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Δςσαπιζηίερ  

ε απηφ ην ζεκείν, ε νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, µνπ δίλεη ηε ραξά 

λα επραξηζηήζσ αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο είκαη  βαζχηαηα επγλψκσλ θαη  µε  ηνπο 

νπνίνπο έρσ  ζπλδέζεη ηηο  πην επράξηζηεο κλήκεο απφ ηε  κέρξη ζήκεξα ελαζρφιεζε 

µνπ µε  ην γνεηεπηηθφ αληηθείκελν ηεο  Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ. 

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία ππνβάιιεηαη ζην πιαίζην ηεο 

Οινθιήξσζεο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κνπ ζην Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ 

ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πεηξαηψο ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Κπξίαο 

Φιψξαο Μαιακαηέληνπ, ζηελ νπνίν νθείισ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ηφζν γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο εξγαζίαο φζν θαη γηα ηε γεληθφηεξε ζπκβνιή ηεο ζηελ θαζνδήγεζε κνπ 

φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Με ηελ επθαηξία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο σο πξνο ην πξφζσπν κνπ, ηηο 

πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπο, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείραλ 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ εηαηξεία hellas online 

ζηελ νπνία εξγάδνκαη. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Θενδνζία γηα ηελ 

ππνκνλή θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηεο φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνπο θίινπο κνπ, ηνπο 

γνλείο κνπ θαη ηελ αδεξθή κνπ πνπ κε ζηήξηδαλ θαη κε ζπκβνχιεπαλ ζε θάζε βήκα 

ηεο θνηηεηηθήο κνπ δσήο. 
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Πεπίλητη  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη θαη 

εηδηθφηεξα ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ Διιάδα απφ ην 2009 έρνπλ νδεγήζεη 

ηηο εηαηξείεο ζε πξνζεθηηθφηεξεο θηλήζεηο ζηηο επελδχζεηο ηνπο. Ζ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Δπελδχζεσλ ζε Έξγα 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ.  

Αξρηθά πεξηγξάθνληαη  έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηε Γηνίθεζε Έξγσλ Π&Δ, φπσο νη 

Κχθινη Εσήο Έξγσλ, νη Κχθινη Εσήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, 

Δπηρεηξεζηαθέο Πεξηπηψζεηο θαζψο θαη Μέζνδνη Αμηνιφγεζεο Δπελδχζεσλ.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κηα Μειέηε Πεξίπησζεο πνπ αθνξά ηελ Αμηνιφγεζε 

ηεο Δπέλδπζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο εηθνληθνχ ηδησηηθνχ δηθηχνπ γηα έλαλ 

δπλεηηθφ πειάηε ηεο εηαηξείαο hellas online θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ηεο ζρεηηθήο 

Σερλννηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.  
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Abstract 

In recent years, significant developments in worldwide economy and particularly the 

economic crisis plaguing Greece since 2009 have led to companies being more careful 

in their investment moves. The present thesis deals with topics concerning Investment 

Evaluation in Information Technology and Telecommunications Projects.  

In the first place, concepts related to Information and Telecommunications Project 

Management are described, such as Project Life Cycles, Systems Development Life 

Cycles, Business Cases, as well as Business Evaluation Methods.                  

Following, a Case Study is presented, concerning the Investment Evaluation for the 

creation of a Virtual Private Network for a potential client of the hellas online 

company, as well as the presentation of the related Technical and Financial Offer. 
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1 Κύκλορ Ευήρ Έπγυν Π&Δ  

 

Κεθάλαιο 1 

1.1 Διζαγυγή 

Όπσο φινη νη δσληαλνί  νξγαληζκνί, έηζη θαη ηα έξγα έρνπλ θχθιν δσήο , γελληνχληαη, 

αλαπηχζζνληαη, αθκάδνπλ, παξαθκάδνπλ θαη κεηά ηεξκαηίδνπλ [1, 2, 3]. Παξφηη νη 

θχθινη δσήο έξγσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ηελ επηρείξεζε ή ην έξγν, φινη 

νη θχθινη δσήο έξγνπ ζα έρνπλ κηα αξρή, κηα κέζε θαη έλα ηέινο [2, 3]. Παξαθάησ ζα 

πξνζδηνξίδνπκε ηα ζηαδία πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο έξγνπ, ηνλ θχθιν 

δσήο έξγσλ Π&Δ θαζψο επίζεο θαη ηνλ θχθιν δσήο αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο. 

1.2 Οπιζμόρ 

Ο θχθινο δσήο έξγνπ είλαη κηα ζπιινγή απφ ινγηθά ζηάδηα θαη θάζεηο πνπ 

ραξηνγξαθεί ηνλ θχθιν δσήο ελφο έξγνπ απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ, έηζη ψζηε 

λα πξνζδηνξίζεη, λα δεκηνπξγήζεη θαη λα παξαδψζεη ην πξντφλ ελφο έξγνπ – δειαδή, 

ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ [4]. Σα έξγα ζα πξέπεη λα δηαζπψληαη ζε θάζεηο, έηζη ψζηε 

ην έξγν λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί επθνιφηεξα θαη λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη. Οη έμνδνη 

θάζεσλ ,νη  πχιεο ζηαδίσλ θαη ηα ζεκεία απφξξηςεο, είλαη ε ηειηθή επηζθφπεζε πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ λα εθηηκήζεη ηελ απφδνζε ηνπ έξγνπ θαη λα πξνβεί ζε 

άκεζεο ελέξγεηεο ψζηε λα δηνξζψζεη ηπρφλ ζθάικαηα ή πξνβιήκαηα. Σέινο, ην 

παξαδνηέν είλαη έλα απηφ θαη επαιεζεχζηκν πξντφλ κηαο εξγαζίαο (δει.  ζρέδην 

έξγνπ, πξνδηαγξαθέο ζρεδίνπ, ζχζηεκα πνπ έρεη παξαδνζεί θιπ). Σα παξαδνηέα ζην 

ηέινο θάζε θάζεο παξέρνπλ επίζεο απηά νθέιε ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη 

ρξεζηκεχνπλ ζην λα πξνζδηνξηζηεί ε εξγαζία θαη νη πφξνη πνπ ρξεηάδνληαη γηα θάζε 

θάζε. 

1.3  Φάζειρ Έπγος 

Φάζη 1
η
 : Πποζδιοπιζμόρ ηόσος  Έπγος 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη είλαη ην πξψην βήκα 

ηνπ έξγνπ. Απηφο ν ζηφρνο ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζην λα παξάζρεη επηρεηξεκαηηθή 

αμία ζηνλ νξγαληζκφ. Έλαο θαιά πξνζδηνξηζκέλνο ζηφρνο, δίλεη ζηελ νκάδα ηνπ 

έξγνπ έλα θαζαξφ ζεκείν εζηίαζεο θαη πξνσζεί ηηο άιιεο θάζεηο ηνπ ζρεδίνπ. 
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Δπηπξφζζεηα, ηα πεξηζζφηεξα έξγα θαίλεηαη λα κνηξάδνληαη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ πξνζπάζεηα, κε ηελ έλλνηα ησλ επηπέδσλ θφζηνπο θαη απαζρφιεζεο, είλαη 

ζε ρακειά επίπεδα ζηελ αξρή ελφο έξγνπ, αιιά κεηά απμάλεηαη θαζψο 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά κεηψλεηαη ζην ηέινο, 

θαζψο ην έξγν νινθιεξψλεηαη. 

 Οη θίλδπλνη θαη ε αβεβαηφηεηα είλαη πςειφηεξα ζην μεθίλεκα ελφο έξγνπ. 

Μφιηο νξηζηεί ν ζηφρνο ηνπ έξγνπ θαη ην έξγν πξνρσξήζεη, ε πηζαλφηεηα 

επηηπρίαο ζα πξέπεη λα απμεζεί 

 

Σρήκα 1 : Γεληθή απνηύπωζε θύθινπ δωήο έξγνπ 

Φάζη 2
η
 : σεδιαζμόρ Έπγος 

Όηαλ ν ζηφρνο ηνπ έξγνπ έρεη νξηζηεί, ε αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ έξγνπ είλαη πνιχ πην 

εχθνιε. Έλα ζρέδην έξγνπ πξέπεη λα απαληά ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 Ση πξφθεηηαη λα θάλνπκε; 

 Γηαηί ζα ην θάλνπκε; 

 Πψο ζα ην θάλνπκε; 

 Πνηνο ζα εκπιαθεί κε ην έξγν; 

 Πφζν δηάζηεκα ζα ρξεηαζηεί; 

 Πφζν ζα θνζηίζεη; 

 Σί κπνξεί λα πάεη ζηξαβά θαη ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα απηφ; 

 Πψο ππνινγίζακε ην έξγν θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ; 
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 Γηαηί ιάβακε νξηζκέλεο απνθάζεηο; 

 Πψο ζα μέξνπκε αλ είρακε επηηπρία; 

Δπηπιένλ, ηα παξαδνηέα. Οη εξγαζίεο, νη πφξνη θαη ν ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θάζε εξγαζίαο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη γηα θάζε θάζε ηνπ έξγνπ. Απηφ ην αξρηθφ 

ζρέδην, πνπ νλνκάδεηαη ζρέδην βάζεο αλαθνξάο, πξνζδηνξίδεη ην ζπκθσλεκέλν 

πεδίν, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο. 

Φάζη 3
η
 : Δκηέλεζη σεδίος Έπγος 

Αθνχ έρνπλ θαζνξηζηεί ν ζηφρνο θαη ην ζρέδην ηνπ έξγνπ, είλαη ψξα λα κπεη ην 

ζρέδην ζε δξάζε. Καζψο πξνρσξνχλ νη εξγαζίεο ζε έλα έξγν, ην πεδίν, ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ν πξνυπνινγηζκφο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ελεξγά γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ην έξγν ζα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ. Ζ 

πξφνδνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη λα ζπγθξίλεηαη κε ην ζρέδην βάζεο 

αλαθνξάο ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, φινη νη παξάγνληεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ έξγνπ. ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο, ε νκάδα ηνπ 

έξγνπ εθαξκφδεη ή παξαδίδεη έλα νινθιεξσκέλν πξντφλ ζηνλ νξγαληζκφ. 

Φάζη 4
η
 : Ολοκλήπυζη Έπγος 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, έλα έξγν ζα πξέπεη λα έρεη κηα νξηζκέλε αξρή θαη ηέινο. Ζ 

θάζε νινθιήξσζεο ελφο έξγνπ εμαζθαιίδεη φηη φιεο εξγαζίεο νινθιεξψζεθαλ φπσο 

είρε ζρεδηαζζεί θαη φπσο είρε ζπκθσλεζεί απφ ηελ νκάδα έξγνπ θαη ην ρνξεγφ. 

Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο επίζεκε επηβεβαίσζε απφ ην ρνξεγφ 

φηη ζα δερηεί λα πιεξψζεη ην παξαδνζέλ  πξντφλ. Απηφ ην θιείζηκν ηεο ζπκθσλίαο, 

ζπλήζσο ζθξαγίδεηαη κε κηα ηειηθή αλαθνξά θαη παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζηνλ 

πειάηε, πνπ ηεθκεξηψλεη πσο φια ηα παξαδνηέα έρνπλ νινθιεξσζεί θαηά ην 

ζπκθσλεζέληα ηξφπν. 

Φάζη 5
η
 : Αξιολόγηζη Έπγος 

Κακηά θνξά, ε αμία ελφο έξγνπ Π&Δ δε γίλεηαη άκεζα γλσζηή φηαλ εθαξκνζηεί ην 

ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, ν ζηφρνο ελφο έξγνπ πνπ αλαπηχζζεη  έλαλ ηζηφηνπν 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ε εμαζθάιηζε θέξδνπο – φρη ε αλάπηπμε ή 

ε εγθαηάζηαζε hardware, software θαη ηζηνζειίδσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα 
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server. Ζ ηερλνινγία θαη ε κεηέπεηηα εθαξκνγή ηεο είλαη κφλν ηα κέζα γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο ζθνπνχ. Δπνκέλσο, ν ζηφρνο ηνπ ηζηφηνπνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

κπνξεί λα είλαη ε παξαγσγή 250.000€ κέζα ζε έμη κήλεο. αλ απνηέιεζκα, ε 

εθηίκεζε ηνπ αλ ην έξγν πέηπρε ην ζηφρν ηνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ έξγνπ.  

Χζηφζν, ην έξγν κπνξεί λα αμηνινγεζεί θαη κε άιινπο ηξφπνπο. Ζ νκάδα έξγνπ ζα 

πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηηο εκπεηξίεο ηηο, φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα πνπ παίξλεη – 

εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ ζα έθαλε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ ζα 

έθαλε δηαθνξεηηθά ζην επφκελν έξγν, βάζεη ησλ ησξηλψλ εκπεηξηψλ απφ ην έξγν. Ζ 

ηειηθή επηζθφπεζε ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί , λα απνζεθεπηεί ειεθηξνληθά θαη λα 

θνηλνπνηεζεί ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ. πλεπψο, πνιιέο απφ απηέο ηηο εκπεηξίεο 

κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη λα ελζσκαησζνχλ ζε 

κειινληηθά έξγα. 

Δπηπξφζζεηα, θαη ε νκάδα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ην ίδην ην έξγν ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ ζην ηέινο ηνπ έξγνπ. Ο δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ  κπνξεί λα αμηνινγήζεη 

ηηο επηδφζεηο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο γηα ελεκέξσζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ θαη ζαλ 

κέξνο ησλ θαζηεξσκέλσλ δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο πξνζφλησλ θαη απμήζεσλ κηζζψλ 

ηνπ νξγαληζκνχ. πρλά, φκσο, έλαο εμσηεξηθφο ηξίηνο παξάγνληαο, φπσο έλαο 

αλψηεξνο δηεπζπληήο ή ζπλεηαίξνο κπνξεί λα ειέγμεη ην έξγν γηα λα δηαπηζηψζεη λα 

έγηλε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, αλ παξέδσζε ηα παξαδνηέα πνπ είρε ππνζρεζεί, αλ 

αθνινχζεζε θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο θαη αλ αληαπνθξίζεθε ζε νξηζκέλα πνηνηηθά 

ζηάληαξ. Ζ νκάδα θαη ν δηεπζπληήο  ηνπ έξγνπ κπνξνχλ επίζεο λα αμηνινγεζνχλ 

φζνλ αθνξά ζην αλ ιεηηνχξγεζαλ κε επαγγεικαηηθφ θαη εζηθφ ηξφπν. 

1.4 Κύκλοι Ευήρ Ανάπηςξηρ Πληποθοπιακών ςζηημάηυν 

Αλ θαη ηα έξγα αθνινπζνχλ έλα θχθιν δσήο έξγνπ, ε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ αθνινπζεί έλα θχθιν δσήο πξντφληνο. Ο ζπλεζηζκέλνο θχθινο δσήο 

πξντφληνο ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ είλαη ν Κχθινο Εσήο Αλάπηπμεο 

πζηήκαηνο,  πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο θαη ζηάδηα πνπ αθνινπζεί 

έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζηκεο δσήο ηνπ [5].  Ο Κχθινο 

Εσήο Αλάπηπμεο πζηήκαηνο θαζηεξψλεη κηα ινγηθή ζεηξά ή ζπλέρεηα θαηά ηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο θαη ππνδεηθλχεη 

αλ πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε απφ κηα δξαζηεξηφηεηα αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο ζηελ 
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επφκελε [6]. Αλ θαη δελ ππάξρεη κηα γεληθά απνδεθηή έθδνζε Κχθινπ Εσήο 

Αλάπηπμεο πζηήκαηνο, ν θχθινο δσήο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 2 πεξηιακβάλεη 

ηηο γεληθά απνδεθηέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ.  

 

Σρήκα 2 : Γξαζηεξηόηεηεο θύθινπ δωήο αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο 

Ο πξνγξακκαηηζκφο, ε αλάιπζε, ν ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή θαη ε ζπληήξεζε θαη 

ππνζηήξημε είλαη νη πέληε βαζηθέο θάζεηο ζηνλ θχθιν δσήο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ. 

1.5 ηάδια Κύκλος Ευήρ Ανάπηςξηρ ςζηημάηυν 

ηάδιο 1
ο
 : Ππογπαμμαηιζμόρ 

Σν ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αληαπφθξηζε 

ζε έλα πξφβιεκα  ή κηα επθαηξία θαη ελζσκαηψλεη ηε δηαρείξηζε έξγνπ, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ. Δδψ, κηα επίζεκε 

δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ εμαζθαιίδεη φηη ν ζηφρνο, ην πεδίν, ν πξνυπνινγηζκφο, 

ην ρξνλνδηάγξακκα, ε ηερλνινγία , νη δηαδηθαζίεο, κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία 

αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ είλαη ζηε ζέζε ηνπο. 

ηάδιο 2
ο
 : Ανάλςζη 

Ζ θάζε ηεο αλάιπζεο επηρεηξεί λα εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν ζην πξφβιεκα ή ηελ 

επθαηξία. Γηα παξάδεηγκα, ε νκάδα κπνξεί θαηαγξάςεη ην παξφλ ζχζηεκα, ψζηε λα 

αλαπηχμεη έλα κνληέιν γηα λα θαηαλνήζεη ην ζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή 

ζε εθαξκνγή. ε γεληθέο γξακκέο νη αλαιπηέο ζπζηεκάησλ ζπλαληψληαη κε 

δηάθνξνπο παξάγνληεο (ρξήζηεο, δηεπζπληέο, πειάηεο θιπ) γηα λα κάζνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ην πξφβιεκα ή ηελ επθαηξία. Απηή ε εξγαζία γίλεηαη γηα λα 

εληνπηζηνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα ή ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην παξφλ ζχζηεκα. Γεληθά, ε αλάιπζε αθνινπζείηαη απφ κηα αλάιπζε 

πξνυπνζέζεσλ. Δδψ αλαγλσξίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη νξηζκέλεο αλάγθεο θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ην λέν ζχζηεκα. Οη πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζσ 
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δηάθνξσλ πξαγκάησλ – ζπλεληεχμεηο, αλάπηπμε εθαξκνγψλ απφ θνηλνχ, δηεμαγσγή 

εξεπλψλ, παξαηήξεζε εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αλάγλσζε εηαηξηθψλ αλαθνξψλ. 

Μέζσ ηεο ρξήζεο ηερληθψλ δεκηνπξγίαο κνληέισλ πνπ εζηηάδνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο, 

ηα δεδνκέλα θαη/ή ην αληηθείκελν, ην ππάξρνλ ζχζηεκα, νη πξνυπνζέζεηο ρξήζηε θαη 

ην ηνπηθφ ζρέδην ηνπ κειινληηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη ζχζηεκα, 

αληηπξνζσπεχνληαη θαη θαηαγξάθνληαη [1].  

ηάδιο 3
ο
 : σεδιαζμόρ 

Καηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ε νκάδα ρξεζηκνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα ινγηθά 

κνληέια σο εηζφδνπο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ ζα ππνζηεξίμεη ην λέν 

ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ. Απηή ε αξρηηεθηνληθή πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

δηθηχνπ, ηε ξχζκηζε ηνπ hardware, ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ην interface ηνπ ρξήζηε θαη 

ηα έξγα εθαξκνγψλ. 

ηάδιο 4
ο
 : Δθαπμογή 

Ζ εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηηο 

δνθηκέο θαη ηελ εγθαηάζηαζε. Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε, ε ππνζηήξημε θαη ε 

θαηαγξαθή πξέπεη λα εθαξκφδνληαη. 

ηάδιο 5
ο
 : ςνηήπηζη και Τποζηήπιξη 

Παξφιν πνπ ε ζπληήξεζε θαη ε ππνζηήξημε κπνξεί λα κελ είλαη κηα αιεζηλή θάζε 

ηνπ παξφληνο έξγνπ, είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε. Μφιηο 

εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα, ζεσξείηαη πσο είλαη ζε παξαγσγή. Αιιαγέο ζην ζχζηεκα, κε 

ηε κνξθή ζπληήξεζεο θαη βειηηψζεσλ, ζπρλά απαηηνχληαη γηα ηε δηφξζσζε 

ζθαικάησλ πνπ κπνξεί λα εληνπηζηνχλ κέζα ζην ζχζηεκα, γηα ηελ πξνζζήθε 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δελ είραλ ελζσκαησζεί ζην αξρηθφ ζρέδην ή γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ζε έλα κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ ππνζηήξημε, κε ηελ 

έλλνηα ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ ή γξαθείνπ βνήζεηαο, κπνξνχλ επίζεο λα ππάξρνπλ 

γηα λα βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο φπνηε ρξεηάδεηαη [7]. 

Σειηθά, ην ζχζηεκα γίλεηαη κέξνο ηεο νξγαλσηηθήο ππνδνκήο θαη γίλεηαη γλσζηφ σο 

θιεξνδνηεκέλν ζχζηεκα. ε απηφ ην ζεκείν, ην ζχζηεκα κνηάδεη πνιχ κε έλα 

απηνθίλεην. Αο πνχκε φηη αγνξάδεηε έλα νινθαίλνπξγην ακάμη. Με ηνλ θαηξφ, ην 

απηνθίλεην γίλεηαη φιν θαη ιηγφηεξν θαηλνχξγην, θαη εμαξηήκαηα πξέπεη λα 
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αληηθαηαζηαζνχλ θαζψο θζείξνληαη. Παξφιν πνπ έλα ζχζηεκα δε θζείξεηαη φπσο έλα 

απηνθίλεην, απαηηνχληαη αιιαγέο ζην ζχζηεκα, θαζψο αιιάδεη ν νξγαληζκφο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα ζχζηεκα κηζζνδνζίαο ίζσο ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη γηα λα 

αληηθαηνπηξίδεη αιιαγέο ζηνπο λφκνπο θνξνινγίαο ή έλαο ηζηφηνπνο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ κπνξεί λα πξέπεη λα αιιάμεη γηα λα αληηθαηνπηξίδεη κηα λέα ζεηξά 

πξντφλησλ πνπ ζέιεη λα παξνπζηάζεη ε εηαηξία.  Χο ηδηνθηήηεο ελφο παιηνχ ή 

θιαζηθνχ απηνθηλήηνπ, κπνξεί λα βξεζείηε λα αληηθαζηζηάηε ην έλα εμάξηεκα κεηά 

ην άιιν, κέρξη λα πάξεηε ηελ απφθαζε λα αληαιιάμεηε ην ζαξάβαιν γηα θάηη πην λέν 

θαη αμηφπηζην. Παξνκνίσο, έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα αλαθαιχςεη  πσο μνδεχεη φιν 

θαη πεξηζζφηεξα γηα λα δηαηεξήζεη έλα θιεξνδνηεκέλν ζχζηεκα. Κάπνηα ζηηγκή, ν 

νξγαληζκφο ζα απνθαζίζεη φηη ήξζε ν θαηξφο λα αληηθαηαζηήζεη απηφ ην παιαηφηεξν 

ζχζηεκα κε έλα θαηλνχξγην πνπ ζα είλαη πην αμηφπηζην, ζα απαηηεί ιηγφηεξε 

ζπληήξεζε θαη ζα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ. πλεπψο, έλαο λένο 

θχθινο δσήο μεθηλά. 
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2 Δπισειπηζιακή Πεπίπηυζη (Business Case)  

 
Κεθάλαιο 2 

2.1 Διζαγυγή 

Παξφιν πνπ νη νξγαληζκνί φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηξέθνληαη ζηελ ηερλνινγία 

πιεξνθνξηψλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα επίπεδα 

απνδνηηθφηεηαο, πνιιά έξγα έρνπλ αλαιεθζεί ρσξίο κηα πιήξε θαηαλφεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη ησλ θηλδχλσλ ηνπο. αλ απνηέιεζκα, πνιιά έξγα Π&Δ λα 

κελ  έρνπλ θαηαθέξεη λα αληαπνδψζνπλ νθέιε πνπ λα αληηζηαζκίδνπλ επαξθψο γηα 

ην ρξφλν θαη ηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ επελδπζεί. ην Κεθάιαην 2 ζα κειεηήζνπκε ηη 

είλαη επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε, ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί θαη πνηα ε ρξεζηκφηεηα 

χπαξμεο ηεο. Έπεηηα ζα αλαιχζνπκε ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα 

ηε δεκηνπξγία επηρεηξεζηαθήο πεξίπησζεο. Σέινο, ζα αλαθέξνπκε ηε δηαδηθαζία πνπ 

ζπλίζηαηαη γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσλ γηα επελδχζεηο θαζψο θαη ηε 

κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα λέεο επελδχζεηο.  

2.2 Οπιζμόρ και ηόσορ 

Μηα επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε παξέρεη ην πξψην παξαδνηέν ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ 

έξγνπ Π&Δ. Απνηειεί  κηα αλάιπζε ηεο νξγαλσηηθήο αμίαο, εθηθηφηεηαο, θφζηνπο, 

νθειψλ θαη θηλδχλσλ αξθεηψλ πξνηεηλφκελσλ ελαιιαθηηθψλ ή επηινγψλ. Χζηφζν, 

κηα επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε δελ είλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο ή ην ζρέδην ηνπ έξγνπ. 

Ο ζθνπφο ηεο επηρεηξεζηαθήο πεξίπησζεο είλαη λα παξάζρεη ζηνλ αλψηεξν δηεπζπληή 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα πάξεη κηα πιεξνθνξεκέλε 

απφθαζε γηα ην αλ ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν [8, 9].  Γηα 

ηα κεγαιχηεξα έξγα, κηα επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη έλα κεγάιν, 

επίζεκν θείκελν. Αθφκα θαη γηα ηα κηθξφηεξα έξγα, σζηφζν, ε δηαδηθαζία ηνπ λα 

ζθεθηεί θαλείο δηεμνδηθά ην γηαηί έρεη αλαιεθζεί έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ην πψο 

κπνξεί λα θέξεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ είλαη αθφκα ρξήζηκε. Δπεηδή ππνζέζεηο θαη 

ιίγεο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θακηά θνξά γηα λα γίλνπλ ππνθεηκεληθέο 

θξίζεηο, κηα επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε πξέπεη επίζεο λα θαηαγξάθεη ηηο κεζφδνπο θαη 

ηε ινγηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ 

νθειψλ. Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη αλεμάξηεηα γηα λα αλαπηχμνπλ κηα 
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επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο, 

εξγαιεία θαη κεζφδνπο, αιιά παξφια απηά λα θάλνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο. 

Δπνκέλσο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε νη ιήπηεο απνθάζεσλ πνπ δηαβάδνπλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε λα γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ πψο αλαπηχρζεθε θαη πψο 

αμηνινγήζεθαλ νη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο. Μπνξεί θαλείο λα ζθεθηεί επίζεο κηα 

επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε σο κηα επελδπηηθή πξφηαζε ή κηα λνκηθή ππφζεζε. Όπσο 

έλαο δηθεγφξνο, ν δεκηνπξγφο ηεο επηρεηξεζηαθήο πεξίπησζεο έρεη έλα κεγάιν βαζκφ 

ειεπζεξίαο γηα λα δνκήζεη επηρεηξήκαηα, λα επηιέμεη ή λα αγλνήζεη ζηνηρεία θαη λα 

παξαδψζεη ηελ ηειηθή παξνπζίαζε. Σν απνηέιεζκα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο αδηάζεηζηα δεδνκέλα θαη ινγηθή γηα λα 

επεξεάζεη έλα άηνκν ή νκάδα κε εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ. Δπνκέλσο, κηα θαιή 

επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε Π&Δ ζα πξέπεη λα είλαη (1) αλαιπηηθή ζηηο ιεπηνκέξεηεο 

ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ, θφζηνπο θαη νθειψλ, (2), θαζαξή θαη ινγηθή ζηε ζχγθξηζε 

ησλ επηπηψζεσλ θφζηνπο/νθέινπο ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο, (3) αληηθεηκεληθή αθνχ ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη (4) ζπζηεκαηηθή φζνλ αθνξά ηε 

ζχλνςε ησλ επξεκάησλ [8, 9]. 

2.3 Ανάπηςξη Δπισειπηζιακήρ Πεπίπηυζηρ 

Ο ζθνπφο κηαο επηρεηξεζηαθήο πεξίπησζεο είλαη λα δείμεη πψο κηα ιχζε Π&Δ κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη επηρεηξεκαηηθή αμία. Παξφιν πνπ έξγα Π&Δ κπνξνχλ λα 

αλαιεθζνχλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε νξγαλσηηθή αμία γεληθά εζηηάδεη ζηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη/ή ηεο απνδνηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

έξγν Π&Δ κπνξεί λα αλαιεθζεί γηα λα: 

 Μεησζεί ην θφζηνο 

 Γεκηνπξγεζεί έλα λέν πξντφλ ή κηα ππεξεζία 

 Βειηησζεί ε εμππεξέηεζε πειαηψλ 

 Βειηησζεί ε επηθνηλσλία 

 Βειηησζεί ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

 Γεκηνπξγεζνχλ ή λα ελδπλακσζνχλ νη ζρέζεηο κε πξνκεζεπηέο, πειάηεο ή 

ζπλεηαίξνπο 

 Βειηησζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

 Βειηησζνχλ νη δπλαηφηεηεο αλαθνξάο 
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 Τπνζηεξηρζνχλ λέεο λνκηθέο πξνυπνζέζεηο 

Αλ θαη απηνί είλαη κνλάρα κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ πξφηαζε ελφο έξγνπ 

Π&Δ, είλαη ζην ρέξη ηεο δηεχζπλζεο ην λα εθηηκήζεη, λα επηιέμεη θαη λα 

ρξεκαηνδνηήζεη έξγα κε βάζε ηελ αμία πνπ θέξλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ. Δπνκέλσο, ε 

επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε πξέπεη λα δείρλεη κε θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν ην πψο κηα 

επέλδπζε ζε Π&Δ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο αμίαο. Σν ζρήκα 3 

απεηθνλίδεη ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο πξφηαζεο. 

 

Σρήκα 3 :Γηαδηθαζία αλάπηπμεο κηαο επηρεηξεζηαθήο πεξίπηωζεο 

 

Βήμα 1
ο 

: Δπιλογή ηηρ κύπιαρ ομάδαρ "Ομάδα-Πςπήναρ"  

Αληί λα ππάξρεη έλα κφλν άηνκν λα παίξλεη νιφθιεξε ηελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο επηρεηξεζηαθήο πεξίπησζεο, ζα πξέπεη λα επηζηξαηεπζεί κηα νκάδα-ππξήλαο. Αλ 

είλαη δπλαηφλ, ε αλάπηπμε κηαο επηρεηξεζηαθήο πξφηαζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

πνιινχο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ην έξγν ή πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ παξάδνζή ηνπ. Ζ νκάδα-ππξήλαο ζα πξέπεη, επνκέλσο, λα πεξηιακβάλεη 

δηεπζπληέο, εηδηθνχο επηρεηξήζεσλ θαη ρξήζηεο πνπ θαηαλννχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ, θαζψο θαη εηδηθνχο Π&Δ πνπ θαηαλννχλ ηηο επθαηξίεο, 

ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Π&Δ. Γεληθφηεξα, 

ππάξρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζην λα αλαζέζεηε ζε κηα νκάδα- ππξήλα λα 

αλαπηχμεη ηελ επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε [8, 9]: 
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 Αξιοπιζηία – Μηα νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα απφ δηάθνξνπο 

νξγαλσηηθνχο ηνκείο ή ηκήκαηα κπνξεί λα παξάζρεη πξφζβαζε ζε θξίζηκε 

πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα κελ είλαη άκεζα 

πξνζβάζηκεο ζε άιινπο έμσ απφ απηφλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Δπηπιένλ, 

κηα νκάδα κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη λα ειέγρεη 

γηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία έλα άηνκν κπνξεί λα παξαβιέςεη.  

 Δςθςγπάμμιζη με ηοςρ Οπγανυηικούρ ηόσοςρ – Οη δηεπζπληέο 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε ζπλέλσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο πεξίπησζεο κε ην καθξνπξφζεζκν ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη 

απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ. Απηή ε επζπγξάκκηζε κπνξεί λα είλαη σθέιηκε 

ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πψο ε αλακελφκελε επηρεηξεζηαθή 

αμία ηνπ έξγνπ Π&Δ ζα ππνζηεξίμεη ηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ 

απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνλ θαζνξηζκφ 

πξνηεξαηνηήησλ, ηε λνκηκνπνίεζε θαη ηελ αλάζεζε ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ Π&Δ 

ζηα ζηξαηεγηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Ππόζβαζη ζηο ππαγμαηικό κόζηορ – Σα κέιε-ππξήλεο κε νξηζκέλε 

εκπεηξνγλσκνζχλε ή πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία πην ξεαιηζηηθψλ εθηηκήζεσλ ζε ηνκείο φπσο νη 

κηζζνί, ην θφζηνο, νη πξαθηηθέο ινγηζηηθήο θαη αλαθνξψλ, νη εθπαηδεπηηθέο 

πξνυπνζέζεηο, νη θαλνληζκνί ησλ ζσκαηείσλ θαη νη πξαθηηθέο πξφζιεςεο.  

 

Βήμα 2
ο
: Οπιζμόρ μεηπήζιμηρ επισειπηζιακήρ αξίαρ (Μeasurable Organizational 

Value - MOV) 

O ζηφρνο ηεο νκάδαο ππξήλα ζα πξέπεη λα είλαη λα νξίζεη ην πξφβιεκα ή ηελ 

επθαηξία θαη κεηά λα αλαγλσξίζεη αξθεηέο ελαιιαθηηθέο πνπ ζα παξάζρνπλ άκεζε 

θαη κεηξήζηκε αμία ζηνλ νξγαληζκφ. Χζηφζν, γηα λα πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθή αμία ζε 

έλαλ νξγαληζκφ, ηα έξγα Π&Δ πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλα θαη λα ππνζηεξίδνπλ 

ηνπο ζηφρνπο, ηελ απνζηνιή θαη ηα δεηνχκελα ηνπ νξγαληζκνχ. Δπνκέλσο, θάζε 

πξνηεηλφκελε απφ ηελ νκάδα- ππξήλα ελαιιαθηηθή πξέπεη λα έρεη έλαλ θαζαξά 

θαζνξηζκέλν ζθνπφ θαη πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ γίλεηαη ηφηε ην κέηξν επηηπρίαο ηνπ έξγνπ [8, 10]. 

ηε κεζνδνινγία ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ Π&Δ, ν ζπλνιηθφο ζηφρνο θαη ην κέηξν 
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επηηπρίαο ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη σο MOV ηνπ έξγνπ.  Όπσο αθήλεη λα ελλνεζεί ην 

φλνκα, ε MOV πξέπεη λα: 

 Δίναι μεηπήζιμη – Οη κεηξήζεηο παξέρνπλ έλα ζεκείν εζηίαζεο ζηελ νκάδα 

φζνλ αθνξά ζηηο ελέξγεηέο ηηο. Αληί λα ζέηεη ζε εθαξκνγή έλα ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ, ε νκάδα επηρεηξεί λα πεηχρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλε ζηφρν 

επηδφζεσλ. Δπηπιένλ, κηα MOV παξέρεη κηα βάζε γηα ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ νκάδα θαηά ηηο θάζεηο πνπ απνκέλνπλ. Γηαηί λα θάλεη θαλείο 

πεξηζζφηεξε δνπιεηά ή λα ιάβεη απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην έξγν αλ δε 

βνεζνχλ ζηελ εθπιήξσζε ηεο MOV;   

 Πποζθέπει αξία ζηον οπγανιζμό – Οη πφξνη θαη ν ρξφλνο δε ζα πξέπεη λα 

αθηεξψλνληαη ζε έλα έξγν, εθηφο θαη αλ πξνζθέξνπλ θάπνηνπ είδνπο αμία 

ζηνλ νξγαληζκφ. Έρεηε ππφςε φηη ε ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ απφ κφλε ηεο 

δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη αμία. Ζ ηερλνινγία δίλεη κνλάρα ηε δπλαηφηεηα – 

δειαδή, ε Π&Δ επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα θάλνπλ πξάγκαηα.  

 Έσει ζςμθυνηθεί – Μηα θαζαξή θαη ζπκθσλεκέλε MOV ζέηεη πξνζδνθίεο 

ζηνπο παξάγνληεο ηνπ έξγνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ φινη νη παξάγνληεο ηνπ έξγνπ 

λα θαηαλννχλ θαη λα ζπκθσλνχλ κε ηε MOV ηνπ έξγνπ. Γελ είλαη εχθνιν λα 

θαηαθέξεη θαλείο φινπο λα ζπκθσλήζνπλ κε ην ζηφρν ηνπ έξγνπ ηφζν λσξίο. 

Όκσο ζα αμίδεη πνιχ ην ρξφλν θαη ηνλ θφπν ζε θαηνπηλά ζηάδηα ηνπ έξγνπ 

[10].  

 Δίναι επαληθεύζιμη – ην ηέινο ηνπ έξγνπ ε MOV πξέπεη λα επαιεζεπηεί 

γηα λα απνθαζηζηεί αλ ην έξγν ήηαλ επηηπρεκέλν.  

 

Ζ MOV θαζνδεγεί φιεο ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζρεδίνπ Π&Δ θαη ιεηηνπξγεί σο βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ 

έξγνπ. Με άιια ιφγηα, έλα έξγν δε κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ή λα αμηνινγεζεί ζσζηά αλ 

δελ έρεη θαζνξηζηεί θαη θαηαλνεζεί κε ζαθήλεηα ν ζηφρνο ηνπ έξγνπ. Έλαο 

νξγαληζκφο δε ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη έξγα πνπ δε ζπλδένληαη θαζαξά κε ηε 

ζπλνιηθή απνζηνιή ηνπ. Ζ αιπζίδα αμίαο Π&Δ πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 4 

πξνηείλεη φηη έλαο νξγαλσηηθφο ζηφρνο νδεγεί ζε ή θαζνξίδεη κηα νξγαλσηηθή 

ζηξαηεγηθή. Με ηε ζεηξά ηεο, ε MOV ελφο έξγνπ ππνζηεξίδεη ζηε ζπλέρεηα απηή ηελ 

νξγαλσηηθή ζηξαηεγηθή. Απηή ε απεηθφληζε δείρλεη πψο ν ζηφρνο ελφο έξγνπ 

επζπγξακκίδεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ην ζηφρν ελφο νξγαληζκνχ. ην ηέινο ηνπ 
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έξγνπ, ηα πξαγκαηηθά επηηεχγκαηα ηνπ έξγνπ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηελ αξρηθή 

MOV γηα λα θαζνξηζηεί αλ ην έξγν είρε επηηπρία. Αλ ην έξγν είλαη επηηπρεκέλν 

(δειαδή αλ πέηπρε ή μεπέξαζε ηε MOV ηνπ) ηφηε κπνξεί θαλείο λα δεη 

θαηεγνξεκαηηθά πψο εθείλν ην έξγν ζα ππνζηεξίμεη ηνλ νξγαληζκφ [11].  

 

Σρήκα 4 Σπζρέηηζε επηρεηξεζηαθνύ ζηόρνπ κε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

 

Βήμα 3
ο
: Καθοπιζμόρ Δναλλακηικών  

Αθνχ γεληθά δελ ππάξρεη κηα θαη κφλν ιχζε γηα ηα πεξηζζφηεξα νξγαλσηηθά 

πξνβιήκαηα, είλαη επηηαθηηθή ε γλψζε αξθεηψλ ελαιιαθηηθψλ πξηλ ηνλ άκεζν 

ρεηξηζκφ κηα επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο. Οη ελαιιαθηηθέο, ή επηινγέο, πνπ 

εληνπίδνληαη ζηελ επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα είλαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο MOV. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ νη ελαιιαθηηθέο πνπ θαηαγξάθνληαη λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα κεγάιν εχξνο πηζαλψλ ιχζεσλ, θαζψο θαη κηα ελαιιαθηηθή 

βαζηθήο πεξίπησζεο πνπ πεξηγξάθεη ην πψο ζα απέδηδε έλαο νξγαληζκφο αλ 

δηαηεξνχζε ην status quo – δειαδή, αλ δελ επηδίσθε θακία απφ ηηο επηινγέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε δηαηήξεζε 

ηνπ status-quo κπνξεί λα είλαη ε θαιχηεξε επηινγή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα είκαζηε 

αλνηθηνί θαη αληηθεηκεληθή ζε φιεο ηηο βηψζηκεο επηινγέο [12]. Ζ βαζηθή πεξίπησζε 

ζα πξέπεη επίζεο λα δηεξεπλά ην ξεαιηζηηθφ θφζηνο ηε ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. πκπεξηιακβάλνληαη πξάγκαηα φπσο απμεκέλν θφζηνο 

ζπληήξεζεο hardware θαη software, θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα ζπρλφηεξσλ 

ζθαικάησλ θαη ρξφλνπ δηαθνπήο ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, αλ ε αλάγθε γηα επηζθεπέο 

απμεζεί, ε δηαηήξεζε ελφο πεπαιαησκέλνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη κηα πην 

βηψζηκε ιχζε απφ έλα πξνηεηλφκελν λέν ζχζηεκα. 
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Απφ ηελ άιιε, άιιεο επηινγέο κπνξεί λα παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε ιχζε. Απηέο νη 

επηινγέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε έλα θάζκα επηινγψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ αιιαγή ππαξρνπζψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ρσξίο επέλδπζε ζε 

Π&Δ 

 Σελ πηνζέηεζε ή πξνζαξκνγή κηαο εθαξκνγήο πνπ αλαπηχρζεθε απφ έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηνκέα ή ηκήκα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ 

 Σελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο 

 Σελ αγνξά ελφο ηππνπνηεκέλνπ παθέηνπ εθαξκνγψλ απφ έλαλ έκπνξν 

ινγηζκηθνχ 

 Σελ δεκηνπξγία κηαο λέαο επηινγήο ζηα κέηξα καο ρξεζηκνπνηψληαο 

εζσηεξηθνχο πφξνπο ή ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε ηεο αλάπηπμεο ζε κηα άιιε 

εηαηξία 

 

Βήμα 4
ο
: Καθοπιζμόρ εθικηόηηηαρ και εκηίμηζη κινδύνυν 

Κάζε επηινγή ή ελαιιαθηηθή πξέπεη λα αλαιχεηαη φζνλ αθνξά ηελ εθηθηφηεηα θαη 

ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο. Ζ εθηθηφηεηα ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζην αλ κηα επηινγή 

είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ή αλ αμίδεη λα γίλεη. Ο θίλδπλνο απφ ηελ άιιε εζηηάδεη ζην ηη 

κπνξεί λα πάεη ζηξαβά θαη ην ηί πξέπεη λα πάεη νκαιά. Ζ αλάιπζε ηεο εθηθηφηεηαο 

θαη ηνπ θφζηνπο ηεο θάζε επηινγήο ζε απηφ ην ζεκείν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα 

επηιεθηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ απνθιεηζκφ επηινγψλ πνπ δελ αμίδεη λα επηδηψμνπκε. 

Σελ εθηθηφηεηα κπνξεί ηε δεη θαλείο σο: 

 Οικονομική Δθικηόηηηα – Αλ θαη κηα αλάιπζε θφζηνπο/νθέινπο ζα 

δηεμαρζεί γηα λα δνχκε ηηο ελαιιαθηηθέο ζε κεγαιχηεξν βάζνο, θάπνηεο 

επηινγέο κπνξεί λα θνζηίδνπλ ππεξβνιηθά ή απιά λα κελ πξνζθέξνπλ ηα 

νθέιε πνπ είρακε νξακαηηζηεί ζηε δήισζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ε απηφ ην 

ζεκείν, έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα αμηνινγήζεη κηα ελαιιαθηηθή ζχκθσλα κε 

ην αλ ππάξρνπλ ρξήκαηα θαη πφξνη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, παξφιν πνπ κπνξεί λα είζηε ζηελ αγνξά ελφο θαηλνχξηνπ 

απηνθηλήηνπ, ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ρακεινχ ζαο εηζνδήκαηνο απνθιείεη ην 

εληππσζηαθφ ζπνξ ακάμη. Ζ δηεξεχλεζε ηεο νηθνλνκηθήο εθηθηφηεηαο ζα 
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πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο έλαο έιεγρνο ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο γηα θάζε 

επηινγή ή ελαιιαθηηθή. 

 Σεσνική Δθικηόηηηα – Ζ ηερληθή εθηθηφηεηα εζηηάδεη ζηελ ππάξρνπζα 

ηερληθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ιχζε Π&Δ. Θα 

ππνζηεξίμεη ηελ ελαιιαθηηθή ε ππάξρνπζα ππνδνκή; Θα ρξεηαζηεί λέα 

ηερλνινγία; Θα είλαη δηαζέζηκε; Έρεη ην ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ πείξα λα ππνζηεξίμεη ηε ιχζε Π&Δ; ηελ πεξίπησζε 

εμσηεξηθήο αλάζεζεο, έρεη ν έκπνξνο ή ε εηαηξία ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ πείξα 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο; 

 Οπγανυηική Δθικηόηηηα – Ζ νξγαλσηηθή εθηθηφηεηα αλαινγίδεηαη ηηο 

επηπηψζεηο ζηνλ νξγαληζκφ. Δζηηάδεη θπξίσο ζην πψο νη άλζξσπνη κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ ζα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηή ηελ πξνζρεδηαζκέλε νξγαλσηηθή 

αιιαγή. Πψο ζα επεξεαζηνχλ νη άλζξσπνη θαη ν ηξφπνο πνπ θάλνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο; Θα απνδερηνχλ νηθεηνζειψο απηή ηελ αιιαγή; Θα 

παξεκπνδηζηνχλ νη εξγαζίεο, φζν ζα εθαξκφδεηαη ε πξνηεηλφκελε ιχζε; 

 Άλλερ Δθικηόηηηερ – Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηνλ νξγαληζκφ, κηα 

επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άιια ζέκαηα, φπσο ε 

λνκηθή θαη ε εζηθή εθηθηφηεηα. 

 

Οη Κίλδπλνη ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηα εμήο: 

 Πποζδιοπιζμόρ – Ση κπνξεί λα πάεη ζηξαβά; Σί πξέπεη λα πάεη φπσο πξέπεη; 

 Δκηίμηζη – Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ηνπ θάζε θηλδχλνπ; 

 Ανηαπόκπιζη – Πψο κπνξεί ν νξγαληζκφο λα απνθχγεη ή λα κεηψζεη ηνλ 

θίλδπλν; 

 

 

 

 

 

 



Απφδνζε Δπελδχζεσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ROI) 2011 
 

ειίδα 24 απφ 87 

 

Βήμα 5
ο
: ςνολικό Κόζηορ Ηδιοκηηζίαρ (Total Cost of Ownership - TCO) 

Ζ απφθαζε λα επελδχζεη θαλείο ζε έλα έξγν Π&Δ πξέπεη λα ππνινγίδεη φιν ην 

θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζχζηεκα εθαξκνγψλ. Σν πλνιηθφ Κφζηνο Ηδηνθηεζίαο 

είλαη κηα έλλνηα πνπ έρεη θεξδίζεη επξεία πξνζνρή ηα πξφζθαηα ρξφληα θαη γεληθά 

αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο απφθηεζεο, αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκνγψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζηκεο δσήο ηνπ. Σν 

TCO πεξηιακβάλεη θφζηε φπσο: 

 Άκεζα θφζηε (direct costs) – ηηκέο αγνξάο πιηθνχ, ινγηζκηθνχ, 

δηθηπαθψλ ππνδνκψλ, φια ηα θφζηε αλάπηπμεο, εγθαηάζηαζεο, 

έμνδα ζπκβνχισλ θιπ. 

 Λεηηνπξγηθά θφζηε (ongoing costs) – κηζζνί, εθπαίδεπζε, 

αλαβαζκίζεηο, πξνκήζεηεο, ζπληήξεζε θιπ. 

 Έκκεζα θφζηε (indirect costs) – θφζηνο φηαλ ην ζχζηεκα είλαη 

εθηφο ιεηηνπξγίαο, αμηνινγήζεηο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, κεηά 

ηελ πινπνίεζε θιπ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην TCO πεγαίλεη παξαπέξα απφ ην αξρηθφ θφζηνο 

αγνξάο ή αλάπηπμεο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην TCO είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα 

νξγαλσκέλε ιίζηα φισλ ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ θφζηνπο. Όηαλ πξνεηνηκάδνπκε 

ηελ επηρεηξεκαηηθή πεξίπησζε, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα θαηαγξάθνπκε φιεο ηηο 

πεγέο δεδνκέλσλ, ηηο ππνζέζεηο θαη κεζφδνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηάθνξσλ 

δαπαλψλ. 

Βήμα 6
ο
: ςνολικά Οθέλη Ηδιοκηηζίαρ (Total Benefits of Ownership - TBO) 

Παξνκνίσο, ηα πλνιηθά Οθέιε Ηδηνθηεζίαο, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα 

άκεζα, ηξέρνληα θαη έκκεζα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε πξνηεηλφκελε 

ελαιιαθηηθή. Σν  ΣΒΟ ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηα νθέιε κηαο ελαιιαθηηθήο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζηκεο δσήο ηεο. Οθέιε κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ: 

 Σην Αύξηζη Δπγαζίαρ Ττηλήρ Αξίαρ – Γηα παξάδεηγκα, έλαο πσιεηήο 

κπνξεί λα ζπαηαιήζεη ιηγφηεξν ρξφλν ζηε γξαθεηνθξαηία θαη πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ζε θιήζεηο ζε πειάηεο. 
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 Ση Βεληίυζη ηηρ Ακπίβειαρ και ηηρ Αποδοηικόηηηαρ – Γηα παξάδεηγκα ηε 

κείσζε ζθαικάησλ, δηπιψλ εξγαζηψλ ή ην αξηζκφ ησλ βεκάησλ ζε κηα 

δηαδηθαζία.  

 Ση Βεληίυζη ηηρ Λήτηρ Αποθάζευν – Γηα παξάδεηγκα, παξνρή έγθαηξσλ 

θαη αθξηβψλ πιεξνθνξηψλ. 

 Ση Βεληίυζη ηηρ Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών – Γηα παξάδεηγκα λέα πξντφληα 

ή ππεξεζίεο, ηαρχηεξν ή πην αμηφπηζην service, άλεζε θιπ. 

Σα απηά νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα έξγν Π&Δ είλαη ζρεηηθά απιφ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. πλήζσο ζα εκθαληζηνχλ απφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ζε άκεζεο δαπάλεο ή ηελ απνθπγή δαπαλψλ. Απφ ηελ άιιε, ηα κε-

απηά νθέιε κπνξεί λα είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ, φκσο είλαη ζίγνπξα πην 

δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζπαζνχκε λα 

πνζνηηθνπνηνχκε φια ηα νθέιε πνπ αλαγλσξίδνληαη. Έλαο ηξφπνο γηα ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε κε-απηψλ νθειψλ είλαη λα ηα ζπλδέζνπκε άκεζα κε απηά νθέιε πνπ 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε θέξδε απνδνηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο εηαηξηθφο 

ηειεθσληθφο θαηάινγνο ζε έλα εζσηεξηθφ δίθηπν (intranet), φρη κφλν βειηηψλεη ηελ 

επηθνηλσλία, αιιά κπνξεί επίζεο λα κεηψζεη ηηο δαπάλεο ζε ραξηί, εθηππψζεηο θαη 

εξγαζία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαλνκή ελφο ράξηηλνπ 

ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ [11]. Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα πνζνηηθνπνηήζνπκε κε-

απηά νθέιε είλαη λα εθηηκήζνπκε ην επίπεδν εμππεξέηεζεο.  Γηα παξάδεηγκα, ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα θαζνξίζεη ην πφζν είλαη θαλείο δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη γηα 

κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ή λα ζπγθξίλεη ηηκέο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ή 

δελ έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. Δπηπιένλ, αλ κηα εθαξκνγή 

ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ επηηξέπεη ζε κηα εηαηξεία λα ζπιιέμεη 

εηζπξαθηέα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο πην γξήγνξα, κπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ αμία απηνχ 

ηνπ νθέινπο εθηηκψληαο ηελ απφδνζε πνπ ζα πάξεη επελδχνληαο απηά ηα ρξήκαηα. 
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Βήμα 7
ο
: Ανάλςζη εναλλακηικών 

Αθνχ πξνζδηνξηζηνχλ ηα θφζηε θαη ηα νθέιε, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπγθξηζνχλ φιεο νη 

ελαιιαθηηθέο κεηαμχ ηνπο ζπλεθηηθά. Ζ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

αξηζκεηηθψλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ πνπ απαηηνχληαη απφ αλζξψπνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά θαη ηνπο αλψηεξνπο δηεπζπληέο είλαη επηηαθηηθή, αθφκα 

θαη γηα ηνπο ηερληθά πιεξνθνξεκέλνπο. Ζ ηθαλφηεηα γηα απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο θαη ηα κέζα ηνπο απμάλεη ηελ αμηνπηζηία 

θαη ηηο πηζαλφηεηεο λα εγθξηζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ έξγα. Τπάξρνπλ αξθεηνί 

ηξφπνη λα αλαιχζνπκε ηηο πξνηεηλφκελεο ελαιιαθηηθέο. Οη πην θνηλνί είλαη λα ηα 

νηθνλνκηθά κνληέια θαη ηα κνληέια αμηνιφγεζεο . Σα νηθνλνκηθά κνληέια εζηηάδνπλ 

είηε ζηελ απνδνηηθφηεηα θέξδνο θαη/ή ζηελ ηακεηαθή ξνή. Σα κνληέια ηακεηαθήο 

ξνήο εζηηάδνπλ ζηα θαζαξά θεθάιαηα, κπνξεί λα είλαη ζεηηθά ή αξλεηηθά, θαη 

ππνινγίδνληαη κε ηελ αθαίξεζε ηεο εθξνήο ρξεκάησλ απφ ηελ εηζξνή ρξεκάησλ. ε 

γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζε θαλείο λα δεη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ελαιιαθηηθή, σο κηα πεγή εηζξνήο ρξεκάησλ θαη ην θφζηνο σο κηα 

πεγή εθξνήο. Με ηε ρξήζε ελφο εξγαιείνπ, φπσο κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ 

ινγηζηηθνχ θχιινπ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα δηεμάγεη κηα αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα λα 

δεη πψο αιιαγέο ζηελ αξρηθή επέλδπζε ή νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ζα επεξέαδαλ 

ηνλ θίλδπλν κηαο ζπγθεθξηκέλεο ελαιιαθηηθήο έξγνπ. Σα πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηεκέλα κνληέια ηακεηαθήο ξνήο πεξηιακβάλνπλ ηελ απφζβεζε, ηελ 

ηζνζθέιηζε, ηελ απφδνζε ζε επελδχζεηο, ηελ θαζαξή παξνχζα αμία θαη ηελ 

αμηνιφγεζε. 

Βήμα 8
ο
: ππόηαζη και ςποζηήπιξη πποηεινόμενηρ εναλλακηικήρ 

Μφιηο νη ελαιιαθηηθέο αλαγλσξηζηνχλ θαη αλαιπζνχλ, ην ηειεπηαίν βήκα είλαη λα 

πξνηείλνπκε κία απφ ηηο επηινγέο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη κηα πξφηαζε 

πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί. Αλ ε αλάιπζε έρεη γίλεη κε πξνζνρή, απηή ε πξφηαζε ζα 

πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά εχθνιε.  Ζ επηρεηξεκαηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

επηζεκνπνηεζεί ζε κηα αλαθνξά κε επαγγεικαηηθφ χθνο. Να ζπκάζηε φηη ε πνηφηεηα 

θαη ε αθξίβεηα ηεο δνπιεηάο ζαο ζα είλαη κηα αληαλάθιαζε δηθηά ζαο θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ ζαο. Έλαο πηζαλφο πειάηεο ή ρνξεγφο κπνξεί λα κελ ζαο δψζεη δεχηεξε 

επθαηξία.  
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2.4 Μελέηη κοπιμόηηηαρ (Feasibility Study)  

Ζ Μειέηε θνπηκφηεηαο δηεξεπλά εάλ έλα έξγν ζα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη εάλ ζα 

απνδψζεη ηα αλακελφκελα νθέιε. πλήζσο ην έξγν αμηνινγείηαη απφ πιεπξάο 

ηερληθνχ ζρεδηαζκνχ, θφζηνπο θαη νθέινπο, θνηλσληθψλ & πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλεπεηψλ, ζεζκηθψλ δεηεκάησλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ, θ.ν.θ. Σν 

απνηέιεζκα ηεο κειέηεο απηήο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ιήςε ηεο 

απφθαζεο πινπνίεζεο ή κε ηνπ έξγνπ. 

Ζ κειέηε ζθνπηκφηεηαο είλαη κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ θεθαιαίνπ επέλδπζεο πνπ ζα 

ρξεηαζηεί θαη ηνπ νθέινπο πνπ ζα πξνθχςεη απφ έλα ζρεδηαδφκελν επελδπηηθφ ζρέδην 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φηαλ ε πξνεγνχκελε – πξνθαηαξθηηθή – νηθνλνκηθή 

κειέηε δψζεη ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. Δίλαη θαλεξφ φηη απαηηεί πνιχ 

πεξηζζφηεξα δεδνκέλα, έρεη φκσο πνιχ κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 

Μηα πιήξεο κειέηε ζθνπηκφηεηαο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα. 

Μεθοδολογία: 

o Αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

o Αλάιπζε Σερληθήο Βησζηκφηεηαο 

o Αλάιπζε Κφζηνπο & Οθέινπο (Cost-Benefit Analysis) 

o Αμηνιφγεζε ηεο πξνζδνθψκελεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο κε 

ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ (Μέζνδνο Καζαξήο Παξνχζεο Αμίαο, Μέζνδνο 

Δζσηεξηθνχ Πνζνζηνχ Απφδνζεο, Return on Investment, θιπ.) 
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2.5 Ζ διαδικαζία λήτευρ αποθάζευν για επενδύζειρ  

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο  γηα µηα ζηξαηεγηθή επέλδπζε πεξηιακβάλεη φια 

ηα ζηνηρεία πνπ ζπλαληά θαλείο ζηε δηαδηθαζία µηα αλάιπζεο θφζηνπο – νθέινπο. 

Σα ηέζζεξα ζηάδηα µηα ηέηνηαο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλνπλ ηνλ εληνπηζµφ 

ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ, ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ αζξνηζηηθψλ ηαµεηαθψλ 

ξνψλ, ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ζηνηρείσλ πνπ δελ εκπεξηέρνληαη ζηηο ηαµεηαθέο ξνέο 

θαη ηελ ηειηθή απφθαζε απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο επέλδπζεο. Σα ηέζζεξα απηά 

ζηάδηα είλαη αιιειέλδεηα θαη δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη απφθαζε ρσξίο ηελ εμέηαζε 

θάπνηνπ απφ απηά. 

Ο εληνπηζµφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ ζρεηίδεηαη µε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ε 

επηρείξεζε θαη νη νπνίεο επηβάιιεηαη λα ηθαλνπνηεζνχλ, πξνθεηµέλνπ λα εληζρπζεί ε 

ζέζε ηεο ζε ζρέζε µε ηνλ αληαγσληζµφ. 

Οη νξγαληζµνί δηαζέηνπλ πφξνπο γηα επελδχζεηο νη νπνίεο εµπίπηνπλ ζε ηξεηο 

γεληθφηεξεο θαηεγνξίεο [13]: 

o Δπελδχζεηο γηα αληηθαηαζηάζεηο θαη βειηηψζεηο παγίσλ ηα νπνία έρνπλ 

απαμησζεί. Ζ αξρηθή ηδέα γηα ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο πξνέξρεηαη 

ζπλήζσο απφ ηα  άηνµα πνπ ρξεζηµνπνηνχλ  ηα  ζπγθεθξηµέλα  πάγηα 

ζηνηρεία θαη µπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ άµεζα ηα πξνβιήµαηά ηνπο. 

o Δπελδχζεηο γηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ µηαο επηρείξεζεο, είηε γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απμαλφµελσλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο είηε γηα αχμεζε ηνπ 

 µεξηδίνπ αγνξάο.  Ζ ηδέα γηα απηέο ηηο  επελδχζεηο παξνπζηάδεηαη 

απφ επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπλήζσο 

πξνέξρεηαη απφ ζηειέρε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. 

o Δπελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ηεο εηαηξίαο. Οη επελδχζεηο 

απηέο εμεηάδνληαη ζε βάζνο µηαο θαη νπζηαζηηθά αθνξνχλ ζηελ επηβίσζε ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ ηδέα πξνέξρεηαη απφ ζηειέρε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. 

Απφ ηε ζηηγµή πνπ ην ζηάδην εληνπηζµνχ ηεο ηδέαο έρεη νινθιεξσζεί ηα 

ελαιιαθηηθά επελδπηηθά πξνγξάµµαηα ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζε ζρέζε µε ηελ 

νηθνλνµηθή θαη µε επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ ζηνλ νξγαληζµφ αλ εθαξκνζηνχλ. 

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά ηφζν µε ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο φζν θαη µε ηα νηθνλνµηθά 
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νθέιε πνπ ζα ζπλεπάγεηαη ε επηηπρεµέλε εθαξµνγή ηεο. Σα νηθνλνµηθά αξρεία ηεο 

εηαηξίαο γηα επελδχζεηο ηνπ παξειζφληνο θαη νη ζπδεηήζεηο µε ην αξµφδην 

πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο είλαη ρξήζηµα γηα επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ βειηηψζεηο 

θαη αληηθαηαζηάζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ή επέθηαζε ηνπ νξγαληζµνχ. Παξφι’ απηά, 

φηαλ πξφθεηηα γηα επελδχζεηο ζηξαηεγηθήο ζεµαζίαο, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπο θαη 

ηνπ φηη ζπµβαίλνπλ µφλν µηα θνξά, νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ειάζζνλνο 

ζεµαζίαο θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πξνζεθηηθά ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηµέλνπ λα µπνξέζνπλ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία. Δίλαη αλαγθαίν λα µειεηεζνχλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη νη 

θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ πξνθεηµέλνπ λα βεβαησζνχλ ηα ζηειέρε φηη ε 

επέλδπζε ζα είλαη πξνο ην ζπµθέξνλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα ζπγθξηζνχλ ηα 

πηζαλά νθέιε πνπ ζα επηθέξεη ε επηηπρεµέλε εθαξµνγή ηεο ζε αληηπαξάζεζε µε ηα 

νθέιε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ. 
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3 Αξιολόγηζη επενδύζευν έπγυν Π&Δ 

 

Κεθάλαιο 3 

3.1 Διζαγυγή 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ είλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηη είλαη αμηνιφγεζε ελδχζεσλ θαη πνηα ε ρξεζηκφηεηα 

ηνπο. Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ είλαη ε πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 

θηλδχλνπ κε ηελ πξνζδνθψκελε απφδνζε. Καηά ηελ αμηνιφγεζε κηαο επέλδπζεο 

έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζην εξψηεκα “Ζ κειινληηθή απφδνζε δηθαηνινγεί ηνλ 

θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη ν επηρεηξεκαηίαο;” παξά ζην εξψηεκα “Πνην είλαη ην 

πνζνζηφ απφδνζεο;” ην Κεθάιαην 3 πξαγκαηνπνηήζακε κηα νινθιεξσκέλε 

θαηαγξαθή ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ θαζψο θαη κεζφδσλ αμηνιφγεζεο 

ησλ θηλδχλσλ κηαο επέλδπζεο  

3.2 Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ Δπενδύζευν  

Απφ ηε ζηηγµή πνπ έρεη εληνπηζηεί µηα πηζαλή επέλδπζε ε νηθνλνµηθή αμηνιφγεζή 

ηεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 Πξνζδηνξηζµφο ηνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Δθηίµεζε ησλ αλαµελφµελσλ ηαµεηαθψλ εθξνψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πξαγµαηνπνίεζή ηνπ θαη ησλ ηαµεηαθψλ εηζξνψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

απηφ. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ. 

 Καζνξηζµφο ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ ζε ζρέζε µε ηνλ πξνβιεπφκελν 

θίλδπλν. 

 Αλαγσγή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθξηζνχλ µε ηα επηζπκεηά απνηειέζµαηα θαη  λα εμαρζνχλ 

ζπµπεξάζµαηα γηα ην αλ ε επέλδπζε είλαη ηειηθά ζπµθέξνπζα. 

Οη ζπλεζέζηεξεο µέζνδνη πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επελδπηηθψλ  πξνγξαµµάησλ θαη ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο ζρεηηθά µε ηελ 

απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο πεξηιαµβάλνπλ ηελ Καζαξή Παξνχζα Αμία, ηνλ 
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Δζσηεξηθφ Βαζµφ Απφδνζεο ηνπ επελδεδπµέλνπ θεθαιαίνπ, θαη ηελ Πεξίνδν 

Δπαλάθηεζεο ηνπ Κεθαιαίνπ. 

3.2.1 Καθαπή Παπούζα Αξία (Net Present Value) 

Ζ Καζαξή Παξνχζα Αμία, βαζίδεηαη ζηελ ηερληθή ησλ πξνεμνθιεµέλσλ ηαµεηαθψλ 

ξνψλ. Ζ δηαδηθαζία πεξηιαµβάλεη θαηαξρήλ ηελ εχξεζε ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

ηαµεηαθψλ εθξνψλ θαη εηζξνψλ µε ηελ πξνεμφθιεζή ηνπο ζην θφζηνο θεθαιαίνπ 

ηεο επέλδπζεο. ηε ζπλέρεηα νη ηαµεηαθέο απηέο ξνέο πξνζηίζεληαη αιγεβξηθά θαη 

ην άζξνηζµά ηνπο απνηειεί ηελ Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο επέλδπζεο. Ο ηχπνο µε 

ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ν 

αθφινπζνο: 

NPV = CF0  + CF1/(1+k)
1 

+ CF2/(1+k)
2 

+.......+ CFn/(1+k)
n
 

ηελ παξαπάλσ εμίζσζε CFt είλαη ε θαζαξή αλαµελφµελε ηαµεηαθή ξνή ηελ 

πεξίνδν t, k είλαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη n είλαη ν 

ρξφλνο δηάξθεηάο ηνπ. 

Αλ ε Καζαξή Παξνχζα Αμία πνπ ζα πξνθχςεη είλαη ζεηηθή, ην επελδπηηθφ ζρέδην 

ζα πξέπεη λα πξνθξηζεί, ελψ αλ είλαη αξλεηηθή ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί. Ζ ινγηθή 

ηεο µεζφδνπ ζηεξίδεηαη ζην βαζµφ απφδνζεο  ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ µεηφρσλ. Καζαξή Παξνχζα Αμία ίζε µε ην µεδέλ ζεµαίλεη φηη νη 

εηζξνέο απφ ηελ επέλδπζε είλαη αθξηβψο επαξθήο γηα λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ηνπ 

επελδεδπµέλνπ θεθαιαίνπ θαη λα παξέρνπλ ζηνπο µεηφρνπο ηνλ απαηηνχµελν βαζµφ 

απφδνζεο γηα ην θεθάιαην απηφ. Αλ ε επέλδπζε έρεη ζεηηθή Καζαξή Παξνχζα Αμία 

ηφηε παξάγεη πεξηζζφηεξα ρξήµαηα απφ φζα απαηηνχληαη γηα λα θαιπθζεί ην 

θφζηνο ηεο επέλδπζεο θαη λα απνδνζεί ν απαηηνχµελνο βαζµφο απφδνζεο ζηνπο 

µεηφρνπο θαη απηφ ην ρξεµαηηθφ πιεφλαζµα αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνπο µεηφρνπο. 

Δπνµέλσο ε ππφ εμέηαζε επέλδπζε βειηηψλεη ηελ νηθνλνµηθή ζέζε ησλ µεηφρσλ. 
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3.2.2 Δζυηεπικόρ Βαθµόρ Απόδοζηρ (Internal Rate of  Return) 

O Δζσηεξηθφο Βαζµφο Απφδνζεο ηνπ επελδεδπµέλνπ θεθαιαίνπ νξίδεηαη σο ην 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ην νπνίν εμηζψλεη ηελ παξνχζα αμία ησλ ηαµεηαθψλ 

εηζξνψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επέλδπζε µε ηελ παξνχζα αμία ησλ εθξνψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξµνγή ηεο. Αλ ν Δζσηεξηθφο Βαζµφο Απφδνζεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε ησλ πξνεμνθιεµέλσλ ηαµεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ 

είλαη µεγαιχηεξνο απφ ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηεο επέλδπζεο ηφηε ε επέλδπζε ζα 

πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ην επελδπηηθφ ζρέδην 

απνξξίπηεηαη Ο Δζσηεξηθφο Βαζµφο Απφδνζεο ηνπ επελδεδπµέλνπ θεθαιαίνπ είλαη 

νπζηαζηηθά ε αλαµελφµελε απφδνζε ηνπ επελδεδπµέλνπ θεθαιαίνπ. Αλ επνµέλσο ν 

Δζσηεξηθφο Βαζµφο Απφδνζεο είλαη µεγαιχηεξνο απφ ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηεο 

επέλδπζεο ηφηε ζα ππάξρεη έλα πιεφλαζµα ην νπνίν ζα παξαµείλεη ζηελ θαηνρή 

ησλ µεηφρσλ, αθνχ μεπιεξσζεί ην θφζηνο πνπ απαηηεί ε επέλδπζε. πλεπψο ε 

απνδνρή ελφο  ζρεδίνπ µε Δζσηεξηθφ Βαζµφ Απφδνζεο µεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηνπ πινχηνπ ησλ µεηφρσλ. Ζ εμίζσζε µε 

βάζε ηελ νπνία πξνθχπηεη ν Δζσηεξηθφο Βαζµφο Απφδνζεο µηαο επέλδπζεο είλαη: 

CF0  + CF1/(1+IRR)
1 

+ CF2/(1+IRR)
2 

+.......+ CFn/(1+IRR)
n 

= 0 

Όπνπ CFt είλαη ε θαζαξή αλαµελφµελε ηαµεηαθή ξνή ηελ πεξίνδν t, IRR ν 

δεηνχµελνο Δζσηεξηθφο Βαζµφο Απφδνζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ν ρξφλνο 

δηάξθεηαο ηνπ. 
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3.2.3 Μέθοδορ Δπανάκηηζηρ ηος Κεθαλαίος (Payback Period) 

Ζ Μέζνδνο Δπαλάθηεζεο ηνπ Κεθαιαίνπ ηεο επέλδπζεο νξίδεηαη σο ν 

αλαµελφµελνο αξηζµφο εηψλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηµέλνπ λα νη ηαµεηαθέο ξνέο πνπ 

ζα πξνθχςνπλ απφ απηή λα εμηζσζνχλ µε ην θφζηνο ηεο. Ζ Μέζνδνο Δπαλάθηεζεο 

ηνπ Κεθαιαίνπ ήηαλ ε πξψηε επίζεµε µέζνδνο πνπ ρξεζηµνπνηήζεθε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ γεληθφηεξε αξρή πνπ ηε δηέπεη είλαη φηη φζν 

µηθξφηεξε είλαη ε πεξίνδνο απνπιεξσµήο ηεο επέλδπζεο ηφζν ην θαιχηεξν γηα ηελ 

επηρείξεζε. Ο ηχπνο ζχµθσλα µε ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ε πεξίνδνο απνπιεξσµήο 

είλαη ν αθφινπζνο: 

Payback Period = Υξνληθφ δηάζηεµα πξηλ ηελ πιήξε επαλάθηεζε + (Με 

αλαθηεζέλ θφζηνο ζηελ αξρή ηνπ έηνπο)/(Σαµεηαθέο ξνέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο) 

ήµεξα αξθεηέο επηρεηξήζεηο ρξεζηµνπνηνχλ ηε µέζνδν απηή πξνεμνθιψληαο ηηο 

ηαµεηαθέο εηζξνέο πξνθεηµέλνπ λα έρνπλ µηα πην  ξεαιηζηηθή εηθφλα [14]. 
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3.2.4 Γείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ (Profitability  Index) 

Μηα εμίζνπ δηαδεδνµέλε µέζνδνο γηα ηελ αμηνιφγεζε επελδχζεσλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο είλαη θαη απηή πνπ ζρεηίδεηαη µε ην ∆είθηε Απνδνηηθφηεηαο ηεο 

επέλδπζεο. Ο δείθηεο απηφο θαλεξψλεη ηε ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα ελφο επελδπηηθνχ 

πξνγξάµµαηνο ή µε άιια ιφγηα ηελ θαζαξή αμία πνπ ζα πξνθχςεη αλά ρξεµαηηθή 

µνλάδα ηνπ επελδεδπµέλνπ θεθαιαίνπ. Μηα επέλδπζε γίλεηαη απνδεθηή απφ 

ρξεµαηννηθνλνµηθήο άπνςεο αλ ν ∆είθηεο Απνδνηηθφηεηάο ηεο είλαη µεγαιχηεξνο 

απφ ηε µνλάδα. Ζ εμίζσζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ν ∆είθηεο Απνδνηηθφηεηαο είλαη 

ε αθφινπζε: 

∆είκηηρ Αποδοηικόηηηαρ = (Παξνχζα Αμία ησλ Μειινληηθψλ Σαµεηαθψλ 

Ρνψλ)/(Αξρηθφ Κφζηνο ηεο Δπέλδπζεο) 

3.2.5 Ανάλςζη Κόζηοςρ - Οθέλοςρ (Cost–Benefit Analysis) 

Σέινο, επξέσο ρξεζηµνπνηνχµελε µέζνδνο θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

επελδχζεσλ  ζεσξείηαη θαη ε αλάιπζε θφζηνπο – θέινπο. χµθσλα µε απηή, ην 

θφζηνο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλα ζπγθεθξηµέλν επελδπηηθφ 

πξφγξαµµα πνζνηηθνπνηνχληαη θαη εθθξάδνληαη ζε ρξεµαηηθέο µνλάδεο. Σν 

αιγεβξηθφ άζξνηζµα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, απνηειεί ην θαζαξφ θέξδνο ηεο 

επέλδπζεο θαη απνηειεί ην βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο ζηνρεχεη ζηελ µεγηζηνπνίεζε 

ηεο ζπλνιηθήο επδνθίµεζεο ηεο επέλδπζεο θαη απνηειεί, ηνπιάρηζηνλ ζηε ζεσξία 

ηε µφλε µεζνδνινγία πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην απφιπην θέξδνο ησλ 

δηαθφξσλ επελδπηηθψλ πξνγξαµµάησλ [15, 16]. 
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3.2.6 Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ µη Ποζοηικών Παπαγόνηυν 

Δληνχηνηο φιεο νη πξναλαθεξζείζεο µέζνδνη ιαµβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα νηθνλνµηθά 

µφλν ζηνηρεία ηεο επέλδπζεο, παξφιν πνπ πνιιέο θνξέο ηα µε νηθνλνµηθά 

απνηειέζµαηά ηεο είλαη πην ζεµαληηθά. Δίλαη επνµέλσο απαξαίηεην θαηά ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ ηα ζηειέρε λα µειεηνχλ παξάγνληεο  πνπ 

δελ είλαη άµεζα µεηξήζηµνη θαη δελ πνζνηηθνπνηνχληαη εχθνια. Οη παξάγνληεο 

απηνί ζρεηίδνληαη ζπλήζσο µε ην εζηθφ ησλ ππαιιήισλ θαζψο νη ζηξαηεγηθέο 

επελδχζεηο έρνπλ επηπηψζεηο ζην είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπο, µε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θνηλφηεηα ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο,  µε εζηθά θαη λνµηθά 

δεηήµαηα θαζψο πνιιέο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο µπνξεί λα έξρνληαη ζε αληίζεζε µε 

ην θψδηθα δενληνινγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηέινο µε ηε γλψζε πνπ ζα πξνζηεζεί 

ζηνλ νξγαληζµφ απφ ηελ εθαξµνγή ηεο επέλδπζεο  

Οη µε νηθνλνµηθνί παξάγνληεο εμεηάδνληαη θπξίσο µέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ λνµηµφηεηαο (due dilligence) θαηά ηελ νπνία ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξνζπαζνχλ λα πξνβιέςνπλ εγθαίξσο πηζαλά πξνβιήµαηα θαη επηπινθέο πνπ ζα 

επηθέξεη ε εθαξµνγή ηεο ππφ εμέηαζε επέλδπζεο ζε ζπλδπαζµφ µε ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη δπζάξεζηεο εθπιήμεηο µεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

ζρεδίνπ [17]. 
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3.3 Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ ηος Κινδύνος ηηρ Δπένδςζηρ  

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο ζεµαληηθή παξάµεηξνο γηα ηελ 

απνδνρή ή απφξξηςε ηεο ππφ εμέηαζεο επέλδπζεο απνηειεί θαη ην επίπεδν 

θηλδχλνπ πνπ απηή εµπεξηέρεη. Παξφιν πνπ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

θπζηθφ λα έρνπλ µειεηήζεη ηε µειινληηθή θαηάζηαζε ηφζν ηεο επηρείξεζήο ηνπο 

φζν θαη ηεο αγνξάο, νη απνθάζεηο γηα επελδχζεηο ζηξαηεγηθήο θχζεσο ζπλήζσο 

ιαµβάλνληαη θάησ απφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη νη 

ηαµεηαθέο ξνέο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο µεζφδνπο λα πεξηιαµβάλνπλ ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ. 

Ο πην ζπλεζηζµέλνο ηξφπνο γηα ηελ αληηµεηψπηζε ηνπ ελδερφµελνπ θηλδχλνπ είλαη ε 

επηβνιή πην απζηεξψλ νηθνλνµηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ απνδνρή ηεο επέλδπζεο,  

δειαδή µεγαιχηεξν θφζηνο θεθαιαίνπ. Σν γεγνλφο απηφ δελ ζεµαίλεη φηη γίλεηαη 

πην δχζθνιε ε δηαδηθαζία απνδνρήο µηαο επέλδπζεο µε µεγάιν βαζµφ θηλδχλνπ. 

Δίλαη σζηφζν µηα έλδεημε φηη µφλν φηαλ ηα ζηειέρε έρνπλ πιήξσο αληηιεθζεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλδχλνπ πνπ εµπεξηέρεη µηα επέλδπζε, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνµέα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζα είλαη ζε ζέζε λα εθηηµήζνπλ πιήξσο ηηο επηπηψζεηο ηεο 

απφθαζήο ηνπο [19]. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ηερληθέο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ θηλδχλνπ πνπ εµπεξηέρεη µηα επέλδπζε. Οη πην 

δηαδεδνµέλεο σζηφζν είλαη: 

o Ζ πεξίνδνο επαλάθηεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαζψο φζν µεγαιχηεξε είλαη απηή 

ηφζν πην αβέβαηεο είλαη νη µειινληηθέο απνδφζεηο ηεο επέλδπζεο θαη πην 

δχζθνινο ν ππνινγηζµφο ηνπο. Ζ αβεβαηφηεηα απηή δεµηνπξγεί απφ µφλε ηεο 

έλα είδνο θηλδχλνπ, θαζψο ηα πξνζδνθψµελα απνηειέζµαηα µπνξεί ηειηθά 

λα µελ πξαγµαηνπνηεζνχλ. Ο θίλδπλνο απηφο µπνξεί ζε νξηζµέλν βαζµφ λα 

πξνζδηνξηζηεί µέζσ ηεο πεξηφδνπ απνπιεξσµήο ηεο επέλδπζεο, θαζψο 

µηθξφηεξε πεξίνδνο απνπιεξσµήο ππνδεηθλχεη µηθξφηεξν επίπεδν θηλδχλνπ, 

ελψ µεγαιχηεξε πεξίνδν απνπιεξσµήο παξαπέµπεη ζε µεγαιχηεξν θίλδπλν. 

o Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο, ε νπνία απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζµφ ηνπ θαηά πφζν επαίζζεηεο είλαη νη πξνζδνθψµελεο ηαµεηαθέο 

ξνέο ζε αιιαγέο ησλ παξαµέηξσλ απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη. Ζ ηερληθή 
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απηή βνεζά ζηνλ εληνπηζµφ εθείλσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηα νπνία 

µηθξέο απνθιίζεηο ησλ παξαµέηξσλ νδεγνχλ ζε µεγάιεο δηαθπµάλζεηο ζηνλ 

βαζµφ απφδνζεο ηνπ επελδεδπµέλνπ θεθαιαίνπ. Παξφιν φµσο πνπ ε 

αλάιπζε επαηζζεζίαο απνηειεί δεµνθηιή µέζνδν αλάµεζα ζηηο επηρεηξήζεηο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελδερφµελνπ θηλδχλνπ έρεη ην ζεµαληηθφ 

µεηνλέθηεµα φηη εληνπίδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ε αιιαγή µηαο µφλν 

παξαµέηξνπ ηνπ ζρεδίνπ, ελψ νη ππφινηπεο παξαµέλνπλ ζηαζεξέο, γεγνλφο 

πνπ είλαη δχζθνιν λα πξαγµαηνπνηεζεί ζε πξαγµαηηθέο ζπλζήθεο. 

o Ζ ηερληθή αλάιπζεο ζελαξίσλ, ε νπνία αληηµεησπίδεη ζε µεγάιν βαζµφ ηνπο 

πεξηνξηζµνχο ηεο µεζφδνπ αλάιπζεο επαηζζεζίαο, θαζψο ιαµβάλεη ππφςε 

ηηο πηζαλφηεηεο αιιαγήο ησλ βαζηθψλ µεηαβιεηψλ θαη επηηξέπεη ηελ 

ηαπηφρξνλε αιιαγή ζε πεξηζζφηεξεο απφ µία µεηαβιεηέο. χµθσλα µε ηελ 

ηερληθή απηή νη αλαιπηέο ησλ επηρεηξήζεσλ μεθηλνχλ µε έλα ζελάξην βάζεο 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα πηζαλφηεξα απνηειέζµαηα ηνπ πξνζδηνξίδνπλ µε ηε 

βνήζεηα ησλ ππφινηπσλ ηµεµάησλ ηεο επηρείξεζεο έλα ρείξηζην ζελάξην θαη 

έλα βέιηηζην  ζελάξην, φζνλ αθνξά ζε πσιήζεηο, θφζηνο, ηηµέο θιπ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην ρείξηζην θαη ην βέιηηζην ζελάξην εθηηµάηαη φηη 

έρνπλ 25% πηζαλφηεηα λα πξαγµαηνπνηεζνχλ θαη ην ζελάξην βάζεο 50%. 

Με βάζε ηηο πηζαλφηεηεο απηέο ππνινγίδεηαη ε αλαµελφµελε Καζαξή 

Παξνχζα Αμία ηεο επέλδπζεο θαη ε ηππηθή απφθιηζή ηεο, ε νπνία απνηειεί 

µέηξν ζχγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ µε άιια επελδπηηθά πξνγξάµµαηα. Παξφιν 

φµσο πνπ ε ηερληθή αλαιχζεσο ζελαξίσλ παξέρεη ρξήζηµεο πιεξνθνξίεο, 

φζνλ αθνξά ζηνλ θίλδπλν ηεο επέλδπζεο, παξνπζηάδεη θαη απηή νξηζµέλνπο 

πεξηνξηζµνχο, θαζψο επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζµφ µεξηθψλ µφλν πηζαλψλ 

απνηειεζµάησλ. 

o Σερληθέο πξνζνµνίσζεο µε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νη νπνίεο 

αληηµεησπίδνπλ ζε µεγάιν βαζµφ ην πξφβιεµα πνπ εµθαλίδεηαη ζηελ 

αλάιπζε επαηζζεζίαο θαη ηελ αλάιπζε ζελαξίσλ, θαζψο επηηξέπνπλ ηνλ 

ππνινγηζµφ ηνπ απνηειέζµαηνο ηεο αιιαγήο πνιιαπιψλ παξαµέηξσλ 

ζπγρξφλσο. Ζ πην δεµνθηιήο ηερληθή πξνζνµνίσζεο είλαη ε Monte – Carlo, 

θαηά ηελ νπνία ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο επηιέγεη ηπραία ηηµέο γηα φιεο ηηο 

εµπιεθφµελεο µεηαβιεηέο, γηα ηηο νπνίεο έρεη βξεζεί ε θαηαλνµή 



Απφδνζε Δπελδχζεσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ROI) 2011 
 

ειίδα 38 απφ 87 

 

πηζαλφηεηάο ηνπο. Με ην ζπλδπαζµφ ησλ ηηµψλ απηψλ ππνινγίδεηαη ε 

Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο επέλδπζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

επαλαιαµβάλεηαη αξθεηέο θνξέο θαη ζην ηέινο θαζνξίδεηαη ε µέζε ηηµή θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε ηεο θαηαλνµήο ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο. Ζ µέζε 

ηηµή ρξεζηµνπνηείηαη σο µέηξν γηα ηελ αλαµελφµελε Καζαξή Παξνχζα 

Αμία ηεο επέλδπζεο θαη ε ηππηθή απφθιηζε σο µέηξν ηνπ θηλδχλνπ [19]. 

Όηαλ νινθιεξσζεί ε αλάιπζε ησλ νηθνλνµηθψλ θαη µε νηθνλνµηθψλ 

απνηειεζµάησλ ηνπ ππφ εμέηαζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ έξρεηαη ε ζηηγµή γηα ηελ 

ιήςε ηεο απφθαζεο ζρεηηθά µε ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπ. Σν πνηνο ζα πάξεη ηελ 

ηειηθή απφθαζε εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ην µέγεζνο ηεο 

απαηηνχµελεο επέλδπζεο. πλήζσο νη απνθάζεηο γηα βειηηψζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο 

πάγησλ ζηνηρείσλ ιαµβάλνληαη απφ θαηψηεξα ή µεζαία ζηελ ηεξαξρία ζηειέρε, ελψ 

νη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηξαηεγηθά ζέµαηα είλαη απνθιεηζηηθά αξµνδηφηεηα ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. Όπνηνο φµσο θαη αλ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

ηειηθή απφθαζε ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ψζηε ε απφθαζε γηα ηελ 

απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ λα είλαη αµεξφιεπηε έρνληαο σο 

γλψµνλα ην ζπµθέξνλ ηεο επηρείξεζεο σο ζχλνιν. Έρεη παξαηεξεζεί πνιιέο θνξέο 

ηα άηνµα πνπ πξνηείλνπλ ηηο επελδχζεηο, ζέινληαο λα πεηχρνπλ ηελ απνδνρή ηνπ  

ζρεδίνπ ηνπο, λα παξαβιέπνπλ ηνπο ελδερφµελνπο θηλδχλνπο ή ηα µεηνλεθηήµαηα 

ησλ πξνηάζεψλ ηνπο θαη λα παξνπζηάδνπλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία µε ππεξβνιέο θαη 

ρσξίο αληηθεηµεληθή αίζζεζε. 

Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζε επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο ηα ζηειέρε πνπ 

πξνηείλνπλ ην ζρέδην είλαη απφιπηα πεπεηζµέλα γηα ηελ επηηπρία ηνπ µε απνηέιεζµα 

ζπρλά λα αγλννχλ ζπλνιηθά ην απαηηνχµελν θφζηνο θαη λα θάλνπλ αηζηφδνμεο 

πξνβιέςεηο γηα ηα νηθνλνµηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ. Ζ ηαθηηθή απηή µπνξεί 

λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο θαηά ηελ εθαξµνγή ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάµµαηνο, 

θαζψο ηειηθά ζα ρξεηαζηεί µεγαιχηεξν  ρξνληθφ δηάζηεµα απφ ην πξνβιεπφµελν 

γηα λα επηηεπρζνχλ λα αλαµελφµελα νθέιε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη ππεχζπλνη 

γηα ηελ ηειηθή απφθαζε ζα πξέπεη λα µπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ πέξα απφ ηνλ 

ελζνπζηαζµφ θαη λα αλαδεηνχλ αληηθεηµεληθά ζηνηρεία πνπ ζα δηθαηνινγήζνπλ ηελ 

απφθαζή ηνπο. 
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Αθνχ ιεθζεί ε απφθαζε θαη ην επελδπηηθφ ζρέδην εγθξηζεί ζα πξέπεη λα 

μεθηλήζεη ε εθαξµνγή ηνπ µε ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επαλαηξνθνδφηεζεο 

παξνχζα ζε φια ηα ζηάδηα, ψζηε ε επέλδπζε λα πξαγµαηνπνηεζεί µέζα ζην  

πξνβιεπφµελν ρξνληθφ δηάζηεµα θαη ρσξίο λα ππάξρνπλ ζεµαληηθέο απνθιίζεηο 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηεο. Γηα επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ βειηηψζεηο ή 

αληηθαηαζηάζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ε εθαξµνγή θαη ν έιεγρνο είλαη ζρεηηθά εχθνιε 

δηαδηθαζία θαζψο ππάξρεη ε γλψζε απφ πξνεγνχµελεο παξφµνηεο ελέξγεηεο. Ζ 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο φµσο αληηµεησπίδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζε επεθηάζεηο ή ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ηα ζηειέρε ζπλήζσο δελ έρνπλ θαζνδήγεζε απφ πξνεγνχµελε εµπεηξία ψζηε 

λα µπνξνχλ λα θαηαζηξψζνπλ ρξνλνδηαγξάµµαηα θαη πξνυπνινγηζµνχο µε ζρεηηθή 

επθνιία [20]. Δπνµέλσο, ρξεηάδεηαη ζπρλφηεξνο έιεγρνο θαη µεγαιχηεξε 

παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εθαξµνγή ηεο επέλδπζεο, ψζηε λα µπνξέζνπλ λα 

εληνπηζηνχλ εγθαίξσο νη παξαιείςεηο θαη ηα ιάζε. 

ε θάζε πεξίπησζε ν βαζµφο ζεµαληηθφηεηαο ησλ απνθάζεσλ γηα ζηξαηεγηθέο 

επελδχζεηο δελ µπνξεί λα ππνεθηηµεζεί. Ζ ζσζηή απφθαζε ζα ελδπλαµψζεη ηα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεµα ηεο επηρείξεζεο, ελψ µηα ιαλζαζµέλε ζηξαηεγηθή 

θίλεζε µπνξεί λα ην θαηαζηξέςεη. Γηα ην ιφγν απηφ ε ζπγθέληξσζε ησλ 

απαηηνχµελσλ πιεξνθνξηψλ είλαη ην πην θξίζηµν ζηάδην ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζην 

ζηάδην απηφ έζησ θαη αλ θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη µεγαιχηεξν ρξφλν θαη θφζηνο. 

Δπηπιένλ, δεδνµέλνπ φηη ε απφθαζε γηα µηα ζηξαηεγηθή επέλδπζε ζα επεξεάζεη ηε 

µειινληηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα δίλεη έµθαζε φρη 

ζηα βξαρππξφζεζµα νηθνλνµηθά απνηειέζµαηα, αιιά ζηε  βέιηηζηε ηνπνζέηεζε 

ηεο επηρείξεζεο ζην µαθξνρξφλην νξίδνληα [21]. 
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4 Μελέηη Πεπίπηυζηρ 

 

Κεθάλαιο 4 

4.1 Διζαγυγή 

ην θεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη κηα νινθιεξσκέλε κειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνξά ην 

αίηεκα ελφο πειάηε πξνο ηελ εηαηξεία hellas online γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εηθνληθνχ 

ηδησηηθνχ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ θεληξηθνχ ζεκείνπ κε ηα 

πεξηθεξεηαθά ηνπ ζεκεία αλά ηελ Διιάδα. Ο ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο έρεη ζέζεη 

αξθεηνχο ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο πξνο ηελ εηαηξεία hellas online θαη δηαζέηεη 

πεξηνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ.    

Πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί θαιχηεξε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ην αίηεκα θαηαγξάθεθε σο 

«Αίηεκα Έγθξηζεο Δηδηθήο Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο» (Special Price Request) πξνο ηε 

Γηνίθεζε, παξνπζηάδνληαο αλαιπηηθά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αμίδεη λα γίλεη ε 

ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε θαη λα αλαηεζεί ζηελ εηαηξεία hellas online πξνο πινπνίεζε 

ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

Αθνχ ειήθζε έγθξηζε απφ ηε Γηνίθεζε εθπνλήζεθε ε ζρεηηθή Σερλννηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά.  
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4.2 Ανάγκερ Πελάηη 

Οη ηαρείο ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπ Πειάηε ζπλνδεχνληαη απφ ηδηαίηεξα απμεκέλεο 

απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο ηνπ ζε φιε ηελ 

Διιάδα κε ηα θεληξηθά ηνπ γξαθεία, ψζηε ην λα δηαηεξεζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ νινέλα απμαλφκελνπ δηθηχνπ παξνπζίαο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν Πειάηεο είρε 

αλάγθε γηα: 

o ηελ αζθαιή, αδηάθνπε θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν «αληαιιαγή» πιεζψξαο 

θξίζηκσλ δεδνκέλσλ  κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ERP) ηεο 

εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ, ηαπηφρξνλα & αλεμαξηήησο 

ηνπ αξηζκνχ ηνπο. 

o ηε δπλαηφηεηα ιήςεο ηερληθή ππνζηήξημεο, αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ ή ηνπ 

ρξφλνπ πνπ ηπρφλ εκθαληδφηαλ θάπνην πξφβιεκα.  

o ηε ζπλεξγαζία κε έλα πάξνρν πνπ ζα αλαιάκβαλε λα ζρεδηάζεη, αλαπηχμεη 

θαη ππνζηεξίμεη κηα νινθιεξσκέλε θαη επέιηθηε ιχζε ε νπνία ζα 

αληαπνθξίλνληαλ ζηηο δηαξθψο δηνγθνχκελεο ηειεπηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηνπ 

κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν, επηηξέπνληαο παξάιιεια ζηα ζηειέρε ηνπ λα 

επηθεληξσζνχλ αλελφριεηα ζηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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4.3 Πποηεινόμενη Λύζη   

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ, ε πξνηεηλφκελε ιχζε ηνπ έξγνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ππεξεζία MPLS IP VPN. Αλαιπηηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ε 

hellas online ζρεδίαζε έλα ηδησηηθφ δίθηπν κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα 11 θαη πιένλ ζεκεία 

παξνπζίαο ηεο εηαηξείαο ζαο ζε φιε ηελ Διιάδα ζα ζπλδένληαη κε ην θεληξηθφ ERP 

ζχζηεκα, ελψ παξάιιεια ζα δηαηεξεί ηελ επζχλε δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη 

ζπληήξεζήο ηνπ δηθηχνπ αιιά θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. Σν εμεηδηθεπκέλν 

ηκήκα Pre-sales Μεραληθψλ ηεο εηαηξείαο hellas online πξαγκαηνπνίεζε  πξνζεθηηθή 

αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ ίδην ηνλ πειάηε. Δλδεηθηηθά, θαηά 

ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ δφζεθε έκθαζε: 

o ζηε δπλαηφηεηα άκεζεο επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ κειινληηθά ζεκεία παξνπζίαο ηνπ πειάηε νπνπδήπνηε ζηελ 

Διιάδα. 

o ζηνλ φγθν δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη λα "θηλεζνχλ" εληφο ηνπ δηθηχνπ 

θαζψο θαη ζην πιήζνο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αδηάιεηπηε 

δηαζεζηκφηεηα ηθαλνχ εχξνπο δψλεο (bandwidth) πςειψλ ηαρπηήησλ αθφκα 

θαη ζε ψξεο αηρκήο. 

o ζηνλ νξηζκφ ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ζεηξάο κεηάδνζεο θάζε 

είδνπο πιεξνθνξίαο (π.ρ. ηηκνιφγηα, e-mails) εληφο ηνπ δηθηχνπ (Class of 

Services). 

o ζηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο αλαδξνκνιφγεζεο ηεο θίλεζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ην πξσηεχνλ κέζσ κεηάδνζεο ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγηάο. 

Σν Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο εηαηξείαο hellas online ζα πξνζθέξεη πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζίεο φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηνπ ρξφλνπ, έρνληαο ηελ εκπεηξία θαη 

ηελ εμεηδίθεπζε λα αληαπνθξηζεί ζε νπνηαδήπνηε ηερληθφ δήηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

είλαη ππεχζπλν γηα:  

o ηε δηάγλσζε βιαβψλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε δηαδηθαζίαο "scalation" αλ απηή 

απαηηεζεί 

o ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο 

o ηελ παξνρή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο 

 

 

http://www.forthnet.gr/templates/locate.aspx?c=10010675
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4.4 Γιαδικαζία Έγκπιζηρ Διδικήρ Σιμολογιακήρ Πολιηικήρ από ηη 

Γιοίκηζη  

4.4.1 Πεπιγπαθή ανάγκηρ για έγκπιζη καλύηεπηρ ηιμολογιακήρ πολιηικήρ 

Γπλεηηθφο πειάηεο εμππεξεηεί ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο ηνπ αλάγθεο  απφ 

αληαγσλίζηξηα εηαηξεία  ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, φπσο καο αλέθεξε. ηελ 

ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ν πειάηεο εκθαλίζηεθε ζεηηθφο λα ζπλεξγαζηεί 

καδί κε ηελ πξνυπφζεζε λα κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε πιήξσο ηα αηηήκαηα πνπ καο 

έζεζε. Μαο ελεκέξσζε φηη γηα λα έρεη ελδηαθέξνλ ε πξφηαζε καο δελ αξθεί απιά λα 

ηνλ θαιχςνπκε φζν θαιπηέξα γίλεηαη ηερληθά, αιιά ζα πξέπεη λα έρεη θαη έλα αξθεηά 

κεγάιν φθεινο ζε κεληαία βάζε γηα λα κπεη ζηελ δηαδηθαζία αιιαγήο παξφρνπ. 

Πξνζπαζήζακε λα κάζνπκε ηη πιεξψλεη γηα ηε ιχζε ηνπ VPN 11 ζεκείσλ, ηελ 

ππεξεζία πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε 6 Mbps ζην θεληξηθφ ζεκείν παξνπζίαο ηνπ 

Πειάηε θαη ηελ ππεξεζία εηζεξρφκελεο / εμεξρφκελεο ηειεθσλίαο PRI. Μαο 

ελεκέξσζε φηη γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο πιεξψλεη 12.000,00€ ην κήλα ρσξίο λα 

πεξηιακβάλεηαη ζην παξαπάλσ πνζφ ε κεληαία θίλεζε ηεο ηειεθσλίαο. Ζ κεληαία 

θίλεζε ηεο ηειεθσλίαο αλέξρεηαη πεξί ησλ 1.200,00€. 

4.4.2 Αίηημα έγκπιζηρ καλύηεπηρ ηιμολογιακήρ πολιηικήρ  

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πηζαλφηεηεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα 

θαηαηεζεί κηα άθξνο δειεαζηηθή πξφηαζε ρσξίο εθάπαμ θφζηε ελεξγνπνίεζεο θαη 

κεληαία ηηκνιφγεζε 10.000,00€ (κε Internet Feed 6 Mbps "Β' επηινγή") ή 11.000,00€ 

(κε Internet Feed 15 Mbps "Α' επηινγή") , δειαδή ζα πξέπεη λα επσκηζηνχκε σο 

εηαηξεία φια ηα εθάπαμ θφζηε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

ππεξεζηψλ  θαη λα πξνβνχκε ζε κηα έθπησζε ηεο ηάμεσο ησλ 35% επί ηνπ κεληαίνπ 

θαηαιφγνπ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην πξνθίι ηνπ δπλεηηθνχ καο πειάηε θαζψο θαη 

αλαιπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ, κέζσ νηθνλνκηθψλ κνληέισλ. 
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4.4.3 Παποςζίαζη Πποθίλ Πελάηη ζηη Γιοίκηζη 

Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία αλαπηχζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, θαηαθηψληαο ηε ζέζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ θαη πιένλ επηηπρεκέλνπ παξνρέα ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε παλεπξσπατθφ 

επίπεδν, κε εηδίθεπζε ζηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ζηηο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο γηα 

λεθξηθέο παζήζεηο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηειεαθηηλνινγίαο.  

Γηαρεηξηδφκελε έλα κεγάιν αξηζκφ ηαηξηθψλ θέληξσλ ζε φιε ηελ Δπξψπε παξέρνληαο  

ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξσηνπνξία ηνπ θιάδνπ ππεξεζηψλ πγείαο 

πξνζθέξνληαο θξίζηκε βνήζεηα ζηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ ηηο ππεξεζίεο 

ηεο. 

Με ζρεδφλ δχν δεθαεηίεο αθνζίσζεο ζηελ παξνρή άξηζησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ε 

εηαηξεία επαλαθαζνξίδεη ηηο ζπκπξάμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε ηδησηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ εηαηξεία πξνζθέξεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ 

ζψδνπλ δσέο, κε ηα πςειφηεξα επξσπατθά πξφηππα, ζην πιαίζην ησλ ππαξρφλησλ 

δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε δεκφζηα δηαρείξηζε. Κάζε ρξφλν, νη 

επαγγεικαηίεο ηεο αγγίδνπλ ηηο δσέο εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ, αληαπνθξηλφκελνη 

ζηηο ζπγθιίλνπζεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ δεκφζησλ αξρψλ 

πγείαο θαη ησλ εηαηξηθψλ επελδπηψλ. 

Ζ εηαηξεία αληαπνθξίλεηαη κε ζπλέπεηα ζηα πςειφηεξα πξφηππα θαη έρεη αλαπηχμεη 

κηα θνπιηνχξα πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εληηκφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε 

δηαθάλεηα ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.  

Σν 2005 άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηελ Διιάδα κε ζηφρν ηελ είζνδφ ηεο ζηελ 

ηδησηηθή αγνξά ησλ δηαγλσζηηθψλ εξγαζηεξίσλ απεηθφληζεο θαη βηνπαζνινγίαο κέζσ 

εμαγνξψλ ππαξρφλησλ επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία εμνπιίδεη, εθζπγρξνλίδεη θαη 

εθαξκφδεη ζε απηά ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα ηεο. 

ήκεξα δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγεί έλα εθηεηακέλν δίθηπν δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, 

εγθαηεζηεκέλα ζε πξφηππνπο ηαηξηθνχο ρψξνπο κε ηα πςειφηεξα επίπεδα αζθάιεηαο, 

άλεζεο θαη αηζζεηηθήο, εμνπιηζκέλα κε ηαηξηθφ εμνπιηζκφ ηερλνινγίαο αηρκήο, 

ζηειερσκέλα κε ηνπο πιένλ θαηαμησκέλνπο Ηαηξνχο ζην είδνο ηνπο θαη δηθηπσκέλα 

κεηαμχ ηνπο κε ην πιένλ ζχγρξνλν ζχζηεκα ηειεταηξηθήο ζηελ Διιάδα. 
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4.4.4 Παποςζίαζη Δπένδςζηρ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη κηα νινθιεξσκέλε κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην ηκήκα Pre-sales Μεραληθψλ ηεο εηαηξείαο hellas online, κε ζθνπφ 

λα παξνπζηάζεη ζηε δηνίθεζε κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε πνπ ζρεδηάζηεθε γηα 

ππνςήθην πειάηε. Παξαθάησ ζα δείηε αλαιπηηθά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο 

επέλδπζεο. 

ςνολικού Κόζηορ Ηδιοκηηζίαρ 

Πξσηαξρηθφ ζθνπφ ζηε κειέηε καο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πλνιηθνχ Κφζηνο 

Ηδηνθηεζίαο γηα ηελ επέλδπζε πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Σν πλνιηθφ 

Κφζηνο Ηδηνθηεζίαο αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο απφθηεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ, ησλ ρσκαηνπξγηθψλ - θαισδηαθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. Σέινο, αθνξά ηε ζπληήξεζε θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ ζα πξέπεη 

λα παξέρεηαη ζηνλ Πειάηε. Έηζη ηα θφζηε ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: 

i. Άκεζα θφζηε (direct costs) – ηηκέο αγνξάο εμνπιηζκνχ , 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο , δηθηπαθέο ππνδνκέο ζηα ζεκεία 

παξνπζίαο ηνπ πειάηε , θφζηε εγθαηαζηάζεσλ. 

ii. Λεηηνπξγηθά θφζηε (ongoing costs) – κεληαία θφζηε γηα ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε , θφζηε ππεξεζίαο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 

, θφζηε ππεξεζίαο VPN. 

ηνπο Πίλαθεο  1 & 2 γίλεηαη  κηα ζπγθεληξσηηθή θαηαγξαθή ησλ θνζηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ γηα ηελ επέλδπζε λένπ ζηξαηεγηθνχ Πειάηε . Σα άκεζα θφζηε 

ππνινγίζηεθαλ εθάπαμ ελψ ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ππνινγίζηεθαλ ζε κελαία βάζε. 
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Κόζηη Α' επιλογήρ:  για Τπηπεζία VPN 11 ζημείυν, Internet Feed ζηο κενηπικό 

ζημείο 15 Mbps & Τπηπεζία Διζεπσομένηρ - Δξεπσόμενηρ Σηλεθυνίαρ 

ΚΟΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΦΆΠΑΞ ΜΖΝΗΑΗΑ 

Network Equipment (Ericsson Switch) 1 1.800,00 € 0,00 € 

Υσκαηνπξγηθέο - Καισδηαθέο εξγαζίεο 1 4.000,00 € 0,00 € 

Δthernet Modem 5 200,00 € 0,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 15M   1 0,00 € 50,00 € 

Internet Feed 15 Mbps 1 0,00 € 300,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 10M   1 0,00 € 30,00 € 

managedVPN METRO 10 Mbps 1 0,00 € 0,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 5.120 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

CopperLoop_Ethernet_ATTCOM ΣΑΘ.2M 5 75,00 € 10,00 € 

Internet Feed 2048 Kbps 3 0,00 € 40,00 € 

managedVPN METRO 2048 10 0,00 € 0,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 256 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 256 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 1.536 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

LMDS Circuit ΔΓΚ (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 6 2.520,00 € 0,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ LD 2048 (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 7 0,00 € 500,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ local 2048 (ΑΣΗΚΟ) 1 1.840,00 € 370,00 € 

θάξηα WIC-1T 8 160,00 € 0,00 € 

Καιψδην Cab-X21MT 8 40,00 € 0,00 € 

θάξηα HWIC-ADSL 11 400,00 € 0,00 € 

Δμνπιηζκφο -Δγθαηάζηαζε (Cisco 1841) 15 691,56 € 0,00 € 

adsl backup 2/1 Mbps (γηα VPN) 11 70,00 € 8,00 € 

Κχθισκα PRI 1 0,00 € 0,00 € 

Κίνηζη Σηλεθυνίαρ PRI 1 0,00 € 700,00 € 

 
ΤΝΟΛΑ 41.278,40 €     5.307,00 €  

Πίλαθαο 1 : Σπλνιηθόο Πίλαθαο Κνζηώλ κε Α' επηινγή 
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Κόζηη Β' επιλογήρ:  για Τπηπεζία VPN 11 ζημείυν, Internet Feed ζηο κενηπικό ζημείο 

6 Mbps & Τπηπεζία Διζεπσομένηρ - Δξεπσόμενηρ Σηλεθυνίαρ 

ΚΟΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΦΆΠΑΞ ΜΖΝΗΑΗΑ 

Network Equipment (Ericsson Switch) 1 1.800,00 € 0,00 € 

Υσκαηνπξγηθέο - Καισδηαθέο εξγαζίεο 1 4.000,00 € 0,00 € 

Δthernet Modem 5 200,00 € 0,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 6M   1 0,00 € 20,00 € 

Internet Feed 6 Mbps 1 0,00 € 120,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 10M   1 0,00 € 30,00 € 

managedVPN METRO 10 Mbps 1 0,00 € 0,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 5.120 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

CopperLoop_Ethernet_ATTCOM ΣΑΘ.2M 5 75,00 € 10,00 € 

Internet Feed 2048 Kbps 3 0,00 € 40,00 € 

managedVPN METRO 2048 10 0,00 € 0,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 256 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 256 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 1.536 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

LMDS Circuit ΔΓΚ (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 6 2.520,00 € 0,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ LD 2048 (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 7 0,00 € 500,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ local 2048 (ΑΣΗΚΟ) 1 1.840,00 € 370,00 € 

θάξηα WIC-1T 8 160,00 € 0,00 € 

Καιψδην Cab-X21MT 8 40,00 € 0,00 € 

θάξηα HWIC-ADSL 11 400,00 € 0,00 € 

Δμνπιηζκφο -Δγθαηάζηαζε (Cisco 1841) 15 691,56 € 0,00 € 

adsl backup 2/1 Mbps (γηα VPN) 11 70,00 € 8,00 € 

Κχθισκα PRI 1 0,00 € 0,00 € 

Κίνηζη Σηλεθυνίαρ PRI 1 0,00 € 700,00 € 

 
ΤΝΟΛΑ 41.278,40 € 5.097,00 € 

Πίλαθαο 2 : Σπλνιηθόο Πίλαθαο  Κνζηώλ κε Β' επηινγή 

Παξαηεξψληαο ηνπο Πίλαθεο 1 & 2 ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ γηα κηα ηέηνηα 

επέλδπζε είλαη κεγάια.. Γη απηφ παξαθάησ πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαιπηηθφηεξε 

κειέηε, θάλνληαο  ρξήζε νηθνλνκηθψλ κνληέισλ, πξνθεηκέλνπ λα βγνπλ 

αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα.  

 

 

 

 

 

 



Απφδνζε Δπελδχζεσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ROI) 2011 
 

ειίδα 48 απφ 87 

 

Καθοπιζμόρ ςνολικών Ακαθάπιζηυν Οθελών 

Ο Καζνξηζκφο πλνιηθψλ Αθαζάξηζησλ Οθειψλ πεξηιακβάλεη φια ηα άκεζα, 

ιεηηνπξγηθά, θαη έκκεζα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε ελαιιαθηηθή. ηελ παξνχζα 

βάζε έρνπλ απνηππσζεί ηα εθάπαμ θαη κεληαία αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ 

κε ην ελδερφκελν λα δερηεί ν Πειάηεο ηελ πξφηαζε καο κε βάζε ηνλ ηηκνθαηάινγν. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο πνπ πξνθχπηνπλ βάζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πειάηε:  

 Α' επιλογή ζε Pricelist: Τπηπεζία VPN 11 ζημείυν, Internet Feed ζηο κενηπικό 

ζημείο 15 Mbps & Τπηπεζία Διζεπσομένηρ - Δξεπσόμενηρ Σηλεθυνίαρ 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΣΗΜΟΛΟΓΖΔΗ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΦΆΠΑΞ ΜΖΝΗΑΗΑ 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 15M   1 3.000,00 € 1.200,00 € 

Internet Feed 15 Mbps 1 0,00 € 2.460,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 10M   1 2.500,00 € 950,00 € 

managedVPN METRO 10 Mbps 1 0,00 € 270,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 50,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 50,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 5.120 Kbps 1 0,00 € 100,00 € 

CopperLoop_Ethernet_ATTCOM ΣΑΘ.2M 5 500,00 € 300,00 € 

Internet Feed 2048 Kbps 3 0,00 € 640,00 € 

managedVPN METRO 2048 10 0,00 € 160,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 256 Kbps 10 0,00 € 15,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 256 Kbps 10 0,00 € 15,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 1.536 Kbps 10 0,00 € 30,00 € 

LMDS Circuit ΔΓΚ (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 6 2.800,00 € 0,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ LD 2048 (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 7 0,00 € 580,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ local 2048 (ΑΣΗΚΟ) 1 2.100,00 € 440,00 € 

θάξηα WIC-1T 8 0,00 € 9,00 € 

Καιψδην Cab-X21MT 8 0,00 € 2,00 € 

θάξηα HWIC-ADSL 11 0,00 € 17,00 € 

Δμνπιηζκφο -Δγθαηάζηαζε (Cisco 1841) 15 150,00 € 35,00 € 

adsl backup 2/1 Mbps (γηα VPN) 11 0,00 € 20,00 € 

Κχθισκα PRI 1 1.000,00 € 210,00 € 

Κίνηζη Σηλεθυνίαρ PRI 1 0,00 € 1.000,00 € 

 
ΤΝΟΛΑ 30.150,00€ 17.430,00€ 

Πίλαθαο 3 : Σπλνιηθόο Πίλαθαο Αθαζάξηζηωλ Δζόδωλ κε Α' επηινγή 
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 Β' επιλογή ζε Pricelist: Τπηπεζία VPN 11 ζημείυν, Internet Feed ζηο κενηπικό 

ζημείο 6 Mbps & Τπηπεζία Διζεπσομένηρ - Δξεπσόμενηρ Σηλεθυνίαρ 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΣΗΜΟΛΟΓΖΔΗ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΦΆΠΑΞ ΜΖΝΗΑΗΑ 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 6M   1 3.000,00 € 650,00 € 

Internet Feed 6 Mbps 1 0,00 € 1.500,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 10M   1 2.500,00 € 950,00 € 

managedVPN METRO 10 Mbps 1 0,00 € 270,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 50,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 50,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 5.120 Kbps 1 0,00 € 100,00 € 

CopperLoop_Ethernet_ATTCOM ΣΑΘ.2M 5 500,00 € 300,00 € 

Internet Feed 2048 Kbps 3 0,00 € 640,00 € 

managedVPN METRO 2048 10 0,00 € 160,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 256 Kbps 10 0,00 € 15,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 256 Kbps 10 0,00 € 15,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 1.536 Kbps 10 0,00 € 30,00 € 

LMDS Circuit ΔΓΚ (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 6 2.800,00 € 0,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ LD 2048 (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 7 0,00 € 580,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ local 2048 (ΑΣΗΚΟ) 1 2.100,00 € 440,00 € 

θάξηα WIC-1T 8 0,00 € 9,00 € 

Καιψδην Cab-X21MT 8 0,00 € 2,00 € 

θάξηα HWIC-ADSL 11 0,00 € 17,00 € 

Δμνπιηζκφο -Δγθαηάζηαζε (Cisco 1841) 15 150,00 € 35,00 € 

adsl backup 2/1 Mbps (γηα VPN) 11 0,00 € 20,00 € 

Κχθισκα PRI 1 1.000,00 € 210,00 € 

Κίνηζη Σηλεθυνίαρ PRI 1 0,00 € 1.000,00 € 

 
ΤΝΟΛΑ 30.150,00€ 15.920,00€ 

Πίλαθαο 4: Σπλνιηθόο Πίλαθαο Αθαζάξηζηωλ Δζόδωλ κε Β' επηινγή 

Παξαηεξψληαο ηνπο Πίλαθεο 3 & 4 ηα πξνζδνθψκελα έζνδα πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνχζα επέλδπζε είλαη κεγάια. Γη απηφ ζα πξέπεη λα δνζεί 

κεγάιε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή πξφηαζε πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηνλ πειάηε. Γηα λα 

είλαη δειεαζηηθή ε πξφηαζε ζα πξέπεη λα κεησζνχλ αηζζεηά νη ηηκέο. Απηφ ζα έρεη σο 

επαθφινπζν ηελ θαζπζηέξεζε ηεο απφζβεζε ηεο επέλδπζεο, αιιά ηα θέξδε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ κειινληηθά είλαη πνιιά, ηφζν απφ νηθνλνκηθήο φζν θαη απφ 

δηαθεκηζηηθήο πιεπξάο. 
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Διζήγηζη Δμποπικήρ Γιεύθςνζηρ 

Πξνθεηκέλνπ  λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πηζαλφηεηεο ζηελ αλαδνρή ηνπ έξγνπ ζα 

πξέπεη λα θαηαηεζεί κηα άθξνο δειεαζηηθή πξφηαζε. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ζηνλ 

Πειάηεο παξέρνληαη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο απφ αληαγσλίζηξηα εηαηξεία, πξνηείλακε 

λα επσκηζηνχκε εμνινθιήξνπ ηα εθάπαμ θφζηε θαη λα πξνβνχκε ζε κηα έθπησζε ηεο 

ηάμεσο ησλ 35% επί ηνπ κεληαίνπ καο θαηαιφγνπ. Θεσξνχκε φηη θαηαζέηνληαο κηα 

πξφηαζε ζηνλ Πειάηε, κε ηηο εθπηψζεηο πνπ πξναλαθέξακε ζα είκαζηε πνιχ θνληά 

ζην λα καο πξνηηκήζεη ν πειάηεο. 

Οη ιφγνη είλαη νη αθφινπζνη: 

o Καιχηεξε ηερληθή πινπνίεζε. 

o Οηθνλνκηθφηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. 

Αξιολόγηζη Δπενδύζευν με Υπήζη Οικονομικών Μονηέλυν   

Γηα ηελ νξζφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα Οηθνλνκηθά Μνληέια. 

o Gross Margin 

o Gross Margin ζε εηήζηα βάζε 

o Gross Margin ζε δηεηή βάζε 

o Payback Period 

o Cost Benefit Analysis 

o Net Present Value 

o Profitability Index 

ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ηχπνη ησλ Οηθνλνκηθψλ  Μνληέισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

επέλδπζε πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί.   
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 Gross Margin = [(ςνολικά Μηνιαία Έζοδα - ςνολικά Μηνιαία  Έξοδα)/ ςνολικά Μηνιαία 

Έζοδα]% 

 Δηήζιο Gross Margin = { [(ςνολικά εθάπαξ Έζοδα +12 μήνερ * ςνολικά Μηνιαία Έζοδα)-( 

ςνολικά εθάπαξ Έξοδα +12 μήνερ * ςνολικά Μηνιαία Έξοδα)]/( ςνολικά εθάπαξ Έζοδα +12 μήνερ 

* ςνολικά Μηνιαία Έζοδα)}% 

 Γιεηή Gross Margin = { [(ςνολικά εθάπαξ Έζοδα +24 μήνερ * ςνολικά Μηνιαία Έζοδα)-( 

ςνολικά εθάπαξ Έξοδα +24 μήνερ * ςνολικά Μηνιαία Έξοδα)]/( ςνολικά εθάπαξ Έζοδα +24 μήνερ 

* ςνολικά Μηνιαία Έζοδα)}% 

 Payback Period = (ςνολικά εθάπαξ Έξοδα - ςνολικά εθάπαξ Έζοδα)/( ςνολικά Μηνιαία Έζοδα 

- ςνολικά Μηνιαία  Έξοδα) 

 Μηνιαίο Cost Benefit Analysis = ςνολικά μηνιαία έζοδα - ςνολικά μηνιαία έζοδα 

 Net Present Value ζε εηήζια Βάζη = (12 μήνερ * (ςνολικά μηνιαία έζοδα - ςνολικά μηνιαία 

έζοδα)/(1+(ςνολικά εθάπαξ Έξοδα - ςνολικά εθάπαξ Έζοδα)^1) 

 Profitability Index = (ςνολικά μηνιαία έζοδα - ςνολικά μηνιαία έζοδα)/( ςνολικά εθάπαξ 

Έξοδα - ςνολικά εθάπαξ Έζοδα) 

Πίλαθαο 5 : Τύπνη ππνινγηζκώλ 

Α' επιλογή ζε Pricelist: Τπηπεζία VPN 11 ζημείυν, Internet Feed ζηο κενηπικό 

ζημείο 15 Mbps & Τπηπεζία Διζεπσομένηρ - Δξεπσόμενηρ Σηλεθυνίαρ 

COST ANALYSIS (PRICELIST) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΣΗΜΟΛΟΓΖΔΗ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΦΆΠΑΞ ΜΖΝΗΑΗΑ 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 15M   1 3.000,00 € 1.200,00 € 

Internet Feed 15 Mbps 1 0,00 € 2.460,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 10M   1 2.500,00 € 950,00 € 

managedVPN METRO 10 Mbps 1 0,00 € 270,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 50,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 50,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 5.120 Kbps 1 0,00 € 100,00 € 

CopperLoop_Ethernet_ATTCOM ΣΑΘ.2M 5 500,00 € 300,00 € 

Internet Feed 2048 Kbps 3 0,00 € 640,00 € 

managedVPN METRO 2048 10 0,00 € 160,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 256 Kbps 10 0,00 € 15,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 256 Kbps 10 0,00 € 15,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 1.536 Kbps 10 0,00 € 30,00 € 

LMDS Circuit ΔΓΚ (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 6 2.800,00 € 0,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ LD 2048 (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 7 0,00 € 580,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ local 2048 (ΑΣΗΚΟ) 1 2.100,00 € 440,00 € 

θάξηα WIC-1T 8 0,00 € 9,00 € 

Καιψδην Cab-X21MT 8 0,00 € 2,00 € 

θάξηα HWIC-ADSL 11 0,00 € 17,00 € 

Δμνπιηζκφο -Δγθαηάζηαζε (Cisco 1841) 15 150,00 € 35,00 € 

adsl backup 2/1 Mbps (γηα VPN) 11 0,00 € 20,00 € 

Κχθισκα PRI 1 1.000,00 € 210,00 € 

Κίνηζη Σηλεθυνίαρ PRI 1 0,00 € 1.000,00 € 

 
ΤΝΟΛΑ 30.150,00€ 17.430,00€ 
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ΚΟΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΦΆΠΑΞ ΜΖΝΗΑΗΑ 

Network Equipment (Ericsson Switch) 1 1.800,00 € 0,00 € 

Υσκαηνπξγηθέο - Καισδηαθέο εξγαζίεο 1 4.000,00 € 0,00 € 

Δthernet Modem 5 200,00 € 0,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 15M   1 0,00 € 50,00 € 

Internet Feed 15 Mbps 1 0,00 € 300,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 10M   1 0,00 € 30,00 € 

managedVPN METRO 10 Mbps 1 0,00 € 0,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 5.120 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

CopperLoop_Ethernet_ATTCOM ΣΑΘ.2M 5 75,00 € 10,00 € 

Internet Feed 2048 Kbps 3 0,00 € 40,00 € 

managedVPN METRO 2048 10 0,00 € 0,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 256 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 256 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 1.536 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

LMDS Circuit ΔΓΚ (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 6 2.520,00 € 0,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ LD 2048 (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 7 0,00 € 500,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ local 2048 (ΑΣΗΚΟ) 1 1.840,00 € 370,00 € 

θάξηα WIC-1T 8 160,00 € 0,00 € 

Καιψδην Cab-X21MT 8 40,00 € 0,00 € 

θάξηα HWIC-ADSL 11 400,00 € 0,00 € 

Δμνπιηζκφο -Δγθαηάζηαζε (Cisco 1841) 15 691,56 € 0,00 € 

adsl backup 2/1 Mbps (γηα VPN) 11 70,00 € 8,00 € 

Κχθισκα PRI 1 0,00 € 0,00 € 

Κίνηζη Σηλεθυνίαρ PRI 1 0,00 € 700,00 € 

 
ΤΝΟΛΑ 41.278,40€ 5.307,00€ 

Πίλαθαο 6 : Σπγθεληξωηηθόο πηλάθαο εζόδωλ - εμόδωλ γηα Α' επηινγή Pricelist 

GROSS MARGIN 

Gross Margin 69,6% 

εηήζιο ζςμβόλαιο 56,1% 

διεηέρ ζςμβόλαιο 62,4% 

Payback Period 0,9 

Μηνιαίο Cost Benefit Analysis       12.123,00€  

Δηήζιο Cost Benefit Analysis     145.476,00€  

Net Present Value ζε εηήζια βάζη 13,1 

Profitability Index 1,1 
Πίλαθαο 7 : Σπγθεληξωηηθά απνηειέζκαηα απνδόζεωλ γηα Α' επηινγή Pricelist 

ηνλ Πίλαθα 7 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξφεθπςαλ απφ ηελ Α' επηινγή 

, ζεσξψληαο φηη ηα έζνδα πνπ ζα ππάξμνπλ απφ ηελ παξνχζα  επέλδπζε ζα είλαη κε 

ηηκέο θαηαιφγνπ. Παξαηεξήζακε φηη πεξηζψξην θέξδνπο καο είλαη αξθεηά πςειφ, ηεο 

ηάμεσο ησλ 69,6%. Δπίζεο, δηαπηζηψζακε φηη ην εηήζην πεξηζψξην θέξδνπο ειαθξψο 

κεηψζεθε θαζψο είλαη αξθεηά κεγάιν ην αξρηθφ θφζηνο πνπ ζα πξέπεη λα απνζβεζηεί 

θαηά ηε  δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο. Με ην πέξαο ηνπ πξψηνπ έηνο ην Margin καο 
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απμάλεη θαηά 6,3% θαη αλεβαίλεη ζην 62,4%. Απηφ είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ θαζψο 

ηα εθάπαμ έμνδα έρνπλ απνζβεζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο άξα ηα έμνδα 

πνπ ππάξρνπλ είλαη κφλν ηα κεληαία. Απφ ηνλ δείθηε ηνπ Payback Period 

παξαηεξήζακε φηη γηα λα απνζβέζνπκε ηα εθάπαμ ρξήκαηα πνπ θαινχκαζηε λα 

επελδχζνπκε ζα ρξεηαζηεί θάηη ιηγφηεξν απφ έλαο κήλαο. Δπηπξφζζεηα, θάλνληαο 

ρξήζε ηνπ ην Cost Benefit Analysis, παξαηεξήζακε φηη ηα θαζαξά κεληαία έζνδα 

είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 12.123,00€ , ελψ ηα εηήζηα θαζαξά έζνδα αγγίδνπλ ηηο 

146.000,00€. Σέινο παξαηεξήζακε φηη ηφζν ην Net Preset Value φζν θαη ην 

Prifitability Index έρνπλ ζεηηθέο ηηκέο, δείρλνληαο φηη πξνρσξψληαο ζηελ παξαπάλσ 

επέλδπζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ηηκέο ζα απνθνκηζηνχλ θέξδε απφ ηελ επέλδπζε 

θαη φρη δεκίεο.  

Α' επιλογή με Discount 35% ζηα μηνιαία έζοδα και 100% ζηα εθάπαξ: 

Τπηπεζία VPN 11 ζημείυν, Internet Feed ζηο κενηπικό ζημείο 15 Mbps & 

Τπηπεζία Διζεπσομένηρ - Δξεπσόμενηρ Σηλεθυνίαρ 

COST ANALYSIS (WITH DISCOUNT 35% monthly & 100% one off ) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΣΗΜΟΛΟΓΖΔΗ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΦΆΠΑΞ ΜΖΝΗΑΗΑ 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 15M   1 0,00 € 780,00 € 

Internet Feed 15 Mbps 1 0,00 € 1.599,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 10M   1 0,00 € 617,50 € 

managedVPN METRO 10 Mbps 1 0,00 € 175,50 € 

managedVPN METRO Gold CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 32,50 € 

managedVPN METRO Silver CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 32,50 € 

managedVPN metro Bronze CoS 5.120 Kbps 1 0,00 € 65,00 € 

CopperLoop_Ethernet_ATTCOM ΣΑΘ.2M 5 0,00 € 195,00 € 

Internet Feed 2048 Kbps 3 0,00 € 416,00 € 

managedVPN METRO 2048 10 0,00 € 104,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 256 Kbps 10 0,00 € 9,75 € 

managedVPN METRO Silver CoS 256 Kbps 10 0,00 € 9,75 € 

managedVPN metro Bronze CoS 1.536 Kbps 10 0,00 € 19,50 € 

LMDS Circuit ΔΓΚ (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 6 0,00 € 0,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ LD 2048 (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 7 0,00 € 377,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ local 2048 (ΑΣΗΚΟ) 1 0,00 € 286,00 € 

θάξηα WIC-1T 8 0,00 € 5,85 € 

Καιψδην Cab-X21MT 8 0,00 € 1,30 € 

θάξηα HWIC-ADSL 11 0,00 € 11,05 € 

Δμνπιηζκφο -Δγθαηάζηαζε (Cisco 1841) 15 0,00 € 22,75 € 

adsl backup 2/1 Mbps (γηα VPN) 11 0,00 € 13,00 € 

Κχθισκα PRI 1 0,00 € 136,50 € 

Κίνηζη Σηλεθυνίαρ PRI 1 0,00 € 1.000,00 € 

 
ΤΝΟΛΑ 0,00 € 11.679,50€ 

 



Απφδνζε Δπελδχζεσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ROI) 2011 
 

ειίδα 54 απφ 87 

 

ΚΟΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΦΆΠΑΞ ΜΖΝΗΑΗΑ 

Network Equipment (Ericsson Switch) 1 1.800,00 € 0,00 € 

Υσκαηνπξγηθέο - Καισδηαθέο εξγαζίεο 1 4.000,00 € 0,00 € 

Δthernet Modem 5 200,00 € 0,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 15M   1 0,00 € 50,00 € 

Internet Feed 15 Mbps 1 0,00 € 300,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 10M   1 0,00 € 30,00 € 

managedVPN METRO 10 Mbps 1 0,00 € 0,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 5.120 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

CopperLoop_Ethernet_ATTCOM ΣΑΘ.2M 5 75,00 € 10,00 € 

Internet Feed 2048 Kbps 3 0,00 € 40,00 € 

managedVPN METRO 2048 10 0,00 € 0,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 256 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 256 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 1.536 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

LMDS Circuit ΔΓΚ (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 6 2.520,00 € 0,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ LD 2048 (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 7 0,00 € 500,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ local 2048 (ΑΣΗΚΟ) 1 1.840,00 € 370,00 € 

θάξηα WIC-1T 8 160,00 € 0,00 € 

Καιψδην Cab-X21MT 8 40,00 € 0,00 € 

θάξηα HWIC-ADSL 11 400,00 € 0,00 € 

Δμνπιηζκφο -Δγθαηάζηαζε (Cisco 1841) 15 691,56 € 0,00 € 

adsl backup 2/1 Mbps (γηα VPN) 11 70,00 € 8,00 € 

Κχθισκα PRI 1 0,00 € 0,00 € 

Κίνηζη Σηλεθυνίαρ PRI 1 0,00 € 700,00 € 

 
ΤΝΟΛΑ 41.278,40€ 5.307,00€ 

Πίλαθαο 8 : Σπγθεληξωηηθόο πηλάθαο εζόδωλ - εμόδωλ γηα Α' επηινγή κε discount 35% ζηα κεληαία έζνδα & 100% 

ζηα εθάπαμ 

GROSS MARGIN 

Gross Margin 54,6% 

Δηήζιο Margin 25,1% 

Γιεηέρ Margin 39,8% 

Payback Period 6,5 

Μηνιαίο Cost Benefit Analysis 6.372,50€ 

Δηήζιο Cost Benefit Analysis 76.470,00€ 

Net Present Value ζε εηήζια βάζη 1,9 

Profitability Index 0,2 
Πίλαθαο 9 : Σπγθεληξωηηθά απνηειέζκαηα απνδόζεωλ γηα Α' κε discount 35% ζηα κεληαία έζνδα & 100% ζηα 

εθάπαμ 

ηνλ Πίλαθα 9 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξφεθπςαλ απφ ηελ Α' επηινγή 

, ιακβάλνληαο ππφςε ζρεηηθή έθπησζε 35%  ζηα κεληαία ηηκήκαηα θαη 100% ζηα 

εθάπαμ έζνδα. Παξαηεξήζακε φηη ην πεξηζψξην θέξδνπο αλ θαη κεηψλεηαη θαηά 15% 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ππφζεζε (Pricelist ηηκέο), παξακέλεη αξθεηά πςειφ, 

ηεο ηάμεσο ησλ 54,6% . Δπίζεο, δηαπηζηψζακε φηη ην εηήζην πεξηζψξην θέξδνπο 



Απφδνζε Δπελδχζεσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ROI) 2011 
 

ειίδα 55 απφ 87 

 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαζψο κεδελίζακε ηα εθάπαμ έζνδα , κε επαθφινπζν  ηα 

εθάπαμ θφζηε λα θαζπζηεξήζνπλ λα απνζβεζηνχλ. Με ην πέξαο ηνπ πξψηνπ έηνο ην 

Margin καο απμάλεη θαηά 14,7% θαη αλεβαίλεη ζην 39,8%. Απηφ είλαη απφιπηα 

θπζηνινγηθφ θαζψο ηα εθάπαμ έμνδα έρνπλ απνζβεζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

έηνπο άξα ηα έμνδα πνπ ππάξρνπλ είλαη κφλν ηα κεληαία. Απφ ηνλ δείθηε ηνπ 

Payback Period παξαηεξήζακε φηη γηα λα απνζβεζηνχλ ηα εθάπαμ ρξήκαηα πνπ 

θαινχκαζηε λα επελδχζνπκε ζα ρξεηαζηνχλ θάηη ιηγφηεξν απφ 7 κήλαο. 

Δπηπξφζζεηα, θάλνληαο ρξήζε ηνπ ην Cost Benefit Analysis, παξαηεξήζακε φηη ηα 

θαζαξά κεληαία έζνδα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 6.372,50€ , ελψ ηα εηήζηα θαζαξά έζνδα 

αγγίδνπλ ηηο 76.470,00€. Παξαηεξήζακε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε θεξδψλ ζε 

ζρέζε κε ην λα παξέρνπκε ηηο ππεξεζία Pricelist ,αιιά απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε βάζε 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ είρακε  εθ ιάβεη απφ ηελ εηζήγεζε πνπ καο έθαλε ν Πειάηεο. 

Σέινο παξαηεξνχκε  φηη παξά ηηο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε , ηφζν 

ην Net Preset Value φζν θαη ην Prifitability Index έρνπλ ζεηηθέο ηηκέο, δείρλνληαο καο 

φηη πξνρσξψληαο ζηελ παξαπάλσ επέλδπζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ηηκέο ζα 

απνθνκηζηνχλ θέξδε απφ ηελ επέλδπζε θαη φρη δεκίεο. 

Β' επιλογή ζε Pricelist: Τπηπεζία VPN 11 ζημείυν, Internet Feed ζηο κενηπικό ζημείο 6 

Mbps & Τπηπεζία Διζεπσομένηρ - Δξεπσόμενηρ Σηλεθυνίαρ 

COST ANALYSIS (PRICELIST) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΣΗΜΟΛΟΓΖΔΗ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΦΆΠΑΞ ΜΖΝΗΑΗΑ 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 6M   1 3.000,00 € 650,00 € 

Internet Feed 6 Mbps 1 0,00 € 1.500,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 10M   1 2.500,00 € 950,00 € 

managedVPN METRO 10 Mbps 1 0,00 € 270,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 50,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 50,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 5.120 Kbps 1 0,00 € 100,00 € 

CopperLoop_Ethernet_ATTCOM ΣΑΘ.2M 5 500,00 € 300,00 € 

Internet Feed 2048 Kbps 3 0,00 € 640,00 € 

managedVPN METRO 2048 10 0,00 € 160,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 256 Kbps 10 0,00 € 15,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 256 Kbps 10 0,00 € 15,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 1.536 Kbps 10 0,00 € 30,00 € 

LMDS Circuit ΔΓΚ (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 6 2.800,00 € 0,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ LD 2048 

(ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 7 0,00 € 580,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ local 2048 (ΑΣΗΚΟ) 1 2.100,00 € 440,00 € 

θάξηα WIC-1T 8 0,00 € 9,00 € 

Καιψδην Cab-X21MT 8 0,00 € 2,00 € 

θάξηα HWIC-ADSL 11 0,00 € 17,00 € 
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Δμνπιηζκφο -Δγθαηάζηαζε (Cisco 1841) 15 150,00 € 35,00 € 

adsl backup 2/1 Mbps (γηα VPN) 11 0,00 € 20,00 € 

Κχθισκα PRI 1 1.000,00 € 210,00 € 

Κίνηζη Σηλεθυνίαρ PRI 1 0,00 € 1.000,00 € 

 
ΤΝΟΛΑ 30.150,00€ 15.920,00€ 

 

ΚΟΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΦΆΠΑΞ ΜΖΝΗΑΗΑ 

Network Equipment (Ericsson Switch) 1 1.800,00 € 0,00 € 

Υσκαηνπξγηθέο - Καισδηαθέο εξγαζίεο 1 4.000,00 € 0,00 € 

Δthernet Modem 5 200,00 € 0,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 6M   1 0,00 € 20,00 € 

Internet Feed 6 Mbps 1 0,00 € 120,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 10M   1 0,00 € 30,00 € 

managedVPN METRO 10 Mbps 1 0,00 € 0,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 5.120 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

CopperLoop_Ethernet_ATTCOM ΣΑΘ.2M 5 75,00 € 10,00 € 

Internet Feed 2048 Kbps 3 0,00 € 40,00 € 

managedVPN METRO 2048 10 0,00 € 0,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 256 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 256 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 1.536 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

LMDS Circuit ΔΓΚ (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 6 2.520,00 € 0,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ LD 2048 (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 7 0,00 € 500,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ local 2048 (ΑΣΗΚΟ) 1 1.840,00 € 370,00 € 

θάξηα WIC-1T 8 160,00 € 0,00 € 

Καιψδην Cab-X21MT 8 40,00 € 0,00 € 

θάξηα HWIC-ADSL 11 400,00 € 0,00 € 

Δμνπιηζκφο -Δγθαηάζηαζε (Cisco 1841) 15 691,56 € 0,00 € 

adsl backup 2/1 Mbps (γηα VPN) 11 70,00 € 8,00 € 

Κχθισκα PRI 1 0,00 € 0,00 € 

Κίνηζη Σηλεθυνίαρ PRI 1 0,00 € 700,00 € 

 
ΤΝΟΛΑ 41.278,40€ 5.097,00 € 

Πίλαθαο 10 : Σπγθεληξωηηθόο πηλάθαο εζόδωλ - εμόδωλ γηα Β' επηινγή Pricelist 

GROSS MARGIN 

Gross Margin 68,0% 

εηήζιο ζςμβόλαιο 53,7% 

διεηέρ ζςμβόλαιο 60,3% 

Payback Period 1,0 

Μηνιαίο Cost Benefit Analysis 10.823,00€ 

Δηήζιο Cost Benefit Analysis 129.876,00€ 

Net Present Value ζε εηήζια βάζη 11,7 

Profitability Index 1,0 
Πίλαθαο 11 : Σπγθεληξωηηθά απνηειέζκαηα απνδόζεωλ γηα Β' επηινγή Pricelist 

ηνλ Πίλαθα 11 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξφεθπςαλ απφ ηελ Β' 

επηινγή , ζεσξψληαο φηη ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα  επέλδπζε ζα 
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είλαη κε ηηκέο θαηαιφγνπ. Παξαηεξήζακε φηη πεξηζψξην θέξδνπο είλαη αξθεηά πςειφ, 

ηεο ηάμεσο ησλ 68,0%. Δπίζεο, δηαπηζηψζακε φηη ην εηήζην πεξηζψξην θέξδνπο 

ειαθξψο κεηψζεθε θαζψο είλαη αξθεηά κεγάιν ην αξρηθφ θφζηνο πνπ ζα πξέπεη λα 

απνζβεζηεί θαηά ηε  δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο. Με ην πέξαο ηνπ πξψηνπ έηνο ην 

Margin καο απμάλεη θαηά 6,6% θαη αλεβαίλεη ζην 60,3%. Απηφ είλαη απφιπηα 

θπζηνινγηθφ θαζψο ηα εθάπαμ έμνδα έρνπλ απνζβεζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

έηνπο, άξα ηα έμνδα πνπ ππάξρνπλ είλαη κφλν ηα κεληαία. Απφ ηνλ δείθηε ηνπ 

Payback Period παξαηεξήζακε φηη γηα λα απνζβεζηνχλ ηα εθάπαμ ρξήκαηα πνπ 

θαινχκαζηε λα επελδχζνπκε ζα ρξεηαζηεί έλαο κήλαο. Δπηπξφζζεηα, θάλνληαο ρξήζε 

ηνπ ην Cost Benefit Analysis, παξαηεξήζακε φηη ηα θαζαξά κεληαία έζνδα είλαη ηεο 

ηάμεσο ησλ 10.823,00€ , ελψ ηα εηήζηα θαζαξά έζνδα αγγίδνπλ ηηο 130.000,00€. 

Σέινο παξαηεξήζακε φηη ηφζν ην Net Preset Value φζν θαη ην Prifitability Index 

έρνπλ ζεηηθέο ηηκέο, δείρλνληαο φηη πξνρσξψληαο ζηελ παξαπάλσ επέλδπζε κε ηηο 

πξναλαθεξφκελεο ηηκέο ζα απνθνκηζζνχλ θέξδε απφ ηελ επέλδπζε θαη φρη δεκίεο. 

Β' επιλογή με Discount 35% ζηα μηνιαία έζοδα και 100% ζηα εθάπαξ: Τπηπεζία VPN 

11 ζημείυν, Internet Feed ζηο κενηπικό ζημείο 6 Mbps & Τπηπεζία Διζεπσομένηρ - 

Δξεπσόμενηρ Σηλεθυνίαρ 

COST ANALYSIS (WITH DISCOUNT 35% monthly & 100% one off ) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΣΗΜΟΛΟΓΖΔΗ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΦΆΠΑΞ ΜΖΝΗΑΗΑ 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 6M   1 0,00 € 422,50 € 

Internet Feed 6 Mbps 1 0,00 € 975,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 10M   1 0,00 € 617,50 € 

managedVPN METRO 10 Mbps 1 0,00 € 175,50 € 

managedVPN METRO Gold CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 32,50 € 

managedVPN METRO Silver CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 32,50 € 

managedVPN metro Bronze CoS 5.120 Kbps 1 0,00 € 65,00 € 

CopperLoop_Ethernet_ATTCOM ΣΑΘ.2M 5 0,00 € 195,00 € 

Internet Feed 2048 Kbps 3 0,00 € 416,00 € 

managedVPN METRO 2048 10 0,00 € 104,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 256 Kbps 10 0,00 € 9,75 € 

managedVPN METRO Silver CoS 256 Kbps 10 0,00 € 9,75 € 

managedVPN metro Bronze CoS 1.536 Kbps 10 0,00 € 19,50 € 

LMDS Circuit ΔΓΚ (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 6 0,00 € 0,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ LD 2048 (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 7 0,00 € 377,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ local 2048 (ΑΣΗΚΟ) 1 0,00 € 286,00 € 

θάξηα WIC-1T 8 0,00 € 5,85 € 

Καιψδην Cab-X21MT 8 0,00 € 1,30 € 

θάξηα HWIC-ADSL 11 0,00 € 11,05 € 

Δμνπιηζκφο -Δγθαηάζηαζε (Cisco 1841) 15 0,00 € 22,75 € 

adsl backup 2/1 Mbps (γηα VPN) 11 0,00 € 13,00 € 

Κχθισκα PRI 1 0,00 € 136,50 € 
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Κίνηζη Σηλεθυνίαρ PRI 1 0,00 € 1.000,00 € 

 
ΤΝΟΛΑ 0,00 € 10.698,00 € 

 

ΚΟΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΦΆΠΑΞ ΜΖΝΗΑΗΑ 

Network Equipment (Ericsson Switch) 1 1.800,00 € 0,00 € 

Υσκαηνπξγηθέο - Καισδηαθέο εξγαζίεο 1 4.000,00 € 0,00 € 

Δthernet Modem 5 200,00 € 0,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 6M   1 0,00 € 20,00 € 

Internet Feed 6 Mbps 1 0,00 € 120,00 € 

Fiber Optic Κχθισκα_ETHERNET_ 10M   1 0,00 € 30,00 € 

managedVPN METRO 10 Mbps 1 0,00 € 0,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 2.560 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 5.120 Kbps 1 0,00 € 3,00 € 

CopperLoop_Ethernet_ATTCOM ΣΑΘ.2M 5 75,00 € 10,00 € 

Internet Feed 2048 Kbps 3 0,00 € 40,00 € 

managedVPN METRO 2048 10 0,00 € 0,00 € 

managedVPN METRO Gold CoS 256 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

managedVPN METRO Silver CoS 256 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

managedVPN metro Bronze CoS 1.536 Kbps 10 0,00 € 3,00 € 

LMDS Circuit ΔΓΚ (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 6 2.520,00 € 0,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ LD 2048 (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ) 7 0,00 € 500,00 € 

LMDS Circuit ΣΑΘ local 2048 (ΑΣΗΚΟ) 1 1.840,00 € 370,00 € 

θάξηα WIC-1T 8 160,00 € 0,00 € 

Καιψδην Cab-X21MT 8 40,00 € 0,00 € 

θάξηα HWIC-ADSL 11 400,00 € 0,00 € 

Δμνπιηζκφο -Δγθαηάζηαζε (Cisco 1841) 15 691,56 € 0,00 € 

adsl backup 2/1 Mbps (γηα VPN) 11 70,00 € 8,00 € 

Κχθισκα PRI 1 0,00 € 0,00 € 

Κίνηζη Σηλεθυνίαρ PRI 1 0,00 € 700,00 € 

 
ΤΝΟΛΑ 41.278,40 € 5.097,00 € 

Πίλαθαο 12 : Σπγθεληξωηηθόο πηλάθαο εζόδωλ - εμόδωλ γηα Β' επηινγή κε discount 35% ζηα κεληαία έζνδα & 100% 

ζηα εθάπαμ 

GROSS MARGIN 

Gross Margin 52,4% 

εηήζιο ζςμβόλαιο 20,2% 

διεηέρ ζςμβόλαιο 36,3% 

Payback Period 7,4 

Μηνιαίο Cost Benefit Analysis 5.601,00€ 

Δηήζιο Cost Benefit Analysis 67.212,00€ 

Net Present Value ζε εηήζια βάζη 1,6 

Profitability Index 0,1 
Πίλαθαο 13 : Σπγθεληξωηηθά απνηειέζκαηα απνδόζεωλ γηα Β' κε discount 35% ζηα κεληαία έζνδα & 100% ζηα 

εθάπαμ 

ηνλ Πίλαθα 13 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξφεθπςαλ απφ ηελ Β' 

επηινγή , ιακβάλνληαο ππφςε ζρεηηθή έθπησζε 35%  ζηα κεληαία ηηκήκαηα θαη 
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100% ζηα εθάπαμ έζνδα. Παξαηεξήζακε φηη ην πεξηζψξην θέξδνπο καο αλ θαη 

κεηψλεηαη θαηά 15,6% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ππφζεζε (Pricelist ηηκέο), 

παξακέλεη αξθεηά πςειφ, ηεο ηάμεσο ησλ 52,4% . Δπίζεο, δηαπηζηψζακε  φηη ην 

εηήζην πεξηζψξην θέξδνπο κεηψζεθε ζεκαληηθά θαζψο έρνπλ κεδεληζηεί ηα εθάπαμ 

έζνδα , κε επαθφινπζν  ηα εθάπαμ θφζηε λα θαζπζηεξήζνπλ λα απνζβεζηνχλ. Με ην 

πέξαο ηνπ πξψηνπ έηνο ην Margin καο απμάλεη θαηά 16,1% θαη αλεβαίλεη ζην 36,3%. 

Απηφ είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ θαζψο ηα εθάπαμ έμνδα έρνπλ απνζβεζηεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο άξα ηα έμνδα πνπ ππάξρνπλ είλαη κφλν ηα κεληαία. Απφ 

ηνλ δείθηε ηνπ Payback Period παξαηεξήζακε φηη γηα λα απνζβέζνπκε ηα εθάπαμ 

ρξήκαηα πνπ θαινχκαζηε λα επελδχζνπκε ζα ρξεηαζηνχλ πεξίπνπ 7,5 κήλεο. 

Δπηπξφζζεηα, θάλνληαο ρξήζε ηνπ ην Cost Benefit Analysis, παξαηεξήζακε φηη ηα 

θαζαξά κεληαία έζνδα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 5.601,00€ , ελψ ηα εηήζηα θαζαξά έζνδα 

αγγίδνπλ ηηο 67.000,00€. Παξαηεξήζακε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε θεξδψλ ζε 

ζρέζε κε ην λα παξέρνπκε ηηο ππεξεζία Pricelist ,αιιά απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε βάζε 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ είρακε εθ ιάβεη απφ ηελ εηζήγεζε πνπ καο έθαλε ν Πειάηεο. 

Σέινο παξαηεξήζακε  φηη παξά ηηο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ , 

ηφζν ην Net Preset Value φζν θαη ην Prifitability Index έρνπλ ζεηηθέο ηηκέο, 

δείρλνληαο καο φηη πξνρσξψληαο ζηελ παξαπάλσ επέλδπζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο 

ηηκέο ζα απνθνκηζηνχλ θέξδε απφ ηελ επέλδπζε θαη φρη δεκίεο. 
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4.5 Παποςζίαζη Σεσνοοικονομικήρ Πποζθοπάρ 

4.5.1  Διζαγυγικό Κεθάλαιο 

Πποθίλ Παπόσος 

Ζ hellas online - κέινο ηνπ νκίινπ ΗNTRACOM HOLDINGS απφ ην 2006 – 

ηδξχζεθε ην 1993 θαη απνηειεί ηνλ πξψην Διιεληθφ Ηδησηηθφ Internet Service 

Provider, κε ζπλερή θαη δπλακηθή πνξεία ζηελ παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ θαηέρεη ζήκεξα ζεκαληηθή ζέζε ζηελ Διιεληθή αγνξά. 

Ζ hellas online δηαζέηεη ην κεγαιχηεξν ηδηφθηεην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ζηελ Διιάδα 

θαη ζπλερίδεη ηηο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ κε 

ζηφρν ηελ παλειιαδηθή θάιπςε. Ζ Δηαηξία παξέρεη επξχ θάζκα Τπεξεζηψλ νη νπνίεο 

θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ. 

 

Σρήκα 5 : H πνξεία ηεο hellas online 
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Οη ππεξεζίεο ηεο hellas online θαιχπηνπλ ηηο παξαθάησ επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ησλ 

ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ:  

o Πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν (Internet) κέζσ κηζζσκέλσλ/ADSL 

θπθισκάησλ 

o Λεηηνπξγία Ηδεαηψλ Δηαηξηθψλ Γηθηχσλ (VPNs)  

 

o Τπεξεζίεο ηαζεξήο Σειεθσλίαο       

 

o Τπεξεζίεο κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ 

 

o Τπεξεζίεο Φηινμελίαο (Shared, Dedicated, Server Co-

location hosting) 

 

Γίκηςο Παπόσος 

Σν ηδηφθηεην δίθηπν ηεο  hellas online, ην πξψην κεγαιχηεξν κεηαμχ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ηεο ρψξαο, απνηειεί ην βαζηθφ αληαγσληζηηθφ ηεο 

πιενλέθηεκα.  

Ζ hellas online εμειίζζεη ζπλερψο ην δίθηπφ ηεο κε ηερλνινγίεο αηρκήο ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, δεκηνπξγεί εληαία πξντφληα, ελαξκνληζκέλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

νινθιεξσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ, αμηνπνηψληαο ην κεγαιχηεξν ηδηφθηεην δίθηπν 

νπηηθψλ ηλψλ ζηελ Διιάδα. Σν δίθηπν απηφ παξέρεη ζηελ hellas online ηε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ηερλνινγηψλ φπσο Fiber Σo Σhe Building (FTTB), νη νπνίεο δίλνπλ ψζεζε 

ζηελ αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ IP θαη βνεζνχλ ηηο εηαηξείεο λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπο κε έλαλ πην αμηφπηζην θαη πην νηθνλνκηθφ ηξφπν. 
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Tα βαζικά μεγέθη ηος δικηύος είναι: 

o Δζληθφ δίθηπν θνξκνχ νπηηθψλ ηλψλ πνπ μεπεξλά ηα 4.000 ρηιηφκεηξα 

θαιχπηνληαο ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

o 1.100 ρηιηφκεηξα δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ζηελ Αηηηθή 

o 425.000 ADSL2+ εγθαηεζηεκέλεο γξακκέο ζε φιε ηελ Διιάδα 

o Πξφζβαζε ζε πεξίπνπ 80% ησλ γξακκψλ ηνπ ΟΣΔ κε 373 ελεξγέο 

ζπλεγθαηαζηάζεηο ζε 316 θφκβνπο 

o Οη ππεξεζίεο εηαηξηθψλ θαη νηθηαθψλ πειαηψλ κέζα απφ ην ηδηφθηεην δίθηπν 

ηεο hellas online είλαη δηαζέζηκεο ζε 141 πφιεηο, ζε 50 λνκνχο ηεο ρψξαο, 

θαιχπηνληαο αθφκα θαη ηα πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηεο ρψξαο 

o Γηεζλήο ρσξεηηθφηεηα: 30 Gbps. 

o Υσξεηηθφηεηα ζην GR-IX: 10 Gbps 

o Πεξηζζφηεξα απφ 300 ζεκεία παξνπζίαο κε 80% εζληθή θάιπςε  

o Παλειιαδηθφ δίθηπν IP κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο MPLS 

o Τπνδνκή πςειήο ηερλνινγίαο (DSL, FTTB, DWDM, CWDM, SDH, Gigabit 

Ethernet) 

o Eζληθφ δίθηπν θνξκνχ, ηερλνινγίαο IP, επφκελεο γεληάο (IP Next-Generation) 

κε ρξήζε δξνκνινγεηψλ νη νπνίνη είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα αδηάιεηπηε 

ιεηηνπξγία θαη επεθηαζηκφηεηα ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα 92 

Tbps. 
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Σρήκα 6 : Σρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ παλειιελίνπ δηθηύνπ ηεο hol 

Σα Πλεονεκηήμαηα ηυν Πελαηών μαρ 

Μεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ απνιακβάλνπλ νη πειάηεο ηεο 

hellas online είλαη: 

o Τςειή πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

o Μείσζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ δηθηχνπ. 

o Γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε.  

o Ακεζφηεηα θαη επειημία ζηελ αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 

o Υξήζε ελφο εθηεηακέλνπ, αμηφπηζηνπ θαη ζπλερψο αλαβαζκίζηκνπ δηθηχνπ. 

o Τςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο, πξνεγκέλε ηερληθή ππνζηήξημε, εξγαιεία θαη 

πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

o Παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ζην Γηαδίθηπν, απφ έλα θαη κφλν 

ζηξαηεγηθφ ζπλεξγάηε, ηελ hellas online. 

o Γπλαηφηεηα παξνρήο Service Level Agreement (SLA), πνπ απνδεηθλχεη ηελ 

δέζκεπζε ηεο hellas online γηα ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ Τπεξεζηψλ. 
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4.5.2 Πεπιγπαθή Απαιηήζευν  

Πεπιγπαθή Απαιηήζευν Πελάηη 

Ζ εηαηξεία ζαο ελδηαθέξεηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα εηθνληθφ ηδησηηθφ δίθηπν 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηε δηαζχλδεζε ηνπ θεληξηθνχ ηεο ζεκείνπ κε ηα 

πεξηθεξεηαθά ζεκεία παξνπζίαο ηεο αλά ηελ Διιάδα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο ηεο εηαηξείαο ζαο, ζαο πξνηείλνπκε ηελ 

ππεξεζία VPN κέζσ ηνπ δηθηχνπ MPLS ηεο hellas online. Δπηπξφζζεηα ε εηαηξεία 

ζαο επηζπκεί ππεξεζία πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ ηεο 

hellas online. Σέινο ελδηαθέξεηαη κέζσ ηεο hellas online λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο 

εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο ηειεθσλίαο κέρξη 30 ηαπηφρξνλα θαλάιηα θσλήο ζην 

θεληξηθφ ζεκείν παξνπζίαο ηεο. 

Α/Α Πεπιγπαθή Γεδομένυν 

1 Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ (file transfers, θηλήζεηο εκέξαο θ.ι.π.) 

2 Τπεξεζία Πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν 

3 Δηζεξρφκελε / Δμεξρφκελε Σειεθσλία 

Πίλαθαο 14 : Πεξηγξαθή Γεδνκέλωλ 
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4.5.3 Πποηεινόμενη Λύζη 

4.5.3.1 Τπηπεζία managed VPN 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο ηεο εηαηξείαο 

ζαο, ζαο πξνηείλνπκε ηελ ππεξεζία VPN κέζσ ηνπ δηθηχνπ MPLS ηεο hellas online. 

Οη ππεξεζίεο πνπ ζα ελεξγνπνηεζνχλ αλά ζεκείν παξνπζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ζαο, αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Γιεύθςνζη Τπηπεζίερ 

SAP 1 
Μαξνχζη                    

(Central Office) 

 Τπεξεζία managed VPN εχξνπο 10 Mbps κέζσ 

κηζζσκέλνπ θπθιψκαηνο νπηηθήο ίλαο εχξνπο 10 

Mbps. 

 Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps  

SAP 2 
Υαληά 

 Τπεξεζία managedVPN εχξνπο  2 Mbps κέζσ 

LMDS θπθιψκαηνο  εχξνπο   2 Mbps. 

 Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps 

SAP 3 
Πεηξαηάο  

 Τπεξεζία managed VPN εχξνπο 2 Μbps κέζσ 

κηζζσκέλνπ SHDSL θπθιψκαηνο εχξνπο 2 Mbps. 

 Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps     

SAP 4 
Αζήλα  

 Τπεξεζία managed VPN εχξνπο 2 Μbps κέζσ 

κηζζσκέλνπ SHDSL θπθιψκαηνο εχξνπο 2 Mbps.  

 Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps        

SAP 5 
Θεζζαινλίθε  

 Τπεξεζία managed VPN εχξνπο 2 Μbps κέζσ 

κηζζσκέλνπ SHDSL θπθιψκαηνο εχξνπο 2 Mbps. 

 Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps         

SAP 6 
πάξηε 

 Τπεξεζία managedVPN εχξνπο  2 Mbps κέζσ 

LMDS θπθιψκαηνο  εχξνπο   2 Mbps. 

 Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps     

SAP 7 
Καβάια 

 Τπεξεζία managedVPN εχξνπο  2 Mbps κέζσ 

LMDS θπθιψκαηνο  εχξνπο   2 Mbps. 

 Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps     
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ημείο 

Παποςζίαρ 
Γιεύθςνζη Τπηπεζίερ 

SAP 8 
Κνδάλε 

 Τπεξεζία managedVPN εχξνπο  2 Mbps κέζσ 

LMDS θπθιψκαηνο  εχξνπο   2 Mbps. 

 Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps     

SAP 9 
Βάξε 

 Τπεξεζία managedVPN εχξνπο  2 Mbps κέζσ 

LMDS θπθιψκαηνο  εχξνπο   2 Mbps. 

 Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps     

SAP 10 
Καιακάηα 

 Τπεξεζία managedVPN εχξνπο  2 Mbps κέζσ 

LMDS θπθιψκαηνο  εχξνπο   2 Mbps. 

 Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps     

SAP 11 
Ζξάθιεην Κξήηεο 

 Τπεξεζία managedVPN εχξνπο  2 Mbps κέζσ 

LMDS θπθιψκαηνο  εχξνπο   2 Mbps. 

 Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps     

Πίλαθαο 15 : Πεξηγξαθή παξερόκελωλ ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην VPN 

Ζ εηαηξεία ζαο επηζπκεί ηελ εθαξκνγή ηξηψλ θιάζεσλ ππεξεζηψλ (Classes of Service 

– CoS) ζε θάζε ζεκείν παξνπζίαο:  

“Real Time” (ή GOLD) γηα ρξνληθά επαίζζεηεο εθαξκνγέο (voice, video 

conferencing θ.η.ι.)  

“IP Interactive” (ή SILVER) γηα θξίζηκεο εθαξκνγέο δεδνκέλσλ (ERP, CRM θ.η.ι.) 

“Access” (ή BRONZE) γηα ηηο ππφινηπεο, ιηγφηεξν θξίζηκεο εθαξκνγέο πνπ δελ 

εληάζζνληαη ζε θακία απφ ηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο (e-mail, FTP θ.η.ι.) 
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Ο ηξφπνο θαηακεξηζκνχ ηνπ bandwidth ζηηο ηξεηο θιάζεηο ππεξεζηψλ αλά ζεκείν 

παξνπζίαο θαηαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 16: 

ημείο Παποςζίαρ 
Total Bandwidth 

(Kbps) 

GOLD CoS 

Bandwidth (Kbps) 

SILVER CoS 

Bandwidth (Kbps) 

BRONZE CoS 

Bandwidth (Kbps) 

SAP 1 (ΚΔΝΣΡΗΚΟ) 10.240 2.560 2.560 5.120 

SAP 2 έσο SAP 11 

(ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ) 
2.048 256 256 1.536 

Πίλαθαο 16 : Classes of Service - CoS 

Ππυηεύονηα Κςκλώμαηα για Τπηπεζία VPN 

o ην ζεκείν παξνπζίαο ζαο  SAP 1 ε θπζηθή ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηεο hellas 

online ζα πξαγκαηνπνηεζεί  κε έλα κηζζσκέλν θχθισκα νπηηθήο ίλαο Ethernet 

εχξνπο 10 Mbps. 

o Ζ ππεξεζία πξφζβαζεο ζην VPN ησλ ζεκείσλ SAPs 2,6,7,8,9,10,11 ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί  απφ  αζχξκαηα κηζζσκέλα θπθιψκαηα LMDS εχξνπο 2 Mbps. 

o Ζ θπζηθή ζχλδεζε ησλ ζεκείσλ SAPs 3,4,5 κε ηελ hellas online ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί  κε κηζζσκέλν θχθισκα  ηερλνινγίαο copperloop Ethernet 

SHDSL κε ζπκκεηξηθφ εχξνο 2 Mbps πάλσ απφ λέν αλελεξγφ βξφρν. 

Δθεδπικά Κςκλώμαηα για Τπηπεζία VPN 

Σν εθεδξηθφ θχθισκα πνπ ζα πινπνηεζεί ζηα ζεκεία SAPs 1 έσο 11 ζα είλαη aDSL 

θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps. Ζ ζχλδεζε ηνπ εθεδξηθνχ θπθιψκαηνο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ελεξγνχ βξφρνπ (SLLU). Ο δξνκνινγεηήο εμαζθαιίδεη ηελ απηφκαηε 

δξνκνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πάλσ απφ ην εθεδξηθφ θχθισκα ζε πεξίπησζε πνπ ην 

πξσηεχνλ ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

Γηα ηελ παξνρή ηνπ εθεδξηθνχ θπθιψκαηνο aDSL ζα ρξεηαζηεί ν Πειάηεο  λα καο 

δηαζέζεη κηα ειεχζεξε ηει. γξακκή ΟΣΔ (PSTN/ ISDN). 

 

 

 



Απφδνζε Δπελδχζεσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ROI) 2011 
 

ειίδα 68 απφ 87 

 

4.5.3.1.1 Γενικά Υαπακηηπιζηικά IP MPLS VPN 

Σεσνολογία MPLS 

Ζ ηερλνινγία Multi Protocol Label Switching (MPLS) απνηειεί κία ηερλνινγία 

δηθηχνπ πνπ επηηξέπεη ζηνλ πειάηε ηε ρξήζε IP πξσηνθφιινπ ζηε ζχλδεζε ηνπ κε ην 

δίθηπν θνξκνχ ηεο hellas online. ηνλ εμνπιηζκφ δξνκνιφγεζεο (router) ηνπ πειάηε 

ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηα IP παθέηα πνπ εμέξρνληαη πξνο 

ηνλ next-hop δξνκνινγεηή ηεο hellas online. 

Σα εμεξρφκελα παθέηα πιεξνθνξίαο απφ ην δίθηπν ηνπ πειάηε κφιηο θηάζνπλ ζηνλ 

πξψην router πνπ αλήθεη ζην δίθηπν θνξκνχ ηεο hellas online (Provider Edge - PE 

router) θαηαηάζζνληαη ζε θιάζεηο ηζνδχλακεο πξνψζεζεο (Forward Equivalence 

Classes - FECs), ηνπο αλαηίζεηαη κηα εηηθέηα (label) θαη πξνσζνχληαη πξνο ην MPLS 

δίθηπν θνξκνχ ηεο hellas online. Όινη νη δξνκνινγεηέο ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ ηεο 

hellas online (Core Label Switched Routers - LSR) απιά θάλνπλ δηακεηαγσγή 

(switching) ησλ παθέησλ πνπ ιακβάλνπλ βάζεη ηεο εηηθέηαο πνπ απηά θέξνπλ. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη θαιχηεξε απφθξηζε επεμεξγαζίαο απφ ηνπο δξνκνινγεηέο ηνπ δηθηχνπ 

θνξκνχ ζηα παθέηα πνπ εθπέκπνληαη απφ ηνπο δξνκνινγεηέο ηνπ πειάηε. 

Σν ηερλνινγηθά πξνεγκέλν δίθηπν ηεο hellas online δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο 

παξακέηξσλ Quality of Service (QoS) ζηε ζχλδεζε ηνπ αθξαίνπ δξνκνινγεηή ελφο 

ζεκείνπ κε απηφ. Παξάκεηξνη δειαδή πνπ δίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο εγγπήζεηο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχλδεζεο ηνπ πειάηε θαη εγγπψληαη πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηηο θιάζεηο ππεξεζηψλ (Class of Service – CoS) ηνπ δηθηχνπ 

θνξκνχ ηεο hellas online, κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ πνηφηεηα ππεξεζίαο απφ άθξν ζε 

άθξν. Οη θιάζεηο ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην IP MPLS δίθηπν ηεο hellas 

online πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

Αζθάλεια ζηο MPLS VPN 

Ζ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηηπγράλεηαη ζε έλα MPLS VPN είλαη ζπγθξίζηκε 

κε ηηο παξαδνζηαθέο Layer 2 πξνζεγγίζεηο (ATM θαη Frame Relay) φπσο αλαιχεηαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

Σν MPLS ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε παθέησλ πάλσ απφ ην δίθηπν θνξκνχ 

θαη ην Multi Protocol (MP)-BGP γηα ηε δηάδνζε ησλ επηκέξνπο δηθηχσλ ζηνλ θνξκφ. 



Απφδνζε Δπελδχζεσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ROI) 2011 
 

ειίδα 69 απφ 87 

 

Ζ κέζνδνο πξνζθέξεη θνκςή θαη απιή δηάξζξσζε ησλ δξνκνινγεηψλ (CPE) πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο ρψξνπο ηεο εηαηξείαο ζαο (CE) θαη είλαη πιήξσο επεθηάζηκε 

θαη επέιηθηε γηα ηελ εηζαγσγή εγγπεκέλσλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν (Internet) θαη ηεο επηθνηλσλίαο θσλήο. Ο δηαρσξηζκφο ηεο 

θίλεζεο ηεο εηαηξείαο ζαο απφ ηε θίλεζε ησλ ππνινίπσλ πειαηψλ ηεο hellas online 

εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε κνλαδηθνχ ηδεαηνχ Πίλαθα δξνκνιφγεζεο (VRF) γηα ην 

θάζε VPN πξνζθέξνληαο ηζνδχλακε αζθάιεηα κε ηα δίθηπα ΑΣΜ θαη Frame Relay: 

νη ρξήζηεο ελφο VPN δελ κπνξνχλ λα δνπλ θίλεζε εθηφο ηνπ δηθνχ ηνπο VPN, αθνχ ε 

πξνψζεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην δίθηπν θνξκνχ ζηεξίδεηαη ζε εηηθέηεο (labels). Σα 

κνλνπάηηα κεηαγσγήο εηηθεηψλ (Label Switched Path – LSP) μεθηλνχλ απφ ηελ πφξηα 

εηζφδνπ / εμφδνπ (interface) ηνπ αθξαίνπ δηθηχνπ ηνπ παξφρνπ (ΡΔ) θαη θαηαιήγνπλ 

ζε αληίζηνηρε πφξηα εμφδνπ / εηζφδνπ. Κάπνην παθέην γηα λα κπεη ζην VPN πξέπεη 

λα έρεη έξζεη απφ πιηθφ (θπζηθφ interface) ζην νπνίν θαηαιήγεη κηζζσκέλν θχθισκα 

ηεο hellas online. 

Οη απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ ηθαλνπνηνχληαη ζε έλα ηδεαηφ δίθηπν MPLS είλαη ίδηεο 

κε απηέο πνπ πξνζθέξνληαη ζην Δπίπεδν 2 (Layer 2): δηαρσξηζκφο δηεπζχλζεσλ θαη 

δξνκνιφγεζεο, απφθξπςε ηνπνινγίαο δηθηχνπ θαη εμ’ νξηζκνχ αληίζηαζε ζε 

επηζέζεηο, είηε απηέο είλαη παξεκπφδηζεο ιεηηνπξγίαο (Denial νf Service – DoS), είηε 

επηζέζεηο παξάλνκεο πξφζβαζεο. 

Γιασυπιζμόρ διεςθύνζευν και δπομολόγηζηρ 

Σν MPLS επηηξέπεη ζε δηαθξηηά VPN λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην πεδίν δηεπζχλζεσλ, 

ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη ηδησηηθφ (RFC1918). Σν ΑΣΜ θαη ην Frame Relay 

πξνζθέξνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα ζαλ ιχζεηο Δπηπέδνπ 2 αθνχ δελ εμεηάδνπλ ηελ 

πιεξνθνξία ζε Δπίπεδν 3, αιιά ην DLCI (Frame Relay) ή ην VPI / VCI (ATM). Σν 

MPLS επηηπγράλεη ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα πξνζζέηνληαο έλαλ δηαρσξηζηή δηθηχνπ 

(Route Discriminator - RD) κήθνπο 64 bit ζε θάζε IPv4 δίθηπν δεκηνπξγψληαο θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν κηα κνλαδηθή VPN-IPv4 δηεχζπλζε. Ο δηαρσξηζκφο δξνκνιφγεζεο 

αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά VPN εμαζθαιίδεηαη απφ ηα δηαθνξεηηθά VRF. Ζ 

πιεξνθνξία δξνκνιφγεζεο ηνπ VRF δηαδίδεηαη κε MP-BGP πάλσ απφ ην δίθηπν 

θνξκνχ, ρσξίο λα αλαθνηλψλεηαη ζηνλ θνξκφ αιιά κφλν ζε δξνκνινγεηέο ΡΔ, φπνπ ε 

πιεξνθνξία δηαηεξείηαη ζε μερσξηζηά VRF αλά VPN. 
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Μέλεη λα εμεηάζνπκε ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ηξίηνο ζπλδξνκεηήο ηεο hellas 

online πξνζπαζήζεη ειεθηξνληθά λα πξνζπνηεζεί πσο είλαη κέινο ηνπ VPN 

δνθηκάδνληαο ηνπο δχν δπλαηνχο ηξφπνπο: 

(α) λα πξνζπνηεζεί πσο ρξεζηκνπνηεί ΗΡ δηεπζχλζεηο ηεο εηαηξείαο ζαο. ε απηή ηε 

πεξίπησζε ν απζηεξφο δηαρσξηζκφο δηεπζχλζεσλ ηνπ MPLS δελ ζα ηνπ επέηξεπε 

πνηέ πξφζβαζε ζηελ εηαηξεία ζαο θαη ν θαθφβνπινο ζπλδξνκεηήο ζα δεκηνπξγνχζε 

πξφβιεκα κφλν ζην δηθφ ηνπ VPN. 

(β) λα εηζάγεη παθέηα κε εηηθέηεο πξνζπαζψληαο λα παξεκβιεζεί ζην LSP. Σέηνηα 

παθέηα φκσο απνξξίπηνληαη ακέζσο απφ ηνπο δξνκνινγεηέο ΡΔ ρσξίο θακία 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.  

πλεπψο δελ είλαη δπλαηφ λα απνθηήζεη θάπνηνο πξφζβαζε ζε άιιν VPN. 

Απόκπςτη ηοπολογίαρ δικηύος 

 Γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ελφο εηθνληθνχ ηδησηηθνχ δηθηχνπ είλαη ζεκαληηθή ε 

απφθξπςε ηεο ηνπνινγίαο ηνπ απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη 

ην πεδίν δηεπζχλζεσλ πνπ είλαη νξαηφ θαη πξνζβάζηκν απφ νπνηνδήπνηε VPN. 

MPLS

Δίκτσο Κορμού

Ρ

Δρομολογητής

CE1

Δρομολογητής

CE2

Δρομολογητής

VRF CE1

VRF CE2

PE

Δρομολογητής

 

Σρήκα 7 : Απνηύπωζε πεδίνπ δηεπζύλζεωλ πνπ είλαη νξαηό θαη πξνζβάζηκν από νπνηνδήπνηε VPN 
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Καλέλαο P router ή VPN άιισλ πειαηψλ δελ είλαη πξνζβάζηκα απφ άιιν VPN. Ζ 

ζχλδεζε αλάκεζα ζηνπο δξνκνινγεηέο CE θαη PE πξαγκαηνπνηείηαη κε δηεπζχλζεηο 

πνπ αλήθνπλ ζην VPN θαη φιεο νη άιιεο δηεπζχλζεηο ζηνπο δξνκνινγεηέο ΡΔ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζην VPN. Οη δξνκνινγεηέο ΡΔ δέρνληαη κφλν παθέηα πιεξνθνξίαο 

δξνκνιφγεζεο θαη κφλν απφ πειάηεο κε ηνπο νπνίνπο ε δξνκνιφγεζε γίλεηαη 

δπλακηθά. Σν MPLS απνθαιχπηεη πιεξνθνξία δξνκνιφγεζεο κφλν φηαλ απαηηείηαη 

θαη κφλν γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ζεκείσλ ηνπ VPN. πλεπψο, ε απφθξπςε ηεο 

ηνπνινγίαο είλαη εμίζνπ επηηπρήο κε εθείλε ησλ ΑΣΜ θαη Frame Relay. Αλ απαηηεζεί 

ε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν κέζσ ηνπ MPLS VPN, ε hellas online είλαη ζε ζέζε λα 

ηελ πξνζθέξεη θεληξηθά ή επηιεθηηθά δηαηεξψληαο ηελ ηδηφηεηα ηεο απφθξπςεο ηεο 

ηνπνινγίαο κε ρξήζε Μεηάθξαζεο Γηεπζχλζεσλ Γηθηχνπ (Network Address 

Translation – NAT). ηελ πεξίπησζε απηή βέβαηα, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ φινη νη 

ζρεηηθνί θαλφλεο αζθάιεηαο γηα πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. 

Πποζηαζία από επιθέζειρ από εξυγενή για ηην εηαιπεία ζηοισεία: Έρoπκε ήδε δεη 

πσο δελ κπνξεί θαλείο απφ ην Γηαδίθηπν ή απφ άιια VPN λα απνθηήζεη πξφζβαζε 

ζηελ εηαηξεία ζαο. Μέλεη λα δείμνπκε πσο θαλείο δελ κπνξεί νχηε θαη λα επεξεάζεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ (επηζέζεηο Denial νf Service – DoS). Σν κφλν πνπ κέλεη λα θάλεη 

θάπνηνο είλαη λα πξνζπαζήζεη λα επεξεάζεη ηε ζεκαηνδνζία ηνπ MPLS, πνπ δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν απφ ην πξσηφθνιιν δξνκνιφγεζεο γηα ηνπο πειάηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε BGP. H δηάξζξσζε φκσο ησλ ΡΔ δξνκνινγεηψλ ηεο hellas online 

είλαη ηέηνηα πνπ ηνπο επηηξέπεη λα δερηνχλ κφλν ζπγθεθξηκέλα – πξνθαζνξηζκέλα ζε 

αλάιπζε θαη πιήζνο – δίθηπα απφ θάζε πειάηε πξνθεηκέλνπ λα κελ επεξεαζηεί ε 

ιεηηνπξγία ηνπο αθφκα θαη απφ ηπραία γεγνλφηα. 

Κλάζειρ Τπηπεζιών (CoS) ζηο IP MPLS δίκηςο κοπμού 

Σν IP MPLS δίθηπν θνξκνχ ηεο hellas online είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξεη θίλεζε κε 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (Quality of 

Service - QoS). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε VoIP θίλεζε απαηηεί ηε κεηάδνζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη απζηεξέο εγγπήζεηο ζε round-trip delay, packet loss θαη jitter. 

Γηα λα εγγπεζεί ηηο απαηηήζεηο QoS ησλ δηάθνξσλ εθαξκνγψλ, ην IP MPLS δίθηπν 

θνξκνχ ηεο hellas online ηαμηλνκεί ηελ θίλεζε ηεο εθαξκνγήο ζε νξηζκέλεο Classes 

of Service (CoS) θαη εθαξκφδεη έπεηηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο δηαρείξηζεο 

ηεο θίλεζεο (κεραληζκνί QoS) ζε θάζε Class of Service. Πξνθεηκέλνπ λα εγγπεζεί 
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πνηφηεηα ππεξεζίαο απφ άθξν ζε άθξν (end-to-end QoS), ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη νη 

κεραληζκνί QoS εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο ζπλδέζεηο δηθηχσλ, δειαδή ζηα core links 

(PE-P and PE-PE) θαη ζηα access links (PE-CE), κε θαηάιιειε δηαζηαζηνιφγεζε 

βαζηζκέλε ζηε δήηεζε θίλεζεο. Γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

εμειημηκφηεηα, ε θίλεζε εληφο ηνπ IP MPLS δηθηχνπ θνξκνχ θαηεγνξηνπνηείηαη ζε 

έλα πεξηνξηζκέλν ζχλνιν CoS. Κάζε CoS έρεη κηα απνθιεηζηηθή ζεηξά αλακνλήο 

θίλεζεο ζε θάζε δηεπαθή ζηελ νπνία νη κεραληζκνί QoS εθαξκφδνληαη. Σα παθέηα 

ζα πξνζδηνξηζηνχλ ζε έλα CoS κέζσ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ToS byte κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε DSCP value ζε κηα δηαζχλδεζε πξφζβαζεο ζην δίθηπν. ηε ζπλέρεηα, 

ην DSCP ζα ραξηνγξαθεζεί ζηα αληίζηνηρα MPLS EXP bits ηνπ label header εληφο 

ηνπ IP MPLS δηθηχνπ θνξκνχ. Ζ ραξηνγξάθεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ θξάηεζε 

ησλ class selector bits ηνπ DSCP πνπ ην κεηαζρεκαηίδνπλ ζε Class Selector DSCP, ην 

νπνίν ραξηνγξαθείηαη άκεζα ζηελ IP Precedence / MPLS EXP bits ηνπ label header. 

Παξάιιεια, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ελφο “pipe” MPLS DiffServ QoSiffServ 

κνληέινπ, ην αξρηθφ πιήξεο DSCP ηνπ παθέηνπ IP ζα δηαηεξεζεί ζην IP header. 

Ζ hellas online ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απφδνζεο E-Health, ην νπνίν 

κπνξεί λα ειέγμεη θαη λα παξάγεη αλαθνξέο γηα ηηο αθφινπζεο (ζρεηηθέο κε ην QoS) 

παξακέηξνπο: Allocated Bandwidth Utilization per class, Packet Discards per class, 

Queue Drops. Οη παξαπάλσ παξάκεηξνη QoS νξίδνληαη ζηηο ζπλδέζεηο δηθηχσλ 

(δηεπαθέο). Γηα ηα θπθιψκαηα πειαηψλ νη παξάκεηξνη QoS θαζνξίδνληαη ζηηο 

δηεπαθέο ησλ αθξψλ ηεο hellas online θαη ζε πεξίπησζε managed CPEs ζηηο δηεπαθέο 

ησλ CPEs. Οη πειάηεο  είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζρεηηθέο κε ην QoS 

εθζέζεηο κέζσ πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν κε ηα ζπγθεθξηκέλα πηζηνπνηεηηθά ή κέζσ 

πξνγξακκαηηζκέλεο παξάδνζεο ησλ ηξερνπζψλ εθζέζεσλ. Σν E-Health κπνξεί 

επίζεο λα ρηίζεη θαλφλεο βαζηζκέλνπο ζηα θαηψηαηα φξηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξακέηξσλ, λα ελεκεξψλεη (κέζσ alarm notifications) ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ 

θαηψηαησλ νξίσλ θαη λα ζπληάζζεη ιεπηνκεξείο εθζέζεηο ζρεηηθά κε απηέο ηηο 

παξακέηξνπο γηα ηε “trend” ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ. Ζ αληίδξαζε ζην δίθηπν 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ πξνζδηνξίδεηαη έλα πξφβιεκα. Οη αληηδξάζεηο πεξηιακβάλνπλ 

ην reconfiguration ησλ παξακέηξσλ QoS εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην, ηελ θαηαλνκή 

ησλ πξφζζεησλ δηθηπαθψλ πφξσλ ή ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο δηθηπαθήο ιχζεο ζε 

πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο (π.ρ. πξφζζεηνο εμνπιηζκφο ή 

αλαβάζκηζε ησλ ζπλδέζεσλ). 
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4.5.3.2 Τπηπεζία Ππόζβαζηρ ζηο Γιαδίκηςο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζεκείνπ παξνπζίαο ζαο SAPs 1,3,5,11 κε ην 

δίθηπν ηεο hellas online, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ππεξεζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 17: 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Γιεύθςνζη Τπηπεζίερ 

SAP 1 

Μαξνχζη                 

 (central office) 

 Μηζζσκέλν Κχθισκα νπηηθήο ίλαο εχξνπο 15 

ελαιιαθηηθά 6 Mbps. 

 Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν κε ζπκκεηξηθή 

ηαρχηεηα εχξνπο 15 ελαιιαθηηθά 6 Mbps Mbps. 

 16 ηαηηθέο IP Γηεπζχλζεηο 

SAP 3 
Πεηξαηάο  

 Μηζζσκέλν θχθισκα copperloop Ethernet SHDSL 

εχξνπο 2 Mbps 

 Τπεξεζία Internet Feed 2 Mbps 

 16 ηαηηθέο IP Γηεπζχλζεηο 

SAP 5 
Θεζζαινλίθε  

 Μηζζσκέλν θχθισκα copperloop Ethernet SHDSL 

εχξνπο 2 Mbps 

 Τπεξεζία Internet Feed 2 Mbps 

 16 ηαηηθέο IP Γηεπζχλζεηο 

SAP 11 
Ζξάθιεην Κξήηεο 

 Αζχξκαην Μηζζσκέλν Κχθισκα LMDS εχξνπο 2 Mbps. 

 Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν κε ζπκκεηξηθή 

ηαρχηεηα εχξνπο 2 Mbps. 

 16 ηαηηθέο IP Γηεπζχλζεηο 

Πίλαθαο 17 : Πεξηγξαθή παξερόκελωλ ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν 
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Κςκλώμαηα για Τπηπεζία Ππόζβαζηρ ζηο Γιαδίκηςο 

o ην ζεκείν παξνπζίαο ζαο SAP 1 ε θπζηθή ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηεο hellas 

online ζα πξαγκαηνπνηεζεί  κε έλα κηζζσκέλν θχθισκα νπηηθήο ίλαο Ethernet 

εχξνπο 15 ελαιιαθηηθά 6 Mbps. 

o Ζ θπζηθή ζχλδεζε ησλ ζεκείσλ SAPs 3 & 5 κε ηελ hellas online ζα πινπνηεζεί 

κε κηζζσκέλν θχθισκα ηερλνινγίαο copperloop Ethernet SHDSL εχξνο 2 Mbps 

πάλσ απφ λέν αλελεξγφ βξφρν. 

o Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν ζα εγθαηαζηαζεί ζην 

ζεκείν παξνπζίαο ζαο SAP 11 αζχξκαην κηζζσκέλν θπθιψκαηα LMDS εχξνπο 2 

Mbps. 

Πεπιγπαθή Τπηπεζίαρ Internet Feed 

Ζ πξφζβαζε ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο ηεο εηαηξείαο ζαο ζην Γηαδίθηπν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ θεληξηθνχ θφκβνπ ηεο hellas online θαη κε ρξήζε ηεο 

ππεξεζίαο hol internetFEED.  

Με ηελ ππεξεζία Internet Feed παξέρεηαη ζηνλ πειάηε εγγπεκέλε ηαρχηεηα 

πξφζβαζεο ζην Παγθφζκην θαη ην Διιεληθφ Internet. Ζ αλαινγία Internet Bandwidth 

ζην Κχθισκα Πξφζβαζεο πξνο ην δηαζέζηκν Internet Bandwidth ζην δίθηπν θνξκνχ 

ηεο hol είλαη 1:1. H αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο ρσξεηηθφηεηαο κπνξεί λα γίλεη 

άκεζα ζχκθσλα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο ζαο. 

 

Σρήκα 8 : Δλδεηθηηθή ζρεκαηηθή απεηθόληζε ππεξεζίαο internet feed από ην δίθηπν ηεο hol 
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4.5.3.3 Δξοπλιζμόρ 

ηελ παξνχζα πξφηαζε πεξηιακβάλεηαη ν ελεξγφο εμνπιηζκφο κε ρξεζηδαλεηζκφ. 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Δνεπγόρ Δξοπλιζμόρ Γπομολόγηζηρ (Router) 

SAP 1           Router Cisco 1841 (για VPN) 

 HWIC-ADSL (κάπηα Back up) 

 Router Cisco 1841 (για IF) 

SAP 2  Router Cisco 1841, WIC-1T, 1xCab-X21MT (για 

VPN) 

 HWIC-ADSL (κάπηα Back up) 

SAP 3  Router Cisco 1841 (για VPN) 

 HWIC-ADSL (κάπηα Back up) 

 Router Cisco 1841 (για IF) 

SAP 4  Router Cisco 1841 (για VPN) 

 HWIC-ADSL (κάπηα Back up) 

SAP 5  Router Cisco 1841 (για VPN) 

 HWIC-ADSL (κάπηα Back up) 

 Router Cisco 1841 (για IF) 

SAP 6  Router Cisco 1841, WIC-1T, 1xCab-X21MT (για 

VPN) 

 HWIC-ADSL (κάπηα Back up) 

SAP 7  Router Cisco 1841, WIC-1T, 1xCab-X21MT (για 

VPN) 

 HWIC-ADSL (κάπηα Back up) 

SAP 8  Router Cisco 1841, WIC-1T, 1xCab-X21MT (για 

VPN) 

 HWIC-ADSL (κάπηα Back up) 

SAP 9  Router Cisco 1841, WIC-1T, 1xCab-X21MT (για 

VPN) 

 HWIC-ADSL (κάπηα Back up) 

SAP 10  Router Cisco 1841, WIC-1T, 1xCab-X21MT (για 

VPN) 

 HWIC-ADSL (κάπηα Back up) 

SAP 11 

 Router Cisco 1841, WIC-1T, 1xCab-X21MT (για 

VPN) 

 HWIC-ADSL (κάπηα Back up) 

 Router Cisco 1841, WIC-1T, 1xCab-X21MT (για 

IF) 
Πίλαθαο 18 : Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο 
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4.5.3.4 Τπηπεζία ηαθεπήρ ηηλεθυνίαρ 

Ζ ππεξεζία εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο ηειεθσλίαο ηεο hellas online απνηειεί κηα 

αμηφπηζηε ππεξεζία, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε κεγάινπο πειάηεο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε 

ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη ζπλάκα ηε κείσζε ησλ ηειεθσληθψλ ηνπο 

εμφδσλ. 

Πίλαθαο 19 : Υπεξεζία Σηαζεξήο Τειεθωλίαο 

Μέζσ ηεο ζχλδεζεο κε ηελ νπηηθή δηθηπαθή ππνδνκή ηεο hellas online απνθηάηε ηε 

δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηείηε ηειεθσληθέο θιήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ 

ππφινηπν θφζκν κε πξαγκαηηθά αληαγσληζηηθέο ηηκέο.  

εκείσζε: Ζ παξνχζα πξνζθνξά πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κηαο ειεχζεξεο θάξηαο 

PRI ζην ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ πειάηε. 

 

Σρήκα 9 : Σρεκαηηθή απεηθόληζε εηζεξρόκελεο θαη εμεξρόκελεο ηειεθωλίαο από ην δίθηπν ηεο hellas online 

 

 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Γιεύθςνζη Τπηπεζίερ 

SAP 1 
Μαξνχζη                          

(central office) 

 Τπεξεζία εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο ηειεθσλίαο 

κε 30 θαλάιηα θσλήο 

 Μηζζσκέλν θχθισκα νπηηθήο ίλαο 
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Κύκλυμα Γιαζύνδεζηρ Τπηπεζίαρ Σηλεθυνίαρ 

Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηειεθσλίαο, ε θπζηθή ζχλδεζε ησλ γξαθείσλ ηεο 

εηαηξείαο ζαο ζην ζεκείν SAP 1 κε ην δίθηπν ηεο hellas online ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κε έλα κηζζσκέλν θχθισκα νπηηθήο ίλαο SDH Δ1 (G.703 RJ45) ηεο hellas online. 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά 

o TDM ηειεθσλία (Time Division Multiplexing) 

o 30 θαλάιηα θσλήο 

o 64 Κbps/θαλάιη θσλήο (δελ εθαξκφδνληαη ηερληθέο ζπκπίεζεο) 

o Γηαζχλδεζε κε ην Σ/Κ ρσξίο ηελ ρξήζε ελδηάκεζνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ Voice 

Gateway)  

o Παξνρή UPS γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παξερφκελνπ θπθιψκαηνο 

o Πιήξε ζπκβαηφηεηα κε : 

 Fax 

 πζηήκαηα ζπλαγεξκνχ  

 πζηήκαηα ηειεκεηξίαο 

Σεσνική Τποζηήπιξη 

Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή εξψηεζε πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζαο 

παξέρνληαη απφ ηελ hellas online, ην άξηζηα θαηαξηηζκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ είλαη 

ζηε δηάζεζε ζαο. 

Οη ππεξεζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο Δηαηξηθψλ Πειαηψλ ηεο hol δηαθξίλνληαη ζε:  

o Σειεθσληθή Σερληθή Τπνζηήξημε απφ νπνηνδήπνηε δίθηπν θαη 

o On site Σερληθή Τπνζηήξημε θπξίσο γηα πξνβιήκαηα ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ παξέρεηαη ζηα πιαίζηα ρξεζηδαλεηζκνχ.  
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4.5.4 Οικονομικό κέλορ  

4.5.4.1 Τπηπεζία managed VPN 

 

 

 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Τπηπεζία 

ςνολικά 

ΔΦΑΠΑΞ 

κόζηη (€) 

ςνολικά 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

κόζηη (€) 

 

SAP 1 

Μηζζσκέλν θχθισκα νπηηθήο ίλαο Ethernet εχξνπο 10 Mbps 

0,00 969,80 

Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην VPN εχξνπο 10 Mbps 

Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco Router 1841, HWIC-ADSL) 

 

SAP 2 

Μηζζσκέλν LMDS θχθισκα εχξνπο 2 Mbps 

0,00 573,95 

Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην VPN εχξνπο 2 Mbps 

Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco 1841, WIC-1T, Cab-X21MT, HWIC-

ADSL) 

 

SAP 3 

Κχθισκα SHDSL ζπκκεηξηθνχ εχξνπο 2 Mbps   

0,00 384,80 
Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην VPN εχξνπο 2 Mbps 

Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco Router 1841, HWIC-ADSL) 

SAP 4 

Κχθισκα SHDSL ζπκκεηξηθνχ εχξνπο 2 Mbps   

0,00 384,80 

Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην VPN εχξνπο 2 Mbps 

Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco Router 1841, HWIC-ADSL) 
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ημείο 

Παποςζίαρ 
Τπηπεζία 

ςνολικά 

ΔΦΑΠΑΞ 

κόζηη (€) 

ςνολικά 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

κόζηη (€) 

 

SAP 5 

Κχθισκα SHDSL ζπκκεηξηθνχ εχξνπο 2 Mbps   

0,00 384,80 
Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην VPN εχξνπο 2 Mbps 

Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco Router 1841, HWIC-ADSL) 

 

SAP 6 

Μηζζσκέλν LMDS θχθισκα εχξνπο 2 Mbps 

0,00 573,95 

Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην VPN εχξνπο 2 Mbps 

Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco 1841, WIC-1T, Cab-X21MT, HWIC-

ADSL) 

 

SAP 7 

Μηζζσκέλν LMDS θχθισκα εχξνπο 2 Mbps 

0,00 573,95 

Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην VPN εχξνπο 2 Mbps. 

Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco 1841, WIC-1T, Cab-X21MT, HWIC-

ADSL) 

SAP 8 

Μηζζσκέλν LMDS θχθισκα εχξνπο 2 Mbps 

0,00 573,95 

Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην VPN εχξνπο 2 Mbps. 

Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco 1841, WIC-1T, Cab-X21MT, HWIC-

ADSL) 
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Πίλαθαο 20 : Πίλαθαο Φξεώζεωλ VPN 

 

 

 

 

 

 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Τπηπεζία 

ςνολικά 

ΔΦΑΠΑΞ 

κόζηη (€) 

ςνολικά 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

κόζηη (€) 

 

SAP 9 

Μηζζσκέλν LMDS θχθισκα εχξνπο 2 Mbps 

0,00 482,95 

Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην VPN εχξνπο 2 Mbps. 

Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco 1841, WIC-1T, Cab-X21MT, HWIC-

ADSL) 

 

SAP 10 

Μηζζσκέλν LMDS θχθισκα εχξνπο 2 Mbps 

0,00 573,95 

Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην VPN εχξνπο 2 Mbps. 

Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco 1841, WIC-1T, Cab-X21MT, HWIC-

ADSL) 

 

SAP 11 

Μηζζσκέλν LMDS θχθισκα εχξνπο 2 Mbps 

0,00 573,95 

Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην VPN εχξνπο 2 Mbps. 

Δθεδξηθφ aDSL θχθισκα εχξνπο 2/1 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco 1841, WIC-1T, Cab-X21MT, HWIC-

ADSL) 

ύνολο για VPN 0,00 6.050,85 
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4.5.4.2 Α' επιλογή για SAP 1: Τπηπεζία Ππόζβαζηρ ζηο Γιαδίκηςο εύποςρ 15 Mbps 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Τπηπεζία 

ςνολικά 

ΔΦΑΠΑΞ 

κόζηη (€) 

ςνολικά 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

κόζηη (€) 

SAP 1 

Μηζζσκέλν θχθισκα νπηηθήο ίλαο Ethernet εχξνπο 15 

Mbps 

0,00 2.401,75 Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν 15 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco Router 1841) 

Πίλαθαο 21 : Πίλαθαο Φξεώζεωλ Internet Feed γηα SAP 1 (Α' επηινγή) 

4.5.4.3 B' επιλογή για SAP 1: Τπηπεζία Ππόζβαζηρ ζηο Γιαδίκηςο εύποςρ 6 Mbps 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Τπηπεζία 

ςνολικά 

ΔΦΑΠΑΞ 

κόζηη (€) 

ςνολικά 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

κόζηη (€) 

SAP 1 

Μηζζσκέλν θχθισκα νπηηθήο ίλαο Ethernet εχξνπο 6 

Mbps 

0,00 1.420,25 Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν 6 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco Router 1841) 

Πίλαθαο 22 : Πίλαθαο Φξεώζεωλ Internet Feed γηα SAP 1 (Β' επηινγή) 

4.5.4.4 SAP 3: Τπηπεζία Ππόζβαζηρ ζηο Γιαδίκηςο εύποςρ 2 Mbps 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Τπηπεζία 

ςνολικά 

ΔΦΑΠΑΞ 

κόζηη (€) 

ςνολικά 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

κόζηη (€) 

SAP 3 

Μηζζσκέλν θχθισκα copperloop Ethernet SHDSL εχξνπο 

2 Mbps 

0,00 633,75 Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν 2 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco Router 1841) 

Πίλαθαο 23 : Πίλαθαο Φξεώζεωλ Internet Feed γηα SAP 3 
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4.5.4.5 SAP 5: Τπηπεζία Ππόζβαζηρ ζηο Γιαδίκηςο εύποςρ 2 Mbps 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Τπηπεζία 

ςνολικά 

ΔΦΑΠΑΞ 

κόζηη (€) 

ςνολικά 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

κόζηη (€) 

SAP 5 

Μηζζσκέλν θχθισκα copperloop Ethernet SHDSL εχξνπο 

2 Mbps 

0,00 633,75 Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν 2 Mbps 

Δμνπιηζκφο (Cisco Router 1841) 

Πίλαθαο 24 : Πίλαθαο Φξεώζεωλ Internet Feed γηα SAP 5 

4.5.4.6 SAP 11: Τπηπεζία Ππόζβαζηρ ζηο Γιαδίκηςο εύποςρ 2 Mbps 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Τπηπεζία 

ςνολικά 

ΔΦΑΠΑΞ 

κόζηη (€) 

ςνολικά 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

κόζηη (€) 

SAP 11 

Αζχξκαην Μηζζσκέλν Κχθισκα LMDS εχξνπο 2 Mbps. 

0,00 822,90 

Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην Internet κε ζπκκεηξηθή 

ηαρχηεηα 2 Mbps  

Router Cisco 1841, WIC-1T, 1xCab-X21MT 

Πίλαθαο 25 : Πίλαθαο Φξεώζεωλ Internet Feed γηα SAP 11 

4.5.4.7 SAP 1: Τπηπεζία Διζεπσόμενηρ και Δξεπσόμενηρ Σηλεθυνίαρ 

Πίλαθαο 26 : Πίλαθαο Φξεώζεωλ γηα Υπεξεζία Δηζεξρόκελεο θαη Δμεξρόκελεο Τειεθωλίαο 

 

 

 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Τπηπεζίερ 

ςνολικά 

ΔΦΑΠΑΞ 

κόζηη (€) 

ςνολικά 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

κόζηη (€) 

SAP 1 

 Τπεξεζία εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο 

ηειεθσλίαο κε 30 θαλάιηα θσλήο 

 Μηζζσκέλν θχθισκα νπηηθήο ίλαο 

 

 

0,00 

 

 

136,50 
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4.5.4.8 ςνολικόρ Πινάκαρ Υπεώζευν με Α' επιλογή 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Τπηπεζία 

ςνολικά 

ΔΦΑΠΑΞ 

κόζηη (€) 

ςνολικά 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

κόζηη (€) 

SAP 1           

εψο              

SAP 11         

(γηα VPN) 

Τπεξεζίεο Γηαζχλδεζεο κε ηελ hellas online 

0,00 6.050,85 

SAP 1           

(γηα IF κε Α’ 

επηινγή) 

0,00 2.401,75 

SAP 3           

(γηα IF) 0,00 633,75 

SAP 5           

(γηα IF) 0,00 633,75 

SAP 11         

(γηα IF) 0,00 822,90 

SAP 1 (PRI)  

 

0,00 

 

 

136,50 

ύνολο 0,00 10.679,50 

Πίλαθαο 27 : Σπλνιηθόο Πίλαθαο  Φξεώζεωλ κε Α' επηινγή 
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4.5.4.9 ςνολικόρ Πινάκαρ Υπεώζευν με Β' επιλογή 

ημείο 

Παποςζίαρ 
Τπηπεζία 

ςνολικά 

ΔΦΑΠΑΞ 

κόζηη (€) 

ςνολικά 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

κόζηη (€) 

SAP 1           

εψο              

SAP 11         

(γηα VPN) 

Τπεξεζίεο Γηαζχλδεζεο κε ηελ hellas online 

0,00 6.050,85 

SAP 1           

(γηα IF κε Β’ 

επηινγή) 

0,00 1.420,25 

SAP 3           

(γηα IF) 0,00 633,75 

SAP 5           

(γηα IF) 0,00 633,75 

SAP 11         

(γηα IF) 0,00 822,90 

SAP 1 (PRI)  

 

0,00 

 

 

136,50 

ύνολο 0,00 9.698,00 

Πίλαθαο 28 : Σπλνιηθόο Πίλαθαο  Φξεώζεωλ κε Β' επηινγή 
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ςμπεπάζμαηα  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη θαη 

εηδηθφηεξα ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ Διιάδα απφ ην 2009 έρνπλ νδεγήζεη 

ηηο εηαηξείεο ζε πξνζεθηηθφηεξεο θηλήζεηο ζηηο επελδχζεηο ηνπο. Απηφ γηαηί νη 

ηακεηαθέο εηζξνέο έρνπλ κεησζεί είηε απφ ηελ πηψζε ησλ πσιήζεσλ είηε απφ πειάηεο 

πνπ αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ Διιάδα πνιιέο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ δηάθνξεο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ πξνθεηκέλνπ ε δηνίθεζε λα απνθαζίζεη γηα ην αλ ζα 

πξνρσξήζεη ζηε ρνξεγία κηαο επέλδπζεο ή ην αίηεκα ζα απνξξηθηεί. ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάζηεθε κηα κειέηε πεξίπησζεο  γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο επέλδπζεο ελφο εηθνληθνχ ηδησηηθνχ δηθηχνπ θαη ε επαθφινπζε πξαγκαηνπνίεζε 

ηερλννηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απφ ηελ εηαηξεία hellas online. Ο πειάηεο είρε ζέζεη 

πξνο ηελ εηαηξεία hellas online αξθεηνχο ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηέζεηε 

πεξηνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ, ηα νπνία θαη ειήθζεζαλ ππφςε. Δπίζεο 

παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο άμηδε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

ηελ εηαηξεία hellas online ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

Βάζε ησλ αλαιχζεσλ πνπ παξνπζηαζηήθαλ ,ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δηέζεηε φια ηα 

εθφδηα πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ έγθξηζε ή κε ηεο επέλδπζεο θαζψο θαη λα 

απνθαζηζηεί ε θαιχηεξε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, πξνθεηκέλνπ ν ζπγθεθξηκέλνο 

πειάηεο λα πξνζηεζεί ζην πειαηνιφγην ηεο εηαηξείαο. 

Έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα κειέηε έρεη λα θάλεη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο. 

Έλαο θαιφο ηξφπνο δηαρείξηζεο εμφδσλ γηα επελδχζεηο είλαη νη επηρεηξήζεηο λα 

πξαγκαηνπνηνχλ κειέηεο αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ, θαηαγξάθνληαο ηα σθέιεη θαη ηηο 

ελδερφκελεο δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα έρνπλ κηα πην 

ξεαιηζηηθή αίζζεζε ησλ πξαγκάησλ θαη έηζη δελ ζα πξνβαίλνπλ ζε αιφγηζηα έμνδα 

ηα νπνία ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ ηε βησζηκφηεηα ηνπο ζην κέιινλ. 
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