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Η παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάζει τη συµβολή των πληροφοριακών 

συστηµάτων γενικά στις επιχειρήσεις, και ειδικότερα των επιχειρησιακών 

συστηµάτων (ERP, Enerprise Resource Planning) στις επιχειρήσεις. 

 

Στην πρώτη ενότητα, γίνεται µία εισαγωγή και παρατίθενται οι ορισµοί, οι κατηγορίες 

και τα γενικά χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστηµάτων. 

Παρουσιάζονται ο σκοπός, η χρησιµότητα και τα οφέλη που έρχονται να 

προσφέρουν στη λειτουργία µίας επιχείρησης βιοµηχανικού χώρου. 

 

Στη δεύτερη ενότητα, αναλύεται η περίπτωση µίας ελληνικής παραγωγικής 

µικροµεσαίας επιχείρησης, της VERAL, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της 

παραγωγής και της συσκευασίας καλλυντικών προϊόντων και εγκατέστησε 

πληροφοριακό σύστηµα ERP στα τµήµατα της για να καλύψει τις τρέχουσες αν. 

Παρουσιάζεται αναλυτικά το αντικείµενο της δραστηριότητας της συγκεκριµένης 

επιχείρησης, ποια προβλήµατα και ποιες ελλείψεις αντιµετώπιζε και πώς τα 

διευθυντικά στελέχη ανέθεσαν στην ADASoft το στήσιµο και την εγκατάσταση ενός 

ERP συστήµατος, προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις και τα δεδοµένα της 

συγκεκριµένης επιχείρησης. 

Αναλύεται το πώς το συγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα ήρθε να καλύψει όλους 

τους τοµείς διαχείρισης της συγκεκριµένης επιχείρησης και πώς συγκέντρωσε σε ένα 

ενιαίο περιβάλλον εργασίας όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα προκειµένου η 

επιχείρηση να αποκτήσει ένα εργαλείο καταχώρησης και επεξεργασίας όλων των 

λειτουργιών που σχετίζονται µε την παραγωγική και εµπορική της δραστηριότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

O αιώνας που ζούµε έχει χαρακτηριστεί ως ο αιώνας των πληροφοριών.  Αυτό διότι 

έχει αυξηθεί σηµαντικά όχι µόνο η ποσότητα και η πολυπλοκότητα των 

επεξεργασµένων πληροφοριών από µεµονωµένα άτοµα και από επιχειρήσεις και 

οργανισµούς αλλά και η ταχύτητα επεξεργασίας τους.  

Αποτέλεσµα αυτής της πληροφοριακής έκρηξης είναι το γεγονός ότι η εξαγωγή 

γνώσης από την πληροφορία είναι εξίσου βαρυσήµαντη όσο και η ίδια η 

πληροφορία.  Ιδιαίτερα στον χώρο των επιχειρήσεων, η εκµετάλλευση της γνώσης 

αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και για την 

ικανοποιητική υποστήριξη διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 

Συνεπώς, είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι η πληροφορία αποτελεί ένα νέο 

συντελεστή παραγωγής, εξίσου σηµαντικό µε τους κλασικούς συντελεστές 

παραγωγής, όπως η εργασία, το κεφάλαιο και οι πρώτες ύλες.  Οι εποχές όπου οι 

κλασικοί παραγωγικοί συντελεστές (γη, κεφάλαιο, εργασία, επιχειρηµατικότητα) ήταν 

οι κυρίαρχοι παράγοντες για την επιτυχία µίας επιχείρησης έχουν παρέλθει. 

H ακριβής και έγκαιρη πληροφόρηση, αποτελεί σηµαντικό ζωτικό πόρο ενός 

οργανισµού.  Αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, καθώς δίνει τη 

δυνατότητα στα ανώτερα στελέχη να αντιµετωπίσουν τους ανταγωνιστές τους σε 

κρίσιµες περιόδους.  Χωρίς έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση πολλές επιχειρήσεις 

δεν θα µπορούσαν να λειτουργήσουν. 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει εµφανιστεί µία τέτοια έξαρση στην παραγωγή και 

χρήση των πληροφοριών, ώστε να είναι γενικά αποδεκτό, πως η κοινωνία µας έχει 

εισέλθει πλέον σε µία εποχή, στην οποία όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

απασχολούνται στον τοµέα της πληροφορίας.  

Η αλήθεια είναι ότι σήµερα στις επιχειρήσεις η πλειοψηφία των εργαζοµένων ανήκει 

στην κατηγορία των απασχολουµένων σε γραφεία. 

Εύκολα προκύπτει το συµπέρασµα ότι περισσότερο επιτυχηµένες επιχειρήσεις 

σήµερα θεωρούνται εκείνες οι οποίες αποκτούν γρηγορότερα, επεξεργάζονται 

καλύτερα και τέλος, χρησιµοποιούν πιο αποτελεσµατικά τις πληροφορίες από τις 

υπόλοιπες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις στον κλάδο τους. 

Καθοριστικός παράγοντας για την αξιοποίηση της διαθεσιµότητας των πληροφοριών 

είναι η αποτελεσµατική διαχείριση των τελευταίων, ώστε τελικά να παρέχουν την 

πληροφόρηση που είναι πραγµατικά χρήσιµη και κρίσιµη για την επιχείρηση.  Η 

πληροφοριακή τεχνολογία παρέχει τα µέσα και τα εργαλεία για την κάλυψη της 
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ανάγκης δηµιουργίας, συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διάθεσης και 

ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ διαφόρων µερών εντός ή εκτός της επιχείρησης. 

Η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων έχει συµβάλλει αποφασιστικά στην 

αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο διεξάγονται οι συναλλαγές και διεκπεραιώνονται οι 

εργασίες, δίνοντας τους έναν ηλεκτρονικό χαρακτήρα, παρέχοντας ταυτόχρονα 

ευκολίες αλλά και κρύβοντας κινδύνους που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.  

Εποµένως, η υιοθέτηση πληροφοριακών συστηµάτων από µία επιχείρηση πρέπει να 

αποτελεί ένα διεξοδικά µελετηµένο έργο καθώς η επιτυχία υλοποίησης του 

επηρεάζει το σύνολο της. 

Στην Ενότητα 2 της παρούσας διπλωµατικής εργασίας επιχειρείται η µελέτη 

περίπτωσης σε µία παραγωγική µονάδα, που εφαρµόζει ένα πληροφοριακό σύστηµα 

διοίκησης στις βασικές της δραστηριότητες.  Παρουσιάζονται οι λειτουργίες της 

επιχείρησης, τα προβλήµατα που προέκυπταν στις καθηµερινές εφαρµογές και που 

η εισαγωγή του Πληροφοριακού Συστήµατος ήρθε να λύσει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ 

2.1 Ορισµός Έννοιας Πληροφοριακού Συστήµατος 

Έχοντας περιγράψει τη µεγάλη σηµασία της πληροφορίας στη σύγχρονη κοινωνία 

κατανοούµε και τη σπουδαιότητα των πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς ένα 

αποτελεσµατικό πληροφοριακό σύστηµα δεν αποτελεί παρά ένα µέσο παροχής της 

απαιτούµενης πληροφόρησης. 

Προτού επιχειρηθεί µία γενικότερη ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστηµάτων, είναι 

σκόπιµο να πούµε το τι ακριβώς εννοούµε µε τον όρο Πληροφοριακό Σύστηµα. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περισσότεροι από ένας ορισµοί του όρου 

«Πληροφοριακό Σύστηµα», οι οποίοι διαφοροποιούνται λιγότερο ή περισσότερο 

µεταξύ τους.  Ωστόσο ένας κοινός ορισµός που απαντάται είναι ότι το Πληροφοριακό 

Σύστηµα αποτελεί µία ειδική κατηγορία συστήµατος, του οποίου τα στοιχεία είναι 

άνθρωποι, διαδικασίες και µηχανήµατα, τα οποία αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται 

για να επεξεργασθούν δεδοµένα και να παρέχουν πληροφορία στο χρήστη.   

Εποµένως, το Πληροφοριακό Σύστηµα είναι ένα επιχειρησιακό σύστηµα το οποίο 

επεξεργάζεται δεδοµένα από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης και παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση της, έτσι ώστε να ληφθούν 

γρήγορα σωστές και έγκυρες αποφάσεις. 

∆ιαφορετικά, θα µπορούσαµε να προσδιορίσουµε το Πληροφοριακό Σύστηµα ως ένα 

σύστηµα συλλογής, διατηρήσεως στοιχείων, επεξεργασίας και ανάλυσης αυτών και 

εκδόσεως αποτελεσµάτων µε τη µορφή αναφορών, καταστάσεων, εικόνας σε οθόνη 

για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σε επίπεδο πληροφοριών.  Ένα 

Πληροφοριακό Σύστηµα σε ολοκληρωµένη µορφή, ενσωµατώνει σύγχρονες 

τηλεπικοινωνιακές-τεχνολογικές εφαρµογές και υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα επιτελεί 

σύνθετους διαχειριστικούς, οργανωτικούς και στρατηγικούς ρόλους µε στόχο την 

κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων και τη λήψη αποτελεσµατικότερων 

αποφάσεων από αυτές. 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης και της λειτουργίας του ένα Πληροφοριακό Σύστηµα 

οφείλει να προσδιορίζει τις πραγµατικές ανάγκες των χρηστών, διακρίνοντας τους 

πραγµατικούς από τους δηλωθέντες στόχους που θα πρέπει να διέπουν το σύστηµα, 

ορίζοντας µε σαφήνεια τους τρόπους, τη µεθοδολογία και τα εργαλεία στα οποία θα 

στηριχτεί η διαδικασία της υλοποίησης. 

Στην ουσία του ένα Πληροφοριακό Σύστηµα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται 

έναν ικανό αριθµό πληροφοριών που προέρχονται από πολλές και ασύµβατες 
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µεταξύ τους πηγές, µε στόχο την παραγωγή και την επεξεργασία χρήσιµων στοιχείων 

για την πορεία της επιχείρησης. 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα αποτελείται πάντοτε από τρία τµήµατα:  

την είσοδο, την επεξεργασία και την έξοδο. 

Εισροή: Ένα οποιοδήποτε σύστηµα επικοινωνεί µε το περιβάλλον του δεχόµενο 

επιδράσεις υπό µορφή στοιχείων, δεδοµένων, προϊόντων, υπηρεσιών κτλ. τα οποία 

εισρέουν στο εσωτερικό του. 

Επεξεργασία: Η είσοδος των στοιχείων θέτει σε λειτουργία τα συστατικά στοιχεία του 

συστήµατος τα οποία µε τη σειρά τους επεξεργάζονται  τις εισροές µε σκοπό την 

παραγωγή συγκεκριµένων αποτελεσµάτων.  ∆ιαφορετικά, θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι είναι τα απαραίτητα στοιχεία για το µετασχηµατισµό των εισροών σε εκροές. 

Η παραγωγή της αναµενόµενης εκροής υπό οποιαδήποτε µορφή, έχει ως στόχο τη 

διατήρηση της επιθυµητής συµπεριφοράς του συστήµατος. 

Η ανάδραση ή επαναπληροφόρηση (feedback) είναι πληροφορία που αφορά την 

απόδοση του συστήµατος.  Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

ανάδρασης για να προσδιοριστεί εάν το σύστηµα βαίνει προς ολοκλήρωση των 

στόχων του αποτελεί µέρος του ελέγχου.  Όταν διαπιστώνεται ότι το σύστηµα δεν 

ικανοποιεί επαρκώς τους στόχους πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να 

επηρεαστεί η συµπεριφορά του συστήµατος.  Αυτό επιτυγχάνεται µε την 

τροποποίηση των εισόδων ή / και των διαδικασιών του συστήµατος. 

∆ιαγραµµατικά, οι λειτουργίες ενός Πληροφοριακού Συστήµατος αναπαρίστανται στο 

ακόλουθο σχήµα: 

  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

  

 

Εισροές 

 Επεξεργασία 
Ταξινόµηση 
Τακτοποίηση 
Υπολογισµός 

 

Εκροές 

 

  
 ΈΛΕΓΧΟΣ-ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ 

(Επαναπληροφόρηση) 
 

  

 

Μια σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να συλλέγει στο µικρότερο δυνατό χρόνο έγκυρα 

στοιχεία σε σχέση µε το περιβάλλον της: κινήσεις των ανταγωνιστών της, οικονοµική 

κατάσταση πελατών και προµηθευτών, προτιµήσεις των καταναλωτών, τη γενικότερη 

οικονοµική κατάσταση κλπ. 

Η διαδικασία αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη καθώς οι πηγές της πληροφόρησης είναι 

διάσπαρτες και ο όγκος των δεδοµένων είναι αρκετά µεγάλος.   
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Η διοίκηση µιας επιχείρησης οφείλει να συλλέγει και να επεξεργάζεται τέτοιου 

είδους δεδοµένα σε καθηµερινή βάση, προκειµένου να διατηρήσει το ανταγωνιστικό 

της πλεονέκτηµα. 

Η επεξεργασία τέτοιου είδους πληροφοριών και η συσχέτιση τους µε τους διαθέσιµους 

πόρους της επιχείρησης, τη στρατηγική της κλπ. είναι µια ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση η 

οποία απαιτεί οικονοµικά και µαθηµατικά µοντέλα τα οποία συµβάλλουν στην επίλυση 

πολύπλοκων θεµάτων. 

Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι κύριες γενικές λειτουργίες ενός 

Πληροφοριακού Συστήµατος είναι οι ακόλουθες: 

• Η ανάγκη και κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών 

• Η επιλογή συναφών δεδοµένων από τη µεγάλη ποικιλία των δεδοµένων στο 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

• Η δηµιουργία της πληροφορίας από τα επιλεγµένα δεδοµένα µε τη χρήση των 

κατάλληλων εργαλείων, και  

• Η µεταφορά της δηµιουργηµένης πληροφορίας στους χρήστες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Πολλές φορές, δηµιουργείται η εσφαλµένη εντύπωση ότι ένα Πληροφοριακό 

Σύστηµα µπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες πληροφόρησης µιας 

επιχείρησης.  Όµως οι ανάγκες πληροφόρησης είναι σύνθετες και πολύπλευρες και 

αποτελούνται από πληροφορίες που βασίζονται σε δεδοµένα σχετικά µε τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης, αλλά επίσης και σε πληροφορίες από το εξωτερικό 

περιβάλλον.  Εποµένως, κανένα Πληροφοριακό Σύστηµα δεν είναι δυνατόν να 

επιτύχει αυτόν το σκοπό. 

Η πραγµατικότητα δείχνει ότι κάθε Πληροφοριακό Σύστηµα πρέπει να σχεδιάζεται 

για να εξυπηρετεί σαφείς και συγκεκριµένες ανάγκες, που καλύπτουν αντίστοιχες 

δραστηριότητες της επιχείρησης.  Άλλωστε, οι εκροές κάθε Πληροφοριακού 

Συστήµατος, µε τη µορφή πληροφοριών, προκύπτουν µετά από επεξεργασία 

συγκεκριµένων επιχειρησιακών δεδοµένων.  Εποµένως, οποιαδήποτε πληροφορία 

παράγεται από ένα Πληροφοριακό Σύστηµα βασίζεται µόνο σε πραγµατικά δεδοµένα 

της επιχειρησιακής δραστηριότητας.  

Είναι απαραίτητο λοιπόν να οριστούν µε σαφήνεια οι επιχειρησιακοί στόχοι κάθε 

Πληροφοριακού Συστήµατος.  Οι στόχοι αντιπροσωπεύουν τα τελικά αποτελέσµατα, 

τα οποία αναµένουµε να προκύψουν ως αποτέλεσµα της λειτουργίας του 

συστήµατος πληροφοριών.  Τα αποτελέσµατα αυτά περιλαµβάνουν τις συνέπειες 

αποφάσεων και ενεργειών που θα ληφθούν µε βάση τις εκροές (πληροφορίες) που 

θα παραχθούν από το Πληροφοριακό Σύστηµα.  Στον καθορισµό των στόχων ενός 

συστήµατος πληροφοριών, πρέπει να εξετάσουµε τους γενικότερους στόχους της 

επιχείρησης έτσι, ώστε οι ειδικότεροι στόχοι του συστήµατος να εντάσσονται στους 

γενικότερους στόχους της επιχείρησης. 

Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η 

ανάλυση των δεδοµένων της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και η παραγωγή 

χρήσιµων πληροφοριών για το σχεδιασµό, την υλοποίηση σχεδίων και 

προγραµµάτων και για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων.  Με άλλα λόγια τα Πληροφοριακά Συστήµατα είναι τα µέσα µέσω 

των οποίων απεικονίζεται η λειτουργία της επιχείρησης.  Ένα στοιχείο ποιότητας 

ενός Πληροφοριακού Συστήµατος είναι η “πιστότητα” µε την οποία το Πληροφοριακό 

Σύστηµα απεικονίζει τη φυσική δραστηριότητα στην οποία αυτό αναφέρεται. 

Ως σπουδαιότεροι σκοποί των Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι οι ακόλουθοι: 
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• Η συλλογή και αποθήκευση δεδοµένων, τα οποία µε κατάλληλη επεξεργασία 

να µετασχηµατίζονται σε χρήσιµη πληροφόρηση 

• Η παροχή λειτουργικής πληροφόρησης στους εργαζοµένους για να επιτελούν 

καλύτερα τις καθηµερινές συναλλαγές και δραστηριότητες τους  

• Η παροχή στρατηγικής πληροφόρησης στα διευθυντικά στελέχη για να 

παίρνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις, που σχετίζονται µε τη µελλοντική 

πορεία του οργανισµού και 

• Η επέκταση της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης.   

Για την επίτευξη του τελευταίου αυτού σκοπού είναι αναγκαίο το Πληροφοριακό 

Σύστηµα να συνδέεται µε εξωτερικά Πληροφοριακά Συστήµατα και ιδιαίτερα αυτά των 

προµηθευτών και των αγοραστών, προκειµένου να δηµιουργηθούν οφέλη από την 

απόκτηση επιπρόσθετης πληροφόρησης. 

Επειδή, άλλωστε, κάθε οργανισµός ή επιχείρηση είναι ένα κοµµάτι του κοινωνικού 

συνόλου, δέχεται και στέλνει πληροφορίες όχι µόνο από και προς τα διάφορα 

τµήµατα του, αλλά και σε άλλους οργανισµούς και άτοµα της εκτός της επιχείρησης.  

Τυπικά παραδείγµατα εξωγενών παραγόντων πληροφόρησης για έναν οργανισµό 

αποτελούν οι ανταγωνιστές του, οι πελάτες του, αλλά και, γενικότερα, αυτό που 

ονοµάζουµε «οικονοµικό περιβάλλον» (µέτοχοι, προµηθευτές, οργανισµοί ελέγχου 

κτλ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η εισαγωγή ενός Πληροφοριακού Συστήµατος σε µια επιχείρηση έχει ως στόχο να 

συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της, 

προσφέροντας στα διάφορα επίπεδα της διοικητικής της λειτουργίας έγκυρη και 

έγκαιρη πληροφόρηση σε επιλεγµένα θέµατα, αξιοποιώντας τον τεράστιο πλούτο 

δεδοµένων που βρίσκονταν διάσπαρτα τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο άµεσο 

περιβάλλον της. 

Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα οφείλει να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες της 

επιχείρησης, να προβλέπει και να προετοιµάζει το έδαφος για πιθανές µελλοντικές 

απαιτήσεις, όπως επίσης και να διαθέτει ευελιξία προκειµένου να εντάσσει στη λογική 

του νέες λειτουργίες και δυνατότητες ως αποτέλεσµα µεταβολών στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον. 

Κάθε Πληροφοριακό Σύστηµα πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν του τις ιδιαιτερότητες της 

κάθε επιχείρησης, προκείµενου να ενσωµατώνεται το ταχύτερο δυνατό στην 

καθηµερινότητα, ενώ ταυτόχρονα οφείλει να συµβάλλει στην αναδιοργάνωση 

βασικών λειτουργιών της. 

Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα. προκειµένου να επιτύχει τους ανωτέρω στόχους 

οφείλει να είναι φιλικό στον χρήστη, ανοικτό και εύκολα προσαρµόσιµο σε πιθανές 

µεταβολές και νέες απαιτήσεις. 

Η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήµατος αποτελεί µια εξαιρετικά πολύπλοκη 

διαδικασία καθώς οφείλει να λαµβάνει υπ’ όψιν της κάθε φορά τις διαφορετικές 

ανάγκες της επιχείρησης σε σχέση τόσο µε το περιβάλλον της, όσο και µε τους 

στόχους που η ίδια θέτει. 

 

4.1 O Κύκλος Ζωής ενός Πληροφοριακού Συστήµατος 

Τα κύρια στάδια της φάσης αυτής είναι α) Ο καθορισµός του συγκεκριµένου 

προβλήµατος, β) η διεξαγωγή της µελέτης σκοπιµότητας και γ) ο καθορισµός των 

απαιτήσεων των χρηστών για τον προσδιορισµό των κατάλληλων πληροφοριών και 

διαδικασιών. 

 

4.1.1 Καθορισµός του Προβλήµατος  

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος αρχίζει µε τη διαπίστωση 

της ανάγκης ενός νέου συστήµατος ή την αντικατάσταση ενός υπάρχοντος.  To στάδιο 
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του καθορισµού του προβλήµατος, αν και είναι πολύ σηµαντικό, στη διαδικασία 

ανάπτυξης των πληροφοριακών συστηµάτων µερικές φορές εκτελείται πληµµελώς ή 

ακόµα και παραβλέπεται.   

Σε αυτό το στάδιο καθορίζονται µε σαφήνεια τα πλαίσια µέσα στα οποία θα 

πραγµατοποιηθεί η µελέτη, ενώ επιχειρείται η συνοπτική περιγραφή του έργου που 

ανατέθηκε.  Επιχειρείται η προσέγγιση του πραγµατικού προβλήµατος και 

περιγράφονται οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν. 

Κύριος σκοπός του σταδίου είναι να απαντηθούν από τα διοικητικά στελέχη τα εξής 

ερωτήµατα: «γιατί χρειαζόµαστε το σύστηµα;» και «ποιος είναι ο σκοπός του νέου 

συστήµατος;» 

 

4.1.2 Μελέτη Σκοπιµότητας 

Σε αυτό το στάδιο προσεγγίζεται αναλυτικά η τεκµηρίωση της υλοποίησης και 

καταγράφονται εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης του έργου.  Το βασικό όµως µέρος 

της µελέτης σκοπιµότητας είναι ο προσδιορισµός του προβλεπόµενου οφέλους και 

του αναµενόµενου κόστους, όπως και η σύγκριση των στοιχείων αυτών.  Ειδικότερα, 

στη µελέτη σκοπιµότητας αποτυπώνεται: 

o Η τεχνική σκοπιµότητα του έργου 

o Η λειτουργική σκοπιµότητα του έργου 

o Η οικονοµική σκοπιµότητα 

o Η στρατηγική εφικτότητα 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης και της αξιολόγησης των παραπάνω παραγόντων 

παρουσιάζονται στα αρµόδια στελέχη.  Εάν τα αποτελέσµατα αυτά γίνουν αποδεκτά, 

η ανάπτυξη του συστήµατος περνά στο επόµενο στάδιο. 

 

4.1.3 Καθορισµός των απαιτήσεων των χρηστών 

Σε αυτό το στάδιο: 

o Καταγράφονται οι απαιτήσεις των χρηστών και ταυτόχρονα αξιολογούνται µε 

βάση την αποδοτικότητα τους, την οικονοµική τους σκοπιµότητα και τέλος τους 

στόχους και τις επιδιώξεις της διοίκησης.  Οι απαιτήσεις των χρηστών καθορίζουν τις 

διάφορες λειτουργίες του προτεινόµενου συστήµατος, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός 

που τέθηκε στο στάδιο του καθορισµού του προβλήµατος.  Η ανάλυση των 

απαιτήσεων των χρηστών είναι πολύ σηµαντική για την αποτελεσµατική υλοποίηση 

του συστήµατος και για το λόγο αυτό δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 

παραβλέπεται.  Αν το σύστηµα σχεδιασθεί µε βάση ένα λανθασµένο σύνολο 

λειτουργικών απαιτήσεων των χρηστών η πληροφοριακή εκροή του συστήµατος δεν 
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θα είναι η αναµενόµενη, οπότε το σύστηµα ή θα πρέπει να αναθεωρηθεί ή και να 

απορριφθεί. 

o Επιχειρείται η πρόβλεψη των µελλοντικών απαιτήσεων των χρηστών ως 

αποτέλεσµα της χρήσης του συστήµατος. 

 

4.2 Η ∆ιαδικασία Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού του Συστήµατος 

Η φάση αυτή στοχεύει στην αποτύπωση της δοµής του συστήµατος, της περιγραφής 

του εξοπλισµού σε υλικό και λογισµικό, των διαδικασιών και των ελέγχων που 

απαιτούνται.  Εδώ συµµετέχουν κυρίως οι αναλυτές και οι προγραµµατιστές.  Οι 

αναλυτές προσδιορίζουν λεπτοµερώς τις προδιαγραφές του προτεινόµενου 

πληροφοριακού συστήµατος και στη συνέχεια οι προγραµµατιστές τις κωδικοποιούν.  

Κατά τον προγραµµατισµό οι αναλυτές συνεργάζονται µε τους προγραµµατιστές για 

την προετοιµασία των προδιαγραφών για το κάθε πρόγραµµα του συστήµατος. 

Αυτό που θεωρείται σηµαντικό για το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό του 

πληροφοριακού συστήµατος είναι η ευκολία και η αποδοτικότητα του συστήµατος µε 

την οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ένα 

σύνολο τεχνικών, επιχειρησιακών, χρηµατοοικονοµικών και χρονικών περιορισµών. 

 

4.3 ∆οκιµή και Υλοποίηση του Συστήµατος 

Σε αυτό το στάδιο αρχίζει σταδιακά να µορφοποιείται το σύστηµα και να 

οριστικοποιούνται οι επιλογές σε εξοπλισµό και διαδικασίες. 

Η δοκιµή περιλαµβάνει τη συστηµατική έρευνα του συστήµατος, ώστε να 

επιβεβαιωθεί ότι καλύπτει και ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών.  Όταν 

ολοκληρωθεί η δοκιµή υλοποιείται το σύστηµα, προσέχοντας πάντοτε να µη 

διαταράσσονται οι καθηµερινές λειτουργίες της επιχείρησης, κάτι το οποίο απαιτεί 

προσεκτικό σχεδιασµό και συντονισµό. 

Εάν το προτεινόµενο πρόγραµµα είναι νέο και δεν αντικαθιστά κάποιο ήδη υπάρχον, 

η υλοποίηση είναι µάλλον απλή.  Η αντικατάσταση ενός υπάρχοντος συστήµατος 

από κάποιο νέο µπορεί να γίνει µε τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές µετάπτωσης: 

o Την παράλληλη µετάπτωση κατά την οποία ο οργανισµός χρησιµοποιεί το 

νέο σύστηµα παράλληλα µε το υπάρχον.  Η λειτουργία του τελευταίου σταµατά όταν 

αποδειχθεί ότι το νέο είναι αποτελεσµατικό. 

o Την άµεση µετάπτωση, κατά την οποία ο οργανισµός εγκαταλείπει 

ολοκληρωτικά το υπάρχον σύστηµα, όταν αρχίζει η υλοποίηση του νέου. 
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o Την πιλοτική µετάπτωση.  Χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις αυτές που 

µπορεί το νέο σύστηµα να εισαχθεί σε ένα µόνο µέρος του οργανισµού, µε σκοπό να 

λυθούν όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήµατα πριν την ολική υλοποίηση του 

συστήµατος. 

o Την σταδιακή µετάπτωση, κατά την οποία το νέο σύστηµα υλοποιείται 

σταδιακά, αντικαθιστώντας κάθε φορά ορισµένα τµήµατα του παλιού συστήµατος. 

 

4.4 Λειτουργία και Συντήρηση του Συστήµατος 

Το πληροφοριακό σύστηµα είναι έτοιµό πλέον να λειτουργήσει.  Απαραίτητη είναι σε 

αυτό το στάδιο η συνεχής σύγκριση των πραγµατικών αποτελεσµάτων µε τους 

στόχους που τέθηκαν και η συνεχής αξιολόγηση και αναθεώρηση της λειτουργίας του 

συστήµατος.   

Η συντήρηση του συστήµατος είναι µία διαρκής διαδικασία και γίνεται για να 

διαπιστωθεί αν το σύστηµα κάνει ότι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει.  Εποµένως, 

αποτελεί ένα τρόπο επιβεβαίωσης ότι το σύστηµα συνεχίζει να καλύπτει τις συνεχώς 

µεταβαλλόµενες πληροφοριακές απαιτήσεις των χρηστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Σε κάθε εταιρεία περιλαµβάνονται τέσσερα βασικά επίπεδα σε σχέση πάντα µε το 

προσωπικό τη.  Σε αυτά τα επίπεδα αντιστοιχούν ανάλογα συστήµατα. 

 

5.1. Στρατηγικό Επίπεδο 

Περιλαµβάνει τα Επιτελικά ∆ιοικητικά Στελέχη (Senior Managers) τα οποία 

ασχολούνται µε τη χάραξη στρατηγικής της επιχείρησης.  Στο επίπεδο αυτό 

αντιστοιχούν τα Στρατηγικά Συστήµατα (Strategic Systems), τα οποία βοηθούν τα 

επιτελικά διοικητικά στελέχη να προσαρµόσουν µακροπρόθεσµα το εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης στις µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 

5.2 ∆ιοικητικό Επίπεδο 

Περιλαµβάνει τα Μεσαία ∆ιοικητικά Στελέχη (Middle Managers) τα οποία έχουν την 

ευθύνη της διεκπεραίωση των προγραµµάτων και των σχεδίων των επιτελικών 

διοικητικών στελεχών.  Τα ∆ιοικητικά Συστήµατα (Management Systems) 

εξυπηρετούν τους χρήστες αυτού του επιπέδου σε σχέση µε τη διαχείριση, τον 

έλεγχο, τη λήψη των αποφάσεων και τις διοικητικές δραστηριότητες. 

 

5.3 Γνωστικό Επίπεδο 

Περιλαµβάνει Εξειδικευµένα Στελέχη που ασχολούνται µε τη διαχείριση δεδοµένων 

(Data Workers).  Τα Γνωστικά Συστήµατα (Knowledge Systems) βοηθούν στην 

ενσωµάτωση και εφαρµογή των νέων γνώσεων σε ολόκληρη την επιχείρηση. 

 

5.4 Λειτουργικό Επίπεδο 

Περιλαµβάνει τα ∆ιεκπεραιωτικά ∆ιοικητικά Στελέχη (Operational Managers), τα 

οποία ασχολούνται µε τη διεκπεραίωση των καθηµερινών εργασιών της επιχείρησης.  

Τα Λειτουργικά Συστήµατα στηρίζουν αυτά τα διοικητικά στελέχη αναφορικά µε τις 

καθηµερινές συναλλαγές της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Οι κύριοι τύποι των µηχανογραφηµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων που 

αναγνωρίζονται µε βάση το κριτήριο της υποστήριξης που παρέχουν σε µία 

επιχείρηση είναι οι ακόλουθοι: 

� Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών ή Συστήµατα Ηλεκτρονικής 

Επεξεργασίας ∆εδοµένων 

� Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης  

� Συστήµατα Αυτοµατισµού Γραφείου  

� Συστήµατα Υποστήριξης ∆ιοίκησης και 

� Οµαδικά Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 

 

6.1 Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών (Transaction Processing 

Systems-TPS) 

Η επεξεργασία των συναλλαγών αποτελεί βασική δραστηριότητα των οικονοµικών 

µονάδων και τα συστήµατα που την υποστηρίζουν είναι ζωτικής σηµασίας για τις 

λειτουργίες των µονάδων αυτών.  Χωρίς την επεξεργασία των συναλλαγών πολλές 

από τις δραστηριότητες της επιχείρησης θα ήταν αδύνατο να πραγµατοποιηθούν. 

Εποµένως, τα Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών σχετίζονται κυρίως µε τις 

λειτουργικές δραστηριότητες του οργανισµού (προµήθειες υλικών, χρέωση πελατών, 

ελέγχους ποιότητας, µισθοδοσία κτλ).  Είναι συστήµατα που εκτελούν και 

καταγράφουν τις τρέχουσες καθηµερινές τυποποιηµένες και προαποφασισµένες 

συναλλαγές που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και τη διεξαγωγή της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας της επιχείρησης.  Τα στελέχη δε µιας επιχείρησης 

χρειάζονται τα συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών για να παρακολουθούν την 

κατάσταση των εσωτερικών λειτουργιών και τις σχέσεις της επιχείρησης µε το 

εξωτερικό της περιβάλλον.  

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι η δυνατότητα 

τους να αντιµετωπίζουν κατανοητές, δοµηµένες και επαναλαµβανόµενες διαδικασίες, 

οι οποίες µπορούν εύκολα να πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια Η/Υ. 

Ένα Σύστηµα Επεξεργασίας Συναλλαγών συλλέγει και επεξεργάζεται δεδοµένα, 

ενηµερώνει αυτόµατα τα υπάρχοντα αρχεία µε τα αντίστοιχα δεδοµένα και παράγει 

τα απαραίτητα έγγραφα της συναλλαγής.  Επίσης έχει τη δυνατότητα να 



ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ IN-HOUSE ΚΑΙ OUTSOURCING ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ VERAL    

ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠL 0343 
 

18

συνεργάζεται µε κάποιο άλλο µηχανογραφικό σύστηµα ηλεκτρονικής µεταβίβασης 

δεδοµένων. 

Τα Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών έχουν τις ακόλουθες λειτουργικές 

κατηγορίες: 

� Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ  

Ασχολούνται µε τη διεύθυνση των πωλήσεων, την έρευνα αγοράς, την προώθηση 

των προϊόντων και τα νέα προϊόντα. 

� Συστήµατα Κατασκευής /Παραγωγής 

Ασχολούνται µε τον προγραµµατισµό της παραγωγής, τις προµήθειες, τις αποστολές 

και παραλαβές προϊόντων, τον έλεγχο των προϊόντων και της ποιότητας. 

� Συστήµατα Χρηµατοοικονοµικού/ Λογιστηρίου 

Ασχολούνται µε την κατάρτιση βραχυχρόνιων προϋπολογισµών, το γενικό καθολικό 

της επιχείρησης, την τιµολόγηση, τη λογιστική κόστους κτλ. 

� Συστήµατα Ανθρώπινων Πόρων 

Ασχολούνται µε την τήρηση των αρχείων του προσωπικού, τις παροχές και τις 

αποζηµιώσεις, τις εργασιακές σχέσεις, την εκπαίδευση, τη µισθοδοσία κτλ.  

Τα Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών από τη στιγµή που υποστηρίζουν τόσο 

βασικές λειτουργίες µίας επιχείρησης, πχ παραγγελίες, πωλήσεις, αγορές κτλ. 

γίνονται πολλές φορές τόσο σηµαντικά, ώστε η αστοχία τους για µερικές ώρες 

µπορεί να αποβεί µοιραία για µια επιχείρηση (πχ Τα ηλεκτρονικά συστήµατα που 

χρησιµοποιούν οι αεροπορικές επιχειρήσεις για να πραγµατοποιήσουν τις κρατήσεις 

των πελατών τους). 

Τα στελέχη µιας επιχείρησης χρειάζονται τα Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών 

για να παρακολουθούν την κατάσταση των εσωτερικών λειτουργιών και τις σχέσεις 

της επιχείρησης µε το εξωτερικό της περιβάλλον. Τα Συστήµατα Επεξεργασίας 

Συναλλαγών είναι επίσης οι κύριες πηγές πληροφοριών για άλλους τύπους 

συστηµάτων. 
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6.2 Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (Management Information 

Systems-MIS)  

Ορισµός 

Ο όρος Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης προσδιορίζει µία συγκεκριµένη 

κατηγορία συστηµάτων πληροφοριών που εξυπηρετεί τις λειτουργίες µιας 

επιχείρησης σε διοικητικό επίπεδο. 

Τα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης υπήρχαν ανέκαθεν ως µηχανισµοί 

υποστήριξης διοικητικών λειτουργιών και αποφάσεων.  Υποστηρίζονταν µε 

χειρόγραφες διαδικασίες και, για αυτό το λόγο, δεν µπορούσαν να συνεισφέρουν 

στη λήψη αποφάσεων µε επίκαιρη πληροφόρηση, όπως αυτή που παρέχει ένα 

σύγχρονο µηχανογραφηµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιοίκησης. 

 

Σκοπός - Οφέλη 

Τα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδοµένα και 

µεταφέρουν τις από αυτά προκύπτουσες πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για 

τη λήψη των δοµηµένων κυρίως αποφάσεων στα διευθυντικά στελέχη, έτσι ώστε να 

µπορούν να αξιολογούν τις παρουσιαζόµενες καταστάσεις και χρησιµοποιώντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες, την κρίση και τη διαίσθηση τους, να παίρνουν τις 

καλύτερες δυνατές αποφάσεις. 

Με άλλα λόγια σκοπός ενός Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιοίκησης είναι όχι µόνο 

η συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων, αλλά και η παροχή πληροφοριών για 

την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών της διοίκησης ενός οργανισµού ή µίας 

επιχείρησης, δηλαδή: του σχεδιασµού, της οργάνωσης-υλοποίησης και της 

παρακολούθησης-ελέγχου. 

Tα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης εφοδιάζουν τα στελέχη µε αναφορές και 

συχνά µε online πρόσβαση στα ιστορικά και τρέχουσας απόδοσης αρχεία της 

επιχείρησης. 

Αυτές οι αναφορές αποτελούν απαντήσεις σε προκαθορισµένα ερωτήµατα γενικού 

στατιστικού χαρακτήρα και εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Πολλοί Οργανισµοί, που έχουν αναπτύξει σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήµατα 

∆ιοίκησης µε πλήρως αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες, παρέχουν αρκετές υπηρεσίες 

πληροφόρησης και στους διαφόρους πολίτες που συναλλάσσονται µε αυτούς. Το 

ίδιο ισχύει και για τους πελάτες µιας επιχείρησης οι οποίοι µπορούν να 

εξυπηρετηθούν (π.χ. να παραγγείλουν τα προϊόντα που επιθυµούν ή να 

καταχωρήσουν την κράτηση τους µέσω του διαδικτύου σε κάποιο ξενοδοχείο ή 

αεροπορική εταιρεία κλπ) άµεσα από το Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης 
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χωρίς, πολλές φορές, τη µεσολάβηση υπαλλήλου.  Σε µια Επιχείρηση, τα στελέχη 

χρησιµοποιούν τις διαθέσιµες πληροφορίες του Πληροφοριακού Συστήµατος 

∆ιοίκησης για τη λήψη αποφάσεων και άσκηση του διοικητικού ελέγχου λειτουργίας 

της µονάδας.  Οι υπάλληλοι αξιοποιούν τις πληροφοριακές δυνατότητες για την 

εκτέλεση της καθηµερινής τους εργασίας.  Τέλος, όλοι οι υπόλοιποι αποφεύγουν 

τυχόν καθυστερήσεις και ουρές λαµβάνοντας τις πληροφορίες που θέλουν 

απευθείας από το Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης. 

 

Χαρακτηριστικά 

Βασικά χαρακτηριστικά των Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιοίκησης είναι τα 

ακόλουθα: 

� Υποστηρίζουν δοµηµένες και ηµιδοµηµένες αποφάσεις σε λειτουργικό και 

διαχειριστικό επίπεδο ελέγχου, αλλά είναι επίσης χρήσιµα και για τον 

προγραµµατισµό των ανώτερων στελεχών  

� Είναι σχεδιασµένα για να δίνουν αναφορές πάνω στις υπάρχουσες 

λειτουργίες και έτσι να βοηθούν στον καθηµερινό έλεγχο τους 

� Στηρίζονται σε υπάρχοντα εταιρικά δεδοµένα και ροές δεδοµένων, 

� Έχουν µικρή αναλυτική ικανότητα, 

� Βοηθούν στη λήψη αποφάσεων βάσει δεδοµένων του παρελθόντος και του 

παρόντος, 

� Έχουν µάλλον εσωτερικό παρά εξωτερικό προσανατολισµό, 

� Οι απαιτήσεις πληροφοριών είναι γνωστές και σταθερές, 

� Είναι σχετικά άκαµπτα 



ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ IN-HOUSE ΚΑΙ OUTSOURCING ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ VERAL    

ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠL 0343 
 

21

6.3 Συστήµατα Αυτοµατισµού Γραφείου (Office Automation Systems) 

Είναι συστήµατα υπολογιστών σχεδιασµένα για αύξηση της αποδοτικότητας των 

υπαλλήλων που εργάζονται στα γραφεία και κυρίως µε δεδοµένα, υποστηρίζοντας 

της συντονιστικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες των εργασιών γραφείου.  

Απευθύνονται στο γνωστικό οργανωτικό επίπεδο και εξυπηρετούν τους χρήστες 

δεδοµένων, οι οποίοι δε διαθέτουν ιδιαίτερες επιστηµονικές γνώσεις.  Στην πράξη δεν 

παράγουν νέες πληροφορίες και νέα γνώση.  Τα συστήµατα αυτά συντονίζουν τους 

χρήστες δεδοµένων, γεωγραφικές µονάδες και λειτουργικές περιοχές, επικοινωνούν 

µε πελάτες, προµηθευτές και άλλους οργανισµούς έξω από την επιχείρηση. 

Αντιπροσωπευτικά Συστήµατα Αυτοµατισµού Γραφείου είναι αυτά που χειρίζονται 

και διαχειρίζονται έγγραφα, χρονοδιαγράµµατα και επικοινωνία. 

 

6.4 Συστήµατα Υποστήριξης ∆ιοίκησης (Executive Support Systems-ESS) 

Τα Συστήµατα Υποστήριξης ∆ιοίκησης έρχονται να υποστηρίξουν τις αποφάσεις των 

ανωτέρων επιπέδων διοικητικής ιεραρχίας, ακόµα δε και των διοικητικών στελεχών 

των επιχειρήσεων.  Στην πραγµατικότητα είναι επιχειρησιακά εργαλεία που βοηθούν τη 

διοίκηση της επιχείρησης στη λήψη των µη-δοµηµένων κυρίως αποφάσεων. 

Τα Συστήµατα Υποστήριξης ∆ιοίκησης περιλαµβάνουν τα Συστήµατα Υποστήριξης 

Αποφάσεων (Decision Support Systems), τα Έµπειρα Συστήµατα (Expert Systems) και 

τα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Strategic Information Systems).   

Oι κατηγορίες αυτές των Πληροφοριακών Συστηµάτων αναλύονται παρακάτω: 

 

6.4.1 Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) 

Τα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων αποτελούν µία εξελιγµένη µορφή 

Πληροφοριακών Συστηµάτων, τα οποία εξυπηρετούν και αυτά το διοικητικό επίπεδο 

της οργάνωσης. 

Από τον σχεδιασµό τους, έχουν µεγαλύτερες αναλυτικές δυνατότητες από τα άλλα 

συστήµατα, δίνοντας έµφαση στην ευελιξία και την προσαρµοστικότητα προς τις 

περιστάσεις και γρήγορη ανταπόκριση. 

Είναι ευέλικτα, διαλογικά πληροφοριακά συστήµατα που βασίζονται σε Η/Υ και 

χρησιµοποιούν  πρότυπα (µοντέλα) και δεδοµένα για να υποστηρίξουν έναν 

υπεύθυνο να λάβει αποφάσεις. 

Τα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων βοηθούν τα διευθυντικά στελέχη στην 

επίλυση κυρίως των ηµιδοµηµένων προβληµάτων, δηλαδή των προβληµάτων εκείνων 

στα οποία δεν µπορεί να δοθεί µία άµεση απάντηση, διότι απαιτείται ανθρώπινη 
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παρέµβαση που εν προκειµένω είναι η κρίση του διευθυντικού στελέχους και η 

υποκειµενική του ανάλυση.   

Ένα Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων χαρακτηρίζεται από την κατασκευή 

µοντέλων και δίνει έµφαση όχι στην αυτοµατοποίηση της διαδικασίας λήψης 

απόφασης αλλά στην υποστήριξη της. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων είναι τα 

ακόλουθα: 

• Υποστηρίζουν αλλά δεν αντικαθιστούν την κρίση του διευθυντικού στελέχους 

και δεν προσφέρουν προκαθορισµένες λύσεις 

• Ανταποκρίνονται καλύτερα σε ηµιδοµηµένα ή αδόµητα προβλήµατα 

• Υποστηρίζει όλες τις φάσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

• Βελτιώνουν την αποτελεσµατική επίλυση προβληµάτων µε την 

αλληλεπίδραση µεταξύ του διευθυντικού στελέχους και του υπολογιστή 

• ∆ίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην αποτελεσµατικότητα παράς στην 

αποδοτικότητα των διευθυντικών στελεχών, δηλαδή βοηθούν τα στελέχη να πάρουν 

τις σωστές αποφάσεις, παρά να πάρουν τις αποφάσεις σωστά 

• Χαρακτηρίζονται από την ευκολία στο «χτίσιµο» και στο χειρισµό  

• Έχουν τη δυνατότητα πραγµατοποίησης µελλοντικών αλλαγών και 

ανταπόκρισης στις µεταβαλλόµενες συνθήκες 

• Χρησιµοποιεί µοντέλα τυποποιηµένα ή κατασκευασµένα κατά παραγγελία και 

άλλα περίπλοκα εργαλεία ανάλυσης δεδοµένων 

• Περιλαµβάνουν τράπεζες δεδοµένων και πληροφοριών και ενοποιούν 

µοντέλα αποφάσεων και τράπεζες δεδοµένων. 

 

6.4.2  Έµπειρα Συστήµατα (Expert Systems) 

Είναι προγράµµατα που αναφέρονται σε εξειδικευµένους τοµείς της ανθρώπινης 

γνώσης και αναπτύσσονται µε βάση τη γνώση των ειδικών για να επιλύσουν 

προβλήµατα για τα οποία κανονικά χρειάζεται ανθρώπινη γνώση και εµπειρία.  Τα 

Έµπειρα Συστήµατα για να δώσουν απάντηση σε ένα πρόβληµα, η πληροφόρηση 

για το οποίο είναι συνήθως αβέβαιη, ασαφής ή και ατελής χρησιµοποιούν ευρετικές 

µεθόδους για να βρουν γρήγορα µία ικανοποιητική λύση, η οποία δεν είναι 

απαραίτητα η άριστη. 
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6.4.3  Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα 

Με αυτά επιδιώκεται η σύνδεση των δυνατοτήτων της πληροφορικής µε την 

επιχειρησιακή στρατηγική των οικονοµικών µονάδων.  ∆εν είναι µόνο απλά εργαλεία 

υποστήριξης εργασιών ρουτίνας, αλλά και στρατηγικά και αποτελεσµατικά µέσα για 

την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο 

στην επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. 

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα ονοµάζονται αυτά τα συστήµατα που 

αποτελούν δυναµικά εργαλεία ώστε µία επιχείρηση να βρεθεί µπροστά από τον 

ανταγωνισµό.  Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα Στρατηγικά Πληροφοριακά 

Συστήµατα δεν ταυτίζονται µε τα Πληροφοριακά Συστήµατα που βοηθούν την 

διοίκηση του ανωτάτου επιπέδου στην λήψη αποφάσεων. 

 

6.5 Οµαδικά Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 

Η πραγµατικότητα είναι ότι οι περισσότερο πολύπλοκες αποφάσεις στις επιχειρήσεις 

λαµβάνονται από οµάδες ανθρώπων.  Όταν τα διευθυντικά στελέχη εργάζονται 

οµαδικά και χρησιµοποιούν τις εφαρµογές της πληροφοριακής τεχνολογίας, 

αυτοµάτως το σύστηµα γίνεται ένα Οµαδικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων 

(Group Decision Support System – GDSS). 

Ένα Οµαδικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων υποστηρίζει µία οµάδα στελεχών 

βοηθώντας τα να µοιράσουν τη διαθέσιµη πληροφορία , να ανταλλάξουν ιδέες και 

απόψεις, να διερευνήσουν µε τη χρήση µοντέλων εναλλακτικές λύσεις και να 

φτάσουν σε µία αποδεκτή από όλους απόφαση.  Για αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι 

συνεπές, να είναι εύκαµπτο, να έχει εµφανή τρόπο λειτουργίας, ώστε οι χρήστες να 

εµπιστεύονται τα αποτελέσµατα που αυτό εκδίδει, και τέλος, να επικεντρώνεται στο 

πρόβληµα. 

Ένα Οµαδικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων κυρίως υποστηρίζει τη διεργασία 

λήψης απόφασης παρά τη λύση ενός ειδικού προβλήµατος. 

Είναι διαλογικά συστήµατα µε υπολογιστές που διευκολύνουν την επίλυση αδόµητων 

και συνήθως µη καλώς ορισµένων προβληµάτων από µία οµάδα ατόµων.  Τα 

συστήµατα αυτά αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες/ µειονεκτήµατα 

που συνεπάγεται η λήψη αποφάσεων σε οµαδικό επίπεδο. 

Ειδικότερα η υποστήριξη αφορά τον καταιγισµό ιδεών (brainstorming), την ιεραρχία 

ιδεών, την ανάλυση προβληµάτων, την επιλογή στρατηγικών, τη σπατάλη χρόνου, 

την έλλειψη συντονισµού, την ακατάλληλη χρήση πληροφοριών, την τάση ορισµένων 

απόφασης, κ.ο.κ. 

Ως χαρακτηριστικά τέτοιων συστηµάτων αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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� σχεδιάζονται, έτσι ώστε να διευκολύνουν την παραγωγή ιδεών, την εξοµάλυνση 

των συγκρούσεων και την ελευθερία έκφρασης 

� σχεδιάζονται µε στόχο την υποστήριξη οµάδων στελεχών στη λήψη 

αποφάσεων, έτσι ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη αρνητικών συµπεριφορών, όπως 

οι µη εποικοδοµητικές συγκρούσεις, οι παρανοήσεις κλπ.  Στόχος τους είναι να 

βελτιώσουν την παραγωγικότητα της διαδικασίας λήψης απόφασης.  Αυτό 

επιτυγχανεται µε την παροχή υποστήριξης για την διευκόλυνση της ανταλλαγής 

ιδεών. Ένα Ο.Σ.Υ.Α. µπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία λήψης απόφασης, 

µειώνοντας παράλληλα αρνητικά σηµεία όπως ο φόβος κάποιων συµµετεχόντων να 

λάβουν µέρος στην συζήτηση, η αδυναµία αποµνηµόνευσης, η ελλιπής ανάλυση 

κλπ. 

� µπορούν να σχεδιαστούν για έναν τύπο προβλήµατος ή για µια ποικιλία 

επιχειρησιακών αποφάσεων σε επίπεδο οµάδας 

� περιλαµβάνουν ενσωµατωµένους µηχανισµούς που αποθαρρύνουν την 

ανάπτυξη αρνητικών οµαδικών συµπεριφορών όπως η «κακή» επικοινωνία 

� είναι συστήµατα ειδικά σχεδιασµένα και όχι µόνο µια σύνδεση ήδη 

υπαρχόντων µερών ενός συστήµατος µελών να γίνονται συγκεντρωτικά 

επηρεάζοντας την αντικειµενικότητα της οριστικής  

� η χρήση τους είναι κατά το δυνατόν απλή και η εξοικείωση ενός µη πεπειραµένου 

χρήστη σχετικά εύκολη και ευχάριστη, µέσω κατάλληλου µέσου επικοινωνίας. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα Οµαδικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων αποδίδει 

καλύτερα όταν είναι ενσωµατωµένο σε επιχειρήσεις που το οργανόγραµµα τους 

επιτρέπει την οριζόντια και την κάθετη ροή των πληροφοριών, όταν η εξουσία των 

διευθυντικών στελεχών κατανέµεται σωστά σε όλη την επιχείρηση, όταν η λήψη των 

αποφάσεων έπεται των συσκέψεων και τέλος όταν η φιλοσοφία της επιχείρησης 

επιτρέπει την ελεύθερη διερεύνηση των εναλλακτικών σχεδίων δράσης και όχι τη 

λήψη µίας απόφασης που εκ των προτέρων έχει αποφασισθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

7.1 Συστήµατα Σχεδιασµού Απαιτήσεων σε Υλικά (MRP) 

Ένα σύστηµα ΜRP (Materials Requirement Planning) αποτελεί Πληροφοριακό 

Σύστηµα προσανατολισµένο στο προϊόν, και αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του 

αποθέµατος και στη διατήρηση των πλάνων παράδοσης.  Στην πραγµατικότητα, 

συσχετίζει τις εξαρτώµενες απαιτήσεις σε υλικά και εξαρτήµατα από τα οποία 

αποτελείται το τελικό προϊόν σε τακτές χρονικές περιόδους για ένα προκαθορισµένο 

χρονικό ορίζοντα στη βάση των προβλέψεων που καθορίζονται από τη διεύθυνση 

του µάρκετινγκ και των πωλήσεων. 

Χρονολογικά η ανάπτυξη και η διάδοση του εντάσσεται κατά τις δεκαετίες του ΄60 και 

του ΄70. 

Στη βιβλιογραφία συναντάµε πολλούς ορισµούς για το τι είναι ένα σύστηµα MRP. 

Το MRP µπορεί να οριστεί ως: 

� Μία µέθοδος διαχείρισης υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την 

παραγωγική διαδικασία, που εντάσσεται στη συνολική διαδικασία προγραµµατισµού 

της παραγωγής. 

� Μία τεχνική κατάρτισης προγράµµατος παραγωγής ηµιετοίµων και προµήθειας 

πρώτων υλών.  

Τα MRP είναι συστήµατα που χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό της 

παραγωγής ή απόκτησης υποπροϊόντων, σύνθετων υλικών και πρώτων υλών. 

Ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να προτείνουν ένα σχέδιο παραγωγής που 

ικανοποιεί το Βασικό Πρόγραµµα Παραγωγής (MPS), δίνοντας µια εικόνα για το 

πόσο εφικτό είναι και βοηθώντας στον επανασχεδιασµό και την πραγµατοποίηση 

τελικά των παραγγελιών. 

Θα λέγαµε ότι είναι συστήµατα σχεδιασµού ελέγχου ροής, µε την έννοια ότι 

δηµιουργούν µόνο τις παραγγελίες για τα συστατικά που απαιτούνται για τη 

διατήρηση της βιοµηχανικής ροής στα πλαίσια του γενικότερου 

προγραµµατισµού παραγωγής. 

Tα MRP δηλαδή υπαγορεύουν στους χρήστες τι πρέπει να κάνουν για να 

ικανοποιήσουν το γενικό σχέδιο από την πλευρά της διαθεσιµότητας των 

απαιτούµενων υλικών, σε αντίθεση µε το τι µπορεί να γίνει µε βάση τους 

περιορισµούς που τίθενται.  Ουσιαστικά το MRP προσπαθεί να: 

� διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα των υλικών, εξαρτηµάτων και προϊόντων  
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� διατηρήσει το χαµηλότερο δυνατό επίπεδο αποθέµατος  

� προγραµµατίσει τις δραστηριότητες της παραγωγής, τα χρονοδιαγράµµατα 

αποστολών και τις διαδικασίες προµηθειών 

Συνεπώς, συµπεραίνουµε ότι απαραίτητες προϋποθέσεις σε ένα σύστηµα MRP είναι 

η ύπαρξη συστήµατος MPS (τελικών προϊόντων), πινάκων υλικών καθώς και 

πληροφοριών για τα υπάρχοντα αποθέµατα υλικών. 

 

7.2 Εισροές –Εκροές Συστηµάτων MRP  

Οι πληροφορίες που αποτελούν τις εισροές ενός MRP και χρησιµοποιούνται για τον 

προγραµµατισµό των παραγγελιών ενδιάµεσων στοιχείων και υλικών είναι: 

� το Γενικό Σχέδιο Παραγωγής 

� η δοµή των προϊόντων από το αρχείο ΒΟΜ (Bill Of Materials) που µας δείχνει 

τα συστατικά και τις ποσότητες που απαιτούνται για την κατασκευή των 

προϊόντων καθώς και την ακολουθία συναρµολόγησης τους 

� πληροφορίες για τα προϊόντα και συγκεκριµένα: πληροφορίες για τα 

αποθέµατα, lead times, απόθεµα ασφαλείας, προβλεπόµενη απαίτηση επισκευών 

και άλλες εξωτερικές απαιτήσεις της παραγγελίας. 

Ως εκροές, ένα σύστηµα MRP δίνει τις εξής αναφορές: 

� την αναφορά του MRP όπου αναφέρονται οι πληροφορίες του προϊόντος 

(περιγραφή, πολιτική ποσότητας παραγγελιών, απόθεµα ασφαλείας κλπ), οι 

χρονικές περίοδοι, οι µικτές απαιτήσεις ανά περίοδο, οι δροµολογηµένες παραλαβές, 

το τρέχον απόθεµα ανά περίοδο και οι σχεδιασµένες ενάρξεις παραγγελιών ανά 

περίοδο, 

� την αναφορά εξαιρέσεων, που έχει σκοπό να εστιάσει την προσοχή του 

σχεδιαστή σε εκείνα τα προϊόντα που χρειάζονται άµεση προσοχή και να προτείνει 

κάποια ενέργεια και  

� την ανάδροµη αναφορά που δείχνει την πηγή των απαιτήσεων πάνω στις 

οποίες βασίζονται οι παραγγελίες ενός προϊόντος.  
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Τα συστήµατα MRP σχετίζονται εννοιολογικά µε τη λογική του Just-in-time (JIT) που 

είναι µια απόπειρα να ελαχιστοποιηθούν οι σπατάλες όλων των ειδών (χώρου, 

εργασίας, υλικών, ενέργειας κλπ).  Πρόκειται για µία φιλοσοφία ελέγχου αποθεµάτων 

µε στόχο τη συντήρηση εκείνων των απαραίτητων υλικών στον κατάλληλο τόπο και 

την κατάλληλη χρονική στιγµή για την παραγωγή της σωστής ποσότητας προϊόντος.  

Αποτελούνται από ένα σύνολο λογικά σχετιζόµενων διαδικασιών, κανόνων 

αποφάσεων και εγγραφών που σχεδιάστηκαν για να µεταφράσουν το Βασικό 

Πρόγραµµα Παραγωγής (Master Production Schedule) σε: καθαρές απαιτήσεις 

χρονικών διαστηµάτων καθώς και την προγραµµατισµένη κάλυψη κάθε απαίτησης 

για κάθε είδος αποθέµατος που απαιτείται για την υλοποίηση του 

χρονοδιαγράµµατος.  Σύµφωνα µε ερευνητές τα MRP αναπτύχθηκαν για να 

αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήµατα που βασίζονταν στις 

παραγγελίες (order-based information systems) υποστηρίζοντας τον 

προγραµµατισµό και τον έλεγχο της παραγωγής.  Τα συστήµατα MRP διαθέτουν 

περιορισµένες δυνατότητες διάδρασης µεταξύ χρηστών και δεδοµένων και 

άκαµπτες λειτουργίες µε µικρή ολοκλήρωση στην εταιρεία. 
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7.3 Συστήµατα ΜRP II (Manufacturing Resource Planning) 

To MRP II αφορά ουσιαστικά σε οποιοδήποτε πόρο εισέρχεται στην παραγωγική 

διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων, όχι µόνο των υλικών όπως κάνει το MRP, αλλά 

και του ανθρώπινου δυναµικού, των µηχανηµάτων και των χρηµάτων.   

Επιπλέον, των εκροών ενός MRP, τo MRP II καθορίζει και τα κόστη των 

εξαρτηµάτων και τη ρευστότητα που απαιτείται για την αγορά τους, ενώ εκτιµά 

επίσης το κόστος εργασίας, επισκευής εξοπλισµού και ενέργειας. 

Τo MRP II είναι ένα σύστηµα κλειστού βρόγχου.  Σε ένα τέτοιο κλειστό σύστηµα 

υπάρχει αυτόµατη ανατροφοδότηση από τις κατασκευαστικές ή παραγωγικές 

λειτουργίες στο τελικό – απώτερο σχέδιο παραγωγής ή βασικό πρόγραµµα 

παραγωγής (MPS), το οποίο ακολουθείται από την αυτόµατη προσαρµογή της 

εισροής, προκειµένου να διορθώσει ή να τροποποιήσει το σύστηµα. 

∆ιαφορετικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τo MRP II είναι ένα σύστηµα χτισµένο 

γύρω από το σχεδιασµό απαιτήσεων σε υλικά, το οποίο επίσης περιλαµβάνει τις 

συµπληρωµατικές λειτουργίες προγραµµατισµού του προγραµµατισµού παραγωγής, 

το βασικό πρόγραµµα παραγωγής (MPS) και τον προγραµµατισµό δυναµικότητας.  

 

7.4 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΕRP 

Τα συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning 

Systems) αποτελούν ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα που έχουν στόχο την 

υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.  Τα συστήµατα αυτά 

ενοποιούν όλες τις σηµαντικές δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς και όλες τις 

διαδικασίες σε ένα κεντρικό σύστηµα ελέγχου που παρέχει µια συνολική εικόνα για 

τη λειτουργία της επιχείρησης. 

 

Ασχολούνται µε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης µίας επιχείρησης µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να διασταυρωθούν µε τους επιχειρηµατικούς στόχους ενοποιώντας όλα τα τµήµατα 

της επιχείρησης. Έτσι, γίνεται εφικτή η γρήγορη, ακριβής και έγκαιρη µετάδοση της 

κάθε πληροφορίας (κόστος, υλικά και άλλα) µέσα την επιχείρηση.  Τα συστήµατα 

ERP στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των διαφόρων διαδικασιών µίας επιχείρησης και 

όχι των απαιτήσεων ενός τοµέα.  Προκειµένου να ενοποιηθούν οι διαδικασίες µίας 

επιχείρησης, τα δεδοµένα της εισάγονται σε µία µονάδα του ERP και στη συνέχεια 

αυτά είναι διαθέσιµα σε οποιαδήποτε άλλη µονάδα του ERP τα χρειάζεται. 
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Τα συστήµατα ERP αναλαµβάνουν την πλήρη µηχανοργάνωση όλων των τοµέων 

µια επιχείρησης.  Ένα σύστηµα ERP µπορεί να αποτελείται από ένα ή πολλά 

προγράµµατα, συνδεδεµένα µεταξύ τους ώστε να υπάρχει άµεση ανταλλαγή 

στοιχείων και να αποφεύγονται οι διπλές καταχωρήσεις.  Για παράδειγµα η 

καταχώρηση ενός τιµολογίου πώλησης αυτόµατα δηµιουργεί άρθρο στην λογιστική 

και αυτόµατα ελέγχει το υπόλοιπο αποθήκης για άµεση αναπαραγγελία σε 

περίπτωση χαµηλού stock. 

 
Η σύγχρονη µηχανογράφηση απαιτεί ERP συστήµατα και στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Η επιχείρηση σταµατάει να αναλώνει χρόνο στην καταχώρηση 

δεδοµένων και την διόρθωση λαθών και η διοίκηση στρέφει την προσοχή της στην 

εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και ανά πάσα στιγµή στην επιλογή ορθής 

στρατηγικής και αποφάσεων καθώς υποβοηθείται σηµαντικά από στοιχεία και 

ουσιαστική διοικητική πληροφόρηση 

 
Τα συστήµατα ERP αποτελούν την πιο πρόσφατη και πιθανότατα την πιο σηµαντική 

ανάπτυξη των συστηµάτων MRP και MRP II.  Συγκεκριµένα, περικλείουν όλα τα 

modules ενός MRP II αλλά µε διευρυµένη λειτουργικότητα.  Είναι εφαρµόσιµα σε 

όλους τους οργανισµούς, ενώ παράλληλα επιτρέπουν στα διευθυντικά στελέχη όλων 

των τµηµάτων να έχουν µία ενιαία εικόνα για το τι λαµβάνει χώρα σε όλη την 

επιχείρηση.  Τα περισσότερα συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων είναι 

σχεδιασµένα γύρω από ένα πλήθος ενοτήτων, καθένα από τα οποία µπορεί να σταθεί 

µόνο του ή σε συνδυασµό µε άλλα. 

 

Προσφέρουν ένα περιβάλλον ολοκληρωµένης πληροφοριακής παρακολούθησης 

της εµπορικής και οικονοµικής διαχείρισης, του προγραµµατισµού της παραγωγής 

και των απαιτούµενων πόρων, της διαχείρισης ποιότητας, της διαχείρισης 

αποθηκών, της ροής αποθεµάτων και τις διαδικασίες διανοµών, της κοστολόγησης, 

της διαχείρισης προµηθειών και της συντήρησης εξοπλισµού. 

 

Στόχος ενός συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων είναι η ολοκλήρωση των 

επιµέρους διαδικασιών µέσα στην επιχείρηση στις οποίες εµπλέκονται τα διάφορα 

τµήµατα (λογιστήριο, παραγωγή, πωλήσεις, κλπ.), έτσι ώστε να µπορεί αυτή να 

διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές της.  Η "ολοκλήρωση" 

αποτελεί και τη λέξη-κλειδί, αφού η εγκατάσταση ενός συστήµατος διαχείρισης 

επιχειρησιακών πόρων δηµιουργεί καλύτερες δοµές στην επιχείρηση, οι οποίες 
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επιτρέπουν στους εργαζόµενους να εργαστούν αποτελεσµατικότερα και πιο 

παραγωγικά. 

 

Τα αρχικά συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων χρησιµοποιούνται για να 

περιγράψουν ένα γενικό και αρκετά ασαφές σύνολο δραστηριοτήτων χάρη στις 

οποίες µια επιχείρηση διαχειρίζεται σηµαντικά τµήµατα των εργασιών της όπως ο 

σχεδιασµός νέων προϊόντων, η αγορά πρώτων υλών και ανταλλακτικών, η 

συντήρηση εξοπλισµού, η παρακολούθηση αποθήκης, η διαχείριση παραγγελιών και 

η εξυπηρέτηση πελατών.  Συνήθως, αποτελούνται από µια σειρά διαδικασίες, καθώς 

και λογισµικό κατασκευασµένο ειδικά για να τις υποστηρίζει. 

 

Με άλλα λόγια είναι ένα συµπαγές σύνολο εφαρµογών λογισµικού που υποστηρίζει 

ευρύ φάσµα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών και ένα επιχειρησιακό 

εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισµού των εργασιών στις κεντρικές 

και αποµακρυσµένες εγκαταστάσεις µιας επιχείρησης.  Επιτυγχάνουν τη 

συγκέντρωση των δεδοµένων, την ενοποίηση και ολοκλήρωση όλων των εφαρµογών 

µίας επιχείρησης και τον επανασχεδιασµό των επιχειρησιακών διαδικασιών, 

επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, την αύξηση της παραγωγικότητας, 

και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος µέσα από τη χρησιµοποίηση νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής.   

 

7.4.1  Πλεονεκτήµατα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

 

Οι λόγοι που οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί προµηθεύονται συστήµατα 

επιχειρησιακών πόρων είναι οι εξής: 

� Ταχύτερο γύρισµα αποθέµατος  

� Συγκρότηση όλων των µηχανογραφικών διαδικασιών κάτω από ένα ενιαίο 

µηχανογραφικό σύστηµα 

� Αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας 

� Βελτιωµένο service πελατών 

� Μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισµό του αποθέµατος, λιγότεροι έλεγχοι 

� Μειωµένοι χρόνοι setup 

� Ποιοτικά υψηλότερη εργασία 

� Πιο έγκαιρη συλλογή εσόδων και βελτιωµένες χρηµατορροές 
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7.4.2  Μειονεκτήµατα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

 

Τα κυριότερα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην εγκατάσταση ενός συστήµατος 

διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων είναι τα ακόλουθα: 

� Η εφαρµογή είναι δύσκολη 

� Το υψηλό οικονοµικό κόστος  

� Η ανάγκη για επιχειρησιακή αναδιοργάνωση 

� Οι απαιτήσεις σε εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο προσωπικό 

� Το κόστος εκπαίδευσης των εργαζοµένων µπορεί να είναι υψηλό 

� Μπορεί να προκύψουν ανεπιθύµητες συνέπειες (εργασιακό στρες, αντίδραση στην 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών κλπ) 

� Τα συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων τείνουν να επικεντρώνονται 

σε λειτουργικές αποφάσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος σε µια µικρή επιχείρηση ενδέχεται 

να µπορεί να γίνει, χωρίς ιδιαίτερο βαθµό δυσκολίας, µε τον ακόλουθο τρόπο.  

Στην αρχή αναγνωρίζονται οι µειωµένης αποδοτικότητας λειτουργίες της 

επιχείρησης λόγω χρησιµοποίησης χειρογραφικών ή µη κατάλληλων 

µηχανογραφικών συστηµάτων.  Τέτοιες λειτουργίες θα µπορούσαν για παράδειγµα, 

να είναι η λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών, η δηµιουργία αρχείων, η 

επεξεργασία κειµένου και άλλα. Στη συνέχεια, οι εργαζόµενοι της επιχείρησης 

που έχουν κάποια εµπειρία σε θέµατα Η/Υ αναζητούν τα κατάλληλα πακέτα 

εφαρµογών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών.  Έτσι, οι πιθανοί 

προµηθευτές των προγραµµάτων παρουσιάζουν τα προγράµµατα τους και η 

επιχείρηση επιλέγει εκείνο που καλύπτει καλύτερα και οικονοµικότερα τις ανάγκες 

των χρηστών.  Στη συνέχεια, αγοράζεται το υλικό που µπορεί να "τρέξει" τα 

προγράµµατα αυτά, εισάγονται στο σύστηµα το λογισµικό και τα επιχειρησιακά 

δεδοµένα, µε αποτέλεσµα ο οργανισµός να έχει ένα πληροφοριακό σύστηµα 

που καλύπτει τις απαιτήσεις των χρηστών. 

Η προσέγγιση αυτή αν και πολλές φορές µπορεί να ικανοποιήσει σε µεγάλο βαθµό τις 

ανάγκες µιας µικρής επιχείρησης, δεν είναι δυνατό να υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός 

περισσότερου πολύπλοκου συστήµατος για µεγαλύτερες επιχειρήσεις.  Οι οργανισµοί 

αυτοί πιθανόν να αναλύουν και να σχεδιάζουν µόνοι τους παρόµοια συστήµατα ή να 

προσλαµβάνουν ειδικευµένους συµβούλους για την ανάπτυξη τους. 

Όµως, για ακόµη µεγαλύτερους οργανισµούς είναι αναγκαίο να γίνεται καλύτερη 

αναγνώριση των απαιτήσεων των χρηστών και αποτελεσµατικότερη σχεδίαση των 

συστηµάτων που θα καλύπτουν τις ανάγκες αυτές.  Ο σχεδιασµός των 

πληροφοριακών συστηµάτων θα πρέπει επιπρόσθετα να λαµβάνει υπ’ όψιν 

αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου και ασφάλειας, πιθανές µελλοντικές ανάγκες των 

χρηστών, καθώς επίσης και αναγκαίες τροποποιήσεις από τη λειτουργία του 

συστήµατος για την ικανοποίηση των πληροφοριακών απαιτήσεων.  Παράλληλα, 

δίνεται µεγαλύτερη έµφάση στην κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζοµένων, ώστε να 

χρησιµοποιούν αποτελεσµατικότερα τα πληροφοριακά συστήµατα.  Όταν το σύστηµα 

(υλικό, λογισµικό, χρήστες) λειτουργεί, απαιτείται η συνεχής συντήρηση του, να 

επιβεβαιώνεται ότι συνεχίζει να καλύπτει νέες πληροφοριακές απαιτήσεις των χρηστών, 

που οφείλονται στο διαρκώς µεταβαλλόµενο επιχειρησιακό περιβάλλον. 
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Βέβαια, τα παραπάνω προϋποθέτουν όχι µόνο ανθρώπους διάφορων ειδικοτήτων, 

αλλά και σηµαντικές επενδύσεις για την απόκτηση και λειτουργία του συστήµατος.  

Για το λόγο αυτό τα πληροφοριακά συστήµατα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο, 

ώστε να περιορίζουν τα προβλήµατα υλοποίησης στο ελάχιστο δυνατό βαθµό.  Κατά 

συνέπεια, η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων αποτελεί µια δυναµική 

διαδικασία, η οποία απαιτεί τον καλύτερο δυνατό καθορισµό των αναγκών των 

χρηστών και την αποτελεσµατικότερη σχεδίαση του συστήµατος. 
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ΒΕΡΑΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η ΒΕΡΑΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. είναι µία αµιγώς ελληνική µικροµεσαία εταιρεία, η 

οποία ιδρύθηκε το 1985 από τον Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο, Σχεδιαστή Μηχανολόγο, 

µε ειδικότητα στη µελέτη, σχεδιασµό και κατασκευή ερευνητικών ιδιοκατασκευών και 

προϊστάµενο του αντίστοιχου τµήµατος του ΕΚΕΦΕ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 

Κύριο αντικείµενο και δραστηριότητα της είναι η ανάπτυξη, η παραγωγή και η 

συσκευασία καλλυντικών προϊόντων για λογαριασµό τρίτων-φασόν. 

Εξειδίκευση της η συσκευασία σε φακελάκια –δείγµατα- µονοδόσεις. 

Αποτελεί µία πλήρως οργανωµένη και καθετοποιηµένη επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών σε τρίτους.Η έδρα της, 

όπου και λειτουργεί από το Νοέµβριο 

του 1999, βρίσκεται στο Γέρακα 

Αττικής.  Πρόκειται για ιδιόκτητο και 

λειτουργικό χώρο, ο οποίος έχει 

κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα 

πρότυπα και τους κανόνες υγιεινής 

και ασφαλείας.   

Σήµερα απασχολεί περίπου 30 άτοµα προσωπικό. 

Κύρια της δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών σε εταιρίες του κλάδου 

καλλυντικών προϊόντων και όχι µόνο, οι οποίες περιλαµβάνουν την παραγωγή σε: 

o Νέα καλλυντικά προϊόντα περιποίησης προσώπου, σώµατος, µαλλιών και 

προϊόντων υγιεινής. 

o Καλλυντικά προϊόντα σε φακελάκια-δείγµατα, σωληνάρια, µπουκάλια και 

βάζα. 

o Kαλλυντική µάζα- ηµιέτοιµο (bulk), συµπεριλαµβανοµένων αλκοολούχων και 

εύφλεκτων µορφών. 

o Εµποτισµένα αρωµατικά µαντηλάκια 

o Συσκευασµένες Χαρτοπετσέτες Πολυτελείας, σε ατοµική συσκευασία, για τους 

χώρους εστίασης µε δυνατότητα επιπλέον εισαγωγής αρωµατικού µαντηλιού και 

οδοντογλυφίδας. 

Το εξειδικευµένο αντικείµενο της εταιρείας, η σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 

κατασκευασµένη παραγωγική µονάδα της, η πρωτοποριακή τεχνολογία και 

τεχνογνωσία που διαθέτει η VERAL την καθιστούν πρωτοπόρο για τα ελληνικά 
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δεδοµένα εταιρεία, γεγονός που δικαιολογεί την εδραίωση της στην ελληνική αγορά, 

αλλά και τη συνεχώς αυξανόµενη φήµη της και επέκταση στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Η VERAL κατέχει ισχυρή θέση στην ανταγωνιστική ελληνική αγορά διαθέτοντας ένα 

ευρύ δίκτυο σηµαντικών πελατών στο χώρο των καλλυντικών προϊόντων και 

ιδιαίτερα στην κατηγορία των φυσικών καλλυντικών προϊόντων.  Οι πιο σηµαντικοί 

είναι:  Ανελόρ (L’Oréal Hellas), Unilever Hellas, Beiersdorf Hellas, Apivita, Hellenica, 

Κορρές, Μέγα ΑΕ, Μαρινόπουλος-Sephora, Γρ.Σαράντης, Plias-Παπουτσάνης, ενώ 

προσανατολίζεται και στην διεθνή αγορά, απαριθµώντας ήδη επιτυχηµένες 

συνεργασίες  στη Γαλλία. 

Η φιλοσοφία και οι αξίες όλων των ανθρώπων που στελεχώνουν την εταιρία, 

περιστρέφονται γύρω από τη διαρκή επίτευξη της ποιότητας σε όλους τους τοµείς της 

δραστηριότητάς της.   

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρωταρχική επιδίωξη της VERAL, είναι να προσφέρει 

προϊόντα µε άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που να ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των πελατών.  

Η εταιρία έχοντας ως αντικειµενικό σκοπό την παροχή ποιοτικά άριστων προϊόντων 

και την µακροπρόθεσµη εδραίωση της στο χώρο: 

Συµµορφώνεται και λειτουργεί στα πλαίσια της ισχύουσας ευρωπαϊκής νοµοθεσίας  

Είναι πιστοποιηµένη από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) για όλο το 

φάσµα των παραγωγών και συσκευασιών που πραγµατοποιεί.  

Λειτουργεί και επιθεωρείται συνεχώς για την σύµφωνη λειτουργία της µε τα GMPs. 

Είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000 στους τοµείς 

σχεδιασµού, παραγωγής και συσκευασίας καλλυντικών προϊόντων και προϊόντων 

χαρτιού σε ατοµικές συσκευασίες καθώς και εκτυπώσεις φλεξογραφίας. 

Είναι εξοπλισµένη µε µικροβιολογικό εργαστήριο για τον έλεγχο πρώτων υλών, 

υλικών συσκευασίας, ηµιετοίµων και ετοίµων προϊόντων, υγιεινής χώρων και 

εξοπλισµού παραγωγής. 

Είναι πιστοποιηµένη από το ICEA (the Ethical and 

Environmental Certification Institute), σύµφωνα µε το 

πρότυπο Eco Bio Cosmetics (DTR 06), για την 

παραγωγή και συσκευασία Βιολογικών και Φυσικών 

Καλλυντικών Προϊόντων. 
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Η VERAL, λειτουργώντας ως υποκατασκευαστής των εταιριών καλλυντικών, έχει 

κατανοήσει το πόσο σηµαντικό είναι το να µπορεί να προσαρµοστεί στις διαφορετικές 

ανάγκες και επιθυµίες του κάθε πελάτη. 

Σε αυτό το πλαίσιο και ανάλογα µε τον τρόπο εργασίας του κάθε πελάτη της η 

VERAL προσαρµόζεται και προσφέρει υπηρεσίες:  

• Πλήρους υποστήριξης πελάτη σε υπηρεσίες φασόν:  Σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές και τις κατευθυντήριες οδηγίες των πελατών της η VERAL 

αναλαµβάνει όλο το φάσµα των εργασιών για λογαριασµό των πελατών της, από την 

ανάπτυξη της φόρµουλας, την προµήθεια των α υλών και των υλικών συσκευασίας, 

την παραγωγή του bulk και την συσκευασία του τελικού προϊόντος, µέχρι το τελευταίο 

του στάδιο, έτοιµο προϊόν για την τοποθέτηση του στο ράφι προς κατανάλωση. 

• Παροχής τµηµατικών υπηρεσιών φασόν: 

Σε αυτή την περίπτωση, οι πελάτες παρέχουν και παραδίδουν έτοιµο το bulk τους ή 

και τα υλικά συσκευασίας τους και η VERAL σε συνεργασία πάντα µε τον πελάτη 

αναλαµβάνει την υπηρεσία της συσκευασίας τους σε φακελάκια, βάζα, µπουκάλια ή 

σωληνάρια. 

 

Η VERAL διαθέτοντας πλήρως εξοπλισµένες και υψηλών προδιαγραφών γραµµές 

παραγωγής προσφέρει ευέλικτες λύσεις συσκευασίας.  

απτύσσει, παράγει, συσκευάζει και διανέµει προς 

όφελος των πελατών της καλλυντικά προϊόντα.  

Συνεχής της προσπάθεια είναι να προσφέρει 

πρωτοποριακές προτάσεις για την υποστήριξη των 

στόχων των πελατών της και τις νέες κυκλοφορίες 

προϊόντων τους.Στοχεύει διαρκώς στην επέκταση των 

δραστηριοτήτων της και της τεχνολογικής της ικανότητας 

καθώς και στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της, έτσι 

ώστε να προσφέρει µια όλο και πιο µεγάλη, πιο προσαρµοσµένη και πιο αποδοτική 

πλατφόρµα υπηρεσιών για τους πελάτες της. 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ VERAL  

Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται στη σύγχρονη παραγωγική µονάδα της εταιρείας 

που είναι πιστοποιηµένη µε ενοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας και 

περιβάλλοντος κατά ISO 9001.  Στα πλαίσια της εφαρµογής του ISO οι 

εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργούν φιλικά προς το περιβάλλον σε όλα τα 

επίπεδα. Τηρείται αυστηρά η περιβαλλοντική νοµοθεσία και όλες τις σηµαντικές 

περιβαλλοντικές παραµέτρους που σχετίζονται µε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Σε αυτό το περιβάλλον οι VERAL προσφέρει : 

Εµποτισµένα µαντηλάκια σε φακελάκια 

Η παραγωγή τους γίνεται κάτω από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας ενώ 

ελέγχονται µικροβιολογικά και δερµατολογικά.  

∆ιατίθενται σε µεγάλη γκάµα µορφών, µε 

ιδιαίτερες φόρµουλες αρωµατικών 

διαλυµάτων ακόµα και µε αντισηπτικές 

ιδιότητες, που αναπτύσσονται στο 

εργαστήριο της εταιρείας. 

Εµποτίζονται σε διηθητικό χαρτί ή ποικιλία 

πανιών non woven (ποικιλία υφάνσεων, 

συνθέσεων, cotton, υφή γάζας, κτλ), 

καλύπτοντας τις απαιτήσεις των πελατών.  

 

Συσκευασµένες χαρτοπετσέτες πολυτελείας  

Η VERAL διαθέτει µηχανή παραγωγής χαρτοπετσετών πολυτελείας σε ατοµικές 

συσκευασίες, πλήρους αυτοµατοποιηµένης 

τροφοδοσίας µε τη δυνατότητα εισαγωγής εµποτισµένου 

αρωµατικού µαντηλιού και οδοντογλυφίδας. 

το τελικό προϊόν που προκύπτει περιλαµβάνει 

συσκευασµένη 3φυλλη χαρτοπετσέτα πολυτελείας 

40x40cm µε συσκευασµένη ή µη οδοντογλυφίδα και 

δυνατότητα ένθεσης αρωµατικού µαντηλιού. 

Τόσο η χαρτοπετσέτα όσο και το µαντηλάκι τυπώνονται 

µε το σχεδιαστικό του πελάτη, ενώ συσκευάζονται 

αυτόµατα ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή του 

προϊόντος.  
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Ανάπτυξη και Παραγωγή Καλλυντικού Ηµιετοίµου 

Σε συνεργασία µε τους πελάτες της και ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η VERAL 

προτείνει φόρµουλες και συνταγές, ανταποκρινόµενες στις εξειδικευµένες απαιτήσεις 

του κάθε πελάτη της.  

Σε καζάνια παραγωγής καλλυντικών προϊόντων, µε σύστηµα οµογενοποιήσης και 

κενό, παράγει υπό τις πιο αυστηρές προδιαγραφές την καλλυντική µάζα, η οποία και 

προορίζεται για περαιτέρω δευτερογενή συσκευασία. 

 

Συσκευασία σε Φακελάκια-Σωληνάρια-Μπουκάλια & Βάζα 

Η σχεδίαση και κατασκευή από τον ιδρυτή της εταιρίας, µιας 

µηχανής για τη συσκευασία προϊόντων σε φακελάκια, 

απέδωσε καρπούς και έτσι η VERAL το 1989 ξεκίνησε 

συνεργασία µε τις µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου των 

καλλυντικών, για τη συσκευασία καλλυντικών προϊόντων.   

Αυτή είναι και η δραστηριότητα που την καθιέρωσε στον ελληνικό χώρο:  

Η συσκευασία καλλυντικών προϊόντων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως: 

κρέµες, gels, σαµπουάν, υγρά διαλύµατα, µάσκες κλπ. σε φακελάκια-δείγµατα. 

Με 12 πλέον κάθετες µηχανές συσκευασίας καλλυντικών προϊόντων σε φακελάκια, 

πλήρως αυτοµατοποιηµένες η εταιρεία είναι σε θέση πλέον να προσφέρει λύσεις 

ακόµα και σε προϊόντα υψηλών απαιτήσεων (π.χ. συσκευασία σε αδρανή 

ατµόσφαιρα). 

Σε συνέχεια ζήτησης των πελατών της η VERAL επέκτεινε τις δραστηριότητες της 

δίνοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα συσκευασίας προϊόντων µε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, όπως: κρέµες, gels, οδοντόκρεµες, σαµπουάν, µάσκες κλπ. σε 

πλαστικά ή αλουµινένια σωληνάρια, σε βάζα και µπουκάλια. 
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∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆ιαθέτοντας πρωτοποριακή τεχνολογία και τεχνογνωσία, η VERAL συσκευάζει τα 

προϊόντα µε τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, καλύπτοντας την ανάγκη των 

πελατών για την πώληση άριστων ποιοτικά προϊόντων τόσο στον τελικό Έλληνα όσο 

και τον παγκόσµιο καταναλωτή.  

Εστιάζοντας στην τελειοποίηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών της, µέσω της συνεχούς βελτίωσης της 

οργάνωσής, του συστήµατος ποιότητας της και των 

κατασκευαστικών της πρακτικών, ανταποκρίνεται µε 

τον καλύτερο τρόπο στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες των πελατών της . 

∆ιαθέτει εργαστήριο ανάπτυξης νέων προϊόντων, το οποίο είναι στελεχωµένο µε 

εξειδικευµένους και έµπειρους χηµικούς που δηµιουργούν καινοτόµες µεθόδους και 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας για λογαριασµό των 

πελατών της.  

Η VERAL συνεργάζεται µε τους πελάτες της για την παροχή λύσεων µε βιολογικά 

συστατικά, χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και ελάχιστη χρήση των πλαστικών και 

άλλων µη-πράσινα υλικά.  

Επιπλέον, υποστηρίζει τους πελάτες µας στην ανάπτυξη και την παραγωγή των 

γραµµών παραγωγής φυσικών καλλυντικών.  

Το εσωτερικό τµήµα τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του µηχανολογικού 

εξοπλισµού της VERAL ικανοποιεί την ανάγκη του σχεδιασµού και της ανάπτυξης 

νέων µηχανολογικών εξοπλισµών. 

Το καθετοποιηµένο τεχνικό της τµήµα είναι σε θέση να προτείνει στον πελάτη 

ατοµικές λύσεις, υλοποιώντας τις ανάγκες για δηµιουργία νέων, ελκυστικών και 

πρωτότυπων µορφών συσκευασίας.  

Η παραγωγή της VERAL απαρτίζεται από 15 κάθετες µηχανές συσκευασίας 

καλλυντικών προϊόντων σε φακελάκια, πλήρως αυτοµατοποιηµένες που µπορούν και 

προσφέρουν λύσεις ακόµα και σε προϊόντα υψηλών απαιτήσεων (π.χ. συσκευασία 

σε αδρανή ατµόσφαιρα). 

∆ιαθέτει τη δυνατότητα συσκευασίας καλλυντικών προϊόντων µε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά όπως: κρέµες, gels, σαµπουάν, υγρά διαλύµατα, µάσκες κλπ. 

Ένα ακόµη ισχυρό προϊόν της VERAL που την έχει τοποθετήσει και σε χώρους 

εστίασης είναι τα εµποτισµένα αρωµατικά µαντηλάκια και οι συσκευασµένες 

χαρτοπετσέτες. 
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Η VERAL διαθέτει: 

• υπερσύγχρονη µηχανή συσκευασίας καλλυντικών προϊόντων σε πλαστικά ή 

αλουµινένια σωληνάρια, αυτόµατης τροφοδοσίας,  

• καζάνια παραγωγής καλλυντικών προϊόντων, µε σύστηµα οµογενοποιήσης 

και κενό.  

• Οριζόντια καρτονέτα µε κλείσιµο «tuck-in», αυτόµατης τροφοδοσίας. 

• Σύστηµα αυτόµατης εισαγωγής οδηγιών χρήσης. 

• ∆υνατότητα συσκευασίας 

προϊόντων ή οµάδας προϊόντων 

οποιουδήποτε σχήµατος. 

• Μηχανή επικόλλησης 

ετικετών σε µπουκάλια και βάζα. 

• ∆υνατότητα επικόλλησης 

µίας ή δύο ετικετών σε στρογγυλές, 

παραλληλόγραµµες ή οβάλ συσκευασίες. 

• Εκτυπωτική µηχανή φλεξογραφίας µε δυνατότητα εκτύπωσης µέχρι και πέντε 

χρώµατα στα υλικά συσκευασίας των φακελιδίων. 

• Μηχανή παραγωγής χαρτοπετσετών πολυτελείας σε ατοµικές συσκευασίες, 

πλήρους αυτοµατοποιηµένης τροφοδοσίας µε τη δυνατότητα εισαγωγής 

εµποτισµένου αρωµατικού µαντηλιού και οδοντογλυφίδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: TO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ VERAL  

9.1 Η ανάγκη ανάπτυξης συστήµατος ERP 

Με τους ταχείς ρυθµούς ανάπτυξης που παρουσίασε η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, 

έγινε επιτακτική η ανάγκη για την δηµιουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος που 

θα διαχειριζόταν την αυξανόµενη ροή δεδοµένων τόσο σε διοικητικό επίπεδο αλλά 

κυρίως σε επίπεδο παραγωγής.   

Ενώ η επιχείρηση ανέπτυσσε τις πωλήσεις της και ο τζίρος ανέβαινε συνεχώς το 

φαινόµενο ανάλωσης πολύτιµου χρόνου, κυρίως από τα διοικητικά στελέχη της 

εταιρείας, σε επαναλαµβανόµενες και χρονοβόρες διαδικασίες γινόταν όλο και πιο 

έντονο ενώ πολύ συχνά υπήρχαν παράπονα από τους πελάτες για αργή 

εξυπηρέτηση και ελλιπή ενηµέρωση για την κατάσταση της παραγγελίας τους. 

 

Επιπλέον, οι κωδικοί ειδών που πολλαπλασιάστηκαν, οι νέες φάσεις παραγωγής 

που προστέθηκαν, η καθετοποίηση της παραγωγής και η πολυπλοκότητα της 

πληροφόρησης από και προς τους συνεργάτες της εταιρείας (προµηθευτές και 

πελάτες), οδήγησαν στην απόφαση δηµιουργίας ενός in-house συστήµατος του 

οποίου η ανάπτυξη σχεδιάστηκε βάσει των αναγκών της εταιρείας. 

 
Ως σύµβουλος ανάπτυξης του βιοµηχανικού λογισµικού επιλέχθηκε η εταιρεία 

ADASoft λόγω της πολυετούς εµπειρίας και εξειδίκευσής της σε συστήµατα 

οργάνωσης παραγωγής και βιοµηχανικής διοίκησης.  Η βάση δεδοµένων RDBMS 

που χρησιµοποιήθηκε είναι η Microsoft SQL Server 7 ενώ η ανάπτυξη του 

λογισµικού έγινε σε γλώσσα Visual Basic 6.0.  Το σύστηµα είναι εγκατεστηµένο στο 

υπάρχον δίκτυο LAN της εταιρείας και σήµερα λειτουργεί σε έναν εξυπηρετητή 

(server) και σε τέσσερα τερµατικά (clients).  Έχει ήδη προγραµµατιστεί και εγκριθεί 

από την εταιρεία η επέκταση του εξοπλισµού µε αγορά handheld τερµατικών, 

barcode scanners, ασύρµατα access points, ασύρµατες κάρτες δικτύου που 

απαιτούνται για τα επόµενα modules του συστήµατος που βρίσκονται ήδη σε φάση 

ανάπτυξης, ενώ ήδη έχουν εγκατασταθεί και εκτυπωτές ετικετών barcode. 

Τα υποσυστήµατα (modules) της εφαρµογής που έχουν ήδη αναπτυχθεί και 

αναλύονται στην συνέχεια του κεφαλαίου είναι τα ακόλουθα : 

� Υποσύστηµα Γενικών Στοιχείων (General Information Module) 

� Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Προϊόντων (Product Management Module)  

� Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Παραγωγής (Production Module) 
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Ενώ είχε ήδη εγκατασταθεί επιτυχώς το custom made ERP της εταιρείας ADAsoft, το 

οποίο και βοήθησε στην επαρκή οργάνωση και µηχανογράφηση της αποθήκης της 

ΒΕΡΑΛ, η εταιρεία σύντοµα διαπίστωσε την ανάγκη ενοποίησης των πληροφοριακών 

της συστηµάτων, έτσι ώστε να ενσωµατωθεί τόσο η εµπορική διαχείριση όσο και το 

λογιστικό της τµήµα καθώς και το σύστηµα διαχείρισης της παραγωγής της 

(production management system).σε ένα κοινό πληροφοριακό σύστηµα. 

Έτσι το 2008 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και παραµετροποίηση του Business 

ERP της Singular Logic, ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) που διαχειρίζεται πλέον και την παραγωγή της εν 

λόγω εταιρείας. 

Η εµπειρία της Singular Logic στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και την υποστήριξη 

Πληροφοριακών Συστηµάτων ERP σε πλήθος επιχειρήσεων στην Ελλάδα ήρθε να 

καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργικότητας της VERAL. 

∆ιαθέτοντας µία ευέλικτη πλατφόρµα και εύχρηστο περιβάλλον ενοποίησε 

αποτελεσµατικά όλες τις λειτουργίες και τις πληροφορίες της εταιρείας σε ένα ενιαίο 

παραθυρικό περιβάλλον εργασίας.  

Το σύγχρονο αυτό περιβάλλον προσέφερε µοναδικά επιχειρηµατικά οφέλη στη Veral, 

καθώς απετέλεσε άµεσα εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγικότητας και 

της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. 

Το ενιαίο αυτό Πληροφοριακό Σύστηµα ήρθε και επεξεργάστηκε όλες τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες πληροφόρησης της VERAL, ενώ παράλληλα 

διασυνδέθηκε µε το Πληροφοριακό Σ ύστηµα εξυπηρέτησης πελατών της, το CRM. 

Επιπλέον ήρθε και κάλυψε µηχανογραφικά όλες τις βασικές λειτουργίες της 

επιχείρησης διαθέτοντας µοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως: 

• Ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας όπου όλα τα υποσυστήµατα επικοινώνησαν 

αυτόµατα µεταξύ τους χωρίς την προσθήκη ετερογενών εφαρµογών 

• Εκτεταµένη λειτουργικότητα που προσαρµόστηκε στις ιδιαιτερότητες της 

επιχείρησης  

• Απόλυτη παραµετρικότητα µε δυνατότητα απεριορίστου αριθµού ιεραρχικών 

κατηγοριών και ειδικών πεδίων για κάθε βασική οντότητα της εφαρµογής 

• Αµφίδροµη επικοινωνίας µε δηµοφιλείς εφαρµογές office automation 

(π.χ.Microsoft excel) που εµπλούτισαν και συµπλήρωσαν τη συνολική 

λειτουργικότητα του συστήµατος. 
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Από το πληροφοριακό σύστηµα της εταιρείας ADASoft λειτουργεί ακόµα µόνο το 

υποσύστηµα διαχείρισης της αποθήκης µε ένα πολύ εύχρηστο περιβάλλον 

δηµιουργίας και εκτύπωσης ετικετών που βοηθά στην οργάνωση της αποθήκης και 

τη σήµανση όλων των ειδών της παραγωγής, από α’ ύλες έως και τα έτοιµα 

προϊόντα. 
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9.2 ∆ιάγραµµα ανάπτυξης συστήµατος ERP της εταιρείας 

Σχήµα 1 
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9.3 Module Βιοµηχανικής Παραγωγής 

 
9.3.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Παραγωγές / Αναλώσεις 

Ως αµιγώς παραγωγική εταιρεία η VERAL έχει στην καθηµερινή της δραστηριότητα 

την ανάλωση πλήθος α υλών και υλικών συσκευασίας.  Το γεγονός δε ότι παράγει 

για λογαριασµό 3ων κάνει ακόµη πιο σύνθετη τη διαδικασία αυτή, καθώς πρέπει να 

παρέχει σωστή και άµεση πληροφόρηση στους πελάτες της για την κατάσταση των 

υλικών που αναλώνονται καθώς και το υπόλοιπο αυτών που παραµένουν στην 

αποθήκη της VERAL για περαιτέρω επεξεργασία και µελλοντική χρήση. 

Μιλάµε δηλαδή για πλήθος κωδικών που πρέπει να παρακολουθούνται µε ακρίβεια. 

Το module της βιοµηχανικής παραγωγής του Πληροφοριακού Συστήµατος έχει 

στηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να υποστηρίζει επαρκώς το κύκλωµα της παραγωγής 

της VERAL καταγράφοντας και καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες που λαµβάνουν 

χώρα. 

Σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας εισάγονται στο Σύστηµα 

πληροφορίες που ενηµερώνουν τις αποθήκες για τα αποθέµατα υλικών, τις εντολές 

παραγωγής για την εξέλιξη των παραγωγών και συνολικά των εργασιών, ενώ 

παράλληλα αποτελούν το συγκριτικό µε ότι περιγράφεται στις προδιαγραφές 

παραγωγής. 

Ένα από τα αρχικά στάδια της παραγωγής µιας καλλυντικής µάζας είναι η ζύγιση των 

επιµέρους α υλών που συµµετέχουν στην παραγωγή της. 

Τόσο λοιπόν κατά το στάδιο της ζύγισης όσο και κατά την παραγωγική διαδικασία οι 

χειριστές σε ειδικά διαµορφωµένα έντυπα συµπληρώνουν τα υλικά έναρξης και 

λήξης.  Για την παραγωγή κάθε προϊόντος συµπληρώνονται µε σχολαστικότητα τα 

είδη και τα υλικά που αναλώνονται, αναφέροντας τις παρτίδες και τους αριθµούς 

δελτίων ελέγχου τους. 

Στη συνέχεια αυτές οι πληροφορίες εισάγονται στο Πληροφοριακό Σύστηµα, στο 

οποίο ζητείται και συµπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

• Είδος κίνησης: ∆ηλώνεται ο κωδικός είδους που αναλώνεται ή παράγεται µε 

την πλήρη του περιγραφή 

• Εντολή παραγωγής: Συµπληρώνεται η εντολή παραγωγής της κίνησης 

παραγωγής /ανάλωσης 

• Κέντρο επεξεργασίας: Πεδίο σύνδεσης όπου επιλέγεται το κέντρο 

επεξεργασίας στο οποίο πραγµατοποιείται η κίνηση. 
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• ∆ιεργασία: Πεδίο Σύνδεσης όπου επιλέγεται η διεργασία για την οποία 

πραγµατοποιείται η κίνηση.  Η σύνδεση γίνεται µε τις φάσεις της εντολής 

παραγωγής. 

• Ηµεροµηνίες Έναρξης και Λήξης:  Πεδία ηµεροµηνίας, στα οποία 

καταχωρούνται οι ηµεροµηνίες κίνησης και οι ακριβείς ώρες έναρξης και λήξεως τους.  

• Αποθήκη:  Πεδίο Σύνδεσης στο οποίο δηλώνεται η Αποθήκη που θα 

ενηµερώσει η κίνηση. 

• Ποσότητα:  Συµπληρώνεται η ποσότητα του Είδους που παράγεται ή 

αναλώνεται 

 

 

Με την ολοκλήρωση αυτών των καταχωρήσεων ενηµερώνεται αυτόµατα η αποθήκη 

και τα αποθέµατα των αντίστοιχων υλικών, ενώ παράλληλα από την προδιαγραφή 

παραγωγής του είδους που παράγεται κάθε φορά, προκύπτουν οι φύρες και η 

απόκλιση από την πρότυπη προδιαγραφή παραγωγής κατά τη συγκεκριµένη 

παραγωγή. 

Για είδη µε τρόπο διαχείρισης παρτίδα και προκειµένου να επιλεχθεί η 

καταλληλότερη κάθε φορά παρτίδα, στην περίπτωση που οι παρτίδες του είδους µε 

διαθέσιµο υπόλοιπο είναι περισσότερες της µίας, η εφαρµογή εµφανίζει µία λίστα 
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επιλογής από την οποία επιλέγεται η επιθυµητή προς ανάλωση παρτίδα, δεδοµένου 

ότι η εταιρεία τηρεί µέθοδο αποτίµησης FIFO. 

 

Παραλαβές 

Στο module της προηγµένης βιοµηχανικής παραγωγής που αναπτύσσουµε παρακάτω 

γίνεται λεπτοµερής περιγραφή της διαχείρισης των προµηθειών και των αγορών στη 

VERAL.   

Κατόπιν µίας παραγγελιοδοσίας στον προµηθευτή για συγκεκριµένα υλικά, αναµένεται 

η παραλαβή και η αποθήκευση των προµηθευόµενων υλικών, είτε πρόκειται για υλικά 

3ων, είτε για υλικά που ανήκουν στην VERAL. 

Τα υλικά που παραγγέλλονται µπορεί να είναι τα ακόλουθα: 

i) Υλικά συσκευασίας / φόιλ  

ii) Υλικά συσκευασίας για δευτερογενή συσκευασία (κουτιά, έντυπα, κτλ), 

σωληνάρια, βάζα, µπουκάλια, και άλλα. 

iii) Α Ύλες για τη παραγωγή καλλυντικών µαζών, χαρτιών εµποτισµού και χαρτιών 

χαρτοπετσέτας  

iii) Ηµιέτοιµα καλλυντικών για συσκευασία φασόν –στην περίπτωση που το bulk 

παραδίδεται έτοιµο. 

Είναι ευνόητο ότι εφόσον τα προµηθευόµενα υλικά λαµβάνουν µέρος στις παραγωγικές 

διαδικασίες επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα του τελικού προϊόντος.   

Για αυτό το λόγο, είναι σηµαντικό να γίνονται σχολαστικά όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. 

Η ιδιοκτησία του πελάτη αντιµετωπίζεται πάντα µε προσοχή, χωρίς όµως να 

ακολουθείται διαφορετική διαδικασία από τα υλικά που ανήκουν στην εταιρία.  

Όπου αναφέρεται ιδιοκτησία του πελάτη νοούνται όλα τα προσωπικά δεδοµένα που 

εισέρχονται στην εταιρεία, συνταγές, πνευµατικά δικαιώµατα, κτλ. 

Με την άφιξη και την παραλαβή της παραγγελίας γίνεται ο µετασχηµατισµός της 

παραγγελίας αγοράς σε παραστατικό διακίνησης αγορών, συνήθως δελτίο αποστολής. 

Με αυτό τον τρόπο βλέπουµε τον κωδικό και την περιγραφή του είδους, την ποσότητα 

της παραγγελίας, ενώ οι συνδεδεµένοι τιµοκατάλογοι αγορών φέρνουν την 

αναµενόµενη τιµή αγοράς, βάσει της ποσότητας.   
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Αν υπάρχει απόκλιση από την παραγγελθείσα ποσότητα, και εφόσον είναι επιτρεπτή, 

καταχωρείται η παραληφθείσα, της οποίας πρέπει να υπάρχει αντιστοίχιση της 

πραγµατικής µε αυτή που το δελτίο αποστολής αναφέρει.   

Αυτόµατα µε αυτή την καταχώρηση ενηµερώνεται ο κωδικός του είδους, αυξάνοντας 

αντίστοιχα το προοδευτικό του υπόλοιπο, ο αποθηκευτικός χώρος στον οποίο το είδος 

ανήκει, καθώς και οι παρτίδες των ειδών.   
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Κοστολόγηση Παραγωγής 

Κοστολόγηση είναι µία διαδικασία που αφορά τα είδη και εκτελείται προκειµένου να 

υπολογισθεί η αξία αποθέµατος και το κόστος στα πλαίσια µίας κοστολογικής 

περιόδου.  Στόχος είναι κάθε είδος-προϊόν να µετατραπεί σε υποδοχέα και να 

συγκεντρώσει πάνω του Α & Β Ύλες και παραγωγικές δαπάνες. 

Κατόπιν αιτήµατος αναπτύχθηκε κοστολόγηση προσαρµοσµένη στις ανάγκες της 

VERAL, για να µπορέσει η επιχείρηση να κατανείµει το σύνολο των δαπανών και των 

εξόδων της (αναλώσεις παραγωγής, γενικά βιοµηχανικά έξοδα, µισθοδοσία) στα 

παραγόµενα προϊόντα.   

Ως κέντρα κόστους επιλέχθηκαν τόσο φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας όσο και 

τα ίδια τα προϊόντα. 

Συγκεκριµένα, έγινε διάκριση και καταµερισµός των εξόδων στις ακόλουθες 

κατηγορίες- τύπους εξόδων: 

• Άµεσα Εργατικά- Έξοδα Προσωπικού 

• Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα 

• Έξοδα Πωλήσεων 

• Έξοδα ∆ιοίκησης 

• Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης και 

• Έξοδα ∆ιευθυνόντων  

Κάθε λογαριασµός ξεχωριστά της γενικής λογιστικής του ΓΛΣ που αφορά τα έξοδα 

της εταιρείας αναλυµένος στην τελευταία του βαθµίδα, εντάχθηκε ακέραιος ή ακόµη 

και ποσοστιαία στις παραπάνω κατηγορίες. 

∆ηµιουργήθηκαν, για τους λόγους της κοστολόγησης δύο λογαριασµοί αναλυτικής 

λογιστικής όπου αντιστοιχίζονται τα έξοδα και δηµιουργούν τα αντίστοιχα άρθρα. 

Ως µηχανισµός κατανοµής δαπανών, δείκτης και καταλύτης επιλέχθηκαν οι 

ανθρώπινες εργατοώρες σε συνδυασµό µε τις µηχανές παραγωγής.  Οι χειριστές 

παραγωγής πέρα από το είδος, την παραχθείσα ποσότητα και τις ποσότητες των 

υλών και των υλικών που αναλώνουν, συµπληρώνουν στα φύλλα παραγωγής κατά 

την παραγωγική διαδικασία τις ακριβείς ώρες που απασχολήθηκαν στην παραγωγή 

του συγκεκριµένου προϊόντος.  

Αυτές οι χρονικές πληροφορίες καταχωρούνται στο πρόγραµµα και συµµετέχουν στη 

διαδικασία της κοστολόγησης. 

Έτσι λοιπόν συγκεντρώνονται τα απαραίτητα για τη διαδικασία της κοστολόγησης 

στοιχεία που αφορούν κτήσεις και δηµιουργούνται οι αντίστοιχες εγγραφές.   

Βάσει αυτών των εγγραφών γίνεται ο υπολογισµός των στοιχείων αποτίµησης. 

Υπολογίζεται η αξία των παραχθέντων (αποθεµάτων και πωληθέντων) και η τιµή 
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αποτίµησης που ισχύουν για τη συγκεκριµένη κοστολογική περίοδο, στα οικονοµικά 

στοιχεία της περιόδου του είδους.  Γνωρίζοντας ότι φορολογικά τα εµπορεύµατα 

αποτιµώνται στην τιµή αγοράς, η VERAL κατάφερε και ένταξε και την αξία των µη 

φορολογικών ειδών, δηµιουργώντας επιπλέον κέντρο κόστους στα εµπορεύµατα. 

Ο υπολογισµός τους γίνεται µε τη µέθοδο FIFO. 

Η εταιρεία έχει επιλέξει να «τρέχει» αποτίµηση και κοστολόγηση σε 3µηνιαίο επίπεδο. 

 

Συνταγολόγια 

Μία από τις σηµαντικές δραστηριότητες και πηγές εσόδων για την εταιρεία είναι η 

παραγωγή καλλυντικών µαζών που προηγείται της συσκευασίας. 

Για καθεµία παραγωγή υπάρχουν συνταγογραφηµένα βήµατα.  

Σε κάθε συνταγή δίδονται οι ακριβείς παράµετροι δηµιουργίας ενός προϊόντος. 

Για κάθε συνταγή καταχωρούνται οι ανάγκες σε υλικά και παραγωγικούς πόρους και 

τα παραγόµενα υποπροϊόντα.  Η αναγωγή όλων αυτών των στοιχείων στην 

ποσότητα της συνταγής αποτελεί την προδιαγραφή ενός προϊόντος. 

 

 

 

Όταν δίδεται µία παραγγελία πελάτη για συσκευασία φασόν, αυτόµατα προκύπτουν 

ανάγκες σε υλικά πρωτογενή, δευτερογενή αλλά και σε πρώτες και βοηθητικές ύλες. 

Κατά την καταχώρηση της εντολής παραγωγής εµφανίζεται η λίστα των επιτρεπτών 

(άρα και σωστών – εφικτών) αναλωσίµων α υλών που λαµβάνουν µέρος στη 

συγκεκριµένη παραγωγή.  Με αυτό τον τρόπο παρέχεται ενηµέρωση για την 

επάρκεια υπολοίπου όλων των επιµέρους υλών που συµµετέχουν στη συνταγή 

παραγωγής.  Επίσης µε το σχετικό φιλτράρισµα των ιδιοτήτων που έχει το προϊόν 

ελέγχεται η συνθήκη εφικτότητας του κάθε υλικού, η δυνατότητα παραγωγής του 
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προϊόντος µε βάση τις τιµές που παίρνουν τα αριθµητικά πεδία - µεγέθη του 

προϊόντος, υπολογίζεται παραµετρικά ο χρόνος κάθε παραγωγικής διαδικασίας, οι 

ποσότητες των αναλωσίµων υλικών  

Με την ολοκλήρωση και την εκτέλεση της παραγγελίας παρόλο που δεν υπάρχει 

απόκλιση από ό,τι ορίζει η προδιαγραφή καταχωρούνται οι ποσότητες που 

πραγµατικά αναλώθηκαν, ώστε να ενηµερωθούν οι παρτίδες των υλικών και το 

υπόλοιπο τους. 
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9.3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Παρτίδες  

Υπάρχουν είδη τα οποία παρακολουθούνται µε παρτίδες. 

Παρτίδες ορίζονται τόσο για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας 

που αγοράζονται όσο και για τα έτοιµα προϊόντα και είδη που παράγονται. 

Στα παραγόµενα από τη VERAL προϊόντα η κωδικοποίηση της παρτίδας σχετίζεται 

µε την ηµεροµηνία παραγωγής του είδους.   

Στις α και β ύλες τηρείται τόσο η παρτίδα του προµηθευτή, αλλά συµπληρωµατικά 

εισάγεται και παρτίδα από την VERAL µε τη σχετική κωδικοποίηση.  

 

 

Στις παρτίδες τηρείται η µέθοδος FIFO, καθώς προτεραιότητα έχουν αυτές που είναι 

παλαιότερες και εισήχθησαν πρώτες στην αποθήκη. 

∆εν ισχύει το ίδιο όµως για τις α ύλες, οι οποίες αναλώνονται βάσει της ηµεροµηνίας 

λήξεως τους.  

Ο ποιοτικός έλεγχος έχει ορίσει ηµεροµηνίες επανελέγχου των α υλών, προκειµένου 

να επιβεβαιώνεται η κατάσταση τους. 

 

Πρόγραµµα Παραγωγής 

Η διαδικασία του προγραµµατισµού παραγωγής στη VERAL γίνεται από τον 

υπεύθυνο παραγωγής σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο προµηθειών.   

Γνωρίζοντας τις εκκρεµείς παραγγελίες και τη λίστα µε τη διαθεσιµότητα των 

επιµέρους υλικών και α υλών εκδίδουν µε ακρίβεια το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 

παραγωγής και σχεδιάζουν λιγότερα λεπτοµερώς το µηνιαίο πρόγραµµα. 
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Στο τέλος κάθε µέρας αν και εφόσον υπάρχουν νέα δεδοµένα ή επείγουσες 

παραγγελίες το συγκεκριµένο πρόγραµµα δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως. 

Στόχος της Veral είναι στο άµεσο µέλλον, να µπορέσει να οργανώσει όλα τα 

επιµέρους βήµατα, ώστε ο προγραµµατισµός παραγωγής να γίνεται µε τη βοήθεια 

και µέσα από το Πληροφοριακό Σύστηµα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του προγράµµατος παραγωγής είναι η 

ενηµέρωση της διαθεσιµότητας των κέντρων επεξεργασίας, µέσω του ορισµού του 

ωραρίου και των βαρδιών παραγωγής.  Πάνω σε αυτό το σχέδιο θα αναλυθούν οι 

παραγγελίες προς παραγωγή και θα µετατραπούν σε απαιτήσεις εργασιών και 

υλικών.  Η δροµολόγηση των εργασιών σε µία χρονική περίοδο θα αποτελέσει το 

πρόγραµµα παραγωγής.  Συνεπώς, για την υλοποίηση του προγραµµατισµού 

παραγωγής πρέπει να στηθούν και να αλληλοσυνδεθούν: 

• Η διαθεσιµότητα των κέντρων επεξεργασίας 

• Η παραγωγική δυναµικότητα 

• Ο προγραµµατισµός παραγωγής και  

• Ο σχεδιασµός απαιτήσεων σε υλικά 
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9.3.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
∆ιαχείριση Ειδών/ Προϊόντων 

Πρωταρχικής σηµασίας ανάγκη για την ανάπτυξη αυτού του Πληροφοριακού 

Συστήµατος ήταν η διαχείριση και η παρακολούθηση των ειδών που η VERAL 

χειρίζεται - εµπορεύεται και παρακολουθεί στους αποθηκευτικούς της χώρους.  

∆ιαχείριση τόσο των παραγόµενων προϊόντων όσο και των αποθεµάτων που 

αφορούν σε πρώτες και βοηθητικές ύλες αλλά και σε υλικά συσκευασίας. 

Η καταχώρηση, συνεπώς, στο σύστηµα ειδών απετέλεσε βασικό βήµα και αναγκαία 

προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. 

Όλα τα είδη στη VERAL έχουν την ακόλουθη συµφωνηµένη κωδικοποίηση: 

χχχχχ.ψψ.ωωω όπου: 

χχχχχ: είναι ο κωδικός του πελάτη µε αύξουσα αρίθµηση 

ψψ: σχετική κωδικοποίηση ανάλογα µε το αν πρόκειται για πρώτη ύλη, ηµιέτοιµο ή 

έτοιµο προϊόν και  

ωωω: η αύξουσα αρίθµηση των ειδών στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα 

του ενός είδη µε τις δύο προηγούµενες κατηγορίες ίδιες. 

 

Μέσα στο είδος µπορούµε να ορίσουµε βασικό αποθηκευτικό χώρο διακίνησης του 

είδους σε επίπεδο είδους αποθήκης.  Πέραν του κεντρικού αποθηκευτικού χώρου 

τηρούνται και άλλοι αποθηκευτικοί χώροι όπως των 3ων όταν πρόκειται για υλικά-

φασόν που ανήκουν σε πελάτες της εταιρείας, των ακαταλλήλων, των δεσµευµένων-

καραντίνας ειδών και αυτός των εταιρειών logistics µε τις οποίες συνεργάζεται η 

εταιρεία και όπου τηρούνται έτοιµα προϊόντα. 

Τα είδη οµαδοποιούνται βάσει του αν είναι απλά ή ο τρόπος διαχείρισης τους είναι µε 

παρτίδα.  Στην τελευταία περίπτωση σε οποιαδήποτε διακίνηση του είδους πρέπει να 

ορισθεί η παρτίδα διακίνησης. 
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Επίσης, προσδιορίζεται η µονάδα µέτρησης τους, ενώ καταχωρείται ο σωστός 

κωδικός, προκειµένου για την αυτόµατη ενηµέρωση της γενικής λογιστικής όταν το 

είδος βρεθεί σε παραστατικό είτε αγορών είτε πωλήσεων αντίστοιχα. 

Προκειµένου για την αποτίµηση που γίνεται στο τέλος του έτους συµπληρώνεται η 

φορολογική µέθοδος αποτίµησης των ειδών, ενώ τέλος στην καρτέλα του κάθε είδους 

φαίνεται ανά πάσα στιγµή το υπόλοιπο του στη αποθήκη (εισαγωγές και εξαγωγές) 

και το προοδευτικό του υπόλοιπο.  

Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγµή, η παρακολούθηση του 

διαθέσιµου υπολοίπου του είδους. 

 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ενηµέρωσης των τιµοκαταλόγων πώλησης 

µε τους νέους κωδικούς είδους, παρέχεται η δυνατότητα της αυτόµατης ενηµέρωσης 

των τιµοκαταλόγων αµέσως µετά την εισαγωγή ενός νέου είδους.  

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των στοιχείων της καρτέλας είδους και 

εφόσον έχει γίνει ο ορισµός τιµής πώλησης ανά µονάδα µέτρησης εµφανίζεται η 

λίστα µε τους υπάρχοντες τιµοκαταλόγους από την οποία επιλέγουµε εκείνους που 

θέλουµε να ενηµερωθούν µε το νέο είδος.  Το αποτέλεσµα της διαδικασίας είναι η 

ενηµέρωση των επιλεχθέντων τιµοκαταλόγων µε τιµές τιµοκαταλόγου για όλες τις 

µονάδες µέτρησης του είδους. 

Τέλος, υπάρχουν αρκετά πεδία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

οµαδοποιητικούς λόγους.  Συµπληρώνοντας αυτά τα πεδία µπορούµε να αντλήσουµε 

στατιστικές πληροφορίες έχοντας τα ως κριτήριο σε συγκεκριµένες εκτυπώσεις. 
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∆ηµιουργία Προδιαγραφής 

Κάθε είδος διαθέτει την προδιαγραφή του (υπάρχουν και περιπτώσεις που ένα είδος 

µπορεί να έχει περισσότερες από µία), τις προϋποθέσεις µε άλλα λόγια παραγωγής 

του. 

Μέσα στο ERP Σύστηµα τηρούνται σε αναλυτική βαθµίδα οι προδιαγραφές των 

προϊόντων που παράγονται. 

Σε αυτή παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες που αφορούν την παραγωγική 

διαδικασία του συγκεκριµένου είδους και γίνεται η ανάλυση του στα επιµέρους 

συντιθέµενα του. 

Φαίνονται τα στάδια παραγωγής- κέντρα επεξεργασίας βήµα προς βήµα, καθώς και 

τα ποσοστά των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας που αναλώνονται για 

την παραγωγή του.  Επίσης περιλαµβάνονται πληροφορίες όπως η µηχανή 

παραγωγής του είδους, ο κωδικός του πελάτη, ο τρόπος συσκευασίας και 

κιβωτιοποίησης ακόµη και συγκεκριµένες παρατηρήσεις που αφορούν σε 

προσωπικά σχόλια και προτιµήσεις του πελάτη. 

 

 

 

Παράλληλα, οι προδιαγραφές παραγωγής των τελικών προϊόντων ανοίγονται και 

καταχωρούνται επίσης και στο Ιnhouse Πληροφοριακό Σύστηµα αποθήκης που 

διατηρεί η VERAL γιατί όπως θα δείξουµε και παρακάτω από αυτό το Σύστηµα 

εξάγονται οι ετικέτες που επικολλούνται στα κιβώτια και συνοδεύουν τα τελικά 

προϊόντα. 
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∆ιαχείριση Φασεολογίου 

Μιλώντας για φασεολόγιο (routing) εννοούµε τις φάσεις παραγωγής και τη διαδοχή 

των διεργασιών που ακολουθούνται για την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος. 

Το φασεολόγιο καθορίζει τη σειρά (sequence) των εργασιών και των λειτουργιών που 

πρέπει να γίνουν για να παραχθεί ένα προϊόν. 

Συµπεριλαµβάνει όλες τις κατεργασίες και στη σειρά που πρέπει αυτές να γίνουν και 

το πώς θα πρέπει διευθετηθούν οι εργασίες σε µια εντολή παραγωγής.  

Με βάση το φασεολόγιο καθορίζονται ο χρόνος και ο προγραµµατισµός της 

παραγωγής και διαχειρίζονται οι παραγωγικοί πόροι. 

Η VERAL χρησιµοποιεί το φασεολόγιο για να διαχειριστεί και να απεικονίσει την 

παραγωγική διαδικασία. 

Για να δηµιουργηθεί το φασεολόγιο αρχικά να καθορίζονται οι παραγωγικές µονάδες 

της επιχείρησης στα αντίστοιχα κέντρα µε βάση την ιεραρχία. 

Στη συνέχεια, καθορίζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν το λεπτοµερή 

χρονοπρογραµµατισµό και τη διαθεσιµότητα των παραγωγικών πόρων (scheduling). 

Σηµαντική πληροφορία στο λεπτοµερή προγραµµατισµό είναι και ο χρόνος 

αναµονής, που δηλώνει το χρόνο που υπολογίζεται ότι πρέπει να παραµείνει ένα 

τεµάχιο σε ένα κέντρο εργασίας µέχρι να ξεκινήσει η πραγµατική επεξεργασία του. 

Άλλωστε, εξίσου σηµαντική είναι και η γνώση των παραγωγικών χρόνων, αλλά και 

των χρόνων επεξεργασίας (χρόνος παραγωγικής διαδικασίας, χρόνος προετοιµασίας 

(set up µηχανών) και τέλος των νεκρών χρόνων. 

Κάθε φασεολόγιο χαρακτηρίζεται από τον κωδικό (ID), την περιγραφή (description) 

και τον αριθµό των φάσεων που περιλαµβάνει (number of phases).  

Πρόκειται για φασεολόγιο στην αρχική µορφή όπου εµφανίζονται οι κωδικοί των 

απαραίτητων κατεργασιών στη σειρά που πρέπει να γίνουν. 
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9.4 Module Προηγµένης Εµπορικής ∆ιαχείρισης 

9.4.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

Παραγγελιοληψία 

Ο φάκελος παραγγελίας καλύπτει την ανάγκη διαχείρισης και παρακολούθησης όλων 

των παραστατικών που αφορούν τη διεκπεραίωση µίας παραγγελίας πελάτη, από 

ένα κεντρικό σηµείο της εφαρµογής. 

Οι παραγγελίες των πελατών, λοιπόν που δίδονται είτε τηλεφωνικά, είτε ηλεκτρονικά, 

είτε µέσω των πωλητών της εταιρείας καταγράφονται. 

Πρόκειται για παραστατικά πωλήσεων, στα οποία ο αρµόδιος υπάλληλος για τις 

παραγγελιοληψίες καλείται να συµπληρώσει τα πλήρη στοιχεία του χρήστη.  

Επιλέγει τον σωστό συναλλασσόµενο, καταχωρεί το είδος, την ποσότητα της 

παραγγελίας και την επιθυµητή ηµεροµηνία παράδοσης. 

Όταν επιλεγεί ο συναλλασσόµενος-πελάτης αυτόµατα η παραγγελία συνδέεται µε 

τους πρόσφατους τιµοκαταλόγους και το είδος αποκτά και την τιµή του, βάσει της 

προσφοράς που έχει δοθεί από το αρµόδιο τµήµα 

Σύµφωνα µε τις ανάγκες του χρήστη συµπληρώνονται αριθµητικά πεδία, πεδία 

ποσοστού κτλ. 

Το επόµενο βήµα είναι να µετασχηµατιστεί η παραγγελία σε εντολή παραγωγής 

όπου και εµφανίζεται βάσει της ποσότητας της παραγγελίας η λίστα των υλικών και 

δεσµεύονται οι απαραίτητες ποσότητες.  Στην εντολή παραγωγής ορίζεται επιπλέον, 

σε ποια γραµµή παραγωγής και σε ποια µηχανή θα δουλευτεί η συγκεκριµένη 

παραγγελία. 

 

Όταν υλοποιηθεί η παραγγελία και προτού µετασχηµατιστεί σε παραστατικό 

διακίνησης, καταχωρείται η παραχθείσα ποσότητα.   
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Με την καταχώρηση της ποσότητας, εξάγονται ταυτόχρονα από την αποθήκη οι 

ανάλογες ποσότητες των πρώτων υλών.  Η παραγγελία ολοκληρώνεται όταν έρθει η 

ώρα της φυσικής διακίνησης όπου και το προϊόν παραδίδεται στον πελάτη. 

Το παραστατικό της διακίνησης-πώλησης εξάγει το προϊόν από την αποθήκη. 

Μια παραγγελία µένει ανοιχτή στην περίπτωση που δεν παραχθεί για κάποιο λόγο η 

παραγγελθείσα ποσότητα.  Σε αυτή την περίπτωση µένει εκκρεµής κατά την 

ανεκτέλεστη ποσότητα. 

 

Τιµοκατάλογοι 

Καθορίζουν τις τιµές των ειδών της εταιρείας.  Συνδέονται µε τους 

συναλλασσόµενους και προτείνουν στα παραστατικά αγορών και πωλήσεων που 

εκδίδονται τις ανάλογες τιµές, αυτοµατοποιώντας έτσι τη διαδικασία τιµολόγησης. 

Πρόκειται για τις προσφορές των  προµηθευτών µε κλιµακωτές τιµές, βάσει του 

όγκου της παραγγελίας. 

Στη φόρµα µε τα αναλυτικά στοιχεία του τιµοκαταλόγου, πληκτρολογείται ο µοναδικός 

κωδικός αναγνώρισης για τον τιµοκατάλογο, προστίθεται η πτυσσόµενη λίστα µε τις 

διαθέσιµες τιµές αγορών και πωλήσεων, ορίζεται η ισχύς του τιµοκαταλόγου 

(ηµεροµηνία έναρξης και ηµεροµηνία λήξης) και επιλέγεται ο συναλλασσόµενος. 

Αυτή η λειτουργία της εφαρµογής βοήθησε την εταιρεία, καθώς ήρθε να καλύψει τα 

ανθρώπινα λάθη που συχνά γίνονταν κατά την καταχώρηση των τιµών στις 

παραγγελίες πελατών και κατά την τιµολόγηση των παραστατικών πωλήσεων. 

Όσον αφορά στις αγορές, οι τιµοκατάλογοι βοηθούν στην εξοικονόµηση χρόνου, 

καθώς δεν χρειάζεται για κάθε παραστατικό αγοράς να ανατρέχει το προσωπικό του 

τµήµατος προµηθειών στις πρωτότυπες προσφορές, ενώ είναι και µία δικλείδα 

ασφαλείας για την ορθότητα των τιµών αγοράς. 

 

Πωλητές 

Στο Πληροφορικό Σύστηµα της VERAL υπάρχει πρόβλεψη διαχείρισης των πωλητών 

της εταιρείας. 

Αρχικά, για την καταχώρηση ενός πωλητή ενηµερώνεται ο κωδικός του, τα 

προσωπικά του στοιχεία και το γενικότερο προφίλ του. 

∆ηλώνεται το ποσοστό προµήθειας του επί των πωλήσεων, το οποίο σε συνδυασµό 

µε το ποσοστό προµήθειας που ορίζεται στο αντίστοιχο πεδίο των αναλυτικών 

στοιχείων του πελάτη και του διακινούµενου είδους, υπολογίζεται αυτόµατα η 

προµήθεια του πωλητή σε επίπεδο γραµµής παραστατικού. 

Η µηχανογράφηση της διαχείρισης των πωλητών ήρθε να επιλύσει πολλά θέµατα και 

διενέξεις που υπήρχαν στην συνεργασία µε τους πωλητές.  
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Μείωσε κατά πολύ το χρόνο υπολογισµού των ποσοστών των πωλητών, καθώς πριν 

στηθεί το πρόγραµµα, οι αποδοχές τους υπολογίζονταν σε φύλλα excel. 

Εξάλειψε τον κίνδυνο µη ενηµέρωσης των επαναληπτικών τους παραγγελιών και 

εσφαλµένου υπολογισµού των αποδοχών τους και του ορίου του bonus τους και 

πολλά άλλα.   

Τέλος, η παραµετροποίηση του Πληροφοριακού Συστήµατος προβλέπει 

διαµορφωµένες εκτυπώσεις, µε τις οποίες έρχονται σε επίπεδο σελίδας 

συγκεντρωτικές πληροφορίες για την κίνηση των ειδών και των παραγγελιών των 

πελατών του κάθε πωλητή. 

Με αυτό τον τρόπο αντλούνται πληροφορίες για το τζίρο ανά πωλητή και πελάτη, για 

το συνολικό όγκο σε τεµάχια ανά πωλητή, πελάτη και είδος, για τη γεωγραφική 

διασπορά των πελατών ανά πωλητή και πλήθος άλλων ενηµερωτικών στοιχείων µε 

τα οποία η εταιρεία µπορεί να εξάγει συµπεράσµατα για την αποτελεσµατικότητα των 

πωλητών, την αµοιβή τους, την κίνηση των ειδών της κτλ. 
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9.4.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Έχοντας περιγράψει το κύκλωµα των εργασιών της VERAL, στην αρχή αυτής της 

ενότητας, εύκολα κατανοούµε την ανάγκη της εταιρείας, τόσο για την παραγωγή όσο 

και για την συσκευασία των προϊόντων της, και για συνεργασία µε προµηθευτές 

προκειµένου να εξασφαλίσει: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Πρώτες Ύλες (όπως οινόπνευµα, αρώµατα, χηµικά συστατικά για την 

παραγωγή καλλυντικών προϊόντων και αρωµατικών διαλυµάτων, καθώς και άλλων 

επιµέρους καλλυντικών που παράγονται στο εσωτερικό της εταιρείας) 

 

• Υλικά Συσκευασίας & Είδη Συσκευασίας  

(όπως εύκαµπτα υλικά για τη συσκευασία σε 

φακελίδια, Χαρτοκιβώτια, Κουτάκια για δευτερογενή 

συσκευασία)  

 

• Μελάνια (για την εκτύπωση των υλικών 

συσκευασίας) 

• Χαρτιά εµποτισµού για τα µαντηλάκια και 

χαρτιά χαρτοπετσέτας  
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Το ERP στη VERAL διαχειρίζεται τις αιτήσεις προµηθειών, από τη δηµιουργία τους 

µέχρι την έκδοση των παραστατικών παραγγελιών των ειδών τους. 

Προµήθειες είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες που σχετίζονται µε τη διαχείριση αγοράς 

πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, αναλωσίµων κτλ.   

 

Παραγγελιοδοσία & Σύστηµα Αναπαραγγελίας 

Με την τοποθέτηση µίας παραγγελίας πελάτη, όπως ήδη αναφέραµε και τη 

δηµιουργία της αντίστοιχης εντολής παραγωγής της, προκύπτει η αναγκαία λίστα σε 

πρώτες και βοηθητικές ύλες και υλικά. 

Κάθε καρτέλα είδους έχει καταχωρηµένο το κρίσιµο απόθεµα ή διαφορετικά την 

ποσότητα ασφαλείας, που σηµατοδοτεί την ανάγκη νέας παραγγελίας του είδους. 

Με την καταχώρηση της εντολής παραγωγής και καθώς δεσµεύονται από την 

αποθήκη οι αντίστοιχες αναγκαίες ποσότητες υλικών, η εφαρµογή ενηµερώνει αν το 

είδος πέσει κάτω από το κρίσιµο απόθεµα ή αν παρουσιάσει αρνητικό υπόλοιπο. 

 

 

Στη συνέχεια, για τα είδη που έχουν «χτυπήσει» κρίσιµο απόθεµα δηµιουργείται η 

παραγγελία αγοράς στον προµηθευτή που είναι καταχωρηµένος ότι προµηθεύει το 

είδος, ενώ ο συνδεδεµένος τιµοκατάλογος φέρνει την τιµή αγοράς. 

Στον υπολογισµό του κρίσιµου αποθέµατος λήφθηκε υπόψη ο χρόνος παράδοσης 

του συγκεκριµένου προµηθευτή στο συγκεκριµένο είδος (lead time), ώστε το 

απόθεµα ασφαλείας να επαρκεί µέχρι την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Θέλοντας να υπάρχουν συγκεντρωµένες πολλές πληροφορίες σχετικά µε τα 

αποθέµατα και την κατάσταση της αποθήκης, διαµορφώθηκε µία συγκεκριµένη 

εκτύπωση προσαρµοσµένη στις ανάγκες της VERAL στην οποία εµφανίζονται οι 

ακόλουθες στήλες: 

• Κωδικός ειδών (έτοιµα προϊόντα, υλικά συσκευασίας, α & β ύλες και ηµιέτοιµα). 
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• Το κρίσιµο απόθεµα των συγκεκριµένων ειδών. 

• Υπόλοιπο των συγκεκριµένων ειδών ανά αποθηκευτικό χώρο. 

• Θετικό ή αρνητικό υπόλοιπο των συγκεκριµένων ειδών ανά αποθηκευτικό χώρο 

µετά την καταχώρηση των εντολών παραγωγής και την δέσµευση των αναγκαίων 

ποσοτήτων. 

• Ποσότητες για αυτά τα είδη που έχουν ήδη παραγγελθεί και βρίσκονται εν 

αναµονή και σε ποιες εντολές παραγωγής θα χρησιµοποιηθούν. 

Με τη βοήθεια αυτής της συνοπτικής εκτύπωσης βγαίνει εύκολα το συµπέρασµα για 

το τι ανάγκες αγοράς υπάρχουν. 
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9.4.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Πολλαπλά Barcodes 

∆εδοµένου ότι η VERAL λειτουργεί για λογαριασµό τρίτων εταιρειών, πρέπει να 

µπορεί να ανταποκρίνεται και στο κοµµάτι της ετικετοποίησης των έτοιµων 

προϊόντων που παραδίδει.  To γεγονός δε ότι εξάγει τα προϊόντα της, καθώς και το 

ότι οι πελάτες της διαθέτουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, δηµιουργεί την ανάγκη 

της ύπαρξης ετικετών σε διάφορες γλώσσες. 

Η ανάγκη ανταπόκρισης στην κωδικοποίηση barcode κατ’ απαίτηση του πελάτη, 

ενσωµατώθηκε µέσα στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστηµα.  

Οι ετικέτες εκδίδονται βάσει των προδιαγραφών που έχουν καταχωρηθεί και 

αφορούν το συγκεκριµένο προϊόν. 

Η VERAL µπορεί να υποστηρίξει περισσότερες από 50 γνωστές κωδικοποιήσεις 

barcode (αλγόριθµος EAN 13, code 128, code 39 κτλ), διαµορφωµένες σε µορφή και 

διάσταση ετικέτας. 

 

 

 

Επίσης, για την αποφυγή ανθρώπινων λαθών, στήθηκε η έκδοση ετικετών που 

αφορούν στις παραλαβές ηµιετοίµων, υλικών και πρώτων και βοηθητικών υλών.  

Συγκεκριµένα, το δελτίο αποστολής που συνοδεύει τα υλικά και έχει ήδη καταχωρηθεί 

στο σύστηµα µετασχηµατίζεται σε µία ή περισσότερες ετικέτες, οι οποίες θα 

επικολληθούν στις αντίστοιχες συσκευασίες που παραλαµβάνονται. 
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Η ετικέτα αναφέρει τον κωδικό του πελάτη, τον κωδικό του είδους, την ποσότητα του 

είδους, την παρτίδα, τον αριθµό δελτίου ελέγχου και των αριθµό των τεµαχίων 

(εµβαλλάγια, κιβώτια, πακέτα κτλ). 
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9.4.4 ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 

Αποτελεί το τελευταίο βήµα και το µέσο µε το οποίο θα παραδοθεί το τελικό προϊόν 

στον πελάτη.  

Υπάρχουν καταγεγραµµένα βήµατα γιατί το να φτάσει το προϊόν στον πελάτη 

ακέραιο και έγκαιρα (στον προγραµµατισµένο χρόνο παράδοσης) είναι εξίσου 

σηµαντικό µε το να παραδοθεί ένα ποιοτικό προϊόν.   

Για αυτό το λόγο και η διαδικασία της διακίνησης έχει καταγραφεί και ενσωµατωθεί 

στο Πληροφοριακό Σύστηµα της VERAL. 

 

Κιβωτιοποίηση-Packing List 

Η κιβωτιοποίηση αναφέρεται στη δευτερογενή συσκευασία των ετοίµων προϊόντων. 

Η προδιαγραφή παραγωγής και συσκευασίας κάθε προϊόντος παρέχει και την 

πληροφορία της κιβωτιοποίησης.  Αναφέρει δηλαδή το νούµερο του κιβωτίου στο 

οποίο πρέπει να συσκευαστεί, το οποίο και αντιστοιχεί σε συγκεκριµένων 

διαστάσεων χαρτοκιβώτιο, αλλά και τον τρόπο παλετοποίησης.  Αναφέρεται δηλαδή, 

ο αριθµός κιβωτίων ανά παλέτα, η στοίχιση των κιβωτίων και το µέγιστο αποδεκτό 

ύψος, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει η παλέτα . 

Με αυτό τον τρόπο, οι ποσότητες που παράγονται και τελικά καταχωρούνται στο 

Πληροφοριακό Σύστηµα ως σύνολο, ανάγονται σε κιβώτια συγκεκριµένων τεµαχίων 

(πχ καταχωρούνται 5450 τεµάχια = 10 κιβώτια x 500 τεµάχια και 1 ρετάλι x 450 

τεµάχια) και εν τέλει παραδίδονται στον πελάτη µε δελτίο αποστολής. 

Είναι σύνηθες στις καθηµερινές αποστολές προϊόντων η ίδια παλέτα να µεταφέρει 

προϊόντα όχι µόνο ενός πελάτη-παραλήπτη. 

Είναι αυτονόητο, λοιπόν, το πόσο σηµαντική είναι η σωστή σήµανση και το πόσο 

χρήσιµες είναι οι αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες για την αποφυγή λαθών.   

Στη προσπάθεια εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ιχνηλασιµότητας η 

VERAL κοινοποιεί στους συνεργάτες -πελάτες της µε την αποστολή packing list 

προϊόντων όλες τις πληροφορίες που αφορούν στα προϊόντα που προµηθεύονται.  

Τα packing lists παλετών και αυτοκινήτων µε τα lot numbers των κιβωτίων που 

περιέχουν, φεύγουν από τον υπεύθυνο παραγγελιών, ενηµερώνουν το λογιστήριο για 

τις ποσότητες που θα εκδοθούν στα παραστατικά διακίνησης και τον αποθηκάριο για 

τον αριθµό των κιβωτίων που θα πρέπει να αποστείλει.   

Ο τελευταίος φέρει την ευθύνη εύρεσης των κιβωτίων, παλετοποίησης τους βάσει 

των προδιαγραφών (στις λίγες περιπτώσεις που δεν είναι ήδη σε παλέτες) µέχρι και 

την παράδοση και τη φόρτωση τους στο φορτηγό. 

Τα packing lists εκτυπώνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των συµβολαίων των 

πελατών της επιχείρησης. 
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Με αυτό τον τρόπο, η VERAL επιτυγχάνει να έχει απόλυτο έλεγχο των 

αποστελλόµενων προϊόντων, σε επίπεδο κιβωτίου και εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα 

που παρήγγειλαν οι πελάτες είναι αυτά που έχουν αποσταλεί και τιµολογηθεί. 

 

Ελεγχόµενη ∆ιακίνηση Ειδών 

Όλα τα εισερχόµενα υλικά συσκευασίας και οι πρώτες και βοηθητικές ύλες µε το που 

εισέρχονται στη VERAL τοποθετούνται πρώτα στην αποθήκη δεσµευµένων υλικών, 

µπαίνουν δηλαδή σε καραντίνα.   

Στο µεταξύ γίνονται όλοι οι απαραίτητοι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι (φυσικοχηµικοί και 

µικροβιολογικοί), ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισµός (προκειµένου για 

συντηρητικά), προσδιορισµός υγρασίας κλπ., βάσει του πλάνου δειγµατοληψίας που 

υπάρχει και όταν ο ποιοτικός έλεγχος δώσει έγκριση µεταφέρονται µε δελτίο 

ενδοδιακίνησης από την καραντίνα στην αποθήκη των απελευθερωµένων υλικών.   

Το ίδιο ισχύει και για τα έτοιµα προϊόντα.   

Τα καλλυντικά προϊόντα, υπόκεινται και σε µικροβιολογικούς ελέγχους.   

Ελέγχεται το ηµιέτοιµο-καλλυντική µάζα προτού συσκευαστεί αλλά και το τελικό 

προϊόν που είναι και το ζητούµενο. 

Όσο τα προϊόντα βρίσκονται σε καραντίνα φαίνονται στο Πληροφοριακό Σύστηµα 

δεσµευµένα και δεν µπορούν να κινηθούν και να αποσταλούν.  
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9.5 Module Εµπορικής ∆ιαχείρισης 

9.5.1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
• ∆ιαχείριση Παραστατικών ∆ιακίνησης 

Τα παραστατικά διακίνησης βρίσκουν το διαθέσιµο υπόλοιπο του είδους, εξάγουν τις 

σωστές παρτίδες στις σωστές ποσότητες από την αποθήκη και συνοδεύουν τα είδη 

µέχρι να παραδοθούν στον πελάτη. 

• Τιµολόγηση 

∆ίνει την αξία, βάσει της συµφωνίας που έχει γίνει και της προσφοράς που έχει 

αποδεχτεί ο πελάτης, στα είδη που διακινούνται. 

Προκύπτει από το µετασχηµατισµό του παραστατικού διακίνησης σε αξιακό 

παραστατικό πωλήσεων. 

• Αποθήκη 

Αναφερόµαστε στη διαχείριση των ειδών που η επιχείρηση εµπορεύεται και 

παρακολουθεί στους αποθηκευτικούς της χώρους όπως περιγράψαµε στο module 

της βιοµηχανικής παραγωγής. 

Η αποθήκη συνδέεται άµεσα µε το εµπορικό κοµµάτι, διότι για να εκδοθεί ένα 

παραστατικό διακίνησης που θα εξάγει την ποσότητα του είδους από την αποθήκη 

πρέπει αυτή να φαίνεται διαθέσιµη στην αποθήκη.   

Άρα, για το Πληροφοριακό Σύστηµα παραγγελία, παραγωγή, αποθήκη και διακίνηση 

συνδέονται άµεσα. 

 

9.5.2 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

Η κοστολόγηση εισαγωγών αφορά στον υπολογισµό της αξίας εισαγωγής ενός 

υλικού. 

Η αξία εισαγωγής προκύπτει από την καθαρή αξία αγοράς (τιµολόγιο προµηθευτή 

του υλικού) και το επιπλέον κόστος που επιβαρύνει τη συγκεκριµένη εισαγωγή. 

Η VERAL σε µηνιαίο επίπεδο διενεργεί για τις ανάγκες της παραγωγής της εισαγωγές 

τόσο α & β υλών όσο και υλικών συσκευασίας. 

Στο Σύστηµα καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα παραστατικά.  Αναφερόµαστε στα 

παραστατικά διακίνησης των µεταφορικών εταιρειών που έρχονται µε την παραλαβή 

των εµπορευµάτων, τα δελτία αποστολής, τα οποία ενηµερώνουν ποσοτικά την 

αποθήκη και µετά τα τιµολόγια του οίκου του εξωτερικού που ενηµερώνουν και 

αξιακά. 

Κατά την εισαγωγή του υλικού στην αποθήκη ζητείται αριθµός παρτίδας και ο 

κωδικός Α∆Ε (αριθµός δελτίου ελέγχου). 
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Εάν πρόκειται για εισαγωγή από 3ες χώρες και όχι ενδοκοινοτική απόκτηση, 

καταχωρούνται και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εκτελωνισµού. 

Όλες οι δαπάνες που περιγράψαµε συµµετέχουν στην κοστολόγηση και µε την 

ολοκλήρωση της εισαγωγής και το κλείσιµο του φακέλου της γίνεται και κοστολόγηση 

της.  Με τη διαδικασία αυτή, τα έξοδα επιµερίζονται στις αγορές του φακέλου. 

 

 

9.5.3 ΠΩΛΗΣΕΙΣ & MARKETING 

 

∆ιαχείριση Υποθέσεων Τµήµατος Πωλήσεων & Marketing 

Τόσο οι πωλήσεις όσο και το marketing αποτελούν υψίστης σηµασίας τµήµατα για 

την εταιρεία.   

Μέσα από το Πληροφοριακό Σύστηµα παρέχονται ιστορικές πληροφορίες για τη 

συχνότητα των παραγγελιών των πελατών, καθώς επίσης µέσα από διαµορφωµένες 

εκτυπώσεις εξάγονται πληροφορίες και στατιστικού ενδιαφέροντος στοιχεία που 

αφορούν τις κινήσεις των πελατών και των ειδών. 

Αναλυτικότερες και λεπτοµερέστερες κινήσεις και συµπεριφορές των πελατών η 

εταιρεία τηρεί στο κατεξοχήν πρόγραµµα διαχείρισης και παρακολούθησης πελατών, 

το CMR. 
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9.6 Μodule Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

9.6.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

Γενική Λογιστική 

Όπως και οι υπόλοιπες δραστηριότητες της επιχείρησης έτσι και η διαχείριση του 

λογιστηρίου ενσωµατώθηκε στο νέο Πληροφοριακό Σύστηµα.  

Η οικονοµική διαχείριση δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες και λίγο πολύ στη 

VERAL ισχύει ό,τι και στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων. 

Από µόνο του το γεγονός ότι αναβαθµίστηκε το πρόγραµµα της γενικής λογιστικής 

από DOS σε περιβάλλον WINDOWS, έχει διευκολύνει και επιταχύνει τις εργασίες του 

λογιστηρίου. 

Μία από τις διαφοροποιήσεις είναι ότι η ενηµέρωση της γενικής λογιστικής γίνεται on 

line, οπότε και κάθε κίνηση στο εµπορικό κοµµάτι κάνει αυτόµατα άρθρο γενικής 

λογιστικής.  Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό για το τµήµα του λογιστηρίου ανά πάσα 

στιγµή να έχει εκτυπώσεις ισοζυγίων στη γενική λογιστική πλήρως ενηµερωµένες 

µέχρι και την πιο πρόσφατη εγγραφή, χωρίς να χρειάζεται να ολοκληρωθεί ο µήνας 

και να προηγηθεί το κλείσιµο του. 

Οι αλλαγές στη µορφή των επιχειρησιακών λειτουργιών αφορούν την αυξηµένη 

ολοκλήρωση- αυτοµατοποίηση των λογιστικών διεργασιών και την βελτιωµένη λήψη 

αποφάσεων, λόγω της έγκαιρης λογιστικής πληροφόρησης.  Η εταιρεία λαµβάνει 

πλέον βελτιωµένες ποιοτικά αναφορές και αποτελέσµατα, ενώ η συγκέντρωση και η 

έκβαση των αποτελεσµάτων γίνεται γρήγορα και εύκολα. 

 

∆ιαχείριση Εισπρακτέων/ Πληρωτέων Λογαριασµών 

Μια βασική πληροφορία για το Σύστηµα είναι η καταχώρηση και η παρακολούθηση 

των συναλλασσοµένων.  Λέγοντας συναλλασσόµενοι εννοούµε τους πελάτες 

(εισπρακτέοι λογαριασµοί) και τους προµηθευτές (πληρωτέοι λογαριασµοί) µε τους 

οποίους γίνονται οι διάφορες οικονοµικές συναλλαγές της επιχείρησης, µέσω των 

παραστατικών. 

Και οι προµηθευτές και οι πελάτες παρακολουθούνται και στο εµπορικό κοµµάτι και 

στη γενική λογιστική και πληροφορίες αντλούνται και από τα δύο τµήµατα. 

Οι πληροφορίες που φυλάσσονται τόσο για τους πελάτες όσο και για τους 

προµηθευτές είναι σε γενικές γραµµές ίδιες. 
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Έχοντας συµπληρώσει για κάθε συναλλασσόµενο όλα τα πληροφοριακά του πεδία 

µπορούµε ανά πάσα στιγµή να έχουµε συγκεντρωτικά αποτελέσµατα, όπως το 

προοδευτικό του υπόλοιπο και τις σχετικές εγγραφές που το απαρτίζουν, καθώς και 

εκτυπώσεις µε πληροφορίες για την επαναληψιµότητα των παραγγελιών, την κίνηση 

συγκεκριµένων κωδικών, τζίρους σε χρονικό διάστηµα, υπόλοιπα, τρόπος πληρωµής 

κτλ. 

 

Χρηµατοοικονοµική ∆ιαχείριση 

Προσπάθεια της VERAL, όπως και κάθε αναπτυσσόµενης επιχείρησης είναι η 

µεγιστοποίηση της συνολικής της αξίας.  Για την επίτευξη αυτού του στόχου της, 

χρειάζονται σωστές αποφάσεις επενδύσεων (πάγιο, κυκλοφορούν, 

εξωεπιχειρηµατικές τοποθετήσεις) και χρηµατοδοτήσεως, χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση και προγραµµατισµός. 

Η VERAL, εξετάζοντας σχολαστικά τα οικονοµικά της στοιχεία, τη ρευστότητα της και 

την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της έχει συνάψει δάνεια µε τράπεζες και 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις, έχει συµµετάσχει σε επενδυτικά προγράµµατα και 

επιχορηγηθεί και επιδοτήσεις που έχει πάρει η VERAL τηρούνται σε ξεχωριστούς 

λογαριασµούς γενικής λογιστικής, ώστε να είναι εύκολη η παρακολούθηση τους. 

 

Προϋπολογισµός Λογαριασµών 

Πρόκειται για προϋπολογιστική ανάλυση που γίνεται στο λογιστήριο της VERAL. 

∆εδοµένης της κίνησης των λογαριασµών της γενικής λογιστικής κατά τη διάρκεια του 

τρέχοντος έτους και εν συγκρίσει µε την κίνηση των λογαριασµών κατά τα 
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προηγούµενα έτη, η εταιρεία προβλέπει και προϋπολογίζει την εξέλιξη και το 

προοδευτικό υπόλοιπο των λογαριασµών εσόδων και εξόδων της.  

Λαµβάνοντας υπόψη την απογραφή έναρξης, τις α ύλες και «τρέχοντας» αποσβέσεις 

για το επιθυµητό *µηνο, η εταιρεία είναι σε θέση να έχει πραγµατικά οικονοµικά 

αποτελέσµατα στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  

Η έκδοση µηνιαίων αποτελεσµάτων παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για την εταιρεία 

καθώς δίνεται η εικόνα της, προλαµβάνονται καταστάσεις, γίνονται έγκαιρα οι 

διορθωτικές κινήσεις και παίρνονται στρατηγικές αποφάσεις. 

 

9.6.2 ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

Μέσα στο ERP τηρείται και κύκλωµα εµπορικής και χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης 

που δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας εργασίας.  

Εν συντοµία µπορούµε να κάνουµε µια επιγραµµατική ανάλυση ως ακολούθως: 

 

Χρηµατοροές 

Η διαχείριση των µετρητών και των χρηµατοροών είναι µία από τις βασικότερες 

πλευρές τις χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης των επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά στο περιβάλλον της VERAL ειδικά διαµορφωµένες εκτυπώσεις, 

παρέχουν πληροφορίες για τις συνολικές εισροές της εταιρείας (µεταχρονολογηµένες 

επιταγές, όροι πληρωµής πελατών), την κατάσταση των εκροών της και το διαθέσιµο 

υπόλοιπο των µετρητών της.   

 

Πιστωτική Πολιτική Πελατών 

Η VERAL έχει διαµορφώσει µία κατάλληλη πιστωτική πολιτική και ελέγχει τις 

πιστώσεις, προκειµένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της επιχείρησης σε 

θέµατα κυρίως πωλήσεων, κόστους χρήµατος, χρηµατικών ροών για αποτελεσµατική 

διαχείριση του παραγωγικού – χρηµατοοικονοµικού κυκλώµατος της επιχείρησης. 

 

Extraits 

Παρακολουθείται αναλυτικά το κύκλωµα παρακολούθησης των τραπεζικών extraits. 

Στο υποσύστηµα των τραπεζικών λογαριασµών γίνεται η παρακολούθηση των 

εισερχόµενων extraits τραπεζικών λογαριασµών από τις τράπεζες µε σκοπό τον 

εντοπισµό των ασυµφωνιών που πιθανά υπάρχουν σε σχέση µε τις λογιστικές 

εγγραφές. 
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Τόκοι Yπερηµερίας 

Στο πρόγραµµα παρέχεται η δυνατότητα της ανά πάσα στιγµή άµεσης 

πληροφόρησης για τους χρωστούµενους από έναν πελάτη τόκους. 

Η εταιρεία ακολουθεί την πολιτική του να εκδίδει τα τιµολόγια τόκων υπερηµερίας 

κάθε εξάµηνο. 

 

9.6.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 

 

Μητρώο Παγίων - Αποσβέσεις Παγίων & Παραστατικά Παγίων 

Τα πάγια της επιχείρησης παρακολουθούνται στο µητρώο παγίων της εφαρµογής. 

 

Κατά την απόκτηση ενός νέου παγίου και βάσει της συµφωνηµένης κωδικοποίησης, 

ανοίγεται ένας καινούριος επταψήφιος κωδικός, όπου τα 4 πρώτα ψηφία του 

ταυτίζονται µε τα 4 πρώτα νούµερα του κωδικού λογιστικής στον οποίο ανήκει το 

πάγιο και τα 3 τελευταία µε τον αύξοντα αριθµό του παγίου στην κατηγορία που 

ανήκει. 

Μέσα στην καρτέλα, λοιπόν, που παρακολουθείται το συγκεκριµένο πάγιο 

καταχωρούνται τα γενικά του στοιχεία , η µέθοδος αποσβέσεων και το ποσοστό των 

τακτικών αποσβέσεων, ενώ επίσης ενηµερώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασµοί 

λογιστικής του παγίου, των αποσβέσεων, των αποσβεσθέντων και του ΦΠΑ.  

Με την κτήση του παγίου και καταχωρώντας το παραστατικό αγοράς του, βάζοντας 

στο πάγιο τον κωδικό του µητρώου, ενηµερώνονται αυτόµατα η ηµεροµηνία αγοράς, 

το παραστατικό, ο προµηθευτής, η ποσότητα, η καθαρή αξία και η αξία του ΦΠΑ.  
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Με αυτό τον τρόπο παρέχεται στην εταιρεία πληροφόρηση για όλα τα στοιχεία που 

αφορούν το πάγιο και χρειάζεται να είναι γνωστά στην επιχείρηση. 

Προκειµένου να τρέξουν οι αποσβέσεις, επιλέγεται το χρονικό διάστηµα και τα πάγια 

που πρέπει να συµπεριληφθούν στον υπολογισµό.  Στη συνέχεια µε την ενηµέρωση 

λογιστικής αποσβέσεων γίνονται από το πρόγραµµα οι απαραίτητες εγγραφές για να 

ενηµερωθεί και η λογιστική µε τις αποσβέσεις. 

Η εταιρεία για να έχει εικόνα της οικονοµικής της πορείας κάθε *µηνο και συγκριτικά 

στοιχεία µε τα προηγούµενα έτη και µήνες, έχει επιλέξει και «τρέχει» αποσβέσεις 

µηνιαίως. 
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Στην εφαρµογή έχουν στηθεί διάφορες εκτυπώσεις που παρέχουν πληροφοριακά 

στοιχεία για την κατάσταση των παγίων στοιχείων της VERAL όπως: 

1. απογραφή παγίων 

2. καρτέλα παγίων 

3. κατάσταση αποσβέσεων 

4. κατάσταση παγίων 

5. µητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων 
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9.7 Module ∆ιοικητικής Πληροφόρησης 

Τα modules που αναλύθηκαν παραπάνω έχουν υλοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

δηµιουργείται ένα Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιοίκησης, το οποίο να µπορεί να παρέχει 

την απαραίτητη πληροφόρηση στη διοίκηση της VERAL, ώστε αυτή να είναι σε θέση 

να παίρνει τις απαραίτητες στρατηγικές αποφάσεις που θα κάνουν την επιχείρηση 

βιώσιµη και κερδοφόρα. 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα Business ERP της SingularLogic λειτουργεί σε βάση 

δεδοµένων SQL Server.  Τα επιµέρους modules αντλούν και αποθηκεύουν τα 

στοιχεία που αποθηκεύουν οι χρήστες σε κανονικοποιηµένους πίνακες που 

υπάρχουν µέσα στη βάση δεδοµένων.   Το module ∆ιοικητικής Πληροφόρησης αντλεί 

στοιχεία από το σύνολο των πινάκων της βάσης δεδοµένων και µε χρήση 

τεχνολογίας OLAP παράγει «κύβους» δεδοµένων που παρέχουν πληροφόρηση µε 

ιστορικότητα για τους διάφορους τοµείς ενδιαφέροντος της εταιρείας (π.χ. Οικονοµικά 

στοιχεία, Παραγωγή, Πωλήσεις κλπ.) 

 

Οι κύβοι αυτοί περιέχουν επεξεργασµένα δεδοµένα και αποτελούν εργαλεία εύκολης 

και εύχρηστης παραγωγής report (αποθηκευµένων αλλά και ad-hoc) που βοηθούν 

στην άµεση λήψη αποφάσεων και παρέχουν στην διοίκηση πλήρη εικόνα της 

επιχείρησης. 

 

Με αυτό τον τρόπο το Πληροφοριακό Σύστηµα γίνεται ένα αξιόπιστο εργαλείο της 

επιχειρησιακής πολιτικής και ένα σηµαντικό εργαλείο άσκησης ελέγχου. 
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9.7.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Ο προϋπολογισµός (γνωστός και ως budgeting) παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο για 

κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως µεγέθους. Χωρίς προϋπολογισµό, πολλές 

επιχειρήσεις κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν ενώ ακόµα και εκείνες που έχουν 

προϋπολογισµό, θα πρέπει να είναι πολύ συνεπείς στην εφαρµογή του. 

Πολλές επιχειρήσεις παραβλέπουν το κοµµάτι του προϋπολογισµού, καθώς το 

θεωρούν αρκετά γραφειοκρατικό και χρονοβόρο. Στην πραγµατικότητα, όµως, ο 

προϋπολογισµός τις βοηθά να ελαχιστοποιήσουν τους χρόνους και τις προετοιµάζει 

για µελλοντικά προβλήµατα, πριν αυτά προκύψουν. 

"Ο προϋπολογισµός προετοιµάζει την επιχείρηση για µελλοντικά προβλήµατα, πριν 

αυτά προκύψουν." 

Μία αποτελεσµατική διεργασία προϋπολογισµού εξασφαλίζει την έγκαιρη, ακριβή και 

αξιόπιστη εκτίµηση των εσόδων και των δαπανών και αποτελεί ανεκτίµητο εργαλείο 

για το σχεδιασµό κινήσεων για τη βελτίωση του οικονοµικού αποτελέσµατος µίας 

επιχείρησης. 

Επιχειρήσεις χωρίς αξιόπιστο προϋπολογισµό, στην ουσία κινούνται χωρίς πυξίδα µε 

αποτέλεσµα την ανασφάλεια και ορισµένες φορές δυσάρεστες, µη αναµενόµενες 

εξελίξεις.  

Οι κινήσεις της τελευταίας στιγµής έχουν αυξηµένο κόστος, µειωµένη 

αποτελεσµατικότητα και δηµιουργούν αναπόφευκτα αρνητικό εργασιακό κλίµα.  

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, η VΕRAL στο τέλος κάθε έτους εκδίδει reports 

διοικητικής πληροφόρησης και αντλεί απολογιστικές καταστάσεις, ώστε στην αρχή 

κάθε νέου έτους να µπορέσει, βάσει των αποτελεσµάτων που έχει εξάγει, να θέσει 

τους νέους επιδιωκόµενους στόχους της και να διαχειριστεί επιτυχηµένα τον 

προϋπολογισµό της. 

Ο χρονικός κύκλος του προϋπολογισµού συµπίπτει µε το οικονοµικό έτος, αλλά 

διαιρείται σε µηνιαίες εκθέσεις, προκειµένου να είναι πιο εύχρηστος και εφικτός.  

Μέσω του προϋπολογισµού η VΕRAL ελέγχει εάν οι στόχοι της µε τα έξοδα που 

συνεπάγονται, οδηγούν τελικώς σε κερδοφορία ή απαιτείται αναθεώρησή τους.   

Προγραµµατίζει έγκαιρα ενέργειες που µπορούν να συµβάλλουν στην αύξηση της 

ρευστότητας και στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της, και δίνει ιδιαίτερο βάρος 

στις προβλέψεις των πωλήσεων, στην ετοιµασία των ταµειακών ροών, του 

κεφαλαίου κίνησης και στην ανάλυση των αποκλίσεων. 

Χρησιµοποιεί µοντέλα πρόβλεψης και θέτει τους στόχους των πωλήσεων της, ανά 

κατηγορία προϊόντος και ανά κωδικό προϊόντος. 
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Στην αρχή του έτους ετοιµάζεται ο ταµειακός προγραµµατισµός, συντάσσεται ο 

προϋπολογισµός των επενδύσεων και γίνεται πρόβλεψη των Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων (Ισολογισµού, Ανάλυσης Αποτελεσµάτων και Ταµειακής Ροής) µε 

βάση τον προϋπολογισµό. 

Ο προϋπολογισµός των πωλήσεων είναι η βάση όλων των υπόλοιπων 

προϋπολογισµών για αυτό και καταρτίζεται πρώτος. 

Στη VERAL το τµήµα οικονοµικής διεύθυνσης µαζί µε το τµήµα πωλήσεων κάνει 

πρόβλεψη των πωλήσεων τους, προϋπολογίζοντας τα έσοδα που θα προκύψουν 

τους επόµενους µήνες. 

Έχοντας µελετήσει την τάση των πωλήσεων και προσδιορίσει το κόστος, την αγορά 

και τους παράγοντες που επηρεάζουν την πώληση και συνυπολογίσει τον τρόπο 

εξόφλησης (µετρητοίς ή επί πιστώσει) προϋπολογίζει το τζίρο των συναλλαγών. 

 

Εξίσου σηµαντικός είναι και ο απολογιστικός έλεγχος µιας επιχείρησης. 

Για αυτό το λόγο η VΕRAL εξάγει πλήθος reports που δίδουν απολογιστικές 

πληροφορίες.  Για παράδειγµα, υπάρχουν διαµορφωµένες εκτυπώσεις που εξάγουν 

το συνολικό τζίρο των πωλήσεων του έτους και βοηθάνε την επιχείρηση να έχει 

ακριβή εικόνα από που προκύπτει το οικονοµικό της αποτέλεσµα. 

Εξάγει συµπεράσµατα, συγκρίνοντας µε τα προϋπολογιστικά της στοιχεία, τον όγκο 

των πωλήσεων, τον τζίρο ανά κωδικό είδους, τον τζίρο ανά πελάτη, ανά γεωγραφική 

περιοχή κτλ. 

Όλα αυτά συγκρίνονται µε τους επιδιωκόµενους στόχους που τέθηκαν κατά την 

έναρξη του έτους. 

Ο απολογισµός των δραστηριοτήτων σε βάθος χρόνου (π.χ. µίας πενταετίας) δίδει 

πληροφορίες απολογιστικού κόστους ανά µονάδες παραγωγής και είδη προϊόντων. 

Τα στατιστικά στοιχεία που εξάγονται από τα απολογιστικά reports είναι µεγάλης 

σηµασίας γιατί βοηθούν την επιχείρηση να εστιάσει στα «αποτελεσµατικά» της 

προϊόντα, στις αποτελεσµατικές της κινήσεις-δραστηριότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η αυξανόµενη δραστηριότητα της επιχείρησης επέφερε την αναγκαία αλλαγή στο 

Πληροφοριακό Σύστηµα της, το οποίο λειτουργεί αποδοτικά και κάλυψε πλήρως τις 

απαιτήσεις της επιχείρησης. 

Τα προβλήµατα στα πρώτα στάδια εφαρµογής ήταν αναµενόµενα και ξεπεράστηκαν 

σε λογικά χρονικά πλαίσια.  Σε αυτό συνέβαλε η ολοκληρωµένη εκπαίδευση των 

χρηστών, η επιµονή και δέσµευση από πλευράς της VERAL για ολοκλήρωση του 

έργου καθώς και η καλή συνεργασία µε τα τµήµατα της υποστήριξης των 

προµηθευτριών εταιριών µετά την εγκατάσταση των επιµέρους module του 

Πληροφοριακού Συστήµατος. 

Απολογιστικά αυτό που µπορούµε να πούµε, µετά από τέσσερα χρόνια από την 

εγκατάσταση του προγράµµατος και την λειτουργία του ERP Συστήµατος και εννέα 

χρόνια από την ανάπτυξη και λειτουργία του inhouse MRP Συστήµατος, είναι ότι 

πλέον και τα δύο Συστήµατα λειτουργούν αρµονικά και αλληλοσυµπληρώνονται µε 

τέτοιο τρόπο να καλύπτουν πλήρως το φάσµα των δραστηριοτήτων της VERAL. 

Πρόκειται για λύσεις λογισµικού οι οποίες αυτοµατοποίησαν πολλές λειτουργίες της 

εταιρείας και έχουν συντελέσει στην ουσιαστική µείωση τους κόστους αλλά και στη 

διασφάλιση ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ναι µεν κάλυψαν διαδικασίες που είναι κοινές σε πολλές επιχειρήσεις (πχ 

επεξεργασία παραγγελιών, τιµολόγηση κτλ), αλλά το γεγονός ότι κατασκευάστηκαν 

από την αρχή και παραµετροποιήθηκαν για τις ανάγκες της VERAL (κυρίως το 

inhouse Σύστηµα της αποθήκης), βοήθησε την επιχείρηση να διεκπεραιώσει 

αποτελεσµατικότερα τις κύριες επιχειρηµατικές της δραστηριότητές και να πετύχει µία 

λογική ενοποίηση µεταξύ των τµηµάτων της εταιρείας, βάσει των απαιτήσεων της.  Η 

εµπειρία των δύο εταιρειών µε τις οποίες συνεργάστηκε η επιχείρηση, η ADASoft και 

η SingularLogic, ήταν σηµαντικός παράγοντας για την υλοποίηση του έργου, γιατί 

βοήθησε σε µεγάλο βαθµό στην καθοδήγηση της διοίκησης για λήψη σωστών 

αποφάσεων κατά την παραµετροποίηση του συστήµατος. 

Μέσα από τη ενσωµάτωση του ERP στις καθηµερινές διαδικασίες της εταιρείας, 

επιτεύχθηκε τόσο η επίλυση υπαρχόντων προβληµάτων όσο και η βελτίωση των 

διαδικασιών στην επιχείρηση. 

Η άµεση πρόσβαση στην πληροφορία που παρέχεται πλέον σε ολόκληρη την 

επιχείρηση µέσα από το ERP και η διαθεσιµότητα της πληροφορίας δίνει στην 

επιχείρηση τη δυνατότητα να περιορίσει το κόστος αποθήκευσης της, να µειώσει 
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σηµαντικά τους κύκλους εκτέλεσης των διαδικασιών της και βέβαια, να παρέχει 

καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της. 

∆ηµιουργήθηκαν καλύτερες δοµές στην επιχείρηση, οι οποίες επέτρεψαν στους 

εργαζόµενους να εργάζονται αποτελεσµατικότερα και πιο παραγωγικά.   

Πριν την εγκατάσταση του ERP, ένας µεγάλος αριθµός προσωπικού, 

συµπεριλαµβανοµένων και µεσαίων στελεχών αφιέρωνε χρόνο για τη συλλογή 

στοιχείων και τη σύνταξη διαφόρων καταστάσεων και reports.  Με την εγκατάσταση 

του ERP, η πληροφορία δόθηκε διαθέσιµη προς όλους και µάλιστα άµεσα.   

Ένας µεγάλος αριθµός εργασιών ρουτίνας έπαψε να υφίσταται.  Η ευκολία µε την 

οποία είναι πλέον διαθέσιµη η πληροφορία επιτρέπει στα στελέχη να κάνουν πιο 

ουσιώδεις αναλύσεις, µε βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το ERP, µε 

αποτέλεσµα τα στελέχη που πριν δούλευαν για να δηµιουργήσουν την πληροφορία, 

τώρα να µπορούν να δουλεύουν µε την πληροφορία.   

Ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη από τη χρήση του Συστήµατος είναι ο 

πληρέστερος και ολοκληρωµένος εσωτερικός έλεγχος που επιτυγχάνεται στην 

εταιρεία.  Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι να διασφαλίζει την οµαλή και 

αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης και να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στα 

ανώτερα στελέχη.   

Φυσικά, πρέπει να γνωρίζουµε ότι το ERP είναι απλώς το µέσο και η δυνατότητα για 

την επιχείρηση να βελτιώσει τις λειτουργίες της.  Από εκεί και πέρα, χρειάζεται 

επαγρύπνηση για συνεχείς βελτιώσεις και επιµέλεια από όλο το προσωπικό που 

χειρίζεται το σύστηµα, ώστε να συνεχίσει η επιχείρηση να είναι παραγωγική.  
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