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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο την παρουσίαση των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) της Ελληνικής αγοράς καθώς τα συγκεκριµένα συστήµατα 
αποτελούν το µέλλον κάθε επιχείρησης, εξελίσσονται ραγδαία και πλέον αποτελούν απαραίτητο 
εργαλείο για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης.  

 

 Παρόλο που κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο τοµέας της πληροφορικής στη χώρα µας 
γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη, συνεισφέροντας σε µεγάλο βαθµό στη γενικότερη οικονοµική 
ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων, τα τελευταία χρόνια, διανύει 
‘‘παράλληλους Βίους’’ µε την Ελληνική οικονοµία.  H παροχή αυξηµένης αξίας στους πελάτες 
και η µείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της 
έννοιας «ανταγωνιστικότητα», µε αποτέλεσµα τα συστήµατα ERP να µπορούν ακόµη και να 
κρίνουν την παραµονή των επιχειρήσεων στην αγορά. 

  

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αναλύονται τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων που χρησιµοποιούνται σήµερα σε µεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις 
καθώς το περιβάλλον µέσα στο οποίο εξελίσσονται οι επιχειρήσεις µεταβάλλεται και 
διαµορφώνεται µε ιδιαίτερη ταχύτητα, δηµιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Μέσα 
από µια παρουσίαση των δυνατοτήτων, πλεονεκτηµάτων, µειονεκτηµάτων, υποσυστηµάτων και 
πολλών ακόµα χαρακτηριστικών των µεγαλύτερων ERP συστηµάτων που χρησιµοποιούνται 
στη χώρα µας, περιγράφεται το πώς τα συστήµατα αυτά έχουν συµβάλλει στην καλύτερη 
ποιότητα και παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.  

 

Τέλος, παραθέτονται κάποια συµπεράσµατα που προκύπτουν από την συνολική 
ανάλυση της διπλωµατικής εργασίας για την ανάπτυξη και την εξάπλωση των Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων στην Ελληνική αγορά. 
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SUMMARY 

The purpose of this thesis is to show the importance of the use of Enterprise Resource Planning 
Systems (ERP) in Greek market as these systems are the future of any new enterprise; they are 
increasing worldwide and today have become an indispensable tool for any business operation. 

 

Although in recent decades the IT sector in our country has experienced significant 
growth, contributing greatly to the overall economic growth and modernization of enterprises, 
the past years, it undergoes parallel with the Greek economy. The key features of the 
"competitiveness", which are the need for providing increased value to customers and reduction 
of operating costs, could even lead to the bankrupt of the enterprise, in case the chosen ERP 
system is not suitable for the company. 

 

Taking into consideration the above mentioned facts, we analyze the Enterprise 
Resource Planning Systems which are currently used in Greek companies. The environment in 
which they are being developed in businesses, evolving and changing so rapidly, thus creating 
new opportunities and challenges. Through a thorough presentation of the possibilities, 
advantages, disadvantages, subsystems and many more features of the largest Enterprise 
Resource Planning Systems which are used today in major Greek companies, we describe how 
these systems have contributed to better quality and productivity of our companies. 

 

Finally, we present some conclusions arising from the overall analysis of the thesis for 
the development and deployment of Enterprise Resource Planning Systems in the Greek 
market. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κινούµενη µέσα σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον κάθε 
επιχείρηση, µε την παγκοσµιοποίηση - ως µια µακρινή έννοια τις περασµένες δεκαετίες – και 
την απελευθέρωση της αγοράς, πλέον να βρίσκονται και να διαδραµατίζουν έντονο ρόλο στο 
επιχειρηµατικό παιχνίδι, έχουν κατευθύνει τις επιχειρήσεις στην εξεύρεση νέων δρόµων στην 
προσπάθεια τους για επιβίωση και δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP) αποτελούν 
µια από τις πιο καινοτόµες εξελίξεις της τεχνολογίας των πληροφοριών, που αναπτύχθηκε στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990, ως απόγονος µιας σειράς εξελισσόµενων πληροφοριακών 
συστηµάτων για επιχειρήσεις. Οι σηµαντικότεροι λόγοι που ωθούν τις επιχειρήσεις στην 
υιοθέτηση των ERP συστηµάτων είναι οι δυνατότητες ολοκλήρωσης και τυποποίησης που 
προσφέρουν, η ευέλικτη δοµή – πελάτη/διαχειριστή και οι ικανότητες τους να καθοδηγούν 
αποτελεσµατικά τον επιχειρηµατικό επανασχεδιασµό και την διοίκηση των κύριων και 
υποστηρικτικών διαδικασιών (Computer World,1998). 

 

Ένα σύστηµα ΕRP (Enterprise Resource Planning): αποτελεί µία ακολουθία από άµεσα 
υλοποιήσιµα πακέτα εφαρµογών, που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες µίας επιχείρησης και 
διαθέτουν την απαραίτητη ευλυγισία, για τη δυναµική προσαρµογή τους στις απαιτήσεις και τις 
µεταβολές που συµβαίνουν σε αυτή. Αποτελεί ουσιαστικά τη θεµελίωση και ολοκλήρωση των 
επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR – Business Process Reengineering) των επιχειρησιακών 
πληροφοριακών συστηµάτων. Παρέχει ολοκληρωµένες πληροφοριακές λύσεις για την καλύτερη 
και αποδοτικότερη διαχείριση και προγραµµατισµό των πόρων και δίνει τη δυνατότητα στην 
επιχείρηση να λειτουργήσει συντονισµένα σαν ενιαίο σύνολο, καθοδηγούµενη από τις 
πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον1. 

Ορισµένοι στόχοι των συγκεκριµένων συστηµάτων είναι:  

 Η µείωση του συνολικού κόστους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.  

 Συγκέντρωση όλων των δεδοµένων σε µια βάση δεδοµένων.  

 Ο αποτελεσµατικότερος συντονισµός της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 Η καλύτερη χρήση τεχνικών data-mining. (Εντοπισµός σχέσεων µεταξύ των δεδοµένων 

που δεν είναι άµεσα ορατές).  

 Ελληνικοποίηση (Hellenization) νοµικών απαιτήσεων και επιχειρηµατικών πρακτικών. 

 Βασική Παραµετροποίηση Παραγώµενων Υλικών, Τεχνικές προδιαγραφές (Bill of 
Materials) και Φασεολόγια (Routings).  

 
 Αποτίµηση Υλικών (Material Valuation) κατά τον Ελληνικό νόµο, οµοιότητες και 
διαφορές.  

 
 Αποτίµηση και Κοστολόγηση Αγοραζοµένων και Παραγώµενων Υλικών.  

 

 

                                                      
1Escalle, C.X., Cotteleer, M.J., Austin, R.D. (1999), Enterprise Resource Planning (ERP): Technology 
Note, Harvard Business School Publishing, Boston, MA. 
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Κεφάλαιο 1ο- Τα Συστήµατα ERP 

1.1 Συστήµατα ERP  

Το αντικείµενο των συστηµάτων ERP (Enterprise Resources Planning), που είναι η 
επιχειρησιακή οργάνωση, δηλαδή ο συντονισµός και η ορθολογική χρήση των επιχειρησιακών 
πόρων (εργασία, υλικά, κεφάλαια), αποτελεί πρόβληµα τόσο πολύπλοκο και ογκώδες, ώστε 
προσφέρεται ιδανικά για λύσεις µε την υποστήριξη Η/Υ.  
 

Ο Wailgum (2008) ορίζει τα ERP συστήµατα ως µια προσπάθεια να ενσωµατώσουν 
όλα τα τµήµατα και τις  λειτουργίες µιας εταιρείας σε ένα υπολογιστικό σύστηµα το οποίο θα 
εξυπηρετεί τις  ιδιαίτερες ανάγκες όλων αυτών των  τµηµάτων, των οργανισµών ή των 
επιχειρήσεων.   

 
Σύµφωνα, µε τους Οικονόµου και  Γεωργόπουλο (1995), τα ΕRP συστήµατα ορίζονται 

ως τα Πληροφοριακά Συστήµατα που αφορούν στις διαδικασίες ολόκληρης της επιχείρησης,  
δένοντας όλες αυτές τις διαδικασίες να συναντήσουν τους επιχειρηµατικούς στόχους  και 
ενοποιώντας, ολοκληρώνοντας διαλειτουργικά όλα τα τµήµατα της επιχείρησης.  Μέσω της 
διαλειτουργικής ολοκλήρωσης επιτυγχάνεται η ταχύτατη, ακριβής και  έγκαιρη µετάδοση της 
πληροφορίας στο εσωτερικό της επιχείρησης. Αυτή η  πληροφορία µπορεί να αφορά σε κόστος, 
κέρδη, υλικά κτλ. 

 
Εποµένως, ένα σύστηµα ΕRP (Enterprise Resource Planning): 

 Αποτελεί µία ακολουθία από άµεσα υλοποιήσιµα πακέτα εφαρµογών, που καλύπτουν 
όλες τις λειτουργίες µίας επιχείρησης και διαθέτουν την απαραίτητη ευλυγισία για τη 
δυναµική προσαρµογή τους στις απαιτήσεις και τις µεταβολές που συµβαίνουν σε αυτή, 
 

 Παρέχει ολοκληρωµένες πληροφοριακές λύσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη 
διαχείριση και προγραµµατισµό των πόρων, 

 
 ∆ίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να λειτουργήσει συντονισµένα  σαν ενιαίο σύνολο, 
καθοδηγούµενη από τις πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον. 
 

 

 
Εικόνα 1: Επιχειρησιακό Σύστηµα 
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1.2 Βασικές Λειτουργικές Περιοχές των ERP Συστηµάτων 

Τα πληροφοριακά συστήµατα ERP υποστηρίζουν τις βασικότερες επιχειρηµατικές διαδικασίες 
και είναι δοµηµένα σε λειτουργικά υποσυστήµατα (functional modules). Οι βασικές 
διαδικασίες που υποστηρίζονται από κάθε υποσύστηµα συνοψίζονται παρακάτω: 

 
 Το υποσύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης είναι η καρδιά του ERP. Ανταλλάσσει 
πληροφορίες µε όλα τα υπόλοιπα υποσυστήµατα. Βασικές διαδικασίες της Οικο-
νοµικής ∆ιαχείρισης περιλαµβάνουν τη Γενική Λογιστική, την Αναλυτική Λογιστική, τη 
∆ιαχείριση Παγίων, τις Οικονοµικές Καταστάσεις, τους Εισπρακτέους Λογαριασµούς, 
τους Πληρωτέους Λογαριασµούς και τη ∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων. Ανάλογα µε το 
βαθµό ολοκλήρωσης των συστηµάτων ERP υποστηρίζονται και άλλες διαδικασίες 
όπως ο Προϋπολογισµός, η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων κ.α.2. 

 
 Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Πωλήσεων - Μάρκετινγκ περιλαµβάνουν 
την Παραγγελιοληψία, την Τιµολόγηση, τη ∆ιαχείριση Συµβολαίων, το Μητρώο 
Πελατών, τα Αξιόγραφα και Στατιστικά Πωλήσεων. Ορισµένα από τα συστήµατα ERP 
υποστηρίζουν επίσης την Ανάλυση Οφειλών, την Εξυπηρέτηση Πελατών, το 
Marketing, τις Προβλέψεις Ζήτησης, την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων και το 
Ηλεκτρονικό Εµπόριο µέσω Internet. Το υποσύστηµα των Πωλήσεων ανταλλάσσει 
πληροφορίες κυρίως µε τα υποσυστήµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, Αποθήκευσης - 
∆ιανοµής και Παραγωγής. 

 
 Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Προµηθειών περιλαµβάνουν τον Έλεγχο 
και ∆ιαχείριση Αιτήσεων Αγοράς, τη ∆ιαχείριση Εντολών Αγοράς, τον Έλεγχο 
Παραλαβών, την Αξιολόγηση Προµηθευτών και τη ∆ιαχείριση Συµβάσεων. Το 
υποσύστηµα των Προµηθειών ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως µε τα υποσυ-
στήµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, Αποθήκευσης - ∆ιανοµής και Παραγωγής. 

 
 Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Αποθήκευσης - ∆ιανοµής περιλαµβάνουν 
τη ∆ιαχείριση Αποθεµάτων, και τον Προγραµµατισµό Απαιτήσεων ∆ιανοµής. Άλλες 
λειτουργίες που πιθανώς να υποστηρίζονται περιλαµβάνουν τη ∆ιαχείριση 
Αποθηκών και τη ∆ιαχείριση Στόλου Φορτηγών. Το υποσύστηµα της Αποθήκευσης - 
∆ιανοµής ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα υποσυστήµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 
Πωλήσεων - Μάρκετινγκ, Προµηθειών και Παραγωγής3. 

 
 Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστηµα Ανθρώπινων Πόρων 
περιλαµβάνουν τον Προγραµµατισµό Προσωπικού, τη Μισθοδοσία και την 
Αξιολόγηση Προσωπικού. Άλλες λειτουργίες που καλύπτονται είναι τα Εξοδολόγια, η 
Παρουσία Προσωπικού, η ∆ιαχείριση Επιπέδων Προσωπικού, Πιστοποιητικών 
Εκπαίδευσης και Σεµιναρίων. Το υποσύστηµα των Ανθρώπινων Πόρων ανταλλάσσει 
πληροφορίες κυρίως µε το υποσύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης4. 

 
 Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστηµα Παραγωγής περιλαµβάνουν τον 
Προγραµµατισµό Απαιτήσεων ∆υναµικότητας, το Μακροπρόθεσµο Προγραµµατισµό 
Παραγωγής, τον Προγραµµατισµό Απαιτήσεων Υλικών, τον Έλεγχο Παραγωγής και 
την Κοστολόγηση Παραγωγής. Άλλες λειτουργίες που πιθανώς να υποστηρίζει είναι 
η ∆οµή Προϊόντων, ο Έλεγχος Αλλαγών Σχεδίων και ο Βραχυπρόθεσµος 
Προγραµµατισµός Παραγωγής. Το υποσύστηµα της Παραγωγής ανταλλάσσει 
πληροφορίες µε τα υποσυστήµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, Πωλήσεων - 
Μάρκετινγκ, Προµηθειών και Αποθήκευσης - ∆ιανοµής. 

 
 Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Κοστολόγησης ανάλογα µε το βαθµό 

                                                      
2 Ellen F. Monk & Bret J. Wagner, (2006) Concepts in ERP. “Accounting in ERP systems”, σελ 108-112 
3 Concepts in ERP, Ellen F. Monk & Bret J. Wagner, 2006, “Sales & Distribution in ERP”, σελ 47 
4 Concepts in ERP, Ellen F. Monk & Bret J. Wagner, 2006, “Sales & Distribution in ERP” σελ.53-54 
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ολοκλήρωσης των συστηµάτων ERP περιλαµβάνουν διαδικασίες όπως ο 
Προϋπολογισµός (Budgeting), η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based 
Costing), τις Oικονοµικές Kαταστάσεις (Financial Statements) κ.α. Σε εταιρίες που το 
επίπεδο ολοκλήρωσης του συστήµατος ERP δεν είναι σε µεγάλο βαθµό το υποσύστηµα 
της κοστολόγησης είναι δυνατόν να συµπεριλαµβάνεται στο υποσύστηµα Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης και Παραγωγής. Το υποσύστηµα της Κοστολόγησης ανταλλάσει 
πληροφορίες κυρίως µε το υποσύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. 

 
 Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστηµα Συντήρησης - Εξοπλισµού 
περιλαµβάνουν τη Στρατηγική Συντήρηση (Strategic Maintenance), τον 
Προγραµµατισµό Προληπτικής Συντήρησης (Planning of Preventive Maintenance), τη 
Συντήρηση µετά από Βλάβη (Maintenance after Damage), τη ∆ιαχείριση Πόρων 
(Resource Management) και τον Απολογισµό (Assessment). Το υποσύστηµα της 
Συντήρησης  Εξοπλισµού ανταλλάσει πληροφορίες κυρίως µε τα υποσυστήµατα 
∆ιαχείρισης υλικού και ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

 
 Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας περιλαµβάνουν τον 
Ποιοτικό Έλεγχο (Qualitative Control), τον έλεγχο έτοιµων προϊόντων (ready products 
control) καθώς και τη Ροή Ενέργειας Ζητηµάτων Ποιότητας. Το υποσύστηµα της 
∆ιαχείρισης Ποιότητας ανταλλάσει πληροφορίες µε τα υποσυστήµατα Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, Ανθρωπίνων Πόρων και ∆ιαχείρισης Έργων ενώ ανάλογα µε το επίπεδο 
ολοκλήρωσης των συστηµάτων ERP µπορεί να περιλαµβάνει  πακέτα όπως τη 
∆ιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management)5. 

 
 Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος ∆ιαχείρισης Παγίων περιλαµβάνουν τη 
Γενική  Λογιστική (General Ledger), την Aναλυτική Λογιστική (Analytical Ledger), τη 
∆ιαχείριση Παγίων (Asset Management), τις Oικονοµικές Kαταστάσεις (Financial 
Statements) κ.α. Ανάλογα µε το επίπεδο ολοκλήρωσης των συστηµάτων ERP µπορεί 
το υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Παγίων (αν το επίπεδο δεν είναι πολύ υψηλό) να αποτελεί 
µέρος του υποσυστήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης µε το οποίο κυρίως ανταλλάζει 
πληροφορίες

6. 
 

 Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Έργων 
περιλαµβάνουν την Υποβολή Προσφορών (Οffers Submission), τον Προγραµµατισµό 
Έργου (Work Planning), τη ∆ιαχείριση Πόρων (Resource Management) και τη 
∆ιαχείριση Κόστους (Cost Management). Το υποσύστηµα της ∆ιαχείρισης Έργων 
ανταλλάσει πληροφορίες κυρίως µε τα υποσυστήµατα Παραγωγής και Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης. 

                                                      
5 John W. Toomey (1996) MRP II: Planning for Manufacturing Excellence,  “DRP” 
6 Ellen F. Monk & Bret J. Wagner, (2006) Concepts in ERP. “Accounting in ERP systems”, σελ 108-112 
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Εικόνα 3: ERP συστήµατα – βασικές λειτουργίες στους τοµείς µίας επιχείρησης 

1.3 Οφέλη από την υιοθέτηση ενός ERP Συστήµατος 

Οι προσδοκίες µιας επιχείρησης µετά την υιοθέτηση ενός συστήµατος ERP είναι σίγουρα πολύ 
πιο σύνθετες και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος 
στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται. Οι σηµαντικότεροι λόγοι για την αγορά λογισµικού ERP είναι 
η βελτίωση της παραγωγικότητας, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και η ικανοποίηση του 
πελάτη. 
 

Εφόσον όλες οι µοντελοποιηµένες διαδικασίες αναλυθούν και µετρηθούν ικανοποιητικά, 
το τελικό αποτέλεσµα θα µπορούσε να περιγραφεί µε ένα γνώριµο αριθµό: την Απόδοση της 
Επένδυσης (Return on Investment, ROI), που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το κέρδος που 
προσδοκά η επιχείρηση από την επένδυση της σε λογισµικό ERP7. 

 

Η εξεύρεση του ROI αποτελεί, από µόνη της, ιδιαίτερα επίπονη και δύσκολη εργασία. 
Υπάρχουν, όµως κάποιες γενικές κατευθύνσεις που δίνουν µια αντιπροσωπευτική εικόνα της 
απόδοσης του ERP, όπως: 

  

 Επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή των ERP συστηµάτων καλύτερος συντονισµός σε 
όλη τη ροή των εµπορικών και παραγωγικών λειτουργιών της επιχείρησης, από τη 
µείωση των αποθεµάτων και τη φειδώ στις παραγγελίες των πρώτων υλών, ως την 
καλύτερη εκµετάλλευση του παραγωγικού εξοπλισµού, µε αποτέλεσµα τη µείωση 
των χρόνων διεκπεραίωσης και παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες και την 
ταυτόχρονη αποφυγή νεκρών χρόνων ή άσκοπων υπερωριών. 

 
 Με την ενοποίηση των διαφορετικών πληροφοριακών συστηµάτων που 
εφαρµόζονταν σε διαφορετικά τµήµατα των επιχειρήσεων επιτυγχάνεται η 
κατάργηση πολλαπλής εισαγωγής των ίδιων δεδοµένων σε ποικίλα πληροφοριακά 
συστήµατα µε ενοποίηση όλων των λειτουργιών εµπορίας (πωλήσεων και αγορών), 
προγραµµατισµού και παρακολούθησης παραγωγής, οικονοµικών όπως επίσης και 
των υπόλοιπων διοικητικών λειτουργιών σε ένα µοναδικό σύστηµα.  

                                                      
7
Παπαθανασίου, Ε., (2008) Πληροφοριακά συστήµατα (τόµος 1)Θεωρία και εφαρµογές: Επιχειρηµατική 
πληροφόρηση, υλικό-λογισµικό, επικοινωνίες και δίκτυα, διαδίκτυο, παγκόσµιος ιστός, EDI, ηλεκτρονικό 
εµπόριο. Εκδ. Γκιούρδας, σ.75-76 
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 Μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδοµένων, καθώς η πληροφορία εισέρχεται 
µία φορά και χρησιµοποιείται από ολόκληρη την εταιρεία. 

 

 Εξαιτίας του γεγονότος ότι παρέχεται µέσω των συστηµάτων µηχανογραφική 
υποστήριξη των επιχειρήσεων, πραγµατοποιείται µείωση των λειτουργικών εξόδων.  

 
 Επίσης, επιτυγχάνεται ακριβέστερος προγραµµατισµός και καλύτερη αξιοποίηση 
της χρήσης των πόρων της επιχείρησης.  

 

 Μέσω της εφαρµογής Πληροφοριακών Συστηµάτων ERP επιτυγχάνεται 
αυτοµατοποίηση διαδικασιών και αύξηση παραγωγικότητας στο γραφείο, λόγω της 
επιτάχυνσης διεκπεραιωτικών εργασιών ρουτίνας.  

 

 Εξοικονόµηση χρόνου των στελεχών διοίκησης εξαιτίας της έγκυρης και 
ολοκληρωµένης πληροφόρησης, µε αποτέλεσµα τη λήψη καλύτερων και ταχύτερων 
αποφάσεων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. 

 

 Επιτυγχάνεται πληροφορία σε πραγµατικό χρόνο καθώς δηµιουργεί συνθήκες 
εύκολης διάχυσης της πληροφορίας και αποφυγής ανεπιθύµητων καταστάσεων. Η 
έλλειψη άµεσης και έγκυρης πληροφορίας στο γρήγορα µεταβαλλόµενο 
επιχειρηµατικό περιβάλλον που ζούµε ίσως µεταφράζεται και σε δυσκολία 
επιβίωσης. 

 

 Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη: Αποτελεί ένα πρόβληµα του οποίου η λύση 
είναι επιτακτική όσο και δαπανηρή. Συχνά απαιτεί αλλαγή σε πλήθος άυλων 
παραγόντων, όπως στην συµπεριφορά των εργαζοµένων. Το λογισµικό ERP 
βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών µε τη βελτίωση άλλων παραµέτρων, όπως 
την ταχύτερή εκτέλεση των παραγγελιών, την εξυπηρέτηση πελατών, µε 
περισσότερη ακρίβεια και συνέπεια στους χρόνους παράδοσης, µε συνέπεια τη 
βελτίωση της συνολικής εικόνας της επιχείρησης  κ.λπ. 

 
 Βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων 
οργανωτικών µονάδων της επιχείρησης, εξαιτίας της ταχύτητας ανταλλαγής 
πληροφοριών.  

 

 Υπάρχει δυνατότητα επανασχεδιασµού, βελτίωσης των υφιστάµενων διαδικασιών 
και επαναπροσδιορισµού των στόχων τις επιχείρησης.  

 

 Υποστήριξη της διεύρυνσης της επιχείρησης σε νέο πελατολόγιο, νέα προϊόντα, 
νέες γεωγραφικές περιοχές κτλ. Επίσης, επιτυγχάνεται κατάλληλη υποδοµή για 
δραστηριότητες ηλεκτρονικού εµπορίου.  

 

 Ευκολότερη συµµόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά πρότυπα: Είναι συνη-
θισµένο φαινόµενο η αδυναµία υιοθέτησης από την επιχείρηση ποικίλων 
προτύπων, όπως των προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 9002, IAS κ.λπ. Τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) µέσα στα επόµενα χρόνια θα είναι υποχρεωτικά 
για την Ελλάδα καθώς και για όλη την Ευρώπη. Ένα καλό ERP σύστηµα, µέσα από 
τις δυνατότητες µοντελοποίησης, κάνει την µετάβαση εύκολη και σίγουρη. 

 

 Τα µεγάλα πακέτα ERP αποτελούν µονόδροµο για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες λειτουργούν διεθνώς σε πολυεταιρικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον µε 
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διαφορετικά νοµίσµατα, παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο και 
χρησιµοποιούν διαφορετικά λογιστικά συστήµατα και συστήµατα µέτρησης της 
απόδοσης.  

 

Πρόσθετα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει µια επιχείρηση, από την εφαρµογή ενός 
συστήµατος ERP, είναι µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 

• Μείωση του επιπέδου των αποθεµάτων και εποµένως του κόστους Αποθεµατο-
ποίησης 

• Αύξηση της παραγωγικότητας 

• Μείωση του κόστους προµηθειών 

• Μείωση των διακινήσεων υλικών εντός και εκτός επιχείρησης 

• Άµεση και ακριβέστερη µέτρηση των δεικτών απόδοσης όλων των τµηµάτων της 
επιχείρησης κ.α. 

 

Μια επιχείρηση η οποία εφαρµόζει στις επιχειρήσεις της τα συστήµατα ΕRP καταφέρνει 
να πετύχει τα εξής: 

 

 Υψηλή ποιότητα εφαρµογών 
 Υψηλού βαθµού τυποποίηση 
 Συνεκτική και ολοκληρωµένη αρχιτεκτονική 
 Εξασφάλιση εγκυρότερης καταγραφής των απαιτήσεων 
 Συνόδευση από πλήρη τεκµηρίωση 
 Υψηλή παραγωγικότητα στη διάρκεια υλοποίησης και συντήρησης τους  

 

Τα παραπάνω είναι τα σηµαντικότερα οφέλη που µπορεί να έχει µια εταιρεία από ένα 
ERP σύστηµα. Χρειάζεται όµως ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του. Μία λανθασµένη επιλογή 
όχι µόνο θα κάνει το ROI ένα όνειρο αλλά µπορεί να αποβεί και καταστροφικό για την εταιρία. 

 

Πολλές εταιρίες που έχουν αρχίσει υλοποίηση ERP και µετά από πολλούς µήνες ή και 
χρόνια, συνεχίζουν να την πληρώνουν. Στο διεθνή χώρο έχουµε ακόµη και παραδείγµατα 
εταιριών όπου η λανθασµένη επιλογή οδήγησε σε χρεοκοπία. 
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1.4 Προβλήµατα των Συστηµάτων ERP 

Μερικές φορές οι επιχειρήσεις αγοράζουν συστήµατα που δεν ταιριάζουν στο µοντέλο 
λειτουργίας και τη στρατηγική της επιχείρησης τους. Οι επιχειρήσεις δεν αντιµετωπίζουν την 
εισαγωγή των ERP ως ευκαιρία για ριζικό ανασχεδιασµό υφιστάµενων αναποτελεσµατικών 
διαδικασιών µε αποτέλεσµα αυτές να διαιωνίζονται στο νέο σύστηµα.  

 
Για να αντιµετωπίσουν το υψηλό κόστος και την πολυπλοκότητα, οι πωλητές των 

συστηµάτων έχουν αναπτύξει προκαθορισµένες παραµέτρους λογισµικού που βασίζονται σε 
υποδειγµατικές πρακτικές ανάλογα µε το είδος της βιοµηχανίας. Οι ενσωµατωµένες 
υποδειγµατικές πρακτικές στα συστήµατα µπορεί να βασίζονται σε µεθόδους περασµένων 
δεκαετιών και να µην προβλέπουν τις µελλοντικές ανάγκες των διαρκώς εξελισσόµενων 
οργανισµών. Η προσέγγιση αυτή αυξάνει την πολυπλοκότητα της υλοποίησης διότι προσθέτει 
ακαµψία στη διαδικασία υλοποίησης µε αποτέλεσµα την ύπαρξη καθυστερήσεων και 
αποτυχιών. Επίσης, η αυστηρή πειθαρχία και τάξη που επιβάλλουν τα συστήµατα ERP είναι 
δυνατόν να εµποδίζουν τους νεοτερισµούς και τη δηµιουργικότητα.  

 
Λόγω της µεγάλης επένδυσης για να αποδώσουν τα συστήµατα ERP προϋποθέτουν 

µεγάλους αριθµούς χρηστών και µεγάλο βαθµό επαναλαµβανόµενων εργασιών.  
 

Οι ελλείψεις σε εκπαιδευµένα στελέχη σε θέµατα ERP και οι δραµατικές αλλαγές από 
την εισαγωγή του συστήµατος αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για την υλοποίηση τους. Η 
υλοποίηση απαιτεί συνδυασµό διοικητικών γνώσεων και γνώσεων σε θέµατα ERP. Οι µεγάλες 
ελλείψεις και οι υψηλές αµοιβές σπρώχνουν τα εκπαιδευµένα στελέχη έξω από την επιχείρηση 
που υλοποιεί το σύστηµα. Από την άλλη πλευρά οι εξωτερικοί ειδικοί σε θέµατα ERP µπορεί να 
είναι γνώστες της πληροφορικής αλλά συχνά δεν γνωρίζουν το αντικείµενο της επιχείρησης µε 
αποτέλεσµα να µην αξιοποιούνται οι ευκαιρίες για βελτίωση διαδικασιών που ανοίγονται κατά 
την περίοδο προετοιµασίας του νέου συστήµατος.  

 

Συχνά, η εκπαίδευση των χρηστών επικεντρώνεται στη χρήση του συστήµατος χωρίς 
να εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους χρησιµοποιούνται τα νέα συστήµατα. Προβλήµατα 
προστίθενται από το χαµηλό επίπεδο µόρφωσης, την ανεπαρκή τεκµηρίωση και τη σύγχυση 
από τις συχνές αποχωρήσεις του προσωπικού. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις έχουµε υψηλό κόστος για τη µετέπειτα υποστήριξη και 
συντήρηση του συστήµατος ERP.  
 

Εποµένως, για να µπορέσει µια επιχείρηση να αποσπάσει τα οφέλη των συστηµάτων ERP 
απαιτείται πρόσφορο έδαφος, δηλαδή απαιτείται η κατάλληλη τεχνολογία, κουλτούρα, άνθρωποι 
και οργανωτική δοµή και λειτουργίες. Η εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων προϋποθέτουν πλήρη 
γνώση για τη χρησιµοποίησή τους και συνήθως έχουν υψηλό κόστος ανάπτυξης.  
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Κεφάλαιο 2ο  - Τα συστήµατα ΕRP και η Ελληνική πραγµατικότητα 

2.1 Η χρήση της πληροφορικής στην Ελληνική αγορά8,9 

Στην παγκόσµια βιοµηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνεχίζει να ρίχνει η 
κρίση, µε τα σηµάδια ανάκαµψης, που εκπέµπουν οι προηγµένες οικονοµίες και τα δείγµατα 
σταθεροποίησης που δίνουν οι αναδυόµενες αγορές, να µην είναι σε θέση να ανατρέψουν, επί 
του παρόντος, τη συνολική εικόνα στον κλάδο. Η εξασθένιση της καταναλωτικής ζήτησης, το 
“ψαλίδισµα” στους εταιρικούς προϋπολογισµούς, τα προγράµµατα λιτότητας και η συγκράτηση 
των δαπανών του δηµοσίου τοµέα δεν επιτρέπουν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να επιστρέψουν στις προ κρίσης επιδόσεις τους.  
 

Ο τοµέας της πληροφορικής στη χώρα µας, παρόλο που κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη, συνεισφέροντας σε µεγάλο βαθµό στη γενικότερη οικονοµική 
ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων, τα τελευταία χρόνια, διανύει 
‘‘παράλληλους Βίους’’ µε την Ελληνική οικονοµία. Κι ενώ διανύει την πέµπτη συνεχή χρονιά 
πτώσης, έχει αρχίσει να εµφανίζει σηµάδια σταθεροποίησης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα και 
εκτιµήσεις του EITO (European Information Technology Observatory) όπως παρουσιάζονται και 
ακολούθως, οι ρυθµοί της εγχώριας αγοράς πληροφορικής για τα έτη 2013 και 2014 αναµένεται 
ότι θα παρουσιάσει άνοδο 1,1% το 2013, ενώ για το 2014 εκτιµάται ότι θα παρουσιάσει µείωση 
3,9%.  

 
Σύµφωνα µε την έρευνα αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

η αξία της εγχώριας αγοράς υπολογίζεται ότι θα διολισθήσει το 2013 µε ποσοστό 4,2% σε 
σχέση µε το 2012, όταν πάντως, η αντίστοιχη µείωση το 2012 διαµορφώθηκε στο 13,9%.  

 
Από τους επιµέρους κλάδους της αγοράς, ο “Εξοπλισµός Πληροφορικής” θα 

επηρεαστεί ιδιαίτερα και φέτος από τις συνέπειες τις οικονοµικής κρίσης, ενώ καθοδικές είναι οι 
τάσεις και για τους κλάδους του “Λογισµικού” και των “Υπηρεσιών Πληροφορικής”. Θετικότερα 
σηµάδια εκπέµπει ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών, ο οποίος, τόσο για το 2013 όσο και για το 2014, 
αναµένεται να εµφανίσει µεγαλύτερη ανθεκτικότητα έναντι της κρίσης, αν και οι επιδόσεις του θα 
παραµείνουν ισχνές. Το 2013, η αξία της αγοράς των Τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται ότι θα 
εµφανίσει άνοδο 3,1% σε σχέση µε το 2012. 
  

Αναλυτικά, η αξία της Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
και οι µεταβολές ανά κλάδο παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 

 
Πίνακας 1: Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε εκατ. €, Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία µε IDC, επεξεργασία 
ΣΕΠΕ, 10/2013.  *εκτιµώµενες τιµές για τα έτη 2013-2014 

 

                                                      
8 http://computersgr.wordpress.com/2013/05/24/, Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών 2013/2014 () 
9http://www.acsmi.gr/, Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
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Στην πάροδο το χρόνου, πρόοδο έχει εµφανίσει η υιοθέτηση των ψηφιακών 
τεχνολογιών από το ∆ηµόσιο Τοµέα, καθώς σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της Ε.Ε. για το 
συγκεκριµένο θέµα αναφέρει πως η Ελλάδα µειώνει σταδιακά την απόκλισή της από τον 
κοινοτικό µέσο όρο. Επίσης, θετικά βήµατα έχουν γίνει ως προς τη βελτίωση της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, της διαθεσιµότητας υπηρεσιών έρευνας και κατάρτισης και σε 
νοµοθετικά θέµατα για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.  

 

Στην τελευταία ετήσια έκθεσή του για τη µέτρηση των δεικτών eEurope και i2010 για την 
Ελλάδα, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, αναφέρει τα εξής συµπεράσµατα για τις επιχειρήσεις 
που απασχολούν περισσότερα από 9 άτοµα: 

 
 Το 94,2% των επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο δείκτης αυτός 
υπερβαίνει τον αντίστοιχο κοινοτικό µέσο όρο (93%)  
 

 Επίσης, το 61% των εγχώριων εταιρειών διαθέτουν διαδικτυακό τόπο, έναντι 63% για το 
σύνολο της Ε.Ε. 

 
 Το 34,7% των επιχειρήσεων χρησιµοποιεί τοπικά δίκτυα (intranets και extranets) για τη 
διευθέτηση των εργασιών τους (16% για την Ε.Ε.)  
 

 Τέλος, το 9,7% των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζοµένους µερικής 
απασχόλησης παρέχουν στο προσωπικό τους πρόσβαση στα εταιρικά συστήµατα 
εκτός των χώρων της εταιρείας.  

2.2 Η αγορά των συστηµάτων ERP 

Το περιβάλλον µέσα στο οποίο εξελίσσονται σήµερα οι επιχειρήσεις µεταβάλλεται και 
διαµορφώνεται µε ιδιαίτερη ταχύτητα. Όπως αναφέραµε και προ ολίγου, όπου ο τοµέας της 
πληροφορικής στη χώρα µας, παρόλο που κατά τις τελευταίες δεκαετίες γνώρισε σηµαντική 
ανάπτυξη, συνεισφέροντας σε µεγάλο βαθµό στη γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη και στον 
εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων, τα τελευταία χρόνια, διανύει µια πτώση, όπου συνάδει µε την 
Ελληνική οικονοµία, µε επακόλουθο,  

η παροχή αυξηµένης αξίας στους πελάτες και η µείωση 
των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης να αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας 
«ανταγωνιστικότητα», µε αποτέλεσµα τα συστήµατα ERP να µπορούν ακόµη και να κρίνουν την 
παραµονή των επιχειρήσεων στην αγορά.  

 

Η ραγδαία όµως, ανάπτυξη και η όξυνση του ανταγωνισµού στην Ελλάδα, δηµιουργεί 
ολοένα και περισσότερο την ανάγκη να υιοθετηθούν επιχειρησιακές λύσεις προκειµένου να 
επιτύχουν µείωση των λειτουργικών εξόδων, βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες και 
καλύτερη και πιο έγκυρη πληροφόρηση. 

 

Στη χώρα µας τα Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήµατα - Business Software 
διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, η οποία είναι και η πιο σηµαντική 
από οικονοµικής και τεχνολογικής απόψεως, ανήκουν τα πακέτα ERP. Στη δεύτερη κατηγορία 
Επιχειρησιακού Λογισµικού ανήκουν τα πακέτα που απευθύνονται στην πολύ µικρή ελληνική 
επιχείρηση, και στην τρίτη κατηγορία ανήκουν "complementary" πακέτα, τα οποία προσφέρουν 
ειδικές λύσεις, όπως είναι η διαχείριση των αποθηκών και των Logistics, και τα οποία 
προωθούνται από εταιρίες λογισµικού που είναι εξειδικευµένες στους παραπάνω τοµείς10. 

  

Τέλος, σαν τέταρτη κατηγορία µπορούµε να συµπεριλάβουµε τα "Business Logic" 
πακέτα που ασχολούνται µε Data Mining (Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη), κ.λπ. Τελευταία, 
παρατηρείται η εµφάνιση µιας ακόµη (πέµπτης) κατηγορίας E-Software Λογισµικού, η οποία 

                                                      
10 Price Waterhouse/Coopers, E- Business and ERP, John Willey, 2000  
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περιλαµβάνει πακέτα για χρήση στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Η νέα αυτή κατηγορία, του E-
Business Software από τεχνικής άποψης θα ενταχθεί στα πακέτα ERP, µιας και αποτελεί 
επέκταση των λειτουργιών τους.  

 

Παρατηρείται ότι µεγάλο µέρος της ενεργητικότητας των Eλληνικών εταιριών είναι 
απορροφηµένο στην εδραίωση και ενίσχυση της χρηµατιστηριακής τους θέσης και βεβαίως των 
µετοχών τους µε ανακοινώσεις στον τύπο, εξαγγελίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Το 
γεγονός αυτό τους δίνει αναµφίβολα µια ισχυρή δυναµική στην αγορά, όµως, η κατάσταση που 
διαµορφώνεται από τις συνεχείς εξαγορές και συγχωνεύσεις, δηµιουργεί δυσκίνητους µεγάλους 
οργανισµούς. Έτσι, τίθεται επιτακτικά το θέµα ότι αυτές οι εταιρίες πρέπει να προχωρήσουν σε 
συνεργασίες και να διευρύνουν τα µερίδια της αγοράς τους στο εξωτερικό. 

 
.  

Σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε εξαίρεση τις χώρες της Βαλκανικής, οι µεγάλες 
επιχειρήσεις χρησιµοποιούν ήδη πολυεθνικά πακέτα λογισµικού, τα οποία χρηµατοδοτούνται 
από την Ε.Ε. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται κατά κόρον στη χώρα µας, πράγµα 
αναµενόµενο, αφού οι Έλληνες κατασκευαστές επιχειρησιακού λογισµικού δεν είναι δυνατό να 
υπερκαλύψουν την ποιότητα, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα που προσφέρουν οι 
15.000 προγραµµατιστές της SAP, της BAAN που έχει 3.000 προγραµµατιστές διεθνώς, µιας 
ORACLE που έχει 4.000 προγραµµατιστές, κοκ. 

  

Έτσι, δύσκολα µια Ελληνική εταιρία λογισµικού θα µπορέσει να ανταποκριθεί στα 
καινούργια ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα και να φθάσει στο επίπεδο των αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών ή των αµερικάνικων εταιριών λογισµικού ERP. Καθώς φαίνεται, ο µόνος τρόπος 
για να επιζήσουν οι Ελληνικές εταιρίες λογισµικού είναι να κάνουν "complementary" προϊόντα 
(services skills, integration skills), όπου ενσωµατώνονται σε άλλα συστήµατα. Φυσικά, οι µικρές 
Ελληνικές εταιρίες θα συνεχίσουν να αναζητούν λύσεις στους Έλληνες κατασκευαστές 
λογισµικού - αγορά για την οποία το Ελληνικό, επιχειρηµατικό λογισµικό έχει µέλλον. 

 

Αυτή τη στιγµή, οι πολυεθνικές εταιρίες δεν είναι ανταγωνιστικές, αλλά αναµένεται να 
γίνουν τα αµέσως επόµενα χρόνια, διότι η προοπτική στη µηχανογράφηση αναµένεται να είναι 
ένα τεράστιο outsourcing (στρατηγική ανάλυση θετικών & αρνητικών στοιχείων για τις 
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τρίτους). Άλλωστε όλη η φιλοσοφία του ERP θα εξελιχθεί 
σε outsourcing µέσω του Web.  

 

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι πριν την εγκατάσταση ενός ERP συστήµατος σε µια 
εταιρεία θα πρέπει να έχουµε αποφασίσει τους στόχους για τους οποίους θέλουµε να το 
εγκαταστήσουµε. Από την εµπειρία µας στο αντικείµενο, διαπιστώνουµε δυστυχώς ότι µάλλον 
σπάνια οι Ελληνικές εταιρίες που προχωρούν σε µία τέτοια λύση, έχουν προετοιµαστεί 
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κατάλληλα για να απαντήσουν σε αυτά τα βασικά ερωτήµατα πριν αρχίσουν τη διαδικασία 
εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήµατος.  

 

Το γεγονός αυτό δυσκολεύει αφάνταστα τη µετάβαση από το παλιό σύστηµα στο νέο, 
επιµηκύνει τη διαδικασία και το κόστος της υλοποίησης και έχει αρνητική επίπτωση όσον αφορά 
την ωφέλεια που θα µπορούσε να αποκοµίσει µια επιχείρηση από το ERP. Στατιστικά, η πλέον 
συνηθισµένη απάντηση που παίρνει κάποιος όταν θέτει το ερώτηµα: «γιατί ERP;», είναι "διότι 
υπάρχει έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης από το παλιό σύστηµα". 

 

Μια εγκατάσταση από µόνη της δεν αποτελεί κριτήριο επιτυχίας, αφού ουκ ολίγες φορές 
το πληροφοριακό σύστηµα δεν καταφέρνει να προσδώσει κέρδος στην επιχείρηση. Το µεγάλο 
στοίχηµα είναι η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήµατος σε βαθµό ώστε να αποτελεί τµήµα 
της επιχειρηµατικής κουλτούρας, του επιχειρησιακού σχεδιασµού αλλά και να µπορεί να 
χρησιµοποιείται αποδοτικά από το υφιστάµενο ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης. Η 
επιχείρηση που ενδιαφέρεται να προµηθευτεί ένα σύστηµα ERP, πρέπει να θεσπίσει κριτήρια, 
στα οποία αντιστοιχούν διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας, ανάλογα µε την σηµαντικότητα 
τους, προκειµένου να επιλεχθεί η βέλτιστη δυνατή λύση. Επιπρόσθετα µέσω µιας απλής 
παραµετροποίησης ενός ERP συστήµατος θα µπορούσαν να εξαχθούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
αποτελέσµατα.  

 

Η πραγµατική διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής ενός συστήµατος ERP δεν είναι 
ποτέ ίδια για δύο διαφορετικές επιχειρήσεις. Κάθε φορά υπάρχουν µοναδικές εσωτερικές 
συνθήκες, οι οποίες καθορίζουν ακριβώς το είδος των εργασιών που θα απαιτηθούν. Παρόλα 
αυτά, υπάρχουν κοινά βήµατα και δράσεις που πρέπει να ακολουθήσουν µία εταιρεία και η 
οµάδα αξιολόγησής της. Τα βασικότερα από αυτά είναι τα εξής11:  

 
Εικόνα 4: ∆ιαδικασία επιλογής συστήµατος ERP 

                                                      
11 Berchet, C., & Habchi, G. (2005). The implementation and deployment of an ERP system: An industrial 
case study. Computers in Industry, 56(6), 588-605. 
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1. Επιλογή και εξουσιοδότηση µίας δια λειτουργικής οµάδας αξιολόγησης, η οποία θα 
περιλαµβάνει τους καλύτερους και ευφυέστερους από κάθε λειτουργία της 
επιχείρησης. Αυτά τα άτοµα πρέπει να είναι ικανά να αντιλαµβάνονται απόλυτα τις 
εσωτερικές διεργασίες των αντίστοιχων τµηµάτων από τα οποία προέρχονται. 
Καθώς η αξιολόγηση θα εξελίσσεται, εκείνα θα  έχουν το καθήκον να 
αντιπροσωπεύουν, αλλά και να µεταφέρουν µε ακρίβεια και πληρότητα τις ανάγκες 
της λειτουργικής µονάδας τους όσον αφορά στο νέο επιχειρηµατικό σύστηµα. 
Πρέπει, επίσης, να κατανοούν τη σηµασία της διασποράς και της ενσωµάτωσης της 
πληροφορίας, όπως και να ενστερνίζονται αλλά και να υποστηρίζουν απόλυτα κάθε 
θετική αλλαγή. Η οµάδα πρέπει να ορίσει ένα άτοµο ως επικεφαλή από την 
εκτελεστική διοίκηση της εταιρείας.  
 

2. Τα µέλη της οµάδας πρέπει να γνωρίζουν καλά τους λόγους και τις συνθήκες που 
οδήγησαν την εταιρεία στην απόφαση να αξιολογήσει τα υπάρχοντα επιχειρηµατικά 
συστήµατα. Επιπρόσθετα, κάθε µέλος της οµάδας πρέπει να εκπαιδεύσει τα άλλα 
µέλη της στις λειτουργίες της εταιρείας που αυτό αντιπροσωπεύει.  
 

3. Οι πόροι της εταιρείας πρέπει να αναγνωριστούν και να αξιολογηθούν. Ο σκοπός 
εδώ είναι η αξιολόγηση των περιοχών που θεωρούνται κρισιµότερες για τη 
συνεχιζόµενη ανάπτυξη της εταιρείας. Πέρα όµως από αυτές τις περιοχές που 
µπορεί να είναι ειδικές, υπάρχουν και κάποιες άλλες γενικότερου ενδιαφέροντος, οι 
οποίες πρέπει επίσης να αξιολογηθούν:  

 
 Προσωπικό 

Πρέπει να οριστεί ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση το προσωπικό 
της. Καθορισµός της ισχύς και τις βασικές περιοχές της εταιρείας που θα 
χρειαστούν βελτίωση. 

 

 Τεχνολογία 

Πρέπει να γίνει αντιληπτή η παρούσα πληροφορική υποδοµή της εταιρείας. Το 
“κλειδί” εδώ είναι η επικέντρωση σε εκείνες τις περιοχές όπου οι ενδεχόµενοι 
εµπλουτισµοί θα επηρεάσουν περισσότερο την επιχείρηση, ώστε να διευκολυνθεί η 
επιθυµητή ανάπτυξή της. Το τελικό αποτέλεσµα θα είναι ένα γενικό σχέδιο της 
τρέχουσας τεχνολογικής υποδοµής και του τι θα χρειαστεί να γίνει στο µέλλον. 

 

 Ροή εργασίας  

Πρέπει να αναλυθούν οι κρίσιµες διαδικασίες και τα θέµατα ροής εργασίας µέσα 
στην επιχείρηση και να αναγνωριστούν οι σηµαντικές λειτουργικές αποφάσεις που 
παίρνονται σε καθηµερινή ή συνεχή βάση. Είναι σηµαντικό να δοθεί προσοχή όχι 
µόνο στο πώς αυτές οι διαδικασίες εκτελούνται σήµερα, αλλά και στο πώς αυτές 
πρέπει να λειτουργούν όταν αναπτυχθεί η επιχείρηση.  

 

 Μέτρηση απόδοσης  

Πρέπει να οριστεί ένα συγκεκριµένο επιχειρησιακό µοντέλο, όπως και το σύστηµα 
µέτρησης που θα ακολουθηθεί κατά την αποτίµηση της επιχειρησιακής απόδοσης. 
Ο καθορισµός αυτών των µετρήσεων δεν είναι µόνο κρίσιµος για τον ορισµό των 
δυνατοτήτων ανάπτυξης της επιχείρησης, αλλά και για την αναγνώριση της πορείας 
που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειµένου να γίνει δυνατός ο επιθυµητός βαθµός 
ανάπτυξης.  

 

4. Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα στοιχεία που απαιτούνται για την επίτευξη των 
στόχων της επιχείρησης. Αυτό µπορεί να γίνει µε την αναγνώριση των απαιτήσεων 
για την επιτυχία, οι οποίες στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν ως κατευθυντήριες 
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γραµµές για την επιλογή µίας λύσης ERP. Τα βήµατα σε αυτή τη διαδικασία είναι τα 
εξής: Αναγνώριση των περιορισµών ή τα προβλήµατα που υπάρχουν στην 
τρέχουσα επιχειρησιακή αντιµετώπιση και εντόπιση εκείνων των καταστάσεων που 
υψώνουν τα µεγαλύτερα εµπόδια στην επιτυχία της επιχείρησης. Πρέπει να 
αναγνωρίζονται οι ικανότητες του πυρήνα της επιχείρησης – δηλαδή, εκείνους τους 
παράγοντες που παρέχουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα απέναντι στους 
ανταγωνιστές της. Επίσης, πρέπει να προσδιορίζονται οι απαιτήσεις για 
συµµετοχικές λύσεις όσον αφορά στην υλοποίηση, τα στοιχεία, τη λειτουργικότητα, 
τις υπηρεσίες, τα εργαλεία, τη συνεχή φροντίδα πελατών και την υποστήριξη.  
 

5. Όταν αξιολογείται και επιλέγεται η σωστή επιχειρησιακή λύση για την εταιρεία, 
χρειάζεται να καθορίζεται και η πιο σηµαντική λειτουργικότητα του συστήµατος. 
 

∆υστυχώς πολύ σπανιότερα οι εταιρίες είναι προετοιµασµένες να ζητήσουν από το ERP 
να υποστηρίξει συγκεκριµένες διαδικασίες και οργανωτικά σχήµατα. Παρ' όλα αυτά, ένα έργο 
ERP είναι µια πολύ καλή ευκαιρία για να επιβληθούν νέες διαδικασίες και οργανωτικές λύσεις σε 
µία εταιρία. Αυτό δυστυχώς γίνεται συνήθως κατανοητό κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.  

 

Αν και πλέον είναι κοινότυπο να επισηµαίνεται, ένας βασικός διαχωρισµός των λύσεων 
ERP που διατίθενται είναι: (α) ελληνικά ERP, (β). και µεγάλα πολυεθνικά πακέτα. Ενδεικτικά, 
όσον αφορά τα ελληνικά ERP πακέτα, µπορούµε να αναφέρουµε ορισµένα όπως: Atlantis, 
EnterSoft, Computer Logic ERP System, Orama ERP, Soft1, Microsoft, Oracle και 
SingularLogic, SAP ERP, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες λύσεις σε 
συγκρίσιµα επίπεδα.  

 

Εδώ βέβαια δεν τίθενται θέµατα ελληνικοποίησης, οι απαιτούµενοι πόροι που πρέπει να 
δεσµευτούν στο έργο της εγκατάστασης είναι δυνατόν να είναι κάπως λιγότεροι, αλλά η 
προσφερόµενη λειτουργικότητα και ολοκλήρωση κυκλωµάτων είναι στην παρούσα φάση πιο 
λιτή. Ωστόσο πρέπει να επισηµανθεί ότι οι ελληνικοί Οίκοι σε γενικές γραµµές επενδύουν 
σηµαντικά στην ανάπτυξη και την ενσωµάτωση στα προϊόντα τους λύσεις αναφορικά µε τα 
logistics και την παραγωγή.  

 

Σηµαντικό είναι ακόµα το γεγονός ότι οι Ελληνικές εταιρίες στο χώρο του ERP έχουν 
αρκετά διαφοροποιηµένες στρατηγικές αναφορικά µε τα προϊόντα τους, όσον αφορά τόσο την 
αρχιτεκτονική ανάπτυξής τους όσο και τα νέα κυκλώµατα που σταδιακά εντάσσουν σε αυτά. Η 
επιχείρηση που θα αρχίσει µια µακροχρόνια σχέση µε έναν οίκο Λογισµικού πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι η στρατηγική του προϊόντος ERP που θα υιοθετήσει θα καλύπτει τις µελλοντικές 
απαιτήσεις της οργάνωσης. 

 

Επιπλέον, εφόσον θέλει να ωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τη µεγάλη στην 
περίπτωση αυτή επένδυση, είναι υποχρεωµένη να δεσµεύσει σηµαντικούς ανθρώπινους 
πόρους στην διαδικασία της εγκατάστασης (implementation). To ζήτηµα, της ελληνικοποίησης 
βέβαια υπήρξε και συνεχίζει σε πολλές περιπτώσεις να είναι σοβαρό, και γι' αυτό µόνο οι Οίκοι 
που αντιπροσωπεύουν διεθνή πακέτα και έχουν επενδύσει σηµαντικά σε αυτόν τον τοµέα έχουν 
κερδίσει ήδη αξιόλογα µερίδια αγοράς. Οι συνθήκες διείσδυσης αυτών των πακέτων 
προσκρούουν στην εθνική µας νοµοθεσία (ελληνοποίηση – localization) µε τις περίπλοκες 
ρυθµίσεις ιδίως του ΚΒΣ 33 (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων), πλην όµως και εδώ η Πολιτεία, 
έστω µε αργά βήµατα, αίρει σταδιακά τις ακραίες και άσκοπες διατάξεις, πράγµα που µειώνει τα 
προβλήµατα εισόδου και εγκατάστασης προηγµένου λογισµικού µε διεθνή καταξίωση και 
προδιαγραφές για εµπορικές εφαρµογές. 
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2.3 Η Προσαρµογή των ERP για την Ελληνική Αγορά 

Η διαδικασία της προσαρµογής και διαµόρφωσης του επιχειρησιακού λογισµικού ώστε να 
αποκτήσει επιπλέον λειτουργικότητα, µε την οποία να καλύπτει τις ειδικές για κάθε χώρα 
νοµικές απαιτήσεις (local legal requirements) και επιχειρηµατικές πρακτικές (business practice) 
ονοµάζεται Τοπικοποίηση (localization) και ειδικά για την Ελλάδα ονοµάζεται Ελληνικοποίηση 
(Hellenization).  

2.3.1 Οι στόχοι της Ελληνικοποίησης όσον αφορά τη Λογιστική12,13:  

 Εγκατάσταση Χώρας (Country install)  
 

 Γενικά Θέµατα Ελληνικοποίησης (προδιαγραφές, µετάφραση, ηµερολόγιο)  
 

 Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ)  
 

 Φόροι (ΦΠΑ, Παρακρατούµενοι φόροι)  
 

 Κανόνες καταχώρησης βασικών αρχείων (Λογαριασµοί Γενικής Λογιστικής, Πελάτες, 
Προµηθευτές, Τράπεζες, Πάγια)  

 
 Κανόνες καταχώρησης λογιστικών εγγραφών  

 
 Έλεγχοι καταχωρήσεων (validations) 

 
 Ειδικές κινήσεις Λογιστικής (Αξιόγραφα, προκαταβολές, εγγυήσεις)  

 
 ∆ιαχείριση µεταχρονολογηµένων επιταγών 

 
 Περιοδικές εργασίες κλείσιµο έτους (αποτίµηση ξένου νοµίσµατος, µεταφορά  
υπολοίπων)  
 

 Συγκεντρωτική κατάσταση Αγορών και Πωλήσεων (ΜΥΦ)  
 

 Βεβαιώσεις προµηθευτών  
 

 Αναλυτική Λογιστική Οικονοµικών εφαρµογών (FI CO)  
 

 Λογιστική Ειδικού σκοπού (Special Purpose Ledger)  
 

 Καταχώρηση εγγραφών Ισολογισµού  
 

 Μέθοδοι αυτόµατων πληρωµών (επιταγές και τραπεζικές µεταφορές)  
 

 Ολοκλήρωση µε άλλα υποσυστήµατα (εγγραφές από ∆ιαχείριση Υλικών και Πωλήσεων)  
 

 Παραστατικά Λογιστικής (Αποδείξεις είσπραξης και Πληρωµής, Λογιστική Εγγραφή)  
 

 Προγράµµατα και Εκτυπώσεις Ελληνικοποίησης (Αναλυτικό και Γενικό Καθολικό                                          
Γενικής Λογιστικής, Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής, Ισοζύγιο και Αναλυτικό Καθολικό  
Πελατών, Ισοζύγιο και Αναλυτικό Καθολικό Προµηθευτών, Μητρώο Παγίων, ΦΠΑ,  
Ισοζύγιο σε µαγνητικό µέσο)  

                                                      
12
Ανδριανόπουλος, Σ., Ασίκη, Β., Βασιλειάδης, Ε., Μίνης, ι και συν. (2002) Τα πληροφοριακά συστήµατα 
ΕRP στην Ελληνική Επιχείρηση, www.plant-management.gr 
13
Ιωάννου Βασίλειος & Θεολόγου Μαρία, Πτυχιακή εργασία: ERP συστήµατα λογιστικής – Μελέτη 
περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1, σ. 31-36 
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 Ελληνικοποίηση σε πολυεθνικές εταιρίες µε διπλά λογιστικά σχέδια – Συσχέτιση  

(mapping) µε ξένα λογιστικά σχέδια  

2.3.2 Οι στόχοι της Ελληνικοποίησης όσον αφορά την Εφοδιαστική: 

 Βασική Παραµετροποίηση ∆ιαχείρισης Υλικών, Τύποι Υλικών (Material Types), 
Κατηγορίες αποτίµησης (valuation classes), Τύποι κινήσεων (movement types)  

 
 Λογαριασµοί Υλικών και Λογιστικές εγγραφές από εγγραφές υλικών, Λογιστική Αγορών, 
κανόνες καταχώρησης Εντολών, αγορών, παραλαβών και τιµολογίων, φάκελοι 
εισαγωγών, κλείσιµο φακέλων εισαγωγών, εκκαθαρίσεις  
 

 Φόροι Πωλήσεων - Φορολογική κατηγοριοποίηση υλικών και πελατών  
 

 Λογαριασµοί Εσόδων και Εκπτώσεων Πωλήσεων 
 

 Παραστατικά ∆ιαχείρισης υλικών και Πωλήσεων (∆ελτία Αποστολής, Τιµολόγια)  
 

 Φορολογικοί Μηχανισµοί  
 

 Βασική Παραµετροποίηση Παραγώµενων Υλικών Τεχνικές προδιαγραφές (Bill of 
Materials) και Φασεολόγια (Routings)  

 
 Κανόνες καταχώρησης Εντολών παραγωγής (production orders)  

 
 Αποτίµηση Υλικών (Material Valuation) κατά τον Ελληνικό νόµο, οµοιότητες και 
διαφορές  

 
 Βιβλίο Αποθήκης, έννοιες, παραµετροποίηση και κανόνες καταχώρησης  

 
 Αποτίµηση και Κοστολόγηση Αγοραζόµενων και Παραγώµενων Υλικών  

 
 Αναλυτική λογιστική εφοδιαστικής, εγγραφές αναλυτικής Λογιστικής  

 
 Βιβλία Παραγωγής Κοστολογίου  

 
Οι σύγχρονες µέθοδοι και τακτικές διοίκησης επιβάλλουν στις επιχειρήσεις κάθε 

µεγέθους να αναζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, προκειµένου να είναι σε θέση να 
ανταπεξέλθουν τόσο στον εξαιρετικά απαιτητικό ανταγωνισµό όσο και στις συνεχώς 
αυξανόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών. Με τη χρήση ERP εφαρµογών, ακόµα και οι µικρές 
επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την ολοκληρωµένη και απόλυτα προγραµµατιζόµενη αξιοποίηση των 
πόρων τους, έχοντας πλήρη εικόνα για τους συναλλασσόµενους µε την επιχείρηση, το 
ανθρώπινο δυναµικό τους, τα αποθέµατα των ειδών, των µηχανών, των αποθηκευτικών χώρων 
κ.λπ.  

 

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα µία επιχείρηση να λειτουργεί οικονοµικά, µε 
ταυτόχρονα απόλυτη αξιοπιστία σε θέµατα παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, και αυτό αποτελεί 
ένα βασικό χαρακτηριστικό των ERP συστηµάτων, θα µπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο τον 
όγκο των πρωτογενών εγγραφών προκειµένου να αντλήσει οποιαδήποτε πληροφόρηση 
επιθυµεί και να την επεξεργαστεί σε συνδυασµό και µε άλλες πηγές δεδοµένων, τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται από µεγάλες επιχειρήσεις για στήριξη επιχειρηµατικών αποφάσεων.  

 

Τέλος, το ERP αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τις µικρές επιχειρήσεις δεδοµένης της 
µεγάλης προοπτικής που δηµιουργείται µέσω του Internet. Την τάση αυτή ενισχύει ακόµα 
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περισσότερο το γεγονός ότι πολλές από τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων έχουν 
µηχανογραφηθεί από τους αντίστοιχους δηµόσιους φορείς, λ.χ. πληρωµή ΦΠΑ, ΑΠ∆ κ.λπ. Για 
να εξασφαλίσει µία επιχείρηση, µικρή ή µεγάλη, τα παραπάνω, θα πρέπει να χρησιµοποιήσει 
ένα ολοκληρωµένο σύστηµα µηχανογράφησης που καλύπτει όλες τις διαδικασίες και 
συναλλαγές της, ένα ERP δηλαδή στα µέτρα της. Άλλωστε, όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται 
διαχείριση παγίων, αξιογράφων, µισθοδοσία, παρακολούθηση στοιχείων προσωπικού -
βιογραφικά, ιδιαίτερες ικανότητες, άδειες, προϋπηρεσία κ.λπ. και, κυρίως, ανεξάρτητα από το 
µέγεθός τους, στατιστική πληροφόρηση σχετικά µε την οικονοµική τους πορεία, ώστε αυτή να 
απεικονίζεται µε σαφήνεια σε σχέση µε προηγούµενες περιόδους.  

 

 
Εικόνα 5: Υποσυστήµατα µιας επιχείρησης – Λύσεις ενός ERP συστήµατος 

 

Σήµερα ο "µικρός" επιχειρηµατίας δε σκέφτεται καν να αποκτήσει ένα ERP σύστηµα. 
Βασικός λόγος είναι κυρίως το µεγάλο κόστος που απαιτείται, τόσο για την αγορά του ERP όσο 
και για τις διαδικασίες εγκατάστασης και παραµετροποίησης του.  

 

Επίσης, οι "µικροί" επιχειρηµατίες "φοβούνται" τα κρυφά κόστη που έπονται της αγοράς 
του ERP. Ένας επιπλέον λόγος είναι η εντύπωση που έχει δηµιουργηθεί ότι τα ERP συστήµατα 
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τα χρειάζονται µόνο οι µεγάλες επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη και η πρόοδος των µικρών 
επιχειρήσεων εξαρτάται άµεσα από την ταχύτητα και την ολοκληρωµένη διεκπεραίωση τόσο 
των υπηρεσιών προς τους πελάτες όσο και των υποχρεώσεών τους προς τους προµηθευτές 
και τρίτους φορείς. 

2.3.3 Ωριµότητα της αγοράς των συστηµάτων ERP στην Ελλάδα 

Σήµερα ο Έλληνας επιχειρηµατίας έχει αλλάξει οπτική βλέποντας θετικά τις επενδύσεις στην 
πληροφορική και ειδικότερα στα συστήµατα ERP, κάτι που όπως και προηγουµένως 
αναφέραµε, δε συνέβαινε µέχρι πρότινος. Στις µέρες µας, η υλοποίηση των επιχειρηµατικών 
πλάνων απαιτεί την κατάλληλη πληροφοριακή υποδοµή. Η ελληνική αγορά ωρίµασε προς αυτή 
την κατεύθυνση, εκτός των άλλων και λόγω των υψηλών απαιτήσεων του Χρηµατιστηρίου σε 
πληροφόρηση. Επιπλέον, οι µεγάλες Eλληνικές επιχειρήσεις, που θέλουν να µετέχουν στο 
Nasdaq (ηλεκτρονικό χρηµατιστήριο), πρέπει να διαθέτουν ισχυρή πληροφοριακή υποδοµή που 
να υποστηρίζει δύο λογιστικά σχέδια, ώστε να µπορούν να υποβάλουν εκθέσεις (reporting) σε 
δολάρια & σε ευρώ, οπότε επέλεξαν τη λύση των συστηµάτων ERP και δεν έκαναν δική τους 
ανάπτυξη λογισµικού.  

 

Σε αυτό συνετέλεσαν οι ειδικές απαιτήσεις του Χρηµατιστηρίου (αποτελέσµατα ανά 
τρίµηνο), όπως επίσης και οι σοβαρές αλλαγές που προκάλεσε το ευρώ στη µηχανογράφηση, 
επιβάλλοντας στις επιχειρήσεις διαφορετική φιλοσοφία. Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες 
αποτέλεσαν ανάγκη, ειδικότερα λόγω των αλλαγών που απαιτήθηκαν στην οργάνωση των 
λογιστηρίων για την ενσωµάτωση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου και του ΚΒΣ στα 
πληροφοριακά συστήµατα.  

Επιπλέον, η συµβουλευτική υποστήριξη αποτέλεσε µονόδροµο, ειδικά κατά τη φάση 
της αλλαγής του νοµίσµατος από δραχµή σε ευρώ, διότι χρειάστηκε για όλες τις επιχειρήσεις 
που χρησιµοποιούσαν πληροφοριακά συστήµατα να κάνουν απογραφή, µετατροπή στο νέο 
νόµισµα και µεταφορά των δεδοµένων µε τη νέα µορφή. Πλεονέκτηµα για τις Ελληνικές εταιρίες 
που είναι ενταγµένες στο Χ.Α.Α, αποτελεί η απόκτηση ενός πολυεθνικού πακέτου, το οποίο 
γνωρίζουν οι ξένοι επενδυτές. Ένας σηµαντικός λόγος είναι ότι τα ERP επιβάλλουν διαδικασίες 
στις επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να αυξάνουν την αξιοπιστία τους στη αγορά. Έτσι, οι 
στατιστικές δείχνουν ότι η Ελληνική αγορά έχει ωριµάσει προς την κατεύθυνση της χρήσης των 
πληροφοριακών συστηµάτων και το ρόλο τους στην επιχειρησιακή οργάνωση.  
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Κεφάλαιο 3ο  - ∆ιαθέσιµα Συστήµατα ERP στην Ελληνική αγορά 
Ακολούθως παραθέτουµε τις βασικές δυνατότητες και τα βασικά πλεονεκτήµατα ορισµένων 
σηµαντικών Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων που 
χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.  

3.1 SingularLogic14 

Η SingularLogic έχοντας κάνει αρκετές συγχωνέψεις τα τελευταία χρόνια, µε πιο πρόσφατη 
αυτήν µε την LogicDIS, προσφέρει στην αγορά µια πληθώρα πληροφοριακών συστηµάτων 
προσαρµοσµένα κυρίως στις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς που κατακλύζεται από 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσµα προσφέρει µια ολοκληρωµένη γκάµα 
πληροφοριακών συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - ERP, κατάλληλα 
προσαρµοσµένων σε όλες τις δυναµικές επιχειρήσεις µε αναπτυξιακό όραµα. Βασικό τους 
στοιχείο είναι ότι καθότι έχουν αναπτυχθεί από µια Ελληνική εταιρεία είναι πλήρως 
εναρµονισµένα µε την Ελληνική  νοµοθεσία, γεγονός όµως που αποτελεί πλεονέκτηµα µεν για 
τις Ελληνικές επιχειρήσεις αλλά τροχοπέδη δε για τις πολυεθνικές. Επίσης όλα τα συστήµατα 
της SingularLogic µπορούν να χαρακτηριστούν ως «ανοιχτά» καθώς δίνεται η δυνατότητα 
άµεσης παρέµβασης στο βασικό κώδικα των προγραµµάτων των συστηµάτων της έτσι ώστε να 
προσαρµοστούν ακριβώς στις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη. 

Πιο αναλυτικά τα συστήµατα που διαθέτει είναι: 

• SingularLogic Enterprise  
• SingularLogic Business ERP 
• SingularLogic Enterprise 4U 
• SingularLogic Prime ERP 

3.1.1 SingularLogic Enterprise   

Το SingularLogic Enterprise είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), το οποίο ενσωµατώνει 
όλη την τεχνογνωσία και πολυετή εµπειρία της SingularLogic, καλύπτει όλες τις λειτουργίες µιας 
σύγχρονης επιχείρησης και επιπλέον προσαρµόζεται, αναδιοργανώνεται και εγκαθιστά εύκολα 
νέες επιχειρηµατικές πρακτικές ώστε να πάρει το σχήµα της επιχείρησης. Η πρωτοποριακή 
τεχνολογία και η απόλυτη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της καθιερώνουν το SingularLogic 
Enterprise ως το σύγχρονο ERP πληροφοριακό σύστηµα που απαντά στις σηµερινές αλλά και 
στις µελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης. Απευθύνεται κυρίως στις µεσαίες και µεγάλες, 
εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και σε επιχειρήσεις του 
ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα. 

Υποσυστήµατα: 

 Οικονοµική ∆ιαχείριση 
Παρακολούθηση, προγραµµατισµός και έλεγχος των οικονοµικών πόρων της επιχείρησης. 
Γενική – Αναλυτική Λογιστική και ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 
 Εµπορική ∆ιαχείριση 

Παρακολούθηση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας και του κόστους αυτής. Επιπλέον 
εφαρµογή και παρακολούθηση πολλαπλών εµπορικών πολιτικών. 

 

                                                      
14http://portal.singularlogic.eu/ και 
http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=179  
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 Εφοδιαστική ∆ιαχείριση Αποθηκών 
Παρακολούθηση, καταγραφή και έλεγχος της διακίνησης των ειδών σε όλες τις φάσεις της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 
 Προγραµµατισµός & Έλεγχος Αποθεµάτων 

Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων. ∆ιαχείριση της στοχοθεσίας και της 
αναπλήρωσης των αποθεµάτων. 

 
 ∆ιαχείριση ∆ιανοµών 

∆ιαχείριση του προγραµµατισµού και της εκτέλεσης των αποστολών αγαθών στον τελικό 
πελάτη σε όλα τους τα στάδια. Παρακολούθηση δροµολογίων διανοµών, αλλά και 
µεταφορών πρακτορείων µε  παράλληλο έλεγχο των φορτωτικών, των µεταφορέων. 
∆ιαχείριση συµφωνιών και τιµολογήσεων υπηρεσιών διανοµών για τις 3PL και 4PL 
επιχειρήσεις. 
 

 Management Information System (M.I.S.), SingularLogic Report Generator, 
Business Intelligence 

Πλήρες σύστηµα αναφορών και εκτυπώσεων µαζί µε ενσωµατωµένη γεννήτρια αναφορών 
µε στοιχεία από όλα τα υποσυστήµατα της εφαρµογής για την υποστήριξη του M.I.S. µιας 
επιχείρησης. 
 

 ∆ιαχείριση Ασύρµατων Τερµατικών 
Υποστήριξη των εργασιών που πραγµατοποιούνται µέσω Ασύρµατων Τερµατικών (RF 
terminals). 
 

 ∆ιαχείριση Παγίων 
Παρακολούθηση των πάγιων στοιχείων κατά φορολογική νοµοθεσία και κατά ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα. 
 

 ∆ιαχείριση Προϋπολογισµών 
Καταχώριση των προβλέψεων, παρακολούθηση του προϋπολογισµού, έκθεση 
αποτελεσµάτων, αναθεώρηση του προϋπολογισµού. 
 

 ∆ιοίκηση Παραγωγής 
∆ιαχείριση Συνταγών Παραγωγής, Φασεολογίου, Εντολών και Κοστολόγησης Παραγωγής. 
 

 Βασική ∆ιαχείριση Παραγωγής 
Παρακολούθηση παραγωγικής – κοστολογικής διαδικασίας µε την λιγότερη δυνατή 
παραµετροποίηση (ορισµός µόνο συνταγολογίων και συστατικών κόστους). 
 

 Third Party Logistics 
∆ιαχείριση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρίες 3PL για την αποθήκευση 
εµπορευµάτων τρίτων στους χώρους τους. 
 

 Παροχή Υπηρεσιών 
Παρακολούθηση όλων των σταδίων µιας επισκευής, δηλαδή ανάληψη, δροµολόγηση, 
εκτέλεση, παρακολούθηση, και τιµολόγηση της σε ένα ενιαίο περιβάλλον. 
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Εικόνα 6: SingularLogic Enterprise - ∆οµή Εφαρµογής 

Πλεονεκτήµατα: 

 Customization 
∆ηµιουργία εξατοµικευµένου περιβάλλοντος εργασίας (menu, browsers, επιχειρηµατικούς 
κανόνες, νέες οντότητες, ροές εργασιών, παραστατικά κ.λπ.), προσθήκη επιπρόσθετων 
ελέγχων και σχεδιασµός  νέων επιχειρηµατικών διαδικασιών που δεν είναι συνήθεις αλλά 
φωτογραφίζουν τη κάθε επιχείρηση. 

 
 Παραµετρικότητα 

 Ιεραρχικές αλλά και πολλαπλές κατηγορίες ανά οντότητα (π.χ. Πελάτες, 
Προµηθευτές, Είδη) για άντληση συγκεντρωτικών και αναλυτικών στοιχείων.  
 

 Απεικόνιση οικονοµικών στοιχείων (αξιών &  ποσοτήτων) ανά δραστηριότητα, µέσω 
ορισµού αθροιστών δεικτών σε όλες τις οντότητες της εφαρµογής.  

 
 Πλήρης προσαρµογή της εφαρµογής στις επιχειρηµατικές διαδικασίες της εταιρίας. 

 
 Ασφάλεια – Περιβάλλον Λειτουργίας 

 Υψηλά επίπεδα ασφαλείας σε ότι αφορά στην πρόσβαση και τα δικαιώµατα στο 
σύστηµα.  

 
 Εκτεταµένη τήρηση audit-trail για τη χρονική ιχνηλάτιση των µεταβολών σε επίπεδο 
εγγραφής και πεδίου για όλες τις βασικές οντότητες της εφαρµογής. 

 
 Αναφορές 

Περιλαµβάνει πλήθος έτοιµων στατιστικών αναφορών και επιπλέον τα εύχρηστα εργαλεία 
δηµιουργίας αναφορών και εκτυπώσεων SingularLogic Report Generator και Crystal 
Report. Επίσης διαθέτει on line σύνδεση µε την ολοκληρωµένη λύση επιχειρηµατικής 
ευφυΐας, SingularLogic Business Strategy, που εξασφαλίζει τη σε βάθος ανάλυση, 
επεξεργασία και παρουσίαση των επιχειρησιακών πληροφοριών. 
 

 Λειτουργικότητα 
 Συνολική εικόνα για κάθε συναλλασσόµενο. 

 
 User-defined τοµείς ειδικού οικονοµικού ενδιαφέροντος (επιχειρηµατικές µονάδες, 
κέντρα κόστους, έργα, τοµείς δραστηριότητας κ.λπ.) και δυνατότητα επιµερισµού 
των αξιών κάθε παραστατικού συναλλαγής σε ένα ή περισσότερους τέτοιους τοµείς. 
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 Drill-down σε όλα τα πεδία των οθονών όπου εµφανίζονται για µέγιστη ανάλυση και 
πλήρη διερεύνηση της προέλευσής τους.  

 
 Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες µε πλήρη ανάλυση.  

 
 Παρακολούθηση ειδών µε προσδιοριστικά χαρακτηριστικά, όπως χρώµα, µέγεθος, 
ποιότητα, διαστάσεις κ.λπ.  

 
 Σύνδεση µε όλα τα “έξυπνα” IP τηλεφωνικά κέντρα της Avaya. 

 
 Επικοινωνία 

Επικοινωνία µε άλλες εφαρµογές για ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών (Application 
Programming Interface). 
 

 Localization 
Πολυγλωσσικές εκδόσεις που υποστηρίζουν τα τοπικά συναλλακτικά ήθη και τη φορολογική 
νοµοθεσία των χωρών που απευθύνονται. 
 

 Πρωτοποριακή τεχνολογία αιχµής, βασισµένη στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα 
 Αρχιτεκτονική 3 tier, που προσδίδει στην εφαρµογή θεαµατική µείωση της 
κυκλοφορίας των δεδοµένων στο δίκτυο (data traffic). 
 

 Εύκολη και µε µικρότερο κόστος επεκτασιµότητα (scalability) της εφαρµογής 
ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης και µε τον ρυθµό ανάπτυξής της.  

 
 Επεκτασιµότητα (Scalability).  

 
 Γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI).  

 
 Ευελιξία & µεταφερσιµότητα (flexibility & portability). 

  
 Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κορυφαίας βάσης δεδοµένων Oracle.  

 

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον τοµέα της Βιοµηχανίας 
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον τοµέα του Εµπορίου 

 
 

 
Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον τοµέα των Υπηρεσιών 
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3.1.2 SingularLogic Business ERP 

Το SingularLogic Business ERP αποτελεί ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP – Enterprise Resource Planning System) για µεσαίες 
επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει σηµαντικό µέγεθος. Το συγκεκριµένο σύστηµα αποτελεί ένα 
υποσύνολο του προηγούµενου συστήµατος της εταιρείας (Enterprise) και έχει ως στόχο να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες µικροµεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες επιθυµούν να έχουν 
συγκεντρωµένες όλες τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες σε ένα µικρό και ευέλικτο 
πληροφοριακό σύστηµα. 

Υποσυστήµατα: 

 
Εικόνα 7: SingularLogic Business ERP  - ∆οµή Εφαρµογής 

 
 

 Οικονοµική ∆ιαχείριση  
 Γενική Λογιστική  
Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Λογιστικής  
� Ανεξάρτητο Λ.Σ Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής µε δυνατότητα διακριτού 

ορισµού του κωδικού των λογαριασµών.  
 

� Παρακολούθηση λογαριασµών και σε ξένο νόµισµα.  
 

� Οικονοµικά Στοιχεία λογαριασµών ανά περίοδο και χρήση (τρέχουσα – επόµενη) 
αλλά στοιχεία και από προηγούµενες χρήσεις.  

 
 Ηµερολόγια / Άρθρα / Κ.Β.Σ  

� Απεριόριστο πλήθος ηµερολογίων, ανάλογα µε τις ανάγκες της εταιρίας.  
 

� Batch & On-line ενηµέρωση λογιστικής από το κύκλωµα των παραστατικών µε 
πολλαπλές δυνατότητες παραµετροποίησης.  
 

� ∆ιαχείριση άρθρων: Προσωρινά / Οριστικά & Κλεισίµατος / Απογραφής, 
Οριστικοποίηση / Μεταφορά στα προσωρινά.  
 

� Μαζική εισαγωγή άρθρων από: αρχείο ASCII, αρχείο εισαγωγής άρθρων, αρχείο 
Excel.  
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� Παραµετρικός ορισµός των ορίων που επιβάλλονται από τον Κ.Β.Σ για τον έλεγχο 
καταχώρισης εγγραφών Λογιστικής. 

 
� Τυποποιηµένα (Πρότυπα) Άρθρα και Παραστατικά Ταχείας Καταχώρησης (για 

ταµειακές ή συµψηφιστικές εγγραφές).  
 
� Μοντέλα Κατανοµής και Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία δηµιουργίας άρθρων 

κατατοµής στην Αναλυτική Λογιστική.  
 

 Αναλυτική Λογιστική  
� Ανεξάρτητο Λογιστικό σχέδιο Αναλυτικής Λογιστικής και διαχείριση άρθρων σε 

ειδικό Ηµερολόγιο.  
 

� Μοντέλα Αναµερισµού και πολλαπλές δυνατότητες παραµετροποίησης. 
  

 Προϋπολογισµοί Λογαριασµών: ∆υνατότητα ορισµού πολλαπλών εναλλακτικών 
σεναρίων προϋπολογισµού και πληροφόρηση σύγκρισης των προϋπολογιστικών και 
πραγµατικών στοιχειών.  
 

 ∆ιαχείριση Παγίων: Πλήρες κύκλωµα διαχείρισης και παρακολούθησης Παγίων 
Στοιχείων, Εναλλακτικά Μητρώα βάσει ∆ΛΠ. 

  
 ∆ιοικητικοί Λογαριασµοί: Σύστηµα επέκτασης του οικονοµικού κυκλώµατος της 
επιχείρησης µέσω της δυνατότητας παρακολούθησης εναλλακτικών λογιστικών 
σχεδίων (παρακολούθηση έργων, στοιχείων προϋπολογισµού – απολογισµού κ.α.) µε 
αυτόµατη ενηµέρωση βάσει των λογιστικών άρθρων του επίσηµου λογιστικού σχεδίου. 

 
 Εισπρακτέοι & Πληρωτέοι Λογαριασµοί  

� Καρτέλες Πελατών / Προµηθευτών µε πλήθος οικονοµικών και στατιστικών 
στοιχείων και ελέγχων.  
 

� ∆ιαχείριση Ανοικτών Υπολοίπων, πολλαπλοί τρόποι αντιστοίχισης Χρεώσεων – 
Πιστώσεων.  

 
� Υπηρεσία Credit Assist µε On-line παροχή οικονοµικών & επιχειρηµατικών 

πληροφοριών µέσω Hellastat. 
  

� Υπολογισµός Τόκων Υπερηµερίας µε δυνατότητα αυτόµατης τιµολόγησης τόκων.  
 

 Τραπεζικοί Λογαριασµοί: Παρέχεται η δυνατότητα µέσω ειδικής διαδικασίας ελέγχου - 
επιβεβαίωσης των extraits τραπεζικών λογαριασµών και εντοπισµός των ασυµφωνιών 
µε τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές.  
 

 Χρηµατοοικονοµικά  
� ∆ιαχείριση θέσεων εργασίας / Tαµεία – βάρδιες.  

 
� Κύκλωµα ∆ιαχείρισης χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών.  
 
� Πλήρες κύκλωµα διαχείρισης αξιόγραφων Εισπρακτέων / Πληρωτέων.  

 
� ∆ιαχείριση Εγγυήσεων.  

 
 Εµπορική ∆ιαχείριση  
 ∆ιαχείριση Προϊόντων 

� Αναλυτικές καρτέλες ειδών µε οµαδοποιητικά και πληροφοριακά πεδία, πλήθος 
στατιστικών και οικονοµικών στοιχείων ανά περίοδο, χρήση και Α/Χ.  
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� Πολλαπλά BarCodes ανά είδος και µονάδα µέτρησης και ειδικές µορφές 
(Ζυγιζόµενα).  

 
� Πλήρης διαχείριση αριθµών σειράς / παρτίδων, Σετ / Συντιθέµενα, είδη 

εγγυοδοσίας.  
 

� Είδη µε διαστάσεις Χρώµα – Μέγεθος.  
 

 
Εικόνα 8:  Εµπορική ∆ιαχείριση- καρτέλα είδους Ι 
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Εικόνα 9:  Εµπορική ∆ιαχείριση - καρτέλα είδους ΙΙ 

 
 ∆ιαχείριση Παραστατικών  

� Πλήρες κύκλωµα διαχείρισης παραστατικών αγορών – πωλήσεων – αποθήκης µε 
πολλαπλές δυνατότητες παραµετροποίησης κι ελέγχων. 

 

 
Εικόνα 10:  ∆ιαχείριση Παραστατικών 
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� Πολλαπλοί τρόποι έκδοσης παραστατικών, ενηµέρωση γραµµών και άντληση 
πληροφοριών κατά την καταχώρηση. 

 
� ∆ιαχείριση Πωλητών και Απόδοση προµηθειών.  

 
� Κοστολόγηση Εισαγωγών.  

 
� Έκδοση στοιχείων Intrastat Αφίξεων / Αποστολών. 

 
 ∆ιαχείριση Παραγγελιών Αγορών και Πωλήσεων: Πολλαπλοί τρόποι δηµιουργίας 
παραγγελιών αγορών, πλήρες κύκλωµα διαχείρισης και εκτέλεσης παραγγελιών -
πωλήσεων. Κιβωτιοποίηση – picking list , δροµολόγηση αποστολών. 

 
 Εµπορική Πολιτική: Τιµολογιακή πολιτική & εκπτώσεις µε χρήση ειδικών συµβάσεων, 
τιµοκαταλόγων και κανόνων έκπτωσης. Προσφορές και ∆ώρα. ∆ιαχείριση πιστωτικών 
έκπτωσης λόγω τζίρου πελατών – προµηθευτών σε επίπεδο µεµονωµένου 
συναλλασσόµενου ή οµίλου.  

 
 ∆ιαχείριση Προϋπολογισµών: Σενάρια προϋπολογισµών, συναλλασσοµένων, 
αγορών – πωλήσεων, στόχοι πωλητών. Σύγκριση µε τα πραγµατικά στοιχεία.  

 
 ∆ιαχείριση Παραγωγικών ∆ιαδικασιών  
 Παραγωγικό Layout: Υποστήριξη πολλών και γεωγραφικών παραγωγικών µονάδων. 
Παραµετρική δήλωση Κέντρων Επεξεργασίας, Γραµµών & Τµηµάτων Παραγωγής. 
Υποστήριξη ανεξάρτητων βαρδιών ανά κέντρο επεξεργασίας, γραµµή παραγωγής ή 
παραγωγική µονάδα.  

 
 Τεχνικές Προδιαγραφές: Υποστήριξη πολλαπλών εναλλακτικών συνταγών ανά 
παραγόµενο ή ηµιέτοιµο. Πλήθος εργαλείων διαχείρισης τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 Εντολές Παραγωγής: Ολοκληρωµένη παρακολούθηση του κυκλώµατος παραγωγής 
µε χρήση εντολών παραγωγής και κοστολόγηση βάσει αυτών.  

 
 Προγραµµατισµός Παραγωγής: ∆υνατότητα προγραµµατισµού παραγωγής ανά 
Γραµµή παραγωγής, Τµήµα, Παραγωγική µονάδα ή Ενιαία Έκδοση εντολών 
παραγωγής, µαζική ή επιλεκτική, µε εναλλακτική οµαδοποίηση φάσεων ανά εντολή.  
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Εικόνα 11:  Προγραµµατισµός Παραγωγής 

 
 Συντήρηση Βιοµηχανικού Εξοπλισµού: Προγραµµατισµός προληπτικής 
συντήρησης, τακτικής ή έκτακτης συντήρησης εξοπλισµού και Πλήρης παρακολούθηση 
των ενεργειών ανά τύπο Συντήρησης και απολογιστικά στοιχεία.  
 

 Advanced Reporting Tools  
Εξελιγµένα εργαλεία υλοποίησης αναφορών που περιλαµβάνει Report Generator, 
ετικετογράφο, Olap αναφορές.  

 

 
Εικόνα 12:  Παραγωγή αναφορών 
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Εικόνα 13:  Παραγωγή αναφορών – καθορισµός κριτηρίων 

 

 
Εικόνα 14:  Παραγωγή αναφορών – εκτύπωση αναφορών 
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Πλεονεκτήµατα: 

 Ενσωµατώνει την τεράστια εµπειρία της SingularLogic στο σχεδιασµό, την υλοποίηση 
και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕRΡ σε περισσότερες από 2.500 
επιχειρήσεις και οργανισµούς στην Ελλάδα. 

 

 Το χρησιµοποιούν καθηµερινά περισσότεροι από 11.000 εργαζόµενοι. 

 

 ∆ιασυνδέει όλα τα τµήµατα, τις λειτουργίες και τις πληροφορίες µιας επιχείρησης σε ένα 
στιβαρό, οµοιογενές και ενιαίο Windows περιβάλλον εργασίας. 

 

 ∆ιαθέτει εξελιγµένο, ευέλικτο και εύχρηστο interface που µπορεί να προσαρµοστεί στις 
ανάγκες του κάθε χρήστη. 

 

 
Εικόνα 15: SingularLogic Business ERP  – ∆ιαχείριση Χρηστών 

 

 ∆ιαθέτει εξελιγµένο σύστηµα διοικητικής πληροφόρησης. 

 

 Έχει πλούσια και κλιµακωτή λειτουργικότητα έτσι, ώστε να καλύπτει επιχειρήσεις 
µεσαίου µεγέθους και κάθε δραστηριότητας. 

 

 Έχει µεγάλες δυνατότητες προσαρµογής και επέκτασης ώστε να καλύπτει όλες τις 
ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργικότητας των επιχειρήσεων κατά την εξέλιξή τους. 

 

 Αξιοποιεί την ευχρηστία του Windows περιβάλλοντος λειτουργίας, εκµεταλλευόµενο 
επιπλέον τις δυνατότητες της βάσης SQL Server. 

 

 ∆ιαθέτει εξελιγµένο σύστηµα ασφάλειας για την προστασία δεδοµένων βάσει 
δικαιωµάτων πρόσβασης των χρηστών. 

 

 Σύνδεση µε τα "έξυπνα" ΙΡ τηλεφωνικά κέντρα της Ανaya. 
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3.1.3 SingularLogic Enterprise 4U 

Το SingularLogic Enterprise 4U αποτελεί ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP – Enterprise Resource Planning System) για µεσαίες 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, ανεξαρτήτως του αντικειµένου και του κλάδου που 
δραστηριοποιούνται. Το συγκεκριµένο σύστηµα αποτελεί µια εφαρµογή στηµένη για µικρές 
επιχειρήσεις που δεν εντάσσουν την παραγωγή στις βασικές τους δραστηριότητες. Αποτελεί 
κυρίως µια πλήρη παρακολούθηση των λογιστικών στοιχείων µιας εταιρίας. 

Υποσυστήµατα: 

 Αποθέµατα - Τιµοκατάλογοι, Πελάτες - Προµηθευτές - Συναλλασσόµενοι, Πωλητές - 
Εισπράκτορες - Αντιπρόσωποι, Αξιόγραφα, Πωλήσεις, Αγορές, Χρηµατ/νοµικά 
Παραστατικά, Εµπορική πολιτική πωλήσεων-αγορών, Γενική Λογιστική, ∆ιαχείριση 
Παγίων, Παροχή Υπηρεσιών. 

 

 Παραλαβές, Προµήθειες, Απογραφή Αποθηκών, Οικονοµικές Ιεραρχίες, Πληρωµές, 
Απαιτήσεις, Πιστοληπτική Ικανότητα, Χρηµατοροές, Οικονοµικές Καταστάσεις, 
Ισοζύγιση Μάζας, Προϋπολογισµός πωλήσεων. 

 

 Βασική διαχείριση Παραγωγής, Management Information System (Μ.Ι.S.), e-Order, 
Οικονοµικός Προϋπολογισµός, ∆ιαχείριση Παγίων, Service. 

 

 
Εικόνα 16: SingularLogic Enterprise 4U - ∆οµή Εφαρµογής 
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Πλεονεκτήµατα: 

 Ευελιξία στην επιλογή του συνδυασµού όποιων λειτουργικών υποσυστηµάτων επιθυµεί 
η επιχείρηση. 

 Ευελιξία στην τιµή της αρχικής αγοράς. 

 Ευελιξία προσαρµογής. Τα προ-παραµετροποιηµένα επιχειρηµατικά µοντέλα 
λειτουργίας που διαθέτει, καλύπτουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτήσεις 
µιας τυπικής µεσαίας Ελληνικής επιχείρησης και ελαχιστοποιεί έτσι το χρόνο 
εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήµατος. Έχοντας ενσωµατωµένα όλα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα µιας εξελιγµένης πληροφοριακής λύσης, διαθέτει 
όλες τις δυνατότητες προσαρµογής σε επιχειρηµατικές ιδιαιτερότητες και κλαδικές 
ανάγκες. 

 Ελαχιστοποίηση του χρόνου έναρξης της παραγωγικής χρήσης του συστήµατος και 
συνεπώς, του κόστους υλοποίησής του. Σε συνδυασµό µε τα προ-παραµετροποιηµένα 
επιχειρηµατικά µοντέλα λειτουργίας, το SingularLogic Enterprise 4U διαθέτει ειδική 
µεθοδολογία και εργαλεία migration για την ασφαλή και γρήγορη µετάπτωση των 
στοιχείων από το παλαιότερο πληροφοριακό σύστηµα της επιχείρησης. Έτσι µειώνεται 
ο χρόνος παραγωγικής έναρξης του νέου συστήµατος, δε χάνεται, αλλά αντιθέτως 
αξιοποιείται, η ήδη υπάρχουσα πληροφορία και διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και οµαλή 
ροή λειτουργίας της επιχείρησης. 

 Πρωτοποριακή τεχνολογία αιχµής βασισµένη στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Είναι 
σχεδιασµένο µε την αρχιτεκτονική 3 tier που προσδίδει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, µε 
µοναδικά χαρακτηριστικά ευχρηστίας και αυξηµένες δυνατότητες ανάκλησης και 
σταδιακής περαιτέρω ανάλυσης όλων των στοιχείων και των πληροφοριών στην οθόνη 
(drill-down). To User Interface της εφαρµογής τρέχει στους Clients, ενώ η επιχειρησιακή 
λογική (business logic) και το σύστηµα διαχείρισης συναλλαγών (transactions) 
υλοποιείται µέσω ενός application server µε εντυπωσιακή ταχύτητα και ασφάλεια.   

 

 Ενσωµατώνει την εµπειρία της SingularLogic στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και την 
υποστήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕRΡ σε περισσότερες από 2.500 
επιχειρήσεις και οργανισµούς στην Ελλάδα. 

 

 Έχει δυνατότητα παραµετροποίησης των broswers, του menu καθώς ακόµα και του 
user interface. 
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο 

 

3.1.4 SingularLogic Prime ERP 

Το SingularLogic Prime ERP είναι ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP – Enterprise Resource Planning System) για µεσαίες επιχειρήσεις 
που αναπτύσσονται µε ταχείς ρυθµούς. Ως στόχο έχει να εισαγάγει τις µικρές και γρήγορα 
αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις στη νοοτροπία των πληροφοριακών συστηµάτων ΕRP, 
προσφέροντας ένα πακέτο διαχείρισης των αποθηκών και του λογιστηρίου και συνάµα µια 
ολοκληρωµένη λύση στην παρουσίαση των απαιτούµενων δοµών πληροφόρησης για τις 
λειτουργίες της εταιρίας. 

Υποσυστήµατα: 

 Εµπορική ∆ιαχείριση (ενδεικτικά ∆ιαχείριση Αποθεµάτων, Πωλήσεων, Αγορών), 
Εξελιγµένη Εµπορική ∆ιαχείριση, Αριθµοί Σειράς, Παρτίδες, Συντιθέµενα Είδη, Οδηγοί, 
Είδη Εγγυοδοσίας, Χρώµα-Μέγεθος, Κοστολόγηση Εισαγωγών). 

 

 Οικονοµική ∆ιαχείριση (ενδεικτικά Γενική Λογιστική, ∆ιαχείριση Εισπρακτέων & 
Πληρωτέων Λογαριασµών, Χρηµατοοικονοµική ∆ιαχείριση, Προϋπολογισµός 
Λογαριασµών), Εξελιγµένη Οικονοµική ∆ιαχείριση, ∆ιαχείριση Παγίων. 

 

 ∆ιοικητική Πληροφόρηση/Προγραµµατισµού (ΜΙS Components (ενδεικτικά On Line 
Analytic Processing (OLAP) Viewer, Hierarchical Data Views (HDVs), Graph Viewer, 
Έτοιµες Εκτυπώσεις), Advanced Reporting Tools, ∆ιαχείριση Προϋπολογισµών. 

 

 ∆ιαχείριση ξένου νοµίσµατος, Multi-Company, e-business, Security System. 
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Εικόνα 17: SingularLogic Prime ERP - ∆οµή Εφαρµογής 

Πλεονεκτήµατα: 

 Ενσωµατώνει την τεράστια εµπειρία της SingularLogic στο σχεδιασµό, την υλοποίηση 
και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕRΡ σε περισσότερες από 2.500 
επιχειρήσεις και οργανισµούς στην Ελλάδα. 

 

 ∆ιαθέτει εξελιγµένο, ευέλικτο και εύχρηστο interface. 

 

 ∆ιαθέτει εξελιγµένο σύστηµα διοικητικής πληροφόρησης. 

 

 Έχει πλούσια και κλιµακωτή λειτουργικότητα έτσι, ώστε να καλύπτει εµπορικές 
επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους. 

 

 Έχει µεγάλες δυνατότητες προσαρµογής και επέκτασης ώστε να καλύπτει όλες τις 
ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργικότητας των επιχειρήσεων κατά την εξέλιξή τους. 

 

 Αξιοποιεί την ευχρηστία του Windows περιβάλλοντος λειτουργίας, εκµεταλλευόµενο 
επιπλέον τις δυνατότητες της βάσης SQL Server. 

 

 ∆ιαθέτει εξελιγµένο σύστηµα ασφάλειας για την προστασία δεδοµένων βάσει 
δικαιωµάτων πρόσβασης των χρηστών. 

 

 Συνδέεται µε τα "έξυπνα" ΙΡ τηλεφωνικά κέντρα της Ανaya. 
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3.2 ATLANTIS ERP 

Το  ATLANTIS ERP από την ALTEC, είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα για 
µεγάλες εµπορικές & βιοµηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και 
οργανισµούς ιδιωτικού & δηµοσίου τοµέα.  
 

Η ATLANTIS ERP έχει µεταγλωττιστεί στα ελληνικά και υποστηρίζει πολυεθνικούς 
οµίλους ελληνικών ή διεθνών συµφερόντων. Με έναν πρωτοποριακό µηχανισµό localization, το 
σύστηµα έχει ενσωµατώσει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τις Ελληνικές και κατά τόπους νοµικές 
ιδιαιτερότητες, ενώ ο αρχικός του σχεδιασµός του επιτρέπει να προσαρµόζεται σε ετερόκλητα 
φοροτεχνικά περιβάλλοντα.  
 

Από το 2000 έως σήµερα, το ATLANTIS ERP έχει εγκατασταθεί σε 522 επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα και 12 επιχειρήσεις στην Κύπρο. Οι εταιρείες που επέλεξαν προέρχονται από τον 
ιδιωτικό τοµέα όπως βιοµηχανίες, εµπορικές επιχειρήσεις, αλυσίδες λιανικής, βιοτεχνίες, 
εταιρείες διανοµής, ένωσης αγροτικών συνεταιρισµών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κ.α.  

 
Υποσυστήµατα: 

Χρηµατοοικονοµικά Λογιστική  
• Πελάτες  • Γενική Λογιστική  
• Προµηθευτές  • Πάγια  
• Ειδικοί Λογαριασµοί  • Αναλυτική Λογιστική  
• Τράπεζες - Τραπεζικοί Λογαριασµοί  • ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
• Πωλητές - Αντιπρόσωποι    
• Κοστολογική ∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών    
• Εισπράξεις - Πληρωµές    
• Αξιόγραφα    
• ∆ιαχείριση ∆ραστηριοτήτων    

Παραγωγή Business Intelligence  
• Προδιαγραφές  • Sales Analyzer  
• Παραστατικά Παραγωγής  • Financial Analyzer  
• ∆ελτία Ανάλωσης - Παραγωγής  • Οικονοµικές Καταστάσεις  
• Κατανοµή ∆ιαφορών Φυσικής Απογραφής    
• Εσωλογιστική Κοστολόγηση    

Προγραµµατισµός Παραγωγής (MRP I, MRP II) Μισθοδοσία & HRM 
• Μηχανές  • ∆ιαχείριση Προσωπικού  
• Εργαζόµενοι  • Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 
• Προγραµµατισµός Απαιτήσεων  • Μηχανογράφιση IKA  
• ∆ελτία Εργασίας  • Αναδροµικά  
  • Bank Link Set  
  • Κέντρα Κόστους  
  • ∆ιαχείριση Συνεντεύξεων  
  • ∆ιαχείριση Αξιολογήσεων  
  • ∆ιαχείριση Προσλήψεων  
  • Full Reporting 

CRM  Auto  
• Τήρηση Πελατολογίου  • ∆ιαχείριση Αυτοκινήτου  
• Οµαδοποίηση Στοιχείων Πελατών  • Συνεργείο  
• Προωθητικές Πολιτικές  • ∆ιελεύσεις  
• Επαφές    
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• Ενέργειες    
Πωλήσεις & ∆ιανοµές  Tools 

• Παραγγελιοληψία  • Customization Tools  
• Τιµολογιακές Πολιτικές  • Advanced Reporting Tools  
• Προγραµµατισµός Παραδόσεων  • DLL Development Tools 
• Λιανική Πώληση  • Data Viewer 
• Προβλέψεις Πωλήσεων    
• Συµφωνίες Πιστωτικών Πελατών    
• Παροχή Υπηρεσιών    
• Picking List    

Web Modules  Αποθέµατα  
• Web Services  • Είδη  
• Portal Designer  • Αποθηκευτικοί Χώροι  
• Form Designer  • Παρτίδες  
• Report Designer  • Χρώµα - Μέγεθος  
  • Φυσική Απογραφή  
  • Αποτίµηση Αποθεµάτων  
  • Αναπαραγγελίες  
  • Εναλλακτικοί Κωδικοί  

Αγορές  Service  
• Παραγγελιοδοσία  • Παροχή - Λήψη Υπηρεσιών  
• Εναλλακτικοί Προµηθευτές  • ∆ιαδικασίες Συντήρησης  
• Κοστολόγηση Εισαγωγών  • Φάκελοι Παροχής Υπηρεσιών  
• Προβλέψεις Αγορών  • Εγγυήσεις  
• Συµφωνίες Πιστωτικών Προµηθευτών  • Ραντεβού  
• Λήψη Υπηρεσιών  • ∆ιαθεσιµότητα Τεχνικών  
  • Υπενθυµίσεις  
  • Ανταλλακτικά  
  • Serial Number  
  • Σύνθεση - Αποσύνθεση  
  • Θέσεις Αποθήκευσης  
  • Είδη Αντικατάστασης  
  • Είδη Αποκλειστικότητας  

Πλεονεκτήµατα
15: 

 Ενσωµατώνει τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία ανάπτυξης λογισµικού και 
εκµεταλλεύεται όλες τις σύγχρονες µεθόδους σχεδιασµού, ανάλυσης και οργάνωσης 
των λειτουργιών, των δυνατοτήτων και των διαδικασιών ενός ανοικτού πληροφοριακού 
συστήµατος.  

 

 Αξιοποιεί όλες τις εξελίξεις στα µέσα άντλησης, µεταφοράς και ανταλλαγής 
πληροφοριών, καλύπτοντας ολοκληρωµένα την επικοινωνία της επιχείρησης µε όλα τα 
συνεργαζόµενα µέρη. 

 

 Οι διάφορες ενότητες του ATLANTIS ERP δηµιουργούν ένα ενιαίο και οµοιογενές 
σύνολο, που παρέχει συνοχή και σαφήνεια για όλες τις δραστηριότητες που 

                                                      
15 http://www.exagono.gr/ 
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πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των επιχειρηµατικών λειτουργιών. 

 

 Eίναι ένα σύστηµα ανοικτής αρχιτεκτονικής που αξιοποιεί τις εξαιρετικές δυνατότητες 
των πιο αξιόπιστων συστηµάτων βάσεων δεδοµένων και µπορεί να λειτουργήσει στις 
δηµοφιλέστερες πλατφόρµες. 

 

 Eνηµερώνει για τα αποτελέσµατα κάθε δραστηριότητας, υποδεικνύει τις επιχειρηµατικές 
ευκαιρίες και υποστηρίζει ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα. 

 

 Aκολουθεί την εξέλιξη της επιχείρησης και προσαρµόζεται πλήρως σε νέες συνθήκες 
οργάνωσης, λειτουργίας και χρήσης. 

 

 Παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα άµεσης σύνδεσης µε το ATLANTIS PAYROLL για τη 
δηµιουργία µιας ενιαίας µηχανογραφικής λύσης. 

 

Ενδεικτικό Πελατολόγιο  

 
Εικόνα 18: Ενδεικτικό Πελατολόγιο 1 
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Εικόνα 19: Ενδεικτικό Πελατολόγιο 2 

Περιβάλλον εργασίας ATLANTIS ERP  

Προκειµένου να γνωρίσουµε καλύτερα το ATLANTIS ERP παρακάτω παραθέτονται ενδεικτικά 
εκτυπώσεις οθονών από τα υποσυστήµατα Χρηµατοοικονοµικά, Λογιστικής και Αποθήκης.  

 
Εικόνα 20: Υποσύστηµα Χρηµατοοικονοµικά - Οικονοµικά Στοιχεία Πελατών 
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Εικόνα 21: Υποσύστηµα Χρηµατοοικονοµικά - ∆ιαχείριση Πελατών 

 

 
Εικόνα 22: Υποσύστηµα Λογιστικής - ∆ιαχείριση Λογιστικού Σχεδίου 
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Εικόνα 23: Υποσύστηµα Αποθήκης - ∆ιαχείριση Ειδών Αποθήκης 

 

 
Εικόνα 24: Υποσύστηµα Αποθήκης – Εκτυπώσεις Αποθήκης (1) 
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Εικόνα 25: Υποσύστηµα Αποθήκης – Εκτυπώσεις Αποθήκης (2) 

 

 
Εικόνα 26: Υποσύστηµα Αποθήκης – Εκτυπώσεις Αποθήκης (3) 
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3.3 EPSILONNET BUSINESS16 

Πιο αναλυτικά τα συστήµατα που διαθέτει είναι: 

• Epsilonnet Business Plus 
• Epsilonnet Business Unit 
• Epsilonnet Business Value 
• Epsilonnet Business Λογιστική ∆ιαχείριση 
• Epsilonnet Business Μισθοδοσία HRM 

3.3.1 Epsilonnet Business Plus 

Το Epsilonnet Business Plus διαχειρίζεται την πλήρη εµπορική παρακολούθηση και άµεση 
οικονοµική εικόνα των επιχειρήσεων. Είναι ιδανικό για µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις µε 
ολοκληρωµένη διαχείριση ειδών, αυξηµένες ανάγκες διαχειριστικής πληροφόρησης και για 
στόχευση επιχειρηµατικών κινήσεων. 

Υποσυστήµατα: 

  Αποθήκης 
    ∆ιαχείριση αποθήκης - Οργάνωση αποθήκης - Group Αποθηκών 
    Είδη - Αποθέµατα - Φωτογραφίες Ειδών 
    Παρακολούθηση Κύριας - Εναλλακτικής περιγραφή Ειδών 
    Ενδοδιακινήσεις ειδών µεταξύ των αποθηκευτικών χώρων 
    Ταξινοµήσεις Ειδών 
    Έλεγχος Υπολοίπων Ειδών 
    Όρια ασφαλείας ειδών 
    ∆ιαχείριση Bar Code 
    ∆ιαχείριση πολλαπλών µονάδων µέτρησης 
    Set ειδών 
    Αυτόµατη σύνδεση µε Μ.Σ.Κ.Κ 
    Αποτιµήσεις αποθεµάτων µε πολλαπλές µεθόδους 
    Ετικετογράφος ειδών 
    ∆ασµολογικές κλάσεις 

 Πωλήσεων 
    Πλήρης παρακολούθηση κυκλώµατος Πωλήσεων 
    Λιανική Πώληση σε ιδιαίτερα διαµορφωµένη οθόνη 
    Παραγγελίες πωλήσεων 
    Παρακολούθηση εκκρεµών παραγγελιών πωλήσεων 
    ∆ιαχείριση πολλαπλών τιµοκαταλόγων 
    Αυτόµατη ενηµέρωση των τιµοκαταλόγων 
    Σενάρια εκπτωτικής πολιτικής 
    Παρακολούθηση Tax - Free 
    ∆ιαχείριση πελατών - χρεωστών 
 Παρακολούθηση διαφορετικών αποθηκευτικών χώρων - Υποκαταστηµάτων ανά 

πελάτη 
    Πλήρης διαχείριση ειδών ανά γραµµή παραστατικού 
    ∆ιαχείριση πιστωτικών καρτών 
    ∆ιαχείριση δόσεων 
    Μαζικός µετασχηµατισµός παραστατικών 
    Πολλαπλά νοµίσµατα 

                                                      
16 http://www.epsilon-pliroforiki.gr/en/ep-soft/epsilonnet  
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    Ενηµέρωση µέσω internet ισοτιµιών νοµισµάτων 

 Αγορών 
    Πλήρης παρακολούθηση του κυκλώµατος αγορών 
    Παραγγελίες Αγορών 
    Παρακολούθηση εκκρεµών παραγγελιών αγορών 
    ∆ιαχείριση προµηθευτών - πιστωτών 
    Έλεγχος υπολοίπων παραγγελιών - ∆εσµευµένα & Αναµενόµενα 
    Ενοποίηση καρτελών πελάτη - προµηθευτή 

 Αξιόγραφα 
   ∆ιαχείριση αξιογράφων 
   Τράπεζες 
    Λογαριασµοί 

 Οργάνωση Εφαρµογής  
  Έµµεσες οθόνες µε συσχετιζόµενα στοιχεία για αυτόµατη άντληση πληροφοριών 
  ∆ιαχείριση σειρών στοιχείων & εκτυπωτών από τον χρήστη 
  ∆υνατότητα παραµετροποίησης των φορµών της εφαρµογής από τον χρήστη 
 ∆υνατότητα πολλαπλών οµαδοποιήσεων, ταξινοµήσεων και αποθήκευση των 
προτύπων φορµών 

 Εξαγωγή αρχείων σε εκτυπώσιµη µορφή και σύνδεση µε όλες τις εφαρµογές του 
Microsoft Office 

   ∆υνατότητα εξαγωγής αρχείων σε άλλες εφαρµογές 
   ∆υνατότητα επισύναψης εγγράφων και αρχείων 
   Πλήρης διαχείριση δικαιωµάτων χρηστών 
   Ειδικό menu δηµιουργίας "αγαπηµένων" πεδίων ανά χρήστη 
   Προσαρµογή πληκτρολογίου σύµφωνα µε τις επιθυµίες του χρήστη 
   Παραµετροποίηση οθονών - Έµµεσες οθόνες 
   Μαζικές µεταβολές 
  Πλήρης παραµετροποίηση από τον χρήστη των γεφυρών ενηµέρωσης όλων των 
υποσυστηµάτων 

 Σύνδεση µε Extra Έσοδα - Έξοδα, Extra Γενική Λογιστική & Extra Λογιστική   
∆ιαχείριση 

 Αυτόµατη διαδικασία ενηµέρωσης µέσω mail των εφαρµογών Extra του εξωτερικού  
λογιστή 

 Αυτόµατες διαδικασίες ελέγχου 
 Βασικές Εκτυπώσεις ανά υποσύστηµα 
 Στατιστικές Εκτυπώσεις ανά υποσύστηµα 
 ∆υνατότητα εκτύπωσης σε όλους τους τύπους των εκτυπωτών (dotmatrix, inkjet, 

laser) 
  ∆υνατότητα σύνδεσης µε ταµειακές µηχανές 
 Update µέσω internet 
  Πλήρης αξιοποίηση των διαδικτυακών δυνατοτήτων 
  On line ηµερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων 
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3.3.2 Epsilonnet Business Unit 

Το Epsilonnet Business Unit διαχειρίζεται την πλήρη εµπορική παρακολούθηση των 
επιχειρήσεων. Είναι ιδανικό για µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Υποσυστήµατα: 

 Αποθήκης 
 ∆ιαχείριση ενός αποθηκευτικού χώρου 
 Είδη - Αποθέµατα - Φωτογραφίες ειδών 
 Παρακολούθηση Κύριας - Εναλλακτικής περιγραφής ειδών 
 Ταξινοµήσεις ειδών 
 Έλεγχος υπολοίπων ειδών 
 Όρια ασφάλειας ειδών 
 ∆ιαχείριση Bar code 
 Set ειδών 
 Αυτόµατη σύνδεση µε Μ.Σ.Κ.Κ. 
 Ετικετογράφος ειδών 

 Πωλήσεων 
 Πλήρης παρακολούθηση κυκλώµατος πωλήσεων 
 Λιανική πώληση σε ιδιαίτερα διαµορφωµένη οθόνη 
 Παραγγελιοληψία 
 Παρακολούθηση εκκρεµών παραγγελιών πωλήσεων 
 ∆ιαχείριση πελατών - χρεωστών 
 ∆ιαχείριση πιστωτικών καρτών 
 ∆ιαχείριση δόσεων 
 Τιµοκατάλογος λιανικής 
 Τιµοκατάλογος χονδρικής 
 Παρακολούθηση Tax-Free 

3.3.3 Epsilonnet Business Value  

Το Epsilonnet Business Value διαχειρίζεται την πλήρη εµπορική παρακολούθηση και άµεση 
οικονοµική εικόνα των επιχειρήσεων. ∆ίδεται επίσης και η δυνατότητα της παρακολούθησης 
απεριορίστων υποκαταστηµάτων µιας εταιρείας. ∆ιαθέτει ένα πλήρως οργανωµένο τµήµα 
οικονοµικών υπηρεσιών και λογιστήριο µε ολοκληρωµένη διαχείριση πληροφόρησης και 
στρατηγικής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων όπως προϋπολογισµούς – προβλέψεις – 
απολογισµούς. 

Υποσυστήµατα: 

 Αποθήκης: • ∆ιαχείριση αποθήκης (απεριόριστοι αποθηκευτικοί χώροι) – Οργάνωση 
αποθήκης – Group αποθηκών • Είδη – Αποθέµατα - Φωτογραφίες ειδών • 
Παρακολούθηση Κύριας - Εναλλακτικής περιγραφή ειδών • Ενδοδιακινήσεις ειδών 
µεταξύ των αποθηκευτικών χώρων • Ταξινοµήσεις Ειδών • Έλεγχος υπολοίπων ειδών • 
Όρια ασφάλειας ειδών • ∆ιαχείριση Bar Code • ∆ιαχείριση Serial Numbers • ∆ιαχείριση 
πολλαπλών µονάδων µέτρησης • Set ειδών • Αυτόµατη σύνδεση µε Μ.Σ.Κ.Κ • 
Αποτιµήσεις αποθεµάτων µε πολλαπλές µεθόδους • Ετικετογράφος ειδών • 
∆ασµολογικές κλάσεις. 
 

 Πωλήσεων: • Πλήρης παρακολούθηση κυκλώµατος πωλήσεων • Λιανική πώληση σε 
ιδιαίτερα διαµορφωµένη οθόνη • Παραγγελίες πωλήσεων • Παρακολούθηση εκκρεµών 
παραγγελιών πωλήσεων • Προσφορές – ∆ιαχείριση Υποψήφιων πελατών – Μαζικοί 
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µετασχηµατισµοί προσφορών • ∆ιαχείριση πολλαπλών τιµοκαταλόγων • Αυτόµατη 
ενηµέρωση των τιµοκαταλόγων • Σενάρια εκπτωτικής πολιτικής • Μαζικός 
µετασχηµατισµός παραστατικών • ∆ιαχείριση πελατών - χρεωστών • Παρακολούθηση 
διαφορετικών αποθηκευτικών χώρων – Υποκαταστηµάτων ανά πελάτη • Πλήρης 
διαχείριση ειδών ανά γραµµή παραστατικού • ∆ιαχείριση πιστωτικών καρτών • 
∆ιαχείριση δόσεων • Πολλαπλά νοµίσµατα • Ενηµέρωση µέσω Internet ισοτιµιών 
νοµισµάτων. 

 
 Πωλητών: • Πλήρης παρακολούθηση πωλητών • ∆υνατότητα αντιστοίχησης πωλητών 
ανά πελάτη – γεωγραφική περιοχή • Πλήρης διαχείριση σεναρίων εµπορικής πολιτικής. 

 
 Αγορών: • Πλήρης παρακολούθηση κυκλώµατος αγορών • Παραγγελίες αγορών • 
Παρακολούθηση εκκρεµών παραγγελιών αγορών • Έλεγχος υπολοίπων παραγγελιών – 
∆εσµευµένα & Αναµενόµενα • ∆ιαχείριση προµηθευτών-πιστωτών • Ενοποίηση 
καρτελών πελάτη-προµηθευτή (φορείς) • Open items. 

 
 Αξιόγραφα: • ∆ιαχείριση αξιόγραφων • Τράπεζες • Λογαριασµοί. 

 
 ∆απανών: • Υποσυστήµατα µεταβλητών για διαχείριση δαπανών. 

 
 Γενική Λογιστική: • Πλήρης παρακολούθηση του κυκλώµατος Γενικής Λογιστικής • 
Τυποποιηµένο λογιστικό σχέδιο µε την ευθύνη της επιστηµονικής οµάδας της 
Epsilonnet • ∆υνατότητα προσαρµογής-παραµετροποίησης του λογιστικού σχεδίου στις 
ανάγκες της επιχείρησης • Πλήρης παραµετροποίηση από τον χρήστη των γεφυρών 
ενηµέρωσης όλων των υποσυστηµάτων εµπορικής διαχείρισης καθώς και του 
κυκλώµατος Γενικής Λογιστικής Εµπορική πολιτική • Πλήρης παρακολούθηση σεναρίων 
εµπορικής πολιτικής πελατών • ∆υνατότητα ιεράρχησης της Εφαρµογής Σεναρίων 
Εµπορικής Πολιτικής • Πλήθος πληροφοριακών εκτυπώσεων για την πληροφόρηση του 
επιχειρηµατία. 

3.3.4 Epsilonnet Business Λογιστική ∆ιαχείριση  

Το Epsilonnet Business Λογιστική ∆ιαχείριση,  διαχειρίζεται την κάθετη εφαρµογή που καλύπτει 
όλες τις ανάγκες λογιστικής παρακολούθησης κάθε επιχείρησης. 

Βασικά Χαρακτηριστικά  

 Κάθετη εφαρµογή που καλύπτει όλες τις ανάγκες λογιστικής παρακολούθησης κάθε 
επιχείρησης. 

 Ενσωµάτωση και ενοποίηση δεδοµένων µέσω της πλατφόρµας των 
εµπορολογιστικών εφαρµογών  Business (Plus, Value) της Epsilonnet. 

 ∆υνατότητα σύνδεσης µε εµπορικές εφαρµογές της αγοράς και ενηµέρωση κινήσεων, 
συναλλασσοµένων και λογαριασµών Λ.Σ. µέσω ειδικού αρχείου. 

 Ολοκληρωµένη Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων. 
 Παρακολούθηση Αναλυτικής Λογιστικής. 
 Κάλυψη όλων των κατηγοριών βιβλίων του Κ.Β.Σ. µε δυνατότητα µέχρι και 16-
βάθµιας  ενηµέρωσης Γενικής ή Αναλυτικής Λογιστικής. 

 Εισαγωγή άρθρων µισθοδοσίας από τις εφαρµογές Business Μισθοδοσίας / HRM. 
 ∆υνατότητα παράλληλης παρακολούθησης του λογιστικού σχεδίου σε ξένη γλώσσα. 
 ∆υναµικά πρότυπα άρθρα για την ελαχιστοποίηση του χρόνου καταχώρησης. 
 Γρήγορος Υπολογισµός αποτελεσµάτων χρήσης µε σενάρια αυτοελέγχου. 
 Ηλεκτρονική Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιµολογίων, αναλυτικής 
κατάστασης πωλήσεων πετρελαίου και δηλώσεων Intrastat, είτε µε αυτόµατη 
ενηµέρωση από εγγραφές είτε µε απευθείας καταχωρήσεις. 

 ∆υνατότητα ενηµέρωσης εγγραφών Listing από Intrastat.  
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 ∆ιαχείριση εντύπων λογιστικής (περιοδική δήλωση ΦΠΑ, εκκαθαριστική δήλωση 
ΦΠΑ, Ε3). 

 Online υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ. 
 Λογιστική παρακολούθηση πακέτων τουριστικών γραφείων. 
 ∆υνατότητα εκτύπωσης πλήθους πληροφοριών και καταστάσεων ελέγχου. 
 ∆υνατότητα αναλυτικού καθορισµού δικαιωµάτων ανά χρήστη µε αρχείο καταγραφής 
συµβάντων. 

 Ολοκληρωµένο αρχείο παλαιών και νέων Κ.Α.∆. µε δυνατότητες σύνθετης 
αναζήτησης και αυτόµατης αντιστοίχησης 

Βασικά Χαρακτηριστικά module  

 ∆ιαχείριση Ισολογισµού  
Αυτόµατη διαδικασία κλεισίµατος  ισολογισµού και σύνταξης όλων των οικονοµικών 
καταστάσεων µέσω έτοιµων, τυποποιηµένων και παραµετροποιήσιµων βηµάτων. 

 ∆ιαχείριση Αξιογράφων 
 Συγχώνευση ∆εδοµένων Εταιρειών 
Συγχώνευση (e-merge) δεδοµένων για την  αντιµετώπιση απαιτήσεων π.χ. αναλυτικής 
ενηµέρωσης κεντρικού από υποκαταστήµατα, οµίλου εταιρειών κλπ. 

 Οικοδοµοτεχνικά 
Πλήρης κάλυψη των οικοδοµοτεχνικών  επιχειρήσεων µε αυτόµατο υπολογισµό και 
συµπλήρωση όλων των δηλώσεων και σχετικών εντύπων για το ΦΠΑ των ακινήτων. 

 Report Generator  
Σχεδίαση εκτυπώσεων από τον χρήστη µέσω  σύγχρονου εργαλείου Report Generator. 

3.3.5 Epsilonnet Business Μισθοδοσία HRM 

Το Epsilonnet Business Μισθοδοσία HRM, διαχειρίζεται την πλήρη παρακολούθηση και τον 
υπολογισµό της µισθοδοσίας των εργαζοµένων των επιχειρήσεων και την πλήρη διαχείριση 
ανθρωπίνων πόρων.  

 
Εικόνα 27:  Epsilonnet Business Μισθοδοσία HRM.  
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Υποστηρίζει επίσης την σχεδίαση εκτυπώσεων για να µπορεί ο χρήστης να εξάγει τα κριτήρια 
που επιθυµεί. 

 
Εικόνα 28:  Epsilonnet Business Μισθοδοσία HRM – σχεδίαση εκτυπώσεων  

Βασικά Χαρακτηριστικά Μισθοδοσίας 

 Ενσωµάτωση όλων των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. 
 Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων. 
 Κάλυψη και των πιο εξειδικευµένων περιπτώσεων εργαζοµένων. 
 Πλήρης διαχείριση της µισθοδοσίας µε δύο τρόπους: 

-Αυτοµατοποιηµένη. 
-Πλήρως παραµετροποιήσιµη από τον χρήστη. 

 Αυτόµατη εξαγωγή σε αρχείο των εντολών πληρωµής σε τράπεζες και των άρθρων 
Γενικής Λογιστικής. 

 Πλήρες σύστηµα κοστολόγησης µε παρακολούθηση και επιµερισµό του κόστους 
µισθοδοσίας σε κέντρα κόστους που σχεδιάζει και παραµετροποιεί ο χρήστης της 
εφαρµογής, ανάλογα µε τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. 

 Πλήρης διαχείριση σε ωράρια εργασίας και βάρδιες και σύνδεση µε αυτόµατο 
υπολογισµό ασφαλιστικών ηµερών, ωρών, υπερωριών, νυχτερινών, Κυριακών, Αργιών. 
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Εικόνα 29:  Epsilonnet Business Μισθοδοσία HRM – παράµετροι µισθοδοσίας  

Βασικά Χαρακτηριστικά HRM 

 ∆ιαχείριση Ανταµοιβών 
 Μαζική ∆ιαχείριση Ασθενειών 
 Μαζική ∆ιαχείριση Υπερωριών 
 Μαζική ∆ιαχείριση Παροχών 
 Μαζική ∆ιαχείριση Πρόσθετων Αποδοχών 
 Πλήρης ∆ιαχείριση Αδειών 
 ∆ιαχείριση Βιογραφικών Εργαζοµένων 
 Πολιτική Μισθών 
 Περιγραφή Θέσης Εργασίας 
 Πλήρης ∆ιαχείριση και αξιολόγηση βιογραφικών Εργαζοµένων και Υποψηφίων 
 ∆ιαχείριση Αγγελιών, ∆ιαχείριση Ταξιδιών 
 ∆ιαχείριση Οχηµάτων 
 ∆ιαχείριση Κινητής τηλεφωνίας 
 Αξιολόγηση Προσωπικού 
 Εκπαίδευση προσωπικού 
 Σενάρια Προβλέψεων 
 Υγιεινή & Ασφάλεια 
 Κατάρτιση Προϋπολογισµών 
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Εικόνα 30:  Epsilonnet Business Μισθοδοσία HRM – παράµετροι µισθοδοσίας  
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο 
 

 
Εικόνα 45: Ενδεικτικό Πελατολόγιο 1 
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Εικόνα 46: Ενδεικτικό Πελατολόγιο 2 
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3.4 SAP ERP17 

Παρακάτω θα γίνει µία σύντοµη παρουσίαση του ERP συστήµατος SAP, προκειµένου να 
απεικονίσουµε τις επιχειρηµατικές πρακτικές (business practises) που ακολουθούνται στην 
υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος.  
 

Το SΑΡ ΕRΡ είναι σήµερα το πιο επιτυχηµένο σύστηµα ΕRΡ στον κόσµο και στην 
Ελλάδα, τόσο µε βάση τις πωλήσεις του όσο και µε βάση τον αριθµό των εγκαταστάσεων σε 
εταιρείες και οργανισµούς που το χρησιµοποιούν. 

 
Ένας από τους κυριότερους λόγους στους οποίους οφείλεται η τεραστία επιτυχία του 

είναι το γεγονός ότι διαθέτει µεγάλη και δοκιµασµένη λειτουργικότητα που µπορεί να καλύψει το 
µεγαλύτερο µέρος των αναγκών µιας επιχείρησης και είναι βασισµένη στις βέλτιστες πρακτικές 
(Best Practises), οι οποίες έχουν προσδιοριστεί από την τεράστια εµπειρία της SΑΡ στο 
επιχειρησιακό λογισµικό. 

 
Όµως αρκετές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει το SΑΡ ΕRΡ δε γνωρίζουν τη 

λειτουργικότητα του και τις βέλτιστες πρακτικές του (Best Practises). Επιπλέον, πολύ σηµαντικό 
είναι η συµµόρφωση του συστήµατος SΑΡ µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

 
Η επιτυχής χρήση των συστηµάτων αυτών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που 

κατά κύριο λόγο σχετίζονται: 
 

 µε την οργάνωση των επιχειρήσεων 
 

 µε την προετοιµασία τους κατά τις φάσεις της επιλογής και της υλοποίησης της 
εγκατάστασης και 

 
 µε τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της απόδοσης τους κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας τους. 

 
Η εταιρεία SAΡ ιδρύθηκε το 1972 και αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος προµηθευτής 

επιχειρησιακού λογισµικού για όλους τους κλάδους της οικονοµίας. Με 12 εκατοµµύρια χρήστες, 
84.000 εγκαταστάσεις και 1.500 συνεργάτες, η SΑΡ αποτελεί σήµερα τον κορυφαίο προµηθευτή 
λύσεων λογισµικού για την ενδο-επιχειρησιακή και τη δι-επιχειρησιακή οργάνωση και 
συνεργασία, στον κόσµο και την Ελλάδα. Σήµερα η SΑΡ απασχολεί 30,000 εργαζόµενους σε 
περισσότερες από 50 χώρες. 
 

Οι επιχειρηµατικές λύσεις της SΑΡ είναι σχεδιασµένες για κάθε επιχείρηση ενώ 
εξασφαλίζουν και την επεκτασιµότητα της. 

 
Συγκεκριµένα, οι λύσεις που παρέχει η SΑΡ είναι: 

 
 mySΑΡ ΕRΡ Baseline - Η λύση mySAP ΕRΡ αποτελεί τη νέα γενιά λογισµικού ενδο-
επιχειρησιακής οργάνωσης. Επιτρέπει την ενοποίηση όλων των ζωτικών λειτουργιών 
της επιχείρησης, σε όλο το εύρος της πληροφοριακής της υποδοµής, τη µείωση του 
συνολικού κόστους λειτουργίας, ώστε να µπορεί η επιχείρηση να εστιάσει την προσοχή 
της στην επιχειρησιακή καινοτοµία και ανάπτυξη. Είναι η µοναδική ολοκληρωµένη λύση 
λογισµικού για παρακολούθηση υπηρεσιών, χρηµατοοικονοµική διαχείριση, διαχείριση 
ανθρώπινου δυναµικού, παραγωγικές και εφοδιαστικές λειτουργίες καθώς και 
διεταιρικές συναλλαγές. 
 

 mySΑΡ Business Suite - Αυτή η ολοκληρωµένη οικογένεια επιχειρησιακών λύσεων 
                                                      
17 
Ευάγγελος Γεωργάκης, Πτυχιακή εργασία: Παραµετροποίηση Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων, σελ. 76-88 
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βελτιστοποιεί τις πιο κρίσιµες επιχειρησιακές διαδικασίες - και έχει τη δυνατότητα να 
ενοποιηθεί ανώδυνα µε οποιοδήποτε σύστηµα. Η πλατφόρµα λύσεων mySΑΡ Business 
Suite περιλαµβάνει τις λύσεις mySΑΡ ERP, mySΑΡ Customer Relationship 
Management, mySΑΡ Product Lifecycle Management, mySΑΡ Suply Chain 
Management και mySΑΡ Supplier Relationship Management. 

 
 Λύσεις για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις - Αυτές οι προσιτές, προπαραµετροποιηµένες 
και εύκολες στην εφαρµογή λύσεις είναι σχεδιασµένες να παρέχουν στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις τη λειτουργικότητα της SΑΡ και τις βέλτιστες πρακτικές του κάθε κλάδου. 

3.4.1 SAP ERP Baseline 

Το SAP ERP Baseline προσαρµόζεται απόλυτα στις συγκεκριµένες τεχνικές και λειτουργικές 
ανάγκες κάθε επιχείρησης, µε χαρακτηριστική ευκολία. 
 

 Με γρήγορη και εύκολη εφαρµογή. 
 

 Υλοποιείται ταχύτατα, µε χαµηλό κόστος. 
 

 Με ασφάλεια. 
 

Χρησιµοποιεί υψηλή τεχνολογία ασφάλειας νέας γενιάς και προσφέρει πάντα σίγουρες 
λύσεις που οφείλονται στη συνεργασία µε τις πιο επιτυχηµένες εταιρείες διεθνώς. Επιπλέον, 
αναβαθµίζεται συνεχώς. 
 

 Με εµπειρία. 
 
Οι λύσεις της SΑΡ είναι δοκιµασµένες και επιτυχηµένες σε παγκόσµιο επίπεδο. Πάνω 

από 30 χρόνια εµπειρίας και επενδύσεων σε έρευνα και νέες τεχνολογίες έχουν βοηθήσει 
περισσότερες από 18.000 αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις να βελτιώσουν την απόδοσή τους. 

Πλεονεκτήµατα 

∆οκιµασµένες λύσεις, εµπειρία, αξιοπιστία, ευελιξία, ευκολία, απόλυτος έλεγχος. Τα 
πλεονεκτήµατα του SΑΡ ΕRΡ Βaseline είναι κέρδος για την επιχείρηση και οι δυνατότητές του 
εξελίσσονται συνεχώς: 
 

 Προσιτό κόστος απόκτησης και λειτουργίας 
 

 Περιλαµβάνει: Οικονοµική διαχείριση, διαχείριση παγίων, εφοδιαστική αλυσίδα 
(προµήθειες, αποθήκες, διακίνηση), διαχείριση κοστολόγησης και παραγωγής, 
ολοκληρωµένο σύστηµα διοικητικής πληροφόρησης 

 
 Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας σε 3 µήνες 

 
 ∆υνατότητα χρηµατοδότησης του έργου 

 
 Τεχνογνωσία για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου κάθε επιχείρησης, µέσα από το 
∆ίκτυο των Πιστοποιηµένων Συνεργατών SΑΡ. 

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες 

Το λογισµικό SΑΡ ΕRΡ Βaseline, προσφέρει λύσεις για τις πιο κρίσιµες περιοχές λειτουργίας 
της επιχείρησής, όπως: 
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Χρηµατοοικονοµική Λογιστική 

Η λύση SΑΡ ΕRΡ Βaseline παρέχει την κατάλληλη λειτουργικότητα για την οικονοµική 
διαχείριση, µε µέσα που αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα του οικονοµικού τµήµατος της 
επιχείρησης, καλύπτοντας τις πιο ουσιαστικές διαδικασίες: 
 

 Γενική και Αναλυτική Λογιστική 
 

 Εισπρακτέοι και Πληρωτέοι Λογαριασµοί 
 

 ∆ιαχείριση Παγίων 
 

 ∆ιαχείριση Αξιόγραφων 
 

 Οικονοµικές Αναφορές 

∆ιοικητική Πληροφόρηση - Κοστολόγηση 

Το SΑΡ ΕRΡ Βaseline επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών που έχουν σχέση µε 
την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Έτσι, αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο διοίκησης, που 
περιλαµβάνει τις παρακάτω λειτουργίες: 
 

 Λογιστική Κέντρων Κόστους 
 

 Λογιστική Κέντρων Κέρδους 
 

 ∆ιαχείριση πολλαπλών τύπων Προϋπολογισµών 
 

 Κοστολόγηση 
 

 ∆ιοικητική Πληροφόρηση 

Πωλήσεις και ∆ιανοµή 

Η λύση SΑΡ ΕRΡ Βaseline παρέχει ένα ολοκληρωµένο σύνολο έτοιµων λειτουργιών µε στόχο 
τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών πωλήσεων και διανοµής και τη µείωση του κύκλου 
πώλησης. Οι έτοιµες αυτές λειτουργίες περιλαµβάνουν: 
 

 ∆ιαχείριση προσφορών και παραγγελιών 
 

 Αποστολές 
 

 Τιµολόγηση 
 

 Σύστηµα πληροφοριών για τις πωλήσεις 

∆ιαχείριση Προµηθειών & Αποθεµάτων 

Ενσωµατώνοντας τις βέλτιστες πρακτικές για προµήθειες και διαχείριση αποθεµάτων σε 
εύχρηστα, περιεκτικά και κυρίως αντιπροσωπευτικά σενάρια, το SΑΡ ΕRΡ Βaseline επιτρέπει 
τον απόλυτο έλεγχο, µειώνοντας παράλληλα το κόστος διαχείρισης και αποθεµάτων. Η 
παρεχόµενη λειτουργικότητα περιλαµβάνει: 
 

 Προγραµµατισµό απαιτήσεων και αναπλήρωσης αποθεµάτων 
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 ∆ιαχείριση προµηθειών 
 

 ∆ιαχείριση αποθεµάτων 
 

 Πληροφοριακό σύστηµα προµηθειών και αποθεµάτων 
 

 Πλήρη προσαρµογή στις απαιτήσεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. 

Προγραµµατισµός και Έλεγχος Παραγωγής 

Ο Προγραµµατισµός και Έλεγχος παραγωγής αποτελεί ένα από τα πιο νευραλγικά σηµεία στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Ο έγκαιρος προγραµµατισµός, αλλά κυρίως ο ευέλικτος 
επαναπρογραµµατισµός της παραγωγής ενόψει νέων απαιτήσεων ή παραγγελιών καθώς και ο 
προϋπολογισµός και απολογισµός του κόστους, είναι σηµαντικοί παράγοντες για κάθε 
∆ιεύθυνση Παραγωγής. Οι ενότητες που καλύπτονται είναι : 
 
Έλεγχος παραγωγής 
 

 Βασικός προγραµµατισµός παραγωγής 
 

 Προγραµµατισµός απαιτήσεων υλικών 
 

 Χρονικός προγραµµατισµός εντολών παραγωγής και έλεγχος διαθεσιµότητας 
δυναµικότητας 

 
 Αξιολόγηση και εξισορρόπηση δυναµικότητας υπερφορτισµένων κέντρων εργασίας 

 
 Προϋπολογιστική και απολογιστική κοστολόγηση µε δυνατότητα αξιολόγησης 
σεναρίων. 

3.4.2 mySAP Business Suite 

Η λύση mySAP ERP συνδυάζει το πιο ολοκληρωµένο, επεκτάσιµο και αποτελεσµατικό 
λογισµικό για ενδο-επιχειρησιακή οργάνωση (ΕRΡ) µε µία ευέλικτη, ανοιχτή τεχνολογική 
πλατφόρµα που µπορεί να αξιοποιήσει και να ενσωµατώσει SΑΡ και µη SΑΡ συστήµατα. 
 

Έτσι γίνεται δυνατή η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της διαφάνειας στην 
επιχείρηση και η απόκτηση ευελιξίας που χρειάζεται η επιχείρηση προκειµένου να επιταχυνθούν 
οι στρατηγικές αυτής. 

 
Η λύση mySAP ERP προσφέρει λειτουργικότητα για παρακολούθηση υπηρεσιών, 

αναλύσεις, χρηµατοοικονοµική διαχείριση, διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, παραγωγικές και 
εφοδιαστικές λειτουργίες και διεταιρικές συναλλαγές. Επιπλέον, προσφέρει υποστήριξη για 
συστήµατα διαχείρισης όπως user administration, configuration management, centralized data 
management, και Web services management. Όλα ενδυναµώνονται από την τεχνολογική 
πλατφόρµα SΑΡ NetWeaver. 

 
Η λύση mySAP ERP ενισχύεται από τα χαρακτηριστικά και τις βέλτιστες πρακτικές που 

βασίζονται στις τρεις δεκαετίες της πείρας της SΑΡ. Η λύση παρέχει τη δυνατότητα στους 
οργανισµούς να µειώσουν το κόστος λειτουργίας, να επιτύχουν γρηγορότερη απόδοση στην 
επένδυση τους και να ωφεληθούν από µία ευέλικτη υποδοµή πληροφορικής που οδηγεί στην 
καινοτοµία. Η λύση mySAP ERP προσφέρει µία ολοκληρωµένη λύση που σχεδιάστηκε για να 
υποστηρίζει τις διεθνείς επιχειρήσεις ώστε οι εταιρίες να µπορούν αποτελεσµατικά και 
επιτυχηµένα να λειτουργήσουν σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 
Η λύση mySAP ERP περιλαµβάνει τέσσερις λύσεις: 
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 mySAP ERP Financials 

 
 mySAP ERP Human Capital Management 

 
 mySAP ERP Operations 

 
 mySAP ERP Corporate Services 

3.4.3 mySAP ERP Financials 

Η λύση mySAP ERP Fianancials παρέχει ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον οικονοµικής 
διαχείρισης για ένα ευρύ φάσµα επιχειρήσεων. Αποτελεί την κορυφαία λύση επιχειρησιακού 
λογισµικού για Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Οικονοµικές Αναφορές, Μέτρηση Αποδοτικότητας 
και Εταιρική ∆ιοίκηση. 
 

Με τη λύση mySAP ERP Financials, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να µετατρέψει τη 
Χρηµατοοικονοµική ∆ιαχείριση από ένα απλό διοικητικό τµήµα σε ένα στρατηγικό επιχειρησιακό 
συνεργάτη. Ένα συνεργάτη που παρέχει βαθιά λειτουργική διαφάνεια, ενοποιεί στρατηγικές 
κινήσεις και αποτυπώνει άµεσα και αξιόπιστα τα εταιρικά αποτελέσµατα. 
 

Η λύση mySAP ERP Financials υποστηρίζει τους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε 
την καλύτερη απόδοση σε όλο τον κόσµο. Προσφέρει ένα µοναδικό πλεονέκτηµα στις εταιρίες 
παρέχοντας κορυφαία στην αγορά εργαλεία Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης που λειτουργούν 
αρµονικά µε τα υπάρχοντα συστήµατα πληροφορικής της επιχείρησης. 

 
Η λύση mySAP ERP Financials µπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση στη δηµιουργία 

αξίας µε τους παρακάτω τρόπους: 
 

 Αξιοσηµείωτη λειτουργικότητα στη λογιστική, σε αναφορές, στην ανάλυση, στην 
εταιρική διοίκηση, στη διαχείριση οικονοµικής και εφοδιαστικής αλυσίδας και σε 
οργανισµούς δηµόσιου ταµείου (διαχείρισης χαρτοφυλακίου) 
 

 Ευρεία υποστήριξη για εξειδικευµένες διαδικασίες κάθετων αγορών και εναρµόνιση µε 
όλες τις λύσεις SΑΡ 

 
 Επεκτάσιµη αρχιτεκτονική ιδανική για πολυεθνικούς οργανισµούς ή εταιρίες µε διεθνές 
όραµα 

 
 Κορυφαία υποστήριξη για τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς, της γλώσσας και του 
νοµίσµατος ανά χώρα 

 
 Αυτοδύναµους εσωτερικούς ελέγχους και τεκµηρίωση όλων των οικονοµικών 
διαδικασιών και συναλλαγών 

 
 Σηµαντικές δυνατότητες για οικονοµικές και διοικητικές αναφορές 

 
 Ανοικτή πλατφόρµα ενοποίησης που συνδέει τις λύσεις Οικονοµικής διαχείρισης µε 
υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα ή εφαρµογές 

 
 ∆ιορατικότητα και καινοτόµες λύσεις για να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις 
συµπεριλαµβάνοντας συνεργατικό εµπόριο, επιχειρησιακές διαδικασίες παροχής 
υπηρεσιών µέσω τρίτων (outsourcing) and shared services. 
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3.4.4 mySAP ERP HCM 

Η λύση mySAP HCM καθιστά δυνατή την εγκαθίδρυση και εφαρµογή θεµελιωδών στρατηγικών 
για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. Όλες οι επιχειρήσεις επιθυµούν την άµεση 
υλοποίηση της στρατηγικής τους για τη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου τους, ώστε να 
µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για εκσυγχρονισµό που επιβάλλονται από τις 
µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς και παράλληλα να µπορούν να διαχειρίζονται τις 
επιχειρησιακές αλλαγές που συντελούνται. 
 

Για την αύξηση της απόδοσης της επιχείρησης κρίνεται σηµαντικό να ευθυγραµµισθούν 
όλοι οι εταιρικοί πόροι - συµπεριλαµβάνοντας τους εργαζόµενους - µε την επιχειρησιακή 
στρατηγική. Επιπλέον, θα πρέπει να µετατραπούν οι παραδοσιακές λειτουργίες διαχείρισης του 
ανθρώπινου δυναµικού σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου 
(ΗCΜ). 

 
Με τη λύση mySAP ERP Human Capital Management (mySAP ERP HCM), γίνεται 

δυνατή η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού ώστε να επηρεάζει κρίσιµους 
συντελεστές επιτυχίας της επιχείρησης όπως η ποιότητα, η καινοτοµία, η παραγωγικότητα, η 
ταχύτητα ανταπόκρισης και η πελατοκεντρική προσέγγιση, µε τελικό σκοπό την ευθυγράµµιση 
του ανθρώπινου δυναµικού µε τη εταιρική στρατηγική. 
 

Με τα ενοποιηµένα εργαλεία που παρέχει η λύση ΗCΜ εξασφαλίζεται η καλύτερη 
παρακολούθηση και έλεγχος του ανθρώπινου κεφαλαίου. Με αυτό τον τρόπο το ανθρώπινο 
δυναµικό και οι επενδύσεις στην πληροφορική πραγµατοποιούνται εύκολα και γρήγορα. 
Επιπλέον βελτιώνεται σηµαντικά η παραγωγικότητα καθώς οι εργαζόµενοι µπορούν να 
επικεντρώνονται σε δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας έχοντας περισσότερο χρόνο στη 
διάθεση τους. 

 
Η λύση mySAP ERP HCM υποστηρίζει διαδικασίες για στελέχωση, ανάπτυξη, 

παρακίνηση και διατήρηση αξιόλογων υπαλλήλων, βελτιώνοντας αυτές τις διαδικασίες σε όλο το 
εύρος της επιχείρησης. Η λύση mySAP ERP HCM παρέχει ενοποίηση, λειτουργικότητα σε όλο 
το εύρος της επιχείρησης και: 
 

 Βελτιώνει τις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και τις ενοποιεί ανώδυνα 
σε όλο το εύρος της επιχείρησης 
 

 Παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο και επιταχύνει τη λήψη 
αποφάσεων του ανθρώπινου κεφαλαίου 

 
 Επιτρέπει την ανάθεση των κατάλληλων έργων στους κατάλληλους εργαζόµενους στο 
σωστό χρόνο 

 
 Υποστηρίζει τους εργαζόµενους και τους διευθυντές βάσει του συστήµατος αναφορών 

(reporting tool) 
 

 Ενδυναµώνονται οι εργαζόµενοι µε χρήσιµα εργαλεία και λειτουργίες εύκολης 
αυτοεξυπηρέτησης 

 
Σχεδιασµένη να εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις κάθε είδους και µεγέθους µε µοναδικό 

σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση της επένδυσης σε εργατικό δυναµικό, η λύση mySAP ERP 
HCM υποστηρίζει λειτουργίες µισθοδοσίας, νοµοθετικές ρυθµίσεις και βέλτιστες πρακτικές. 

 
Ενοποιείται µε ήδη εγκατεστηµένα πληροφοριακά συστήµατα και έχει τη δυνατότητα να 

παραµετροποιηθεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. ∆εν είναι τυχαίο 
που περισσότερες από 9,000 εταιρίες σε όλο τον κόσµο βασίζονται στη λύση mySAP ERP HCM 
για τη διαχείριση περισσότερων από 54 εκατοµµύρια εργαζοµένων. 
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3.4.5 mySAP ERP Operations 

Οι Επιχειρησιακές Λειτουργίες της λύσης mySAP ERP, η ισχυρή υποδοµή για τις λειτουργίες 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξασφαλίζει: 
 

 ∆ηµιουργία αξίας — Βελτίωση των από άκρη σε άκρη λειτουργιών της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και προσθήκη αξίας στην επιχείρηση µε την υποστήριξη ολοκληρωµένων 
κύκλων διαχείρισης, όπως οι κύκλοι order-to-cash και purchase-to-pay. 
 

 Υποστήριξη — Εµπλουτισµός των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη 
διασφάλιση της οµαλής εκτέλεσης των διαδικασιών, ικανοποίηση των απαιτήσεων 
ποιότητας και συµµόρφωση µε σχετικούς κανονισµούς και πρότυπα. Οι Επιχειρησιακές 
Λειτουργίες της λύσης mySAP ERP βοηθούν στη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου 
ζωής προϊόντος και υποστηρίζουν την ανάπτυξη και εισαγωγή στην αγορά νέων 
προϊόντων. 

 
 Επιπρόσθετα, οι Επιχειρησιακές Λειτουργίες mySAP ERP Operations παρέχουν 
προηγµένα εργαλεία για καλύτερη λήψη αποφάσεων καθώς και καινοτόµες υπηρεσίες
 που βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας. 

 
Με τη λύση mySAP ERP Operations, δίνεται η δυνατότητα να: 
 

 Μετατραπούν οι χρονοβόρες χειροκίνητες λειτουργίες σε βελτιωµένες online διαδικασίες 
ώστε τελικά να βελτιωθεί ο συνολικός επιχειρησιακός σχεδιασµός. 

 
 Υποστηριχθεί ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη των παγίων της επιχείρησης, να 
διαχειρισθούν τα πάγια σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους και να µειωθούν οι κύκλοι 
παραγγελιών και το πλεόνασµα αποθεµάτων. 

 
 Εκσυγχρονισθούν οι διαδικασίες στα κέντρα αποθήκευσης και διανοµής. 

 
 ∆ιαχείριση της µεταφοράς και τη διανοµής αποδοτικότερα. 

 
 Επεκταθεί η συνεργασία µε τους πελάτες και µε τους προµηθευτές. 

 
 ∆ηµιουργηθεί ένα περιβάλλον συνεργασίας για τη διαχείριση έργων που 
συµπεριλαµβάνει εξωτερικούς συνεργάτες για τη διαχείριση των απλών αλλά και των 
σύνθετων έργων. 

 
 ∆ηµιουργούνται προσωποποιηµένες διασυνδέσεις, πύλες, mobile εφαρµογές και 
εργαλεία που παρέχουν τη δυνατότητα στους εργαζόµενους να εκτελούν την εργασία 
τους πιο αποδοτικά. 

 
 Αυξηθεί η διορατικότητα σε όλο το εύρος της επιχείρησης καθώς και δυνατότητες 
πρόβλεψης και διαχείρισης απόδοσης, µειώνοντας τους κύκλους σχεδιασµού και τα 
lead times και παρέχοντας τη δυνατότητα για συνεχείς βελτιώσεις των διαδικασιών και 
ταχύτερη ανταπόκριση σε νέες ευκαιρίες. 

 
 Βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους πελάτες και να αυξηθεί η αποκρισιµότητα στις 
απαιτήσεις τους. 
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3.4.6 mySAP ERP Corporate Services 

Η λύση mySAP ERP Corporate Services εξασφαλίζει τη διαχείριση και τον έλεγχο 
περιφερειακών επιχειρησιακών λειτουργιών - συµπεριλαµβάνοντας τη διαχείριση ταξιδιών, τη 
διαχείριση ακίνητης περιουσίας, καθώς και διαχείριση κινήτρων και προµηθειών πωλητών. Η 
λύση βοηθά να µειωθούν τα κόστη, να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη και να διασφαλισθεί 
συµµόρφωση µε νοµοθετικές ρυθµίσεις και εταιρικούς κανονισµούς. 
 

Με τη λύση mySAP ERP Corporate Services, παρέχονται τα µέσα ώστε η επιχείρηση 
να διαχειρίζεται κρίσιµες επιχειρησιακές λειτουργίες, και να προσαρµοσθεί η λύση ώστε να 
ανταποκρίνεται στις εξειδικευµένες ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας. Η λύση παρέχει πλήρη 
διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη για τους παρακάτω κρίσιµους τοµείς: 

 
 ∆ιαχείριση ταξιδιών - η λύση mySAP ERP Corporate Services µειώνει τα κόστη, 
εκσυγχρονίζει τις διοικητικές διαδικασίες και υποστηρίζει αλλαγές στα µοντέλα 
αποζηµίωσης και τιµολόγησης από προµηθευτές, διεθνή συστήµατα διανοµής και 
ταξιδιωτικά γραφεία. Παρέχει στους διευθυντές διοργάνωσης ταξιδιών τον έλεγχο που 
απαιτείται για να βοηθήσουν τους εργαζόµενους να επιλέξουν κατάλληλες ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες και να ελέγχουν τη συµµόρφωση µε τις ταξιδιωτικές οδηγίες της επιχείρησης. 
 

 Περιβάλλον, υγιεινή και ασφάλεια - η λύση mySAP ERP Corporate Services βοηθά στη 
διαχείριση των πολύπλοκων, ταχέως µεταβαλλόµενων κανονισµών για το περιβάλλον, 
την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων καθώς και των συνεπειών τους. 
Καλύπτει κάθε τοµέα της επιχείρησης, συµπεριλαµβάνοντας την ανάπτυξη, αγορά, 
παραγωγή, πώληση, διανοµή, παροχή υπηρεσιών και συντήρηση νέων προϊόντων. 

 
 ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας - η λύση mySAP ERP Corporate Services υποστηρίζει 
τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Παρέχει έλεγχο αυτοµατοποίησης και επεξεργασία 
για να µειωθούν τα κόστη που σχετίζονται µε την ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας, τα 
ενοίκια και τη διαχείριση ακινήτων. 

 
 ∆ιαχείριση κινήτρων και προµηθειών των πωλητών - η λύση mySAP ERP Corporate 

Services παρέχει τη δυνατότητα για διαχείριση και καταβολή µεταβλητών 
αποζηµιώσεων - µε βασική υποστήριξη για αλλαγές στο οργανόγραµµα, µεταβολές 
καναλιού πωλήσεων και προωθήσεις προϊόντος. 

 
Η λύση mySAP ERP παρέχει ένα ολοκληρωµένο σύνολο από επιχειρησιακά οφέλη που 
περιλαµβάνουν: 

 
 Υποστήριξη λήψης αποφάσεων - Πρόσβαση στη σωστή πληροφορία σε πραγµατικό 
χρόνο για καθορισµό ευθυνών και αναζήτηση ευκαιριών έγκαιρα. 
 

 Βελτιωµένη παραγωγικότητα, απόδοση και ανταπόκριση - Επέκταση του εύρους των 
επιχειρησιακών διαδικασιών για τη σύνδεση περισσότερων ατόµων σε πραγµατικό 
χρόνο - µέσα και πέρα από τα όρια της επιχείρησης. Εύκολη πρόσβαση σε σταθερές, 
συνεπείς προοπτικές των διαδικασιών της επιχείρησης. 

 
 Μειωµένα κόστη µέσω αύξησης της ευελιξίας - Ανάπτυξη επιπρόσθετης επιχειρησιακής 
λειτουργικότητας καθώς οι ανάγκες της επιχείρησης εξελίσσονται, µειώνοντας τα κόστη 
και προωθώντας τον εκσυγχρονισµό. 

 
 Προσαρµοστικότητα στον επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό - Ανώδυνη ενοποίηση όλων 
των διαδικασιών και αξιοποίηση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας διαδικτύου. 

 
 Μειωµένος κίνδυνος - Υλοποίηση mySAP ERP µε ελάχιστο κίνδυνο των 
επιχειρησιακών διαδικασιών. Σιγουριά ότι η SΑΡ είναι ο έµπιστος συνεργάτης για 
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µακροχρόνια ανάπτυξη. 
 

 Καλύτερη Χρηµατοοικονοµική διαχείριση και συλλογική διακυβέρνηση -  Βελτίωση της 
εικόνας στον οργανισµό και ικανοποίηση διεθνών αναγκών και νοµικών απαιτήσεων, 
όπως για παράδειγµα, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τη µισθοδοσία και τη συλλογική 
διακυβέρνηση. 

 
 Ελαχιστοποίηση δαπανών για λύσεις πληροφορικής - Εξάλειψη του υψηλού κόστους 
ενοποίησης και της ανάγκης για αγορά πρόσθετων τρίτων προϊόντων. Ανάπτυξη 
επιπρόσθετων λύσεων, όταν είναι αναγκαίο. 

 
 Ταχύτερη, υψηλότερη απόδοση της επένδυσης (RΟΙ) - Εγκατάσταση της λύσης mySAP 

ERP µε τη χρήση τεχνικών ταχείας υλοποίησης στο µισό τουλάχιστον κόστος των 
παραδοσιακών προσεγγίσεων. 

 
 Υψηλότερο ηθικό του προσωπικού και παραγωγικότητα - Παροχή υπηρεσιών 
αυτοεξυπηρέτησης στους εργαζόµενους για ενίσχυση του ηθικού και αύξηση της 
παραγωγικότητας. 

Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες 

Η λύση mySAP ERP επανακαθορίζει το σχεδιασµό επιχειρησιακών πόρων - προσφέροντας 
χαρακτηριστικά και λειτουργίες που υποστηρίζουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
 

 Υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης - Φιλικές διασυνδέσεις και υποστήριξη επιχειρησιακών 
ρόλων απλοποιούν την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενδυναµώνουν τους 
εργαζόµενους και τους διευθυντές τµηµάτων καθώς παρέχουν ώθηση στα κίνητρα, την 
παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα. 
 

 Analytics - Με ολοκληρωµένη υποστήριξη για επιχειρησιακό στρατηγικό σχεδιασµό, 
ανάλυση επιχειρησιακών λειτουργιών, ανάλυση επιχειρησιακών διαδικασιών 
ανθρώπινου δυναµικού και οικονοµική ανάλυση, η λύση mySAP ERP προσφέρει 
ολοκληρωµένο σύστηµα επιχειρησιακής ευφυΐας (business intelligence) καθώς και 
πλατφόρµα διαχείρισης απόδοσης. 

 
 Financials - Λειτουργίες για αυτοµατοποίηση των χρηµατοοικονοµικών και της 
λογιστικής, της οικονοµικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιτακτική ανάγκη 
για Base II και Sarbanes-Oxley απαιτεί την εταιρική πρωτοβουλία για συµµόρφωση. 
Αυτές οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνται µέσω του mySAP ERP Financials. 

 
 ∆ιαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου - Λειτουργίες που υποστηρίζουν τη διαχείριση του 
κύκλου ζωής του εργαζόµενου, της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού, και τη 
διαχείριση συναλλαγών του εργαζόµενου. Αυτές οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνται 
µέσω του mySAP ERP Human Capital Management. 

 
 Επιχειρησιακές λειτουργίες - Ένα ολοκληρωµένο σύνολο διαχείρισης λειτουργιών 
βοηθούν να βελτιωθούν οι επιχειρησιακοί κύκλοι όπως purchase-to-pay και make-to-
order. Αυτές οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνται µέσω του mySAP ERP Operations. 

 
 Εταιρικές Υπηρεσίες - Λειτουργικότητα υποστήριξης των κεντρικών και 
αποκεντρωµένων υπηρεσιών για διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, περιβάλλον, 
υγιεινή και ασφάλεια (ΕΗ&S). Κίνητρα και προµήθειες και εταιρικά ταξίδια. Αυτές οι 
δραστηριότητες πραγµατοποιούνται µέσω του mySAP ERP Corporate 
Services.
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Εικόνα 31: Μενού SAP 

 

 
Εικόνα 32 Οθόνη εκτύπωσης   
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Κεφάλαιο 4ο -  Manual εφαρµογής ERP - Books 

Η εφαρµογή αυτή είναι ένα παράδειγµα πληροφοριακού συστήµατος που  απευθύνεται σε µια 
µεγάλη επιχείρηση χονδρικής και έχει παραµετροποιηθεί µε βάση τις ανάγκες της. 

 

Πιο αναλυτικά για να είναι ένα χρήσιµο πληροφοριακό σύστηµα µιας επιχείρησης 
χονδρικής θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειρίζονται πλήρως τόσο το 
Οικονοµικό Μέρος (∆ιαχείριση Άρθρων, ∆ιαχείριση Λογαριασµών, Λογιστικό Σχέδιο, 
Εισπράξεις, Πληρωµές, ∆ιαχείριση Αξιόγραφων) όσο και το Εµπορικό Μέρος (∆ιαχείριση 
Πελατών-Προµηθευτών, ∆ιαχείριση Αποθήκης, Έκδοση Παραστατικών κ.ά.). 

 

Στην περίπτωση αυτή έχουµε αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα και 
παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η λειτουργία του. 

4.1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Στην πρώτη καρτέλα γίνεται η διαχείριση πελατών καθώς και η διαχείριση των παραστατικών 
τους όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Στην πρώτη επιλογή «Λίστα Πελατών» συµπληρώνοντας την επωνυµία πελάτη 
µπορούµε να κάνουµε αναζήτηση των στοιχείων ενός µόνο πελάτη ενώ στην περίπτωση που το 
πεδίο αυτό είναι κενό πατώντας αναζήτηση θα µας εµφανίσει όλη την λίστα πελατών. 
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Χρησιµοποιώντας τις υπόλοιπες επιλογές µπορούµε να κάνουµε εισαγωγή νέου πελάτη 
επιλέγοντας την «Εισαγωγή». 
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Για την τροποποίηση των στοιχείων ενός ήδη υπάρχοντος πελάτη, εκτός από τον 
κωδικό πελάτη ο οποίος δίνεται αυτόµατα κατά την εισαγωγή και δεν µπορεί να τροποποιηθεί, 
επιλέγοντας «Τροποποίηση» αλλάζοντας ότι στοιχεία θέλουµε και ολοκληρώνουµε µε 
«Ενηµέρωση». 
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∆ιαγραφή κάποιου πελάτη επιλέγοντας «∆ιαγραφή», και στη συνέχεια επιλέγοντας τον 
πελάτη και ολοκληρώνουµε µε «Ενηµέρωση». 

 

Στη δεύτερη επιλογή «Τιµολόγια» γίνεται η αναζήτηση κάποιου συγκεκριµένου 
τιµολογίου µε βάση µόνο τον πελάτη, την ηµεροµηνία έκδοσης του ή και τα δύο 
συµπληρώνοντας τα κριτήρια και επιλέγοντας «Αναζήτηση» ενώ αν τα πεδία είναι κενά 
επιλέγοντας «Αναζήτηση» γίνεται εµφάνιση όλων των τιµολογίων των πελατών. 
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Χρησιµοποιώντας τις υπόλοιπες επιλογές µπορούµε να κάνουµε έκδοση νέου 
τιµολογίου µε την επιλογή «Εισαγωγή». Στην περίπτωση αυτή ο κωδικός τιµολογίου και η 
ηµεροµηνία δίνεται αυτόµατα και δεν µπορεί να τροποποιηθεί όπως φαίνεται παρακάτω. Αφού 
λοιπόν επιλέξουµε τον πελάτη από την αναδυόµενη λίστα, επιλέγουµε το κάθε βιβλίο (αν είναι 
περισσότερα από ένα) από την εκάστοτε λίστα στην κάθε γραµµή συµπληρώνουµε την 
ποσότητα και την τιµή (η οποία δίδεται στον διπλανό πίνακα) για το κάθε βιβλίο και 
ολοκληρώνουµε µε «Ενηµέρωση». 
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Αφού ολοκληρώσουµε την εισαγωγή ενός νέου τιµολογίου µπορούµε επιλέγοντας το 
κουµπί «Εκτύπωση» να το εκτυπώσουµε σε όσα αντίγραφα επιθυµούµε για  εµάς και τους 
πελάτες µας. 
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Με την επιλογή «Τροποποίηση» µπορεί να γίνει τροποποίηση των στοιχείων του 
τιµολογίου, αφού επιλέξουµε µε βάση τα κριτήρια ποια τιµολόγια επιθυµούµε να µας εµφανίσει 
για να τροποποιήσουµε, αλλάζουµε ό,τι στοιχεία επιθυµούµε εκτός από την ηµεροµηνία και τον 
κωδικό και ολοκληρώνουµε µε «Ενηµέρωση».  

 

Ενώ µε την επιλογή «∆ιαγραφή» µπορεί να γίνει η διαγραφή κάποιου τιµολογίου 
επιλέγοντας ξανά µε βάση τα κριτήρια ποιο τιµολόγιο θέλουµε να µας εµφανίσει για διαγραφή 
και ολοκληρώνουµε µε «Ενηµέρωση». 
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Στην τρίτη επιλογή «Πιστωτικά» ακολουθείται ακριβώς η ίδια λογική µε την δεύτερη 
επιλογή αλλά για την έκδοση και διαχείριση πιστωτικών. Με την «Αναζήτηση» µπορούµε να 
αναζητήσουµε ένα συγκεκριµένο πιστωτικό µε βάση τον κωδικό του, την ηµεροµηνία έκδοσης 
του ή και τα δυο ενώ αν τα κριτήρια αυτά δεν συµπληρωθούν γίνεται εµφάνιση όλων των 
πιστωτικών των πελατών.  

Η διαφορά στην περίπτωση αυτή είναι ότι επιλέγοντας «Εισαγωγή» για να µπορέσει να 
γίνει η έκδοση του πιστωτικού θα πρέπει να γνωρίζουµε τον κωδικό του τιµολογίου για το οποίο 
θα εκδοθεί πιστωτικό, διαφορετικά δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σε έκδοση. Ο κωδικός 
καθώς και η ηµεροµηνία έκδοσης του πιστωτικού και σε αυτή την περίπτωση δίδεται αυτόµατα 
και δεν µπορεί να τροποποιηθεί.  
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  Αφού ολοκληρώσουµε την εισαγωγή ενός νέου Πιστωτικού µπορούµε επίσης 
επιλέγοντας «Εκτύπωση» να το εκτυπώσουµε σε όσα αντίγραφα επιθυµούµε για  εµάς και τους 
πελάτες µας. 

 

Με τις υπόλοιπες επιλογές µπορεί και σε αυτή την περίπτωση να γίνει τροποποίηση 
κάποιου πιστωτικού επιλέγοντας «Τροποποίηση» και αφού επιλέξουµε µε βάση τα κριτήρια 
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ποια πιστωτικά επιθυµούµε να µας εµφανίσει για να τροποποιήσουµε, αλλάζουµε τα στοιχεία 
που επιθυµούµε εκτός από την ηµεροµηνία και τον κωδικό και ολοκληρώνουµε µε 
«Ενηµέρωση», ή µπορούµε να διαγράψουµε κάποιο επιλέγοντας ξανά µε βάση τα κριτήρια ποιο 
πιστωτικό επιθυµούµε να µας εµφανίσει για διαγραφή και ολοκληρώνουµε µε «Ενηµέρωση» 
ακριβώς όπως και στα τιµολόγια. 

Στην δεύτερη καρτέλα «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ», η λογική είναι ολόιδια µε τους πελάτες 
χωρίς καµία διαφορά στη διαδικασία. Απλά στην περίπτωση αυτή δεν εκτυπώνονται τα 
παραστατικά αφού είναι παραστατικά προµηθευτών και αφορούν µόνο καταχώρηση. 
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Στην τρίτη καρτέλα «ΒΙΒΛΙΑ» εµφανίζεται η διαχείριση των προϊόντων.  

 

  Στην πρώτη επιλογή µπορούµε να δούµε όλη τη λίστα µε τα προϊόντα µας. Στη 
συνέχεια εάν επιλέξουµε τον τίτλο ενός βιβλίου µπορούµε να δούµε τα χαρακτηριστικά του 
βιβλίου αυτού ενώ εάν το πεδίο αυτό είναι κενό µας εµφανίζει µια λίστα µε όλα τα βιβλία και τα 
χαρακτηριστικά αυτών. 
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Στην δεύτερη επιλογή µπορούµε να κάνουµε εισαγωγή, τροποποίηση ή διαγραφή ενός 
είδους. Πιο συγκριµένα επιλέγοντας «Εισαγωγή» µπορούµε να καταχωρήσουµε ένα βιβλίο µε 
όλα τα χαρακτηριστικά του (η κατηγορία δίδεται από τον διπλανό πίνακα για ευκολία) εκτός από 
τον κωδικό που δίδεται αυτόµατα από το πρόγραµµα και ολοκληρώνουµε µε «Ενηµέρωση». 
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  Επιλέγοντας «Τροποποίηση» ζητείται να επιλέξουµε τον τίτλο του βιβλίου το οποίο 
θέλουµε να τροποποιήσουµε. Αφού επιλέξουµε τον τίτλο, εµφανίζονται όλα τα χαρακτηριστικά 
του βιβλίου και αφού προβούµε στις αλλαγές που επιθυµούµε ολοκληρώνουµε µε 
«Ενηµέρωση». Εάν θέλουµε να τροποποιήσουµε πολλά µαζί τότε δεν βάζουµε τίτλο, 
εµφανίζονται όλα και στις εγγραφές που επιθυµούµε να κάνουµε αλλαγές τσεκάρουµε το 
αντίστοιχο τετραγωνάκι στο τελευταίο πεδίο και πατάµε «Ενηµέρωση». 
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Η ίδια λογική ακριβώς ακολουθείται και στην επιλογή «∆ιαγραφή». Εάν θέλουµε να 
διαγράψουµε ένα συγκεκριµένο βιβλίο επιλέγουµε τον τίτλο του ενώ, στην περίπτωση που 
θέλουµε να κάνουµε µαζική διαγραφή τσεκάρουµε τις εγγραφές που επιθυµούµε να 
διαγράψουµε και επιλέγουµε το αντίστοιχο τετραγωνάκι στο τελευταίο πεδίο. Ολοκληρώνουµε 
µε «Ενηµέρωση». 
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Στην τελευταία επιλογή αυτής της καρτέλας µπορούµε να διαχειριστούµε τις κατηγορίες 
των βιβλίων. Επιλέγοντας «Κατηγορίες Βιβλίων» µπορούµε να εµφανίσουµε όλες τις 
κατηγορίες. 

 

Επιλέγοντας «Εισαγωγή» δίπλα στον κωδικό που δίδεται από το πρόγραµµα µπορούµε 
να εισάγουµε µια νέα κατηγορία και να την καταχωρήσουµε µε «Ενηµέρωση». 
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Επιλέγοντας «Τροποποίηση» και τσεκάροντας το τετραγωνάκι δίπλα σε όποια πεδία  
επιθυµούµε να αλλάξουµε µπορούµε να τα τροποποιήσουµε και να καταχωρήσουµε τις αλλαγές 
µε «Ενηµέρωση». 

 

Τέλος, επιλέγοντας «∆ιαγραφή» και τσεκάροντας το τετραγωνάκι δίπλα σε όποιες 
εγγραφές θέλουµε να σβήσουµε µπορούµε να τις διαγράψουµε επιλέγοντας «Ενηµέρωση».   
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 4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Στην καρτέλα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» εµφανίζεται η διαχείριση όλης της λογιστικής. 

 

Πιο συγκεκριµένα επιλέγοντας την πρώτη επιλογή «Οριστικά άρθρα» µπορούµε να 
δούµε όλα τα άρθρα λογιστικής που έχουν δηµιουργηθεί κατά την  καταχώρηση των τιµολογίων 
και έχουν οριστικοποιηθεί. Με την οριστικοποίηση των άρθρων δεν µπορούν  να µεταβληθούν 
τα αντίστοιχα τιµολόγια και αυτό γίνεται στο τέλος του µήνα ή του χρόνου για να µπορέσουν να 
εξαχθούν όλα τα έγγραφα λογιστικής που πρέπει να κατατεθούν στους ανάλογους κρατικούς 
φορείς χωρίς να µπορεί να υπάρξει καµία µεταβολή από την ηµέρα καταβολής και µετά. 
Χρησιµοποιώντας τα πεδία των ηµεροµηνιών µπορούµε να επιλέξουµε να δούµε τα οριστικά 
άρθρα ενός συγκεκριµένου ηµερολογιακού διαστήµατος, διαφορετικά πατώντας «Αναζήτηση» 
εµφανίζονται όλα τα οριστικά άρθρα. 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή   Χριστίνα Παππά
  

85 
 

 

 

 

Οµοίως, επιλέγοντας «Προσωρινά άρθρα» µπορούµε να εµφανίσουµε όλα τα άρθρα 
που έχουν δηµιουργηθεί από την καταχώρηση των τιµολογίων και δεν έχουν κλειδώσει 
(οριστικοποιηθεί) ακόµα. Επιλέγοντας ηµεροµηνίες µπορούµε να δούµε τα άρθρα εντός των 
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ηµεροµηνιών που ζητήσαµε, διαφορετικά πατώντας «Αναζήτηση» εµφανίζονται όλα τα 
προσωρινά άρθρα. 
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Στη συνέχεια επιλέγοντας «Λογιστικό σχέδιο» µπορούµε να δούµε όλους τους αριθµούς 
λογαριασµών που πρέπει να χρησιµοποιήσουµε κατά την καταχώρηση ενός τιµολογίου για την 
δηµιουργία των άρθρων όπως αυτοί ανακοινώνονται από τον υπεύθυνο κρατικό φορέα καθώς 
το λογιστικό σχέδιο είναι κοινό για όλες τις εταιρείες και µε βάση αυτό είναι υποχρεωµένες όλες 
οι εταιρείες να δηµιουργούν τα άρθρα λογιστικής τους. 

 

Τέλος επιλέγοντας «Εισαγωγή Οριστικού άρθρου» εµφανίζονται όλα τα προσωρινά 
άρθρα ώστε να µπορέσουµε να τα οριστικοποιήσουµε. Επιλέγοντας ηµεροµηνίες µπορούµε να 
δούµε τα άρθρα εντός των ηµεροµηνιών που ζητήσαµε, διαφορετικά πατώντας «Αναζήτηση» 
εµφανίζονται όλα τα προσωρινά άρθρα. Τσεκάροντας το κουτάκι στο τελευταίο πεδίο όλων 
αυτών που επιθυµούµε να οριστικοποιήσουµε και πατώντας «Εισαγωγή» τα κλειδώνουµε και 
µπορούµε µετά να τα δούµε µόνο µέσα από την επιλογή «Οριστικά άρθρα» χωρίς να µπορούµε 
πλέον να τα επεξεργαστούµε. 
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4.3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στην επιλογή «Εισπράξεις πελατών» γίνεται η αναζήτηση κάποιας συγκεκριµένης είσπραξης µε 
βάση µόνο τον πελάτη, την ηµεροµηνία έκδοσής ή και τα δύο συµπληρώνοντας τα κριτήρια και 
επιλέγοντας «Αναζήτηση», ενώ εάν τα πεδία είναι κενά επιλέγοντας «Αναζήτηση» γίνεται 
εµφάνιση όλων των εισπράξεων πελατών. 
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  Ακριβώς η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις «Πληρωµές προµηθευτών». Σε αυτή 
την επιλογή µπορούν να επιλεχθούν τα κριτήρια για µια συγκεκριµένη πληρωµή, αλλιώς 
επιλέγοντας «Αναζήτηση» εµφανίζονται όλες οι πληρωµές προµηθευτών. 
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 Η ίδια λογική ακολουθείται και για τα «Αξιόγραφα πληρωτέα». 

 

 

Χρησιµοποιώντας τις υπόλοιπες επιλογές µπορούµε να κάνουµε έκδοση µιας 
είσπραξης µε την επιλογή «Εισαγωγή». Στην περίπτωση αυτή ο κωδικός είσπραξης και η 
ηµεροµηνία δίδεται αυτόµατα και δεν µπορεί να τροποποιηθεί όπως φαίνεται παρακάτω. Αφού 
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λοιπόν επιλέξουµε τον πελάτη από την λίστα, επιλέγουµε το κάθε βιβλίο (αν είναι περισσότερα 
από ένα) από την εκάστοτε λίστα στην κάθε γραµµή συµπληρώνουµε την ποσότητα και την τιµή 
(η οποία δίνεται στο διπλανό πινακάκι) για το κάθε βιβλίο και ολοκληρώνουµε µε «Ενηµέρωση». 

 

Εφόσον ολοκληρώσουµε την εισαγωγή µιας είσπραξης µπορούµε επιλέγοντας 
«Εκτύπωση» να το εκτυπώσουµε σε όσα αντίγραφα επιθυµούµε για εµάς και τους πελάτες µας. 

Με την επιλογή «Τροποποίηση» µπορεί να γίνει τροποποίηση των στοιχείων της 
είσπραξης, αφού επιλέξουµε µε βάση τα κριτήρια ποιες εισπράξεις επιθυµούµε να µας 
εµφανίσει για να τροποποιήσουµε, και στη συνέχεια αλλάζουµε ό,τι στοιχεία επιθυµούµε εκτός 
από την ηµεροµηνία και τον κωδικό και ολοκληρώνουµε µε «Ενηµέρωση».  
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Ενώ µε την επιλογή «∆ιαγραφή» µπορεί να γίνει η διαγραφή κάποιας είσπραξης 
επιλέγοντας ξανά µε βάση τα κριτήρια ποια είσπραξη θέλουµε να µας εµφανίσει για διαγραφή 
και ολοκληρώνουµε µε «Ενηµέρωση». 
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Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε τις πληρωµές προµηθευτών αλλά και µε τα 
αξιόγραφα. Σε όλες τις περιπτώσεις µπορεί να γίνει εισαγωγή, τροποποίηση αλλά και διαγραφή 
των πληρωµών καθώς και των αξιόγραφων µε τις αντίστοιχες επιλογές και κριτήρια χωρίς όµως 
να εκτυπώνονται αφού είναι µόνο για καταχώρηση.  

4.4 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Στην πρώτη επιλογή «Καρτέλα Πελάτη» αφού εισάγουµε τον πελάτη στο κατάλληλο πεδίο και 
πατήσουµε «Αναζήτηση» θα µας εµφανίσει το υπόλοιπο του καθώς και όλες του τις κινήσεις 
αναλυτικά. 

 

Με την επιλογή «Εκτύπωση» µπορούµε να εκτυπώσουµε τα στοιχεία που εξαγάγαµε. 
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Οµοίως στη δεύτερη επιλογή «Καρτέλα Προµηθευτή» αφού εισάγουµε τον προµηθευτή 
στο κατάλληλο πεδίο και πατήσουµε «Αναζήτηση» θα µας εµφανίσει το υπόλοιπο του καθώς 
και όλες του τις κινήσεις αναλυτικά. 

 

 Με την επιλογή «Εκτύπωση» µπορούµε να το εκτυπώσουµε. 

 

Στις δυο τελευταίες επιλογές εισάγοντας το κατάλληλο ηµερολογιακό διάστηµα στα 
κατάλληλα πεδία µπορούµε να δούµε όλες τις αγορές ή τις πωλήσεις αναλόγως µε το τι θα 
επιλέξουµε για το διάστηµα εκείνο. Με την «Εκτύπωση» µπορούµε και να τα εκτυπώσουµε. 
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Στατιστικά Αγορών  
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 Στατιστικά Πωλήσεων 
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Τέλος υπάρχουν οι συντοµεύσεις οι οποίες χρησιµεύουν για την διευκόλυνση του 
χρήστη και είναι : 

 

1. Λίστα πελατών 
2. Λίστα προµηθευτών 
3. Λίστα ειδών 
4. Κατηγορίες βιβλίων 
5. Εισπράξεις πελατών 
6. Πληρωµές προµηθευτών 

 
Στις συντοµεύσεις δεν γίνεται αναζήτηση µε κριτήρια αλλά εµφανίζονται όλες οι 

εγγραφές ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι επιχειρήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο καλούνται να αντιµετωπίσουν σηµαντικές προκλήσεις. 
Το ευρύ φάσµα των προκλήσεων εκτείνεται από την παγκοσµιοποίηση της αγοράς, την 
εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας, έως και το πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης που 
πλήττει όλο και περισσότερες χώρες, µέσα στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η χώρα µας.  

 

Σε ότι αφορά την Ελληνική  αγορά, από το µέγεθος των επιχειρήσεων σε σχέση µε τις 
πραγµατικές εγκαταστάσεις, συµπεραίνεται ότι δεν έχει ωριµάσει ακόµα, γιατί πολλά από τα 
ERP Projects δεν ικανοποίησαν τους αρχικούς τους στόχους. Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε 
δύο κυρίως λόγους:  

 Αρχικά, στη µη ακριβή εκτίµηση των απαιτούµενων πόρων – οικονοµικών και 
ανθρωπίνου δυναµικού – για την υλοποίηση τέτοιων έργων πληροφορικής.  

 ∆εύτερον, σε αδυναµία ορισµένων ERP συστηµάτων πρώτης γενιάς να 
προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες και να ικανοποιήσουν επιχειρησιακές αλλαγές 
µε χαµηλό κόστος. 

 

Οι βασικοί λόγοι για την µικρή εξάπλωση των συστηµάτων στην Ελλάδα είναι 

κυρίως οι ακόλουθοι: 

 Η συγκεχυµένη εικόνα για το εύρος λειτουργικότητας και τα οφέλη ενός ERP. 

 Το υψηλό ρίσκο που ενυπάρχει σε µια υλοποίηση ERP, δηλαδή το συνδυασµό 
υψηλού κόστους, µεγάλου χρόνου υλοποίησης και αβεβαιότητας για το αποτέλεσµα. 

 Το υψηλό ποσοστό οργάνωσης που απαιτείται για την υλοποίησή του. 

 Η έλλειψη κάποιων βασικών αυτοµατισµών που συµβαδίζουν µε την Ελληνική  
πραγµατικότητα. 

 Πολλά από τα υπάρχοντα συστήµατα ERP δεν διαθέτουν Interfaces µε τον 
εξωτερικό κόσµο προσαρµοσµένα στην Ελληνική  πραγµατικότητα, απαιτούν πολύ 
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή βασικές έννοιες υπολογιστών και 
προγραµµατισµού. 

 

Οι ευκαιρίες που δηµιουργεί η εφαρµογή ERP για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
επιχείρησης είναι πολλές και µε την καθοριστική συµβολή των συστηµάτων στον ελληνικό χώρο 
µε αποτέλεσµα πολλές εταιρείες στην Ελλάδα να απολαµβάνουν αυτά τα οφέλη. Κάποια από τα 
οφέλη συνοψίζονται ως εξής:  

 Ουσιαστική µείωση τόσο των αποθεµάτων µέσω του καλύτερου συντονισµού των 
εµπορικών και παραγωγικών λειτουργιών παραγγελιών, όσο και των χρόνων 
διεκπεραίωσης των εργασιών και των παραγγελιών, µέσω του ελέγχου των ουρών 
αναµονής µπροστά από τις θέσεις εργασίας.  
 

 Αύξηση παραγωγικότητας στο γραφείο µε την απαλλαγή των υπαλλήλων από µεγάλο 
φόρτο εργασίας.  
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 Αύξηση παραγωγικότητας της εργασίας και καλύτερη εκµετάλλευση του παραγωγικού 
εξοπλισµού από την λόγω καλύτερου συντονισµού, αποφυγή νεκρών χρόνων ή 
άσκοπων υπερωριών. 
 

 Εξοικονόµηση χρόνου των στελεχών από την ταχύτερη και ακριβέστερη πληροφόρηση.  
 

 Βελτίωση της ευελιξίας και προσαρµοστικότητας της επιχείρησης σε µεταβαλλόµενη 
ζήτηση και αλλαγές προτεραιοτήτων από τους πελάτες, µέσα από τη δυνατότητα 
ταχύτατης αναπροσαρµογής των προγραµµάτων και των παραγγελιών.  
 

 Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, συντοµότερους και συνεπέστερους χρόνους 
παραδόσεως.  

 
 Βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των τµηµάτων της επιχείρησης 

µέσα από την ταχύτητα ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι δυνατός ο ενιαίος συντονισµός 
των παραγγελιών α' υλών, των εντολών παραγωγής και της διανοµής προϊόντων, 
εποπτεύοντας έτσι ολόκληρη τη διακίνηση υλικών από την προµήθεια µέχρι την 
παράδοση στους πελάτες. 

 

Στην παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή διερευνήσαµε πέντε ηγετικά ERP συστήµατα 
στην Ελληνική  αγορά, το SingularLogic, το Atlantis της  Altec, το Epsilonnet Business και το 
SAP ERP, το καθένα µε τις ιδιαιτερότητές του.  Παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά του κάθε 
ERP συστήµατος ξεχωριστά, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές και το καθένα 
καλύπτει συγκεκριµένες ανάγκες µιας επιχείρησης, µε αποτέλεσµα να κρίνεται σηµαντική η 
ύπαρξη τους στην Ελληνική στρατηγική αγορά. 

 

Η οικονοµική κρίση που βιώνει η χώρα µας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει πολλές 
εταιρείες σε αδιέξοδο, και θεωρούµε ότι τα συστήµατα αυτά µπορούν να παρέχουν  προοπτικές 
επιχειρηµατικής ανανέωσης, εναλλακτικές λύσεις εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων, 
αξιοποίηση των νέων δεδοµένων επιχειρηµατικής πρακτικής, προσφέροντας επίσης καλύτερη 
διαχείριση της πληροφορίας αλλά και µειώνοντας σηµαντικά τα κόστη.   

 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή   Χριστίνα Παππά
  

100 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

Ο κύκλος σπουδών του µεταπτυχιακού προγράµµατος «Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής» 
ολοκληρώνεται µε την εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Ολοκληρώνοντας τις 
σπουδές µου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές του συγκεκριµένου µεταπτυχιακού οι 
οποίοι, ο καθένας µε τον τρόπο του, έχουν συµβάλει στην ακαδηµαϊκή εξέλιξή µου.  

 

Συγκεκριµένα, θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες µου στην καθηγήτρια κα Μαρία 
Βίρβου, καθώς επίσης και στον κ. Ευθύµιο Αλέπη, λέκτορα του µεταπτυχιακού για την 
επιστηµονική καθοδήγηση και τις πολύτιµες συµβουλές ως προς τη βελτίωση της εργασίας.  
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