update υπάρχοντος προϊόντος, ή off-the-
shelf solutions; 

2. Χρειάζονται εξωτερικοί συνεργάτες για τοproject; 
3. Μπορούµε να πάρουµε πληροφορίες και γνώση από άλλα project; 
4. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε άλλες πηγές πληροφόρησης (εσωτερικές και 

εξωτερικές) 
5. Πως θα γίνει η κατανοµή του Project (πόρων κ.τ.λ.);  
6. Πως θα γίνει θα διαθέσιµο το Project προς τους χρήστες , εξ ολοκλήρου παράδοση ή 

τµηµατικά; 
7. Που µπορούµε να δούµε λύσεις σαν αυτή; 
8. Είναι κάποιο συγκεκριµένο group που χρησιµοποιεί λύσεις σαν αυτή; 
9. Θα γίνει κάποιο είδος εκπαίδευσης για την εφαρµογή; 
10. Έχουν πρόσβαση οι πελάτες µας σε εφαρµογές από άλλες προµηθευτές που 

παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες; 
11. Μπορούµε να ρωτήσουµε την Share Tech για πληροφορίες σχετικά µε την 

δηµιουργία τριών παρόµοιων εφαρµογών στο παρελθόν?  
12. Από πού αλλού µπορούµε να πάρουµε πληροφορίες σχετικά µε το Project; 
13. Από πού αλλού µπορούµε να πάρουµε παραδείγµατα µε παρόµοιο user interface; 
14. Απαιτείται εκπαίδευση από τον Project Managerκατά την έναρξη του έργου;  
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Project Name:  Webdocs  
Author(s):  Project Manager  Document ID:  Συναντήσεις 

Project Manager 
πριν το Project 
Product Description 
Document 2 

Role  Project Manager  Date:  21-06-2011 
Content : Αποτελέσµατα συναντήσεων και workshops  
 

2. Συναντήσεις Project Manager πριν το Project Product Description 
1) Οφέλη από Workshop 

  
• Project Manager    Facilitator 
• Senior User  (2 persons)   Provide Benefits information 
Ο Project Manager έχει ήδη συµβουλέψει τον Senior User να δηµιουργήσει µια draft list 
από τα οφέλη που εκείνος πιστεύει ότι θα αποκοµίσει τα οποία και θα συζητηθούν στην 
συνάντηση. 
Output: List of Benefits   
• 5% ετήσια αύξηση πελατολογίου (από 1 σε 5 χρόνια)  
• 50% Μείωση καθηµερινού κόστους σε 12 µήνες ($ 600 p/day,  $132,000 per year)  
• 66% Μείωση καθηµερινού κόστους σε 18 µήνες 
• 50% Μείωση του κύκλου εργασιών των πελατών 
• 20% Απόδειξη η ικανοποίηση του πελάτη (Yearly Survey) 
• 80% Μείωση του κόστους της αποστολής αντιγράφων.  

 
2) Planning Workshop  
 
Αποτελέσµατα του πρώτου σχεδιασµού του workshop µεταξύ των παρακάτω: 
• Project Manager    Project Facilitator 
• SharePoint Expert    Domain Expert  
• Electricity PM                 PM for similar project.    
• Senior User (2 persons)   Requirements (prioritize requirements)  
Βασιζόµενο στα προαπαιτούµενα (requirements) (περιγράφονται στο Project Product 
Description), παράγουν το πρώτοdraft plan project plan. Η συνολική διάρκεια του έργου 
είναι έξι µήνες. 

• Initiation Phase:  1 µήνας 
• Stage 2:  2 µήνες Development Prototype  
• Stage 3:  1.5 µήνες Development  
• Stage 4:  1.5 µήνες :Role out και υποστήριξη στους πρώτους χρήστες (users) 

Το Project θα διαρκέσει πέντε µήνες και η εγκατάσταση σε νέους πελάτες θα γίνει 
σταδιακά. 
Σηµείωση: Η αρχική σχεδίαση θα µας δώσει µια πρώτη εικόνα για το συνολικό κόστος του 
έργου. Ο υπολογισµός του κόστους θα αλλάξει και θα γίνει µε µεγαλύτερη ακρίβεια στο 
Initiation Stage of the Project.   
3) Costs Workshop 

Attended by: Project Manager, SharePoint Expert and Purchasing Manager. 
Objective: Αρχικός υπολογισµός του κόστους του έργου.  
Είναι ευκολότερο να υπολογίσεις το κόστος µετά από την υλοποίηση του first draft plan. 
Σηµείωση : Τα κόστη έχουν υπολογιστεί κατά εκτίµηση.  
Εκτιµούµενο Software cost:                 $ 6,000  
• Εκτιµούµενο Initiation (έναρξης) Cost:               $ 6,000  
• Εκτιµούµενο Development (Ανάπτυξης):  $ 42,000  
• Λοιπά management consulting costs:  $ 8,500 
• Εκτιµούµενο Cost of testing:    $ 12,000  
• Future maintenance (Μελλοντική υποστήριξη) $ 4,000 per year  
• Hosting: (απαραιτήτως για 6 µήνες)                    $ 3,000 per year 
Μια αλλαγή στον προϋπολογισµό Change Budget στο 30% και Risk Budget και 20% 
έχει προταθεί από τον Executive. 

Reviewed By: Senior User Date:  
Approved By: Executive  Date:  
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Project Name:  Webdocs  
Author( s):  Project Manager  Document ID:  Workshop Information – 

Input to Project Product 
Description PPD 
Document 3  

Role  Project Manager  Date:  21-06-2011 
Content:  Sending data to WebDocs Server 
 

Comments:        Αυτό ήταν το αποτέλεσµα µετά την συνάντηση της OSO µε τον Technical 
Project Manager. 

 

 
 

Upload.EXE Steps   
•  Upload to run X times a day  
•  Search for documents ready to upload 

2.  Extract Word Docs from ADOM DB  
3.  Add signature to Word Doc �� 
4.  Write Word Doc to PDF file (ri sky) 
5.  Extract meta data linked to Word Doc  
6.  Write meta data to XLM file  
7.  Link PDF to XML file  

•  Repeat steps 1-6 until all documents are exported  
•  Upload all files to Server (FTP) – (risky) 
•  Confirm upload (check) to server 
•  Send report to local administrator at Audit365 

 
 
 
 

 
Import.EXE (on Web Server)  
•  Runs X times a day  
•  Checks if an XML file has been uploaded  
•  Read XML Data  
•  Imports meta data  
•  Import PDF files 
•  Rechecks all imported data with XLM   
•  Sends report to OSO admin  
•  Sends message to clients (new reports)  
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Project Name:  Webdocs  
Author(s):  Project Manager  Document ID:  Search Screens, 

Features, Roles & 
Security   
Document 4  

Role  Project Manager  Date:  21-06-2011 
Content:  
 
Title:      Navigation και Display Area 
Source:  Senior User & Project Manager Κατά την επίσκεψη στην Electricity   

 Σύγκριση της Electricity Qatar µε τις δικές τους ανάγκες στο ακόλουθο User 
Interface. 

 
User Interface Draft Layout 

 
 
Meta Data for Each Report  

 
• Το report (PDF) είναι µέρος από το αρχείο που έχει σταλεί από τον Web Docs Server 
• Τα data που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι για να παρουσιάσουν το αποτέλεσµα της 

αναζήτησης 
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Search User Interface – Draft 
 

 
 

Categories ( Κατηγορίες): Πόλη, Inspector, Hoisting, Electric Cabinet, Steam, Chemical 
Storage, Fork Lift, Workshop Machine, Fire Equipment, Evacuation Procedure, Safety 
Sign, etc 

 
Search Results Screen – Draft  
 

 
 
User Features – Draft 
 

• Χρήση ID & Password για τοLogin 
• Απαιτείται αυτοµατοποιηµένη ανάκτηση χαµένου password 
• Ασφαλές περιβάλλον (Secure environment)   (καµία άλλη εταιρεία δεν πρέπει να έχει 

πρόσβαση)  
• Browse και navigate στο έγγραφο απαιτείται 
• Search χρησιµοποιώντας combined search (π.χ. συνδυασµός τύπου εξοπλισµού και 

περιοχής)   
• Fast Search  ( < 2.5 seconds) 
• ∆υνατότητα να πάρει URLγια κάθε meta data display και report 
• ∆υνατότητα για view PDF file 
• ∆υνατότητα για search PDF files 
• ∆υνατότητα για print PDF files 
• ∆υνατότητα για mark files ως read (αναγνωσµένου) και unread   (µη αναγνωσµένου) 

 
Ρόλοι και ασφάλεια Roles and  Security – DRAFT 
 

• Master Administrator (OSO)    - Full Access  
• Master Reader (OSO): Full Read Access (αυτό το ID χρησιµοποιείται από το OSO 

προσωπικό)  
• Client Manager: Full Access to own data.  ∆υνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης 

νέων χρηστώ (create/maintain new users) για την εταιρεία τους. 
• Company User: Full  (αυτός ο χρήστης θα έχει δικαιώµατα read/write για όλα τα 

δεδοµένα της εταιρείας)  
• Company User: Read (αυτός ο χρήστης θα έχει δικαιώµατα read για όλα τα δεδοµένα 

της εταιρείας) 
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User Features 
 

• Χρησιµοποιούµε ID & Password για το Login  
• Απαιτείται η δυνατότητα automated lost password  
• Ασφαλές περιβάλλον - Secure environment   (Καµία άλλη εταιρεία δεν πρέπει να έχει 

πρόσβαση)  
• Απαιτείται Browse και navigate στο έγγραφο. 
• ∆υνατότητα σύνθετης αναζήτησης (e.g. equipment type and location)   
• ∆υνατότητα γρήγορης αναζήτησης Fast Search  ( < 2.5 seconds) 
• ∆υνατότητα URL για κάθε  meta data display και report    
• ∆υνατότητα προβολής PDF αρχείων  
• ∆υνατότητα εύρεσης PDF αρχείων  
• ∆υνατότητα εκτύπωσης PDF αρχείων 
• ∆υνατότητα σήµανσης αρχείων ως αναγνωσµένα και µη αναγνωσµένα 

 
 
User / Security Layers 
 

• Master Administrator (OSO)    - Full Access  
• Master Reader (OSO)   -  Full Read Access (this one ID used by all OSO staff)  
• Client Manager - Full Access to own data.  ∆υνατότητα δηµιουργίας νέων χρηστών 

και διαχείρισης παλαιών   της εταιρείας  
• Company  User – Full  (Αυτοί οι χρήστες έχουν read/write access για όλα τα 

δεδοµένα της εταιρείας)  
• Company User – Read (αυτός ο χρήστης έχει  read access για όλα τα δεδοµένα της 

εταιρείας)  
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Project Name:  Webdocs  
Author(s):  Project Manager  Document ID:  Project Product 

Description- 
Κριτήρια Ποιότητας 
Document 5 

Role  Project Manager  Date:  21-06-2011 
Content:  
 
Σκοπός 
 
Με αυτό το Project θα δηµιουργηθεί ένα portal site το οποίο θα δίνει την δυνατότητα εύκολης 
πρόσβασης inspection/safetyγια όλους τους πελάτες. Οι πελάτες θα έχουν την δυνατότητα 
άµεσης πρόσβασης στα reports, print δικαιώµατα, link στα reports, κ.τ.λ. 
 
Ο σκοπός είναι να προσφέρει: 
 

• Μια πολύτιµη υπηρεσία στους πελάτες τους οποίους θα βοηθήσει να µειώσει τους 
κύκλους εργασιών κατά 50%. 

• Σηµαντική µείωση κόστους στην αποστολή reports στους clients. 
• Σηµαντική µείωση κόστους στην αποστολή αντιγράφων των reports. 

 
Users (Χρήστες) 
 

• Clients:       Safety staff που µπορεί να διαβάσει τα safety reports  
• Clients:       Facility / Maintenance staff που είναι υπεύθυνοι για τον εξοπλισµό. 
• OSO:    Internal Administration staff που δηµιουργούνται reports και τα εισάγουν στην        

database. 
• OSO:    Safety Inspectors που µπορούν να έχουν πρόσβαση στο αρχείο τωνsafety 

reports 
•  

Composition ( Σύνθεση) 
 

1. SharePoint Server 
2. File Import Tool 
3. Security Layer  
4. Search Interface 
5. Upload Tool (from local client DB to ftp) 
6. Client UI  
7. Administration Layer 
8. PDF Printer (Word to PDF) 

 
Derivation ( Σχηµατισµός) 

• SharePoint Server (Μετατροπή υπαρχόντων προϊόντων) 
• Upload δυο φορές την µέρα bulk αρχείων (σχεδιασµός προδιαγραφών) 
• ∆υνατότητα µετατροπής σε λίστες (σχεδιασµός προδιαγραφών) 
• Εκτύπωση σε  PDF (σχεδιασµός προδιαγραφών) 
• Λεπτοµερής καταγραφή δραστηριοτήτων log file (σχεδιασµός προδιαγραφών)  
• Μετατροπή σε PDF format (σχεδιασµός προδιαγραφών) 
• Ενηµέρωση πελάτη και διαχειριστή µε email για επιτυχές upload (σχεδιασµός 

προδιαγραφών  
• ∆ηµιουργία δεδοµένων σε XML format (σχεδιασµός προδιαγραφών) 
• Εγγραφή XML δεδοµένων στην φόρµα (σχεδιασµός προδιαγραφών) 
• Εισαγωγή PDF αρχείων (σχεδιασµός προδιαγραφών) 
 

Skills required ( Απαιτούµενες δεξιότητες) 
1. Business Process Analysis  
2. Programming in .NET 
3. SharePoint architecture 
4. SQL programming 
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Προσδοκίες ποιοτικού αποτελέσµατος από τους πελάτες 
 
Το σύστηµα πρέπει να έχει την δυνατότητα να καλύψει τις περισσότερες δυνατότητες  που 
πιθανό θα χρειαστεί ο πελάτης όπως π.χ. search, report display, report downloads, new 
report requests, URL links to documents, εύκολη πρόσβαση στην υποστήριξη των πελατών, 
εκπαίδευση και ενηµέρωση για το σύστηµα, µελλοντικές δυνατότητες του συστήµατος, 
σύγκριση µε τον ανταγωνισµό, ευκολία στην χρήση 
Η εφαρµογή θα πρέπει να είναι πολύ εύκολή στην χρήση έτσι ώστε να απαιτεί την ελάχιστη 
εκπαίδευση των χρηστών εναρµονίζοντας το σύστηµα απόλυτα µε τον οργανισµό που 
καλείται να το χρησιµοποιήσει προσδίδοντας επιπλέον αξία π.χ. αύξηση παραγωγικότητας 
του οργανισµού, µείωση λειτουργικού κόστους.  
MoSCow τεχνική για την µέτρηση της προτεραιότητας 1) Must 2) Should 3) Could have 
4)Wont have for now .Μπορεί να χρησιµοποιηθεί High, Medium, Low αλλά είναι προτιµότερο 
να χρησιµοποιείται η παραπάνω τεχνική. 
 

Customer Quality Expectations  
Προσδοκίες ποιότητας του πελάτη 

MoSCoW Measure  
Μέτρηση 

Tolerance  
Ανοχές 

Αναζήτηση ευκολία στην χρήση  M έρευνα 80%-90%  
Χρόνος αναζήτησης :  < 3 sec M επιθεώρηση +-30%  
Συνδυαστική αναζήτηση (and + or ) M επιθεώρηση Καµία 
Αναζήτηση µε κριτήρια (τοποθεσία, ηµεροµηνία κτλ.)  M επιθεώρηση Καµία 
Τοπικός χρήστης χρόνος αναζήτησης:  < 10 seconds  M επιθεώρηση  +-20% 
Τοπικός χρήστης:  UI – Ευκολία στην χρήση µε  Quick 
Reference sheet  

M επιθεώρηση Καµία 

URL Link σε κάθε safety report M επιθεώρηση Καµία 
Σήµανση ως αναγνωσµένου και µη αναγνωσµένου 
βάση του User ID  

S επιθεώρηση Καµία 

Αυτόµατη εκτύπωση/αποθήκευση εγγράφου σε PDF 
format  

M επιθεώρηση Καµία 

PDF µορφή του αρχείο πανοµοιότυπο µε το 
πρωτότυπο 

S επιθεώρηση 80% -90% 

 
Acceptance Criteria ( Κριτήρια αποδοχής) 
  
Τα κριτήρια αποδοχής του πρέπει να έχουν µελετηθεί πριν το στάδιο της αποδοχής από τον 
πελάτη έχοντας συγκεκριµένες προδιαγραφές. Σε αυτό το Project το κύριο operations 
department (safety inspectors) πληρώνουν για συγκεκριµένα δυνατότητες που θα έχει το 
προϊόν , οπότε έχουν και συγκεκριµένες απαιτήσεις. 

Acceptance Criteria  – Κριτήρια αποδοχής MoSCoW  
Αναζήτηση ευκολία στην χρήση  M 
Χρόνος αναζήτησης :  < 3 sec M 
Συνδυαστική αναζήτηση (and + or ) M 
Αναζήτηση µε κριτήρια (τοποθεσία, ηµεροµηνία κτλ.)  M 
Τοπικός χρήστης χρόνος αναζήτησης:  < 10 seconds  M 
Τοπικός χρήστης:  UI – Ευκολία στην χρήση µε  Quick Reference 
sheet  

M 

URL Link σε κάθε safety report M  
Σήµανση ως αναγνωσµένου και µη αναγνωσµένου βάση του User ID   S 
Αυτόµατη εκτύπωση/αποθήκευση εγγράφου σε PDF format  M 
PDF µορφή του αρχείο πανοµοιότυπο µε το πρωτότυπο S 

 
Project Level Tolerances ( Ανοχές) 

� Project level tolerances (Ανοχές) µπορούν να ενσωµατωθούν στα κριτήρια αποδοχής 
του Project. 

� Η µέθοδος παραλαβής θα µας δώσει και πληροφορίες για το ποια µέθοδος 
χρησιµοποιήθηκε.  

� Οι αρµοδιότητες της µεθόδου θα καθορίζει ποιος είναι αυτός που επιβεβαιώνει την 
παραλαβή του Project. 

Reviewed By: Senior User 
Approved By: Executive  
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Project Name:  Webdocs  
Author(s):  Project Manager  Document ID:  Περίληψη 

Business Case 
Document 6  

Role  Project Manager  Date:  21-06-2011 
Content:  
 
Χρησιµοποιούµε τις πληροφορίες από το αρχείο:  Workshop information  
 
Reasons / Objectives ( Λόγος ύπαρξης του Project και ο αντικειµενικός σκοπός του) 
 
   Βασικός λόγος ύπαρξης του Project είναι να µειώσει δραστικά τα κόστη της αποστολής 
Inspection reports για τους πελάτες, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες διατηρώντας 
παράλληλα τους παλαιότερους πελάτες. 
Ο αντικειµενικός σκοπός του Project είναι η δηµοσίευση της πλειοψηφίας των safety reports 
σε ένα ασφαλές Portal και η εφαρµογή θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία τους 
επόµενους 6 µήνες για το 10% των πελατών και για όλους τους πελάτες θα είναι διαθέσιµο 
προς χρήση µε την ολοκλήρωση των 12 µηνών λειτουργίας τουportal. 
 
Επιλογές -Options 
 
Λόγο της έλλειψης In-house πόρων και της έλλειψης εµπειρίας σε web application 
experience, έχουµε τις ακόλουθες επιλογές: 
 

• Επιλογή 1: Η επιλογή να µην γίνει καµία ενέργεια θα έχει τα ακόλουθα αποτελέσµατα:  
o 1) Το κόστος αποστολής των reportστους πελάτες θα παραµείνει υψηλό 
o 2) Οι ανταγωνιστές θα κερδίσουν πιθανούς µελλοντικούς πελάτες εάν 

παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες. 
o 3) Οι πελάτες θα πρέπει να περιµένουν τρεις µέρες για τα reports 

• Επιλογή 2:  Θα χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή που έγινεcustomizeγια τους 
συγκεκριµένους πελάτες 

o Μπορούµε να δώσουµε λύση και να καλύψουµε τις ανάγκες 
o Λαµβάνω υπ’ όψιν µας επτά εφαρµογές  

• Επιλογή 3:  Υλοποίηση νέας Online εφαρµογής πάνω σε υποστηριζόµενηplatform 
o ΧρήσηSharePointγια την δηµιουργία της εφαρµογής 

Η ανάπτυξη της εφαρµογής βασίζεται στην διαχείριση εγγράφων µε την µορφή web interface 
και θα καλύπτει την πλειοψηφία. 
 
Αναµενόµενα οφέλη - Benefits Expected  
 

• 5% αύξηση νέων πελατών κάθε χρόνο µετά την ολοκλήρωση και για τα επόµενα 4 
χρόνια 

o Το όφελος µπορεί να διατηρηθεί πέραν αυτού του χρονικού διαστήµατος εάν 
ο ανταγωνισµός δεν αναπτύξει αυτές τις δυνατότητες και επιλογές. 

• 50% Μείωση καθηµερινών εξόδων αποστολής για 12 µήνες ($ 600 p/day,  $132,000 
per year)  

• 66% Μείωση καθηµερινών εξόδων αποστολής για 18 µήνες 
• 50% Μείωση του κύκλου εργασιών των πελατών (Αυτών που θα χρησιµοποιήσουν το 

σύστηµα)  
• 20% Βελτίωση του customer service feedback (ετησίως)  
• 80% Μείωση του κόστους αποστολής αντιγράφων. 
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Κίνδυνοι - Risks 
 

• Πιθανότητα να µην παρέχουµε τις απαιτούµενες λειτουργίες της εφαρµογής στον 
πελάτη.   

• Μερικοί πελάτες δεν θα αποδεχτούν τα web based reports. 
• Κάποιοι από τους ανταγωνιστές µπορεί να ξεκινήσουν να προσφέρουν παρόµοιες 

υπηρεσίες που θα έχουν µειωµένο όφελος ( Πέντε από αυτούς έχουν ήδη 
συµφωνήσει να χρησιµοποιήσουν τα συγκεκριµένα συστήµατα). 

• Μερικές εταιρείες µπορεί να επιθυµούν να χρησιµοποιούν τα web based reports και 
παράλληλα να χρησιµοποιούν και το ταχυδροµείο.  

• Το κόστος υποστήριξης της εφαρµογής να είναι µεγαλύτερο από το κόστος που 
υπολογίσαµε. 

Κόστος - Costs  
 

Περιγραφή Κόστος 
Κατά εκτίµηση κόστος Software € 6,000  
Κατά εκτίµηση κόστος έναρξης (initiation) € 6,000 
Κατά εκτίµηση κόστος ανάπτυξης € 22,000 
Κατά εκτίµηση κόστος ελέγχου €12,000 
Σύνολο € 46,00 
Κατά εκτίµηση Change Budget  - 30%  € 13,800 
Σύνολο € 59,800 

 
Ετήσιο κόστος :  Περιγραφή Κόστος 
Future Maintenance per year € 4,000 ανά έτος 
Ετήσιο κόστος Hosting € 3,000 ανά έτος 

 
Εκτός του πεδίου εφαρµογής 

• Κόστος των information sessions των πελατών 
• Εγκατάσταση IT υποδοµής και hosting  
• Αυτοµατοποιηµένη αποστολή των reports από τους Safety Auditors (από τον χώρο 

του πελάτη) στον χώρο της OFO 
• Εκπαίδευση του προσωπικού του πελάτη 

 
Timescales ( Χρονοδιαγράµµατα) 
 

• Η συνολική διάρκεια του έργου. 
Στάδιο Χρόνος Περιγραφή 
Έναρξη 1µήνας Έναρξη του έργου 
Στάδιο 2 2 µήνες Ανάπτυξη 
Στάδιο 3 1.5 µήνες Ανάπτυξη 
Στάδιο 4 1.5 µήνες Εγκατάσταση και υποστήριξη 

• Η ανάπτυξη και εγκατάσταση θα διαρκέσει 5 µήνες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reviewed By: Senior User 
Approved By: Executive  
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Project Name:  Webdocs  

Author(s):  Executive  Document ID:  Project Brief  
Document 7 

Version  1.0  Date:  21-06-2011 

Content:  

Συγκέντρωση στοιχείων από τον Project Managerγια τοProject Web Docs στις 25-06-2011 
 
Project Definition ( Ορισµός του Project) 
 
Ορισµός - Definition 
 
   Το Project WebDocs θα δώσει την δυνατότητα ενός safe SharePoint access portal για 
πελάτες που θέλουν να διαχειριστούν έγγραφα όπως safety reports και certifications online. 
Project Objectives and Desired Outcomes 
Το αντικείµενο του Project είναι να µειώσει δραστικά το κόστος της αποστολής inspection 
reports στους πελάτες, παρέχοντας καλύτερη υπηρεσία, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία 
στην εταιρεία να αυξήσει το πελατολόγιο της και στους πελάτες την ευκαιρία να µειώσουν τον 
κύκλο εργασιών τους. 
Επιθυµητά αποτελέσµατα: 

1) Μείωση κόστους αποστολής και διαχείρισης (π.χ. αποστολήreportsµέσω 
ταχυδροµείου). 

2) Ταχύτερη και user-friendly υπηρεσία. 
3) Αύξηση πελατειακής βάσης και διατήρηση της υπάρχουσας. 

 
Σκοπός του έργου - Project Scope 
 
   Στο  Project πρέπει να έχει µελετηθεί λύση που θα λειτουργεί χωρίς πρόβληµα και θα 
επιταχύνει πολλές εσωτερικές διαδικασίες του πελάτη που του στοιχίζουν πολύ κάνοντας την 
παράλληλα ευκολότερη σε οποιαδήποτε περίπτωση δηµιουργίας και αναζήτησης safety 
reports. Επίσης θα πρέπει να καλύπτει τις προκαθορισµένες ανάγκες πολλών πελατών και 
όχι κάποιων συγκεκριµένων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που δεν µπορούν να 
εφαρµοστούν ευρέως. Ο σκοπός του Project είναι να επεκταθεί και να εµπλουτιστεί µε 
επιπλέον στοιχεία κατά το στάδιο Project start-up. 
Εξαιρούνται από το Project: 
 

• Εγκατάσταση IT υποδοµής.  Αυτό το µέρος θα δοθεί από εξωτερικό συνεργάτη που 
θα κάνει το Hosting. 

• Αυτοµατοποίηση της αποστολής των δεδοµένων από τους Safety Inspectors (από 
τους χώρους του πελάτη) στα κεντρικά τηςOSO (αυτό θα συνεχιστεί στην κατάσταση 
την οποία βρίσκεται µέχρι σήµερα). 
 

Constraints and Assumptions ( Ανάγκες και προϋποθέσεις) 
 

• Η πλειοψηφία των πελατών θα χρησιµοποιήσει το σύστηµα όταν βγει 
στην παραγωγή. 

• Η ψηφιακή υπογραφή θα παραµείνει νοµικά έγκυρη 
 

Project Tolerances ( Ανοχές στο Project) 
 
Costs: Το κόστος του συνολικού έργου πρέπει να είναι στις 60.000 Euros +-30% 
Time: Η εφαρµογή πρέπει να είναι έτοιµη προς δοκιµή στους χώρους των πελατών σε 6 
µήνες.  +- 10% 
Risks: ∆εν έχουν εντοπιστεί ανοχές στο Risk 
Benefits: Προσδοκίες σχετικά µε το σύστηµα: 

• 50% µείωση καθηµερινού κόστους 
•  5% αύξηση της πελατειακής βάσης σε τέσσερα χρόνια.  
• 66% µείωση του κύκλου εργασιών των πελατών.  
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Ενδιαφερόµενα µέλη - Interested Parties 
 

OSO Staff (Προσωπικό) 
• Administrative staff στην OSO 
• Safety Inspectors στην OSO 
• Account Managers  

Χρήστες στους πελάτες 
• Safety Responsible  
• Facility Staff  

Interfaces 
 

Έµψυχα interfaces που συντηρούν το Project: 
• Ένα άτοµο που θα αποτελεί το σηµείο επαφής facility/maintenance 

managers για τους 5 πιο σηµαντικούς πελάτες που θα αποτελούν το 40% 
και πλεόν του τζίρου της εταιρείας   

• Ένα άτοµο το οποίο θα αποτελεί το σηµείο επαφής ττου Project Manager 
και του Team Manager (ShareTech)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reviewed By: CEO 
Approved By: CEO 
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Project Name:  Webdocs  
Author(s):  Executive  Document ID:  Outline Business Case  

Document 8  
Role  Executive  Date:  21-06-2011 
Content:  
 
   Ο κύριος λόγος ύπαρξης αυτού του Project  είναι η δραστική µείωση του κόστους 
αποστολής Inspection reports στους πελάτες µας παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες και 
διατηρώντας παράλληλα τους υπάρχοντες πελάτες.  
   Στόχος του Project είναι η δηµοσίευση της πλειοψηφίας  των safety reports on line σε ένα 
ασφαλές portal για όλους τους πελάτες µας το οποίο θα είναι διαθέσιµο µετά από έξι µήνες 
προς χρήση. Η εφαρµογή θα είναι αρχικά διαθέσιµη στο 10 % των πελατών και για τους 
υπόλοιπους πελάτες θα είναι διαθέσιµη σε δώδεκα µήνες. Στο διάστηµα αυτό θα γίνουν τυχόν 
επιδιορθώσεις και προσθέσεις ή αφαιρέσεις στοιχείων.  
 
Options ( Επιλογές) 
 
Λόγω της έλλειψης  in-house πόρων και  λόγω της έλλειψης εµπειρίας σε web application οι 
επιλογές είναι οι ακόλουθες:  
Option 1 : Καµία ενέργεια  
Η επιλογή να µην γίνει καµία ενέργεια θα έχει τα τις ακόλουθες επιπτώσεις 

• Το κόστος αποστολής των report θα παραµείνει υψηλό.   
• Θα χαθούν πελάτες που θα αναζητήσουν παρόµοιες λύσεις από τον ανταγωνισµό. 
• Οι πελάτες θα εξακολουθούν να περιµένουν τρεις µε τέσσερις µέρες για την 
παραλαβή των reports 

Option 2 : Να χρησιµοποιήσουµε και να παραµετροποιήσουµε σύµφωνα µε τις ανάγκες µας 
την υπάρχουσα εφαρµογή και κατόπιν να την νοικιάσουµε.  

• Μπορεί η λύση που θα προκύψει να µην καλύπτει τις ανάγκες µας. 
• Εντοπίστηκαν επτά παρόµοιες εφαρµογές. 

Option 3 : ∆ηµιουργία µιας νέας εφαρµογής που θα υποστηρίζεται από µια σταθερή platform.  
• Χρήση SharePoint  για την δηµιουργία της εφαρµογής   

Αυτή είναι µια Platform Που µας δίνει την δυνατότητα να δουλέψουµε σε αυτή έχοντας 
γρήγορα αποτελέσµατα καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες µας. 
 
Benefits Expected ( Προσδοκώµενα οφέλη) 
 

• 5% αύξηση πελατειακής βάσης για τα επόµενα τέσσερα χρόνια 
o Αυτό θα συµβεί εάν το προϊόν µας διαφοροποιείται από τον ανταγωνισµό και 

παρέχει λειτουργίες που δεν παρέχει ο ανταγωνισµός. 
• 50% µείωση εξόδων αποστολή για του επόµενους 12 µήνες  ( 600 $ ηµερησίως,  

132,000 $ κάθε χρόνο)  
• 66%  καθηµερινών εξόδων αποστολής για 18 µήνες. 
• 50% µείωση στον κύκλο εργασιών των πελατών (Αυτών που θα χρησιµοποιούν την 

εφαρµογή)  
• 20% Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών (ετησίως)  
• 80% Μείωση του κόστους αποστολής αντιγράφων των safety reports. 

 
Risks ( Κίνδυνοι) 
 

• Μπορεί η εφαρµογή να µην µπορεί να παρέχει στον πελάτη τις απαιτούµενες 
λειτουργίες.   

• Μερικοί χρήστες αντιστέκονται στην αλλαγή και δεν αποδέχονται web based safety 
reports 

• Οι ανταγωνιστές µπορεί ήδη να παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες µε αποτέλεσµα να 
µειωθούν µερικά από τα οφέλη που θα δηµιουργούσε η δική µας εφαρµογή (Πέντε 
πελάτες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για την εφαρµογή) 

• Μερικοί πελάτες µπορεί να εξακολουθούν να στέλνουν µε το ταχυδροµείο αλλά και 
µέσω του web based application κάτι το οποίο φυσικά θα αυξήσει το κόστος.  

• Το κόστος συντήρησης µπορεί να είναι µεγαλύτερο από αυτό που προϋπολογίσαµε. 
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Κόστη - Costs  
 

Περιγραφή Κόστος 
Εκτιµώµενο  κόστος Software  $ 6,000  
Εκτιµώµενο Initiation Costs (κόστος έναρξης) $ 6,000 
Εκτιµώµενο Development Costs (Κόστος ανάπτυξης) $ 22,000 
Εκτιµώµενο κόστος της περιόδου testing  $12,000 
Sub Total  $ 46,00 
Εκτιµώµενο Change Budget  - 30%  $ 13,800 
Σύνολο $ 59,800 

 
Ετήσιο κόστος: Περιγραφή  Κόστος 
Μελλοντικό κόστος συντήρησης ανά έτος $ 4,000 ανά έτος 
Ετήσιο κόστος Hosting  $ 3,000 ανά έτος 

 
       Εκτός σκοπού - Out of scope  

• Κόστος των  information sessions για τους πελάτες 
• Εγκατάσταση υποδοµήςIT για hosting  
• Αυτοµατοποιηµένη αποστολή reports από τους Safety Auditors (από τον χώρο του 

πελάτη) στα γραφεία της OSO 
• Προσωπικό για την εκπαίδευση του πελάτη 

 
Timescales – Χρονοδιαγράµµατα 
 

• Η συνολική διάρκεια του έργου είναι έξι µήνες 
Στάδιο Χρόνος Περιγραφή 
Έναρξη 1µήνας Έναρξη του έργου 
Στάδιο 2 2 µήνες Ανάπτυξη 
Στάδιο 3 1.5 µήνες Ανάπτυξη 
Στάδιο 4 1.5 µήνες Εγκατάσταση και υποστήριξη 

 
Η ανάπτυξη και εγκατάσταση θα διαρκέσει πέντε µήνες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reviewed By: CEO 
Approved By: CEO 
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Project Name:  Webdocs  
Author(s):  Project Manager  Document ID:  Project Product 

Description 
Document 9 

Role  Project Manager  Date:  21-06-2011 
Content:  
 
Project Product Description 
 
Σκοπός- Purpose 
 
Με αυτό το Project θα δηµιουργήσουµε ένα portal site το οποίο θα παρέχει την δυνατότητα 
για inspection/safety για όλους τους πελάτες. Οι πελάτες θα έχουν την δυνατότητα 
αναζήτησης συγκεκριµένων reports, print, link to reports, κ.τ.λ. 
 
Σκοπός - παροχή : 
 

• Μιας πολύτιµης υπηρεσίας για τους πελάτες που θα συµβάλει επίσης στην µείωση 
του κύκλου εργασιών των πελατών κατά 50%. 

• Σηµαντική µείωση του κόστους αποστολής των reports. 
• Σηµαντική µείωση της αποστολής αντιγράφων και κατ’ επέκταση του κόστους. 

 
Users- Χρήστες  
 

• Clients:       Safety προσωπικό που διαβάζει τα safety reports.  
• Clients:       Facility / Maintenance που είναι υπεύθυνο για τον εξοπλισµό  
• OSO:    Internal Administration προσωπικό που γράφει τα reports και τα εισάγει στην 

database. 
• OSO:    Safety Inspectors που θα έχουν πρόσβαση σε παλαιότερα safety reports.  

 
Composition – Σύνθεση 
 

• SharePoint Server 
• File Import Tool 
• Security Layer  
• Search Interface 
• Upload Tool (from local client DB to ftp) 
• Client UI  
• Administration Layer 
• PDF Printer (Word to PDF) 

 
Derivation – Παραγωγή 

• SharePoint Server (Μετατροπή υπαρχόντων προϊόντων) 
• Upload δυο φορές την µέρα bulk αρχείων (σχεδιασµός προδιαγραφών) 
• ∆υνατότητα µετατροπής σε λίστες (σχεδιασµός προδιαγραφών) 
• Εκτύπωση σε  PDF (σχεδιασµός προδιαγραφών) 
• Λεπτοµερής καταγραφή δραστηριοτήτων log file (σχεδιασµός προδιαγραφών)  
• Μετατροπή σε PDF format (σχεδιασµός προδιαγραφών) 
• Ενηµέρωση πελάτη και διαχειριστή µε email για επιτυχές upload (σχεδιασµός 

προδιαγραφών  
• ∆ηµιουργία δεδοµένων σε XML format (σχεδιασµός προδιαγραφών) 
• Εγγραφή XML δεδοµένων στην φόρµα (σχεδιασµός προδιαγραφών) 
• Εισαγωγή PDF αρχείων (σχεδιασµός προδιαγραφών) 

Skills Required – Απαιτούµενα προσόντα  
• Business Process Analysis 
• Προγραµµατισµός σε .NET 
• SharePoint αρχιτεκτονική 
• SQL προγραµµατισµό. 
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Προσδοκώµενη ποιότητα από τον πελάτη 
 
   Το σύστηµα πρέπει να καλύπτει όλες τις ανάγκες – λειτουργίες όπως αναζήτηση report, 
εµφάνιση reports, report downloads, νέα report requests, URL links σε έγγραφα, εύκολή 
πρόσβαση στην  τεχνική υποστήριξη του συστήµατος. 
Η εφαρµογή πρέπει να είναι απλή και εύκολη στην χρήση (να απαιτείται ο ελάχιστος χρόνος 
εκπαίδευσης), να µας παρέχει την δυνατότητα εύκολης αναζήτησης εγγράφων.  
 
Customer Quality Expectations  
Προσδοκίες ποιότητας του πελάτη 

MoSCoW Measure  
Μέτρηση 

Tolerance  
Ανοχές 

Αναζήτηση ευκολία στην χρήση  M έρευνα 80%-90%  
Χρόνος αναζήτησης :  < 3 sec M επιθεώρηση +-30%  
Συνδυαστική αναζήτηση (and + or ) M επιθεώρηση Καµία 
Αναζήτηση µε κριτήρια (τοποθεσία, ηµεροµηνία κτλ.)  M επιθεώρηση Καµία 
Τοπικός χρήστης χρόνος αναζήτησης:  < 10 seconds  M επιθεώρηση  +-20% 
Τοπικός χρήστης:  UI – Ευκολία στην χρήση µε  Quick 
Reference sheet  

M επιθεώρηση  

URL Link σε κάθε safety report M επιθεώρηση Καµία 
Σήµανση ως αναγνωσµένου και µη αναγνωσµένου βάση 
του User ID  

S επιθεώρηση Καµία 

Αυτόµατη εκτύπωση/αποθήκευση εγγράφου σε PDF 
format  

M επιθεώρηση Καµία 

PDF µορφή του αρχείο πανοµοιότυπο µε το πρωτότυπο S επιθεώρηση 80% -90% 
 
Acceptance Criteria – Κριτήρια αποδοχής της εφαρµογής: (Χρησιµοποιούνται κατά την 
ολοκλήρωση – παράδοση του έργου). 
Προτεραιότητα στα κριτήρια αποδοχής της εφαρµογής είναι ότι το προϊόν θα ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες του πελάτη πριν το παραλάβει. Σε αυτό το Project κύριο σηµείο είναι ότι για 
αυτό που πλήρωση ο πελάτης και για τις λειτουργίες που θα χρησιµοποιούν οι safety 
inspector δεν υπάρχουν εκκρεµότητες και σηµεία που δεν λειτουργούν σωστά σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις. 
 
Acceptance Criteria  
Κριτήρια αποδοχής 

MoSCoW  Ναι/Όχι 

Αναζήτηση ευκολία στην χρήση  M Ναι 

Χρόνος αναζήτησης :  < 3 sec M Ναι 
Συνδυαστική αναζήτηση (and + or ) M Ναι 
Αναζήτηση µε κριτήρια (τοποθεσία, ηµεροµηνία κτλ.)  M Ναι 
Τοπικός χρήστης χρόνος αναζήτησης:  < 10 seconds  M Ναι 
Τοπικός χρήστης:  UI – Ευκολία στην χρήση µε  Quick Reference sheet  M Ναι 
URL Link σε κάθε safety report M  Ναι 
Σήµανση ως αναγνωσµένου και µη αναγνωσµένου βάση του User ID  S Ναι 
Αυτόµατη εκτύπωση/αποθήκευση εγγράφου σε PDF format  M Ναι 
PDF µορφή του αρχείο πανοµοιότυπο µε το πρωτότυπο S Ναι 
 
Project Level Tolerances – Επίπεδα ανοχής στο έργο 
 

� Τα επίπεδα ανοχής του έργου µπορεί να αποτελούν κριτήρια αποδοχής του έργου. 
� Η µέθοδος αποδοχής είναι το µέσο µε το οποίο επιβεβαιώνεται η αποδοχή του έργου.  

Η αποδοχή των ευθυνών καθορίζουν για το ποιος θα είναι υπεύθυνος για την επιβεβαίωση 
της αποδοχής. 
 
 
 
 
 

Reviewed By: Senior user 
Approved By: Executive  
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Project Name:  Webdocs  
Author(s):  Project Manager  Document ID:  Project Approach – 

Προσέγγιση του Project 
Document 10  

Role  Project Manager  Date:  21-06-2011 
Content:  
 
   Μετά από συζητήσεις και καταγραφές στο  Project Board, ο Project Manager και ο 
Executive αποφασίζουν για την δουλειά που θα ανατεθεί στην ShareTech. Η ShareTech  είναι 
µια SharePoint architecture εταιρεία. Είναι µια µικρή εταιρεία αλλά γνωρίζει πολύ καλά το 
αντικείµενο Share point και έχει την δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες σε µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις. 
Οπότε η προσέγγιση θα είναι η παρακάτω: 

• Το Web Docs είναι ένα standalone project.∆εν αποτελεί µέρος ενός προγράµµατος. 
• Το Project Web Docs είναι ένα project normal scale.   
• To Project έχει κινδύνους σε µεσαίο επίπεδο διότι χρησιµοποιούµε Share point η 

οποία έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές παρόµοιες εταιρείες και σε παρόµοια portal/ 
document sharing εφαρµογές 

• Το Project θα αποτελεί διασύνδεση των πελατών µε την εταιρεία µας.     
• Το κόστος κυµαίνεται σε κανονικά επίπεδα και θα γίνει hosting σε άλλη εταιρεία για 

να αποφύγουµε αρχικά το κόστος επένδυσης του εξοπλισµού και των παρελκόµενων 
που απαιτείται για αυτό.    

• Το Project αποτελείται από δυο µεγάλα µέρη. Την ανάπτυξη και την εκτέλεση του. 
Κάθε µέρος του µπορεί να αποτελείται από δυο ή και περισσότερα βήµατα. 

• Η ανάπτυξη θα δοθεί Outsourced σε εξωτερικό συνεργάτη, την ShareTech Που 
πληροί τις προϋποθέσεις για να το υλοποιήσει. 

• Το σύστηµα θα γίνει hosting σε εταιρεία εξωτερικό συνεργάτη. 
• Οι System Administrators για την OSO θα εκπαιδευτούν από την ShareTech. 
• Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης η δοκιµαστική περίοδος θα πραγµατοποιηθεί 

από προσωπικό της δικής µας εταιρείας. 
• Η υπηρεσία θα ξεκινήσει αρχικά µε δυο πελάτες και στην συνέχεια θα ενσωµατωθούν 

νέοι και παλαιοί πελάτες στο σύστηµα. 
∆οµή του Project Management 

Senior User: Έχουµε τρία µέλη  
• Service Manager  
• Account Manager  
• Senior Safety Inspector  
•  

Senior Supplier:  Έχουµε δυο µέλη  
• CFO  
• Procurement Manager (Υπεύθυνος προµηθειών) 

H περιγραφή των ρόλων στο Project µπορούν να συµπεριληφθούν σε αυτό το έγγραφο. Αν 
και σε ορισµένα Project τοποθετούνται στο κεντρικό µέρος της περιγραφής του έργου έχοντας 
ένα Link. Η προσέγγιση του Project (Project approach) βοηθά στο να έχουµε µικρότερο 
διαχειριστικό κόστος των εγγράφων. 
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Project Name:  Webdocs  
Author(s):  Project Manager  Document ID:  Identify Products  (Product 

Based Planning) 
Αναγνώριση των προϊόντων 
Document 11  

Role  Project Manager  Date:  21-06-2011 
Content:  
 
Αναγνώριση των προϊόντων που θα  

• Μπορούµε να ανατρέξουµε στο Prince 2 manual εφ όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
 

User 
Training 
Material

Client
User 

Interface

Admin
Client UI

Notifications

FTP Upload
Module

PDF 
Creator

Import
Tool

Security
Layers

Search

Hardware Security Portal
Print 

2 PDF

Email 
Server

Product that will be created during the project

External product that will  be used by the final product  

Forget 
Password

Company
Logo

 
 
 

 
 



- 94 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 95 - 

 

Project Name:  Webdocs  
Author(s):  Project Manager  Document ID:  Product Description 

Search 
Document 12 

Role   Date:  21-06-2011 
Content:  
 
Σκοπός - Purpose  
 

• Σκοπός αυτού του έργου να είναι γρήγορη και εύκολη αναζήτηση όλων των 
εγγράφων που είναι καταχωρηµένα στην βάση δεδοµένων. 

• Τα αποτελέσµατα πρέπει να είναι κατανοητά και να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και επιπλέον στάδια 
επεξεργασίας. 
 

Σύνθεση - Composition  
 

• Η συγκεκριµένη λειτουργία αναζήτησης θα µας δοθεί έτοιµη από τηνSharePoint 
• Search User Interface   
• Αποτελέσµατα του  Search User Interface  

 
Παραγωγή - Derivation  
 

• Απαιτήσεις του χρήστη και προδιαγραφές 
• User Interface σχεδίαση για την αναζήτηση και τα αποτελέσµατα τους (search 

and results)  
• Ανάπτυξη πλατφόρµας 

 
Μορφή και παρουσίαση - Format and presentation  
 

• Το προϊόν είναι Onlineκαι µπορεί να απεικονιστεί από web interface 
• Αυτό είναι το search User Interfaceπου ζητήθηκε από την OSO 

 
 

• Αυτό είναι το αποτέλεσµα της σελίδας που προτάθηκε από την OSO. 
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∆εξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη 
 
Development skills 

• .NET  
• Γνώση Search Facility  
• Γνώση των  Internet Browsers   

 
Quality Criteria  

• Η αναζήτηση θα πρέπει να γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται εκπαίδευση 
• Οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν τα meta data fields και το πεδίο 

search from 
• Τα Date fields πρέπει να έχουν την δυνατότητα Calendar UI και να µπορείς να 

επιλέξεις και συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. 
• Τα αποτελέσµατα πρέπει να απεικονίζονται όπως παραπάνω 
• Popup message over attach icon in results (“Click here to open report”)   
• Popup message over document icon in results (“Click here to open meta data 

page”)    
• PDF αρχεία πρέπει να απεικονίζονται σε παράθυρο 
• Η εφαρµογή πρέπει να υποστηρίζεται από όλους τους browsers (IE, Fire Fox 

and Safari)   
• Η ποιότητα όσον αφορά τον χρόνο απόκρισης της αναζήτησης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 2.5 δευτερόλεπτα 
 

Ανοχές στην Ποιότητα, Μέθοδος, Απαιτούµενες δεξιότητες 
 

Description 
Περιγραφή 

Tolerance 
Ανοχές 

Method  
Μέθοδος 

Skills Required 
Απαιτούµενες 
δεξιότητες 

Χρόνος αναζήτησης  < 2.5 seconds +-20%  Χρονόµετρο   Αντίληψη στην 
αναζήτηση 

User Interface – Χρήση χωρίς εκπαίδευση των 
9 από τα 10 ατόµων 

+10%  Έρευνα Interviewing 

User Interface – Να εµφανίζεται παρεµφερές µε 
το Screen shot  

Καµία Επιθεώρηση UI Experience 

User Interface -  Τα αποτελέσµατα του Interface 
να εµφανίζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

Καµία   Επιθεώρηση UI Experience 

 
 
Χαρακτηριστικά ποιότητας 
 

Description 
Περιγραφή 

Approver 
Εγκρίνει 

Χρόνος αναζήτησης  < 2.5 seconds  S User 
User Interface – Χρήση χωρίς εκπαίδευση των 9 από τα 10 
ατόµων 

S User 

User Interface – Να εµφανίζεται παρεµφερές µε το Screen 
shot  

S User 

Τα αποτελέσµατα του Interface να εµφανίζονται σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές  

S User 
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Project Name:  Webdocs  
Author(s):  Executive  Document ID:  Business Case  

Document 13 
Role   Date:  21-06-2011 
Content:  
 
Executive Summary – Περίληψη 
 
Το έργο αυτό θα µας επιτρέψει να κάνουµε τα παρακάτω τους επόµενους 24 µήνες: 

• Καλύτερες υπηρεσίες και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πελατών. 
• Μείωση κόστους περισσότερο από  $100,000 ετησίως   
• Αύξηση πελατειακής βάσης στα  $ 47,000 ετησίως   
• Αντιστρόφως ανάλογη µείωση κύκλου εργασιών του πελάτη µε την ικανοποίηση του 

πελάτη από τις υπηρεσίες που θα του προσφέρει το σύστηµα  
 
Reasons / Objectives  - Λόγοι /Στόχοι 
 
Κύριος λόγος ύπαρξης του Project είναι η µείωση του διαχειριστικού κόστους και του κόστους 
εκτύπωσης - αποστολής των reports µέσω ταχυδροµείου από τους πελάτες.  Υπάρχουν και 
επιπλέον λόγοι ύπαρξης του όπως βλέπουµε παρακάτω: 

• Αποστολή reports σε 2 ηµέρες , ενώ πρώτα χρειαζόντουσαν τουλάχιστον 4 ηµέρες. 
• Προβολή όλων των reports online. 
• Μείωση του κύκλου εργασιών των πελατών εφ’ όσον ο πελάτης ενσωµατώσει το 

σύστηµα στην καθηµερινή εργασία του και αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
• Όλο και περισσότεροι πελάτες ζητούν πληροφορίες για το συγκεκριµένο σύστηµα εκ 

των οποίων δυο από αυτούς αποτελούν το 20% του συνολικού τζίρου της εταιρείας 
µας.  

Στόχος του Project είναι να δηµοσιεύει Online την πλειοψηφία των reports online σε ένα 
ασφαλές portal προς τους πελάτες και το σύστηµα να είναι σε λειτουργία µέσα στους 
επόµενους 6 µήνες στο 10% των πελατών µας και σε 12 µήνες σε όλους τους πελάτες µας 
που επιθυµούν να λαµβάνουν ηλεκτρονικά τα reports. 
 
Options – Επιλογές  
 
Λόγω έλλειψης in house πόρων σε web applications οι επιλογές µας είναι οι παρακάτω : 
Option 1:  Do nothing – καµία ενέργεια  

Η επιλογή το να µην κάνεις καµία ενέργεια θα έχει τις ακόλουθες συνέπειες: 
• Το κόστος της αποστολής report θα παραµείνει πολύ υψηλό.   
• Πολλοί πελάτες θα αναζητήσουν στον ανταγωνισµό παρόµοιες υπηρεσίες και στο 

τέλος θα χαθούν ως πελάτες µας. 
• Οι πελάτες θα χρειάζονται 3-4 ηµέρες για τα reports  

Option 2 :  Ενεργούµε κατά το ελάχιστο  
Χρήση µιας ασφαλούς online shared-drive λειτουργίας 
Αυτή θα αποτελεί µια πολύ φτηνή λύση για τον πελάτη διότι τα reports θα αντιγράφονται σε 
ένα Shared-drive και θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτά από τους πελάτες µας. 
Με την παραπάνω προσέγγιση δεν θα έχουµε την δυνατότητα να προσφέρουµε επιπλέον 
δυνατότητες στους πελάτες όπως: 

• Επισκόπηση των βασικών πληροφοριών. 
• Απλή λειτουργία αναζήτησης. 
• Θα υπάρχει χώρος για να καταχωρούνται τα σχόλια των ίδιων των πελατών. 
• Εύκολος τρόπος περιήγησης στα αρχεία 

Option 3:   Κάποια ενέργεια όπως: 
• Ανάπτυξη µιας ξεχωριστής online εφαρµογής πάνω σε µια γνωστή και διαδεδοµένη 

document management platform. 
• Το Share Point είναι µια Platform ανάπτυξης εφαρµογών για εφαρµογές που 

αφορούν documents τα οποία θα διαχειρίζονται µέσω web interface και θα µας 
δίνουν την δυνατότητα την πλειοψηφία των απαιτούµενων λειτουργιών ως standard.   

  
 Option 4 : Η καλύτερη επιλογή σύµφωνα µε τις ανάγκες µας 



- 98 - 

 

 Η SharePoint είναι µια καλά υποστηριζόµενη platform και χρησιµοποιείται από εταιρείες µε 
εµπειρία και γνώση στις Share Point εφαρµογές.H Share Tech είναι µια από αυτές και έχει 
ολοκληρώσει στο παρελθόν µε επιτυχία ανάλογες εφαρµογές για άλλες εταιρείες. 
 
Expected Benefits – Αναµενόµενα οφέλη 
 
Τα  παρακάτω οφέλη µας δόθηκαν από ένα Senior User. Περισσότερες πληροφορίες 
µπορούµε να βρούµε στο  Benefits Review Plan.  Όλα τα οφέλη έχουν εναρµονιστεί σύµφωνα 
µε την επιχειρησιακή στρατηγική και είναι τα παρακάτω:  

• Να γίνει πιο αποτελεσµατική η εταιρεία,  
• Χαµηλότερα διαχειριστικά κόστη 
• Αµεσότερη διαχείριση καταστάσεων θετικών ή αρνητικών 
• Βοήθεια στην λήψη αποφάσεων 
• Αύξηση σηµαντικών πελατών 
• Αποτελεσµατικότερη και κατ’ επέκταση καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.  
•  

Τα αναµενόµενα οφέλη είναι:  
3) 50% µείωση καθηµερινού κόστους λειτουργίας για 12 µήνες  
4) 66% καθηµερινού κόστους λειτουργίας για 18 µήνες 
5) 50% µείωση του κύκλου εργασιών των πελατών που θα χρησιµοποιήσουν το 

σύστηµα για 4 χρόνια. 
6) 20% βελτίωση στην εξυπηρέτηση πελατών (ετήσιος έλεγχος)  
7) 80% µείωση του κόστους αποστολής επιπλέον αντιγράφων reports στις εταιρείες. 
8) 4% αύξηση νέων πελατών (από την στιγµή που το σύστηµα θα βγει στην παραγωγή)  

Αυτό έχει µειωθεί από  5% σε 4% δεδοµένου ότι οι πελάτες που θα 
παρουσιάζουν κέρδος 800 $ ετησίως θα λογίζονται ως πελάτες 

Τα αναµενόµενα οφέλη υπολογίζονται να γίνουν αντιληπτά µε από 18 µήνες που το 
σύστηµα θα έχει τεθεί σε εφαρµογή. Για αυτό τα οφέλη που θα προκύψουν πρέπει να 
γίνονται µετρήσεις κάθε 12 µήνες, κάθε 18 µήνες, κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια και κάθε 4 
χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου. 
 

Expected Dis-benefits – Αναµενόµενα µη-οφέλη 
 

• ∆υο από τις υπάρχουσες θέσεις διαχείρισης θα πάψουν να υφίστανται , αλλά στα 
συγκεκριµένα άτοµα µπορεί να δοθεί νέος ρόλος στην εταιρεία. 

• Μερικοί από τους πελάτες θα εξακολουθούν να επιθυµούν την αποστολή των reports 
µέσω κανονικού ταχυδροµείου ωστόσο αυτό θα αυξήσει το κόστος και οι 
περισσότεροι πελάτες θα επιθυµούν την On line πρόσβαση στα reports   

• Νέα ετήσια κόστη που θα προστεθούν στην εταιρεία: 
o Ετήσια κόστη συντήρησης του συστήµατος:   $ 4,000 
o Ετήσια κόστη hosting της εφαρµογής  :    $ 3,000 

 
Timescales – Χρονοδιαγράµµατα 
 
Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 6 µήνες , θα πρέπει να ξεκινήσει από τον 1ο µήνα και να 
ολοκληρωθεί στον 6ο . Θα πρέπει να συνυπολογιστεί και τυχόν µεταβολή του κόστους 
ανάπτυξης και εκτέλεσης του έργου. 

Stage - Στάδιο Time – 
Χρονική 
διάρκεια 

Description - Περιγραφή 

Στάδιο έναρξης 1 µήνας Project Initiation – Έναρξη του έργου 
Στάδιο 2 2 µήνες Develop prototype – Ανάπτυξη πρωτοτύπου 
Στάδιο 3 1.5 µήνες Develop and test the application  - Ανάπτυξη και 

δοκιµή της εφαρµογής 
Στάδιο 4 1.5 µήνες Implement for 10% of clients and close the project – 

Εφαρµογή για το 10% των πελατών και ολοκλήρωση 
του έργου. 

Σύνολο 6 µήνες   
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Costs – Κόστος 
 

Description - Περιγραφή Costs  
Εκτιµώµενο κόστος Software $ 6,000  
Εκτιµώµενο Initiation κόστος $ 6,000 
Εκτιµώµενο development κόστος $ 26,000 
Εκτιµώµενο κόστος για  testing $ 8,000 
Κόστος εκπαιδευτικού υλικού  $ 3,500 
∆ιαχειριστικό κόστος του έργου  $ 7,000 
Σύνολο $ 56,500 

 
Κόστος λειτουργίας και κόστος συντήρησης  
 

Ετήσιο κόστος : Περιγραφή  Ετήσιο 
κόστος 

Μελλοντική ετήσια σύµβαση 
συντήρησης 

$ 4,000 

Ετήσιο κόστος Hosting  $ 3,000 
 

Σηµείωση:  Change Budget (30%) και Risk Budget (20%) έχουν υπολογιστεί στο Project Plan. 
 
Investment Appraisal – Αξιολόγηση επενδύσεων 
 

Συνολικό κόστος   Ποσό 
Συνολικό κόστος του έργου    $ 56,500 
Κόστος των  dis-benefits (νέα κόστη για την 
υποστήριξη του συστήµατος) 

$7,000 ανά έτος 

Συνολικό κόστος % Ποσό 
50% µείωση του κόστους σε 12 µήνες  $ 77,880 
66% ηµερήσια µείωση του κόστους σε 18 µήνες  $ 102,801  
75% µείωση του κόστους σε 2 χρόνια  $ 116,820 
4% Αύξηση των πολύτιµων πελατών  ($ 800 κέρδος) 
* 

$ 47,200 (59 πελάτες µε  $ 800) 

 
Ανάλυση οφέλους - Cost Benefit Analysis  

Χρόνος 0 1 2 3 4 

Κόστη -$60,000 -$7,000 -$7,500 -$8,000 -$8,500 

Κέρδη από αποταµίευση $0 $33,125 $87,450 $99,375 $106,000 
Benefits in Sales- Κέρδη 
από πωλήσεις $0 $23,500 $70,500 $117,500 $164,500 

Συνολικό κέρδος $0 $49,625 $150,450 $208,875 $262,000 

Ταµειακές ροές (ανά έτος) -$60,000 $42,625 $142,950 $200,875 $253,500 

Συνολική ρευστότητα -$60,000 -$17,374 $125,576 $326,451 $579,951 
 

Ηµερήσιο κόστος  $530,00 

Ετήσιο κόστος (250 ηµέρες) $132.500,00 

25% µείον σε  κόστος $33.125,00 

66% συν σε  κόστος $87.450,00 

75% συν σε  κόστος $99.375,00 

80% συν σε κόστος $106.000,00 
 

• Αυτός είναι ένας πίνακας που υπολογίσαµε το όφελος που αποκοµίσαµε από το 
έργο. 

• Οι ταµειακές ροές απεικονίζουν τα ετήσια κέρδη και ζηµιές. 



- 100 - 

 

• Η συνολική ρευστότητα  (προστίθενται µαζί κάθε χρόνο) και οι ταµειακές ροές 
απεικονίζουν τα συνολικά κέρδη και ζηµιές. 

• Στο τέλος του 4ου έτους λειτουργίας του συστήµατος θα µας έχει αποδώσει κέρδος 
$579.000 σε µια επένδυση 60.000$ που πραγµατοποιήθηκε και κατά προσέγγιση έχει 
7.500$ ετήσια λειτουργικά κόστη. 

Risks – Κίνδυνοι 
• Υπάρχει πιθανότητα να µην µπορούν να δοθούν στον πελάτη όλες οι απαιτούµενες      

λειτουργίες προς χρήση. 
• Μερικοί χρήστες δεν αποδέχονται τα on line safety reports 
• Ο ανταγωνισµός µπορεί να προσφέρει παρεµφερείς υπηρεσίες και αρκετοί (5) 

µεγάλοι πελάτες έχουν ξεκινήσει να χρησιµοποιούν παρόµοια συστήµατα. 
• Μερικές εταιρείες εξακολουθούν να αποστέλλουν τα reports µέσω κανονικού 

ταχυδροµείου. 
• Το κόστος υποστήριξης του συστήµατος µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το µέγιστο 

αποδεκτό από τον πελάτη. 
• Η Share Tech µπορεί να µην δώσει προτεραιότητα στο δικό µας Project, ενώ µπορεί 

να χρησιµοποιήσει Junior developers αυξάνοντας δραµατικά τους κινδύνους στο 
Project. 
 

Αξιολόγηση των κινδύνων – Επίδραση , Πιθανότητα  & χρονικό διάστηµα  
Impact - Επίδραση:    Low < $500    Medium= $500 - $4000   High = > €4000    
Probability - Πιθανότητα:    10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%  
Proximity - Εγγύτητα:    Short Term (1 month), Medium Term (2-8), Long Term (> 8 months)  
 

Περιγραφή κινδύνου  Επίδραση Πιθανότητα  Χρονικό 
διάστηµα 

Ποιότητα  Low  10% Short term 
… Medium 20% Short term 
…. High 40% Short term 

 
Αποφασίζουµε την αντίδραση στον κίνδυνο σε αυτά τα 3 επίπεδα και επιλέγουµε 
 
• Negative Risks (Αρνητική επίδραση κινδύνου) : Αποδοχή, Μετάδοση, Συµµετοχή και 

µείωση αποδοτικότητας   
• Positive Risks (Θετική επίδραση του κινδύνου)  : Εκµετάλλευση (χρήση) Ενίσχυση, 

Συµµετοχή,  απόρριψη 
Αντίδραση στον κίνδυνο:    
Λόγω το ότι η Share Tech θα µας υπολογίζει ως µικρό πελάτη :  

• Πιθανότητα να δοθεί το Project σε Junior Developers   
• Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα µιας εφαρµογής που δεν θα χρησιµοποιείται� θα 

χαθούν πελάτες, δεν θα υπάρχει µείωση του κόστους, extra κόστος για να 
ολοκληρωθεί η εφαρµογή. 

Περιορισµός της αρνητικής επίδρασης : 
• Να ζητηθούν τα CV των Developers 
• Μπορεί να προταθεί στην Share Tech να µπει το Logo τους στην εφαρµογή (Αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσµα να είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά το Project δίνοντας 
πιθανότατα προτεραιότητα στο Project      

Response Category = Reduce  
Κίνδυνος Επίδραση  Πιθανότητα Χρονικό 

διάστηµα  
Αντίδραση 

Κίνδυνος 1 High  < 10% Short term Ασφάλιση 
Κίνδυνος 2 Medium 20% Med term  Καλύτερο 

Συµβόλαιο 
Κίνδυνος 3 High 40% Long term Επέκταση της 

σύµβασης 
 
 
Reviewed By: CFO   
Approved By: CEO Executive    
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Project Name:  Webdocs  
Author(s):  Project Manager  Document ID:  Lessons Log 

Document 14 
Role   Date:  21-06-2011 
Content:  

 
 
α/α + 

- 
Συστάσεις Έγινε 

έλεγχος 
Ηµεροµηνία 
ελέγχου 

Priority 
Προτεραιότητα 

(1,2,3) 
1 - Testing: Χρειάζεται µια διαδικασία ελέγχου ώστε 

να διασφαλιστεί η παράδοση ενός συστήµατος 
που λειτουργεί 

Ναι 14/9 2 

2 - Remote Access: Πρόσβαση του προµηθευτή και 
την οµάδα ανάπτυξής του στην In-house 
database 

Ναι 14/9 2 

3 - Υποστήριξη Browser: Για IE, FireFox, Chrome, 
Safari 

Ναι 14/9 1 

4 + Παρόµοια Projects:  Η Share Tech έχει 
υλοποιήσει παρόµοια Projects  

Όχι 14/9 1 

5 - Παροχή ενός PDF και α Flash Demo του 
συστήµατος – Παρουσιάζοντας την ευκολία 
χρήσης του και τον τρόπο χρήσης του. 

Ναι 14/9 2 

6 + Κατάλογος διαθέσιµου καταλόγου επέκτασης  Όχι 26/9 2 
7 - Συνολική εικόνα χρόνου ανάπτυξης και κόστους  Όχι 26/9 2 
8 + Επισκόπηση παρόµοιων έργων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί  
Όχι 26/9 3 

9 + Επισκόπηση το πώς λειτουργεί το σύστηµα στην 
Electricity (Θετικά και αρνητικά)  

Όχι 03/10 3 

10 + Hosting:  Χρήση Host-Plaza υπηρεσιών –  
Εξειδίκευση σε Share Point Hosting , υπηρεσία 
και κόστος είναι ανταγωνιστικά  

Όχι 03/10 3 

11 + Χρόνος ανάπτυξης: Ιδέες της Electricity Όχι 03/10 2 
12 + User Interface: Ιδέες της Electricity Όχι 03/10 3 
13 + Training: Χρήση Flash video για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς – Εξοικονόµηση χρόνου που απαιτείται 
για εκπαίδευση   

Ναι 3/10 2 

(+)Θετική επίδραση στο project, (-) αρνητική επίδραση, (priority) σπουδαιότητα του έργου 
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Project Name:  Webdocs  
Author(s):  Project Board  Document ID:  Issue report 

Document 15 
Role   Date:  21-06-2011 
Content:  

 
Προβλήµατα και αναφορές 

• Ο Account Manager ενηµέρωσε ότι δυο από τους µεγαλύτερους πελάτες επιθυµούν 
να µπορούν να βλέπουν την ιστοσελίδα µε Ipad. 

• Η οθόνη του Ipad είναι µικρότερη και δεν απεικονίζεται σωστά η σελίδα. 
• Ο Account Manager ενηµέρωσε για τα παραπάνω στο µέσω του δεύτερου σταδίου 

ανάπτυξης. 
• Οι συγκεκριµένοι πελάτες (2) αποτελούν το 12% των συνολικών εργασιών µας σε 

εξέλιξη. 
• Αυτή η αλλαγή επηρεάζει την όψη της κυρίως σελίδας και της σελίδας αναζήτησης. 
• Οι πελάτες δεν θα ενδιαφερθούν να χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή εάν δεν επιλυθεί 

το συγκεκριµένο πρόβληµα. 
  

Σηµείωση : Εάν το πρόβληµα βγάζει εκτός ορίων ανοχής το συγκεκριµένο στάδιο τότε η 
αλλαγή πρέπει να ενσωµατωθεί στο Issue Report και στην ουσία γίνεται και Exception Plan το 
οποίο πρέπει  να αποσταλεί στο Project Board. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reviewed By: Project Board 
Approved By: Project Board 
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Συµπεράσµατα  
 
  Η σύγχρονη εποχή απαιτεί σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα τα οποία έχουν την δυνατότητα 
να επεξεργάζονται πολυσύνθετα δεδοµένα δίνοντας µας πληροφορίες για την ορθή και άµεση 
λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο τελικού αποδέκτη. Η οµαλή 
λειτουργία ενός οργανισµού εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εναρµόνιση του ανθρώπου µε το 
σύστηµα βοηθώντας παράλληλα στην εξέλιξη του τρόπου σκέψης του ατόµου και στον τρόπο 
λειτουργίας του οργανισµού. Μπορούµε πολύ απλά να συγκρίνουµε ποια ήταν η δοµή και η 
ταχύτητα επεξεργασίας των δεδοµένων στον τραπεζικό κλάδο και ποια είναι σήµερα.  
   Η άµεση πρόσβαση στην πληροφορία δίνει τεράστια πλεονεκτήµατα προστατεύοντας σε πολλές 
περιπτώσεις τον τελικό αποδέκτη. Η αλληλεπίδραση ανθρώπου και µηχανής οδηγούν στην 
ανάπτυξη εφ όσον γίνεται ορθή χρήση του συστήµατος αυτού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µη ορθή 
χρήση των συστηµάτων (που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην αντίσταση στην αλλαγή) έχει 
καταστροφικές συνέπειες για τον οργανισµό . Για αυτό το λόγο πρέπει να δίνεται µεγάλη προσοχή 
στην µελέτη του συστήµατος και την συνεργασία των οµάδων ανάπτυξης του συστήµατος µε τον 
χρήστη. Κατά την συνεργασία αυτή προκύπτουν πληροφορίες ζωτικής σηµασίας για την οµαλή 
εισαγωγή του συστήµατος στην καθηµερινότητα του χρήστη καταρτίζοντας παράλληλα σωστά µε 
σκοπό την γνώση και αξιοποίηση του συστήµατος. Στον ιδιωτικό τοµέα στην Ελλάδα γίνονται 
µεγάλες προσπάθειες αλλαγής τεχνολογικής κουλτούρας κάτι που δυστυχώς στον ∆ηµόσιο τοµέα 
γίνεται µε πολύ χαµηλότερο ρυθµό. 
  Στην συγκεκριµένη µελέτη διαπιστώθηκε ότι η επιτυχία ενός συστήµατος βασίζεται σε τεχνικές, 
µεθόδους και µοντέλα τα οποία θα συνθέτονται µε τέτοιο τρόπο ώστε το ένα να είναι συνέχεια του 
άλλου. Αυτό φυσικά βασίζεται στο ανθρώπινο στοιχείο και την ύπαρξη εµπειρίας και πρωτοβουλίας 
που αξιοποιείται στην εκάστοτε περίπτωση διαχωρίζοντας έτσι τον άνθρωπο από την µηχανή. Η 
µηχανή έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται δεδοµένα µε µεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια, αλλά ο 
άνθρωπος είναι εκείνος που διαχειρίζεται την όλη κατάσταση.  
   Με την χρήση των µοντέλων ανάπτυξης Π.Σ, της µεθόδου διαχείρισης ενός έργου και τα τελικά 
κριτήρια αξιολόγησης µε την δηµιουργία µοντέλου αξιολόγησης διαπιστώνουµε ότι η καταγραφή 
προσωπικών εµπειριών και η χρήση παλαιότερης γνώσης στην ουσία είναι µια από τις βασικότερες 
αρχές ανάπτυξης ιεραρχώντας τις προµελετηµένες διαδικασίες συµπεριλαµβανοµένων και των 
εναλλακτικών σχεδίων δράσης στην περίπτωση αλλαγής δεδοµένων. Η κατάσταση αυτή στην 
σύγχρονη εποχή κοστολογείται και υπολογίζεται τόσο σε απόλυτους αριθµούς και απόδοση σε 
χρήµα όσο και σε άυλα στοιχεία όπως η γνώση, η εξέλιξη κ.α. 
   Η συλλογή πληροφοριών µε την χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων βοηθά στην λήψη 
αποφάσεων προστατεύοντας τον χρήστη και τον οργανισµό από λάθη τα οποία πιθανό να έχουν 
τεράστιο κόστος. Μπορούµε να φανταστούµε µε τα δεδοµένα της σηµερινή εποχής τι συνέβαινε σε 
ένα τραπεζικό οργανισµό εάν κατέρρεε µέρος των πληροφοριακών συστηµάτων. Επί της ουσίας ο 
οργανισµός δεν θα µπορούσε να λειτουργήσει δηµιουργώντας τεράστιο πρόβληµα τόσο στους 
πελάτες όσο και στον οργανισµό πλήττοντας την αξιοπιστία του, κάτι το οποίο έχει πάρα πολλές 
προεκτάσεις. Η αλλαγή στην κουλτούρα των χρηστών στην Ελλάδα και η εναρµόνιση της µηχανής 
µε τον άνθρωπο είναι ο στόχος των σηµερινών συστηµάτων µε την προϋπόθεση ότι το σύστηµα το 
οποίο υλοποιήθηκε καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες του οργανισµού.    
Η αποδοτικότητα των επενδύσεων πληροφορικής σχετίζεται άµεσα µε τον τρόπο εφαρµογής τους. 
Η OSO  αναπτύσσοντας ουσιαστικά µια αυτόνοµη µονάδα για κάθε έργο της, στελεχωµένη από 
κατάλληλο δυναµικό, έχει επιτύχει να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία συστήµατα µε 
µεγάλη αποδοχή και επιτυχία. Παράλληλα οι παραπάνω στόχοι επιτεύχθηκαν χωρίς µεγάλες 
αποκλίσεις από τον αρχικό τους προγραµµατισµό. Οι παραπάνω λόγοι που αναφέρονται στην 
ανάλυση του Business Case είναι οι πιο βασικοί που µπορούν να εντοπιστούν οι οποίοι δίνουν στα 
έργα υψηλή αξιολόγηση σε σχέση µε την αποδοτικότητά τους.  
Αντίστοιχη λογική µε τη OSO έχουν υιοθετήσει και άλλες εταιρείες που έχουν ως στόχο την 
αυτοµατοποίηση διαδικασιών και την αύξηση αποδοτικότητας του οργανισµού. Όµως παρ’ όλα 
αυτά οι επιδόσεις του συστήµατος αξιολογείται ως αρκετά καλό . Ως λόγοι για το παραπάνω 
γεγονός µπορούν να εντοπιστούν τόσο το γεγονός ότι δεν υπήρχαν αποκλίσεις στα 
χρονοδιαγράµµατα, όσο και τα µεγάλα κόστη ανάπτυξης αλλά και συντήρησης των συστηµάτων, 
τα οποία υποστηρίζονται από εξωτερικούς αναδόχους. Οι παραπάνω διαπιστώσεις σηµαίνουν 
φυσικά ότι το έργο του OSO θεωρείται ως αποδοτικό και η αποδοχή του κοινού αποδεικνύει ότι 
βρίσκεται σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο.  
Βασικό στοιχείο αποδοτικότητας αποτελεί η πολιτική υλοποίησης των έργων και ανάπτυξης των 
εφαρµογών. Η σύγκριση έργων αρκετά ανόµοιων µεταξύ τους κρίνεται ως επισφαλής για την 
εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Η πολιτική την οποία ακολουθεί η OSO σε σχέση µε την 
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ανάπτυξη εφαρµογών είναι αποκλειστικά η συµµετοχή από το υπάρχον δυναµικό χωρίς την 
προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, σε µερικές περιπτώσεις αυτό είναι αναπόφευκτο διότι η 
τεχνογνωσία περιορίζει αυτή την πολιτική ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργο  
. Η παραπάνω πολιτική, ενώ οδηγεί σε εξοικονόµηση χρηµάτων, φαίνεται να µην είναι τόσο 
αποδοτική, πάντα σε σύγκριση µε άλλα έργα που εξετάστηκαν. Βασική αιτία για κάτι τέτοιο φαίνεται 
να αποτελεί η έλλειψη ουσιαστικά κατάλληλων µελετών προετοιµασίας των έργων (κάτι που δε 
συναντάται στα έργα τα οποία προκηρύσσονται και αναθέτονται σε εξωτερικούς αναδόχους, τα 
οποία εξ ορισµού περιλαµβάνουν στάδιο αναλυτικής µελέτης πριν την υλοποίησή τους), αλλά και 
στο γεγονός ότι τα στελέχη του τµήµατος της OSO αναγκάζονται να ασχολούνται ταυτόχρονα µε 
την ανάπτυξη εφαρµογών και µε την υποστήριξη των υπαρχόντων συστηµάτων , κάτι που οδηγεί 
σε σαφή µείωση της παραγωγικότητας και οδηγεί αποκλίσεις στην πορεία των υλοποιούµενων 
έργων. Αποδεικνύεται ότι η υιοθέτηση µιας προσέγγισης αυστηρής τήρησης των αρχών της 
ανάπτυξης λογισµικού, όπως ο σαφής διαχωρισµός των διαδικασιών µελέτης – σχεδιασµού - 
υλοποίησης – συντήρησης λογισµικού είναι σηµαντικός παράγοντας ακόµα και για µικρότερα έργα. 
Επιπρόσθετα οι συνεχείς αλλαγές στις πολιτικές αποφάσεις από πλευράς προτεραιοτήτων 
ανάπτυξης δηµιουργούν προβλήµατα σε ένα φορέα, πόσο µάλλον για τις περιπτώσεις που η 
ανάπτυξη των συστηµάτων του γίνεται εσωτερικά και άρα η απόδοση υψηλής προτεραιότητας σε 
κάποιο σύστηµα γίνεται απευθείας εις βάρος των υπολοίπων υπό ανάπτυξη συστηµάτων.  
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