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Περίληψη 
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν συνεχώς µεταβολές τα τελευταία 10 χρόνια. Η ταχεία 
ανάπτυξη και η συνεχής αύξηση των πελατών τους, κάνει επιτακτική την ανάγκη να 
δηµιουργηθεί ένα ενιαίο εταιρικό διαδικτυακό σύστηµα για τη διαχείριση των καθηµερινών 
εργασιών (λογισµικό διαχείρισης έργων), προκειµένου να επιτευχθεί µια καλύτερη, 
αποτελεσµατικότερη λειτουργία της εταιρείας. 

Ένα λογισµικό Διαχείρισης Έργου και Εργασιών (λογισµικό διαχείρισης έργων) πρέπει να 
περιλαµβάνει υπηρεσίες, όπως η αξιολόγηση, ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός, ο έλεγχος 
του κόστους, η κατανοµή των πόρων και η επικοινωνία, τα οποία απαιτούνται για την 
αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας των έργων. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογήσει την αγορά για το λογισµικό 
διαχείρισης έργου και να εξετάσει τις πιο δηµοφιλείς διαθέσιµες λύσεις, προκειµένου να 
δηµιουργηθεί µια εφαρµογή που συµπληρώνει αυτά τα κενά που έχει η αγορά σήµερα. 

 
Το σύστηµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

● Κεντρική σελίδα µε όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και ο αριθµός των εργασιών 
σε αυτές 

● Περιοχή σε κάθε έργο µε λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε αυτό, όπως οι 
στατιστικές, ο καταµερισµός της εργασίας για τους εργαζοµένους, η δυναµική εξέλιξη 
του έργου, στατικές πληροφορίες, όπως το όνοµα του πελάτη, η τοποθεσία, αριθµούς 
τηλεφώνου, κωδικούς πρόσβασης, κλπ. 

● Αλληλεπίδραση του χρήστη µε το σύστηµα (ανανέωσης της κατάστασης της εργασίας, 
σχόλια, επικοινωνία, κλπ.) 

● Υλοποίηση µε Open Source τεχνικές (ανοιχτού κώδικα) 
 

Έχουµε επίσης δηµιουργήσει ένα επιχειρηµατικό σχέδιο που θα µπορούσε να ακολουθήσει 
την εφαρµογή και να την βοηθήσει να εισχωρήσει στην αγορά πολύ γρήγορα και µε τα 
κατάλληλα αποτελέσµατα. 

Κύριο πλεονέκτηµα µας είναι ότι το σύστηµα µπορεί να είναι εύκολο στη χρήση, αλλά µε 
πολλές βοηθητικές λειτουργίες την ίδια στιγµή. Οι λειτουργίες που χρησιµοποιούνται πιο συχνά, 
όπως η ανάθεση εργασιών και οι αλλαγές κατάστασης εργασιών ή το χρονοδιάγραµµα των 
δραστηριοτήτων αυτών, έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο που επιτρέπουν στο χρήστη να 
δαπανά ελάχιστο χρόνο για να τις ολοκληρώσει. Από την άλλη πλευρά, έχουµε δηµιουργήσει 
ένα περιβάλλον που επιτρέπει στους χρήστες, να παρακολουθούν λεπτοµερή στατιστικά 
στοιχεία, τα οποία µπορούν να φιλτράρονται από ένα πολύ ευρύ φάσµα επιλογών. 

Δεν υπάρχει αντίστοιχο open source προϊόν που να διατίθεται από ελληνική εταιρεία. Αυτό 
καθιστά αυτόµατα την πλατφόρµα µας, έναν ηγέτη για την ελληνική αγορά διαχείρισης έργου. 
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Abstract 
Small enterprises have been constantly changing through the last 10 years. The rapid 
development and continuous growth of customers set the imperative to create a single 
corporate web system for the management of everyday tasks (Project Management Software), 
in order to achieve a better operation of the company. 

A Software Project Management and Operations (Project Management Software) must 
include services such as assessment, planning, scheduling, cost control, resource allocation 
and communication, which are used to address the complexity of projects. 

The purpose of this thesis, is to evaluate the market for project management software and 
rate the most popular currently available solutions, in order to create an application fills in the 
gaps, that the market currently has. 

We have created an application that exceeds the present standards and aims to outperform 
the competition. 

The system includes the following key features and characteristics: 

● Main page with all the works in progress and the number of jobs in these 
● Footer on every project with detailed information about it, such as statistics, division of 

work to employees, dynamic evolution project, static information such as name of client, 
location, phone numbers, passwords etc. 

● User interaction with the system (renewal status of work, contract reviews, etc.) 
● Implementation with Open Source techniques 
 
We have also created a business plan that could follow the application in its lifecycle and 

help it advance in the market really quickly and with appropriate results. 
Our main advantage is that our system can be easy to use but with many utilities at the 

same time. The operations that are most commonly used, such as task assigning and task 
status changes or timing these activities, have been designed in a way that lets the user spend 
the minimum of time to accomplish. On the other hand, we have created and environment that 
lets users, get detailed statistics, filtered by a very interesting list of aspects. 

There is no corresponding Open Source product that is made available by a Greek 
company. This automatically makes our platform a leader for the Greek Industry, which would 
automatically make us a leader at the Greek Market for Project Management Tools. 
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Εισαγωγή 
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τουλάχιστον το 95% των επιχειρήσεων παγκοσµίως 
και το 60%-70% της απασχόλησης [13]. Ο όρος “startup” κατακλύζει όλα τα επιχειρησιακά 
άρθρα, ενώ στην ουσία δεν πρόκειται για τίποτε άλλο από µια νεοσυσταθείσα επιχείρηση λίγων 
ατόµων που σκοπό έχει να πετύχει το στόχο της µε το µικρότερο δυνατό κόστος στο 
συντοµότερο χρόνο [31]. Ίσως να φαίνεται πως το µόνιµο πρόβληµα αυτών των επιχειρήσεων, 
είναι η χρηµατοδότηση, στην πραγµατικότητα όµως, υπάρχει κάτι που απαιτεί µεγαλύτερη 
προσοχή. Ένα αναπόσπαστο κοµµάτι, που δίχως αυτό κανένας στόχος δε µπορεί να 
επιτευχθεί, ούτε γρήγορα, ούτε αποτελεσµατικά. Είναι ο λόγος που πολλές επιχειρήσεις χάνουν 
τον έλεγχο, σπαταλώντας χρόνο και χρήµα. Πρόκειται για την καθηµερινή οργάνωση των 
εργασιών και των έργων τους στο σύνολο. 

Μια νέα επιχείρηση αποτελείται συνήθως από δηµιουργικά άτοµα, µε πολύ όρεξη, που 
καθηµερινά εκτελούν πολλές διεργασίες χάνοντας πρακτικά την ικανότητα οργάνωσης του 
έργου τους συνολικά. Ακόµη, άτοµα σε ηγετικές θέσεις, αδυνατούν να ελέγξουν την 
παραγωγικότητα των υφιστάµενων τους, µε αποτέλεσµα την στασιµότητα ενός έργου και την 
καθυστέρηση επίτευξης των στόχων τους. Καθηµερινά, χάνουµε πολύτιµο χρόνο στο να 
οργανωθούµε ή να προσπαθήσουµε να βάλουµε σε τάξη αυτά που έχουµε να κάνουµε. 

Πως θα ήταν τα πράγµατα αν µία εφαρµογή, µας έλυνε αυτά τα προβλήµατα; Αν 
µπορούσαµε να έχουµε όλες µας τις υποχρεώσεις µαζί; Αν θα έκανε τη συνεργασία µεταξύ 
εργαζοµένων πιο εύκολη; Αν µας έδινε την δυνατότητα να δούµε στατιστικά των εργασιών µας 
και να οργανωθούµε καλύτερα για το µέλλον; 

Το ουσιαστικό πρόβληµα πηγάζει από την έλλειψη οργάνωσης και από το χάος της 
καθηµερινότητας. Ο τρόπος για να λυθεί αυτό, είναι η Διαχείριση Εργασιών. Η διοίκηση - 
διαχείριση έργων (project management) περιλαµβάνει την εφαρµογή γνώσεων, ικανοτήτων, 
εργαλείων για την επίτευξη προκαθορισµένων στόχων σε ένα εύρος δραστηριοτήτων [4]. Αυτά 
τα έργα µπορεί να περιλαµβάνουν σχεδόν κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας (τεχνικά 
έργα, έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ευρωπαϊκά προγράµµατα, δηµόσια διοίκηση 
κλπ.) 

Ακόµα και έτσι όµως η διαχείριση εργασιών δε λύνει το πρόβληµα, παρά µόνο όταν 
εφαρµοστεί σωστά και µε τον ίδιο τρόπο για όλους. Εδώ έρχεται να µας βοηθήσει ο τοµέας της 
τεχνολογίας. Μια εφαρµογή που θα είχε αρκετές δυνατότητες αλλά και ευκολία στη χρήση, δίνει 
τη δυνατότητα να έχουµε πλήθος πληροφοριών, εύκολα και γρήγορα προσβάσιµο. Μας δίνει τη 
δυνατότητα να αφοσιωθούµε στις πραγµατικές εργασίες µας και το δηµιουργικό τους κοµµάτι 
ενώ αφαιρεί το χρόνο που σπαταλάµε στην συγκέντρωση όλων αυτών των πληροφοριών και 
την αρχειοθέτηση τους. 

Η αγορά, πλέον έχει κατακλυστεί από τέτοιου είδους εφαρµογές [23]. Το παράδοξο όµως 
είναι, ότι δεν υπάρχουν αρκετές εφαρµογές που να συνδυάζουν λειτουργικότητα  σε όλα τα 
πεδία. Αντιθέτως, κάθε εφαρµογή, ειδικεύεται σε κάποιο τοµέα συγκεκριµένο, όπως διαχείριση 
µεγάλων έργων, εταιρείες ανάπτυξης λογισµικού ή απλή ατοµική χρήση. Ακόµα περισσότερο, 
δεν υπάρχουν ελληνικές εφαρµογές που να βρίσκονται κοντά στις σταθερές του εξωτερικού. 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας, είναι να δηµιουργηθεί µια εφαρµογή, που θα περιέχει όλη 
αυτή τη λειτουργικότητα, καλύπτοντας τους περισσότερους τοµείς, αλλά παράλληλα µε πολύ 
απλή χρήση έτσι ώστε η εκµάθηση να απαιτεί ελάχιστο χρόνο. 

Θα αναλύσουµε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ποιες είναι και πως µπορούν να καλυφθούν. 
Εν συνεχεία, θα αναλύσουµε τη διαχείριση έργων και εργασιών και πως αυτές µπορούν να 
βοηθήσουν µια επιχείριση να αναπτύξει τις λειτουργίες τις. Ακόµα, θα αναφερθούµε στην 
υπάρχουσα αγορά λογισµικού διαχείρισης έργων και τέλος θα αναφερθούµε στην λύση που 
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προτείνουµε και πιστεύουµε ότι θα λύσει όλα αυτά τα προβλήµατα που υπάρχουν και ιδιαίτερα 
αυτά που δε καλύπτουν οι σηµερινές λύσεις, εφαρµογές. 
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Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
Αν και ο όρος επιχειρήσεις έχει αλλάξει πολύ στις µέρες µας, κάποιες βασικές ιδιότητες 
παραµένουν ίδιες. Πριν από λίγα χρόνια θα λέγαµε ότι µια επιχείρηση (επίσης γνωστή ως 
εταιρεία) ορίζεται µια οργάνωση που ασχολείται µε την πώληση αγαθών, υπηρεσιών, ή και τα 
δύο για τους καταναλωτές [15]. Είθισται, αυτές οι επιχειρήσεις να κυριαρχούν στις 
καπιταλιστικές οικονοµίες, όπου οι περισσότερες από αυτές ήταν ιδιόκτητες και είχαν ως 
βασική λειτουργία, να προσφέρουν σε πελάτες µε σκοπό το κέρδος. Βέβαια, οι επιχειρήσεις 
µπορούν επίσης να είναι µη κερδοσκοπικές ή κρατικές. Μια επιχείρηση που ανήκει από πολλά 
άτοµα µπορεί να αναφέρεται και ως εταιρεία, αν και ο δεύτερος αυτός όρος έχει µια πιο 
συγκεκριµένη έννοια. 

Σήµερα οι επιχειρήσεις έχουν πάρει µια διαφορετική διάσταση. Οι επιχειρήσεις µπορούν να 
έχουν από ελάχιστους έως και µόνο έναν εργαζόµενο, για παράδειγµα, τον ιδιοκτήτη της 
επιχείρησης. Αυτό το είδος επιχειρήσεων ονοµάζεται “Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις”. 

Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και παραλλαγές των 
όρων αυτών) είναι εταιρίες µε αριθµό προσωπικού που πέφτει κάτω από ορισµένα όρια. Η 
σύντµηση "ΜΜΕ" χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς 
οργανισµούς, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, τα Ηνωµένα Έθνη και τον Παγκόσµιο Οργανισµό 
Εµπορίου (ΠΟΕ). Οι µικρές επιχειρήσεις ξεπερνούν αριθµητικώς σε πολύ µεγάλο βαθµό 
µεγάλες εταιρείες, αλλά και απασχολούν πολύ περισσότερους ανθρώπους συνολικά. Ακόµα 
πιο σηµαντικό όµως είναι ότι οι ΜΜΕ, ηγούνται στην προώθηση της καινοτοµίας και του 
ανταγωνισµού σε πολλούς οικονοµικούς τοµείς [19]. 

Κράτη µέλη της ΕΕ είχαν επιµέρους ορισµούς για το τι συνιστά ΜΜΕ. Για παράδειγµα, ο 
ορισµός στη Γερµανία είχε ένα όριο 255 εργαζοµένων, ενώ στο Βέλγιο θα µπορούσε να ήταν 
100. Τον Ιούλιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει µια διαβούλευση 
σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ το 2012 [15]. 

 
Στην Ευρώπη, υπάρχουν τρεις γενικές παραµέτρους που καθορίζουν τις ΜΜΕ: 

● Πολύ µικρές επιχειρήσεις είναι εταιρείες που απασχολούν έως 10 εργαζόµενους 
● Μικρές επιχειρήσεις αυτές που απασχολούν έως 50 εργαζόµενους 
● Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν έως 250 εργαζόµενους 
 

“Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από 
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και / ή ετήσιο συνολικό ισολογισµό 
που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.” Αυτός είναι ο επίσηµος ορισµός που δίνεται από 
την ευρωπαϊκή ένωση. 

Σύµφωνα µε τον Γερµανό οικονοµολόγο Hans-Heinrich Bass [19], "εµπειρική έρευνα για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και πολιτικές για την προώθηση των ΜΜΕ έχουν µακρά 
παράδοση στην Δυτική Γερµανία, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα. Μέχρι τα µέσα του 
20ου αιώνα, οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούσαν ότι οι ΜΜΕ αποτελούν εµπόδιο για την 
περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη και οι αρχές τους ήταν σχεδιασµένες στο πλαίσιο των 
κοινωνικών αρχών. Μόνο η ορθο-φιλελεύθερη σχολή, ιδρυτές της κοινωνικής οικονοµίας της 
αγοράς της Γερµανίας, ανακάλυψε τις δυνάµεις τους, θεώρησαν τις ΜΜΕ ως λύση για τα 
προβλήµατα στα µέσα του 20ου αιώνα (µαζική ανεργία, κατάχρησης της οικονοµικής εξουσίας), 
και έθεσε τα θεµέλια για την προώθηση των ΜΜΕ» [7]. 
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Υπάρχει όµως και ένας άλλος τύπος επιχείρησης, που σήµερα είναι το πιο διαδεδοµένο 
είδος και συναντάται στις περισσότερες νεοσύστατες εταιρείες. Είναι οι λεγόµενες “Start-up 
companies” (Νεοφυείς Επιχειρήσεις). 

Νεοφυής επιχείρηση είναι µια επιχείρηση ή ένας προσωρινός οργανισµός µε στόχο να 
αναπτύξει ένα κλιµακούµενο επιχειρηµατικό µοντέλο. Οι εταιρείες αυτές ήρθαν πρόσφατα στο 
προσκήνιο και βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης και έρευνας για τις περισσότερες αγορές. Ο 
όρος νεοφυής επιχείρηση (Start-up company) έγινε γνωστός όταν πλήθος επιχειρήσεων µε 
κατάληξη ονόµατος “.com”, ιδρύθηκε µέσα από το διαδίκτυο. Τον τελευταίο καιρό, ο όρος 
νεοφυής επιχείρηση έχει συνδεθεί κυρίως µε τις τεχνολογικές επιχειρήσεις που έχουν ως 
χαρακτηριστικό την µεγάλη δυναµική ανάπτυξης. Ο Paul Graham, ιδρυτής µιας από τις 
κορυφαίες νεοφυείς επιχειρήσεις του κόσµου, ορίζει ως νεοφυή επιχείρηση "την εταιρεία που 
έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξηθεί ταχύτατα. Το να είναι µια επιχείρηση νεοσύστατη δεν σηµαίνει 
ότι εντάσσεται στα πλαίσια της νεοφυούς. Το µόνο σηµαντικό πράγµα για µια νεοφυή 
επιχείρηση είναι ο ρυθµός ανάπτυξης." 

Ας θυµηθούµε όµως το φαινόµενο dot-com, πριν έρθουµε στο σήµερα. Μια dot-com(.com) 
εταιρεία ή απλά ένα dot-com, είναι µια εταιρεία που κάνει µεγαλύτερο µέρος των 
δραστηριοτήτων της στο Διαδίκτυο, συνήθως µέσω µιας ιστοσελίδας που χρησιµοποιεί το 
δηµοφιλές top-level κατάληξη domain ". com" (µε τη σειρά της προέρχεται από τη λέξη 
«εµπορική», commercial) [33]. 

Αν και ο όρος θα µπορούσε να αναφέρεται και σε σηµερινές εταιρείες, χρησιµοποιείται 
ιδιαίτερα για τις εταιρείες µε αυτό το επιχειρηµατικό µοντέλο που τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη 
της δεκαετίας του 1990. Πολλές τέτοιες εταιρείες σχηµατίστηκαν για να επωφεληθούν από το 
πλεόνασµα χρηµατοδότησης από επιχειρηµατικά κεφάλαια, που υπήρχε τότε. Πολλές 
ξεκίνησαν µε ασήµαντα επιχειρηµατικά σχέδια και µερικές φορές µε τίποτα περισσότερο από 
µια ιδέα και ένα πιασάρικο όνοµα. Ο δεδηλωµένος στόχος ήταν συχνά, να "πάρει µεγάλες 
διαστάσεις γρήγορα", δηλαδή να συλλέξει ένα µεγάλο µερίδιο της αγοράς, στην οποία 
εισερχόταν. Η στρατηγική εξόδου περιλάµβανε συνήθως µια δηµόσια εγγραφή και µία µεγάλη 
εξόφληση για τους ιδρυτές. Άλλες, επαναπροσδιόριζαν τους εαυτούς τους ως εταιρείες του 
Διαδικτύου, πολλές από αυτές άλλαζαν τα ονόµατά τους για να ενσωµατώσουν την .Com 
κατάληξη. 

Γύρω στο 2000, µαζί µε το χρηµατιστηριακό κραχ, έληξε και η φούσκα dot-com. Πολλές 
αποτυχηµένες dot-com εταιρείες, αναφέρονταν συχνά ως dot-bombs ή dot-gones [33]. Οι 
περισσότερες όµως από αυτές που επιβίωσαν, έβγαλαν την κατάληξη .com από τα ονόµατά 
τους. 

Μερικές αποτυχηµένες εταιρείες dot-com είναι οι: 
● boo.com: ένα κατάστηµα ρούχων που ξόδεψε $135.000.000 σε 18 µόλις µήνες, 

αργότερα ρευστοποιήθηκε 
● Flooz.com: Μια υπηρεσία διαφηµισµένη ως "ηλεκτρονικό-νόµισµα» που ξεκίνησε στο 

ύψος της άνθησης του dot-com, στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Τελικά, διαλύεται το 
2001, λόγω έλλειψης της αποδοχής των καταναλωτών. Διάσηµο για το γεγονός ότι 
χρησιµοποίησαν την Whoopi Goldberg ως εκπρόσωπος τους. 

 
Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται, εταιρείες όπως: 
● Hotmail 
● Internet Movie Database (γνωστό και ως IMDB) 
● PayPal 
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Επανερχόµενοι όµως στα start-ups, o όρος "start-up" µπορεί να συνδεθεί µε πλήθος 
επιχειρήσεων, κυριότερα όµως, χρησιµοποιείται για να περιγράψει επιχειρήσεις που 
συνδέονται µε υψηλή ανάπτυξη, έχουν τεχνολογικό προσανατολισµό και πολλές από αυτές 
επιδιώκουν να δηµιουργήσουν µια νέα αγορά ή να εξελίξουν δυναµικά µια υπάρχουσα. Οι 
επενδυτές έλκονται συχνότερα από αυτού του είδους τις επιχειρήσεις και τις διακρίνουν από 
την αναλογία ρίσκου/οφέλους και τις δυνατότητες επεκτασιµότητας. Αυτό σηµαίνει ότι 
παρουσιάζουν χαµηλό κόστος υλοποίησης σε συνδυασµό µε υψηλό ρίσκο και υψηλή απόδοση 
σε περίπτωση επιτυχίας. Οι επιτυχηµένες νεοφυείς επιχειρήσεις παρουσιάζουν µεγαλύτερη 
δυνατότητα επέκτασης σε σχέση µε µια τυπική επιχείρηση δεδοµένου ότι µπορούν να 
αυξηθούν ραγδαία µε µικρή δαπάνη του κεφαλαίου και περιορισµένες ανάγκες σε εργατικό 
δυναµικό και εγκαταστάσεις. 

Τα “start-ups” έχουν διάφορες επιλογές χρηµατοδότησης που ξεκινούν από απλούς 
επενδυτές και καταλήγουν σε µεγάλες εταιρείες επιχειρηµατικών κεφαλαίων, γνωστές και ως 
Venture capital. Στην πραγµατικότητα, οι περισσότερες από τις νεοφυείς επιχειρήσεις 
χρηµατοδοτούνται από τους ιδρυτές τους ενώ, ορισµένες µπορεί να στηριχθούν στη διαδικασία 
του Factoring ή του Crowd funding [18]. 

Ένα κρίσιµο σηµείο για τη δηµιουργία µιας επιχείρησης είναι η διεξαγωγή έρευνας για την 
επικύρωση, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των ιδεών πάνω στις οποίες στηρίζεται η 
επιχείρηση. Η επιχείρηση καλείται να κατανοήσει βαθύτερα τις ανάγκες της αγοράς στην οποία 
προσπαθεί να αναπτυχθεί και να αξιολογήσει το σύνολο των πιθανών κινδύνων. 

Εάν η επιχείρηση στηρίζεται σε εφαρµογές τεχνολογίας, είναι απαραίτητο πολλές φορές οι 
ιδιοκτήτες της να προβούν στην απαιτούµενη κατοχύρωση της πνευµατικής ιδιοκτησίας των 
παραγόµενων από την επιχείρηση προϊόντων. Το περιοδικό Economist εκτιµά ότι έως και το 
75% της αξίας των αµερικανικών δηµόσιων επιχειρήσεων βασίζεται πλέον στον τοµέα της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας τους (ενώ το 1980 το ποσοστό ήταν 40%). Πολύ συχνά, το 100% µιας 
νεοφυούς επιχείρησης στηρίζεται στη διασφάλιση της πνευµατικής της ιδιοκτησίας καθιστώντας 
µε τον τρόπο αυτό απαραίτητη την χάραξη µιας ορθής στρατηγικής πάνω στη διασφάλιση της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται µε τη νέα τεχνολογία, δίνουν 
µερικές φορές τεράστιες αποδόσεις στους δηµιουργούς και τους επενδυτές τους - ένα 
πρόσφατο παράδειγµα µιας τέτοιας ήταν η Google, οι δηµιουργοί της οποίας είναι τώρα 
δισεκατοµµυριούχους µέσω των µετοχών που διαθέτουν. Ωστόσο, το ποσοστό αποτυχίας σε 
µια νεοφυή επιχείρηση είναι πολύ υψηλό. 

Αυτό είναι ίσως και το σηµαντικότερο, να κατανοήσουµε πως µπορεί να αποτύχει µια 
επιχείρηση. Στην ουσία, µια επιχείρηση πρέπει να επιβιώσει µέσα σε ένα πλαίσιο ασαφών 
συνθηκών αβεβαιότητας, δίχως να χάσει το όραµα της ή το στόχο της. Συνήθως υπάρχει 
µεγάλος ανταγωνισµός, σε όποια αγορά και αν προσπαθήσει να εισέλθει µια εταιρεία, που 
αυτοµάτως την φέρνει σε µειονεκτική θέση. Κάθε ένα τέτοιο πρόβληµα, θα πρέπει να εφιστά 
την προσοχή, σε κάθε επίδοξο επιχειρηµατία, µιας και αυτά τα προβλήµατα, εάν αποφευχθούν, 
σχηµατίζουν µια στρατηγική επιτυχίας για την εταιρεία. Ας δούµε όµως πιο αναλυτικά τους 
παράγοντες επιτυχίας µιας νεοφυούς επιχείρησης [34]. 

Παράγοντας 1ος - Χρονική Στιγµή (timing) 

Ο πρώτος λοιπόν σηµαντικός λόγος, είναι ότι µια εταιρεία εισέρχεται µικρή στην αγορά ή δεν 
υπάρχει αγορά για το προϊόν που έχει δηµιουργήσει. Πολλές φορές, δεν υπάρχει µια σηµαντική 
πρόταση αγοράς, για να ελκύσει αρκετά τον καταναλωτή. Ένας καλός πωλητής, θα µας έλεγε 
πως για να πάρουµε µια παραγγελία µες τις σηµερινές δύσκολες συνθήκες, θα πρέπει να έχεις 
αγοραστές που “καίγονται” να αγοράσουν το προϊόν. Μπορεί επίσης να ακούσουµε για το αν 
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ένα προϊόν, ανήκει στα “θα-µπορούσα-να-έχω” (βιταµίνες) ή στα “πρέπει-να-έχω”, αλλά αυτό 
που έχει σηµασία είναι η συγκεκριµένη χρονική στιγµή που βγαίνει ένα προϊόν στην αγορά. 
Μπορεί ένα προϊόν, να είναι πολύ µπροστά από την εποχή του, ή απλά οι καταναλωτές να µην 
είναι έτοιµοι για µια πρωτοπορία την δεδοµένη στιγµή. Δυστυχώς εκεί χρειάζεται να υπάρχει το 
κεφάλαιο, να διατηρήσει την εταιρεία µέχρι την ανάκαµψη. Το συµπέρασµα που βγάζουµε είναι 
πως µια εταιρεία, πρέπει να έχει σαφή εικόνα της χρονικής στιγµής, κατά την οποία εισέρχεται 
σε µία αγορά [13].  

Παράγοντας 2ος - Επιχειρηµατικό Μοντέλο 

Ένας σηµαντικός λόγος για τον οποίο αποτυγχάνουν πολλές επιχειρήσεις, είναι ότι είναι πολύ 
αισιόδοξες όσων αφορά στο να αποκτήσουν πελάτες. Υποθέτουν ότι επειδή θα οικοδοµήσουν 
µια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα, προϊόν ή υπηρεσία, οι πελάτες θα βρεθούν απευθείας στην 
πόρτα τους. Αυτό µπορεί να συµβεί στην αρχή, αλλά µετά, το να προσελκύσεις και να κερδίσεις 
πελάτες, γίνεται γρήγορα ένα ακριβό έργο και σε πολλές περιπτώσεις το κόστος απόκτησης 
του πελάτη είναι στην πραγµατικότητα µεγαλύτερο από την αξία “διάρκειας ζωής” του πελάτη. 
Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηµατιών παραλείπουν να δώσουν την 
απαραίτητη προσοχή για µια ρεαλιστική αξιολόγηση κόστους απόκτησης νέων πελατών. Άρα 
το συµπέρασµα µας είναι, πως πρέπει το επιχειρηµατικό µας µοντέλο, να είναι ενηµερωµένο 
σχετικά µε το κόστος ανεύρεσης πελατών αλλά και την αξία ζωής των πελατών τους, την αξία 
δηλαδή που θα επιστρέψουν στην επιχείρηση µέσω των αγορών τους. Πρακτικά, µιλάµε για 
την ουσία ενός business model, που βρίσκεται σε δύο βασικές ερωτήσεις: 

● Μπορούµε να βρούµε µία κλιµακούµενη µέθοδο, για να αποκτούµε πελάτες; 
● Μπορούµε έπειτα, να αποκοµίζουµε κέρδος, σηµαντικά µεγαλύτερο από το κόστος 

απόκτησης των πελατών µας; 
 

Ένας άτυπος κανόνας λέει, πως πρέπει µέσα σε ένα χρόνο να µας έχει επιστραφεί σε 
κέρδος το κόστος απόκτησης ενός πελάτη, από τον ίδιο. 

Παράγοντας 3ος - Χρηµατοδότηση 

Ένα σηµαντικό καθήκον ενός επιχειρηµατία είναι να ξέρει πόσα χρήµατα έχουν αποµείνει στα 
ταµία της εταιρείας και αν αυτά θα φέρουν την εταιρεία σε ένα στάδιο που θα φέρει µια 
επιτυχηµένη χρηµατοδότηση ή να διατηρεί θετικές ταµιακές ροές. 

Οι εκτιµήσεις των εταιρειών δεν αλλάζουν γραµµικά σε σχέση µε το χρόνο. Το ότι µια 
εταιρεία χρηµατοδοτήθηκε µε ένα Α ποσό για µια δεδοµένη στιγµή, δε σηµαίνει ότι µετά από 12 
µήνες, η αξία της θα έχει αυξηθεί. Συνήθως αυτό που συµβαίνει, είναι οι επιχειρήσεις να 
αποτυγχάνουν να φτάσουν έναν σηµαντικό στόχο, προτού τελειώσουν τα χρηµατικά τους 
αποθέµατα. 

Ακόµα πιο σηµαντικό όµως, είναι να ξέρουµε πότε µια επιχείρηση πρέπει να ξοδέψει 
περισσότερα και πότε όχι. Στα πρώτα στάδια, που η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της 
ανάπτυξης, δεν υπάρχει λόγος για µεγάλα σχέδια marketing και διαφήµισης, µιας και το 
“προϊόν” δεν έχει πάρει ακόµα την τελική του µορφή ή δεν έχει καλύψει ακόµα τις ανάγκες της 
αγοράς. Είναι ένα πολύ σύνηθες λάθος και οδηγεί σε γρήγορη αποτυχία και µεγάλη 
απογοήτευση. 

Αργότερα όµως, που το προϊόν έχει πάρει σάρκα και οστά και είναι σχετικά ώριµο, έχει 
έρθει η στιγµή της επιτάχυνσης. Τότε είναι που πρέπει να δοθούν σηµαντικά ποσά στη 
προώθηση των προϊόντων. Είναι η στιγµή που θα πρέπει να ξέρει ένας επιχειρηµατίας, ότι 
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πρέπει να επενδύσει επιθετικά για την εταιρεία του. ενδεχοµένως και περισσότερο απ’ ότι του 
αποφέρουν τα κέρδη της εταιρείας.  

Παράγοντας 5ος – Διαχείριση Έργων 

Ακόµα πιο σύνηθες πρόβληµα, είναι η έλλειψη σωστής διαχείρισης. Ακόµα και µια σωστή 
διαχείριση, στην ουσία µπορεί να καλύψει τους προηγούµενους παράγοντες. Αυτό που µπορεί 
να κάνει ένας επιχειρηµατίας για να πετύχει το στόχο του, είναι να δηµιουργήσει µια σωστή 
στρατηγική σχετικά µε την είσοδο του προϊόντος του στην αγορά. Θα πρέπει να δηµιουργεί 
τέτοιες συνθήκες για την εταιρεία του ώστε να µην φεύγει τίποτα εκτός ελέγχου και όλες οι 
απαιτούµενες εργασίες να διεκπεραιώνονται και µάλιστα στην ώρα τους. 

Ειδικά στην αρχή, µια επιχείρηση έχει ως στόχο να µεγιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητα 
µε ελάχιστους πόρους. Κάθε απλή διεργασία της είναι σηµαντική και θα πρέπει να γίνεται 
ελεγχόµενα και κάτω από ένα πολύ συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα Αυτό καθιστά την ύπαρξη 
ενός συστήµατος διαχείρισης πολύ σηµαντικό για την εταιρεία. Η κατάλληλη και προσεγµένη 
διαχείριση των εργασιών µπορεί να φέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Έτσι θα πρέπει να εστιάσουµε στην “Διαχείριση Εργασιών” και ποια είναι τα πραγµατικά 
της οφέλη, το πως µπορεί να µας δώσει τα εργαλεία που χρειάζεται µια επιχείρηση για να 
οργανώσει τα µέλη της και να εκτελεστούν όλες οι εργασίες της µε έλεγχο και τη σωστή στιγµή. 
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Project-Task Management, Διαχείριση Έργων-
Εργασιών 

Ορισµός 

Ένας ορισµός του έργου θα ήταν ότι είναι ένα µια δουλειά που έχει µια συγκεκριµένη ώρα 
έναρξης, µια προγραµµατισµένη ώρα λήξης, ένα επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και ότι θα πρέπει 
να περιλαµβάνει ένα καθορισµένο πεδίο εργασιών, έναν προϋπολογισµό, και το προσωπικό 
που ορίζεται για την εκτέλεση των εργασιών. Αυτό που διακρίνει ένα έργο από τις απλά 
καθηµερινές εργασίες είναι ότι είναι πολλαπλών εργασιών εκ φύσεως και όχι 
επαναλαµβανόµενη εργασία [4]. 

Η «διαχείριση έργου», γνωστή στα Αγγλικά µε τον όρο «Project Management», προσπαθεί 
να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν στα «γιατί», «τι», «πώς», «ποιος», «πόσο 
κοστίζει» και «πότε» ενός έργου (κατασκευαστικού, πληροφορικής, ανάπτυξης νέου προϊόντος 
κλπ.) από την εποχή σύλληψης της αναγκαιότητάς του µέχρι την καταστροφή, εγκατάλειψη ή 
αντικατάστασή του. Έτσι, η διαχείριση έργου περιλαµβάνει τη συµπλήρωση των τεχνικών 
δελτίων, την ένταξη του έργου για χρηµατοδότηση, τη διαχείριση των µελετών, την επιλογή των 
µεθόδων υλοποίησης, τις αναγκαίες εκτιµήσεις χρόνου και κόστους, το πρόγραµµα ποιότητας, 
το σχέδιο ασφάλειας και υγείας, τη διαχείριση των κινδύνων αλλά και οποιαδήποτε άλλη 
οργανωτική ή ελεγκτική ενέργεια απαιτείται για τη σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία του 
έργου σε όλη την ωφέλιµη «ζωή» του. Επιπρόσθετα, ορισµένοι (πχ. η ερευνητική οµάδα του 
Καθηγητή Roland Gareis στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης) ισχυρίζονται ότι η διαχείριση έργου και 
πιο συγκεκριµένα η θεώρηση ΚΠΕ (Κοινωνία Προσανατολισµένη κατά Έργα), µπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για τη διοίκηση της κοινωνίας γενικότερα. Σύµφωνα µε τη θεώρηση ΚΠΕ οι 
περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες από το σχολείο των παιδιών, τις εισαγωγικές 
εξετάσεις στο Πανεπιστήµιο, την οργάνωση ενός ταξιδιού, ή µιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης 
µπορούν να θεωρηθούν και να αντιµετωπιστούν ως έργα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί οικονοµία χρόνου, κόστους και κόπου και άρα, σε επέκταση, σηµαντικό όφελος για 
την κοινωνία γενικότερα [4]. 

Ιστορικά 

Μέχρι το 1900 τα έργα πολιτικών µηχανικών, διαχειρίζονταν εν γένει από δηµιουργικούς 
αρχιτέκτονες, µηχανικούς και πρωτοµάστορες, για παράδειγµα, ο Βιτρούβιος (πρώτος αιώνας 
π. Χ.), Christopher Wren (1632-1723), Thomas Telford (1757-1834) και Isambard Kingdom 
Brunel (1806 - 1859). Μόλις το 1950, οι οργανώσεις άρχισαν να εφαρµόζουν συστηµατικά 
εργαλεία διαχείρισης έργου και τεχνικές για σύνθετα έργα µηχανικής [17]. 

Ως επιστήµη, η διαχείριση έργου αναπτύχθηκε από διάφορους τοµείς εφαρµογής, 
περιλαµβανοµένων των αστικών κατασκευών, της µηχανικής, και τη βαριά δραστηριότητα 
άµυνας. Δύο πρόγονοι της διαχείρισης του έργου είναι ο Henry Gantt, που ονοµάζεται ο 
πατέρας του σχεδιασµού και των τεχνικών ελέγχου, ο οποίος είναι διάσηµος για τη χρήση του 
γραφήµατος Gantt ως εργαλείο διαχείρισης έργου (εναλλακτικά το Harmonogram προτάθηκε 
για πρώτη φορά από τον Karol Adamiecki [19]) και Henri Fayol για τις πέντε λειτουργίες 
διαχείρισης που αποτελούν τη βάση του σώµατος των γνώσεων που σχετίζονται µε το έργο και 
το πρόγραµµα διαχείρισης. Οι Gantt και Fayol ήταν µαθητές των θεωριών Frederick Winslow 
Taylor της επιστηµονικής διαχείρισης. Το έργο του είναι ο πρόδροµος για τα σύγχρονα 
εργαλεία διαχείρισης του έργου, συµπεριλαµβανοµένης της αναλυτικής δοµής εργασιών (WBS) 
και την κατανοµή των πόρων. 
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Το 1950 σηµατοδότησε την αρχή της σύγχρονης εποχής διαχείρισης του έργου, όπου 
βασικοί τοµείς της µηχανικής έρχονται µαζί για να εργαστούν ως µία. Η διαχείριση του έργου 
άρχισε να αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή επιστήµη που προκύπτει από την λειτουργία της 
διαχείρισης µε το µοντέλο της µηχανικής. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, πριν από τη δεκαετία του 
1950, τα έργα αντιµετωπίστηκαν σε ad-hoc βάση, χρησιµοποιώντας κυρίως τα διαγράµµατα 
Gantt και άτυπες τεχνικές και εργαλεία. Εκείνη την στιγµή, δύο µαθηµατικά µοντέλα 
προγραµµατισµού έργου αναπτύχθηκαν. Η «Κρίσιµη µέθοδος Path" (CPM) αναπτύχθηκε ως 
µια κοινοπραξία µεταξύ της DuPont Corporation και της Remington Rand Corporation για τη 
διαχείριση των έργων συντήρησης φυτών. Και το "Πρόγραµµα Τεχνική Αξιολόγηση και 
αναθεώρηση» ή PERT, αναπτύχθηκε από την Booz Allen Hamilton, στο πλαίσιο των 
Ηνωµένων Πολιτειών, για τους πυραύλους Polaris Ναυτικού (σε συνδυασµό µε την Lockheed 
Corporation). Αυτές οι µαθηµατικές τεχνικές γρήγορα εξαπλώθηκαν σε πολλές ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. 

Την ίδια στιγµή, ενώ µοντέλα σχεδίου-προγραµµατισµού αναπτύσσονταν, η τεχνολογία για 
την εκτίµηση του κόστους του έργου, τη διαχείριση του κόστους, και την οικονοµία της 
µηχανικής εξελισσόταν, µε την πρωτοποριακή εργασία του Hans Lang και άλλων. Το 1956, η 
Αµερικανική Ένωση Μηχανικών (σήµερα AACE) διαµορφώθηκε από τους πρώτους 
επαγγελµατίες της διαχείρισης του έργου και των συναφών ειδικοτήτων του, τον σχεδιασµό και 
τον προγραµµατισµό, την εκτίµηση του κόστους και του ελέγχου κόστους. Η AACE συνέχισε 
την πρωτοποριακή εργασία του και το 2006 κυκλοφόρησε την πρώτη ολοκληρωµένη 
διαδικασία για χαρτοφυλάκια, το πρόγραµµα και τη διαχείριση του έργου (Πλαίσιο Διαχείρισης 
Κόστους Έργου). 

Η International Project Management Association (IPMA) ιδρύθηκε στην Ευρώπη το 1967 
[19], ως οµοσπονδία των διαφόρων εθνικών οργανώσεων διαχείρισης του έργου. IPMA 
διατηρεί οµοσπονδιακή δοµή µέχρι σήµερα και περιλαµβάνει πλέον οµοσπονδίες µέλη σε όλες 
τις ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική. Η IPMA προσφέρει ένα τετραετές πρόγραµµα 
πιστοποίησης τεσσάρων επιπέδων µε βάση το Baseline IPMA Competence (ICB). Η ICB 
καλύπτει τις τεχνικές, τα συµφραζόµενα, και τις συµπεριφορικές ικανότητες. 

Το 1969, το Project Management Institute (PMI) διαµορφώθηκε στις ΗΠΑ. Το PMI 
δηµοσιεύει έναν οδηγό για τον Φορέα Διαχείρισης Έργου της Γνώσης (PMBOK Guide), ο 
οποίος περιγράφει τις πρακτικές διαχείρισης του έργου που είναι κοινές στα «περισσότερα 
έργα, τις περισσότερες φορές". Το PMI προσφέρει πολλαπλές πιστοποιήσεις 

Διαχείριση Έργων και Διαχειριστές στην Ελλάδα 

Η διαχείριση έργων στην Ελλάδα ξεκίνησε να διδάσκεται ως ξεχωριστό µάθηµα στο Ε. Μ. 
Πολυτεχνείο περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το αντικείµενο του µαθήµατος 
περιελάµβανε τη µαθηµατική θεώρηση της διαχείρισης έργων, δηλαδή τις µεθόδους χρονικού 
και οικονοµικού προγραµµατισµού, γεγονός που απεικόνιζε τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης. 
Επαγγελµατικά το αντικείµενο δεν προσέφερε αυτοτελείς ευκαιρίες απασχόλησης γεγονός που 
παγίωσε και τις ακαδηµαϊκές αναζητήσεις, τόσο διδακτικά όσο και ερευνητικά. Το αντικείµενο 
συνεχίζει να διδάσκεται ανελλιπώς στο Ε.Μ.Π. αλλά και προοδευτικά σε πολλά άλλα 
Πανεπιστήµια και ΤΕΙ στην Ελλάδα. Σήµερα, µάλιστα, υπάρχει ειδικός Τοµέας στο Ε. Μ. 
Πολυτεχνείο (Τοµέας Προγραµµατισµού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων) αλλά και αυτοτελές 
Τµήµα στα ΤΕΙ (Λάρισας).[1] 

Στον επαγγελµατικό τοµέα η κατάσταση µε την πάροδο των χρόνων και την υλοποίηση 
µεγάλων έργων µε κοινοτική χρηµατοδότηση άλλαξε άρδην. Από τα µέσα της δεκαετίας του 
1980, η υποβολή χρονοδιαγραµµάτων αποτελεί συµβατική απαίτηση όλων των έργων. 
Επιπρόσθετα, ο κορεσµός σε ορισµένες ειδικότητες µηχανικών, λόγω της κρίσης στη 
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βιοµηχανία και η ταυτόχρονη διόγκωση του κατασκευαστικού τοµέα που ξεπερνά το 20% του 
ΑΕΠ «οδηγούν» πολλούς νέους µηχανικούς στην αναζήτηση επαγγελµατικών λύσεων στη 
διαχείριση έργων. Η κύρια ασχολία τους είναι η σύνταξη και επικαιροποίηση 
χρονοδιαγραµµάτων, η παρακολούθηση του κόστους, των µέσων παραγωγής κλπ. Βέβαια, η 
όλη διαδικασία δεν είναι χωρίς προβλήµατα. Το χρονοδιάγραµµα υπάρχει γιατί το ζητάει ο 
Κύριος του Έργου, ο Φορέας Παρακολούθησης ή οποιοσδήποτε άλλος έχει την εξουσία να το 
κάνει (Υπουργείο, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ.). Συνήθως, είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου 
(δηλαδή πολύ συνοπτικό), δεν περιέχει µέσα παραγωγής και οι διάφορες κοστολογικές 
αναφορές γίνονται σε λογιστικά φύλλα τύπου Excel. Δεν υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση των 
δραστηριοτήτων (ακόµα και για έργα του ίδιου φορέα), ούτε κωδικοποίηση (τα σχετικά 
πρότυπα ISO, οι κωδικοποιήσεις τύπου Uniclass ή ακόµα CI/SfB ποτέ δεν «εφαρµόστηκαν» 
στην Ελλάδα). Γενικά υπάρχει ελευθερία στην περιοχή. Γι’ αυτή καθαυτή τη δηµιουργία του 
χρονοδιαγράµµατος χρησιµοποιούνται πακέτα της αγοράς και κυρίως τα Primavera και 
Microsoft Project. Στην παραγωγή των ιδιωτικών έργων, όπως, για παράδειγµα, στην έκδοση 
οικοδοµικών αδειών, ο χρονικός προγραµµατισµός του έργου είναι συνήθως απλά µια 
κακέκτυπη επαναλαµβανόµενη φωτοτυπία ενός διαγράµµατος Gantt [1]. 

Η κατάσταση αυτή σε συνδυασµό µε την έλλειψη επαγγελµατικής πιστοποίησης και την 
περιορισµένη ακαδηµαϊκή εξέλιξη του αντικειµένου οδήγησε στην παγίωση της αντίληψης, 
τουλάχιστον µεταξύ των νεώτερων συναδέλφων, ότι η διαχείριση έργου αφορά κυρίως στο 
χρονικό προγραµµατισµό µέσω µεθόδων δικτυωτής ανάλυσης. 

Το αντικείµενο της διαχείρισης των έργων αναλαµβάνεται, είτε από πολύ 
ακριβοπληρωµένους και συνήθως ξένους συµβούλους είτε από µεσαία και κατώτερα στελέχη 
εταιρειών. 

Πως γίνεται όµως η διαχείριση εργασιών; Πως µπορεί µια επιχείρηση να την προσεγγίσει 
και να αξιοποιήσει τις αρχές της; 

Διαδικασίες Διαχείρισης Έργου 

Παραδοσιακά, η διαχείριση έργου περιλαµβάνει µια σειρά από στοιχεία: πέντε µε τέσσερις 
οµάδες εργασιών, καθώς και ένα σύστηµα ελέγχου. Ανεξάρτητα από τη µεθοδολογία ή 
ορολογία που χρησιµοποιείται, οι ίδιες βασικές διαδικασίες διαχείρισης του έργου θα 
χρησιµοποιηθούν. Μεγάλες οµάδες διεργασιών[19] γενικά περιλαµβάνουν: 

● Αρχικοποίηση 
● Σχεδιασµός 
● Παραγωγή ή εκτέλεση 
● Παρακολούθηση και έλεγχος 
● Λήξη 
 

Σε περιβάλλοντα έργων που αφορούν κάποιο πολύ συγκεκριµένο τοµέα (πχ., έρευνα και 
ανάπτυξη), αυτά τα στάδια µπορεί να συµπληρωθούν φάσεις λήψεις αποφάσεων, κατά τις 
οποίες, η συνέχιση του έργου θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί. 

Αρχικοποίηση 

Η έναρξη των διαδικασιών, καθορίζει τη φύση και την έκταση του έργου. Αν αυτό το στάδιο, δεν 
υλοποιηθεί οµαλά, είναι απίθανο το έργο να είναι επιτυχές ή να ικανοποιήσει τις ανάγκες της 
επιχείρησης. Τα βασικά στοιχεία ελέγχου του έργου που απαιτούνται σε αυτό το στάδιο, είναι η 
κατανόηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και η διασφάλιση ότι όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι 



Μεταπτυχιακή Διατριβή                Ψαρράκος Αθανάσιος 

Λογισµικό Διαχείρισης Έργων - Project Management Software, 
Ανάπτυξη εφαρµογής Simple Tasks  

 

19 

ενσωµατώνονται στο έργο. Τυχόν ελλείψεις θα πρέπει να σηµειωθούν και κατόπιν να υπάρξει 
σχέδιο για τη διόρθωση αυτών. 

Το αρχικό στάδιο θα πρέπει να περιλαµβάνει τους ακόλουθους τοµείς: 
● την ανάλυση των επιχειρηµατικών αναγκών / απαιτήσεων σε µετρήσιµους στόχους 
● επανεξέταση των τρεχόντων εργασιών 
● οικονοµική ανάλυση του κόστους και των παροχών, συµπεριλαµβανοµένων έναν 

προϋπολογισµό 
● ανάλυση των ενδιαφερόµενων ατόµων, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών και των 

ατόµων που θα εργαστούν για το έργο 
● καταστατικός χάρτης του έργου συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων, τα καθήκοντα, τα 

παραδοτέα και το χρονοδιάγραµµα 

Σχεδιασµός 

Μετά το στάδιο έναρξης, το έργο έχει προγραµµατιστεί σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Ο 
κύριος σκοπός είναι να προγραµµατιστεί ο χρόνος, το κόστος και οι πόροι για να εκτιµηθεί 
επαρκώς η εργασία που απαιτείται και η απαιτούµενη διαχείριση κινδύνου κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου. Όπως και µε την Αρχικοποίηση, ένας σωστός προγραµµατισµός µειώνει 
σηµαντικά τις πιθανότητες αποτυχίας του έργου να πετύχει τους στόχους. 

Ο σχεδιασµός ενός έργου αποτελείται από: 

● καθορισµός του τρόπο σχεδίασης (πχ. βαθµός λεπτοµέρειας) 
● ανάπτυξη του βασικού στόχου 
● επιλογή της οµάδας σχεδιασµού 
● τον προσδιορισµό των παραδοτέων και τη δηµιουργία δοµής ανάλυσης της εργασίας 
● τον προσδιορισµό των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 

παραδοτέων και τη οργάνωση των δραστηριοτήτων σε µία λογική σειρά 
● εκτίµηση των αναγκαίων πόρων για τις δραστηριότητες 
● εκτίµηση του χρόνου και του κόστους των δραστηριοτήτων 
● ανάπτυξη χρονοδιαγράµµατος 
● εκτίµηση προϋπολογισµού 
● ανάλυση κινδύνων 
● επίσηµη έγκριση να ξεκινήσουν οι εργασίες 
 

Πρόσθετες διαδικασίες, όπως είναι ο σχεδιασµός της επικοινωνίας και τη διαχείριση του 
πεδίο εφαρµογής, τον προσδιορισµό των ρόλων και των ευθυνών, τον προσδιορισµό των 
αρχικών αναγκών µε ένα kick-off meeting είναι επίσης γενικά καλό. 

Για τα έργα ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος, εννοιολογικός σχεδιασµός της λειτουργίας του 
τελικού προϊόντος µπορεί να πραγµατοποιηθεί παράλληλα µε τις δραστηριότητες σχεδιασµού 
του έργου και µπορεί να βοηθήσει την οµάδα σχεδιασµού κατά τον προσδιορισµό των 
παραδοτέων και τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων. 

Παραγωγή ή εκτέλεση 

Η εκτέλεση αποτελείται από τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών 
που µε τη σειρά τους ορίστηκαν στο σχεδιασµό του προγράµµατος ώστε να επιτευχθούν οι 
απαιτήσεις του έργου. Η διαδικασία εκτέλεσης περιλαµβάνει το συντονισµό ανθρώπων και 
πόρων, καθώς και την ενσωµάτωση και την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου σύµφωνα 
µε το σχέδιο διαχείρισης του έργου. Τα παραδοτέα παράγονται ως εκροές από τις διαδικασίες 
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που εκτελούνται, όπως ορίζονται στο σχεδιασµό του έργου και σε άλλα πλαίσια στα οποία 
υπόκειται το έργο. 

Οι διαδικασίες εκτέλεσης, αποτελούνται από: 
● διαχείριση εκτέλεσης του έργου 
● διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων 
● δηµιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση της οµάδας έργου 
● διανοµή των πληροφοριών 
● διαχείριση προσδοκιών των ενδιαφεροµένων 
● διεξαγωγή εφοδιασµού προµηθειών 
● αξιολόγηση των παραδοτέων σε σχέση µε τον αρχικό σχεδιασµό 

Παρακολούθηση και έλεγχος 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος αποτελείται από αυτές τις διαδικασίες που εκτελούνται για να 
παρατηρούν την εκτέλεση του έργου, έτσι ώστε πιθανά προβλήµατα να εντοπιστούν έγκαιρα 
και να ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Το βασικό 
πλεονέκτηµα, είναι ότι η απόδοση του έργου παρατηρείται και µετριέται τακτικά για να προλάβει 
αποκλίσεις από το σχέδιο διαχείρισης του έργου. 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος περιλαµβάνουν: 

● Μέτρηση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων του έργου 
● Παρακολούθηση των µεταβλητών του έργου (κόστος, προσπάθεια, πεδίο εφαρµογής, 

κλπ.) σε σχέση µε το σχέδιο διαχείρισης του έργου και τη βάση απόδοσης του έργου 
● Προσδιορισµός διορθωτικών ενεργειών για την σωστή αντιµετώπιση προβληµάτων και 

κινδύνων 
● Προσδιορισµός παραγόντων που θα µπορούσαν να παρακάµψουν τον έλεγχο, ώστε 

να εφαρµόζονται πολύ εγκεκριµένες αλλαγές 
 

Σε έργα περισσοτέρων φάσεων, η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου παρέχει 
επίσης ανατροφοδότηση µεταξύ των φάσεων του έργου, προκειµένου να εφαρµοστούν 
διορθωτικά ή προληπτικά µέτρα για να επανέλθει το έργο σε συµφωνία µε το σχέδιο 
διαχείρισης του έργου. 

Η συντήρηση του έργου είναι µια συνεχής διαδικασία και περιλαµβάνει: 
● Συνεχόµενη υποστήριξη των τελικών χρηστών 
● Διόρθωση λαθών 
● Ενηµερώσεις των διαγραµµάτων µε την πάροδο του χρόνου 
 
Σε αυτό το στάδιο, οι ελεγκτές θα πρέπει να δώσουν προσοχή στο πόσο αποτελεσµατικά 

και γρήγορα επιλύονται τα προβλήµατα των χρηστών. 

Κατά τη διάρκεια δηµιουργίας ενός έργου, το εύρος εργασιών µπορεί να αλλάξει. Η αλλαγή 
είναι ένα φυσιολογικό και αναµενόµενο µέρος της διαδικασίας. Οι αλλαγές µπορεί να είναι το 
αποτέλεσµα των αναγκαίων τροποποιήσεων της µελέτης, διαφορετικές συνθήκες του έργου, τη 
διαθεσιµότητα υλικών, αλλαγές που ζητήθηκαν από τον ανάδοχο και των επιπτώσεων από 
τρίτους, απλά για να αναφέρουµε µερικές. Πέρα από την εκτέλεση της αλλαγής, η αλλαγή 
πρέπει να τεκµηριώνεται για να δείξει αυτό που πραγµατικά άλλαξε. Ως εκ τούτου, ο ιδιοκτήτης 
συνήθως απαιτεί ένα τελικό αρχείο για να δει όλες τις αλλαγές και πιο συγκεκριµένα, τις 
µεταβολές που τροποποιούν τα απτά τµήµατα του τελικού έργου. Η συγγραφή γίνεται µε τη 
συλλογή υποχρεώσεων αλλά δε περιορίζεται κατ 'ανάγκην στα αρχικά σχέδια. 
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Όταν υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό σχέδιο, η βιωσιµότητα του έργου θα πρέπει να 
επανεκτιµηθεί. Είναι σηµαντικό να µην ξεφύγουµε από τους αρχικούς στόχους του έργου. Όταν 
σηµειωθούν πολλές αλλαγές, το προβλεπόµενο αποτέλεσµα µπορεί να µην δύναται να 
δικαιολογήσει την αρχική προτεινόµενη επένδυση για το έργο. 

Λήξη 

Η λήξη περιλαµβάνει την επίσηµη αποδοχή του έργου. Διοικητικές δραστηριότητες 
περιλαµβάνουν την αρχειοθέτηση των αρχείων και την τεκµηρίωση του έργου. 

Η φάση αυτή αποτελείται από: 

● Κλείσιµο της σύµβασης: Ολοκλήρωση συµβολαίων (συµπεριλαµβανοµένης της 
αντιµετώπισης των ανοιχτών προβληµάτων) 

● Ολοκλήρωση του έργου: Οριστικοποίηση των δραστηριοτήτων σε όλες τις οµάδες 
διαδικασιών για να κλείσει επισήµως το έργο 

 

Ένα πρόγραµµα ελέγχου θα πρέπει να καθιερωθεί ως µια ανεξάρτητη λειτουργία στο 
πλαίσιο της διαχείρισης του έργου. Υλοποιεί την επαλήθευση και τον έλεγχο λειτουργίας κατά 
τη διάρκεια της επεξεργασίας του σχεδίου, προκειµένου να ενισχύσει την καθορισµένη 
απόδοση και τους επίσηµους στόχους. 

Αυτό µπορούµε να το επιτύχουµε µόνο µε ένα λογισµικό διαχείρισης έργου. Ένα λογισµικό 
διαχείρισης έργων έχει την ικανότητα να βοηθήσει το σχέδιο, την οργάνωση και τη διαχείριση 
αναγκών. Ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του λογισµικού, οι ανάγκες µπορεί να 
περιλαµβάνουν την κατανοµή των πόρων και το σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, τον έλεγχο 
κόστους και τη διαχείριση του προϋπολογισµού, την επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων αλλά 
και τη διαχείριση ποιότητας και τεκµηρίωσης του έργου. Σήµερα, πολλά πακέτα λογισµικού 
διαχείρισης έργων υπάρχουν και βρίσκουν το δρόµο τους σε σχεδόν κάθε τύπο επιχείρησης. 
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Λογισµικό Διαχείρισης Έργων, Project Management 
Software 
Το λογισµικό διαχείρισης έργου θα βοηθήσει έναν οργανισµό να διαχειριστεί τα έργα από την 
αρχή µέχρι το τέλος, να επιτρέπει στους υπαλλήλους µιας εταιρείας να συνεργάζονται σε 
διάφορα επίπεδα και να οργανώσει τις καθηµερινές διεργασίες τους. Πρακτικές χρήσεις για το 
λογισµικό διαχείρισης του έργου περιλαµβάνουν τον προγραµµατισµό του κόστους, διαχείριση 
πόρων και τον προγραµµατισµό των επιµέρους διεργασιών. Πληροφορίες, όπως η ροή 
εργασίας, ο προϋπολογισµός και κρίσιµες προθεσµίες έχουν ενσωµατωθεί για να δηµιουργηθεί 
ένα λειτουργικό σχέδιο διαχείρισης, το οποίο διαµορφώνεται για έναν συγκεκριµένο στόχο. 
Ακόµη, τα δεδοµένα που µπορούν να µας δοθούν µέσα από ένα τέτοιο λογισµικό ευνοούν τον 
προσεκτικό σχεδιασµό της ροής εργασίας και µας δίνουν µια πληρέστερη εικόνα του έργου 
µέσα από ηµερολόγια, γραφήµατα και πίνακες[20]. Ο βασικός όµως σκοπός ενός τέτοιου 
λογισµικού για µία εταιρεία, παραµένει στο να χειριστεί όλες τις πτυχές και την πολυπλοκότητα 
των µεγάλων έργων και να βοηθήσει στο να διαχειριστούµε το κόστος σε χαµηλά επίπεδα. Ας 
δούµε όµως ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες ενός λογισµικού διαχείρισης έργων [3]. 

Διαχείριση Έργου 

Μία εφαρµογή δεν µπορεί να αυτοαποκαλείται ένα εργαλείο διαχείρισης έργου αν δεν επιτρέπει 
το να χαρτογραφηθούν οι εργασίες ενός έργου και να εµφανίσει το πώς αυτές συνδέονται. Αυτό 
το είδος σχεδίου του προγράµµατος, παρέχει ένα ισχυρό τρόπο για να καθοριστεί το 
χρονοδιάγραµµα του έργου, να κατανοηθεί η κρίσιµη διαδροµή ενός έργου και να αξιολογηθούν 
και να κατανεµηθούν οι ανθρώπινοι πόροι. Περιλαµβάνει γενικά: 

● Λεπτοµερής ανάλυση των εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν 
● Αναθέσεις εργασιών, προσδιορίζοντας ποιος είναι υπεύθυνος για ποιες πτυχές του 

έργου 
● Εκτίµηση χρόνου εκτέλεσης για κάθε εργασία. 
● Δεσµοί µεταξύ των εξαρτώµενων εργασιών 

Διαχείριση εργασιών 

Η διαχείριση εργασιών, η δυνατότητα να καθοριστεί µια εργασία, να εκχωρηθεί σε κάποιον, να 
δηµιουργηθεί µια προθεσµία και το να ξέρουµε πότε είναι ολοκληρωµένη, είναι γενικά η πιο 
επιθυµητή και η πανταχού παρούσα δυνατότητα σε ένα λογισµικό διαχείρισης έργων [5]. Η 
αποτελεσµατική διαχείριση των εργασιών απαιτεί την διαχείριση όλων των πτυχών του έργου, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατάστασης του, την προτεραιότητα του, το χρόνο που χρειάζεται η 
ολοκλήρωση του αλλά και τις αναθέσεις στα κατάλληλα πρόσωπα, τις κοινοποιήσεις και ούτω 
καθεξής. Η κατάσταση των εργασιών µπορεί να περιγραφεί από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

● Έτοιµο 
● Ανατέθηκε 
● Υπό εξέλιξη 
● Τερµατισµός 
● Αποδοχή 
● (Προαιρετικά) Αποτυχία 

Συνεργασία, διαµοιρασµός αρχείων 
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Κάθε οµάδα που εργάζεται σε κάποιο έργο, έχει έγγραφα ή αρχεία που επεξεργάζεται. Αν 
υπάρχει µια κεντρική τοποθεσία για να αποθηκεύονται και να ανταλλάσσονται, µπορεί να 
αυξήσει σηµαντικά την παραγωγικότητα της οµάδας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γεωγραφικά 
αποµακρυσµένες οµάδες, για τους οποίες η συνεργασία και η αποστολή εγγράφων, µπορεί 
εύκολα να µετατραπεί σε εφιάλτη των συνηµµένων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και 
µπερδεµένες αναθεωρήσεις. Το βασικό πλεονέκτηµα είναι ότι µε αυτό τον τρόπο, κάθε µέλος 
της οµάδας µπορεί να είναι ενηµερωµένο την κάθε στιγµή και να επεµβαίνει γρήγορα σε θέµατα 
που προκύπτουν [3]. 

Διαµοιρασµός ηµερολογίων και κατάλογοι επαφών 

Η καλή διαχείριση των ηµερολογίων και οι κατάλογοι επαφών µπορεί να είναι σηµαντικά για την 
παραγωγικότητα του έργου. Επειδή όλοι θα βλέπουν τις ίδιες πληροφορίες, κάθε άτοµο θα 
είναι εξίσου υπεύθυνο για την ενηµέρωση των προθεσµιών του έργου ή µεταφέροντας 
σηµαντικά µηνύµατα. Αν χρειαστεί για παράδειγµα, να προγραµµατίσετε µια συνάντηση µε 
πολλά διαφορετικά µέλη της οµάδας, το να έχουν πρόσβαση σε κάθε ένα από τα ηµερολόγια 
όλων, µπορεί να εξοικονοµήσει ένα τεράστιο ποσό του χρόνου. Ακόµα περισσότερο, η 
συνάντηση αυτή, οργανώνεται πιο εύκολα όταν το µόνο που χρειάζεται να εισάγετε τις 
πληροφορίες σε ένα µέρος και είναι όλες µαζί διαθέσιµες, αντί να πρέπει να θυµηθείτε να 
στείλετε email σε κάθε προσκεκληµένο µέλος της οµάδας ξεχωριστά. 

Τα κοινόχρηστα ηµερολόγια µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν και ως απλές λίστες 
εργασιών. Με την σηµείωση προθεσµιών των βηµάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για να 
εκπληρωθούν οι στόχοι, ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει και προς ποια κατεύθυνση θα 
πρέπει να εργάζεται. Είναι δύσκολο να µοιράζεις τέτοιες πληροφορίες µέσω email και να 
ελπίζεις πως όλα αυτά τα δεδοµένα θα αποθηκευτούν σωστά σε κάθε ηµερολόγιο των 
εργαζοµένων. Με ένα κεντρικό ηµερολόγιο που είναι προσβάσιµο από όλους, µπορούµε να 
είµαστε σίγουροι, ότι δε παραλειφθούν σηµαντικές ηµεροµηνίες, όπως µια προθεσµία ή µία 
συνάντηση. Όταν όλοι σε µια οµάδα είναι το ίδιο ενηµερωµένοι σχετικά µε το έργο, η τήρηση 
των προθεσµιών και η ολοκλήρωση των εργασιών έχουν γίνει πολύ πιο οµαλά. 

Χειρισµός προβληµάτων 

Αν και µια εργασία είναι συνήθως απλά µια φράση µε έναν υπεύθυνο, µια κατάσταση και µια 
προθεσµία, πολλές εργασίες απαιτούν ένα εργαλείο που θα παρακολουθεί επίσης τις 
παρατηρήσεις και συζητήσεις των προσώπων που εµπλέκονται, τις προτεραιότητες ή 
δυσκολίες, τις ενηµερώσεις µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλες συµµετοχές σε ένα θέµα, 
ή την επισύναψη πρόσθετων εγγράφων για την εξέλιξη της εργασίας. Το κύριο όφελος ενός 
συστήµατος που χειρίζεται προβλήµατα είναι να παράγει µια σαφή κεντρική επισκόπηση των 
αιτήσεων προβληµάτων αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η λίστα 
προτεραιότητας των εκκρεµών στοιχείων παρέχει πολύτιµη βοήθεια στο να ολοκληρώνονται οι 
εργασίες αποτελεσµατικά χωρίς να παραβλέπουµε ή να προσπερνάµε µικρά προβλήµατα που 
µπορεί να προκύψουν. 

Παρακολούθηση χρόνου 

Η παρακολούθηση χρόνου µέσω λογισµικού, επιτρέπεις στους χρήστες να καταγράφουν το 
χρόνο που δαπανάται στην κάθε εργασία ξεχωριστά και λεπτοµερώς. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµο όταν ένα έργο κοστολογείται σε άνθρωπο-ώρες. Μπορεί να αντιπροσωπεύσει τις 
ηλεκτρονικές εκδόσεις των φύλλων κατανοµής χρόνου. Ακόµα µας δίνεται η δυνατότητα να 
κατανοήσουµε καλύτερα ποιες είναι οι εργασίες που απαιτούν περισσότερο χρόνο και 
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ενδεχοµένως προκαλούν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου. Αυτό πρακτικά µας 
επιτρέπει να αυξήσουµε την παραγωγικότητα των εργαζοµένων διότι µας αφήνει το περιθώριο 
να επιλέξουµε την προτεραιότητα των εργασιών αλλά και την κατανοµή αυτών στα κατάλληλα 
πρόσωπα. 

Συνολικά θα λέγαµε ότι ένα λογισµικό διαχείρισης εργασιών µας προσφέρει κεντρικά τις 
εξής πληροφορίες και λειτουργίες: 

● Επισκόπηση του χρονοδιαγράµµατος των εργασιών και τις διάφορες καταστάσεις από 
τις οποίες περνάνε 

● Έγκαιρη ενηµέρωση για τους κινδύνους που µπορεί να προκύψουν 
● Καταγραφή των λειτουργιών που εκτελέστηκαν, για να προσδιοριστεί η συσχέτιση 

µεταξύ των προγραµµατισµένων και των πραγµατικών επιδόσεων 
● Βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων 
● Συντήρηση κόστους 
● Άµεση επικοινωνία µεταξύ των εργαζοµένων στις εργασίες αλλά και µε τους 

ενδιαφερόµενους του έργου, όπως πελάτες. 

Τύποι λογισµικού διαχείρισης έργων 

Εφαρµογή υπολογιστή γραφείου 

Εφαρµογές τέτοιου τύπου, συνήθως χρησιµοποιούνται από έναν χρήστη στον υπολογιστή του. 
Τυπικά τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε αρχεία µέσα στον υπολογιστή και δεν είναι άµεσα 
διαθέσιµα παρά µόνο αν αποσταλούν από το χρήστη. 

Ενσωµατωµένη 

Μια ενσωµατωµένη εφαρµογή, υπάρχει σε µια µεγαλύτερη εφαρµογή που συνδυάζει τη 
διαχείριση του έργου και το σχεδιασµό του έργου, µε πολλές άλλες πτυχές των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας. Για παράδειγµα, οι ταµειακές λειτουργίες µαζί µε τη διαχείριση 
πελατών µπορεί να υπάρχουν σε µία εφαρµογή που επιπλέον περιέχει ένα απλό σύστηµα 
διαχείρισης εργασιών. 

Προσωπικός βοηθός 

Μια προσωπική εφαρµογή διαχείρισης εργασιών, είναι µια εφαρµογή που συνήθως 
χρησιµοποιείται στο σπίτι, για τη βελτιστοποίηση του τρόπου ζωής. Η χρήση της περιορίζεται 
σε καθηµερινές δραστηριότητες και εργασίες που απαιτούν οργάνωση. 

Διαδικτυακή εφαρµογή 
Το λογισµικό διαχείρισης έργων µπορεί να υλοποιηθεί και ως µια διαδικτυακή εφαρµογή. Αυτές 
οι εφαρµογές είναι προσβάσιµες µέσω ενός τοπικού δικτύου ή µέσω του διαδικτύου, 
χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο, φυλλοµετρητή. Τα οφέλη που 
προσφέρουν τέτοιου είδους εφαρµογές, περιλαµβάνουν το γεγονός ότι δεδοµένα του έργου 
µπορούν να προσπελαστούν από οποιοδήποτε τύπο υπολογιστή, χωρίς εγκατάσταση 
λογισµικού. Το λογισµικό είναι επίσης αυτόµατα ενηµερωµένο και διατηρείται από χρήστες της 
εφαρµογής καθώς και η φύση του συστήµατος το καθιστά φυσικά διαθέσιµο για πολλαπλή και 
ταυτόχρονη χρήση. Ακόµα, αυτές οι εφαρµογές δίνουν το περιθώριο στο χρήστη να τις 
χρησιµοποιεί µε κόστος ανάλογο της χρήσης, όπως µηνιαίο ή ετήσιο, και δε τον υποχρεώνει να 
αγοράσει σε µεγαλύτερο κόστος την εφαρµογή. Απλά το µειονέκτηµα που µπορεί να προκύψει, 
είναι ότι αυτές οι εφαρµογές δεν επιτρέπουν στο χρήστη να εργαστεί χωρίς την ύπαρξη δικτύου. 
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Σήµερα υπάρχουν πολλές τέτοιες εφαρµογές και θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε 
µερικές από τις καλύτερες έτσι ώστε να δούµε σε τι βαθµό καλύπτουν τις απαιτήσεις µας και 
µπορούν να απαντήσουν στα σηµερινά προβλήµατα διαχείρισης έργων. Οι πιο διαδεδοµένες 
λύσεις είναι διαδικτυακές εφαρµογές, γιατί δίνουν αυτόµατα τη δυνατότητα στο χρήστη να 
µπορεί να εργαστεί από οπουδήποτε, ακόµα και από το κινητό του τηλέφωνο ή ένα tablet. 
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Ανάλυση αγοράς, Ανταγωνιστικές εφαρµογές 
Ορισµένες εταιρείες εκτιµούν την αύξηση της παραγωγής τους κατά τουλάχιστον 30%, µετά την 
υιοθέτηση ενός συστήµατος διαχείρισης έργου. Αυτό σηµαίνει ότι θα µπορούσε να δεχτούν 
ενδεχοµένως 30% περισσότερα έργα και να έχουν 30% περισσότερα έσοδα χρησιµοποιώντας 
τους ίδιους πόρους που έχουν τώρα. Εάν για µία εταιρεία, η συλλογή υπολογιστικών φύλλων 
και εργαλεία συνεργασίας περιορισµένων δυνατοτήτων, γίνονται δυσκίνητα και 
αναποτελεσµατικό, τότε είναι καιρός να εξετάσει µια διαδικτυακή λύση διαχείρισης του έργου. 
Τα κορυφαία λογισµικά διαχείρισης έργου λειτουργούν παράλληλα µε τρέχουσες 
επιχειρηµατικές λύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των Outlook, SAP, ERM, CRM, άλλα λογισµικά 
λογιστικής και Salesforce, είτε µέσω άµεσης σύνδεσης είτε δια µέσου προηγµένων 
προγραµµατιστικών διεπαφών (API’s). 

Οι καλύτερες online λύσεις διαχείρισης έργου µπορούν να βοηθήσουν τους διαχειριστές 
έργων, στη διαχείριση πολλαπλών έργων παράλληλα, από την αρχική αίτηση υποβολής ενός 
έργου έως και την ολοκλήρωση και την παράδοση του. Σήµερα, οι περισσότερες από αυτές τις 
υπηρεσίες που υπάρχουν, παρέχουν ακόµα και εφαρµογές κινητών συσκευών, σύγχρονα 
εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, την παρακολούθηση των εξόδων, ενηµερώσεις κατάστασης 
των εργασιών και ασφαλή συνεργασία της οµάδας. Οι πιο ικανές λύσεις παρέχουν επίσης 
δωρεάν διεπαφές πελάτη, έτσι ώστε οι πελάτες σας να µπορούν, να υποβάλουν αιτήσεις και να 
παρακολουθούν σε τι κατάσταση είναι τα έργα. Αποµακρυσµένες οµάδες µπορούν να 
επωφεληθούν από την πάντα διαθέσιµη πρόσβαση µέσω διαδικτύου, καθώς και εταιρείες που 
θέλουν να έχουν τον έλεγχο των δεδοµένων, να εγκαταστήσουν τη λύση εντός των δικών της 
εγκαταστάσεων. Άπειρες, προσαρµοσµένες επιλογές αναφοράς, µπορούν να βοηθήσουν στην 
προετοιµασία για την επικοινωνία των στελεχών µε τον πελάτη. 

Κριτήρια αξιολόγησης εφαρµογών 

Κατά την εξέταση αυτών των προϊόντων, αξιολογήθηκαν βασικά εργαλεία διαχείρισης έργου, 
καθώς η διαχείριση των πόρων και τα εργαλεία συνεργασίας. Κάναµε όµως κάτι περισσότερο, 
αξιολογήσαµε τις εταιρείες εν γένει, γιατί το να υιοθετήσεις µια εταιρεία, µια λύση διαχείρισης 
έργου είναι συχνά µια µακροπρόθεσµη εταιρική σχέση και είναι σηµαντικό ότι η εταιρεία του 
λογισµικού έχει ένα αποδεδειγµένο ιστορικό για την υποστήριξη των προϊόντων της και των 
πελατών της. Αναζητήσαµε για κάθε εταιρεία ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά που έχουν 
προστεθεί κατά το παρελθόν έτος και ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά που βρίσκονται σε 
εξέλιξη. Θεωρήσαµε, επίσης, τη σηµασία τους, µε βάση τις απαντήσεις στα ακόλουθα 
ερωτήµατα: 

● Έχουν δηµιουργήσει ένα χρήσιµο προϊόν που απευθύνεται στην αγορά και τη ζήτηση 
των πελατών; 

● Εξελίσσονται µε αναδυόµενες τεχνολογίες; 
● Παρέχουν υποστήριξη; 
● Παρέχουν προσωπική εκπαίδευση; 
 

Οι καλύτερες εταιρείες εκτιµούν την διατήρηση των πελατών τους και προσπαθούν να 
παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες. 

Ακολουθούν τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση online υπηρεσιών 
διαχείρισης έργου. 
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Διαχείριση Έργου 

Οι καλύτερες εφαρµογές, παρέχουν ιδεολογίες παραδοσιακής διαχείρισης έργων αλλά 
ενσωµατώνουν και αναδυόµενες τεχνολογίες. Για παράδειγµα, µια εφαρµογή θα πρέπει να 
είναι σε θέση να χειριστεί εύκολα τις παραδοσιακές µεθοδολογίες, όπως Μοντέλο Καταρράκτη, 
Ευέλικτη, PRINCE2 και τις µεθόδους Αλυσίδας, έχουν την ικανότητα να υιοθετήσουν 
προσαρµοσµένες διαδικασίες. Πρέπει επίσης να εξεταστεί κατά πόσο τα εργαλεία διαχείρισης 
έργου µπορούν να χειριστούν όλες τις βασικές λειτουργίες όπως η διαχείριση αιτήσεων, 
προϋπολογισµού, προβλήµατα, εκτίµηση των κινδύνων και τη διαχείριση των εργασιών. Ακόµη 
θα πρέπει να προσφέρει πολλές επιλογές για αναφορές πληροφοριών και εύκολους τρόπους 
για να µοιράζονται αυτές τις αναφορές τα ενδιαφερόµενα µέρη µε άλλες ενδιαφερόµενες 
οµάδες, όπως πελάτες. 

Διαχείριση Πόρων 

Τα διαθέσιµα εργαλεία εκτιµήθηκαν, για τη διαχείριση και κατανοµή των πόρων από τους 
διαχειριστές του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των µελών της οµάδας, τους εξωτερικούς 
πόρους, πόρους γενικής χρήσης, εγγράφων και υλικών πόρων. Επιπλέον, η κατηγορία αυτή 
περιλαµβάνει τα εργαλεία για την παρακολούθηση των εξόδων και των φύλλων αναφοράς 
χρόνου. Εξετάσαµε επίσης αν υπάρχουν, προηγµένα εργαλεία αναζήτησης για το φιλτράρισµα 
των πόρων, έτσι ώστε οι διαχειριστές του έργου να µπορούν να βρουν πόρους που όχι είναι 
απλώς διαθέσιµοι, αλλά συµβαδίζουν και σε επίπεδο εµπειρίας και τιµής µε τις απαιτήσεις των 
έργων. 

Συνεργασία 

Παρά το γεγονός ότι η σύγκριση αυτή επικεντρώνεται σε εργαλεία που χρησιµοποιεί ο 
διαχειριστής του έργου, εξετάσαµε το πώς τα µέλη της οµάδας µπορούν να αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους και ποια εργαλεία παρέχουν διεπαφή, για να µπορούν να παρακολουθούν τα έργα, 
οι πελάτες τους. Τα εργαλεία συνεργασίας περιλαµβάνουν χαρακτηριστικά όπως συζητήσεις ή 
κανάλια επικοινωνίας, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, κοινή χρήση αρχείων και ανακοινώσεις. 
Εξετάσαµε επίσης, το αν υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν για ελεύθερη χρήση, όπως η 
προβολή αναφορών και λογαριασµούς µόνο για επίβλεψη. 

Ευκολία Χρήσης 

Τα υψηλά ποσοστά υιοθέτησης τέτοιων λογισµικών, είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την ευκολία 
χρήσης τους. Εάν το λογισµικό είναι δύσκολο στη χρήση, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, 
πράγµα που θα επηρεάσει άµεσα την επιστροφή της επένδυσης της εταιρείας (ROI). Επίσης, 
δυσνόητο λογισµικό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο µέγιστο δυναµικό του. Ψάξαµε για τα 
χαρακτηριστικά ευκολίας, όπως τα πρότυπα του έργου, τις επιλογές προσαρµογής, εργαλεία 
εισαγωγής, αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες και περισσότερο για να καθορίσει πόσο εύκολο και 
βολικό είναι για κάθε διαχειριστή έργου. Η υπηρεσία θα πρέπει επίσης να παρέχει άφθονη 
εκπαίδευση µέσα από σεµινάρια, τεκµηρίωση, βίντεο, ακόµα και πρόσωπο µε πρόσωπο για να 
βοηθήσει την οµάδα της ενδιαφερόµενης εταιρείας να µάθει πώς να χρησιµοποιεί το λογισµικό 
όσο πιο γρήγορα. 

Ενσωµάτωση & Επαγγελµατικές Υπηρεσίες 

Την υιοθέτηση µιας λύσης διαχείρισης έργου, δεν είναι µια απλή αγορά µιας εφαρµογής. Είναι 
µια εταιρική σχέση. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει µια εταιρεία που θα παρέχει υπηρεσίες, 
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όπως προσαρµοσµένες λύσεις, επί τόπου εκπαίδευση και την άµεση υποστήριξη. Οι καλύτερες 
εφαρµογές δηµιουργούν προσαρµοσµένα σχέδια εφαρµογής, παρέχουν one-on-one κατάρτιση 
σε θέµατα διαχείρισης και συνδέουν τις εταιρείες-πελάτες τους µε ένα ειδικό διαχειριστή του 
λογαριασµού (συνήθως όταν πρόκειται για συµβάσεις µεγάλων έργων). Η υποστήριξη πρέπει 
να παρέχεται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του συµβολαίου και οι οµάδες υποστήριξης θα πρέπει 
να είναι αφιερωµένες για να βοηθήσουν την εταιρεία να επιλύσει όλα τα ζητήµατα που 
προκύπτουν, προς την ικανοποίησή τους. Ακολουθούν οι αξιολογήσεις µας για 7 προϊόντα που 
θεωρούνται κορυφαία και είναι ίσως τα πιο διαδεδοµένα στην αγορά. 
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Tenrox 
H εταιρεία που έχει δηµιουργήσει το Tenrox, έχει κάνει σηµαντικά πράγµατα µέσα στο 2013, 
εργάζεται για τη βελτίωση των προϊόντων της, καθώς και τη δοµή της ίδιας της εταιρείας. Η 
µητρική εταιρεία, η οποία ήταν “Silverback Enterprise Groups”, λέγεται πλέον “Upland 
Software”, η οποία προσφέρει το “EPM Live”. Το Tenrox είναι µία κορυφαία cloud-based λύση 
διαχείρισης έργων. Μπορεί να ενσωµατωθεί µε πολλές επιχειρηµατικές λύσεις, παρέχει πάνω 
από 150 προ-ρυθµισµένες αναφορές και προσφέρει σύνθετο προγραµµατισµό κατανοµής 
πόρων. Λειτουργεί µε το SharePoint για τη συνεργασία της οµάδας, πολλές λογιστικές λύσεις 
για την µισθοδοσία και την παρακολούθηση των εξόδων και υποστηρίζει τα περισσότερα από 
τα κορυφαία εργαλεία µισθοδοσίας, όπως το ADP και το Paychex. 

 
Κεντρική οθόνη χρήσης, http://www.tenrox.com/ 

Στο παρελθόν, το Tenrox ήταν κυρίως κατάλληλο για µεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά η 
εταιρεία εισήγαγε πρόσφατα ένα πακέτο Express που είναι κατάλληλο για 30 έως 50 χρήστες. 
Έχει προστεθεί επίσης ένα εργαλείο που ονοµάζεται Quick Connect, το οποίο είναι µια 
πλατφόρµα για την εύκολη δηµιουργία προσαρµοσµένων επιλογών. Ακόµα προσφέρει 
λειτουργίες για την σύνδεση µε “τρίτες” επιχειρηµατικές εφαρµογές. Android, iPhone και iPad 
εφαρµογές είναι επίσης διαθέσιµες. 

Υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά που κάνουν το Tenrox να ξεχωρίζει στο σχεδιασµό του 
έργου, συµπεριλαµβανοµένων των γραφικών ροών εργασίας πολλαπλών έργων, σύνθετου 
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φιλτραρίσµατος και ταξινόµησης, σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες προσαρµογής και αυτό 
που η εταιρεία που αναφέρει είναι, πως είναι η µόνη εφαρµογή που βασίζει τις λειτουργίες τις 
στο workflow του έργου. Πέρα από το σχεδιασµό του έργου, διαχειρίζεται επίσης το χρόνο και 
τα έξοδα, οικονοµικά στοιχεία του έργου και των διαθέσιµων πόρων. Είναι σε θέση να 
διαχειρίζεται µικρές οµάδες και παγκόσµιες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τις ζώνες ώρας, 
νοµίσµατα ή την τοποθεσία. Το Tenrox παρέχει επίσης παγκόσµια υποστήριξη 24 ώρες το 
24ώρο, 365 µέρες, στα αγγλικά και τα γαλλικά. 

Εργαλεία Διαχείρισης Έργου 

Το Tenrox παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία σχεδιασµού του έργου, ειδικά για εκείνους που 
πρέπει να ασχοληθούν µε τις αυστηρές συνθήκες διαχείρισης, τις απαιτήσεις του 
προϋπολογισµού, πιθανών ελέγχων, την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση του κόστους 
και την πρόβλεψη. Αυτή η υπηρεσία διαχείρισης του έργου παρέχει επίσης όλα τα βασικά 
εργαλεία σχεδιασµού, όπως διαδραστικά διαγράµµατα Gantt, παρακολούθηση προβληµάτων, 
διαχείριση αιτήσεων, διαχείριση έγκρισης και την υποβολή αναφορών. Μπορεί να υποστηρίξει 
τις παραδοσιακές ιδεολογίες διαχείρισης έργου, καθώς και σε εσωτερικές πρακτικές της 
εκάστοτε εταιρείας. 

Μία από τις πτυχές που κάνουν το Tenrox να υπερέχει του ανταγωνισµού είναι οι 
προηγµένες λειτουργίες αναφορών και τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Εργαλεία που βοηθούν 
στην ανάλυση των δεδοµένων από οποιοδήποτε οπτική και για οποιαδήποτε οντότητα, µεταξύ 
άλλων την οµάδα, την επιχειρησιακή µονάδα, τη θέση, το έργο, το είδος εργασίας, τα σηµεία 
ορόσηµα και οποιοδήποτε άλλο σηµείο εισροής δεδοµένων. Οι αναφορές µπορούν να 
εµφανιστούν σε µια ποικιλία µορφών, συµπεριλαµβανοµένων των στατικών εκθέσεων, 
συγκεντρωτικοί πίνακες, γραφήµατα και διαγράµµατα. Το Tenrox ακόµα περιλαµβάνει πάνω 
από 150 προκαθορισµένες αναφορές και πρότυπα αρχικής οθόνης. 

Τα χρηµατοοικονοµικά του εργαλεία βοηθούν τους διαχειριστές του έργου να παραµένουν 
εντός αυστηρών προϋπολογισµών. Για να διευκολύνει την τήρηση του προϋπολογισµού, το 
Tenrox διαθέτει προηγµένα εργαλεία για την πρόβλεψη εξόδων και δαπανών. Μπορεί επίσης 
να υπολογίζει τα έσοδα από την εξοικονόµηση χρόνου και υλικού, σταθερές τιµές και το 
ποσοστό ολοκλήρωσης έργων. Ενηµερώνει ότι το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προσαρµόζει 
πραγµατικά χρεώσιµες εργασίες του έργου και τιµολογούµενα έξοδα. 

Διαχείριση Πόρων 

Η λύση αυτή, µπορεί να διαχειριστεί µεγάλες διαθεσιµότητες πόρων, σύνθετο προγραµµατισµό, 
το χρόνο και τα έξοδα, προηγµένη κατανοµή των πόρων, και ποικίλες λειτουργίες χρέωσης. 
Μπορεί να διαχειριστεί τους πόρους, ανεξάρτητα από τη ζώνη ώρας, την τοποθεσία, το 
πρόγραµµα διακοπών, το σύνολο ικανοτήτων ή µισθούς. Οι Διαχειριστές του έργου µπορούν 
επίσης να εξασφαλίσουν την επιτυχία του έργου, επιβλέποντας προηγούµενα δεδοµένα στην 
διαχείριση πόρων και από τις αναφορές απόδοσης για την καλύτερη µέτρηση της πραγµατική 
απόδοσης της οµάδας. Επιπλέον, οι χρονοβόρες εργασίες έχουν εξαλειφθεί επειδή το Tenrox 
συνεργάζεται άµεσα µε δηµοφιλή CRM, HR και µισθοδοσίας συστήµατα. 

Οι κατάλογοι πόρων µπορεί να αποθηκεύουν µεγάλο όγκο πληροφοριών, 
συµπεριλαµβανοµένων ικανοτήτων, επίπεδα δεξιοτήτων, επίπεδα µισθών, γεωγραφικές θέσεις, 
προγράµµατα διακοπών και άλλα. Οι Διαχειριστές έργων µπορούν εύκολα να αναζητήσουν την 
καλύτερη επιλογή για µια θέση µε βάση όχι µόνο τη διαθεσιµότητα αλλά και σχετικά µε τις 
δεξιότητες και το κόστος. Μπορεί να καταγράψει χρόνους, όχι µόνο µε την ώρα, αλλά και µε την 
ηµέρα ή σε ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης (FTE). To Tenrox µπορεί να διαχειριστεί 
αιτήµατα επιπλέον χρόνου και ηµερολόγια. Ακόµα, παράγει χρωµατικά κωδικοποιηµένες 
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εκθέσεις για να βοηθήσει τον διαχειριστή να παρακολουθήσει προβλήµατα όπως 
υπερφόρτωση, λανθασµένης κατανοµής πόρων και διαφοροποιήσεις από το χρονοδιάγραµµα. 
Για να διευκολυνθεί ο προγραµµατισµός, το Tenrox µπορεί να χρησιµοποιήσει ρόλους ή 
γενικότερες παροχές για τον προγραµµατισµό κατανοµής των πόρων. Όταν ένα σχέδιο επί 
χάρτου, γίνεται ένα πραγµατοποιήσιµο σχέδιο, οι ρόλοι µπορούν εύκολα να αντικατασταθούν 
µε τους αντίστοιχους πόρους και να είναι διαθέσιµοι µέσω των φύλλων χρηστών. 

Συνεργασία 

Το Tenrox µπορεί να είναι ένα πολύ καλό προϊόν διαχείρισης του έργου. Ωστόσο όµως, όπως 
και µερικά άλλα εργαλεία διαχείρισης, βασίζεται στο SharePoint για τη συνεργασία των οµάδων. 
Δεδοµένου ότι πολλές οµάδες χρησιµοποιούν ήδη το SharePoint, δεν είναι δύσκολο να 
συνεργαστούν σε έργα χρησιµοποιώντας αυτό το εργαλείο. Άλλες υπηρεσίες, παρέχουν 
εργαλεία κοινωνικών δικτύων και συνεργασίας της οµάδας, ενσωµατωµένα στα προϊόντα 
διαχείρισης έργων, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για µικρές οµάδες και µικρούς οργανισµούς. 
Το Tenrox παρέχει κάποια λύση σύνδεσης µε το SharePoint. Όταν ένα έργο έχει δηµιουργηθεί 
στο Tenrox, δηµιουργείται αυτόµατα ένας χώρος εργασίας του SharePoint 2010 για τα µέλη της 
οµάδας. Το SharePoint 2013 δεν παρέχει χώρους εργασίας, αλλά παρέχει πιο κοινωνικά 
εργαλεία ενηµέρωσης, όπως το εταιρικού επιπέδου κοινωνικό εργαλείο,  Yammer. 

Προς το παρόν, τα µέλη της οµάδας µπορούν να αφήσουν σηµειώσεις που συνοδεύουν τις 
εργασίες του έργου και να δηµιουργηθούν αυτόµατα, υποµνήµατα του έργου. Τα σχέδια του 
έργου µπορούν να εγκριθούν ή να απορριφθούν ή και να τροποποιηθούν. Τα µέλη της οµάδας 
µπορούν να παρακολουθούν τις αλλαγές, να έχουν πρόσβαση σε αναφορές, να 
παρακολουθούν την πρόοδο του έργου, τα προβλήµατα και την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται οι εργασίες. Επιπλέον, οι περισσότερες εργασίες µπορούν να έχουν µηνύµατα που 
συνδέονται µε αυτές. Το Tenrox δεν παρέχει δωρεάν εξωτερικούς λογαριασµούς ή πελατών, 
αλλά οι διαχειριστές του έργου µπορούν να ελέγξουν τα δικαιώµατα των λογαριασµών και να 
παρέχουν πρόσβαση σε αυτούς τους λογαριασµούς, αν χρειαστεί. Στο µεγαλύτερο του κοµµάτι, 
το Tenrox έχει µια προσέγγιση “από κάτω προς τα πάνω” για την επικοινωνία. Οι Διαχειριστές 
του έργου µπορούν να µοιραστούν πληροφορίες µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, αλλά το Tenrox 
στηρίζεται σε άλλα εργαλεία για να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους τα µέλη της οµάδας. 

Ευκολία Χρήσης 

Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν Tenrox ένα από τα ευκολότερα στη χρήση, είναι οι 
δυνατότητες ολοκλήρωσης του. Λειτουργεί άµεσα µε πολλές δηµοφιλείς λύσεις και δεν απαιτεί 
µια οµάδα ανάπτυξης λογισµικού για τη σύνδεση χρησιµοποιώντας APIs. Από την προοπτική 
των διαχειριστών έργου, αυτοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν πολλές δυνατότητες 
εξοικονόµησης χρόνου που ελαχιστοποιούν τις ανεπάρκειες και τους πλεονάζοντες πόρους, 
όπως πρότυπα έργων, εργαλεία drag-and-drop, σύνδεση εργασιών, εισαγωγή δεδοµένων, 
γρήγορη αναζήτηση, φιλτράρισµα και πολλά άλλα. Το περιβάλλον χρήσης για κάθε µέλος της 
οµάδας µπορεί να προσαρµοστεί και απαιτούν λίγα βήµατα στην καµπύλη εκµάθησης για να 
αποκτηθούν οι βασικές λειτουργίες της εφαρµογής. Αν χρειάζεται βοήθεια, τα διευθυντικά 
στελέχη και τα µέλη της οµάδας µπορούν να έχουν πρόσβαση στα θέµατα βοήθειας απευθείας 
από το περιβάλλον, και οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες µέσω ενός 
φόρουµ της κοινότητας. 
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Ενσωµάτωση & Επαγγελµατικές Υπηρεσίες 

Το Tenrox παρέχει ενσωµατωµένες και πιστοποιηµένα εργαλεία σύνδεσης για πολλές 
επιχειρηµατικές λύσεις και µια εύκολη πλατφόρµα ενοποίησης µέσω Quick Connect και APIs 
για τη δηµιουργία προσαρµοσµένων συνδέσεων. Οι ενσωµατωµένες συνδέσεις περιλαµβάνουν 
την ικανότητα να ανταλλάσσονται δεδοµένα µεταξύ του Tenrox και δηµοφιλών λογισµικών 
λογιστικής, όπως το Great Plains της Microsoft, καθώς και Sage, QuickBooks και Intacct. 
Συµβατές λύσεις µισθοδοσίας περιλαµβάνονται όπως ADP, Ceridian και Paychex. SAP, Oracle, 
Microsoft CRM, Salesforce και Taleo είναι επίσης συµβατά. 

Στις αρχές του 2013, το Tenrox παρουσίασε το Quick Connect ως πλατφόρµα ενοποίησης. 
Αυτό το εργαλείο βοηθά επαγγελµατικές οµάδες να δηµιουργούν αµφίδροµες απευθείας 
συνδέσεις µε τρίτες επιχειρηµατικές λύσεις, όπως λογιστική, ERP, µισθοδοσίας, το σχεδιασµό 
του έργου και λογισµικό CRM. Το Quick Connect µειώνει σηµαντικά το χρόνο ενσωµάτωσης 
των εξατοµικευµένων υπηρεσιών στο 30%, όπως αναφέρεται. APIs και παραµετροποιηµένες 
λύσεις ενσωµατώσεις είναι επίσης διαθέσιµες. 

Παρέχεται εξαιρετική βασική υποστήριξη πελατών αλλά και επαγγελµατικές υπηρεσίες 
υποστήριξης. Οι επαγγελµατικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν βοήθεια κατά την υιοθέτηση της 
εφαρµογής, συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υποστήριξης σε παγκόσµιο επίπεδο και 
υπηρεσίες cloud. Οι υπηρεσίες ενσωµάτωσης περιλαµβάνουν προσαρµοσµένη βοήθεια στην 
εκάστοτε εταιρεία και σχέδια εφαρµογής. Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν τα 
πάντα, από την ανάλυση των αναγκών έως βοήθεια εγκατάστασης και επί τόπου εκπαίδευση. 
Το Tenrox είναι εξοπλισµένο για την παροχή κάθε είδους επαγγελµατικής υπηρεσίας που 
βασίζεται σε συγκεκριµένες ανάγκες της επιχείρησης. 

Συνοπτικά 

Το να προσθέσει µια επιχείρηση το Tenrox δεν θα δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα ούτε θα 
διαταράξει την τρέχουσα ροή εργασίας. Πρόκειται για µία λύση υψηλού επιπέδου που έχει 
σχεδιαστεί για να λειτουργεί µε τις τεχνολογίες επιχειρήσεων για την παροχή προηγµένων 
σχεδιασµών έργου, τον προϋπολογισµό και την πρόβλεψη του κόστους και την πολύπλοκη 
διαχείριση των πόρων σε µικρό επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και για παγκόσµιους οργανισµούς. 
Χρησιµοποιώντας το Tenrox, οι διαχειριστές µπορούν να διαθέσουν καλύτερα τους πόρους, να 
έχουν κάνουν παρακολούθηση προϋπολογισµών και δαπανών και τους παρέχει χρήσιµες 
αναφορές διατηρώντας παράλληλα τις αυστηρές απαιτήσεις του εκάστοτε έργου. Το Tenrox 
έχει καλή υποστήριξη, εξασφαλίζει όλα τα δεδοµένα και τις µεταδόσεις αυτών, έχει πιστοποιηθεί 
από πολλούς φορείς και τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδοµένων βρίσκονται σε cloud-based 
λογαριασµούς. Σε γενικές γραµµές θα λέγαµε, πως πρόκειται για ένα σχετικά πλήρες λογισµικό 
που απευθύνεται κυρίως σε σχετικά µεγάλους οργανισµούς. 

Θετικά 

Το Tenrox παρέχει επαγγελµατικές υπηρεσίες για όλα τα επίπεδα, ισχυρά εργαλεία Διαχείρισης 
Έργων, απεριόριστες επιλογές προσαρµοστικότητας και µια ισχυρή µονάδα αναφοράς. 
Περιλαµβάνει αναφορές χρόνου, εκθέσεις εξόδων και ασφάλεια µέσω εργαλείων περιορισµού. 

Αρνητικά 

Αυτό το προϊόν, βασίζεται στα εργαλεία συνεργασίας του SharePoint, για να διευκολύνει την 
επικοινωνία µεταξύ των οµάδων. Ωστόσο, το SharePoint έχει προσθέσει πρόσφατα εργαλεία 
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κοινωνικής δικτύωσης ειδικά για εταιρείες που σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν επαγγελµατικά 
τέτοια εργαλεία υψηλών προδιαγραφών. 

Ετυµηγορία 

Οι έµπειροι διαχειριστές έργων και ενεργοί χρήστες του SharePoint θα εκτιµήσουν αυτά που 
έχει να προσφέρει το Tenrox. Περιλαµβάνει ευέλικτα εργαλεία διαχείρισης έργου, απεριόριστες 
δυνατότητες παραµετροποίησης και τα εργαλεία διαχείρισης των πόρων και εξοικονόµησης 
χρόνου. Μπορεί να υποστηρίξει τις µικρές οµάδες των 30-50 ατόµων ή οµάδες 
διασκορπισµένες σε διάφορα µέρη, που αριθµούν σε εκατοντάδες. 
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Daptiv PPM 
Το Daptiv έχει πετύχει σηµαντικά πράγµατα τα τελευταία δύο χρόνια. Η εταιρεία αύξησε 
σηµαντικά το µερίδιο αγοράς της στη Βόρεια Αµερική επιλέχθηκε ως φιναλίστ για το βραβείο 
Codie, έλαβε βαθµολογία "Leader" στο 2012 Gartner Magic Quadrant για Cloud-Based IT 
Υπηρεσίες Project και Portfolio και αναγνωρίστηκε ως ηγέτης στην 2012 Forrester Wave 
έκθεση σχετικά µε εφαρµογές Διαχείρισης έργου/χαρτοφυλακίου. Η εφαρµογή αυτή ειδικεύεται 
σε online διαχείριση του χαρτοφυλακίου των έργων και τώρα υποστηρίζει περισσότερα από 
100,000 συνδροµητές σε όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων πελατών όπως η Honeywell, 
Ikon, Assurant και Ohio Health. 

 
Κεντρική οθόνη χρήσης, http://www.daptiv.com/ 

Οι καινοτόµες υπηρεσίες διαχείρισης έργου του Daptiv επικεντρώνονταν πάντα σε 
διαδικτυακές λύσεις, οι οποίες πλέον επικρατούν των Desktop εφαρµογών και άλλων 
ιδιόκτητων λύσεων. Η εταιρεία έχει βελτιώσει επίσης την υποστήριξη της σε “mobile” 
πλατφόρµες, µε τη δηµιουργία µιας HMTL5 έκδοσης που υποστηρίζουν οι κινητές συσκευές, 
επιτρέποντας τους να διαχειρίζονται φύλλα κατανοµής χρόνου, καθήκοντα και εγκρίσεις 
εργασιών. Τώρα οι χρήστες µπορούν να δουν τις εκθέσεις, τους πίνακες αποτελεσµάτων, τις 
αρχικές οθόνες και σε αυτές τις συσκευές. 

Το Daptiv PPM είναι εξαιρετικά προσαρµόσιµο και παρέχει µια υπηρεσία “Daptiv Connect” 
για τη δηµιουργία ενσωµατωµένων λύσεων συνδέσεις µε κάθε επιχειρηµατική λύση. 
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Περισσότεροι από 150 προσαρµογείς για τα συστήµατα των επιχειρήσεων είναι ήδη διαθέσιµοι, 
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που προσθέτουν συµβατότητα µε ERP και CRM λύσεις. 
Αφού, το Daptiv φιλοξενείται σε δικό του περιβάλλον, µια εταιρεία δε χρειάζεται να ανησυχεί για 
διαθέσιµους πόρους. Υπηρεσίες ενσωµάτωσης και εκπαίδευσης της οµάδας είναι διαθέσιµες 
για να χρησιµοποιήσει η εταιρεία σωστά την εφαρµογή, όσο το δυνατόν πιο άµεσα. 

Εργαλεία Διαχείρισης Έργου 

Πρόκειται για µια ολοκληρωµένη λύση διαχείρισης του έργου, που έχει τη δυνατότητα να 
διαχειριστεί πολλά έργα παράλληλα. Οι διαχειριστές έργων µπορούν να δουν εύκολα 
καταστάσεις του έργου και αν το έργο βγαίνει εκτός προγραµµατισµού. Περιλαµβάνει επίσης 
ισχυρά εργαλεία πρόβλεψης και εκτίµησης κινδύνων για να βοηθήσει τους διαχειριστές του 
έργου να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Αυτή η λύση διαχείρισης περιλαµβάνει όλες τις 
σηµαντικές λειτουργίες και την ικανότητα να διαχειρίζεται αιτήµατα, προβλήµατα, 
χρονοδιαγράµµατα, κίνδυνους, προϋπολογισµούς, καθήκοντα, εξαρτήσεις, αναφορές και τα 
οικονοµικά. 

Το διαδραστικό γράφηµα Gantt που παρέχεται, επιτρέπει στους διαχειριστές να έχουν µια 
γρήγορη επισκόπηση των εργασιών του έργου και του χρονοδιαγράµµατος. Εργαλεία Drag-
and-drop υπάρχουν, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επεξεργαστούν τα καθήκοντα, τι 
σηµαντικές φάσεις και τα χρονοδιαγράµµατα. Το διάγραµµα ενηµερώνεται αυτόµατα το 
ποσοστό της εργασίας που ολοκληρώθηκε και ενηµερώσει τα µέλη της οµάδας όταν γίνονται 
αλλαγές. Τα µέλη της οµάδας µπορούν επίσης να δουν τα καθήκοντά τους µεµονωµένα, σε ένα 
γράφηµα Gantt επίσης. 

Το Daptiv περιλαµβάνει ένα χαρακτηριστικό που ονοµάζεται “δυναµικές εφαρµογές”, το 
οποίο επιτρέπει στους οργανισµούς να ενσωµατώσουν µοναδικές διαδικασίες και πρότυπα. 
Ειδικοί κανόνες µπορούν να ενσωµατωθούν, και όλες οι πληροφορίες µπορούν να 
προσεγγιστούν µέσω αναφορών και οθονών χρήσης. Το Daptiv µπορεί επίσης να διαχειριστεί 
επίσηµες διαδικασίες ροής εργασιών του έργου, εύκολα. Τέλος, το Daptiv PPM περιλαµβάνει 
µια τεχνολογία που ονοµάζεται “Intelligence Work”, η οποία είναι µια ισχυρή λύση δηµιουργίας 
αναφορών που µπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές του έργου να αποφασίσουν ποια έργα 
αξίζουν, να επενδύσουν τις προσπάθειες και τους πόρους τους. 

Διαχείριση Πόρων 

Τα εργαλεία διαχείρισης πόρων, περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα για να διαχειριστεί ένα 
µεγάλο, παγκόσµιο απόθεµα πόρων. Το Daptiv µπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές του 
έργου να διαχειρίζονται όλους τους τύπους των πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των 
εξωτερικών, των εργαζοµένων και των γενικότερων πόρων. Οι διαχειριστές µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν την προηγµένη ικανότητα διαµοίρασης πόρων, να ταιριάζει την προσφορά µε 
τη ζήτηση, να επεξεργαστεί πόρους, να διαχειριστεί εργασία εκτός έργου, να εκτελέσει “what-if” 
αναλύσεις και περισσότερα. Διαγράµµατα Gantt, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
αναδιοργανώσουµε πόρους. 

Άλλα χαρακτηριστικά της διαχείρισης των πόρων, περιλαµβάνουν την ικανότητα 
διαχείρισης του χρόνου και των εξόδων, του προγραµµατισµού και υλικών στοιχείων. Τα µέλη 
της οµάδας µπορούν να υποβάλουν χρόνους φύλλων ή µέσω των κινητών τηλεφώνων τους. Η 
εφαρµογή µπορεί να χειριστεί χρόνο συνολικά του έργου, χρόνο εκτός του έργου, χρεώσιµο και 
µη χρεώσιµο χρόνο, τις διακοπές και το χρόνο των διακοπών και πολλά άλλα. Επειδή το Daptiv 
PPM συνδέεται µε πολλές εφαρµογές, τα δεδοµένα του χρόνου µπορεί να διαµοιραστούν µε 
εφαρµογές HR και άλλες λογιστικές. 
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Συνεργασία 

Το Daptiv PPM παρέχει ένα πλήρες φάσµα εργαλείων συνεργασίας για τα διευθυντικά στελέχη 
και τα µέλη της οµάδας. Το Daptiv παρακολουθεί τις εργασίες, τα έγγραφα (µε σύστηµα 
διαφορετικών εκδόσεων και εγκρίσεις), προβλήµατα, ηµερολόγια, συζητήσεις, δηµοσίευση 
νέων και δηµοσκοπήσεις. Οι χρήστες µπορούν να έχουν πλήρως παραµετροποιήσιµους 
πίνακες µε τις ροές ειδήσεων και πρόσβαση στα αποτελέσµατα των δηµοσκοπήσεων και 
ανοιχτών συζητήσεων. Ακόµα, το Daptiv υποστηρίζει, ενοποίηση µε το Outlook, η οποία 
επιτρέπει στους χρήστες να συγχρονίσουν τις εργασίες και συναντήσεις τους µε Daptiv. 

Αυτή η online υπηρεσία διαχείρισης του έργου, δεν παρέχει δωρεάν λογαριασµούς 
πελατών, αλλά παρέχει έναν τρόπο για τους πελάτες να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα 
προβλήµατα τους. Χρησιµοποιώντας το Daptiv, µπορείτε να δηµιουργήσετε οποιοδήποτε τύπο 
φόρµας, συµπεριλαµβανοµένου και έντυπο αίτησης προβλήµατος για πελάτες ή άλλους. Οι 
ελεύθεροι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιούν αυτές τις φόρµες να υποβάλουν αιτήσεις 
προβληµάτων. Λογαριασµοί περιορισµένης πρόσβασης, δεν είναι επίσης διαθέσιµη στην 
εφαρµογή, αλλά µπορούν να διαπραγµατευτούν µε την εταιρεία του Daptiv. 

Ευκολία Χρήσης 

Το Daptiv είναι ευέλικτο, προσαρµόσιµο, το οποίο οδηγεί σε µία πιο µεγάλη καµπύλη µάθησης 
από την πλευρά των διαχειριστών του έργου. Ωστόσο, αυτή η κατά παραγγελία λύση 
διαχείρισης του έργου υποστηρίζει πρακτικές διαχείρισης, µε τις οποίες θα πρέπει οι 
διαχειριστές του έργου να είναι εξοικειωµένοι, και το λογισµικό κάνει ό,τι θα περίµενε κανείς. 
Μόλις ο διαχειριστής έχει πλήρη γνώση του λογισµικού, υπάρχουν µερικοί περιορισµοί ως 
προς το τι µπορεί να επιτύχει µε το Daptiv. Για να βοηθήσει τους διαχειριστές του έργου να 
µάθουν πώς να µεγιστοποιήσουν την ικανότητά τους να χρησιµοποιούν τις δυνατότητες του 
Daptiv, η εταιρεία παρέχει βιβλία οδηγιών, µελέτες περιπτώσεων, βίντεο, σεµινάρια µέσω web 
και blogs. Προσφέρει 24/7 υποστήριξη όταν χρειάζεται βοήθεια η εταιρεία. 

Ενσωµάτωση & Επαγγελµατικές Υπηρεσίες 

Το Daptiv παρέχει on-demand υπηρεσία ενσωµάτωσης, που ονοµάζεται Daptiv Connect. Η 
υπηρεσία αυτή παρέχει µια βιβλιοθήκη µε περισσότερες από 150 προ-ενσωµατωµένη 
υποδοχές για την ενοποίηση µε συστήµατα ERP και CRM. Άλλες ενσωµατώσεις 
περιλαµβάνουν τη δυνατότητα να µοιράζονται δεδοµένα µε Salesforce, Microsoft Dynamics, 
SAP, NetSuite και Oracle. Παρόλο που το Daptiv PPM είναι µία on-demand λύση, οι εντάξεις 
µπορούν να λειτουργήσουν µε εγκατεστηµένο και on-demand λογισµικό. Παρόµοια µε άλλες 
αντίστοιχου επιπέδου λύσεις διαχείρισης, το Daptiv PPM έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται µε 
άλλα λογισµικά των επιχειρήσεων και να µην παρεµβαίνει σε άλλα συστήµατα που ήδη 
λειτουργούν καλά για την εταιρεία. 

Η εταιρεία του Daptiv ακούει ό,τι θέλουν οι πελάτες της και οι πελάτες της ήθελαν 
εφαρµογές κινητών συσκευών. "Ανταποκριθήκαµε στις απαιτήσεις των πελατών µας, µε µία 
εύκολη στη χρήση εφαρµογή για κινητά που τους δίνει τις λειτουργίες του Daptiv και ότι έχουν 
να περιµένουν, ανεξάρτητα από την πλατφόρµα ή τη συσκευή," είπε ο John Baldwin, 
Διευθύνων Σύµβουλος της Daptiv. Πρόσφατα, η εταιρεία του Daptiv ανακοίνωσε την 
κυκλοφορία του Daptiv Mobile, το οποίο είναι µια HTML5-based διαδικτυακή εφαρµογή που 
µπορεί να λειτουργεί σχεδόν σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή. 

Με το Daptiv Mobile, οι χρήστες µπορούν να διαχειριστούν φύλλα χρόνου, τα καθήκοντα 
και τις εγκρίσεις τους. Μια ανησυχία για πολλές εταιρείες σε ένα BYOD περιβάλλον είναι η 
ασφάλεια. Οι λύσεις Daptiv SaaS είναι SO 27001 και SSAE 16 πιστοποιηµένες. Όλα τα 
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δεδοµένα που έχουν εισαχθεί στο PPM Daptiv εξετάζονται σε πραγµατικό χρόνο και όλα τα 
ίχνη των πληροφοριών χάνονται µόλις κλείσει η εφαρµογή. Ως εκ τούτου, ακόµη και αν το 
κινητό τηλέφωνο ή το tablet του χρήστη χαθεί ή κλαπεί, τα δεδοµένα που έγιναν προσβάσιµα, 
δεν έχουν τεθεί σε κίνδυνο. 

Το Daptiv παρέχει προσαρµοσµένες επαγγελµατικές υπηρεσίες που περιλαµβάνουν την 
υιοθέτηση της εφαρµογής, την κατάρτιση, την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, συµβουλευτικών 
υπηρεσιών PPM, τη διαµόρφωση παραµετροποιήσεων, δηµιουργία αναφορών και άλλες 
συνδροµητικές υπηρεσίες. Το µεγαλύτερο κοµµάτι της εκπαίδευσης είναι διαδικτυακό, αλλά η 
εταιρεία µπορεί να διαπραγµατευτεί µε την Daptiv για άλλους τύπους υπηρεσιών ή κατάρτισης. 

Συνοπτικά 

Αν σε µια εταιρεία υπάρχουν συστήµατα που ήδη έχουν ενσωµατωθεί, όπως NetSuite, 
Microsoft Dynamics ή Salesforce, το Daptiv PPM είναι µια λογική επιλογή, διότι µπορεί να 
αναπτυχθεί χωρίς να διαταράξει τις τρέχουσες διαδικασίες. Στην πραγµατικότητα, θα κάνει 
πολλές πτυχές των τρεχουσών διαδικασιών ευκολότερες, διότι, για παράδειγµα, µπορεί να 
µοιραστεί δεδοµένα φύλλων κατανοµής χρόνου µε λογιστικές και HR λύσεις, µαζί µε πολλές 
άλλες συνδέσεις. Για τους διαχειριστές του έργου, περιλαµβάνει πολλά ισχυρά εργαλεία για τη 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Τα µέλη της οµάδας µπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητά 
τους χρησιµοποιώντας εξαιρετικά εργαλεία συνεργασίας. 

Θετικά 

Το Daptiv είναι µία από τις πιο ολοκληρωµένες λύσεις σε απευθείας σύνδεση διαχείριση του 
έργου στον κλάδο. Συνεχίζει να προσθέσει νέες συµβατότητες και παρέχει πλέον περισσότερες 
από 150 άµεσες συνδέσεις. Από την άποψη της διαχείρισης του έργου, το Daptiv PPM µπορεί 
να διαχειριστεί σχεδόν οποιοδήποτε είδος του έργου, µέγεθος οµάδας και είδος έργου. Παρέχει 
πλήρη άποψη, ιδιαίτερα εξατοµικευµένων αναφορών και διαδραστικών διαγραµµάτων offline. 

Αρνητικά 

Αυτή η υπηρεσία διαχείρισης έργου δεν παρέχει επιλογή για εφαρµογή στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας, για όσους θέλουν να ελέγξουν την ασφάλεια των δεδοµένων τους. Η εταιρεία δεν έχει 
ακόµη αναπτύξει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης ή µέσα ενηµέρωσης, όπου το µεγαλύτερο 
κοµµάτι της αγοράς απαιτεί τώρα. 

Ετυµηγορία 

Εάν η ενδιαφερόµενη εταιρεία, ψάχνει για µια λύση διαχείρισης έργων που µπορεί να 
ενσωµατωθεί µε καθιερωµένα συστήµατα των δραστηριοτήτων της, το Daptiv ίσως είναι ιδανικό. 
Είναι συµβατό µε τα κορυφαία προϊόντα των επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 
NetSuite, SAP, Salesforce και Microsoft CRM. Μπορεί επίσης να χειριστεί όλες τις τυπικές 
µεθοδολογίες διαχείρισης έργων και παρέχει ένα υψηλό επίπεδο προσαρµογής για τους 
διαχειριστές του έργου που θέλουν να δηµιουργήσουν τις δικές τους διαδικασίες. 
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Project Manager 
Το Project Manager συνεχίζει να εξελίσσει το προϊόν του, µε βάση τις απαιτήσεις της αγοράς 
και µε την γνώση ότι πολλοί διαχειριστές του έργου που επιθυµούν να µετακινηθούν από το 
Microsoft Project ή µια ποικιλία από Google Apps σε µια πιο προσιτή ή έµπειρη λύση 
διαχείρισης. Μπορεί να εισάγει δεδοµένα από το Microsoft Project και είναι συµβατό µε τα 
Google Apps. Για να βοηθήσει στην υποστήριξη οµάδων ανά το κόσµο, η διεπαφή χρήσης του 
Project Manager είναι διαθέσιµη σε πολλές γλώσσες, και υποστηρίζει πολλαπλά νοµίσµατα και 
πολιτιστικές προτιµήσεις. Αυτή η online υπηρεσία διαχείρισης του έργου µπορεί να διαχειριστεί 
εύκολα πολλαπλά έργα, τα έξοδα, την παρακολούθηση του χρόνου, τα προβλήµατα, τους 
κινδύνους, τις αλλαγές, το φόρτο εργασίας, τους πόρους, τις εκθέσεις και έγγραφα. 

 
Κεντρική οθόνη χρήσης, http://www.projectmanager.com/ 

Νέα χαρακτηριστικά που προστέθηκαν κατά το τελευταίο έτος περιλαµβάνουν την πλήρη 
ένταξη των Google Apps. Το µερίδιο αγοράς του Google Chrome είναι πλέον περισσότερο από 
50%, έτσι το Project Manager, πρόσθεσε µε τον φυλλοµετρητή Chrome. Δίνεται η δυνατότητα 
να ενηµερωθούν οι εργασίες χρησιµοποιώντας το Gmail, να προστεθούν αρχεία από το Google 
Docs, την εισαγωγή επαφών µε το Google Contacts, ή συµβάντα από το Google Calendar. 
Περιλαµβάνει επίσης νέες συνδέσεις µε το Microsoft Outlook, καθώς και δωρεάν iPad / iPhone 
εφαρµογές στους συνδροµητές 
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Το Project Manager, προσφέρει προσιτές τιµές για τους µικρούς οργανισµούς ή οµάδες 
µέσα σε οργανισµούς. Η έκδοση Starter υποστηρίζει από µία έως πέντε άδειες χρήσεις σε $25 
ανά µήνα, ανά χρήστη. Η έκδοση Team (έξι έως δέκα χρήστες) είναι µόνο $20 ανά µήνα, ανά 
χρήστη. Η έκδοση Business (για δέκα ή περισσότερους χρήστες) είναι µόνο $15 ανά µήνα, ανά 
χρήστη. Η εταιρεία παρέχει ακόµα πιο γενναιόδωρες εκπτώσεις για τις µεγάλες οµάδες. Όλοι οι 
λογαριασµοί περιλαµβάνουν απεριόριστα προγράµµατα και δωρεάν συνδέσεις πελάτη. Οµάδες 
µε περισσότερους από 100 χρήστες µπορούν να επωφεληθούν από τιµές τόσο χαµηλές όσο 
$10 ανά µήνα, ανά χρήστη. Προπληρωµένοι λογαριασµοί µπορούν να λαµβάνουν µειωµένες 
τιµές έως και 30%.. Σήµερα το Project Manager, υποστηρίζει περισσότερους από 30.000 
χρήστες σε 100 χώρες, συµπεριλαµβανοµένων εταιρειών και οργανισµών όπως η NASA, η 
Ταχυδροµική Υπηρεσία Ηνωµένων Πολιτειών, Ralph Lauren και Volvo. 

Εργαλεία Διαχείρισης Έργου 

Το Project Manager, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται οι διαχειριστές του έργου, για 
να διαχειριστούν πολλαπλά έργα. Η προσαρµόσιµη οθόνη του έργου µπορεί εύκολα να δώσει 
στους διαχειριστές µια γρήγορη άποψη των καταστάσεων των εργασιών και της προόδου του 
έργου, τους κινδύνους, τους προϋπολογισµούς και τα χρονοδιαγράµµατα. Υποστηρίζει 
πολλαπλές οθόνες έργου, για να βοηθήσει τους διαχειριστές να διαχειρίζονται πολλά έργα 
ταυτόχρονα, ακόµη και εκατοντάδες. Προσαρµοσµένες αναφορές περιλαµβάνουν 2D και 3D 
επιλογές γραφήµατος. 

Αυτή η εφαρµογή περιλαµβάνει πρότυπα έργων. Μπορεί να εισάγει τα έργα από το 
Microsoft Project και µπορεί να αποθηκεύσει τα σχέδια προτύπων και τα γκρουπ οµάδων. 
Όταν δηµιουργείτε ένα έργο, είναι εύκολο να προσθέσετε πόρους, τις εργασίες και τα 
χρονοδιαγράµµατα. Το Project Manager περιλαµβάνει ένα διαδραστικό γράφηµα Gantt. Αυτή η 
υπηρεσία διαχείρισης, θα παρακολουθεί την προγραµµατισµένη πρόοδο σε σχέση µε την 
πραγµατική πρόοδο και θα συγκρίνει τον προβλεπόµενο προϋπολογισµό µε τον πραγµατικό. 

Ανεξάρτητα από όλα αυτά, θέµατα πρόκειται να προκύψουν. Το Project Manager, µπορεί 
να µετατρέψει γρήγορα τους κινδύνους σε εργασίες και email για τα ενδιαφερόµενα µέλη 
αµέσως. Περιλαµβάνει επίσης, εργαλεία παρακολούθησης προβληµάτων. Τα προβλήµατα, 
µπορούν να βαθµολογηθούν και να ανατεθούν εργασίες πολύ εύκολα αν χρειαστεί. Τα 
προβλήµατα µπορούν ακόµα να επιβλέπονται. 

Οι αλλαγές είναι επίσης αναµενόµενες. Αυτό το λογισµικό διαχείρισης, περιλαµβάνει 
εργαλεία διαχείρισης αλλαγών µε τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τις αλλαγές. Ο καθένας στην 
οµάδα µπορεί να δηλώσει προβλήµατα, να προτείνει αλλαγές ή να εντοπίζει τους κινδύνους, 
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων των λογαριασµών µε περιορισµένη χρήση. 

Διαχείριση Πόρων 

Οι καλύτερες υπηρεσίες που προσφέρει το Project Manager, είναι οι υπηρεσίες διαχείρισης 
πόρων και το να δηµιουργεί χρονοδιαγράµµατα χρόνου και εξόδων. Χρησιµοποιώντας τα 
εργαλεία διαχείρισης πόρων, οι διαχειριστές µπορούν να παρακολουθούν τους πόρους, τις 
δεξιότητες, τα επίπεδα εµπειρίας, τη διαθεσιµότητα και περισσότερο σε πολλά έργα παράλληλα. 
Ο προγραµµατιστής πόρων µπορεί να βοηθήσει στο να ισορροπήσει τους πόρους, στο φόρτο 
εργασίας εύκολα για να εξασφαλίσει την επιτυχία του έργου. Μπορεί να διαχειριστεί επίσης πιο 
γενικές παροχές. 

Ο χρόνος µπορεί να καταγραφεί on-line ή µέσω κινητών συσκευών. Αναφορές ωρών 
µπορούν να φιλτραριστούν, και µπορεί να αντιγραφεί χρόνος από µία εβδοµάδα στην επόµενη. 
Οι αναφορές δείχνουν τη σύγκριση των προσχεδιασµένων διαγραµµάτων χρόνου µε τον 
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πραγµατικό χρόνο που χρειάστηκε, το ποσοστό ολοκλήρωσης, τις προγραµµατισµένες 
ηµεροµηνίες ολοκλήρωσης και περισσότερο. Η ανάλυση δαπανών, µπορεί να διαχειριστεί κάθε 
είδους έξοδο, συµπεριλαµβανοµένων µοναδιαίου κόστους και χρόνου. Μπορεί επίσης να 
διαχειρίζεται επαναλαµβανόµενα έξοδα και αποθηκεύει εικόνες αποδείξεων. Αναφορές εξόδων 
µπορούν να συγκρίνουν τον προϋπολογισµό µε το κόστος µέχρι σήµερα. 

Συνεργασία 

Το Project Manager, περιλαµβάνει εργαλεία συνεργασίας για τα µέλη της οµάδας και τους 
πελάτες. Εργαλεία συνεργασίας οµάδας, περιλαµβάνουν συζητήσεις και µηνύµατα τύπου 
Twitter. Οι συζητήσεις µπορούν επίσης να υποστηρίξουν τα συνηµµένα αρχεία. Τα µέλη της 
οµάδας µπορούν να µοιραστούν ηµερολόγια, σηµειώσεις και εικόνες. Οι λογαριασµοί στο 
Project Manager, έρχονται µε απεριόριστες δωρεάν συνδέσεις πελάτη για συνεργασία µε τους 
πελάτες. Οι συνδέσεις πελάτη είναι λογαριασµοί περιορισµένης χρήσης, αλλά µπορούν να είναι 
χρήσιµοι για την ανταλλαγή εκθέσεων και την ενηµέρωση της κατάσταση του έργου µε τους 
πελάτες σε πραγµατικό χρόνο. Όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς, και οι µεταφορές δεδοµένων 
εξασφαλίζονται µε κρυπτογράφηση 128-bit. 

Ευκολία Χρήσης 

Ο σχεδιασµός έργου, περιλαµβάνει προσαρµόσιµες οθόνες χρήσης, drag-and-drop λειτουργίες 
και απλά στη χρήση εργαλεία εισαγωγής δεδοµένων. Η διαδικασία για τη δηµιουργία νέων 
έργων είναι σύντοµη και απλή. Όπως αναφέρθηκε, αυτό το εργαλείο µπορεί να εισάγει τα 
έγγραφα από το Google Docs και το Microsoft Office. Μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλές ζώνες 
ώρας, πάνω από εκατό γλώσσες και πολλαπλά νοµίσµατα. Η καµπύλη µάθησης από την 
πλευρά της οµάδας είναι ελάχιστη, και τα νέα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίας 
είναι άνετα στη χρήση, ακόµη και για τους νέους χρήστες. 

Ενσωµάτωση & Επαγγελµατικές Υπηρεσίες 

Το Project Manager είναι συµβατό µε το λογισµικό της Microsoft και του Google Drive (το οποίο 
περιλαµβάνει το Google Docs). Μπορεί να εισάγει άµεσα έργα από το Microsoft Project, καθώς 
και το Word και το Excel. Η ενσωµάτωση µε το Google, περιλαµβάνει την ικανότητα να 
σύνδεσης µε το Gmail, το Google Calendar, Google Docs και Chrome. Η εργασία µε το Google 
είναι µια µεγάλη δυνατότητα για τις οµάδες που ελαχιστοποιούν τα έξοδα µε τη χρήση δωρεάν 
εργαλείων της Google. Όσον αφορά τις κινητές συσκευές, το Project Manager παρέχει 
εφαρµογές για το iPhone, iPad και Android κινητά τηλέφωνα. Οι εφαρµογές κινητών συσκευών, 
επιτρέπουν να ελέγξουµε τις καταστάσεις των έργων, τις εργασίες και να καταγράψουµε το 
χρόνο. Αυτό το εργαλείο διαχείρισης, δεν παρέχει άµεση σύνδεση για λύσεις επιχειρήσεων, 
όπως το Microsoft Dynamics ή Sage ή άλλου λογισµικού λογιστικής. 

Οι επαγγελµατικές υπηρεσίες που περιλαµβάνονται, είναι προσαρµοσµένες ενσωµατώσεις, 
APIs, επί τόπου εκπαίδευση (για την έκδοση server µόνο), προσωπικούς υπεύθυνους 
λογαριασµού, τηλεφωνική υποστήριξη πελατών και ενεργές ιστοσελίδες κοινωνικών µέσων. Οι 
περισσότερες επαγγελµατικές υπηρεσίες είναι για µεγάλους πελάτες. Ωστόσο, υπάρχουν και 
άλλα είδη εξατοµικευµένων υπηρεσιών, που είναι διαθέσιµα κατόπιν αιτήµατος. Οι ιστότοποι 
κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας, διαχειρίζονται από µέλη του προσωπικού και είναι 
εξαιρετικά ενεργές. Τα Newsletters καλύπτουν ενδιαφέροντα θέµατα διαχείρισης έργων, 
προβάλλοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθώς και την παροχή κατάρτισης σε θέµατα 
διαχείρισης έργων. Η δωρεάν online βοήθεια περιλαµβάνει εκπαιδευτικά βίντεο, eBooks, ένα 
blog και ηλεκτρονικά σεµινάρια. 
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Συνοπτικά 

Το Project Manager είναι η ιδανική επιλογή για όσους επιθυµούν να ελαχιστοποιήσουν το 
κόστος λογισµικού και των πόρων που απαιτούνται για τη διαχείριση του έργου. Είναι µια 
εναλλακτική λύση σε σχέση µε το ακριβό Microsoft Project και λειτουργεί µε πολλά δωρεάν 
εργαλεία της Google. Επιπλέον, η λύση αυτή, έρχεται µε απεριόριστες δωρεάν συνδέσεις 
πελάτη, έτσι ώστε να µπορούµε εύκολα να έχουµε τους πελάτες µας ενηµερωµένους. Η 
υπηρεσία είναι ασφαλής, δηµιουργεί αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδοµένων και τελικά θα 
αυξήσει την ικανότητά µας να αναλάβουµε περισσότερα έργα, πιο αποτελεσµατικά. 

Θετικά 

Αυτή η online υπηρεσία διαχείρισης έργου, εξακολουθεί να προσθέτει λειτουργίες που της 
ζητούνται. Είναι ευέλικτο, λειτουργεί για αποµακρυσµένες τοποθεσίες εργασίας και υποστηρίζει 
εργαλεία για κινητές συσκευές. Το Project Manager παρέχει επίσης όγκο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για τα µέλη της οµάδας και τους διαχειριστές. Μπορεί να διαχειριστεί πολυάριθµα 
έργα, απεριόριστους πόρους και προϋπολογισµούς. 

Αρνητικά 

Το Project Manager δεν είναι ακόµη διαθέσιµο για συσκευές Android, και οι λειτουργίες 
τιµολόγησης δεν θα είναι διαθέσιµες µέχρι το 4ο τρίµηνο του 2013. Ωστόσο, δεδοµένου ότι αυτό 
είναι µια διαδικτυακή υπηρεσία, οι νέες δυνατότητες θα είναι διαθέσιµες σε όλα τα µέλη από τη 
στιγµή που κυκλοφορήσουν. 

Ετυµηγορία 

Η υπηρεσία αυτή περιλαµβάνει τα πάντα που χρειάζεται ένας απασχοληµένος διαχειριστής, 
από διαγράµµατα πολλαπλών έργων και κατανοµή πόρων έως τον προϋπολογισµό και την 
παρακολούθηση των εξόδων. Το Project Manager περιλαµβάνει δωρεάν iPhone και iPad 
εφαρµογές. Έχει απεριόριστη ικανότητα να διαχειρίζεται αµέτρητα έργα και παρέχει δωρεάν 
λογαριασµούς πελατών, το οποίο το καθιστά µια προσιτή επιλογή για κάθε εταιρεία. 
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Genius Project 
Το Genius Project, περιλαµβάνει ό,τι µπορούµε να φανταστούµε, από πολύπλοκα, διαδραστικά 
γραφήµατα Gantt έως απλά στη χρήση εργαλεία κοινωνικών µέσων δικτύωσης. Αυτό το 
λογισµικό διαχείρισης έργου µπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές και τις οµάδες να 
διαχειρίζονται έργα, πόρους, εργασίες, καθήκοντα, αιτήµατα, το χρόνο και την παρακολούθηση 
των εξόδων, τους προϋπολογισµούς, τα έγγραφα, τα αιτήµατα, τα τιµολόγια και άλλα. Μπορεί 
να δηµιουργήσει ροές εργασίας, ενσωµατώσεις και αιτήµατα µέσω γραφείων. Το βραβείο 
“Silver Award” του TopTenREVIEWS δόθηκε στο Genius, κερδίζοντας στην κατηγορία 
εργαλείων διαχείρισης έργου, αφού περιλαµβάνει σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης έργου, που 
χρησιµοποιούν προχωρηµένοι διαχειριστές έργων για να ελέγχουν πολλαπλά έργα και ακόµα 
παρέχει την προβολή και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας. 

 
Κεντρική οθόνη χρήσης, http://www.geniusinside.com/ 

Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που έχουν προστεθεί πρόσφατα στο εργαλείο 
Genius Project, έχουν σκοπό την αύξηση στα ποσοστά ενσωµάτωσης και την ευκολία χρήσης. 
Το Genius Inside, πρόσθεσε ακόµα µία νέα οθόνη χρήσης, προσαρµόσιµες προβολές και µια 
βελτιωµένη κοινωνική πλατφόρµα µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Περιλαµβάνει νέους τρόπους 
διαχείρισης πόρων όπως ο υπολογισµός του φόρτου εργασίας µε ανάλυση του έργου και µε 
καθυστερήσεις. Τα εργαλεία κοινωνικών µέσων έχουν ιδιαίτερη ζήτηση και είναι διαθέσιµα σε 
πολλαπλές κινητές συσκευές. Τα µέλη της οµάδας µπορούν να δουν όλα τα κανάλια σε µία 



Μεταπτυχιακή Διατριβή                Ψαρράκος Αθανάσιος 

Λογισµικό Διαχείρισης Έργων - Project Management Software, 
Ανάπτυξη εφαρµογής Simple Tasks  

 

43 

προβολή ή να τα ταξινοµήσουν τις προβολές αν χρειαστεί. Οι χρήστες µπορούν να φιλτράρουν 
τις προβολές του έργου ανά στήλη και να χρησιµοποιήσουν εργαλεία drag-and-drop και να 
εφαρµόσουν φίλτρα σε περισσότερες στήλες. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να δουν γρήγορα 
τις πληροφορίες που είναι σηµαντικές για αυτούς τη δεδοµένη στιγµή. 

Το Genius Project µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µια ποικιλία τρόπων. Μπορεί να παρέχεται 
ως Software-as-a-Service (SaaS), το οποίο το καθιστά προσβάσιµο από οπουδήποτε, µέσω 
οποιασδήποτε συσκευής, συµπεριλαµβανοµένων PC και Mac. Η cloud-based έκδοση του 
εργαλείου διαχείρισης έργου, απαιτεί µια ετήσια συνδροµή και περιλαµβάνει υποστήριξη. Το 
Genius Inside µπορεί να εγκατασταθεί στα γραφεία της εταιρείας, αλλά στη συνέχεια η οµάδα 
της εταιρείας θα πρέπει να το διατηρήσει. Αυτή η έκδοση του Genius, προϋποθέτει µια άδεια 
χρήσης και αµοιβή σε ετήσια βάση για υποστήριξη. 

Εργαλεία Διαχείρισης Έργου 

Αυτή η υπηρεσία διαχείρισης έργων µιας επιχείρησης παρέχει ότι χρειάζεται ένας διαχειριστής 
όπως: τη διαχείριση πολλαπλών έργων, τους πόρους, τον προϋπολογισµό, τους κινδύνους, τις 
διαδικασίες έγκρισης, τα φύλλα παρουσιών και τον προγραµµατισµό. Το Genius παρέχει τη 
δυνατότητα στους διαχειριστές να χειρίζονται ένα προσαρµοσµένο πίνακα δεδοµένων που 
καταγράφονται τα έργα τους για τον οποίο έχουν τα πλήρη δικαιώµατα πρόσβασης. Για την 
εξασφάλιση της επιτυχίας και της µέγιστης αποδοτικότητας του έργου, το Genius περιλαµβάνει 
ισχυρά εργαλεία αξιολόγησης καθώς και εργαλεία κινδύνου. Μέσω αυτής της υπηρεσίας 
µπορούν να εκτελεστούν βασικές συγκρίσεις, να καταγραφούν εκθέσεις KPI, να 
πραγµατοποιηθούν αναλύσεις για προβλέψεις, να εκτελεστούν “What if“ σενάρια και να 
αξιολογηθούν οι επιπτώσεις αυτών. Παρέχει επίσης τα διαγράµµατα Gantt τα οποία µπορούν 
να συµπεριλαµβάνουν περισσότερα από ένα έργο. Το Genius Project διαθέτει ένα σύστηµα 
καταγραφής των θεµάτων που προκύπτουν και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα αλλαγής των 
εργαλείων που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση ενός έργου. Αποτελεί µια υπηρεσία που 
διαθέτει όλα όσα χρειάζεται µια εταιρεία για να εκτιµηθεί ο κίνδυνος, να κατανεµηθούν οι πόροι 
καθώς και να ελεγχθεί ο προϋπολογισµός. 

Το να δηµιουργήσουµε ένα έργο στο Genius είναι πολύ απλό. Μπορούµε να 
δηµιουργήσουµε ένα έργο απ’ την αρχή , από ένα πρότυπο ή από ένα ήδη υπάρχων έργο. Τα 
έργα µπορούν να δηµιουργηθούν χρησιµοποιώντας γενικούς, εξωτερικούς ή πραγµατικούς 
πόρους. Αφού το έργο δηµιουργηθεί, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το διάγραµµα Gantt ως 
εργαλείο για να αλλάξουµε τις αναθέσεις, τους στόχους, τις εξαρτήσεις, τα κύρια σηµεία και τις 
βασικές γραµµές που εµείς επιθυµούµε. Αυτή η εφαρµογή, µας δίνει µικρές και απλές 
προβολές όλων των έργων αλλά και λειτουργίες drag-and-drop για εύκολη επεξεργασία των 
έργων. Φυσικά, σε περίπτωση που οι στόχοι και οι αναθέσεις ενός έργου τροποποιούνται, τα 
άτοµα που συµµετέχουν στην ενδιαφερόµενη οµάδα ενηµερώνονται. 

Όσον αφορά την υποβολή αναφορών, το Genius διαθέτει πάνω από 500 επιλογές 
αναφορών καθώς και τη δυνατότητα δηµιουργίας προσαρµοσµένων προβολών. Οι αναφορές 
µπορούν να εξαχθούν σε µορφή συµβατή µε το Excel, Word, PDF ή Crystal reports. To Genius 
Project συµπεριλαµβάνει ένα εργαλείο αυτοµάτων αναφορών και διαγραµµάτων. Για να 
παραµένουν οι πελάτες µόνιµα ικανοποιηµένοι, µέσω της εφαρµογής µπορεί κανείς να 
δηµιουργήσει απεριόριστους λογαριασµούς, οι οποίοι θα έχουν µόνο τη δυνατότητα 
ανάγνωσης συγκεκριµένων αναφορών που θα τους έχει δοθεί πρόσβαση. Εναλλακτικά, 
µπορούµε να προσθέσουµε τους πελάτες στον κατάλογο ούτως ώστε να τους ενηµερώνουµε 
τακτικά. 
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Διαχείριση Πόρων 

Το Genius Project διαχειρίζεται εσωτερικούς, εξωτερικούς, γενικούς και φυσικούς πόρους. 
Περιλαµβάνει ένα δυνατό εργαλείο υπολογισµού κατανοµής πόρων και οπτικοποίησης του 
φόρτου εργασίας. Οι πόροι µπορούν να οµαδοποιηθούν, να οργανωθούν και να ταξινοµηθούν. 
Το Genius διαθέτει ένα σύνθετο εργαλείο αναζήτησης/φίλτρων που µπορεί να διαχειριστεί το 
σύνολο των ικανοτήτων, τη διαθεσιµότητα, τη τοποθεσία, τις ζώνες ώρας και το ποσοστό της 
διαθεσιµότητας. Αυτό το εργαλείο διαχείρισης έργου, µπορεί επίσης να διαχειριστεί το χρόνο 
που ένας χρήστης είναι εκτός καθώς και το αν κάποιος είναι απών. Οι προγραµµατισµένες 
άδειες ή ρεπό του χρήστη απεικονίζονται αυτόµατα στο σύστηµα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα 
να δηλωθούν µέσω του προγράµµατος. 

Συνεργασία 

Αυτή η λύση διαχείρισης, παρέχει εργαλεία για τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και τέσσερις 
τύπους χρηστών. Η πλατφόρµα κοινωνικού δικτύου ονοµάζεται Genius Live και παρέχει 
εργαλεία συνεργασίας παρόµοια µε αυτά που οι περισσότεροι είναι εξοικειωµένοι να 
χρησιµοποιούν όπως το Facebook, το Twitter και το LinkedIn. Το Genius Live έχει υψηλό 
ποσοστό απήχησης δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καµία καµπύλη εκµάθησης και είναι 
πιο αποδοτικό απ’ τις προβληµατικές συνδέσεις του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
Χρησιµοποιώντας αυτό το εργαλείο, τα µέλη µιας οµάδας, µπορούν εύκολα να δουν τις 
εργασίες που τους έχουν ανατεθεί , τα ηµερολόγια, τις νέες αναθέσεις , και τις ροές µηνυµάτων 
τους. 

Υπάρχουν επίσης επίπεδα πρόσβασης χρηστών για να µπορούν να έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα, στην πλατφόρµα κοινωνικού δικτύου, στα αιτήµατα του έργου, στις εργασίες και στις 
εγκρίσεις. Όπως και σε κάθε λογαριασµό χρήστη, ο διαχειριστής του έργου ορίζει τα 
δικαιώµατα του κάθε χρήστη. Για παράδειγµα µπορεί ο διαχειριστής να επιθυµεί ένας χρήστης 
να διαβάσει ένα έγγραφο αλλά να µην έχει δυνατότητα να το τροποποιήσει. Το Genius 
προσφέρει στους διαχειριστές των project τη δυνατότητα, να δηµιουργούν απεριόριστους 
λογαριασµούς µόνο για ανάγνωση. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό σε σύγκριση 
µε άλλες υπηρεσίες που ακόµη και για αυτούς τους λογαριασµούς απαιτείται συνδροµή επί 
πληρωµή. 

Ευκολία Χρήσης 

Το Genius Inside κατανοεί ότι τα δύσκολα σε χρήση εργαλεία δεν θα επιλεχθούν από τον 
χρήστη. Το Genius Project είναι απλό στη χρήση του και µπορεί να καυχιέται για το µεγάλο 
ποσοστό αφοµοίωσης του. Για τους διαχειριστές των έργων περιλαµβάνει εργαλεία για να 
βοηθήσει εύκολα να αναπαράγονται διαδικασίες και εργασίες. Μέσω της υπηρεσίας µπορούµε 
να δηµιουργήσουµε ένα έργο από την αρχή ή να χρησιµοποιήσουµε ένα πρότυπο από τα 
αποθηκευµένα πρότυπα. Οι αναφορές είναι εύκολο να παραχθούν, η διεπαφή επικοινωνίας της 
υπηρεσίας υποστηρίζει τη “drag-and-drop“ λειτουργία και περιλαµβάνει εύκολα στη χρήση 
εργαλεία εξαγωγής δεδοµένων. Το Genius Project για να βοηθήσει τους νέους χρήστες του, 
τους παρέχει flash tutorials, white papers, webcasts και FAQs. 

Ενσωµάτωση & Επαγγελµατικές Υπηρεσίες 

Το Genius Project λειτουργεί µε όλα τα δηµοφιλή λογισµικά, συµπεριλαµβανοµένου του 
Microsoft Project, του Salesforce, λογιστικών προγραµµάτων και µέσω των εργαλείων API της 
εταιρείας και µε οποιαδήποτε άλλη ιδιόκτητη λύση. Οι ενσωµατωµένες λειτουργίες 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου λειτουργούν µε Outlook, Gmail, Yahoo, Hotmail και µε 
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οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, συµπεριλαµβανοµένου του LDAP. 
Η εγκατεστηµένη έκδοση λειτουργεί µε τα περισσότερα συστήµατα χωρίς πρόβληµα 
συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων ERP και CRM. 

Το Genius παρέχει επίσης µια πλατφόρµα σύνδεσης, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για να δηµιουργήσει εύκολα οποιοδήποτε τύπο σύνδεσης. Αυτή η πλατφόρµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να καθορίσει τη ροή της δουλειάς µεταξύ των εφαρµογών, για να επεκτείνει 
τις νέες εφαρµογές γρήγορα και για να προστατεύσει τις ήδη υπάρχουσες εργασίες των 
επιχειρήσεων από τη διαδικασία ενσωµάτωσης. Η πλατφόρµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 
δηµιουργία προσαρµοσµένων ολοκληρώσεων µεταξύ του Genius Project και του Oracle, του 
Salesforce, της SAP, του Lotus Notes, των Google Apps, του SharePoint και περισσότερων. 

Η ηλεκτρονική έκδοση διαχείρισης έργου µπορεί να προσεγγιστεί µέσω οποιασδήποτε 
διαδικτυακής συσκευής. Τρία χρόνια πριν, το Genius πρόσθεσε επίσης συγκεκριµένες 
δυνατότητες για συσκευές όπως το iPhone και iPad της Apple. Τα εργαλεία που είναι συµβατά 
µε την Apple µπορούν να χειριστούν περισσότερες λειτουργίες, συµπεριλαµβανοµένης της 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, πόρων και εγγράφων. Υποστηρίζει επίσης την οµαδική 
συνεργασία, τη παρακολούθηση του έργου, του κόστους καθώς και την παρακολούθηση του 
προϋπολογισµού, τη διαχείριση της ζήτησης, τους κινδύνους και τις αλλαγές και τέλος την 
υποβολή αναφορών. Το Genius Inside δεν υποστηρίζεται ακόµη για Android συσκευές. 

Οι επαγγελµατικές υπηρεσίες που προσφέρει το Genius Inside περιλαµβάνουν υπηρεσίες 
υλοποίησης, καθώς και καθοδηγούµενη διαδικτυακή εκπαίδευση. Οι υπηρεσίες υλοποίησης 
περιλαµβάνουν επαγγελµατικές συµβουλές απ τον σχεδιασµό µέχρι την εκτέλεση του έργου και 
µέσω της βελτιστοποίησης. Η εκπαίδευση που διατίθεται περιλαµβάνει σεµινάρια, τεκµηριώσεις, 
εκπαίδευση ένας προς έναν, διαδικτυακή οµαδική εκπαίδευση και το Genius University 
(διαδικτυακή self-paced εκπαίδευση). Επίσης υπάρχει άµεση εξυπηρέτηση µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου ή τηλεφωνικής υποστήριξης κατά τις ώρες λειτουργίας. 

Συνοπτικά 

Το Genius Project αποτελεί µια πλήρη λύση διαχείρισης ενός project. Παρέχει µια καλή 
ισορροπία µεταξύ των παραδοσιακών τρόπων διαχείρισης ενός έργου και της ζήτησης 
καινοτόµων τεχνολογιών. Παρέχει στα µέλη της οµάδας απλά στη χρήση εργαλεία κοινωνικής 
δικτύωσης και ευέλικτες επιλογές αναφοράς για τους διαχειριστές. Για να ικανοποιήσει τις 
απαιτήσεις των πελατών του, προσφέρει απεριόριστους λογαριασµούς “µόνο για ανάγνωση” 
για τα συµβαλλόµενα µέλη που ενδιαφέρονται να παρακολουθούν τη κατάσταση του έργου. Το 
Genius Inside παρέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται οι διαχειριστές ενός έργου για να έχουν 
τον απόλυτο έλεγχο του έργου ούτως ώστε να πετύχουν τη µέγιστη αποδοτικότητα και τέλος 
την ικανοποίηση των πελατών τους. 

Θετικά 

Το Genius Project είναι ευέλικτο και εύκολα προσαρµόσιµο για κάθε επιχείρηση. Υποστηρίζει 
µια ποικιλία από επιλογές ανάπτυξης, µπορεί να παράγει περισσότερες από 500 αναφορές, 
υποστηρίζει παραδοσιακές ροές εργασιών και ενσωµατώνει σύγχρονα εργαλεία απ’ τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Το Genius Inside παρέχει τις λύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
για τα τµήµατα IT, για επαγγελµατικές υπηρεσίες, καθώς και για άλλους τύπους οµαδικών 
έργων. 
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Αρνητικά 

Αν και µπορούµε να έχουµε πρόσβαση σε λογαριασµούς στο Genius Project χρησιµοποιώντας 
διαδικτυακές συσκευές, δεν είναι ακόµη διαθέσιµο σε εφαρµογή για Android, ούτε υπάρχει 
24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση. 

Ετυµηγορία 

Το Genius Inside γνωρίζει πολύ καλά ότι το ποσοστό της επιτυχίας ενός έργου σχετίζεται 
άµεσα µε το ποσοστό υιοθέτησης απ τους χρήστες. Η επιχείρηση συνεχίζει να κάνει τις 
βελτιώσεις στο προϊόν της για να κρατήσει µικρή την καµπύλη εκµάθησης και παράλληλα τα 
εργαλεία διαχείρισης δυνατά, για να ικανοποιήσει τόσο τους ήδη εκπαιδευµένους διαχειριστές 
όσο και τους πρόσφατα εξελισσόµενους διαχειριστές έργων. Συµπεριλαµβάνει τα πρότυπα 
έργων, τις αναπτυσσόµενους τύπους λογαριασµών και το Lotus Notes και Domino εκδόσεις. 
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AtTask 
Το AtTask επικεντρώνεται στη συνεργασία και την παρακολούθηση του έργου σε πραγµατικό 
χρόνο. Χρησιµοποιώντας το AtTask, µπορούµε να µειώσουµε σηµαντικά το χρόνο που 
δαπανάται σε περιττές συναντήσεις και το να ψάχνουµε τη κατάσταση των µελών της οµάδας. 
Οι περισσότεροι διαχειριστές αναφέρουν σηµαντική αύξηση της παραγωγής και στο να 
επιτυγχάνουν τον στόχο πριν την προθεσµία µετά την υιοθέτηση του AtTask, καθώς και τα 
µέλη της οµάδας εκτιµούν την απλότητα των εργαλείων συνεργασίας. Το AtTask ως λύση 
διαχείρισης έργου έχει αποδειχθεί ότι έχει υψηλά ποσοστά υιοθέτησης και διατήρησης λόγω της 
ευκολίας της χρήσης και της πρακτικής διεπαφής χρήστη. 

 
Κεντρική οθόνη χρήσης, http://www.attask.com/ 

Το AtTask επικεντρώνεται στη συνεργασία και την παρακολούθηση του έργου σε 
πραγµατικό χρόνο. Χρησιµοποιώντας το AtTask, µπορούµε να µειώσουµε σηµαντικά το χρόνο 
που δαπανάται σε περιττές συναντήσεις και το να ψάχνουµε τη κατάσταση των µελών της 
οµάδας. Οι περισσότεροι διαχειριστές αναφέρουν σηµαντική αύξηση της παραγωγής και στο να 
επιτυγχάνουν τον στόχο πριν την προθεσµία µετά την υιοθέτηση του AtTask, καθώς και τα 
µέλη της οµάδας εκτιµούν την απλότητα των εργαλείων συνεργασίας. Το AtTask ως λύση 
διαχείρισης έργου έχει αποδειχθεί ότι έχει υψηλά ποσοστά υιοθέτησης και διατήρησης λόγω της 
ευκολίας της χρήσης και της πρακτικής διεπαφής χρήστη. 
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Πολλές λύσεις διαχείρισης έργου αρχίζουν µε µια top-down προσέγγιση από τον 
διαχειριστή του έργου στα µέλη της οµάδας και επικεντρώνονται περισσότερο στις αναφορές 
απ’ ότι στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας της οµάδας. Το AtTask έχει περισσότερο µία 
κυκλική προσέγγιση στην οποία τα µέλη της οµάδας µπορούν να ελέγξουν το φόρτο εργασίας 
τους και τις προθεσµίες για να βοηθήσει τους διαχειριστές να έχουν µια ρεαλιστική άποψη για 
τις ηµεροµηνίες ολοκλήρωσης. Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και 
σηµειώσεις σχετικά µε τα έργα τους. Το AtTask διατηρεί όλους τους τρόπους επικοινωνίας του 
έργου σε ένα µέρος και µπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές του έργου να εξαλείψουν τα 
αναποτελεσµατικά emails, σηµειώσεις που θα χαθούν και κουραστικές αναφορές. 

 
Το AtTask διατίθεται σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους άδειας χρήσης: 

● Αιτών (Requester) 
● Μόνο για προβολή (View-only) 
● Μέλος της οµάδας (Team member) 
● Πλήρης χρήση (Full User) 
 

Οι άδειες Requester δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να υποβάλουν αιτήσεις, να 
προσθέτουν έγγραφα και σηµειώσεις και να παρακολουθούν και να συνεργάζονται σχετικά µε 
τις αιτήσεις. Οι άδειες “µόνο για προβολή” επιτρέπουν το να παρακολουθούµε την πρόοδο, τις 
αναφορές και τις διάφορες οθόνες χρήσης. Αυτή είναι µια καλή άδεια για στελέχη που θέλουν 
να δουν τι συµβαίνει, αλλά δεν πρέπει απαραίτητα να αλληλεπιδρούν µε το έργο σαν ένα µέλος 
της οµάδας ή σαν τον διαχειριστή του έργου. Οι άδειες “Team member”, περιλαµβάνουν 
αναφορές χρόνου και την υποβολή αναφορών εξόδων, την πρόσβαση σε εργασίες και την 
ενσωµάτωση µε το Outlook. Οι “Full user” άδειες είναι για τους διαχειριστές του έργου και 
περιλαµβάνουν τα πάντα, όπως πόρους, προβλήµατα, την έγκριση και τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου. 

Εργαλεία Διαχείρισης Έργου 

Η δηµιουργία έργου µέσω του AtTask είναι απλή. Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο έργο στο 
AtTask, συµπληρώνουµε τις σχετικές πληροφορίες και ορίζουµε συγκεκριµένους στόχους για 
τις οµάδες και τα άτοµα µέσω των εξελισσόµενων πεδίων. Μπορούµε επίσης να δώσουµε 
προτεραιότητα σε κάθε στόχο η έργο και να στέλνουµε αυτόµατα ηλεκτρονικά µηνύµατα εάν 
ένας στόχος είναι εκπρόθεσµος ή αν αλλάξουν οι προτεραιότητες. Ένα σηµαντικό 
χαρακτηριστικό του AtTask είναι η οθόνη χρήσης. Μπορούµε να προσαρµόσουµε κάθε οθόνη 
χρήσης, επιλέγοντας από µια λίστα προκαθορισµένων επιλογών. Αυτό επιτρέπει σε κάθε 
µεµονωµένο χρήστη να προσαρµόζει την εµφάνιση και να χρησιµοποιεί µόνο τις πληροφορίες 
και τα εργαλεία πλοήγησης που τον αφορούν. 

Το AtTask διαθέτει επίσης ένα γράφηµα κινδύνου/οφελών. Η διαφοροποίηση των 
χρωµάτων που χρησιµοποιούνται στο γράφηµα, απεικονίζουν το όφελος του έργου που 
υπολογίζεται µε βάση τους στόχους της επιχείρησης, τον κίνδυνο και το κόστος. Το διάγραµµα 
κινδύνου/οφελών δηµιουργεί µια οπτική απεικόνιση των πιθανών σχεδίων που πρέπει να 
ακολουθήσει η επιχείρηση και καθιστά ευκολότερο για τον διαχειριστή το να λάβει 
τεκµηριωµένη απόφαση σχετικά µε το ποια έργα θα συνεχιστούν και µε ποια σειρά. 

Αυτό το εργαλείο διαχείρισης διαθέτει όλες τις ενότητες που χρειάζεται ο διαχειριστής 
συµπεριλαµβανοµένων του προϋπολογισµού, την παρακολούθηση έκδοσης, διαχείρισης των 
αιτήσεων, διαδραστικά γραφήµατα Gantt, την υποβολή εκθέσεων και την προηγµένη διαχείριση 
των εργασιών. Η πλήρης άδεια χρήσης δίνει πρόσβαση σε κάθε εργαλείο, όπως στην 
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ικανότητα σχεδιασµού, στην ευθυγράµµιση του χαρτοφυλακίου, στη ροή εργασιών και στις 
εγκρίσεις διαχείρισης και παρακολούθησης του κόστους. 

Τα εργαλεία του AtTask Agile είναι ιδιαίτερα ευέλικτα. Σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά Agile 
εργαλεία, το AtTask µπορεί να χειριστεί την ιδία εργασία και τα δευτερεύοντα προγράµµατα τα 
οποία χρησιµοποιούν τα µέλη της οµάδας εκτός των συγκεκριµένων έργων. Αυτά τα εργαλεία 
διαχείρισης έργων µπορούν να υπολογίσουν και να παρακολουθήσουν όλα αυτά τα µικρά 
πράγµατα που επηρεάζουν την κατάσταση του έργου. Μπορεί επιπλέον να δώσει 
προτεραιότητα µεταξύ των έργων, να διαχειριστεί αιτήµατα, να διαχειριστεί τις ανεκτέλεστες 
εργασίες και να δηµιουργήσει πίνακες καταστάσεων. Υποστηρίζει επίσης το µοντέλο 
καταρράκτη, το υβριδικό µοντέλο και άλλες προσαρµοσµένες µεθοδολογίες 

Διαχείριση Πόρων 

Όταν προσθέσουµε χρήστες στο λογισµικό διαχείρισης του έργου, µπορούµε επίσης να 
προσθέσουµε τα στοιχεία επαφής τους και να τους καταχωρήσουµε σε συγκεκριµένες 
επιχειρήσεις ή οµάδες. Μπορούµε να προσαρµόσουµε τις ρυθµίσεις για κάθε χρήστη ή ακόµη 
να δηµιουργήσουµε µια οµάδα χρηστών που θα έχουν συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Το AtTask 
επίσης έχει µια ικανότητα για το σχεδιασµό που επιτρέπει να προσθέτουµε ένα έργο σε ένα 
χρονοδιάγραµµα και να υπολογίσουµε εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια µιας 
καθορισµένης περιόδου. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα συγκρίνει τους πόρους που έχουµε 
µε τους πόρους που απαιτούνται. Μπορούµε εύκολα να κάνουµε “drag-and-drop” ένα έργο για 
κάποια άλλη στιγµή, υπολογίζοντας έτσι το καλύτερο χρονικό πλαίσιο για να συνεχίσουµε µε το 
έργο. 

Το TeamHome αποτελεί µια οθόνη διεπαφής που έχει σχεδιαστεί για τα µέλη της οµάδας, 
το οποίο δίνει στους εργαζόµενους ένα αίσθηµα ιδιοκτησίας επειδή οι ίδιοι εισάγουν τις 
προθεσµίες και µπορούν έτσι εύκολα να επικοινωνήσουν µεταξύ τους σε περίπτωση που 
αντιµετωπίσουν κάποια δυσκολία. Κατά αυτό το τρόπο δε διχάζονται ποτέ για το τι είναι αυτό 
που πρέπει να κάνουν ή σε τι θα πρέπει να δουλέψουν µετέπειτα. Καθώς τα µέλη της οµάδας 
µπορούν να παρακολουθούν οποιαδήποτε εργασία διαχειρίζονται, ακόµη και εκείνες οι οποίες 
είναι εν µέρη σηµαντικές αλλά δεν είναι µέρος του έργου για το οποίο ο διαχειριστής είναι 
αρµόδιος. Οι διαχειριστές του έργου έχουν την πλήρη εικόνα για όλες τις αρµοδιότητες του κάθε 
εργαζοµένου. Το AtTask δίνει προσοχή στη σηµασία της ανθρώπινης πτυχής σχετικά µε τη 
διαχείριση ενός έργου. Δηλαδή µέσω του TeamHome καταγράφονται όλες οι ολοκληρωµένες 
και επιτυχηµένες εργασίες των µελών, κάτι που βοηθάει τους διαχειριστές να παρακολουθούν 
την πρόοδο των µελών της οµάδας χωρίς να τους “κυνηγάνε” για αναφορές κατάστασης. 
Επιπλέον, διευκολύνει τους διαχειριστές να αναγνωρίσουν τα µεµονωµένα επιτεύγµατα του 
καθένα. 

Συνεργασία 

Το AtTask ήταν µια από τις πρώτες λύσεις διαχείρισης ενός έργου που εφάρµοσε εύκολα στη 
χρήση εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη της οµάδας. Εάν τα 
µέλη των οµάδων ξέρουν πώς να χρησιµοποιήσουν το Facebook και το Twitter, τότε µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν τα εργαλεία συνεργασίας του AtTask το ίδιο εύκολα. Η υπηρεσία αυτή 
παρέχει επίσης ένα πολύ ισχυρό εργαλείο γλωσσικού ελέγχου. Χρησιµοποιώντας το AtTask, τα 
µέλη µιας οµάδας µπορούν εύκολα δουν εικόνες και να σχολιάσουν άµεσα, να εγκρίνουν, να 
επεξεργαστούν ή να προτείνουν αρχεία και να τα µοιραστούν εύκολα. Αυτή η λειτουργία είναι 
σηµαντική για οµάδες µάρκετινγκ και σχεδιασµού γραφικών. 

Η υπηρεσία αντανακλά στη βαθιά κατανόηση της ψυχολογίας της δυναµικής µιας οµάδας. 
Τα µέλη της οµάδας είναι αρµόδια να αποφασίζουν σχετικά µε τις προθεσµίες τους αντί να 
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περιµένουν να τους αναθέσουν τις προθεσµίες οι διαχειριστές του έργου. Ο διαχειριστής αντί 
να πρέπει να µαντέψει ποιος είναι διαθέσιµος για να αναλάβει µια εργασία, µπορεί να 
δηµοσιεύει µια λίστα µε όλες τις εργασίες που πρέπει να γίνουν και τα µέλη της οµάδας που 
είναι διαθέσιµα να επιλέξουν απ’ τη λίστα. Οι διαχειριστές των έργων, έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν τη ροή επικοινωνίας και να έχουν εικόνα της επικρατούσας κατάστασης. 

Ευκολία Χρήσης 

Το AtTask έχει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά υιοθέτησης και διατήρησης της εφαρµογής. Η οµάδα 
του AtTask έχει δουλέψει σκληρά για να καταστήσει την υπηρεσία όσο το δυνατόν απλούστερη 
να χρησιµοποιηθεί, ειδικά για οµάδες. Περιλαµβάνει πολλές λειτουργίες ενός κλικ, της 
συνολικής επεξεργασίας σε µια σελίδα (single-page edits), εργαλεία drag-and-drop, προβολές 
καταστάσεων των εργασιών και σε ηµερολόγια. Για να επιταχύνει τη δηµιουργία του έργου, το 
AtTask παρέχει πρότυπα έργων, παράλληλα όµως µπορούµε να δηµιουργήσουµε και δικά µας. 
Το AtTask περιλαµβάνει επίσης τις προ διαµορφωµένες λύσεις για τη διαχείριση εταιρικής 
εργασίας, την εµπορική οργάνωση και τις οµάδες ΙΤ. 

Ενσωµάτωση & Επαγγελµατικές Υπηρεσίες 

Το AtTask είναι συµβατό µε µια σειρά δηµοφιλών επιχειρησιακών λύσεων 
συµπεριλαµβανοµένων των διαδικτυακών υπηρεσιών αποθήκευσης, των εργαλείων 
πωλήσεων και των πλατφορµών συνεργασίας. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης 
µπορούν να ενσωµατωθούν µε Box, Dropbox και Google Docs. Συνδέεται επίσης µε Salesforce, 
Jira και ProofHQ. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε API’s για να δηµιουργήσετε 
προσαρµοσµένες συνδέσεις. Εφαρµογές για κινητά είναι διαθέσιµες για iOS και Android 
πλατφόρµες. Επί του παρόντος, το AtTask εργάζεται για την δηµιουργία περισσότερων 
ενσωµατώσεων σε εταιρικό επίπεδο, όπως η συµβατότητα µε το Office 365. 

Αυτή διαδικτυακή επιχείρηση διαχείρισης έργων παρέχει µια πλήρη σειρά επαγγελµατικών 
υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης αλλά και 
εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Το AtTask µπορεί να δηµιουργήσει 
προσαρµοσµένες ενσωµατώσεις για κάθε επιχείρηση και µπορεί να βοηθήσει στην εφαρµογή 
της και τις βέλτιστες πρακτικές. Το AtTask παρέχει 24/7 τηλεφωνική υποστήριξη. Το 
διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό του περιλαµβάνει σεµινάρια, άρθρα, οδηγίες χρήσης, βίντεο 
διδασκαλίας και blog. 

Συνοπτικά 

Εάν για µια οµάδα απαιτείται πολύ συνεργασία, το AtTask είναι η κατάλληλη λύση. Αποτελεί 
ένα ευέλικτο διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης έργων. Είναι ιδανικό για τη δηµιουργία ενός 
περιβάλλοντος όπου οι εργαζόµενοι και οι διαχειριστές θα µπορούν εύκολα να είναι ενήµεροι 
σχετικά µε την πρόοδο των έργων. Τα µέλη της οµάδας που χρησιµοποιούν αυτό το προϊόν 
είναι πιθανό να νιώθουν ότι έχουν περισσότερο τον έλεγχο των αρµοδιοτήτων τους και είναι 
λιγότερο πιθανό να υποφέρουν από το άγχος το οποίο συνήθως εµφανίζεται σε οµαδικά έργα 
που διοικούνται από πάνω προς τα κάτω, χωρίς τη συµβολή των µελών της οµάδας για να 
τεθούν ρεαλιστικές προθεσµίες. Η υπηρεσία αυτή καταδεικνύει πώς οι επιχειρήσεις µπορούν να 
είναι πιο αποτελεσµατικές και πιο ευχάριστες εφαρµόζοντας ανθρωπιστικές αξίες µέσω των 
ανθρώπινων πόρων. 
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Θετικά 

Το AtTask µειώνει κατά πολύ το ποσοστό αποτυχίας ενός έργου υπολογίζοντας όλα αυτά τα 
µικρά πράγµατα που επηρεάζουν τη καθυστέρηση ενός έργου, όπως οι δευτερεύουσες 
εργασίες, οι ειδικές εργασίες, οι επιβαρυµένοι πόροι και άλλους περισπασµούς. Παρέχοντας 
πλήρη ορατότητα και προηγµένα εργαλεία συνεργασίας, το AtTask βοηθάει τους διαχειριστές 
να βλέπουν όλα αυτά που συµβαίνουν µέσα σε ένα πρόγραµµα ούτως ώστε να λαµβάνουν τις 
σοφότερες και καλύτερα ενηµερωµένες αποφάσεις για το σχεδιασµό του έργου τους. 

Αρνητικά 

Αυτή η υπηρεσία διαχείρισης του προγράµµατος δεν περιλαµβάνει εργαλεία τιµολόγησης, 
εντούτοις, µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια προσαρµοσµένη ενσωµάτωση στο λογιστικό 
σύστηµα ως λύση, εάν υπάρχουν οι πόροι. 

Ετυµηγορία 

Εάν θέλουµε µια υπηρεσία διαχείρισης έργων µε άριστα εργαλεία συνεργασίας που η οµάδα θα 
µπορέσει να χρησιµοποιήσει αµέσως, το AtTask αξίζει την προσοχή µας. Αυτή η διαδικτυακή 
λύση διαχείρισης έργων µπορεί εύκολα να υποστηρίξει µικρές και µεγάλες οµάδες µε 
εκατοντάδες έργα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τις οµάδες προώθησης και του σχεδιασµού διότι 
περιλαµβάνει προηγµένα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου σε συνδυασµό µε εικόνες και σχέδια. 
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Project Insight 
To Project Insight είναι πλήρως προσβάσιµο µέσω µιας κινητής συσκευής, καθιστώντας το 
ιδανικό για τις οµάδες που κινούνται συχνά. Τα περισσότερα διαδικτυακά λογισµικά διαχείρισης 
έργου παρέχουν εφαρµογές κινητών για κάποιες µόνο λειτουργίες. Ωστόσο η διεπαφή 
σύνδεσης του Project Insight έχει ξεδιπλώσει τη χρήση HTML5 τεχνολογίας για να είναι 
συµβατό µε όλες τις φορητές συσκευές, συµπεριλαµβανοµένων των iPad και tablet. Το Project 
Insight περιλαµβάνει εξαιρετικά εργαλεία για τη διαχείριση των πόρων, των εξόδων, των 
έγγραφων, των πρότυπων και του προϋπολογισµού.

 
Κεντρική οθόνη χρήσης, http://www.projectinsight.net/ 

Η τελευταία έκδοση περιλαµβάνει πολλά χαρακτηριστικά ευκολίας συµπεριλαµβανοµένης 
της ασφάλειας και της σύνδεσης µέσω ενός κοινωνικού δικτύου. Μπορούµε επίσης να 
προσθέσουµε τώρα τα δικά µας εικονίδια, να τροποποιήσουµε τη γραµµατοσειρά και να 
προσθέσουµε γλώσσες στην οθόνη διεπαφής. Το “Metafuse, Inc”, ο πάροχος του Project 
Insight, πρόσθεσε επίσης µια βελτιωµένη δυνατότητα σχεδιασµού, το να περιλαµβάνονται 
χάρτες στην οθόνη εργαλείων. Η εταιρεία θα κυκλοφορήσει σύντοµα ένα ολοκαίνουργιο οδηγό 
εργασίας που θα βοηθά να δηµιουργήσουµε γρήγορα διαδικασίες εργασιών. 

Το Project Insight φιλοξενείται ολοκληρωτικά στο δικό του Cloud Metafuse κέντρο 
δεδοµένων επιπέδου 3, ανακουφίζοντας έτσι την οµάδα IT από οποιαδήποτε συντήρηση 
υλικού η λογισµικού. Ωστόσο, το Project Insight µπορεί επίσης να φιλοξενηθεί 
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χρησιµοποιώντας ένα κέντρο δεδοµένων της προτίµησης µας, ή επιτόπου, εφόσον αυτό 
απαιτείται για λόγους ασφαλείας. Η ηλεκτρονική έκδοση απαιτεί µια µηνιαία αµοιβή, αλλά 
περιλαµβάνεται σε αυτή και το κόστος της συντήρησης. Αν φιλοξενήσουµε εµείς την εφαρµογή, 
µια σύµβαση παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας είναι απαραίτητη. 

Εργαλεία Διαχείρισης Εργασιών 

Το Project Insight αναπτύχθηκε µε τις µεθοδολογίες του ιδρύµατος διαχείρισης προγράµµατος 
(PMI). Μπορεί να διαχειριστεί παραδοσιακές ιδεολογίες και διαδικασίες ενός έργου, καθώς και 
προσαρµοσµένες εργασίες. Όσον αφορά τα εργαλεία διαχείρισης έργου, το Metafuse δεν έχει 
παραλείψει τίποτα. Το Project Insight συνεχίζει να εξελίσσεται µε νέες τεχνολογίες και σε 
πρακτικές που προκύπτουν. Το Project Insight µπορεί να διαχειριστεί όλους τους στόχους 
διαχείρισης του έργου, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού, της διαχείρισης ζητηµάτων και 
αιτήµατος, της σύνταξης προϋπολογισµού, των κινδύνων, της υποβολής αναφορών, των 
εγκρίσεων, των ηµερολογίων, των αδειών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Οι διαχειριστές 
του έργου µπορούν να µάθουν πως να µεγιστοποιήσουν τη χρήση του Project Insight µε το να 
εκµεταλλευτούν περισσότερες από 150 ώρες εκπαίδευσης πάνω στο προϊόν, να 
παρακολουθήσουν εκπαιδεύσεις σχετικά µε τη διαχείριση του έργου και να παρακολουθήσουν 
12 ζωντανά διαδικτυακά σεµινάρια ανά µήνα. 

Οι προσαρµοσµένες οθόνες εργαλείων που διαθέτει η υπηρεσία δίνουν τη δυνατότητα 
στους διαχειριστές του έργου να έχουν µια γενική εικόνα για τις περιλήψεις των έργων αλλά και 
πρόσβαση σε περισσότερες από 100 προσαρµοσµένες αναφορές. Οι κοινές εργασίες, όπως η 
δηµιουργία έργων, τα ορόσηµα και τα καθήκοντα του κάθε χρήστη µπορούν να καταγραφούν 
στην οθόνη εργαλείων. Τα διαδραστικά γραφήµατα Gantt µπορούν να βοηθήσουν τους 
διαχειριστές να επεξεργαστούν εργασίες, να δουν συνηµµένα αρχεία, να µετακινήσουν πόρους, 
να αλλάξουν τα χρονοδιαγράµµατα, να συγκρίνουν τις ροές εργασιών και να διαχειριστούν τις 
ειδοποιήσεις. Τα Gantt διαγράµµατα µπορούν να τροποποιηθούν χρησιµοποιώντας τις 
λειτουργίες µεταφοράς και απόθεσης ή κάνοντας δεξί κλικ στο πεδίο επιλογές. Τέλος 
ειδοποιήσεις για τυχόν αλλαγές µπορούν να σταλθούν όταν οριστικοποιηθεί µια τροποποίηση. 

Τέλος τα εργαλεία εντοπισµού λαθών περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες του λάθους, 
αξιολόγηση σηµαντικότητας, αναθέσεις έργων, ηµεροµηνίες εύρεσης του λάθους. 

Διαχείριση Πόρων 

Το Project Insight παρέχει µια πλήρη διοικητική ακολουθία των πόρων συµπεριλαµβανοµένου 
της ικανότητας του σύνθετου προγραµµατισµού. Μπορεί να διαχειριστεί τα σύνθετα φύλλα 
παρουσιών, τις δαπάνες, µια ποικίλη χρονική τιµολόγηση και να κατανέµει τους πόρους. Το 
Project Insight µπορεί να χειριστεί τις ανάγκες της αγοράς, µεγάλες οµάδες µε τη βοήθεια των 
σύνθετων φίλτρων των πόρων, εργαλεία εισαγωγών των πόρων, να ορίσει µαζικές δυνατότητες 
καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης µιας οµάδας. Οι σύνθετοι πόροι µπορούν να αποδειχθούν 
αρκετά χρήσιµοι όταν δουλεύεις µε πολυάριθµες οµάδες. Το Project Insight µπορεί να 
φιλτράρει τους πόρους από προκαθορισµένα κριτήρια ή προσαρµοσµένα πεδία. Μπορείτε να 
κάνετε αναζήτηση πόρων µε βάση: το τµήµα, το σύνολο των ικανοτήτων, το είδος των πόρων, 
τις προγραµµατισµένες ώρες εργασίας, το ποσοστό της εργάσιµης ηµέρας που διατίθενται και 
µε άλλα προσαρµοσµένα πεδία, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, το επίπεδο εµπειρίας ή τη 
τοποθεσία.  

Η υπηρεσία αυτή µπορεί να διαχειριστεί όλα τα είδη πόρων συµπεριλαµβανοµένων των 
γενικών, των εξωτερικών και των εσωτερικών πόρων. Ωστόσο µόνο οι λογαριασµοί που είναι 
επί πληρωµή µπορούν να υποβάλουν το χρόνο και τα έξοδα και ούτω καθεξής. Αν 
διαχειρίζεστε ένα σύνολο από ελεύθερους επαγγελµατίες ή συµβούλους, µπορείτε να 
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ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τους λογαριασµούς τους όταν αυτό απαιτείται. Το Project Insight 
µπορεί να βρει την ισορροπία µεταξύ του φόρτου εργασίας, του καταµερισµού εργασίας, της 
διαχείρισης των πόρων στα τµήµατα και να παρέχει την υποβολή αναφορών/λογιστικών 
στοιχείων. Περιλαµβάνει ένα κατάλογο αναζήτησης πόρων που µπορούν να ταξινοµηθούν και 
να φιλτραριστούν. 

Το Project Insight χαρακτηρίζεται για τα δύο ισχυρά εργαλεία του: τον σχεδιασµό και τον 
καθορισµό των προτεραιοτήτων προγράµµατος. Χρησιµοποιώντας αυτά τα εργαλεία, µπορείτε 
να δηµιουργήσετε προσαρµοσµένους πίνακες στοχοθεσίας στο οποίο µπορείτε να ορίσετε 
στόχους, κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας και βασικούς δείκτες επιδόσεων. Κάθε ένα από αυτά 
τα στοιχεία µπορεί να εκτιµηθεί και να σταθµιστεί βασισµένο στις προτιµήσεις σας. Μόλις αυτό 
ρυθµιστεί πλήρως, το Project Insight µπορεί να δώσει προτεραιότητα στις εργασίες σας µε 
βάση τις προτιµήσεις σας. Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο όταν πρόκειται να ανακαλύψετε 
τα καλύτερα νέα έργα που θέλετε να αναθέσετε στην οµάδα σας καθώς και όταν θα πρέπει να 
δουλέψουν σε πολύ σηµαντικά έργα άµεσα. Αυτό το στοιχείο, που συνδυάζεται µε τα ευφυή 
εργαλεία σχεδίου, αποβάλλει τη πίεση απ τους διαχειριστές του έργου και τους βοηθάει να 
λαµβάνουν εξυπνότερες αποφάσεις κατά τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων και των πόρων του 
έργου τους. 

Συνεργασία 

Το Project Insight διαθέτει τα εργαλεία για να διατηρεί τους διαχειριστές του προγράµµατος, 
τους ανώτερους υπαλλήλους, τα µέλη οµάδων και τους πελάτες σε λειτουργία. Οι αµοιβές για 
την εν λόγω υπηρεσία βασίζονται στον αριθµό των ενεργών χρηστών, ο οποίος περιλαµβάνει 
επίσης τους λογαριασµούς των πελατών. Εντούτοις, δεν είναι απαραίτητο να προσθέσουµε µια 
συνδροµή κάθε φορά που προσθέτουµε νέους πελάτες. Μπορούµε να ενεργοποιούµε και να 
απενεργοποιούµε τους λογαριασµούς των µελών και να πληρώνουµε µόνο για τον αριθµό των 
ενεργών χρηστών. Η εταιρεία προσφέρει έκπτωση για κάθε επιπλέον οµάδα των 10 χρηστών. 
Εάν για παράδειγµα αρχίσουµε µε 20 λογαριασµούς, θα έχουµε δύο επίπεδα έκπτωσης. Μόλις 
φτάσουµε τους 30 χρήστες θα µπορούµε να λάβουµε άλλο ένα επίπεδο έκπτωσης. 

Αυτή η υπηρεσία διαχείρισης έργων παρέχει µια ποικιλία από τύπους λογαριασµών. Οι 
διαχειριστές του έργου µπορούν να ορίσουν συγκεκριµένα επίπεδα δικαιωµάτων και να 
δηµιουργήσουν µοναδικούς πίνακες εργαλείων. Τα µέλη της οµάδας µπορούν να επικοινωνούν 
µε πολλούς τρόπους, όπως αφήνοντας σηµειώσεις σε ένα συγκεκριµένο αρχείο, έργο ή φάκελο. 
Οι διαχειριστές επίσης µπορούν να δουν το ιστορικό των εκδόσεων και να διαχειριστούν τις 
εγκρίσεις. Μέσα απ’ της πύλες, τα µέλη µπορούν να δουν τα καθήκοντα, τα σχέδια, τα θέµατα 
και τις λίστες που πρέπει να ολοκληρώσουν. Τα µέλη µπορούν ακόµη και να αναθέσουν 
εργασίες µεταξύ τους και να µοιράζονται τις αναφορές. Η πιο πρόσφατη έκδοση περιλαµβάνει 
σχόλια τύπου κοινωνικών δικτύων και ειδοποιήσεις. 

Όλο και περισσότερο οι πελάτες ζητούν να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία διαχείρισης του 
έργου, απ’ την άλλη πλευρά οι δυνητικοί πελάτες ζητούν αποδείξεις ότι το έργο τους µπορεί να 
υλοποιήσει. Χρησιµοποιώντας το Project Insight µπορούµε να δηµιουργήσουµε 
προσαρµοσµένες οθόνες του πελάτη µε το δικό του branding. Μέσω των portal πελατών, οι 
πελάτες και οι δυνητικοί πελάτες µπορούν να δουν τις εκθέσεις, τις θέσεις του έργου, τα 
προγράµµατα, τα ζητήµατα, τους στόχους και περισσότερα, ανάλογα µε το τύπο άδειας που θα 
τους δώσουµε. Η υπηρεσία µπορεί να παρουσιάζει σε ένα δυνητικό πελάτη το τρόπο µε τον 
οποίο µπορεί η οµάδα να χειριστεί ένα έργο µε ακριβείς ηµεροµηνίες ολοκλήρωσης καθώς και 
τον ακριβή προϋπολογισµό µέσω των οποίων µπορούν να προσφέρουν σίγουρα ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, όταν προσπαθούν να αποκτήσουν µια σύµβαση µε την εταιρεία. 
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Για να βοηθήσει τα µέλη µιας διασκορπισµένης γεωγραφικά οµάδας να συνεργαστούν στα 
έργα, η εφαρµογή είναι διαθέσιµη στα Ισπανικά, στα Κορεάτικα και στα Αγγλικά. Μπορούµε 
επίσης να εισάγουµε µια άλλη γλώσσα και να αλλάξουµε τη γλώσσα διεπαφής. Το λογισµικό 
περιλαµβάνει επίσης πολιτιστικές ρυθµίσεις και µπορούµε να αλλάξουµε τις προεπιλογές 
νοµίσµατος. 

Ευκολία Χρήσης 

Το Project Insight δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας PMI πρότυπα διαχείρισης έργου και 
περιλαµβάνει εργαλεία γνωστά στους πεπειραµένους, επίσηµα εκπαιδευµένους διαχειριστές 
έργων. Ωστόσο, η εταιρεία έχει επίσης παρατηρήσει ότι περίπου το ήµισυ των ανθρώπων που 
χρησιµοποιούν τα εργαλεία διαχείρισης έργου δεν είναι τυπικά εκπαιδευµένοι διαχειριστές µε 
αποτέλεσµα η υπηρεσία να παρέχει εκτεταµένες δυνατότητες κατάρτισης για να βοηθήσει να 
µάθουµε πως να χρησιµοποιούµε το σύστηµα καθώς και για την παροχή πληροφοριών σχετικά 
µε τη διαχείριση του έργου γενικά. Στην πραγµατικότητα, η εταιρεία προσφέρει ακόµη και 
µαθήµατα µεθοδολογίας που βασίζονται στην αξία του έργου διαχείρισης (VBPM) Wisdom 
Workshops.  

Αυτή η υπηρεσία διαχείρισης έργου είναι ιδιαίτερα προσαρµόσιµη και µπορεί να ρυθµιστεί 
ώστε να τρέχει ακριβώς όπως θέλουµε να την εκτελέσουµε. Ως επί το πλείστον, τα µέλη της 
οµάδας και οι πίνακες εργαλείων των πελατών είναι εύκολα στη χρήση, αλλά οι διαχειριστές 
του έργου θα ωφεληθούν από την αξιόπιστη κατάρτιση και συµβουλές διαχείρισης έργων που 
προσφέρει η υπηρεσία για να τους βοηθήσουν να δηµιουργήσουν µια προσαρµοσµένη λύση 
που ταιριάζει την επιχείρησή τους. Οι οµάδες ανάπτυξης µπορούν επίσης να συσκεφθούν µε το 
Metafuse για να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες ενσωµατώσεις. Τέλος οι οµάδες ΙΤ, µπορούν 
να έχουν βοήθεια όσων αφορά στην εγκατάσταση νέων εκδόσεων. 

Σχετικά µε τις συντοµεύσεις και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ευκολίας, το Project 
Insight είναι καλά εξοπλισµένο. Περιλαµβάνει το εργαλείο µεταφοράς και απόθεσης (drag-and-
drop), την επιλογή του δεξί κλικ (right-click options), τη δηµιουργία αντιγράφων του έργου 
(project cloning), εργαλεία εισαγωγής, ειδοποιήσεις και ενηµερώσεις, προσαρµογή του πίνακα 
εργαλείων, στιγµιότυπα αναφορών και περισσότερα. Έχει ακόµη και εργαλεία για τους νέους 
χρήστες ή τους πελάτες οµάδων που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στην εκµάθηση των νέων 
τεχνολογιών. Για παράδειγµα, αν έχουµε πελάτες ή µέλη οµάδας που είναι επίµονα δεµένοι στο 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ως τρόπο επικοινωνίας, µπορούµε να σώσουµε εκείνα τα 
ηλεκτρονικά µηνύµατα σε ένα έργο γι’ αυτούς ή να δηµιουργήσουµε εργασίες ή θέµατα γι’ 
αυτούς χωρίς την απαίτηση να µάθουν πως λειτουργεί το Project Insight. 

Ενσωµάτωση & Επαγγελµατικές Υπηρεσίες 

Το Project Insight αναπτύχθηκε από τη Metafuse, έναν πιστοποιηµένο συνεργάτη της Microsoft. 
Αυτό το εργαλείο διαχείρισης έργων λειτουργεί απευθείας µε Outlook, Microsoft Office, Sage 
CRM, SharePoint, Microsoft Dynamics (GP και SL) και πολλά άλλα. Το Metafuse έχει 
δηµιουργήσει επίσης και άλλες ενσωµατώσεις για άλλα λογιστικά λογισµικά όπως Sage και 
QuickBooks. Μπορεί επίσης να εισάγει και να εξάγει έργα στο Microsoft Project. Η υπηρεσία 
είναι συµβατή µε Mac και PC. 

Δεδοµένου ότι είναι µια διαδικτυακή λύση διαχείρισης του έργου, το Project Insight δεν 
απαιτεί κάτι από τον πελάτη εκτός απ’ το να έχει εγκατεστηµένο το Outlook Connector. Για 
προσαρµοσµένη ενσωµάτωση, το Metafuse παρέχει διεπαφές προγραµµατισµού εφαρµογών 
(API’s) και κιτ ανάπτυξης λογισµικού (SDK) για την εγκατεστηµένη έκδοση. Εάν δεν έχουµε το 
χρόνο ή την οµάδα ανάπτυξης για να δηµιουργήσουµε προσαρµοσµένες ενσωµατώσεις, το 
Metafuse παρέχει επαγγελµατικές υπηρεσίες ανάπτυξης για τη δηµιουργία των απαραίτητων 
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ενσωµατώσεων. Παρέχονται υπηρεσίες µεταφοράς, αν χρειαστεί να µετακινήσουµε τα 
δεδοµένα µας από Basecamp στο Project Insight. 

Το Outlook Connector είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που προσφέρει εξοικονόµηση χρόνου. 
Μέσω αυτού µπορούµε να συγχρονίσουµε τις εργασίες µεταξύ Project Insight και Outlook, 
καθώς και τη διαχείριση καταχωρήσεων του χρόνου και των ποσοστών για ολοκληρωθεί το 
έργο. Ένα χαρακτηριστικό που θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιµο είναι η δυνατότητα να ανεβάσουµε 
τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Outlook στο Project Insight. Χρησιµοποιώντας αυτή 
τη λειτουργία, µπορούµε να αποθηκεύσουµε όλα τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που 
αναφέρονται σε ένα έργο, µε αυτό το τρόπο δε θα χάσουµε ποτέ ξανά ένα µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και παράλληλα όλα τα µέλη της οµάδας θα µπορούν να έχουν 
πρόσβαση στην επικοινωνία εάν αυτό χρειαστεί. Μπορούµε επίσης να δηµιουργήσουµε 
εργασίες και θέµατα απευθείας από το Outlook µε βάση ένα συγκεκριµένο e-mail. Για 
παράδειγµα, αν ο πελάτης αποστείλει ένα e-mail για µια συγκεκριµένη αλλαγή, µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε µια εργασία ή ένα θέµα απ’ το e-mail που παραλάβαµε και να 
αποθηκεύσουµε το σχετικό e-mail στη νέα εργασία ή το θέµα που δηµιουργήσαµε. 

Η τελευταία έκδοση του Project Insight χρησιµοποιεί HTML5 γλώσσα σήµανσης η οποία 
είναι συµβατή µε ένα µεγάλο φάσµα συσκευών. Αντί να δηµιουργήσουµε ειδικές εφαρµογές για 
τις συσκευές η Metafuse αποφάσισε να χρησιµοποιήσει συµβατικές τεχνολογίες ώστε τα µέλη 
της οµάδας που κινούνται συχνά να µπορούν να δουν τα καθήκοντα, να υποβάλουν το χρόνο 
και τα έξοδα, και να βλέπουν τις ειδοποιήσεις, ανεξάρτητα από το αν χρησιµοποιούν ένα iPad, 
iPhone, Android τηλέφωνο ή άλλου τύπου smartphone ή tablet. Φυσικά, µπορούν επίσης να 
συνδεθούν µε το λογαριασµό τους στο Outlook µέσω µιας κινητής συσκευής και να δουν τις 
εργασίες που τους έχουν ανατεθεί και από εκεί. Μπορούµε ακόµη και να χρησιµοποιήσουµε 
τον κατάλογο επαφών των κινητών εργαλείων του Project Insight για να καλέσουµε άµεσα τα 
µέλη οµάδων από την εφαρµογή χρησιµοποιώντας το κινητό τηλέφωνό σας. 

Το Project Insight παρέχει εκτεταµένη εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης της δωρεάν 
εκπαίδευσης για τα µέλη της οµάδας. Η κατάρτιση περιλαµβάνει σεµινάρια, βίντεο, πρόσωπο 
µε πρόσωπο εκπαίδευση, εταιρική διαδικασία εκπαίδευσης και µεθοδολογίας κατάρτισης. Οι 
οµάδες υποστήριξης παρέχουν επίσης υποστήριξη για την εφαρµογή, να βοηθήσουν µε τη 
δηµιουργία προσαρµοσµένων ενσωµατώσεων καθώς και επί τόπου εκπαίδευση, αν αυτό 
χρειαστεί. 

Συνοπτικά 

Το Metafuse είναι µία από τις πρώτες εταιρείες λογισµικού που αναγνώρισε την ανάγκη και τη 
ζήτηση των πελατών για εργαλεία συνεργασίας. Συνεχίζει να προσδιορίζει τις ανάγκες της 
αγοράς και έχουν ως στόχο να εφαρµόζουν νέες συµβατότητες και λειτουργίες, όπως η 
συµβατότητα του κινητού, τα σχόλια κοινωνικών δικτύων και οι ειδοποιήσεις και ενσωµατώσεις 
µε τις λογιστικές εφαρµογές. Η εταιρεία παρέχει πλήρη εργαλεία SDK και API για 
προσαρµοσµένη ενσωµάτωση, και µπορούµε να αναπτύξουµε το Project Insight µε 
οποιοδήποτε τρόπο χρειάζεται για να ικανοποιήσουµε τις απαιτήσεις. Αν ψάχνουµε για µια 
λύση διαχείρισης του έργου για µια µεσαία επιχείρηση το Project Insight είναι µια κατάλληλη 
υπηρεσία για να διαχειριστούµε τις εργασίες µας! 

Θετικά 

Αυτή η διαδικτυακή υπηρεσία διαχείρισης έργων παρέχει πλήρη πρόσβαση από κινητές 
συσκευές, υποστηρίζει τις παραδοσιακές και ιδιόκτητες µεθοδολογίες, έχει πιστοποίηση της 
Microsoft και περιλαµβάνει δωρεάν εκπαίδευση. Είναι συµβατή µε το λογιστικό πρόγραµµα 
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Sage καθώς επίσης και µε τις CRM και ERP λύσεις. Το Metafuse προσθέτει συνεχώς νέες 
λειτουργίες µε στόχο τη βελτίωση της ευκολίας χρήσης, της κινητικότητας και της προβολής. 

Αρνητικά 

Οι λογαριασµοί στο Project Insight δεν περιλαµβάνουν ελεύθερη είσοδο για τα µέλη. Ωστόσο, 
αιτήσεις για το έργο µπορεί να πραγµατοποιηθούν χρησιµοποιώντας προσαρµοσµένες φόρµες. 
Επιπλέον, µπορούµε να κλείσουµε τους γενικούς λογαριασµούς µελών και πάνω σε αυτούς να 
φιλοξενήσουµε εξωτερικούς συνεργάτες ή πελάτες για συγκεκριµένα έργα. 

Ετυµηγορία 

Εάν η οµάδα µας κινείται συχνά, χρησιµοποιεί tablets ή τα µέλη της έχουν διασκορπιστεί 
γεωγραφικά, το Project Insight είναι ιδανικό. Ολόκληρη η εφαρµογή της οθόνης διεπαφής 
χρησιµοποιεί την τεχνολογία κωδικοποίησης HTML5 για να προσαρµόζεται σε όλες τις κινητές 
συσκευές και για να υπάρχει η δυνατότητα µετάφρασης της διεπαφής σε οποιαδήποτε γλώσσα. 
Το Project Insight παρέχει ευφυή προγραµµατισµό, υποστηρίζει την κατανοµή των πόρων 
µεταξύ έργων, παρέχει προκαθορισµένες και διαµορφωµένες επιλογές αναφοράς και 
αυτοµατοποιηµένη ιεράρχηση. 
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Celoxis 
To Celoxis είναι κατάλληλο για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή η διαδικτυακή υπηρεσία 
διαχείρισης έργου µπορεί να διαχειριστεί πλέον έργα υψηλού εταιρικού επιπέδου. Μπορεί να 
διαχειριστεί εργασίες εκατοντάδων χρηστών και πάνω από 10.000 εργασίες ανά έργο. Μπορεί 
να υποστηρίξει ακόµη και παγκόσµιες οµάδες µε διαφορετικές γλώσσες. Το Celoxis αναφέρει 
ότι έχει το ταχύτερο διαδραστικό γράφηµα Gantt και τα πιο εύκολα σε χρήση φύλλα 
καταγραφής χρόνων στο κλάδο. Όλοι οι διαδικτυακοί εγγεγραµµένοι χρήστες καταβάλουν ένα 
µικρό, µηνιαίο ποσό. Το Celoxis υποστηρίζει απεριόριστους δωρεάν λογαριασµούς πελατών. 

 
Κεντρική οθόνη χρήσης, http://www.celoxis.com/ 

Το Celoxis έχει ασχοληθεί µε τη βελτίωση της εφαρµογής του, τον τελευταίο χρόνο και είναι 
έτοιµο να ξεκινήσει να ενηµερώνει το περιεχόµενο της ιστοσελίδας µε κάποια χαρακτηριστικά 
ζήτησης όπως τη τιµολόγηση, την ενσωµάτωση µε το Salesforce και το QuickBooks, τις 
οδηγίες σχεδιασµού και τη βελτίωση της κατανοµής αναφορών µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. 

Πρόσφατα, η εταιρεία πρόσθεσε την υποστήριξη της υπηρεσίας σε πολλαπλές γλώσσες, 
την ενσωµάτωση του Google Apps, τη δυνατότητα να διαχειρίζονται επιχειρησιακού επιπέδου 
έργα, τη προσαρµογή της οθόνης των πελατών και µια βελτιωµένη οθόνη διεπαφής χρήσης για 
κινητές συσκευές. 
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Το Celoxis διαχειρίζεται πολύπλοκες παραδοσιακές µεθοδολογίες διαχείρισης έργου µε 
ευκολία, αλλά παράλληλα βοηθάει στο να αναπτύξουµε αναπαραγωγικές διαδικασίες για να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις συµµόρφωσης της επιχείρησής µας ή τις ιδιόκτητες διαδικασίες. Τα 
εργαλεία διαχείρισης του έργου είναι πολύπλοκα ακόµη αλλά δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να 
εξοικειωθούµε. Οι λογαριασµοί των µελών της οµάδας και των πελατών είναι εύκολο να 
χρησιµοποιηθούν γρήγορα και βοηθούν στο να υπάρχουν όλοι οι τρόποι επικοινωνίας της 
οµάδας σχετικά µε ένα έργο, σε ένα µέρος. Το Celoxis περιορίζει τις ανεπάρκειες που 
συνδέονται µε το παραδοσιακό ζήτηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και την παρακολούθηση 
προβληµάτων τρίτων εφαρµογών. 

Εργαλεία Διαχείρισης Εργασιών 

Το Celoxis περιλαµβάνει όλες τις ενότητες διαχείρισης ενός έργου, συµπεριλαµβανοµένων τον 
προγραµµατισµό, την διαχείριση του προϋπολογισµού, τη διαχείριση έργου, τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, τον εντοπισµό σφαλµάτων, την υποβολή αναφορών την παρακολούθηση 
προβληµάτων και χρέωσης του πελάτη. Τα εργαλεία διαχείρισης του έργου περιλαµβάνουν 
διαδραστικά γραφήµατα Gantt, αυτόµατο προγραµµατισµό, εργαλεία κλιµάκωσης και επιλογές 
προσαρµογής. Το Celoxis έχει σχεδιαστεί για να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις µοναδικές 
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εταιρείας. Ωστόσο, µπορεί 
επίσης να χειριστεί επίσηµες µεθοδολογίες διαχείρισης έργων. Παρέχει σε πραγµατικό χρόνο 
KPI’s(key performance indicator) στοιχεία για το κόστος και τη προβλεπόµενη ολοκλήρωση 
ενός έργου έτσι ώστε οι διαχειριστές να µπορούν να αναφέρουν και να διαχειρίζονται τη 
συνολική απόδοση του έργου. 

Τα διαδραστικά διαγράµµατα Gantt αποτελούν ένα από τα αγαπηµένα εργαλεία των 
διαχειριστών του έργου. Παρέχουν µια γρήγορη οπτική αναπαράσταση ενός έργου, 
συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων, τις εργασίες, την διαχείριση πόρων, τις εξαρτήσεις 
και τις καταστάσεις. Χρησιµοποιώντας το διάγραµµα Gantt του Celoxis, οι διαχειριστές έργου 
µπορούν να εκχωρήσουν τους πόρους, να ενηµερωθούν για τη πρόοδο του έργου, να 
ενηµερωθούν για τα αιτήµατα, την ανάθεση εργασιών, τις αλλαγές στις ηµεροµηνίες, να αλλάξει 
τις εξαρτήσεις και τα δεδοµένα ταξινόµησης. Το γράφηµα Gantt µπορεί να εµφανίσει επίσης 
κρίσιµες διαδροµές και είναι σε θέση να εµφανίζει περισσότερα από ένα, έργα παράλληλα. 

Οι αναφορές διαγραµµάτων αποτελούν λεπτοµερή έρευνα και οι αναφορές µπορούν να 
µοιραστούν µέσω e-mail χωρίς να απαιτείται από τους χρήστες να συνδεθούν µε τους 
λογαριασµούς τους. Οι αναφορές µπορούν να ταξινοµηθούν βάση κριτηρίων και η διάταξη των 
αναφορών µπορεί να µεταβληθεί. Οι αναφορές µπορούν να οργανωθούν σε µορφή πίνακα, 
γραφικού διαγράµµατος, Gantt ή σε στυλ ηµερολογίου. Τα κριτήρια των αναφορών µπορούν να 
αποθηκευτούν ως αγαπηµένα και να επαναληφθούν αργότερα για νεότερα δεδοµένα. Επειδή 
αυτό το λογισµικό διαχείρισης έργου επιτρέπει τα προσαρµοσµένα πεδία, µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε µια αναφορά γύρω από οποιαδήποτε σηµείο δεδοµένων. Τελικές αναφορές 
µπορούν να µοιραστούν ως σύνδεσµοι, HTML αρχεία, υπολογιστικά φύλλα, e-mail ή µέσω της 
προβολής του πίνακα εργασιών. 

Διαχείριση Πόρων 

Το Celoxis παρέχει µια πλήρη ακολουθία εργαλείων διαχείρισης πόρων που περιλαµβάνουν 
ένα εντυπωσιακό διαδραστικό γράφηµα πόρων-φορτίων. Μπορεί να διαχειριστεί πόρους 
γενικής χρήσης, ώρες µη-εργασίας, υλικών στοιχείων, εξωτερικούς πόρους, προγράµµατα 
διακοπών και µη-συνδεδεµένους πόρους. Μια νέα προσθήκη στο Celoxis είναι η ικανότητα να 
δηµιουργούνται προσαρµοσµένες τοµείς για τους πόρους, έτσι ώστε να µπορεί να συλλάβει και 
να υποβάλει αναφορές σχετικά µε κάθε τύπο δεδοµένων. Το διαδραστικό διάγραµµα φορτίου 
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θα δώσει µια σαφή εικόνα του τρόπου χρήσης των πόρων που διατίθενται, είτε υπέρ ή υπο-
χρησιµοποιούνται, το χρόνο των διακοπών των εργαζοµένων, τις προγραµµατισµένες µέρες 
που δεν εργάζονται,  τα καθήκοντα τους και περισσότερα. Κάθε αντικείµενο µπορεί να 
επεξεργαστεί µε το διάγραµµα φορτίου, συµπεριλαµβανοµένων των καθηκόντων, των αδειών , 
τα στοιχεία των πόρων και ειδοποιήσεις. 

Αυτό το εργαλείο διαχείρισης πόρων υποστηρίζει απεριόριστα γενικούς πόρους, έτσι ώστε 
οι διαχειριστές του έργου να µπορούν να προγραµµατίσουν την κατανοµή των πόρων του 
έργου πριν ανατεθούν τα καθήκοντα. Ο χρονικός προγραµµατισµός των έργων µε τη χρήση 
γενικών πόρων αποτελεί πολύτιµο χαρακτηριστικό, επειδή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
αποδειχθεί στους πελάτες πως η οµάδα ολοκληρώνει µε επιτυχία ένα έργο κατά τη διαδικασία 
υποβολής προσφορών, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Το Celoxis υποστηρίζει 
προσαρµοσµένα φίλτρα ώστε να µπορούµε να ταξινοµήσουµε άµεσα µεγάλες λίστες πόρων µε 
σκοπό να βρούµε την τέλεια πηγή για να ολοκληρωθεί µια εργασία. Εάν η εταιρεία µας έχει µια 
µακρά λίστα πόρων, µπορούµε να εισαγάγουµε ένα αρχείο CSV που περιέχει αυτούς τους 
πόρους στο Celoxis. 

Το Celoxis θεωρείται, ότι διαθέτει τη πιο εύκολη χρήση φύλλων καταγραφής χρόνου στη 
βιοµηχανία και αυτό βοηθάει στην αύξηση της παραγωγής και στη µείωση της  απόσπαση της 
προσοχής. Τα φύλλα καταγραφής χρόνου περιλαµβάνουν σχέδιο ενηµέρωσης, τις εργασίες και 
οι κωδικοί του χρόνου που µπορούν να ταξινοµηθούν και φιλτραριστούν. Αυτό το εργαλείο 
διαχείρισης έργου µπορεί να διαχειριστεί ένα εύρος χρόνου για την τιµολόγηση και τη 
µισθοδοσία, όπως τις ωριαίες αµοιβές, τις σταθερές τιµές, την απουσία για λόγους υγείας και τα 
ποσοστά των διακοπών και τέλος τις ώρες εκτός εργασίας. Τα αποµακρυσµένα µέλη της 
οµάδας µπορούν να εισάγουν τις ώρες τους και τα έξοδά τους µέσω ενός κινητού ή µέσω email.  

Αυτή η διαδικτυακή λύση διαχείρισης έργου υποστηρίζει έξι γλώσσες και επιτρέπει στα µέλη 
της οµάδας που δεν µιλούν την ίδια γλώσσα να συνεργαστούν. Με την εφαρµογή της 
εσωτερικοποίησης και του εντοπισµού (i18n), οι γλώσσες που υποστηρίζονται είναι τα ισπανικά, 
τα γαλλικά, τα γερµανικά, τα πορτογαλικά, τα αγγλικά και τα κινέζικα. 

Συνεργασία 

Αυτή η υπηρεσία διαχείρισης του έργου προσφέρει εξαιρετικά εργαλεία συνεργασίας για τους 
διαχειριστές, τα µέλη της οµάδας και τους πελάτες. Εφαρµογές διαχείρισης έργου χωρίς 
εργαλεία συνεργασίας δεν είναι τίποτα περισσότερο από ό, τι εργαλεία αναφοράς. Δεν βοηθούν 
τις οµάδες να κάνουν τη δουλειά τους. Τα εργαλεία συνεργασίας του Celoxis  βοηθούν τις 
οµάδες να εργαστούν πιο αποτελεσµατικά, κρατώντας τα πάντα σε ένα µέρος και 
περιορίζοντας τα µη αποδοτικά email καθώς και την υπηρεσία κοινής χρήσης αρχείων. Μέσα 
απ’ την οθόνη εργαλείων τα µέλη µιας οµάδας και οι πελάτες µπορούν να δουν γρήγορα τις 
συζητήσεις, τις πρόσφατες δραστηριότητες, τις αναφορές  και τις καταστάσεις του έργου. Τα 
µέλη της οµάδας µπορούν να µοιραστούν τα ηµερολόγια, τις προσκλήσεις και να 
παρακολουθούν τις δραστηριότητες µέσω µιας ροής ειδήσεων RSS. Οι πελάτες που έχουν 
δωρεάν λογαριασµούς έχουν πλέον την ικανότητα να δηµιουργούν προσαρµοσµένες οθόνες 
εργαλείων. 

Αυτό το εργαλείο διαχείρισης έργου µπορεί επίσης να διαχειρίζεται την ανταλλαγή 
εγγράφων µε το πλήρες ιστορικό της έκδοσης. Μπορεί να διαχειρίζεται τις άδειες, τις εγκρίσεις 
και τα check-ins/check-outs. Οι συζητήσεις µπορούν να συνδεθούν µε τα έγγραφα, και 
µπορούν να προστεθούν στα "αγαπηµένα" αν θέλουµε να παρακολουθούµε τις δραστηριότητες 
που σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο έγγραφο. Οι πελάτες που διαθέτουν δωρεάν 
λογαριασµούς, έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν αρχεία, να συµµετάσχουν σε συζητήσεις και 
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να υποβάλουν  θέµατα, σφάλµατα και εγκρίσεις. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό 
όταν πολλές υπηρεσίες παρέχουν µόνο επί πληρωµή λογαριασµούς πελατών. 

Ευκολία Χρήσης 

To Celoxis είναι απόλυτα προσαρµόσιµο, πράγµα που σηµαίνει ότι είναι πολύπλοκο και απαιτεί  
ένα κοµµάτι έρευνας απ’ τους  διαχειριστές του έργου στην αρχή. Ωστόσο, από τη στιγµή που 
θα εξοικειωθούν µε τα εργαλεία,  θα διαπιστώσουν ότι το λογισµικό ανταποκρίνεται ακριβώς 
στο τρόπο που επιθυµούν να εργαστούν και ότι µπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε είδος 
διαδικασίας. Με λίγα λόγια, ό,τι µπορούµε να φανταστούµε πως ένα εργαλείο διαχείρισης έργου 
µπορεί να υλοποιήσει, το Celoxis µπορεί να το κάνει. Μπορεί ακόµη και να εφαρµόσει 
µεθόδους ασφαλείας σε προσαρµοσµένα πεδία, όπως τα οικονοµικά στοιχεία στα οποία δεν 
επιτρέπεται να έχει ο καθένας πρόσβαση. Για να βοηθήσει τους διαχειριστές του έργου να 
µάθουν πώς να χρησιµοποιούν το Celoxis, η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικά βίντεο, ένα πλήρες 
εγχειρίδιο, φόρουµ και άλλα έγγραφα οδηγιών. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι άµεση 
στήριξη παρέχεται από την Ινδία και µπορεί να µην εξυπηρετεί αρκετά. Κατά τη διάρκεια των 
δοκιµών, δεν χρειάζεται να συµβουλευτούµε το εγχειρίδιο βοηθείας για να δηµιουργήσουµε ένα 
νέο έργο, να δηµιουργήσουµε εργασίες, να προσθέσουµε µέλη και να εκτελέσουµε άλλες 
βασικές εργασίες που απαιτούνται. 

Σχετικά µε το τι παρέχει το λογισµικό για να είναι τόσο εύκολο στη χρήση, περιλαµβάνει τη 
λειτουργία drag-and-drop, διαθέτει εργαλεία εισαγωγής, την επιλογή να αντιγράφουν ρυθµίσεις 
σε νέο έργο, να προσαρµόζει την οθόνη εργαλείων και άλλα πολλά. Αν και δεν περιλαµβάνουν 
«επαναλαµβανόµενες εργασίες» όπως λέγεται, µπορούµε µέσω της δυνατότητας της 
αντιγραφής των έργων να επαναχρησιµοποιηθούν κάτι που αποτελεί µια παρόµοια λειτουργία. 
Για να βοηθήσει στο συντονισµό τις αποµακρυσµένες οµάδες, το Celoxis µπορεί να διαχειριστεί 
αυτόµατα ζώνες ώρας, έτσι ώστε τα µέλη της οµάδας σας να µην αναγκάζονται να χάνουν 
χρόνο υπολογίζοντας την διαφορά στην ώρα. Μπορεί επίσης να διαχειριστεί µια ποικιλία από 
ηµερολόγια εργασίας, όπως προγράµµατα διακοπών για περισσότερο από µία χώρα, το οποίο 
αποτελεί ακόµη ένα ωραίο χαρακτηριστικό εξοικονόµησης χρόνου µεταξύ πολλών. 

Από την πλευρά του πελάτη ή ενός µέλους της οµάδας, το λογισµικό θεωρείται σχετικά 
απλό στη χρήση. Επιπλέον, µπορούµε εύκολα να ρυθµίσουµε τα επίπεδα αδειών και να 
προσαρµόσουµε την οθόνη εργαλείων κάθε µέλους, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση µόνο σε ότι 
χρειάζεται. Τα αποµακρυσµένα µέλη της οµάδας θα εκτιµήσουν το γεγονός ότι το λογισµικό δεν 
απαιτεί “κατέβασµα” από τη µεριά του πελάτη και ότι λειτουργεί σε Mac και PC, καθώς και µε 
όλα τα δηµοφιλή προγράµµατα περιήγησης. 

Ενσωµάτωση & Επαγγελµατικές Υπηρεσίες 

Για το µεγαλύτερο µέρος, το Celoxis απαιτεί από τους πελάτες να δηµιουργήσουν τις δικές τους 
ενσωµατώσεις χρησιµοποιώντας το API που τους παρέχεται. Το API είναι διαθέσιµο για το 
διαδίκτυο και για τις εσωτερικές εκδόσεις. Χρησιµοποιώντας το API,  µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε τις ενσωµατώσεις που απαιτούνται για τα λογισµικά όπως το Outlook, 
Salesforce και για λογισµικά λογιστηρίου. Το Celoxis παρέχει µια βιβλιοθήκη PHP για να 
επιταχυνθεί η διαδικασία δηµιουργίας κώδικα για PHP-based προγράµµατα. Εναλλακτικά, 
µπορούµε να δηµιουργήσουµε εξαγώγιµα αρχεία CSV για να µεταφέρουµε τα δεδοµένα σε 
άλλο λογισµικό. 

To Celoxis έρχεται µε µερικές out-of-the-box ενσωµατώσεις, συµπεριλαµβανοµένης και της 
δυνατότητας να επεξεργαστεί απλές εντολές όπως η δηµιουργία έργων και εργασιών 
χρησιµοποιώντας τα e-mail πελατών µέσω του Thunderbird ή του Outlook Express. Επιπλέον, 
αξιοποιώντας την υποστήριξη του iCal, µπορούµε να δούµε τα ηµερολόγια, τα καθήκοντα και 
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τις ηµεροµηνίες ενός έργου στο Google Calendar ή σε οποιαδήποτε άλλη ηµερολογιακή 
εφαρµογή που υποστηρίζεται από το iCal viewer. To Celoxis είναι πλέον συµβατό µε τα Google 
Apps που χρησιµοποιούν πρόσβαση µέσω API µε το «Google Apps σενάριο» (beta). 

Τα κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν την υπηρεσία είναι τα iPhone, Blackberry, Android 
και Nokia. Μέσω του κινητού, µπορούµε να δηµιουργήσουµε αναφορές και να διαχειριστούµε 
τις εργασίες µας. Τα µέλη µιας οµάδας που είναι αποµακρυσµένα µπορούν να συνεχίσουν να 
έχουν τον έλεγχο των εργασιών τους µε τη διαχείριση του χρόνου, το φόρτωµα/λήψη των 
εγγράφων, το να συµµετέχουν στις συζητήσεις και τις δραστηριότητες παρακολούθησης µέσω 
RSS feed. Η υπηρεσία χρησιµοποιεί την νεότερη αυτόµατη κλιµάκωση τεχνολογιών για να 
εµφανίζονται διαγράµµατα ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιµοποιείται. 

Συνοπτικά 

Το Celoxis παρέχει ισχυρή αλλά και ευέλικτη διαχείριση ενός έργου, χρόνο και εξόδων 
παρακολούθησης, προϋπολογισµούς, υποβολή αναφορών, συνεργασία και παρακολούθηση 
ζητηµάτων. Είναι επίσης µία από τις πιο προσιτές λύσεις όσων αφορά το οικονοµικό και 
εξοικονοµεί απ’ τους πελάτες ένα σηµαντικό χρηµατικό ποσό µε την παροχή δωρεάν 
λογαριασµούς πελατών. Το µόνο µειονέκτηµα που µπορεί να αποτρέψει κάποιους ανθρώπους 
από την υιοθέτηση του Celoxis είναι η έλλειψη άµεσων ενσωµατώσεων µε λογισµικά λογιστικής 
και το Outlook. Από την άλλη πλευρά, πολλοί θα εκτιµήσουν τα δωρεάν εργαλεία API που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία προσαρµοσµένων ενσωµατώσεων χωρίς 
κόπο. Εάν έχουµε διαθέσιµη οµάδα που µπορεί να δηµιουργεί ενσωµατώσεις που µπορεί να 
χρειάζεται το Celoxis για να δουλέψει µε το λογιστικό λογισµικό ή το λογισµικό του HR, το 
Celoxis αξίζει να διερευνηθεί. 

Θετικά 

Το Celoxis µπορεί να διαχειριστεί πάνω από 10.000 εργασίες ανά έργο άνετα. Περιέχει ισχυρά 
διαδραστικά γραφήµατα Gantt, δωρεάν σύνδεση πελατών και δηµιουργία ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης, επιλογή από έξι γλώσσες και διαδικτυακή εκπαίδευση. Έχει ένα εξαιρετικό 
αυτόµατο προγραµµατισµό και εργαλεία διαχείρισης των πόρων 

Αρνητικά 

Προς το παρόν οι περισσότερες προσαρµοσµένες ενσωµατώσεις πρέπει να δηµιουργηθούν 
χρησιµοποιώντας το API της εταιρείας. Εάν έχουµε τους πόρους για να δηµιουργήσουµε 
προσαρµοσµένες ενσωµατώσεις  για την επιχείρησή µας, θα εκτιµήσουµε την δυνατότητα 
πρόσβασης σε εργαλεία ανάπτυξης Celoxis. 

Ετυµηγορία 

Το Celoxis θεωρείται επεκτάσιµο, προσφέρει καλές τιµές και προσαρµόζεται εύκολα στις 
ανάγκες της επιχείρησης. Μπορεί να βοηθήσει τις οµάδες όλων των µεγεθών να οργανωθούν 
καλύτερα και να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των πελατών τους. Οι πελάτες 
αναφέρουν πως έπειτα από την εφαρµογή του Celoxis στην επιχείρησή τους είχαν µια αύξηση 
ύψους 40% στην απόδοση της εταιρείας τους. Ο διαχειριστής του έργου µπορεί να βοηθήσει 
όλους τους τύπους οµάδων, απ’ τις οµάδες IT, τις εταιρείες ανάπτυξης λογισµικού έως και 
µεγάλους οργανισµούς υγείας.  
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Πίνακας Αξιολόγησης Εφαρµογών Διαχείρισης Έργων 
 

 Tenrox Daptiv 
PPM 

Project 
Manager 

Genius 
Project 

AtTask Project 
Insight 

Celoxis 

Διαχείριση 
Έργου 8 8 6.5 8.5 7 8 6.5 

Διαχείριση 
Πόρων 8 8 8 8 6 8 8 

Συνεργασία 5 6.5 6.5 8 8 6.5 8 

Ευκολία 
Χρήσης 8 6.5 6.5 6.5 6 5.5 7.5 

Ενσωµάτωση & 
Επαγγελµατικές 
Υπηρεσίες 

6.5 4.5 7.5 4.5 8 5.5 4.5 

Σύνολο 7.1 6.7 7 7.1 7 6.7 6.9 
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SimpleTasks 
Μετά από την εκτενή σύγκριση και αξιολόγηση των προηγούµενων εφαρµογών, είναι εύκολο 
να διακρίνει κανείς, ότι υπάρχει έλλειψη από µία εφαρµογή που είναι καλή ταυτόχρονα σε όλα. 
Αυτό µπορεί να ακούγεται υπερβολικό ή ουτοπικό αλλά είναι απλοί και συγκεκριµένοι οι λόγοι 
που κάνουν τις περισσότερες εφαρµογές να αποτύχουν στο να καλύπτουν ανάγκες όλων των 
ειδών επιχείρησης. 

Ο πρώτος λόγος είναι η πολυπλοκότητα. Οι προσεγγίσεις των περισσότερων εφαρµογών, 
είναι ακραίες, που σηµαίνει πως επιλέγουν να εξυπηρετούν τους πολύ έµπειρους διαχειριστές 
έργων ή τους τελείως άπειρους. Αυτό µπορεί να λυθεί αν το σύστηµα είναι αρκετά “έξυπνο” 
ώστε να ξέρει πότε να παρουσιάσει επιπλέον επιλογές και πότε να τις αφήσει κρυµµένες για 
µεταγενέστερη χρήση. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει η οθόνη διεπαφής χρήστη να είναι 
προσαρµόσιµη στις ανάγκες αλλά και στις ικανότητες του χρήστη. 
 

 
Αρχική Οθόνη Χρήσης του Simple Tasks 

Κατόπιν, το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν ή δηµιουργούν οι περισσότερες εφαρµογές 
είναι οι συνδέσεις µε άλλες εφαρµογές λογιστικές, HR ή άλλων τοµέων. Η ουσία βρίσκεται στο 
ότι πρέπει η κάθε εφαρµογή να εξυπηρετεί το σκοπό της και να διευκολύνει τους χρήστες της. 
Το να υλοποιήσουµε στην εφαρµογή µας κάτι πολύ περίπλοκο που θα παίρνει όλα τα 
δεδοµένα από πολλές εφαρµογές και θα τα παρουσιάζει κάπως και να ευελπιστούµε στη 
συνέχεια ο, τι αυτό θα ικανοποιήσει µια εταιρεία, είναι ουτοπικό. Η κάθε εταιρεία έχει τις δικές 
της λειτουργίες και έτσι πρέπει να παραµείνει, εκτός αν αποφασίσει η ίδια να αλλάξει τις 
διαδικασίες της. Ο σκοπός µιας εφαρµογής διαχείρισης έργων είναι να διευκολύνει την εταιρεία 
και σε δεύτερο επίπεδο να τη διδάξει στις πρακτικές διαχείρισης έργων. Άρα αυτό που θα 
πρέπει να έχει µια εφαρµογή διαχείρισης έργων είναι απλά εργαλεία συνδέσεων µε αρχεία και 
δεδοµένα χρήσιµα για το έργο, απλά για προβολή και όχι για υπερβολική επεξεργασία και 
υπολογισµούς, αυτό γίνεται από άλλες εφαρµογές που θα το κάνουν για πάντα καλύτερα όσο 
και αν προσπαθούµε εµείς να τις αντικαταστήσουµε. Δεν γίνεται να φτιαχτεί σήµερα µια 
εφαρµογή που θα καλύψει τις δυνατότητες ενός Excel προγράµµατος, πόσο µάλλον ένα µέρος 
κάποιας εφαρµογής διαχείρισης εργασιών. 
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Τέλος, µια απλή στη χρήση εφαρµογή, µπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε µια καλή 
οθόνη χρήσης, user interface. Αν το user interface της εφαρµογής είναι κατανοητό εξ αρχής, 
ακόµα και για τον πιο αρχάριο, αυτό είναι µια σίγουρη επιτυχία. Αυτό που πρέπει να ξέρουµε, 
είναι πως οι κατανοητές για το χρήστη οθόνες διεπαφής, στηρίζονται στις συνήθειες του χρήστη. 
Οπότε αυτό που µένει είναι να ξέρουµε τις ιστοσελίδες που χρησιµοποιεί το κοινό στο οποίο 
απευθυνόµαστε και να δηµιουργήσουµε µια οθόνη χρήσης κοντά σε αυτές ή τουλάχιστον αν 
υπάρχουν κοινές λειτουργίες να τις υλοποιήσουµε µε τον ίδιο τρόπο. Αυτό θα φέρει το χρήστη 
πιο εύκολα στο επιθυµητό αποτέλεσµα και έτσι έχουµε κερδίσει σε δυο τοµείς. Αρχικά στο να 
χρειάζεται ιδιαίτερη, χρονοβόρα και πολύπλοκη εκπαίδευση ο πελάτης και κατ’ επέκταση στο 
ότι του δίνουµε τη δυνατότητα να χειριστεί πιο γρήγορα το πρόγραµµα και να πετύχει έτσι πιο 
άµεσα τους στόχους των έργων του. 

Το SimpleTasks είναι η δική µας πρόταση στο χώρο της διαχείρισης έργων. Ονοµάστηκε 
έτσι λόγω του ότι βασίζεται στην ευκολία και στην αµεσότητα µε το χρήστη. Είναι κάτι στο οποίο 
υπερέχει σε σχέση µε όλα τα άλλα λογισµικά, αλλά παράλληλα προσπαθήσαµε να πετύχουµε 
εκεί που τα άλλα λογισµικά δε µπόρεσαν για διάφορους λόγους. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουµε την εφαρµογή µέσα από τις λειτουργίες της, θα αναφέρουµε 
τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε αυτή η εφαρµογή στην αγορά µε ένα συγκεκριµένο 
business plan και τέλος θα ασχοληθούµε µε τις µελλοντικές λειτουργίες και τι µπορεί να γίνει για 
να είναι αυτή η εφαρµογή εξελίξιµη και διαρκώς καλύτερη από τον ανταγωνισµό. 
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Ανάλυση Εφαρµογής SimpleTasks 
Ένα Λογισµικό Διαχείρισης Έργων και Εργασιών (Project Management Software) πρέπει να 
συµπεριλαµβάνει υπηρεσίες όπως την εκτίµηση, τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, τον 
έλεγχο κόστους, την κατανοµή πόρων και την επικοινωνία, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την 
αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας των έργων. 

Το σύστηµα θα περιλαµβάνει τις εξής βασικές δυνατότητες και χαρακτηριστικά: 

● Βασική σελίδα µε όλα τα έργα σε εξέλιξη και τον αριθµό εργασιών σε αυτά 
● Υποσελίδα για κάθε Έργο µε αναλυτικές πληροφορίες για αυτό, όπως στατιστικά 

στοιχεία, καταµερισµός εργασιών σε υπαλλήλους, δυναµική εξέλιξη έργου, στατικές 
πληροφορίες όπως επωνυµία πελάτη, έδρα, τηλέφωνα, κωδικούς πρόσβασης κ.α. 

● Αλληλεπίδραση του χρήστη µε το σύστηµα (ανανέωση status εργασίας, συγγραφή 
σχολίων κ.α.) 

● Υλοποίηση µε Open Source τεχνικές 
 

Η δυνητική αγορά για το προϊόν είναι πολύ ελπιδοφόρα. Καθηµερινά αυξάνεται στις 
εταιρείες η ανάγκη της καλύτερης διαχείρισης των εργασιών τους και µάλιστα από οπουδήποτε. 
Την λύση στο πρόβληµα αυτό δίνει το διαδίκτυο και η εύκολη πρόσβαση σε αυτό χωρίς 
γεωγραφικούς περιορισµούς και από πολλά µέσα (Η/Υ, laptop, netbook, κινητά τηλέφωνα, 
tablets). 

Η επιλογή της κατασκευής ενός Διαδικτυακού συστήµατος και όχι ενός desktop 
προγράµµατος έγινε για τους εξής λόγους: 

● Μπορεί να είναι προσπελάσιµο από οποιοδήποτε τύπο υπολογιστή και λειτουργικού 
συστήµατος µέσω φυλλοµετρητή χωρίς ξεχωριστές εγκαταστάσεις σε υπολογιστές 

● Εύκολο στην πρόσβαση 
● Υποστηρίζει από την φύση του πολλούς χρήστες 
● Ανάγκη µόνο ενός server και µίας εγκατάστασης του συστήµατος 
● Ένας κεντρικός χώρος αποθήκευσης δεδοµένων 
 
Αυτά που θέλουµε να στοχεύσουµε µε την εφαρµογή µας, είναι: 
● Πιο απλή σε χρήση 
● Δυνατότητα παρακολούθησης και από τους πελάτες 
● Δυνατότητα επέκτασης για άλλους κλάδους επαγγελµάτων 
● Αποφυγή πάγιου εξόδου προς τρίτους 
● Κατασκευή µε σκοπό την µελλοντική εµπορευµατοποίηση του 

 

Η εφαρµογή µας θα περιέχει οθόνες χρήσης για τα έργα και τις εργασίες αυτών. Ακόµα, θα 
µπορούµε να επεξεργαστούµε αυτές τις διεργασίες και να προσθέσουµε άλλες λεπτοµέρειες για 
κάθε µια ξεχωριστά όπως σχόλια και πληροφορίες άµεσα σχετικές µε την εκάστοτε εργασία. 

Οι τύποι χρηστών που υπάρχουν στο σύστηµα είναι οι εξής: 
● Χρήστης Πελάτης (CLIENT_LEVEL) 
● Υπάλληλος (EMPLOYEE_LEVEL) 
● Διαχειριστής Έργων (PROJECT_ADMIN_LEVEL) 
● Διαχειριστής (ADMIN_LEVEL) 
● Διαχειριστής Συστήµατος (SUPER_ADMIN_LEVEL) 
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Το πρώτο επίπεδο χρήσης, πελάτη, έχει ως σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία 
που χρησιµοποιεί την εφαρµογή µας, να δίνει πρόσβαση σε πελάτες της, να δουν τα έργα και 
τις διεργασίες τους σε άµεσο χρόνο, χωρίς να επιτρέπουν την διάδραση µε τα έργα ή τις 
διεργασίες. 

Το επίπεδο Υπάλληλος, είναι για του υπαλλήλους τις εταιρείας και συγκεκριµένα αυτούς 
που έχουν µερική πρόσβαση στα έργα που τους έχουν ανατεθεί. Συγκεκριµένα µπορούν να 
δουν τις διεργασίες που τους έχουν αναθέσει ή να θέσουν εργασίες στον εαυτό τους. Δε 
µπορούν να δουν κάποιο έργο αν δε τους ανατεθεί ή να επεξεργαστούν διεργασίες που δεν 
τους έχουν ανατεθεί. Μπορούν όµως να δουν τις διεργασίες ενός έργο στο οποίο συµµετέχουν. 

Οι διαχειριστές έργων, µπορούν να δουν και να επεξεργαστούν όλες τις εργασίες στα έργα, 
για τα οποία είναι υπεύθυνοι. Μπορούν να αναθέσουν εργασίες και να επεξεργαστούν όλες 
εκείνες που υπάρχουν µέσα στα έργα τους. Τέλος µπορούν να αναθέσουν κάποιο έργο σε 
περισσότερους χρήστες ή να αφαιρέσουν χρήστες από αυτό. 

Οι διαχειριστές, µπορούν να κάνουν όλα τα προηγούµενα αλλά και να δηµιουργήσουν έργα 
και να τα επεξεργαστούν και φυσικά να τα αναθέσουν σε οποιοδήποτε χρήστη. Έχουν 
αυτόµατα πρόσβαση πάντα, σε όλα τα έργα και µπορούν να επεξεργαστούν οποιοδήποτε από 
αυτά, δε χρειάζεται να τους ανατεθεί κάτι. 

Το τελευταίο επίπεδο, Διαχειριστές συστήµατος, είναι εκείνοι οι χρήστες µπορούν να 
επεξεργαστούν και τους υπόλοιπους χρήστες του συστήµατος. Να τους αλλάξουν το επίπεδο 
χρήσης ή να προσθαφαιρέσουν δικαιώµατα. Εδώ, να τονίσουµε ότι ο διαχειριστής συστήµατος, 
δεν είναι διαχειριστής της εφαρµογής της ίδιας, αλλά της εκάστοτε εγκατάστασης από την 
εταιρεία που υιοθετεί το σύστηµα. 

Στόχοι Υλοποίησης 

1. Η πρώτη beta έκδοση να είναι έτοιµη σε 6 µήνες µε 3 εκδόσεις δοκιµής µέσα σε αυτό 
το χρονικό πλαίσιο 

2. Τελική έκδοση σε 9 µήνες 
3. Έτοιµο να προσφερθεί στην αγορά σε 1 χρόνο 
4. Να γίνει απόσβεση του budget µέσα στα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας 
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Σενάρια Χρήσης 

Login - Είσοδος στο σύστηµα 

 
Μέσα από την οθόνη εισόδου ο χρήστης µπορεί να εισάγει το όνοµα χρήστη και τον κωδικό 

του και να εισέλθει στο πρόγραµµα. Σε περίπτωση που θέλει να σώσουµε τα στοιχεία του στον 
φυλλοµετρητή, µπορεί να τικάρει το κουτάκι από κάτω που λέει “Να µε θυµάσαι” και αυτόµατα 
την επόµενη φορά που θα εισέλθει στην εφαρµογή, ο φυλλοµετρητής θα µας δώσει τα στοιχεία 
του και θα εισέλθει. Υπάρχει ακόµα η λειτουργία επαναφοράς κωδικού και εγγραφής στο 
σύστηµα. 

Επαναφορά κωδικού 

 
Ο χρήστης πληκτρολογώντας το όνοµα χρήσης του, µπορεί να δηµιουργήσει έναν νέο 

κωδικό, ο οποίος θα σταλεί στο email του και στη συνέχεια µε ένα σύνδεσµο από το 
συγκεκριµένο email, θα µπορεί να εισέλθει µε τον νέο κωδικό. 
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Εγγραφή Νέου Χρήστη 

 
Ο χρήστης µπορεί να εισάγει όνοµα χρήστη, κωδικό και email για να εγγραφεί στο σύστηµα 

µας. Στη συνέχεια θα του έρθει ένα email µε ένα σύνδεσµο, τον οποίο θα πρέπει να επισκεφθεί 
για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και να έχει έναν ενεργό λογαριασµό στο σύστηµα µας. 

Βασική Οθόνη Έργων - Projects 

 
Στο αριστερό µέρος, έχουµε το βασικό µενού και πληροφορίες του χρήστη. Στο πάνω 

µέρους αυτού του κοµµατιού, βρίσκεται το όνοµα του χρήστη, ο ρόλος του στο σύστηµα και µία 
εικόνα (avatar). Από κάτω υπάρχει ένα µενού επιλογής έργου, µε το οποίο µπορούµε να 
περιηγηθούµε σε ένα µόνο έργο και να δούµε πληροφορίες µόνο για το συγκεκριµένο. 
Συνεχίζουµε µε ένα σύνδεσµο για τη δηµιουργία νέου έργου και τέλος το βασικό µενού.  
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Το µενού αποτελείται από: 

● Εργασίες 
○ Όλες 
○ Αυτές που µου έχουν ανατεθεί 
○ Αυτές που έχω δηµιουργήσει 
○ Ολοκληρωµένες 

● Πελάτες, σύνδεσµος σε CRM σύστηµα 
● Στατιστικά, όπου µπορούµε να δούµε στατιστικά για τους χρήστες και για τα έργα 
● Αναφορές Χρόνου, όπου µπορούµε να δηµιουργήσουµε προσαρµοσµένες αναφορές 

για να δούµε τον χρόνο που χρειάστηκαν για να εκτελεστούν οι διάφορες εργασίες 
 

Στο κέντρο, έχουµε όλα τα έργα σε ελαχιστοποιηµένη µορφή µε κάποιες πληροφορίες και 
κάποιους συνδέσµους. Οι πληροφορίες είναι ο τίτλος του έργου και το σύνολο των 
ανολοκλήρωτων εργασιών του. Οι σύνδεσµοι που υπάρχουν είναι για να: 

● Επεξεργαστούµε το έργο όταν έχουµε την άδεια, σε επίπεδο ιδιοτήτων, όπως όνοµα, 
περιγραφή αλλά και τους χρήστες οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτό 

● Διάφορες επιπλέον πληροφορίες του έργου, όπως κωδικούς, ετικέτες και άλλα 
● Ανοίξουµε ή να κλείσουµε τις εργασίες του έργου, αν χρησιµοποιήσουµε το διακόπτη 

µπορούµε να δούµε τις εργασίες του έργου µε κάποιες λεπτοµέρειες 

 
Ακόµα, το όνοµα του έργου είναι ταυτόχρονα σύνδεσµος για να δούµε αυτό το έργο 

µεµονωµένα χωρίς να αποσπάµε την προσοχή µας τα υπόλοιπα έργα. 

Ακόµα να αναφέρουµε πως στο κάτω µέρος της οθόνης µας υπάρχει ένα ταµπλό για 
επικοινωνία µε άλλους συνδεδεµένους χρήστες µέσω συνοµιλίας, chat. Αυτή η συνοµιλία 
λειτουργεί ασύγχρονα και δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουµε διαδραστικά και πολύ άµεσα 
και χωρίς καµία καθυστέρηση. 
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Ειδοποιήσεις 

 
Οποιαδήποτε στιγµή ο χρήστης µπορεί να δει µια λίστα τελευταίων ειδοποιήσεων και να 

µεταφερθεί άµεσα σε αυτές µέσω συνδέσµων. Για παράδειγµα αν ένας χρήστης αλλάξει την 
κατάσταση µιας εργασίας, ενηµερωνόµαστε και µας δίνεται η δυνατότητα να µεταφερθούµε 
στην σελίδα της συγκεκριµένης εργασίας και να δούµε την κατάσταση που ισχύει. 

Μενού επιλογών 

Από το µενού επιλογών δίπλα από τις ειδοποιήσεις, µπορούµε να µεταφερθούµε στο κέντρο 
διαχείρισης χρηστών, αν είµαστε Super Διαχειριστές και στην οθόνη εξεργασίας τους 
λογαριασµού µας. 

Σηµειώσεις 

 
Με της σηµειώσεις µπορούµε να έχουµε σε κάθε οθόνη έως και 3 σηµειώσεις για να είναι 

διαθέσιµες σε όλη µας την περιήγηση και χρήση της εφαρµογής. 
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Επεξεργασία λογαριασµού 

 
Από αυτή την οθόνη µπορούµε να αλλάξουµε τον κωδικό πρόσβασης µας, το email µας 

αλλά και την εικόνα µας. Για την εικόνα µπορούµε να διαλέξουµε ανάµεσα σε κάποιες 
διαθέσιµες, ή να εισάγουµε τη δική µας, µέσω ενός συνδέσµου. 
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Διαχείριση Χρηστών 

 
Από το µενού διαχείρισης χρηστών, µπορούµε να αλλάξουµε το ρόλο των χρηστών, να 

διαγράψουµε κάποιον χρήστη συγκεκριµένα ή να διαγράψουµε αυτούς που είναι ανενεργοί τις 
τελευταίες µέρες. 
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Έργο 

 
Σε αυτή την οθόνη µπορούµε να δούµε όλες τις ανολοκλήρωτες εργασίες του έργου µε 

κάποιες πληροφορίες. Μπορούµε να δούµε τον τίτλο της εργασίας, ένα µέρος της περιγραφής 
της, το βαθµό προτεραιότητας, την κατάσταση αλλά και να αλλάξουµε την κατάσταση της. 

Επίσης υπάρχει στην αρχή ένας διακόπτης που ουσιαστικά µπορεί να θέσει την εργασία εν 
ενεργεία και να αρχίσουµε να καταγράφουµε χρόνο που δαπανάται σε αυτήν. 

Τέλος σε αυτή την οθόνη όπως και στην προηγούµενη, µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια 
νέα εργασία µε όλα της τα χαρακτηριστικά. Πατώντας το “Νέα εργασία”, εµφανίζεται µια φόρµα 
όπου συµπληρώνουµε, τον τίτλο της εργασίας, την περιγραφή της, το βαθµό προτεραιότητας 
και τους χρήστες στους οποίους θα ανατεθεί. Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν είναι 
συνδεδεµένος µε το έργο, αλλά θέλουµε να του αναθέσουµε κάποια εργασία, υπάρχει επιπλέον 
σύνδεσµος για να επεξεργαστούµε το έργο και να δώσουµε δικαιώµατα και σε άλλους χρήστες. 
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Δηµιουργία Έργου 

 
Στην οθόνη δηµιουργίας, µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα νέο έργο, εισάγοντας τον τίτλο 

του, την περιγραφή του και άλλα. 

Επεξεργασία Έργου 

 
Στην οθόνη επεξεργασίας του έργου µπορούµε να αλλάξουµε τον τίτλο του έργου, την 

περιγραφή, τους χρήστες στους οποίους έχει ανατεθεί το έργο και κάποιες άλλες πληροφορίες. 
Ακόµα µπορούµε αν θέλουµε να διαγράψουµε το έργο. 
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Επιπλέον επιλογές 

 
Στην οθόνη των επιπλέον επιλογών µπορούµε να προσθέσουµε γκρουπ επιλογών ή να 

διαγράψουµε. Οι επιλογές αποτελούνται από το κλειδί(key) και από την αξία(value). Επίσης για 
να είναι πιο ευδιάκριτες αυτές οι επιλογές, µπορούµε να προσθέσουµε διαχωριστικές γραµµές. 
Όλες αυτές τις επιλογές µπορούµε να τις ανακατατάξουµε ανά πάσα στιγµή και τέλος να τις 
αποθηκεύσουµε. 
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Εργασία 

 
Σε αυτή την οθόνη, ο χρήστης µπορεί να δει αναλυτικά την εργασία και να 

πραγµατοποιήσει κάποιες επιπλέον λειτουργίες όπως το να προσθέσει συγκεκριµένο χρόνο 
που δαπανήθηκε για την εργασία χωρίς να πρέπει να χρονοµετρήσει. Επίσης υπάρχει και η 
δυνατότητα σχολίων στην εργασία για να έχει ο χρήστης µια καλύτερη εικόνα για την 
κατάσταση της εργασίας. Τα σχόλια αποθηκεύονται ασύγχρονα και ο χρήστης δε χρειάζεται να 
κάνει reload στη σελίδα για να αλληλεπιδράσει µε άλλους χρήστες µέσω σχολίων. 

Ακόµα, στα αριστερά αυτής της οθόνης, ο χρήστης µπορεί να δει τις τελευταίες εργασίες 
που δηµιουργήθηκαν σε αυτό το έργο, να επιλέξει κάποιο άλλο έργο και να δει τις λεπτοµέρειες 
και πληροφορίες του έργου στο οποίο ανήκει η συγκεκριµένη εργασία. 
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Επεξεργασία Εργασίας 

 
Με την επεξεργασία της εργασίας, µπορούµε να αλλάξουµε τον τίτλο της, την περιγραφή, 

να προσθέσουµε νέους χρήστες ή να αφαιρέσουµε κάποιους. Τέλος υπάρχει και ο σύνδεσµος 
διαγραφής, όπου διαγράφουµε οριστικά την εργασία από το έργο. Σε περίπτωση που θέλουµε 
να προσθέσουµε κάποιο χρήστη και αυτός δεν εµφανίζεται εδώ, σηµαίνει ότι δεν του έχει 
ανατεθεί το έργο, οπότε µας προσφέρετε ο σύνδεσµος για να επεξεργαστούµε το έργο και να 
προσθέσουµε όποιον ή όποιους χρήστες θέλουµε. 
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Στατιστικά 

 
Εδώ µας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουµε 3 διαγράµµατα. 

● Συνολικές εργασίες ανά χρήστη 
● Εργασίες των τελευταίων 15 ηµερών 
● Εργασίες των χρηστών λεπτοµερειακά στο σύνολο τους 
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Αναφορές Χρόνου 

 
Εδώ µπορούµε να δηµιουργήσουµε αναφορές ανά συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. 
Ανά: 

● Έργο 
● Εργασία 
● Χρήστη 
 

Στη συνέχεια, ανάλογα µε τον τύπο της αναφοράς (έργο, εργασία, χρήστης) µπορούµε να 
επιλέξουµε το γκρουπάρισµα των δεδοµένων. Πχ αν θέλουµε να δούµε αναφορά χρόνου για 
ένα έργο µπορούµε να επιλέξουµε την προβολή ανά εργασία αυτού του έργου ή ανά χρήστης 
για να δούµε πόσο χρόνο δαπάνησαν οι χρήστες για το συγκεκριµένο έργο. Ακόµα µπορούµε 
να µην επιλέξουµε κάποιο διαθέσιµο γκρουπάρισµα και να δούµε οµαδικά, όλες τις 
καταχωρήσεις χρόνου. 

 

 
Αναφορά Χρόνου για συγκεκριµένο έργο, ανά χρήστη 
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Αναφορά Χρόνου για χρήστη ανά έργο 
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Σύγκριση Αγοράς µε το Simple Tasks 
Το Simple Tasks, δηµιουργήθηκε µε γνώµονα όλες τις εφαρµογές που αναφέραµε και αυτό 
που είχε ως σκοπό, ήταν να υπερκεράσει όλες τις δυσκολίες ή δυσλειτουργίες που µπορεί να 
είχε η εκάστοτε εφαρµογή. 

H εφαρµογή Simple Tasks περιλαµβάνει ότι είναι απαραίτητο για την αποδοτική, οξυδερκή 
διαχείριση χαρτοφυλακίων. Περιλαµβάνει όλες τις λειτουργικές µονάδες που ο διαχειριστής του 
έργου χρησιµοποιεί, όπως τον προϋπολογισµό, τον προγραµµατισµό, την παρακολούθηση του 
χρόνου, τη διαχείριση στόχου, την υποβολή έκθεσης, τη διαχείριση αιτήµατος, την έκδοση και 
τη διαχείριση σφαλµάτων καθώς και τα οικονοµικά ζητήµατα. 

Το βασικό του πλεονέκτηµα εν σχέση µε τις άλλες εφαρµογές, είναι η ευκολία στη χρήση 
και το γεγονός ότι το σύστηµα αυτόµατα καταλαβαίνει τι είναι πιο σηµαντικό για τον χρήστη και 
του το παρουσιάζει όταν αυτός το χρειάζεται. Οι οθόνες χρήσης των έργων και των διεργασιών 
είναι απλές στη χρήση και στην κατανόηση σε βαθµό που ο χρήστης δύναται να τις κατανοήσει 
χωρίς να δαπανήσει έξτρα χρόνο εκµάθησης. 

Η ακριβής σύνταξη προϋπολογισµού και οι εκτιµήσεις επηρεάζουν κατά πολύ τη 
δυνατότητα επιτυχίας των έργων. Το Simple Tasks µπορεί να διαχειριστεί ποικίλες δαπάνες 
ποσοστού, συµπεριλαµβανοµένων των σταθερών επιτοκίων, τα ωριαία ποσοστά και τα 
χρεωτέα/µη-χρεωτέα θέµατα εργασίας. Ακόµα, το Simple Tasks µπορεί να συγκρίνει τις 
αναµενόµενες και πραγµατικές δαπάνες, τα ποσοστά δαπανών και του εισοδήµατος, καθώς και 
τον προϋπολογισµό έναντι των πραγµατικών δαπανών. Σχετικά µε τις αναφορές, παρέχει 
µεγάλο αριθµό προ-ρυθµισµένων επιλογών για αναφορές,  οι οποίες είναι πλήρως 
εξατοµικεύσιµες και προσβάσιµες.  Τέλος περιλαµβάνει έναν προηγµένο πρόγραµµα σύνταξης  
εκθέσεων, εκθέσεις των βέλτιστων πρακτικών, αναφορές συµβατές µε Excel και πίνακες που 
µπορούµε να φιλτράρουµε εκθέσεις από οποιοδήποτε στοιχείο του πεδίου. 

Οι αναφορές χρόνου είναι πλήρως παραµετροποιήσηµες και η δυνατότητα που µας δίνεται, 
να οµαδοποιούµε τα δεδοµένα ανά οποιαδήποτε οντότητα, δίνει την αίσθηση του πλήρη 
ελέγχου στον χρήστη της εφαρµογής. 

Σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής, έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν όλες τις 
ανάγκες µιας µεγάλης εταιρείας που αναλαµβάνει έργα κατά συρροή αλλά και πιο µικρών 
εταιρειών που θέλουν να αυτοµατοποιήσουν τις περισσότερες διαδικασίες του και να τις κάνουν 
όσο το δυνατόν πιο απλές. 
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Επιχειρηµατικό Σχέδιο 
Κατά την διάρκεια της έρευνας µας παρατηρήσαµε ότι υπάρχουν πολλά αξιόλογα 
προγράµµατα Project Management µε το µερίδιο τους στην αγορά να αυξάνεται συνεχώς. 
Επίσης, παρατηρήσαµε ότι ο βασικός ανταγωνισµός προέρχεται από το εξωτερικό σε σχέση µε 
Open Source προγράµµατα. Για αυτό τον λόγο φτάσαµε στα εξής συµπεράσµατα: 

● Ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για µία τέτοια επένδυση λόγο της τωρινής ανάγκης 
● Ότι υπάρχει συνεχής ανάπτυξη λόγω του ότι δεν υπάρχει ακόµα κάποιο λογισµικό το 

οποίο έχει ξεχωρίσει. Κανένα ακόµα δεν καλύπτει επαρκώς τους χρήστες και δεν έχει 
την δυνατότητα εφαρµογής σε πολλούς κλάδους της αγοράς. 

 

Η ανάγκη χρήσης τέτοιου είδους προγραµµάτων ξεπερνάει τους κλάδους της 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και εισχωρεί σιγά σιγά σε όλους τους κλάδους της αγοράς, 
ακόµα και σε ατοµικό επίπεδο. Είναι χρήσιµο τόσο σε όλους τους επαγγελµατίες ανεξαρτήτως 
κλάδου, όσο και σε νοικοκυρές που θέλουν να οργανώσουν τις δουλειές τους. 

Η αύξηση αυτή στην δυνητική αγορά οδηγεί στην εξαγωγή γενικών στατιστικών µε γνώµονα 
τους χρήστες [7]. Η χρήση προγραµµάτων διαχείρισης εργασιών επικεντρώνεται κυρίως σε 
χρήστες: 

● Φύλο: 75% άνδρες, 25% γυναίκες 
● Εκπαίδευση: 90% έχουν ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση 
● Ηλικία: 40% είναι 41-50 ετών 
● 60% είναι µεταξύ των ηλικιών 31 και 40  
● Το 85% σχεδιάζει να αποκτήσει ένα τέτοιο σύστηµα 
 

Πλεονεκτήµατα εφαρµογής 

Το σύστηµα το οποίο σχεδιάζουµε να υλοποιήσουµε περιλαµβάνει όλους τους τοµείς που 
υπερτερούν οι ανταγωνιστές και καινοτοµεί στους εξής τοµείς: 

● Πιο απλό σε χρήση 
Ο σχεδιασµός γίνεται µε βάση την απλότητα. Οι περισσότερες πλατφόρµες 
προσπαθούν να έχουν all-in-one interfaces τα οποία καταλήγουν πολύπλοκα 
κοστίζοντας χρόνο στον χρήστη. 

 

● Πλήρη διαχείριση περιεχοµένου από τον χρήστη 
Τα περισσότερα πεδία θα δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να τα τοποθετεί και να 
τα οργανώνει όπως ο ίδιος θέλει. Οργάνωση των Project και τοποθέτηση οπουδήποτε 
στη σελίδα και µε οποιαδήποτε σειρά. Αυτή η δυνατότητα δηµιουργεί τον προσωπικό 
χώρο του χρήστη στο σύστηµα προσωποποιώντας το interface ξεχωριστά για τον 
καθένα, µε στόχο την µείωση του χρόνου αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα και την 
αύξηση του χρόνου εργασίας. 

 

● Πολλαπλοί Ρόλοι 
Ένας χρήστης µπορεί να κατέχει πολλαπλούς ρόλους στο σύστηµα και αυτό να 
προσαρµόζεται ανάλογα σε αυτούς. Για παράδειγµα, µπορεί ένας Project Manager να 
εργάζεται σε ένα άλλο Project ως σύµβουλος του Project Manager. Οι πολλαπλοί ρόλοι 
κάνουν πιο εύχρηστο το περιβάλλον το οποίο προσαρµόζει τις εµφανίσεις και τα 
δικαιώµατα, µειώνοντας τις περιττές πληροφορίες. 
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● Δυνατότητα Client View 
Η πλατφόρµα θα προσφέρει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δίνουν πρόσβαση 
στους πελάτες τους έτσι ώστε να παρακολουθούν ζωντανά τις εξελίξεις στο έργο τους. 

 

● Χωρίς περιορισµούς σε Group Αγοραστών 
Η πλατφόρµα δεν θα απευθύνεται µόνο σε εταιρείες Πληροφορικής οι οποίες κατέχουν 
το µεγαλύτερο µερίδιο χρηστών, αλλά κάνει άνοιγµα και σε χρήστες άλλων κλάδων, 
ακόµα και νοικοκυριών. Πλήρως δυναµική σχεδίαση για να προσαρµόζεται στο 
περιεχόµενο του χρήστη. 

 

● Παραµετροποιήσιµο 
Η πλατφόρµα θα δίνει την δυνατότητα της εύκολης παραµετροποίησης µέσω plugin, 
χωρίς την ανάγκη αλλαγής µεγάλου µέρους του κώδικα. 

 

● Πλήρη συµβατότητα µε Smartphones και Tablets 
Ο σχεδιασµός της πλατφόρµας θα γίνει βασισµένος πάνω σε όλα τα standards και θα 
δοκιµαστεί πλήρως έτσι ώστε να είναι εύκολα διαθέσιµος και προσπελάσιµος από 
οποιαδήποτε κινητή συσκευή ή tablet. 

 

● Ασφάλεια 
Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο µε γνώµονα την ασφάλεια του. Είναι ότι πιο ασφαλές 
µπορεί να κυκλοφορήσει στο εµπόριο σε Διαδικτυακή εφαρµογή. Όλα τα δεδοµένα 
είναι κωδικοποιηµένα µε 128bit encryption. 

 

● Μοναδική Ελληνική Open Source Πλατφόρµα Διαχείρισης Διεργασιών 
Το σύστηµα θα είναι το πρώτο Open Source Project Management System το οποίο θα 
παράγεται από ελληνική εταιρεία και θα διατεθεί στην ελληνική αγορά. 

Ανάλυση Ανταγωνισµού Βασιζόµενοι στο µοντέλου του Porter 

Ένα από τα πλεονεκτήµατα που διαθέτουµε είναι ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο Open Source 
προϊόν το οποίο να διατίθεται από ελληνική εταιρεία. Αυτό αυτόµατα καθιστά την πλατφόρµα 
µας πρωτοπόρα για τα ελληνικά δεδοµένα κάτι το οποίο θα µας έκανε αυτοµάτως leader στον 
χώρο της ελληνικής αγοράς λόγω µη ύπαρξης παρόµοιου ελληνικού προϊόντος. 

 Ο υφιστάµενος ανταγωνισµός από προϊόντα του εξωτερικού είναι ένα δύσκολο εµπόδιο 
λόγω της µη µεγάλης διαφοροποίησης του προϊόντος και µη µεγάλης διαφοράς κόστους 
αλλαγής για τους πελάτες. Υπάρχουν όµως βασικοί λόγοι οι οποίοι θα µπορούσαµε γρήγορα 
να περάσουµε το εµπόδιο αυτό όσον αφορά την Ελληνική αγορά: 

1. Κοινή γλώσσα 
2. Κοινή κουλτούρα 
3. Κοινή φιλοσοφία 
4. Κοινός τόπος διαµονής 
 

Προσφέρουµε Ελληνικό προϊόν σε εταιρείες στην Ελλάδα. Αυτόµατα τους δίνουµε εύκολη 
πρόσβαση σε εµάς. Μπορούµε να εγγυηθούµε ότι θα είµαστε εδώ να τους βοηθήσουµε και να 
κερδίσουµε την εµπιστοσύνη τους. 

Ακόµα, η διαφορετική τιµολόγηση και η προώθηση των καινοτόµων χαρακτηριστικών µας 
µέσω διαφηµίσεων θα µας έδινε την δυνατότητα να κερδίσουµε µεγάλο µερίδιο της αγοράς. 
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Η καινοτοµία που µπορούµε να προσφέρουµε ως ελληνική εταιρεία µπορεί όµως να µας 
απειλήσει αργότερα. Τα εµπόδια εισόδου µια άλλης ελληνικής εταιρείας στην παραγωγή ενός 
τέτοιου προϊόντος είναι χαµηλά, άρα λογικό είναι η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών να είναι 
µεγάλη. 

Οι απειλές που µπορεί να αντιµετωπίσουµε είναι: 
1. Μείωση τιµών 
2. Απώλεια µεριδίου αγοράς 
 
Η αύξηση του ελληνικού ανταγωνισµού πρέπει να καθυστερήσει από εµάς τους ίδιους. Θα 

πρέπει να είµαστε πάντα ένα βήµα µπροστά. Η συνεχής προσαρµογή της πλατφόρµας στις 
αλλαγές και η αφοσίωση στους πελάτες µας θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη τους προς το 
πρόσωπο της εταιρείας µας, κάτι το οποίο θα δυσκολέψει νέους ανταγωνιστές να εισέλθουν. 
Επίσης, επιτυγχάνοντας τον στόχο αυτό αυτόµατα θα έχουµε την ευχέρεια να µειώσουµε τις 
τιµές µας έχοντας αποκτήσει πλεονέκτηµα κόστους απέναντι στον ανταγωνισµό αναγκάζοντάς 
τον να έχει µεγαλύτερες απαιτήσεις σε κεφάλαιο. 

Η δυνατότητα που µας προσφέρεται να γίνουµε µία ηγετική εταιρεία στον χώρο αυτό στην 
χώρα µας, αυτόµατα µας δίνει το δικαίωµα να αντιµετωπίσουµε εµπόδια εισαγωγής νέων 
ανταγωνιστών από το εξωτερικό. Η δηµιουργία ενός ισχυρού brand name σε µικρό χρονικό 
διάστηµα θα εµπόδιζε νέους ανταγωνιστές από το εξωτερικό να µειώσουν το µερίδιο που θα 
κατέχουµε στην ελληνική αγορά. 

Η ύπαρξη ξένων υποκατάστατων αποτελεί την µεγαλύτερη απειλή προς την πλατφόρµα 
µας. Πρέπει να πείσουµε τους εγχώριους πελάτες ότι δεν υπάρχουν πλεονεκτήµατα απέναντι 
στην δική µας υπηρεσία. Υπάρχουν προϊόντα ποιοτικά τα οποία προσφέρονται σε χαµηλές 
τιµές µε το κόστος αλλαγής στον πελάτη να ελαχιστοποιείται. Η όσον το δυνατόν καλύτερη 
προώθηση της πλατφόρµας µας στο εξωτερικό θα µπορούσε να ανεβάσει κατακόρυφα το 
brand name µας στην ελληνική αγορά, µειώνοντας την απειλή απώλειας πελατών. Η 
χρησιµοποίηση της πλατφόρµας µας από εταιρείες του εξωτερικού θα µείωνε την αξία 
παρόµοιων ξένων προϊόντων στην ελληνική αγορά, κάτι το οποίο θα έστρεφε το κοινό στην 
λύση την οποία προσφέρουµε µόνο εµείς. 

Οικονοµικοί Στόχοι 

Η εταιρεία θα προσφέρει την δυνατότητα της αγοράς της πλατφόρµας ή τις ενοικίασης της µε 
λιγότερα χαρακτηριστικά. Οι οικονοµικοί στόχοι που έχουν τεθεί είναι: 

Άµεσοι 

● 30% του τζίρου της εταιρείας να προέρχεται από την πώληση της πλατφόρµας 
● 15% του τζίρου να προέρχεται από τις µηνιαίες συνδροµές ενοικίασης της πλατφόρµας 

Έµµεσοι 

● Αύξηση της παραγωγικότητας τον εργαζοµένων µέσω της χρήσης της 
● 10% αύξηση κερδών από χώρο διαφηµίσεων µέσα στην πλατφόρµα 
● 60% αύξηση των πωλήσεων των επιπλέον υπηρεσιών της εταιρείας µέσα στον 1 

χρόνο κυκλοφορίας της 
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Ενδεχόµενοι Περιορισµοί, Ζητήµατα και Τρόποι Αντιµετώπισης 

Ένα µειονέκτηµα που µπορεί να αντιµετωπίσει η πλατφόρµα είναι ότι η υλοποίηση της 
ασφάλειας του συστήµατος κοστίζει σε ταχύτητα ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις µε πολύ µεγάλο 
φόρτο εργασιών. Ως τρόπος αντιµετώπισης προτείνεται η φιλοξενία της εφαρµογής σε 
µεγαλύτερους και γρηγορότερους server αποκλειστικά για τις εταιρείες µε τον φόρτο αυτό, 
χωρίς να αλλάξουν οι ρυθµίσεις ασφάλειας του συστήµατος. 

Επίσης, είναι επιτακτική η ανάγκη διαµόρφωσης «έξυπνων» διαφηµίσεων. Η εταιρεία 
µπορεί να αντιµετωπίσει µείωση πελατολογίου αν στον χώρο διαφηµίσεων εµφανίζονται 
αντίπαλες εταιρείες. Ως, λύση προτείνεται η υλοποίηση αλγορίθµου ο οποίος θα αποτρέπει την 
εµφάνιση αυτών των διαφηµίσεων και θα προωθεί την εµφάνιση διαφηµίσεων οι οποίες 
µπορούν να αφορούν την φύση των εταιρειών-χρηστών αυξάνοντας τα κέρδη της εταιρείας 
από τις διαφηµίσεις. 

Χρησιµοποιούµενη Τεχνολογία 

Όλες οι τεχνολογίες ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκαν είναι Ανοιχτού Κώδικα. Με αυτό τον 
τρόπο περιορίζουµε την ανάγκη για αγορά ειδικού εξοπλισµού, (πχ. λειτουργικών Windows και 
ειδικών προγραµµάτων αν χρησιµοποιούσαµε C#). Επίσης, µε την χρήση ανοιχτού κώδικα 
είναι πολύ µεγαλύτερο το feedback σε περιπτώσεις που πρέπει να αντιµετωπίσουµε κάποιο 
πρόβληµα λόγω της ύπαρξης µεγάλων και ενεργών κοινοτήτων. 

 
Αναλυτικότερα: 

● Η συγγραφή του κώδικα έχει γίνει σε γλώσσα PHP 
● Η βάση δεδοµένων υλοποιήθηκε σε MySQL. 
● Η λειτουργικότητα και η εµφάνιση έχει γίνει αποκλειστικά µε την χρήση νέων 

τεχνολογιών όπως JQuery, Ajax, HTML-5 και CSS3 
● Επίσης η πλατφόρµα περιλαµβάνει πολλά χαρακτηριστικά Web 2.0. 

○ Υπάρχει Chat System το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν 
σύγχρονα µέσω της πλατφόρµας. 

○ Υπάρχει Comment System σε κάθε διεργασία ξεχωριστά έτσι ώστε οι χρήστες 
να µπορούν να αναφέρουν τυχόν προβλήµατα ή προτάσεις υλοποίησης 
ασύγχρονα. 

○ Αναπτυγµένο Notification System το οποίο θα στέλνει αυτόµατα Email όταν 
κάποιο Project ή Task δηµιουργείται. Υπάρχει παντού στις σελίδες έτσι ώστε οι 
χρήστες να παραµένουν ενήµεροι για τις εξελίξεις σε κάποια εργασία. 

○ Η ύπαρξη Note System για κάθε χρήστη του δίνει την δυνατότητα να κρατάει 
σηµειώσεις που µπορεί να δει και να επεξεργαστεί µόνο αυτός. 

○ Η ύπαρξη wiki pages για κάθε πελάτη έτσι ώστε να δίνεται σε κάθε χρήστη η 
δυνατότητα να διαµορφώσει γνώµη και άποψη για τον πελάτη που 
χρηµατοδοτεί το Project. 

Στρατηγική Πωλήσεων 

Η πλατφόρµα θα έχει δύο βασικούς τρόπους πώλησης: 

1. Την εφάπαξ αγορά (one time purchase) της πλατφόρµας 
2. Την µηνιαία συνδροµή (monthly subscription) σε έκδοση πιο lite από την κανονική 
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Στρατηγικές Προώθησης 

Οι στρατηγικές που θα ακολουθήσουµε στην προώθηση της πλατφόρµας είναι οι εξής: 
● Καµπάνια αποστολής email αρχικά στους πελάτες µας µε ειδική έκπτωση και στην 

συνέχεια σε ευρύτερο κοινό 
● Έντυπη διαφήµιση σε ειδικά περιοδικά 
● Ηλεκτρονικές καµπάνιες προώθησης µέσω Google, Facebook, Twitter 
● Προώθηση µέσω ηλεκτρονικών διαφηµίσεων σε ιστοσελίδες 
● Χορηγία σε συνέδρια και εκθέσεις σχετικές µε την πλατφόρµα 
● Απευθείας πώληση µε πωλητές οι οποίοι θα αναλάβουν την προώθηση σε 

επιχειρήσεις 

Στρατηγική για Διατήρηση και Επέκταση στην Αγορά 

Για την διατήρηση και την αύξηση του µεριδίου µας στην αγορά µετά το πέρας της υλοποίησης 
η εταιρεία θα διατηρήσει µία οµάδα προγραµµατιστών οι οποίου σε συνεργασία µε έναν market 
analyst θα παρακολουθούν τις εξελίξεις και θα προσαρµόζουν το σύστηµα σε αυτές. Ακόµα, σε 
περιόδους που θα εισέρχεται στην αγορά ένα παρόµοιο προϊόν το τµήµα πωλήσεων θα 
αυξάνει το budget της διαφήµισης και θα διενεργούνται ειδικές προσφορές για νέους χρήστες 
µε σκοπό την προσέλκυση τους. Άµεση υλοποίηση iPhone, android, iPad εφαρµογών για 
πλήρη κάλυψη των χρηστών smartphone συσκευών. 

Αναφορικά, τα µελλοντικά στοιχεία επέκτασης της εφαρµογής θα είναι: 
● Εφαρµογές Κινητών συσκευών 
● Εξαγωγή Δεδοµένων για άλλες πλατφόρµες (για Business Intelligence) 
● Προσωποποιηµένες Προτιµήσεις για κάθε χρήστη ξεχωριστά 
● Ανάπτυξη των οθονών χρήσης µέσα από τα στατιστικά χρήσης 
● Μεγαλύτερα Κανάλια Προώθησης. Κοινωνικά Δίκτυα 

Στρατηγική Εξόδου 

Στρατηγική εξόδου είναι η απόκτηση της πλατφόρµας από µια µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής 
λογισµικού. 
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Το µέλλον στις εφαρµογές Διαχείρισης Έργων 
Οι σηµερινοί οργανισµοί τεχνολογίας πληροφοριών ανταποκρίνονται στην πιο δύσκολη ύφεση 
που έχει υπάρξει ποτέ. Οι ενέργειές τους κυµαίνονται από τον κλασσικό περιορισµό των 
εξόδων έως την καινοτοµία και τη βελτίωση των υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Μια βασική 
προστιθέµενη αξία της στρατηγικής για τις πιο αποτελεσµατικές οργανώσεις είναι η περαιτέρω 
βελτίωση της διαχείρισης του έργου. Εν όψει αυτής της στρατηγικής, το µέλλον της βιοµηχανίας 
λογισµικού διαχείρισης έργου φαίνεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας 
ύφεσης, βιοµηχανικές χώρες σε όλο τον κόσµο αφιέρωσαν δισεκατοµµύρια σε 
χρηµατοδοτήσεις για τις υποδοµές και άλλα έργα. Αυτό έχει δηµιουργήσει µεγάλη ζήτηση για το 
λογισµικό διαχείρισης του έργου. 

Για την ακρίβεια, η αγορά για το λογισµικό διαχείρισης έργου και των υπηρεσιών ανέρχεται 
σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ ετησίως [21], σύµφωνα µε τη Forrester Research. Η αγορά για το 
λογισµικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου (PPM), ανήλθε σε 2,9 δισ. δολάρια το 2008, σύµφωνα µε 
την IDC, η οποία αναµένει το PPM λογισµικό και τις υπηρεσίες της αγοράς να φθάσουν 4.200 
εκατοµµύρια δολάρια µέχρι το 2013 [23]. Επιχειρήσεις και κυβερνητικοί οργανισµοί που 
ασχολούνται σοβαρά µε τη διαχείριση έργου έχουν αναγνωρίσει εδώ και χρόνια ότι δεν 
µπορούν να διαχειριστούν τα µεγάλα έργα και τα προγράµµατα αποτελεσµατικά χωρίς την 
κατάλληλη υποστήριξη λογισµικού. 

Πράγµατι, το λογισµικό διαχείρισης έργου, βοηθά στην ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και 
διαχείριση έργων, και αυτό επιτρέπει στους οργανισµούς να καθορίζουν το σωστό µείγµα των 
έργων και των πόρων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων τους. Χωρίς λογισµικό 
διαχείρισης έργου, οι οργανώσεις θεωρούν ότι είναι δύσκολο να εντοπίσουν τα επιµέρους έργα, 
τους πόρους που διατίθενται σε αυτά και τα έξοδα που συνδέονται µε αυτά. Οµοίως, χωρίς το 
λογισµικό διαχείρισης του έργου χαρτοφυλακίου, είναι σχεδόν αδύνατο να διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια των έργων και τις εξαρτήσεις µεταξύ τους. 

Έτσι, ποια είναι η προοπτική για το λογισµικό διαχείρισης έργου τα επόµενα 10 µε 15 
χρόνια; Για την απάντηση, θα πρέπει να εξετάσουµε διάφορες τάσεις που παίζουν σηµαντικό 
ρόλο στη βιοµηχανία λογισµικού διαχείρισης έργων και παίζουν κρίσιµο ρόλο στο µέλλον της. 

Από τεχνικής πλευράς, το λογισµικό ως υπηρεσία, ή SaaS, µοντέλων παροχής υπηρεσιών 
κάνουν το λογισµικό διαχείρισης έργων πιο προσιτή λύση σε περισσότερους οργανισµούς, 
ιδίως στους µικρότερους. Επιπλέον, η αύξηση των Web-based social media - από το Facebook 
έως το Twitter - έχει δώσει µεγαλύτερη έµφαση στο να κάνουν το λογισµικό διαχείρισης έργου 
πιο συνεργατικό, ευέλικτο και φιλικό προς το χρήστη. Το σηµερινό λογισµικού διαχείρισης 
επιταχύνει την επικοινωνία, µέσα σε µια αίθουσα ή ακόµα και σε µεγάλες αποστάσεις, και 
βελτιώνει τα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα. 

Μια άλλη εξέλιξη που ωφελεί το λογισµικό διαχείρισης, είναι το open-source κίνηµα. Στην 
αγορά λογισµικού διαχείρισης, αυτό περιλαµβάνει open-source εκδόσεις του Project 
Workbench, ενός από τα πιο δηµοφιλή εργαλεία λογισµικού διαχείρισης έργων από τη δεκαετία 
του 1980 και κλώνους στη λειτουργία των πιο δηµοφιλή λογισµικών διαχείρισης έργων σήµερα 
(OpenProj). 

Το κίνηµα ανοιχτού κώδικα παρέχει µια εναλλακτική λύση που µειώνει σηµαντικά το 
συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για το λογισµικό διαχείρισης. Δίνει, επίσης, ένα εµπορικό κίνητρο 
στο να καινοτοµεί και να βελτιωθεί η πρόταση αξίας προς τους πελάτες. Μακροπρόθεσµα, το 
κίνηµα του ανοιχτού κώδικα αναπτύσσει σε σηµαντικό βαθµό την αγορά επειδή εκείνοι που 
χρησιµοποιούν τις δωρεάν εκδόσεις, τελικά τις ξεπερνούν και προχωρούν σε πιο 
επαγγελµατικές λύσεις. 
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Από την πλευρά της διαχείρισης, οι οργανισµοί, µε αργά αλλά σταθερά βήµατα, στρέφονται 
σε µία προσέγγιση προσανατολισµένη στο έργο, έτσι ώστε να µειωθεί το κόστος και να 
προστεθεί αξία. Λόγω της συγκράτηση του κόστους και των ρυθµιστικών πιέσεων, ο κύκλος 
των κεντρικών συστηµάτων διαχείρισης αναµένεται να τεθεί σε εφαρµογή και πάλι. Αυτό θα 
προκαλέσει ισχυρότερα γραφεία διαχείρισης έργου (ΓΔΕ), το οποίο µε τη σειρά του µπορεί να 
µειώσει τον αριθµό των έργων, εφόσον οι οργανώσεις αναγνωρίσουν τα προβλήµατα που 
σχετίζονται µε τη λειτουργία πάρα πολλών έργων ταυτόχρονα (ειδικά αν δεν έχουν αρκετές 
οµάδες για κάθε έργο). Τα ΓΔΕ, θα χρειαστούν τα λογισµικά διαχείρισης έργων και 
χαρτοφυλακίων για να τους βοηθήσουν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. 

Κάθε οργανισµός έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την απόδοση της διαχείρισης του έργου 
από µια τάξη µεγέθους ή 10 φορές για κάθε περίοδο 5 έως 10 ετών, υπό τον όρο ότι 
αφοσιώνεται σε αυτόν τον στόχο. Λαµβάνοντας υπόψη µας, αυτό το πιθανό όφελος, µαζί µε 
οικονοµικές και τεχνολογικές τάσεις, η ζήτηση για διαχείριση έργου και λογισµικό διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί τα επόµενα 10 µε 15 χρόνια. 
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