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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί µελέτη στα πλαίσια του 

Μεταπτυχιακού Προγράµµατος σπουδών στη Διοίκηση και Οργάνωση 

Βιοµηχανικών Συστηµάτων µε ειδίκευση στα Logistics. Κύριος στόχος της 

εργασίας είναι η περιγραφή των συστηµάτων ERP, η ανάλυση της δοµής 

και της χρησιµότητα τους, καθώς και η παρουσίαση της εφαρµογής τους σε 

Βιοµηχανική Εταιρεία. 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται στα παρακάτω πέντε κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η χρησιµότητα της πληροφορίας 

στην καθηµερινότητα των επιχειρήσεων και οι στόχοι που υλοποιούνται 

µέσα από αυτή. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα σύγχρονα πληροφοριακά 

συστήµατα από την ανάπτυξη έως την υλοποίηση τους, καθώς και οι στόχοι 

αλλά και τα εµπόδια που παρουσιάζονται κατά την εφαρµογή τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πληροφοριακά συστήµατα 

ERP καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων µια εταιρεία επιλέγει την 

υιοθέτηση τους στην επιχειρησιακή δοµή της. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη χρήση του SAP στο 

Τµήµα Προµηθειών της Βιοµηχανικής Εταιρείας BSH – Οικιακές 

Συσκευές. 

Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφεται η δηµιουργία και η 

υλοποίηση του “Elba Project” στη Βιοµηχανική Εταιρεία BSH – Οικιακές 

Συσκευές. 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SAP 
R/3 ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 13 
	  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1.1. Εισαγωγή 
Η εποχή της πληροφορίας χρονολογείται στο µισό περίπου του 

εικοστού αιώνα, µε την ίδια να αποκτά µια άλλη µορφή στη 

καθηµερινότητα του ανθρώπου. Η ανακάλυψη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και στη συνέχεια η ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησαν σε µια 

νέα εποχή, στην οποία ο άνθρωπος απέκτησε τη δυνατότητα να 

διαχειρίζεται και να αξιολογεί την πληροφορία µε ένα πιο προσιτό και 

χρήσιµο τρόπο. 

Η πληροφορική Επανάσταση άλλαξε ριζικά τον τρόπο ζωής των 

ανθρώπων, µε τον τελευταίο να αποκτά σηµαντικά εργαλεία, τα οποία του 

έδωσαν την ικανότητα να ανταποκριθεί στις συνεχείς αυξανόµενες 

προκλήσεις του δυναµικού περιβάλλοντος αλλά και τη παγκοσµιοποίηση, 

που άλλαξε τον τρόπο σκέψης των επιχειρήσεων, και η οποία οδήγησε σε 

πιο γρήγορους ρυθµούς ανταπόκρισης σε ευκαιρίες και προκλήσεις. Ακόµα, 

ο συνεχής ανταγωνισµός οδήγησε τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν την 

πληροφορία µε σκοπό να ανταποκριθούν στην συνεχώς αυξανόµενη πίεση 

από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

οι επιχειρήσεις απέκτησαν στο δυναµικό τους ισχυρά εργαλεία για την 

αντιµετώπιση προβληµάτων και την αποτελεσµατική υλοποίηση τους. Η 

τεχνολογία αυτή έδωσε τη δυνατότητα στις εταιρείες να είναι περισσότερο 

ευέλικτες, µε αποτέλεσµα να προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα µε 

ταχύτερους και πιο σταθερούς ρυθµούς. Προς αυτή τη κατεύθυνση βοήθησε 

το µεγάλο πλεονέκτηµα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι είχαν τη 

δυνατότητα να διαχειρίζονται µεγάλο όγκο δεδοµένων σε µικρό χρονικό 

διάστηµα, εξάγοντας ποιοτικά αποτελέσµατα, τα οποία οδηγούσαν στην 

αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 
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Στο σύγχρονο παγκόσµιο επιχειρηµατικό κόσµο ένα από τα πιο 

σηµαντικά στοιχεία αποτελεί η λήψη αποφάσεων, η οποία λειτουργεί σε 

όλα τα ιεραρχικά επίπεδα τη κατάλληλη στιγµή και στο σωστό χρόνο. Η 

ανάγκη αυτή οδήγησε την διοίκηση των σύγχρονων επιχειρήσεων στην 

παροχή αµεσότερων αποφάσεων, η αποτελεσµατικότητα των οποίων 

βασίζεται στην έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι η ποιότητα της 

πληροφορίας εξαρτάται από πολλά δυναµικά στοιχεία. Για την παροχή της 

έγκαιρης πληροφορίας χρειάζεται το κατάλληλο λογισµικό, ο κατάλληλος 

εξοπλισµός αλλά και οι δεξιότητες των ατόµων που χρησιµοποιούν αυτή τη 

τεχνολογία για να αναπαράγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

Σήµερα, οι εταιρείες που επιβιώνουν είναι αυτές που έχουν 

καταφέρει να αξιοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία που προσφέρει η 

σύγχρονη τεχνολογία και να αναπτύξουν εκείνες τις στρατηγικές, οι οποίες 

τους προσφέρουν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων. Μερικά από 

τα εργαλεία που προσφέρει η εποχή της Πληροφορικής Επανάστασης 

αναφέρονται παρακάτω: 

• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 

• Τηλεδιάσκεψη 

• Τηλε-εκπαίδευση 

• Τηλε-εργασία 

• Ηλεκτρονικές αγορές 

• Ηλεκτρονικές κρατήσεις 

• E-Banking 

1.2. Στρατηγικός Στόχος 
Κάθε επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί ως η συνεργασία ατόµων µε 

κοινούς στόχους και σκοπούς για τη διενέργεια επιτυχηµένων και 

κερδοφόρων συναλλαγών τόσο µε το εσωτερικό, όσο και µε το εξωτερικό 

περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτών των 

συναλλαγών αποτελεί ο αποτελεσµατικότερος σχεδιασµός τους, ο οποίος 
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απαιτεί συγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο, µε σκοπό την εξισορρόπηση των 

δυνάµεων και αδυναµιών του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

µε τις ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος, µε τρόπο που η 

επιχείρηση θα αποκτήσει ένα διαρκές πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους ανταγωνιστές της. 

Το στρατηγικό σχέδιο αποτελεί το αποτέλεσµα της ευρύτερης 

αποστολής της επιχείρησης, η οποία διαµορφώνεται από έναν αριθµό 

σηµαντικών στοιχείων, όπως είναι η ιστορία της, οι φιλοδοξίες των 

στελεχών της, το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, οι πόροι και οι 

ικανότητες που διαθέτει και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που έχει 

αποκτήσει. Η αποστολή, περιλαµβάνει το όραµα της διοίκησης, και 

περιγράφεται µέσα από την έντονη εικόνα για το πού η επιχείρηση θα 

πρέπει να κατευθυνθεί στο µέλλον, τι θα πρέπει να κάνει και ποιον θα 

εξυπηρετεί. 

Εποµένως, η στρατηγική αποτελεί µια συγκεκριµένη προσέγγιση µε 

την οποία η διοίκηση µια επιχείρησης αναλαµβάνει να προβεί σε εκείνες τις 

ενέργειες, οι οποίες θα υποστηρίξουν την επίτευξη των σκοπών της, καθώς 

και την επίλυση των διαφόρων προβληµάτων, που θα προκύψουν µέσα από 

την προσπάθεια αυτή. Για να επιτευχθούν όµως αυτοί οι σκοποί, χρειάζεται 

η επιχείρηση να εξισορροπήσει τις δυνάµεις και τις αδυναµίες του 

εσωτερικού περιβάλλοντος µε τις παρουσιαζόµενες ευκαιρίες και απειλές 

του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αυτή η εξισορρόπηση αναφέρεται στην 

επιθυµητή στρατηγική της επιχείρησης, η οποία µέσα από τη διαδικασία 

του στρατηγικού µάνατζµεντ, οδηγεί στη καλύτερη δυνατή υλοποιήσιµη 

στρατηγική. 

Έτσι, η στρατηγική περιλαµβάνει την εξισορρόπηση των δυνάµεων 

και των αδυναµιών του οργανισµού µε τις παρουσιαζόµενες από το 

περιβάλλον ευκαιρίες και απειλές, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της 

επιχείρησης, ο οποίος τίθεται ανάλογα µε τις αξίες, φιλοδοξίες και τα 

πιστεύω των στελεχών της. 
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Τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής, που συνεισφέρουν στην 

επιτυχία αναφέρονται παρακάτω: 

1. Απλοί, συνεπείς και µακροπρόθεσµοι σκοποί. 

2. Σαφής κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης. 

3. Αντικειµενική εκτίµηση των πόρων της επιχείρησης. 

4. Αποτελεσµατική υλοποίηση της διαµορφούµενης στρατηγικής. 

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η στρατηγική εκπληρώνει 

τους ακόλουθους βασικούς διοικητικούς στόχους: 

1. Υποστήριξη της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων. 

2. Συντονισµός και Επικοινωνία. 

3. Η Στρατηγική σαν Σκοπός. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν εµφανιστεί µερικοί 

νέοι τρόποι σκέψεις οι οποίοι αφορούν τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό και 

το στρατηγικό µάνατζµεντ. Οι κύριες στρατηγικές αλλαγές µπορούν να 

διακριθούν σε πέντε φάσεις. 

1. Η επιθυµία της επιχείρησης για “Μακροχρόνιο 

Προγραµµατισµό”. 

2. Η επιθυµία της επιχείρησης για “Επιχειρησιακό 

Προγραµµατισµό”. 

3. Η επιθυµία της επιχείρησης για το “Σχεδιασµό 

Χαρτοφυλακίου”. 

4. Η επιθυµία της επιχείρησης για “Ανταγωνιστική Στρατηγική”. 

5. Η επιθυµία της επιχείρησης για την έννοια της “Αλυσίδας – 

Αξίας”. 

Σύµφωνα µε τον Porter καµία από τις επιχειρήσεις δεν µπορεί να 

αποκτήσει τα επιθυµητά κέρδη πάνω από το µέσο όρο του κλάδου µε το να 

δραστηριοποιείται χωρίς σχέδιο σε όλους τους τοµείς. Έτσι, προτείνει ότι τα 

διευθυντικά στελέχη πρέπει να επιλέγουν µια στρατηγική που µπορεί να 
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δώσει στην επιχείρηση κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, κάνοντας την 

να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της. Οι στρατηγικές αυτές 

αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω: 

1. Ηγεσίας Κόστους 

2. Διαφοροποίηση 

3. Εστίαση 

Η βασική ιδέα της στρατηγικής της ηγεσίας κόστους είναι να 

καταστήσει ανέφικτη µια πιθανή προσπάθεια των ανταγωνιστών της 

επιχείρησης να επιτύχουν επίσης χαµηλό κόστος παραγωγής του προϊόντος. 

Από την άλλη, η στρατηγική της διαφοροποίησης αποβλέπει στη 

δηµιουργία ενός µοναδικού προϊόντος (ή υπηρεσίας) ικανού να ξεχωρίσει 

την επιχείρηση στα µάτια του καταναλωτικού κοινού. Τέλος, η στρατηγική 

της εστίασης αποβλέπει στην επικέντρωση για την κατάληψη µιας 

ανταγωνιστικής θέσης σε ένα µικρό τµήµα της αγοράς γεγονός που µπορεί 

να επιτευχθεί είτε µε χαµηλό κόστος στην εκτέλεση ενός συγκεκριµένου 

έργου, είτε µε τη διαφοροποίηση για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση 

των αναγκών του έργου αυτού. 

Για να µπορέσουν να εκτελεστούν και να υλοποιηθούν οι 

στρατηγικές των επιχειρήσεων είναι απαραίτητος ένας συγκεκριµένος 

αριθµός συστηµάτων υποστήριξης των επιχειρηµατικών τους λειτουργιών. 

Η συνεχώς αυξανόµενη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις την αποθήκευση αρκετά µεγαλύτερου όγκου δεδοµένων 

σε σχέση µε το παρελθόν. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις διαθέτουν µια 

πληθώρα δυνατοτήτων και πηγών για τη συλλογή πληροφοριών που 

αφορούν τους πελάτες. Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους µπορούν 

να της προσφέρουν τη δυνατότητα για διαφοροποίηση µέσα στο δυναµικό 

επιχειρηµατικό χώρο. Επίσης, τα στοιχεία των πελατών αποτελούν πλέον 

“περιουσιακό στοιχείο” των επιχειρήσεων, το οποίο µε την κατάλληλη 

αξιοποίηση αποφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Εποµένως, εξαρτάται από 

τις δυνάµεις αλλά και τις ικανότητες που διαθέτει µια επιχείρηση, οι οποίες 

θα την βοηθήσουν να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία αυτά µε σκοπό να 
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δηµιουργήσει ξεχωριστά προϊόντα και καινοτόµες υπηρεσίες, που θα 

ξεχωρίζουν ως µοναδικά από τον εκάστοτε πελάτη. 

1.3. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πληροφορία 
Η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain 

Management) αποτελεί ένα σχετικά νέο και πολλά υποσχόµενο τοµέα της 

επιστήµης, µε µεγάλη επίδραση στην αποτελεσµατικότητα των σηµερινών 

επιχειρήσεων και στην ευρύτερη διασφάλιση των ποιοτικών διαδικασιών, 

στο ιδιαίτερα δυναµικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της σύγχρονης 

επιχειρηµατικότητας. Η διάδοσή της οφείλεται κατά κύριο λόγο στα 

ιδιαίτερα σηµαντικά αποτελέσµατα που επιφέρει, τόσο προς την 

κατεύθυνση της µείωσης του κόστους των επιχειρήσεων (διαµέσου του 

πληρέστερου ελέγχου των αποθεµάτων), όσο και προς την κατεύθυνση του 

βέλτιστου συντονισµού των διεργασιών της επιχείρησης, που συνδέονται µε 

τους προµηθευτές και τους διανοµείς. Με την ολοκληρωµένη εφαρµογή της 

διαχείρισης αυτής ο πελάτης µπορεί να αποκτήσει το προϊόν την κατάλληλη 

στιγµή, στην κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα και στην επιθυµητή τιµή, 

περιορίζοντας ουσιαστικά όλους εκείνους τους παράγοντες που αυξάνουν 

το κόστος του προϊόντος. Λέξεις κλειδιά στην πορεία για την επίτευξη των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων είναι η προσοµοίωση διαδικασιών 

(simulation procedures), οι ενέργειες προστιθέµενης αξίας (value added 

activities), τα σηµεία πώλησης (point of sale), η απόδοση της επένδυσης 

(Return Of Investment, R.O.I) κ.α. Στην εποχή της νέας τεχνολογίας, της 

νέας οικονοµίας και της παγκοσµιοποίησης ο επιτυχής έλεγχος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, δίχως την προσεκτικά σχεδιασµένη και 

εφαρµοσµένη παρουσία της πληροφοριακής τεχνολογίας, αποτελεί χωρίς 

υπερβολή µία ουτοπία. Τα Συστήµατα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

(Supply Chain Management Systems) εµφανίζονται στα σύγχρονα 

επιχειρηµατικά δρώµενα µε διάφορες µορφές, από το σχεδιασµό της 

παραγωγής έως την µεταφορά του προϊόντος µέχρι τον τελικό καταναλωτή. 

Η πολυµορφία αυτή δηµιουργεί συχνά και ίσως όχι άδικα, σύγχυση σε ένα 

πλήθος επιχειρήσεων οι οποίες ενώ ενδιαφέρονται να εφαρµόσουν τέτοιου 
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είδους ολοκληρωµένες εφαρµογές τελικά ακολουθούν λανθασµένες 

πρακτικές υλοποίησης. 

Εποµένως, η ταχύτητα ανταπόκρισης στις συνεχώς αυξανόµενες 

απαιτήσεις της αγοράς εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την σωστή ροή 

της πληροφορίας σε όλο το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακόµα, τα 

τµήµατα µιας επιχείρησης που εµπλέκονται για την οµαλή λειτουργία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι αρκετά για να αναλογιστούµε τη χρησιµότητα 

της σωστής πληροφόρησης και την αποφυγή τυχόν σύγχυσης, που µπορεί 

να προκαλέσει αρκετά προβλήµατα στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

της επιχείρησης. Ενδεικτικά οι πληροφορίες που µπορούµε να αντλήσουµε 

από µια εφοδιαστική αλυσίδα αναφέρονται σε πληροφορίες προµηθευτών, 

πληροφορίες ζήτησης, πληροφορίες προσφοράς, πληροφορίες παραγωγής, 

πληροφορίες διανοµής και πληροφορίες για την εξυπηρέτηση των πελατών. 

Η άµεση και έγκαιρη συγκέντρωση των παραπάνω πληροφοριών οδηγεί 

στην αποτελεσµατικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εύρυθµη 

λειτουργία της, προσφέροντας στην επιχείρηση πληθώρα λύσεων. 

1.4. Δεδοµένα και Στοιχεία Πληροφοριών 
Τα δεδοµένα µπορούµε να τα ορίσουµε ως µια παράσταση 

γεγονότων και εννοιών σε τυποποιηµένη µορφή µε κύριο σκοπό την 

επικοινωνία. Η επεξεργασία των δεδοµένων πραγµατοποιείται από τον 

άνθρωπο µε τη χρήση ενός ηλεκτρονικού µέσου.  

Από την άλλη µεριά, η πληροφορία αποτελεί αποτέλεσµα της 

επεξεργασίας των δεδοµένων και η πληροφόρηση το τελικό συνολικό 

αποτέλεσµα σε αξιοποιήσιµη µορφή. Ο αριθµός των δεδοµένων επιδρά 

στην έξοδο της πληροφορίας. Όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθµός τόσο 

αµεσότερη και έγκαιρη είναι η πληροφορία, γεγονός που την καθιστά πιο 

αποτελεσµατική. Τα δεδοµένα χρειάζεται να έχουν την κατάλληλη µορφή 

για να παράξουν κάποια χρήσιµη και αξιοποιήσιµη πληροφορία. Τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τα δεδοµένα αναφέρονται 

παρακάτω: 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SAP 
R/3 ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 20 
	  

1. Έγκαιρα 

2. Επίκαιρα 

3. Ακριβή 

4. Σαφή 

5. Περιεκτικά 

6. Κατάλληλα 

7. Πλήρη 

8. Προσιτά 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ο κύκλο ζωής των δεδοµένων 

για να µπορούµε να έχουµε την ακριβή εικόνα για την αποτελεσµατικότητα 

της πληροφορίας. Ο κύκλος ζωής των δεδοµένων αποτελείται από τα 

παρακάτω στάδια: 

1. Δηµιουργία 

2. Καταστροφή 

3. Αποθήκευση 

4. Ταξινόµηση 

5. Μεταφορά 

6. Επανάκτηση 

7. Αναπαραγωγή 

8. Αξιολόγηση 

9. Ανάλυση 

10. Σύνθεση 

Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται η δηµιουργία της πληροφορίας, η 

οποία µε τη σειρά της αξιολογείται, επεξεργάζεται και αποθηκεύεται 

ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη. 

Τέλος, για να µπορέσει να αξιολογηθεί και να χρησιµοποιηθεί η 

πληροφορία από τα στελέχη της επιχείρησης, είναι αναγκαίο να έχει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Κατάλληλη 

2. Επίκαιρη 
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3. Αντικειµενική 

4. Άµεση 

5. Ακριβής 

6. Προσιτή 

7. Πλήρης 

8. Σαφής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

2.1. Εισαγωγή 
Παραδοσιακά οι συντελεστές παραγωγής αποτελούνταν από το 

κεφάλαιο, το ανθρώπινο δυναµικό και τη γη. Πρόσφατα, στους συντελεστές 

παραγωγής προστέθηκε και η πληροφορία. Χωρίς έγκαιρη και έγκυρη 

πληροφορία πολλές επιχειρήσεις δεν θα µπορούσαν να επιτύχουν τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα. 

Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα βασίζονται στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες 

συλλέγουν, αποθηκεύουν, αναλύουν και διαχέουν δεδοµένα και 

πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουν τις λειτουργίες µιας 

επιχείρησης και εξάγουν τις πληροφορίες που χρειάζεται η διοίκηση της για 

να πάρει αποτελεσµατικότερες και ποιοτικότερες αποφάσεις. Τα 

πληροφοριακά συστήµατα εκτός από τους υπολογιστές περιλαµβάνουν τους 

ανθρώπους, οι οποίοι συλλέγουν και χρησιµοποιούν τις πληροφορίες, τις 

διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για την καταγραφή, την οργάνωση και 

την χρήση των πληροφοριών και τα µέσα στα οποία καταχωρούνται οι 

παραγόµενες πληροφορίες. 

Η χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων από µια επιχείρηση έχει 

πολλαπλές επιδράσεις τόσο στους εργαζόµενους όσο και στην κοινωνία. 

Εποµένως, η µελέτη των πληροφοριακών συστηµάτων απαιτεί µια 

σηµαντική και διεπιστηµονική προσέγγιση. 
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2.2. Οι Κατηγορίες των Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Τα Πληροφοριακά Συστήµατα µπορούν να χωριστούν σε 

διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες µπορούν να χωριστούν ανάλογα µε τον 

σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκαν και τον σκοπό τον οποίο 

εξυπηρετούν. Κάθε πληροφοριακό σύστηµα χαρακτηρίζεται από την 

µοναδικότητα ως προς τη χρήση του και προσδιορίζεται από τις λειτουργίες 

του, τις τεχνολογίες που χρησιµοποιεί, τις εργασιακές δοµές που δηµιουργεί 

και υποστηρίζει, το βαθµό στον οποίο εµπλέκεται ο ανθρώπινος 

παράγοντας, τη βαρύτητα του συστήµατος στη ίδια την επιχείρηση και το 

είδος των πληροφοριών που εξάγει. Τα Πληροφοριακά Συστήµατα στην 

Επιχείρηση µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση την Οργανωτική Δοµή 

(Διοικητικό Επίπεδο), τις Ενέργειες/Λειτουργίες που υποστηρίζουν και τις 

Επιχειρησιακές Διαδικασίες που εξυπηρετούν. Επιπρόσθετα, µε γνώµονα 

την τεχνολογική χροιά τους µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση την 

Παρεχόµενη Υποστήριξη και την Αρχιτεκτονική του Συστήµατος.

 

Γράφηµα 1: Επίπεδα οργάνωσης και κλάδοι λειτουργίας 

2.2.1. Κατηγοριοποίηση Εταιρικών Πληροφοριακών 

Συστηµάτων µε βάση το Διοικητικό Επίπεδο που 

Εξυπηρετούν 

Στις επιχειρήσεις διακρίνουµε τέσσερις βασικές κατηγορίες 

συστηµάτων πληροφορικής, οι οποίες χωρίζονται ανάλογα µε το 
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οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο του οργανισµού που εξυπηρετούν. 

Ειδικότερα: 

• Συστήµατα Επιπέδου Λειτουργιών (Operation – level 

systems): Υποστηρίζουν διαχειριστές λειτουργιών 

(operational managers), παρακολουθώντας τις βασικές 

δραστηριότητες και συναλλαγές ενός οργανισµού. Μέσω 

των συστηµάτων αυτών διαχειριζόµαστε Πωλήσεις, 

Αποδείξεις, Καταθέσεις, Μισθοδοσία κτλ. 

• Συστήµατα Γνωστικού Επιπέδου (Knowledge based 

systems): Περιλαµβάνουν συστήµατα αυτοµατισµού 

γραφείου, υποστήριξης οµάδων και έµπειρα συστήµατα. Με 

τα συστήµατα αυτά οι εργάτες γνώσεις έχουν στόχο την 

εισαγωγή νέων γνώσεων στον οργανισµό για εξάλειψη 

χρονοβόρων διαδικασιών ή την απλούστευση άλλων και την 

υποβοήθηση όσων ασχολούνται µε τη διαχείριση δεδοµένων 

και πληροφοριών µέσα στον οργανισµό. Αναπτύχθηκαν µε 

την καθολική εξάπλωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στους οργανισµούς τα τελευταία χρόνια 

όταν προστέθηκε ένα ακόµη επίπεδο, πριν από το 

λειτουργικό επίπεδο το αποκαλούµενο γνωστικό επίπεδο. 

• Συστήµατα Επιπέδου Διοίκησης (Management – level 

systems): Εξυπηρετούν τον έλεγχο, την παρακολούθηση και 

την λήψη αποφάσεων. Επιτρέπουν απαντήσεις στην 

ερώτηση: “Λειτουργούν τα πράγµατα όπως πρέπει στην 

επιχείρηση;” Μερικές φορές εξυπηρετούν και µη – συνήθη 

λήψη αποφάσεων απαντώντας σε υποθετικές ερωτήσεις 

(“What if questions”). 

• Συστήµατα Επιπέδου Στρατηγικής (Strategy – level 

systems): Βοηθούν Στελέχη Διοίκησης σε υψηλό επίπεδο στο 

να λάβουν αποφάσεις στρατηγικής. Εξυπηρετούν την 

αντιστοίχηση των δεδοµένων στο εξωτερικό περιβάλλον (πχ. 

Αγορές, Χρηµατιστήρια) µε υπάρχουσες δυνατότητες του 
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οργανισµού. Μέσω των συστηµάτων αυτών απαντώνται 

ερωτήσεις του τύπου: Ποιες είναι οι τάσεις στη βιοµηχανία; 

Ποια θα είναι τα επίπεδα ανεργίας στα επόµενα 3 χρόνια; Τι 

είδους προϊόντα πρέπει να παραχθούν; 

Μια άλλη σχετική προσέγγιση ως προς την κατηγοριοποίηση 

των Πληροφοριακών Συστηµάτων στην επιχείρηση είναι: 

I. Transaction Processing Systems (TPS): Βασικά 

Επιχειρησιακά Συστήµατα που έχουν να κάνουν µε 

καθηµερινές επιχειρησιακές λειτουργίες. Συστήµατα 

βασισµένα σε υπολογιστές που παρακολουθούν και 

αποθηκεύουν τις καθηµερινές συναλλαγές που απαιτούνται 

για τη λειτουργία µιας επιχείρησης. Ένα κλασικό σύστηµα 

διαχείρισης συναλλαγών είναι το σύστηµα µισθοδοσίας. 

II. Management Information Systems (MIS): Εξυπηρετούν το 

Επίπεδο Διοίκησης. Δέχονται σαν είσοδο (input) µεγάλο 

όγκο δεδοµένων συναλλαγών. Επεξεργάζονται τα δεδοµένα 

µε βάση απλά µοντέλα και παράγουν σαν έξοδο (output) 

συγκεντρωτικές αναφορές. Χρήστες των συστηµάτων αυτών 

είναι οι middle managers δηλαδή στελέχη διοίκησης µεσαίου 

επιπέδου. Ένα κλασικό παράδειγµα ενός τέτοιου συστήµατος 

συνιστά τα συστήµατα παραγωγής ετήσιου προϋπολογισµού 

µιας εταιρείας. 

III. Decision – Support Systems (DSS): Αφορούν το επίπεδο 

διοίκησης. Δέχονται σαν είσοδο δεδοµένα επιπέδου 

συναλλαγών (Transaction level data), τα επεξεργάζονται 

αλληλεπιδραστικά και παράγουν ως έξοδο ανάλυση 

αποφάσεων. Χρήστες των συστηµάτων αυτών είναι στελέχη 

και σύµβουλοι διοίκησης. 

IV. Executive Support Systems (ESS): Οι είσοδοι των 

συστηµάτων αυτών είναι συγκεντρωτικά δεδοµένα πάνω στα 

οποία πραγµατοποιείται αλληλεπιδραστική επεξεργασία. Οι 
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έξοδοι των συστηµάτων αυτών είναι προβλέψεις που 

σχετίζονται µε τη µακρόπνοη – µακροχρόνια στρατηγική της 

εταιρείας. Οι χρήστες των συστηµάτων αυτών είναι 

επιτελικά στελέχη. Τα συστήµατα ESS είναι σχεδιασµένα µε 

τρόπο που ικανοποιούν τις προσωπικές ανάγκες λήψεις 

αποφάσεων ενός επιτελικού στελέχους. Επιτρέπουν στον 

CEO να έχει πρόσβαση σε κάθε επίπεδο – πτυχή της 

επιχείρησης, είναι όµως αρκετά ακριβά στη συντήρηση και 

λειτουργία τους και απαιτούν σηµαντικό αριθµό 

προσωπικού. Τα συστήµατα των διαφόρων επιπέδων 

µπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες µεταξύ τους. 

2.2.2. Κατηγοριοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων µε βάση 

τις λειτουργίες 

Με βάση τις εταιρικές λειτουργίες που εξυπηρετούν τα συστήµατα 

πληροφορικής µπορούν να κατηγοριοποιηθούν και σε: 

I. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ – Sales and 

Marketing Systems: Βασικές λειτουργίες των συστηµάτων 

αυτών συνιστούν η διαχείριση πωλήσεων (sales 

management), η έρευνα αγοράς (marketing research), η 

προώθηση προϊόντων (promotion), η τιµολόγηση (pricing), η 

διαχείριση νέων προϊόντων (new products). Αντίστοιχα 

βασικές εφαρµογές του αποτελούν τα συστήµατα έρευνας 

αγοράς (market research system) τα συστήµατα πωλήσεων 

και πληροφοριών παραγγελιών (sales order info system) και 

τα συστήµατα τιµολόγησης (pricing system). 

II. Συστήµατα Υποστήριξης Παραγωγής – Manufacturing 

and Production Systems: Κύριες λειτουργίες των 

συστηµάτων αυτών είναι ο προγραµµατισµός αγοράς 

υλικών, η παράδοση, και οι λειτουργίες παραγωγής. 

Αντιπροσωπευτικές εφαρµογές του είναι ο σχεδιασµός 
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πόρων, υλικών, τα συστήµατα ελέγχου αγορών, τα 

συστήµατα engineering καθώς και τα συστήµατα ποιοτικού 

ελέγχου παραγωγής. 

III. Συστήµατα Χρηµατοοικονοµικών και Λογιστικής – 

Financing and Accounting Systems: Στις κύριες 

λειτουργίες τους περιλαµβάνονται προϋπολογισµοί, 

τιµολόγηση – χρέωση, λογιστικές λειτουργίες. 

Αντιπροσωπευτικές εφαρµογές συνιστούν οι λογαριασµοί 

προς πληρωµή οι προϋπολογισµοί και η διαχείριση 

οικονοµικών πόρων. 

IV. Συστήµατα Ανθρώπινων Πόρων – Human Resource 

Systems: Κύριες λειτουργίες είναι τα αρχεία προσωπικού, τα 

benefits προσωπικού, οι αποζηµιώσεις προσωπικού 

(compensations), οι εργασιακές σχέσεις (labor relations) και 

η εκπαίδευση (training). Οι κύριες εφαρµογές τους 

περιλαµβάνουν τη µισθοδοσία, τη διαχείριση πληροφοριών 

εργαζοµένων, τα συστήµατα παροχών, τα συστήµατα 

εξέλιξης/καριέρας (Career path systems) καθώς και τα 

συστήµατα εκπαίδευσης (personnel training systems). 

2.2.3. Πληροφοριακά Συστήµατα και Επιχειρησιακές 

Διαδικασίες 

Ανεξάρτητα από τη λειτουργικότητά τους τα πληροφοριακά 

συστήµατα σε µια επιχείρηση οφείλουν να εξυπηρετούν επιχειρησιακές 

διαδικασίες. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες µπορούν να ειπωθούν ως: 

• Ο τρόπος µε τον οποίο η δουλειά οργανώνεται, σχεδιάζεται, 

παρακολουθείται προκειµένου να παραχθεί προϊόν ή 

υπηρεσία. 

• Συγκεκριµένες ροές πληροφοριών, υλικών, γνώσης και 

δραστηριοτήτων. 

• Μοναδικοί τρόποι για συντονισµό εργασιών πληροφοριών 

και γνώσης. 
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• Τρόποι µε τους οποίους η διοίκηση επιλέγει να συντονίζει τη 

λειτουργία της επιχείρησης. 

Μερικά παραδείγµατα επιχειρησιακών διαδικασιών στις διάφορες 

λειτουργικές περιοχές είναι: 

• Στον τοµέα πωλήσεων και µάρκετινγκ (sales and 

marketing): Αναγνώριση Πελατών, Διευκόλυνση Γνώσης 

Πελατών, Πώληση Προϊόντος. 

• Στον τοµέα οικονοµικών και λογιστικής (Finance and 

accounting): Πληρωµή Πιστωτών, Δηµιουργία Οικονοµικών 

Στοιχείων, Διαχείριση Λογαριασµών. 

• Στον τοµέα των ανθρώπινων πόρων (Human Resources): 

Πρόσληψη εργαζοµένων, Εκτίµηση απόδοσης εργαζοµένων, 

Εγγραφή – Ένταξη εργαζοµένου σε σχέδιο παροχών. 

Τα πληροφοριακά συστήµατα δίνουν τη δυνατότητα στους 

οργανισµούς να επιτυγχάνουν µεγάλη αποτελεσµατικότητα και 

αποδοτικότητα, αυτοµατοποιώντας τµήµατα των επιχειρησιακών 

διαδικασιών και δοµών τους. Επίσης, συνεισφέρουν στη διαδικασία 

επανεξέτασης και αναδιάρθρωσης διαδικασιών, µε στόχο τη συνεχή 

βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας. 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες αφορούν διάφορες λειτουργικές 

περιοχές και σε πολλές περιπτώσεις είναι διαλειτουργικές  (Cross-

Functional) ξεπερνώντας τα στενά όρια συγκεκριµένων λειτουργικών 

περιοχών όπως Sales, Marketing, Manufacturing, έρευνας και ανάπτυξης. 

Οι διαδικασίες αυτές χρησιµοποιούν εργαζοµένους και διάφορους πόρους 

διαφορετικών ρόλων και ειδικοτήτων για την ολοκλήρωση κάποιου 

τµήµατος µιας εκτελούµενης εργασίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα 

τέτοιου τύπου διαδικασίας είναι η ολοκλήρωση µια παραγγελίας. 
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Γράφηµα 2: Ολοκλήρωση των λειτουργιών πολλαπλών πληροφοριακών συστηµάτων 

Ακόµα, υπάρχουν εταιρικές εφαρµογές και συστήµατα 

πληροφορικής (enterprise applications and systems) που δεν περιορίζονται 

σε κάποια συγκεκριµένη λειτουργική περιοχή αλλά είναι σχεδιασµένες µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίξουν την οργάνωση και ολοκλήρωση 

πολλαπλών επιχειρησιακών διαδικασιών στα πλαίσια ενός οργανισµού. Οι 

εταιρικές αυτές εφαρµογές περιλαµβάνουν: 

I. Συστήµατα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

(Enterprise Resource Planning Systems): Τα συστήµατα 

διαχείρισης εταιρικών πόρων (Enterprise systems, enterprise 

resource planning systems) παρέχουν ένα ενιαίο 

πληροφοριακό σύστηµα για το συντονισµό και την 

ολοκλήρωση των σηµαντικότερων διαδικασιών ενός 

οργανισµού. Πληροφορίες που είναι διάσπαρτες σε διάφορα 

πληροφοριακά συστήµατα, είναι δυνατόν µέσω ενός ERP να 

διακινούνται οµοιόµορφα µέσα στον οργανισµό, και κατά 

συνέπεια να είναι διαθέσιµες σε όλες τις διαδικασίες της 

εταιρείας ανεξάρτητα από την λειτουργική περιοχή (πχ. 

manufacturing, accounting, human resources). Μέσα σε ένα 

οργανισµό υπάρχουν λειτουργίες κάθε µια από τις οποίες 

πραγµατοποιεί δική της χρήση των πληροφοριακών 

συστηµάτων, ενώ έξω από τα όρια του οργανισµού υπάρχουν 

πελάτες και προµηθευτές. 
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Τα ERP αλλάζουν ριζικά την παραδοσιακή εικόνα ενός 

οργανισµού, στο πλαίσιο του οποίου τα πληροφοριακά 

συστήµατα που υποστηρίζουν τις διάφορες λειτουργίες 

λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα. 

Τα συστήµατα ERP βοηθούν στην ενοποίηση των εταιρικών 

δοµών και του οργανισµού συνολικότερα. Ένα από τα 

πλεονεκτήµατα της ενοποίησης αυτής είναι ότι η διοίκηση 

µπορεί να έχει άµεση πρόσβαση στο σύνολο της γνώσης που 

αφορά στο οργανισµό (Firm wide knowledge-based 

management processes). Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι 

ένα ERP συνιστά µια ενοποιηµένη τεχνολογική πλατφόρµα 

για όλο τον οργανισµό. Παράλληλα, επιτρέπει τη δηµιουργία 

πιο αποτελεσµατικών και πελατοκεντρικών διαδικασιών. 

Εκτός από πλεονεκτήµατα η εγκατάσταση ενός ERP είναι 

συνυφασµένη και µε πλειάδα προκλήσεων. Κατ ‘αρχήν είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός ERP, 

µια και στις περισσότερες περιπτώσεις συνεπάγεται 

σηµαντικές αλλαγές στο τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί µια 

επιχείρηση. Υπάρχουν ακόµα τεχνολογικές προκλήσεις, µια 

και τα συστήµατα ERP, απαιτούν πολύπλοκο λογισµικό και 

σηµαντικές επενδύσεις σε χρόνο, χρήµα και εξειδίκευση. 

Τέλος, το γεγονός ότι ένα ERP οδηγεί σε κεντροποιηµένη 

οργάνωση και λήψη αποφάσεων µπορεί να δηµιουργήσει 

προβλήµατα, καθώς η κεντροποιηµένη οργάνωση δεν είναι 

σε όλες τις περιπτώσεις ο κατάλληλος τρόπος λειτουργίας 

µιας επιχείρησης. 

II. Συστήµατα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply 

chain management systems): Τα συστήµατα αυτά 

επιτυγχάνουν στενή σύνδεση και συντονισµό 

δραστηριοτήτων σχετικών µε την αγορά, δηµιουργία και 

διακίνηση κάποιου προϊόντος. Ενοποιούν προµηθευτές, 

παραγωγούς, µεταπωλητές, διακινητές και πελάτες, 
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µειώνοντας χρόνο, επιπρόσθετη προσπάθεια, και κόστος 

αποθήκευσης – αποθήκης για το νέο προϊόν. Ένα σύστηµα 

SCM συνιστά ένα δίκτυο οργανισµών – εταιρειών και 

επιχειρησιακών διαδικασιών. Το δίκτυο αυτό βοηθά στην 

προµήθεια των υλικών και τη µετατροπή τους σε προϊόντα, 

βοηθά τη διανοµή – διακίνηση των προϊόντων στους 

πελάτες, ενώ περιλαµβάνει και reverse logistics – δηλαδή 

προϊόντα και πληροφορίες από τον αγοραστή πίσω στον 

πωλητή. Τα οφέλη ενός SCM συστήµατος µπορούν να 

συνοψιστούν στα εξής: 

1. Επιτρέπει καλύτερες αποφάσεις δηλαδή πότε και τι να 

παράγεις και διακινήσεις. 

2. Διευκολύνει την άµεση – ταχεία αποστολή παραγγελιών. 

3. Επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάστασης των 

παραγγελιών. 

4. Διευκολύνει των έλεγχο αποθεµάτων, διαθεσιµότητας καθώς 

και την παρακολούθηση των αποθεµάτων. 

5. Οδηγεί σε µείωση του κόστους αποθήκευσης, µεταφοράς και 

απόθεσης. 

6. Διευκολύνει την παρακολούθηση των παραδόσεων. 

7. Επιτρέπει σχεδιασµό µε βάση τις πραγµατικές απαιτήσεις 

των πελατών. 

8. Διευκολύνει την ταχεία – άµεση µετάδοση αλλαγών που 

αφορούν στο σχεδιασµό προϊόντων. 

III. Συστήµατα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (Customer 

Relationship Management Systems): Τα συστήµατα 

διαχείρισης σχέσεων µε πελάτες (CRM) διαχειρίζονται όλους 

τους τρόπους µε τους οποίους οι εταιρείες επικοινωνούν µε 

υπάρχοντες και πιθανούς (µελλοντικούς) πελάτες. 

Αποτελούν ένα βασικό εργαλείο και συστατικό στοιχείο της 

επιχειρηµατικής και τεχνολογικής στρατηγικής ενός 

οργανισµού, µια και επιτυγχάνουν την ολοκληρωµένη 
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παρακολούθηση και εξυπηρέτηση του πελάτη. Ένα CRM 

παρέχει στον τελικό χρήστη του µια ενοποιηµένη εικόνα του 

πελάτη σε όλες τις πτυχές των επαφών και συναλλαγών του 

µε την εταιρεία, ενοποιώντας πληροφορίες για τον πελάτη 

που προέρχονται από πολλαπλές πηγές. Παράλληλα ένα 

σύστηµα CRM παρέχει εργαλεία για την ανάλυση των 

παραπάνω πληροφοριών. 

IV. Συστήµατα Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management 

Systems): Τα συστήµατα διαχείρισης γνώσης υποστηρίζουν 

τη δηµιουργία γνώσης, την ανακάλυψη, εξόρυξη και 

κωδικοποίηση γνώσης, την κοινή χρήση γνώσης, καθώς και 

την κατανοµή και διανοµή γνώσης στο πλαίσιο ενός 

οργανισµού. Συλλέγουν πληροφορίες – γνώση και την 

καθιστούν διαθέσιµη όταν και όποτε είναι απαραίτητη. 

Ακόµη, υποστηρίζουν επιχειρηµατικές διαδικασίες και 

αποφάσεις διοίκησης, ενώ επιτρέπουν και διευκολύνουν τη 

σύνδεση της επιχείρησης µε εξωτερικές πηγές γνώσης. 

Τέλος, υποστηρίζουν διαδικασίες για την απόκτηση, 

αποθήκευση, χρήση, κατανοµή, διανοµή και εφαρµογή της 

γνώσης µέσα στον οργανισµό. 

2.3. Οι Στόχοι των Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Τα πληροφοριακά συστήµατα υιοθετούνται από την επιχείρηση, 

αφενός για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα και αφετέρου για 

να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της. Τα πλεονεκτήµατα που 

απορρέουν από τη χρήση των διαφόρων τύπων των πληροφοριακών 

συστηµάτων περιγράφονται παρακάτω: 

1. Η επιχείρηση µπορεί να γνωρίζει τις δυνάµεις και τις αδυναµίες 

της λόγω των αναφορών εσόδων, της επίδοσης των εργαζοµένων 

και άλλα. Το γεγονός αυτό µπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση 

να βελτιώσει τις επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες της. 
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2. Δίνει µια γενική εικόνα της επιχείρησης και λειτουργεί ως 

εργαλείο επικοινωνίας και προγραµµατισµού. 

3. Η διαθεσιµότητα των δεδοµένων των πελατών και η ανάδραση 

(feedback) βοηθούν την επιχείρηση να οργανώνει τις 

επιχειρησιακές της διαδικασίες µε βάσει τις ανάγκες του πελάτη. 

Η αποτελεσµατική διαχείριση των δεδοµένων των πελατών 

βοηθά την επιχείρηση στο να κάνει άµεσες κινήσεις σε επίπεδο 

µάρκετινγκ και προώθησης. 

4. Οι πληροφορίες θεωρούνται ένα πολύ σηµαντικό “πλεονέκτηµα” 

για κάθε επιχείρηση στο µοντέρνο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο 

καταναλωτής αγοράζει σύµφωνα µε τις τάσεις που επικρατούν 

και οι συµπεριφορές τους µπορούν να προβλεφθούν αναλύοντας 

τις πωλήσεις και τις αναφορές των εσόδων από κάθε λειτουργικό 

µέρος της επιχείρησης. 

2.4. Ο Ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Σήµερα, οι επιχειρήσεις προσπαθούν µε κάθε τρόπο να 

αξιοποιήσουν µε το καλύτερο δυνατό τρόπο τις πληροφορίες που 

αποκοµίζουν από το πληροφοριακό σύστηµα που έχουν υιοθετήσει. Τα 

στελέχη των επιχειρήσεων προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν όσο το 

δυνατόν καλύτερα τις παραγόµενες πληροφορίες όχι µόνο για τις 

καθηµερινές λειτουργίες ρουτίνας της επιχείρησης αλλά και για τις πιο 

πολύπλοκες διαδικασίες, όπως είναι η λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

Εποµένως, η σπουδαιότητα της χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων 

µπορούµε να αναφέρουµε ότι είναι οι εξής: 

1. Η συλλογή και η αποθήκευση δεδοµένων που 

διαµορφώνονται σε χρήσιµες πληροφορίες. 

2. Η παροχή άµεσης και έγκαιρης πληροφόρησης στους 

εργαζοµένους. 

3. Η παροχή στρατηγικής σηµασίας πληροφόρησης στα 

ανώτατα στελέχη. 
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4. Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πληροφοριών που 

προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. 

5. Η συνεχείς εκπαίδευση των εργαζοµένων. 

6. Η βελτίωση του ελέγχου και της διοίκησης των 

εργαζοµένων. 

7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

8. Αύξηση της παραγωγικότητας. 

9. Μείωση του άµεσου κόστους λειτουργιών µε την 

αντικατάσταση χρονοβόρων χειρωνακτικών διαδικασιών 

επεξεργασίας δεδοµένων. 

10. Μείωση του κόστους συναλλαγών µε την αξιοποίηση της 

ταχύτητα επεξεργασίας των δεδοµένων. 

2.5. Ανάπτυξη και Ανάλυση Πληροφοριακού Συστήµατος 
Ανάλυση είναι µια συνεχόµενη µελέτη, η οποία αποτελείται από 

λεπτοµερείς µεθόδους συλλογής, οργανώσεως και εκτιµήσεως 

πληροφοριών που διαχέονται µέσα σε έναν Οργανισµό, µε κύριο 

αντικειµενικό σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου της 

λειτουργίας του και µε κύριο µέσο τη χρήση ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

Σχεδίαση είναι η χρησιµοποίηση και η περιγραφή της φύσεως και 

του περιεχοµένου των παραστατικών εντύπων ή µέσων εισόδου, των 

αρχείων (files) και των µέσων εξόδου του υπολογιστή. Η σχεδίαση 

περιλαµβάνει ακόµη και την Οργάνωση του τρόπου αλληλεπιδράσεως, µε 

κύριο αντικειµενικό στόχο την ανάπτυξη ενός νέου ή βελτιωµένου 

σύγχρονου συστήµατος επεξεργασίας στοιχείων πληροφοριών. 

Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος διακρίνεται σε 

διάφορες φάσεις. Οι φάσεις ανάπτυξης, οι οποίες αναφέρονται και ως 

κύκλος ζωής ενός πληροφοριακού συστήµατος, αναλύονται σε έξη 

επιµέρους στάδια. 
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1. Προκαταρκτική Εξέταση: Στη φάση αυτή αναγνωρίζεται το 

πρόβληµα και εξετάζεται η υπάρχουσα κατάσταση. Στη 

συνέχεια γίνεται ο καθορισµός του προβλήµατος καθώς και οι 

εναλλακτικές λύσεις και ακολουθεί η προετοιµασία µιας 

σύντοµης έκθεσης, όπου περιγράφονται τα αποτελέσµατα της 

προκαταρκτικής εξέτασης, των προτεινόµενων λύσεων και των 

σχεδίων µελλοντικής ανάπτυξης του συστήµατος. 

2. Ανάλυση του Συστήµατος: Στη φάση αυτή γίνεται η µελέτη του 

υπάρχοντος συστήµατος σε βάθος και προσδιορίζονται οι νέες 

απαιτήσεις. Η ανάλυση περιλαµβάνει τη συγκέντρωση των 

στοιχείων, την ανάλυση τους και την έκθεση ου συντάσσει ο 

αναλυτής του συστήµατος. 

3. Σχεδιασµός του Συστήµατος: Στη φάση αυτή σχεδιάζεται ένα 

εναλλακτικό πληροφοριακό σύστηµα. Στη φάση αυτή τίθεται ο 

προβληµατισµός της αποδοτικότητας και του κόστους του 

συστήµατος αφού η ποιότητα συνδέεται άµεσα µε υψηλότερο 

κόστος. Τέλος, πραγµατοποιείται η επιλογή της καλύτερη λύσης 

και γίνεται η συγγραφή της έκθεσης µε τις εναλλακτικές λύσεις, 

όπου παρατίθενται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 

αντίστοιχα. 

4. Ανάπτυξη του Συστήµατος: Στη φάση αυτή γίνεται η επένδυση 

σε νέο υλικό και λογισµικό για την ανάπτυξη και τη δοκιµή του 

νέου συστήµατος. Επίσης, στη φάση αυτή πραγµατοποιείται και 

η εκπαίδευση του προσωπικού  και ελέγχεται η λειτουργία του 

νέο συστήµατος. 

5. Υλοποίηση του Συστήµατος: Στη φάση αυτή γίνεται η 

εγκατάσταση του νέου πληροφοριακού συστήµατος και 

εκπαιδεύεται το προσωπικό πάνω στη λειτουργία του, 

παράλληλα ή σε πιλοτική φάση. 

6. Συντήρηση του Συστήµατος: Στη φάση αυτή πραγµατοποιείται 

η συνεχής αξιολόγηση και ρύθµιση του συστήµατος, 

προκειµένου να εξεταστεί η αποτελεσµατικότητα του. Τέλος, αν 
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αποδειχθεί ότι χρειάζεται αλλαγή σε ζωτικά µέρη γίνεται 

αναδιαµόρφωση. 

Οι παραπάνω έξι φάσεις χρησιµοποιούνται από τους επαγγελµατίες 

της πληροφορικής γνωστούς και ως αναλυτές συστηµάτων. Τα άτοµα αυτά 

µελετούν τα συστήµατα ενός οργανισµού µε σκοπό τον καθορισµό των 

ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν και τον τρόπο µε τον οποίο θα 

αξιοποιήσουν την τεχνολογία των υπολογιστών, ώστε να εφαρµοστούν 

αυτές οι ενέργειες. Στο σηµείο αυτό η συνεργασία µε τέτοιους ανθρώπους 

για την αξιολόγηση και µετατροπή µελετών ενός οργανισµού στον οποίο 

εργαζόµαστε είναι απαραίτητη. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον 

οποίο είναι απαραίτητο να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι έξι 

αυτές φάσεις λειτουργούν. Ούτως ή άλλως εµείς καλύτερα από 

οποιονδήποτε άλλο µπορούµε να αντιληφθούµε και να περιγράψουµε ότι 

χρειάζεται στη δική µας θέση εργασίας. Η ανάπτυξη ενός µεγάλου 

πληροφοριακού συστήµατος βασισµένη σε υπολογιστή απαιτεί τη 

συνεργασία των τελικών χρηστών, των αναλυτών συστηµάτων και των 

προγραµµατιστών. Οι τελευταίοι αναλαµβάνουν το τεχνικό µέρος της 

ανάπτυξης του λογισµικού. Επιπρόσθετα, η κατανόηση της µεθόδου αυτής 

βοηθά στη διεκπεραίωση των δικών µας εργασιών, στην επίλυση 

προβληµάτων που αφορούν µερικούς εργαζοµένους και τέλος µας φέρνει 

πιο κοντά στον κόσµο της πληροφορικής δίνοντας µας την δυνατότητα να 

είµαστε απαραίτητοι στον οργανισµό µας.  

Φάση 1 – Προκαταρκτική Εξέταση: Στην προκαταρκτική εξέταση 

τα προβλήµατα περιγράφονται συνοπτικά και προτείνονται διάφορες 

λύσεις. Στην πρώτη αυτή φάση εξετάζεται η ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου 

πληροφοριακού συστήµατος. Αυτό βασίζεται κυρίως στις ερωτήσεις προς 

κάποιο τελικό χρήστη ή διευθυντή ο οποίος θέλει κάποια πληροφορία η 

οποία τώρα δεν παρέχεται από το σύστηµα. Στη φάση 1 ο τελικός χρήστης 

ή ο αναλυτής απασχολείται µε τρεις δουλειές: 

I. Συνοπτική περιγραφή του συστήµατος. 

II. Εναλλακτικές λύσεις. 
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III. Προετοιµασία µιας έκθεσης. Με βάση αυτή την έκθεση η 

διοίκηση αποφασίζει αν θα επεξεργαστεί µε περισσότερες 

λεπτοµέρειες το θέµα. 

Ο καθορισµός του προβλήµατος σηµαίνει την εξέταση της 

υπάρχουσας στο σύστηµα πληροφορίας. Ο προσδιορισµός της 

απαιτούµενης πληροφορίας, από ποιον, πότε και γιατί αυτή απαιτείται, 

γίνεται µέσω συνεντεύξεων και παρατήρησης. Αν το πληροφοριακό 

σύστηµα είναι µεγάλο τότε η έρευνα αυτή γίνεται από τους αναλυτές. Σε 

αντίθετη περίπτωση γίνεται από τους τελικούς χρήστες. 

Εναλλακτικές λύσεις σηµαίνει να προταθούν κάποια απλά σχέδια 

σαν διαφορετικές λύσεις της σηµερινή κατάστασης. 

Με την προετοιµασία της συνοπτικής έκθεσης οι αναλυτές ή οι 

τελικοί χρήστες θα πρέπει να δηµιουργήσουν µια έκθεση στην οποία θα 

περιγράφονται περιληπτικά τα αποτελέσµατα της προκαταρκτικής 

εξέτασης, των προτεινόµενων λύσεων και των σχεδίων µελλοντικής 

ανάπτυξης του συστήµατος. Το έγγραφο αυτό παρουσιάζεται στην 

διοίκηση, η οποία αποφασίζει κατά πόσο θα προχωρήσει στην δεύτερη 

φάση, δηλαδή στην ανάλυση του συστήµατος. 

Φάση 2 – Ανάλυση Συστήµατος: Στη φάση αυτή εξετάζεται σε 

βάθος το τρέχον σύστηµα και καθορίζονται οι νέες απαιτήσεις, µε τη 

συλλογή δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά αναλύονται και καθορίζονται οι 

απαιτήσεις από το νέο σύστηµα. Ο σχεδιασµό πραγµατοποιείται στη Φάση 

3. Η ανάλυση περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: 

I. Συγκέντρωση στοιχείων. 

II. Ανάλυση των στοιχείων. 

III. Προετοιµασία συνοπτικής έκθεσης στην οποία 

περιγράφονται περιληπτικά τα στοιχεία που έχουν 

συγκεντρωθεί. 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SAP 
R/3 ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 37 
	  

Με τη συγκέντρωση στοιχείων ο αναλυτής ή ο χρήστης 

επεκτείνεται σχετικά µε τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν στη Φάση 1. 

Προσθέτει λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του τρέχον 

συστήµατος. Τα δεδοµένα συγκεντρώνονται τώρα όχι µόνο µέσω 

συνεντεύξεων και παρατηρήσεων αλλά και µε την εξέταση εντύπων όπως 

είναι τα σχεδιαγράµµατα του οργανισµού. Τα σχεδιαγράµµατα αυτά 

φανερώνουν τις λειτουργίες του οργανισµού καθώς και την ιεραρχία. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες µπορούν να επιτευχθούν µέσω 

ερωτηµατολογίων που µοιράζονται στους εργαζόµενους. 

Με την ανάλυση δεδοµένων καθορίζονται τα συγκεκριµένα 

βήµατα που θα ακολουθηθούν. Μια σειρά διαφορετικών διαγραµµάτων και 

πινάκων µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην ανάλυση. Παρακάτω 

παρατίθενται συνοπτικά τα βασικότερα: 

1. Διαγράµµατα Ροής Δεδοµένων 

2. Διάγραµµα Ροής Συστήµατος 

3. Διάγραµµα Πλέγµατος 

4. Πίνακες Αποφάσεων 

5. Κατάλογος Ελέγχου 

6. Μεθοδολογία Ανάλυσης 

7. HIPO Διαγράµµατα 

8. Αυτοµατοποιηµένα Εργαλεία Σχεδίασης 

Η έκθεση του αναλυτή συστηµάτων απευθύνεται στη διοίκηση. 

Περιγράφει τα αποτελέσµατα αυτής της φάσης, το τρέχον σύστηµα, τις 

απαιτήσεις του νέου συστήµατος και το πιθανό πρόγραµµα ανάπτυξης του. 

Εφόσον η διοίκηση συµφωνήσει, το έργο συνεχίζει στην επόµενη φάση του 

σχεδιασµού. 

Φάση 3 – Σχεδίαση Συστήµατος: Στη φάση αυτή ένα νέο ή 

εναλλακτικό πληροφοριακό σύστηµα σχεδιάζεται. Η φάση αυτή 

αποτελείται από τρία βήµατα: 
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1. Σχεδιασµός Εναλλακτικών Συστηµάτων: Στο βήµα αυτό 

εξετάζεται ο προβληµατισµός µεταξύ αποδοτικότητας και 

κόστους. Οι αναλυτές πρέπει πάντα να αναρωτιούνται κατά 

πόσο το προς σχεδίαση σύστηµα είναι υλοποιήσιµο 

2. Επιλογή της καλύτερης λύσης 

3. Συγγραφή της έκθεσης για τη φάση σχεδιασµού: Στο βήµα 

αυτό παρουσιάζονται στη διοίκηση τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης (εναλλακτικές λύσεις, πλεονεκτήµατα, 

µειονεκτήµατα, προτεινόµενη λύση) 

Φάση 4 – Ανάπτυξη Συστήµατος: Στη φάση ανάπτυξης, 

αγοράζεται νέο υλικό και λογισµικό το οποίο αναπτύσσεται και ελέγχεται. 

Η φάση αυτή ξεκινάει όταν έχει επιλεχθεί η προτεινόµενη µέσα από τις 

εναλλακτικές λύσεις. Αυτή η φάση περιλαµβάνει τέσσερα βήµατα: 

1. Ανάπτυξη Λογισµικού: Τα προγράµµατα για τις εφαρµογές 

του πληροφοριακού συστήµατος µπορούν είτε να 

αγοραστούν είτε να σχεδιαστούν από την αρχή µε βάση τις 

ειδικές ανάγκες 

2. Προµήθεια Υλικού: Όταν τα συστήµατα απαιτούν νέους 

υπολογιστές τότε επιλέγεται το είδος αυτών και ο χώρος 

στον οποίο θα εγκατασταθούν 

3. Εκπαίδευση Προσωπικού: Τόσο οι τεχνικοί όσο και οι απλοί 

χρήστες θα πρέπει να εκπαιδευτούν στη χρήση του νέου 

συστήµατος. Η εκπαίδευση του θα πρέπει να ξεκινήσεις πριν 

την παραλαβή του συστήµατος ώστε να είναι σε θέση να το 

χρησιµοποιήσουν 

4. Έλεγχος του νέου Συστήµατος: Μετά την ολοκλήρωση των 

προηγούµενων βηµάτων το σύστηµα ελέγχεται από πλευράς 

αποδοτικότητας. Εισάγονται έτοιµα – εικονικά δεδοµένα στο 

σύστηµα τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονται προκειµένου 

να διαπιστώσουµε αν τα αποτελέσµατα που παράγονται είναι 
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τα αναµενόµενα. Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από την 

πολυπλοκότητα του συστήµατος. 

Φάση 5 – Υλοποίηση Συστήµατος: Στη φάση αυτή 

πραγµατοποιείται η εγκατάσταση του συστήµατος και εκπαιδεύονται οι 

χρήστες του και υλοποιείται µε τους παρακάτω τρόπους: 

1. Απευθείας: Αυτό σηµαίνει κατάργηση του παλιού και 

εφαρµογή του νέου από την αρχή 

2. Παράλληλα: Στη περίπτωση αυτή τα δύο συστήµατα 

λειτουργούν ταυτόχρονα, προκειµένου να διαπιστωθεί η 

αξιοπιστία του νέου 

3. Πιλοτικά: Το νέο σύστηµα δοκιµάζεται αρχικά σε ένα τµήµα 

του οργανισµού 

4. Κατά φάσεις: Το νέο σύστηµα υλοποιείται σταδιακά κατά 

φάσεις 

Φάση 6 – Συντήρηση Συστήµατος: Η συντήρηση του συστήµατος 

είναι µια διαρκείς διαδικασία ελέγχου προκειµένου να διαπιστωθεί η 

εύρυθµη λειτουργία του. Μετά την υλοποίηση το νέο σύστηµα αξιολογείται 

σε συχνά χρονικά διαστήµατα και όπου απαιτείται επαναπροσδιορίζονται 

κάποια τµήµατα του. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής και τη καλύτερη 

δυνατή λειτουργία του συστήµατος. 

Παράλληλα µε την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος 

αναπτύσσεται και το λογισµικό του. Το λογισµικό ακολουθεί όπως ακριβώς 

και η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος έναν κύκλο ζωής. Ο 

κύκλος αυτός αποτελείται από τα εξής στάδια: 

1. Ανάλυση των απαιτήσεων, όπου κατανοούνται οι ανάγκες του 

πελάτη 

2. Καθορισµός των προδιαγραφών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατανοητές και απλές 

3. Σχεδιασµός των σχετικών αλγορίθµων για την εύρυθµη ροή των 

δεδοµένων 
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4. Υλοποίηση 

5. Ένωση των διαφόρων τµηµάτων του λογισµικού και έλεγχος της 

λειτουργικότητας του 

6. Συντήρηση του λογισµικού η οποία περιλαµβάνει την 

διαµόρφωση ατελειών 

7. Απόσυρση µερικών µερών του λογισµικού συστήµατος 

Η ανάπτυξη του λογισµικού ενός πληροφοριακού συστήµατος 

γίνεται µε την βοήθεια εργαλείων ου υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τον 

έλεγχο του κώδικα. Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες κατηγορίες 

λογισµικού. 

 

Γράφηµα 3: Γλώσσες Προγραµµατισµού 

Οι Γλώσσες Προγραµµατισµού είναι τεχνητές γλώσσες µε 

αυστηρά καθορισµένο συντακτικό που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη 

λογισµικού. Με βάση το εύρος των προβληµάτων τα οποία µπορούν να 

αντιµετωπιστούν οι γλώσσες προγραµµατισµού χαρακτηρίζονται σε γενικές 

ή εξειδικευµένες, ενώ µε βάση την ιστορική τους εξέλιξη ταξινοµούνται σε 

“γενιές”. 
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1. Γλώσσες 1ης γενιάς ή Γλώσσες µηχανής (Machine Languages) 

- Βασίζονται στον δυαδικό κώδικα, είναι άµεσα κατανοητές από 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και εξαρτώνται από την 

συγκεκριµένη µηχανή δηλαδή προγράµµατα που γράφονται σε 

έναν υπολογιστή δεν είναι κατανοητά από άλλον. 

2. Γλώσσες 2ης γενιάς ή Συµβολικές Γλώσσες (Assembly 

Languages) - Αναπτύχθηκαν την δεκαετία του ‘50 και απαιτούν 

µεταφραστές για την µετατροπή τους σε γλώσσα µηχανής. 

3. Γλώσσες 3ης γενιάς ή Διαδικαστικές Υψηλού Επιπέδου 

Γλώσσες (Procedural Languages) - Αναπτύχθηκαν από τα τέλη 

της δεκαετίας του ’50, στηρίζονται στη χρήση συµβόλων και 

συνήθως χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη συστηµάτων 

διαχείρισης αποφάσεων. 

Η παραπάνω τρεις κατηγορίες γλωσσών βασίζονται στην εργασία 

του µαθηµατικού Von Neumann, ο οποίος πρότεινε την έννοια του µετρητή 

προγράµµατος που καθορίζει την επόµενη προς εκτέλεση εντολή του 

προγράµµατος. 

4. Γλώσσες 4ης γενιάς ή µη Διαδικαστικές Γλώσσες (non-

Procedural Languages) - Η βασική ιδέα αυτής της γλώσσας είναι 

να µεταφερθεί η ευθύνη της ροής του προγράµµατος από τον 

προγραµµατιστή στο λογισµικό. 

5. Γλώσσες 5ης γενιάς - είναι συµβολικές γλώσσες που παρέχουν 

αποτελεσµατικούς τρόπους αναπαράστασης αντικειµένων και 

µεθόδων που χρησιµοποιούνται στην τεχνητή νοηµοσύνη. 

Οι Εξειδικευµένες Γλώσσες επιτρέπουν στον προγραµµατιστή να 

περιγράψει τα χαρακτηριστικά ενός προβλήµατος, το οποίο πρέπει να λυθεί. 

Για παράδειγµα η γλώσσα GPSS (Γενικό Σύστηµα Προσοµοίωσης Σκοπού) 

µπορεί να υιοθετηθεί για την δηµιουργία προτύπων προσοµοίωσης και θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός µεγάλου συστήµατος 

υποστήριξης αποφάσεων. 
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Ακόµα µια κατηγορία λογισµικού είναι οι Γεννήτριες. Η ανάπτυξη 

των γλωσσών προγραµµατισµού έχει µεγάλο κόστος ανάπτυξης και απαιτεί 

την απασχόληση εξειδικευµένων προγραµµατιστών για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού 

δηµιουργήθηκα εργαλεία µε στόχο την αυτοµατοποίηση της ανάπτυξης 

ορισµένων τµηµάτων του κώδικα. Τα εργαλεία αυτά αποσκοπούν στην 

αύξηση της παραγωγικότητας των προγραµµατιστών αλλά και στην 

µετακίνηση ορισµένων σηµείων της κωδικοποίησης από τους 

προγραµµατιστές προς τους αναλυτές, τους σχεδιαστές και προς του 

τελικούς χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα περισσότερα από τα 

εργαλεία αυτά είναι γνωστά ως Γεννήτριες γιατί δέχονται την περιγραφή 

ενός τµήµατος του ηλεκτρονικού υπολογιστή και αναπτύσσουν τον κώδικα 

του προγράµµατος που αντιστοιχεί στο τµήµα αυτό αυτόµατα. Η 

περισσότερο διαδεδοµένες Γεννήτριες εξειδικεύονται στην αυτοµατοποίηση 

του κώδικα που σχετίζεται µε την επικοινωνία ανθρώπου και υπολογιστή. 

Με αυτό το τρόπου έχουν αναπτυχθεί Γεννήτριες αναφορών και Γεννήτριες 

οθονών που έχουν ως στόχο την αυτοµατοποίηση των αναφορών που 

παράγει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και τις οθόνες (φόρµες) που 

χρησιµοποιούνται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ορισµένες φορές οι 

επιµέρους Γεννήτριες υπάρχουν στη µορφή ενός ολοκληρωµένου πακέτου 

που είναι γνωστό ως Γεννήτρια Εφαρµογών.  

Η ανάπτυξη κώδικα για την προετοιµασία αναφορών παρόλο που 

ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες εµπεριέχει αρκετές λεπτοµέρειες 

(υπολογισµών µερικών αθροισµάτων, αλλαγή σελίδων, σελιδοποίηση, 

ολικά αθροίσµατα) που επιµηκύνουν τον χρόνο ανάπτυξης. 

Χρησιµοποιώντας µια Γεννήτρια Αναφορών (Report Generator) ένας 

προγραµµατιστής µπορεί να ορίσει τη µορφή τη αναφοράς προσδιορίζοντας 

τα περιεχόµενα της αναφοράς. Η Γεννήτριες Αναφορών έχουν πρόσβαση σε 

αρχεία οι σε βάσεις δεδοµένων από τις οποίες εξάγουν δεδοµένα, τα οποία 

µορφοποιούν σε αναφορές. Ο κώδικας για την υλοποίηση των αντίστοιχων 

εφαρµογών δηµιουργείται αυτόµατα από την Γεννήτρια. 
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Η ανάπτυξη του κώδικα για την υλοποίηση της επικοινωνίας 

ανάµεσα στο χρήστη και τον υπολογιστή είναι µια διαδικασία που έχει 

αρκετά κοινά χαρακτηριστικά µε την ανάπτυξη των αναφορών. Οι 

Γεννήτριες Οθονών (Screen Generator) είναι προγράµµατα τα οποία 

επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη του Interface ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, προσδιορίζοντας τα περιεχόµενα της κάθε 

οθόνης, χωρίς την ανάγκη προγραµµατισµού. Μία άλλη κατηγορία 

Γεννητριών είναι η Γεννήτριες Προγραµµάτων, οι οποίες δέχονται ως 

είσοδο την περιγραφή ενός συστήµατος σε µορφή που είναι εύκολο να 

δοθεί από τον χρήστη και παράγουν αυτόµατα τον κώδικα που αντιστοιχεί 

στο σύστηµα. Μία οικογένεια τέτοιων Γεννητριών Προγραµµάτων 

χρησιµοποιείται για την προσοµοίωση διακριτών συστηµάτων. Οι 

Γεννήτριες αυτές προγραµµάτων αναγνωρίζουν συστήµατα τα οποία είναι 

δυνατόν να περιγράφουν διαγραµµατικά (µετά διαγράµµατα κύκλου 

ενεργειών) και παράγουν αυτόµατα τον κώδικα που αντιστοιχεί στο 

διάγραµµα που δόθηκε από τον χρήστη. Ένα τέτοιο σύστηµα επιτρέπει στον 

χρήστη να αναπτύξει το διάγραµµα κύκλου ενεργειών το οποίο περιγράφει 

ένα διακριτό σύστηµα και κατόπιν παράγει αυτόµατα τον κώδικα στην 

γλώσσα προγραµµατισµού C. 

Οι Γλώσσες Αναζητήσεων επιτρέπουν την εύκολη επικοινωνία του 

χρήστη µε τον υπολογιστή κυρίως για την αναζήτηση δεδοµένων που 

φυλάσσονται σε βάσεις δεδοµένων. 

2.6. Πληροφοριακά Συστήµατα: Σύγχρονες Τάσεις 
Μια από τις σηµαντικότερες τάσεις την τελευταία δεκαετία αποτελεί 

το “enterprise in a box” δηλαδή αγορά πακέτων εταιρικών εφαρµογών από 

τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αντί να χτίσουν από την αρχή το λογισµικό 

για το δικό τους συγκεκριµένο εταιρικό περιβάλλον, συνηθίζουν να 

υιοθετούν και να προσαρµόζουν έτοιµα πληροφοριακά πακέτα από 

εταιρείες όπως η SAP, Oracle και άλλες. Ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη 

ενός ολοκληρωµένου και µη συµβατικού περιβάλλοντος για την εταιρεία µε 

µείωση κόστους, αυξηµένη αξιοπιστία και υιοθέτηση καλών πρακτικών που 
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περιλαµβάνονται στα έτοιµα αυτά πληροφοριακά πακέτα. Με αυτό το 

τρόπο οι enterprise software firms (πχ. SAP, Oracle, Microsoft και άλλα) 

επιτυγχάνουν οικονοµίες κλίµακας, δίνοντας τους τη δυνατότητα να 

προσφέρουν το ίδιο λογισµικό σε εκατοντάδες εταιρείες, αυξάνοντας τις 

πωλήσεις και το µερίδιο αγοράς τους. 

Τα σηµερινά εταιρικά συστήµατα είναι έχουν την δυνατότητα να 

ολοκληρώνουν παλαιότερες εφαρµογές µε νέες web-based εφαρµογές. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε αξιοποίηση διαλογισµικού (middleware) για εταιρική 

ολοκλήρωση εφαρµογών (enterprise application integration). Το 

διαλογισµικό για την εταιρική ολοκλήρωση προσανατολίζεται στις µέρες 

µας προς την κατεύθυνση των τεχνολογιών web services και των 

αρχιτεκτονικών SOA (Service Oriented Architecture). 

 

Γράφηµα 4: Ολοκλήρωση εταιρικών εφαρµογών µε διαλογισµικό 

Τα Web Services αποτελούν µια εναλλακτική λύση των εταιρικών 

πακέτων, και βασίζονται στη χρήση προτύπων ιστού για την δηµιουργία 

µιας πλατφόρµας επικοινωνίας που επιτρέπει σε παλαιότερες εφαρµογές να 

αλληλοεπιδρούν και να συνεργάζονται µε τις νέες. Αποτελούν έτσι ένα 

σύνολο στοιχείων λογισµικού µε χαµηλή εξάρτηση που ανταλλάσσουν 

πληροφορίες µεταξύ τους µε χρήση συγκεκριµένων προτύπων και γλωσσών 

ιστού. Ακόµα, επιτρέπουν στα προγράµµατα να επικοινωνούν µεταξύ τους 

και να ανταλλάσσουν πληροφορίες χωρίς να απαιτείται η επιπλέον 

συγγραφή των προγραµµάτων. Βασίζονται στην τεχνολογία XML 
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(Extensible Mark-up Language), και πρότυπα όπως SOAP, WSDL (Web 

Services Description Language) και UDDI (Universal Description and 

Discovery Interface). Στο πλαίσιο µιας SOA, η τεχνολογία Web Services 

χρησιµοποιείται για την ολοκλήρωση κατανεµηµένων εφαρµογών και 

πλατφορµών. Για παράδειγµα µια εταιρεία µπορεί να έχει εφαρµογές πάνω 

σε παλιές µηχανές IBM AS400, IBM mainframes καθώς και νεότερες 

εφαρµογές αρχιτεκτονικής πελάτη-εξυπηρετητή. Με τη χρήση µιας SOA, οι 

εφαρµογές αυτές ολοκληρώνονται, προκειµένου οι πληροφορίες που είναι 

αποθηκευµένες στα επιµέρους συστήµατα να είναι προσπελάσιµες από νέες 

εφαρµογές που εκτελούνται σε ένα διαφορετικό και πιο σύγχρονο 

εξοπλισµό. Η SOA αποτελεί γενικότερα µια φθηνή λύση σε σχέση µε την 

συγγραφή από το µηδέν όλων των παλιών εφαρµογών ή ακόµη και από την 

υιοθέτηση ενός καινούργιου εταιρικού συστήµατος. 

 

Γράφηµα 5: Μοντέλο παραδοσιακής ολοκλήρωσης 

Το Software Outsourcing αποτελεί µια ακόµη σύγχρονη τάση στην 

πληροφορική. Μεγάλες και µικρές εταιρείες αγοράζουν το λογισµικό τους 

από εξωτερικούς τρίτους κατασκευαστές λογισµικού, µε τους παρακάτω 

τρεις κυρίως τρόπους. 

• Αγορά Πακέτων και Εταιρικού Λογισµικού 

Πληροφορικής, δηλαδή έτοιµων πακέτων λογισµικού που 
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ενσωµατώνουν καλές πρακτικές επίλυσης εταιρικών 

προβληµάτων πληροφορικής 

• Χρήση Παρόχων Εφαρµογών (ASP – Application Service 

Providers): Οι πάροχοι εφαρµογών είναι εταιρείες που 

παρέχουν και διαχειρίζονται υπολογιστικές υπηρεσίες στα 

δικά τους υπολογιστικά κέντρα. Στις υπηρεσίες αυτές έχουν 

πρόσβαση οι πελάτες τους µέσω του διαδικτύου ή κάποιου 

ιδιωτικού δικτύου. Αντί να αγοράζουν υλικό και λογισµικό, 

οι εταιρείες µπορούν να βρίσκουν µέσω διαδικτύου 

παρόχους υπηρεσιών που προσφέρουν την απαιτούµενη 

λειτουργικότητα. Οι χρέωση γίνεται ανά χρήση ή ανά άδεια 

λογισµικού. Ένα παράδειγµα ASP είναι η Salesforce.com 

που παρέχει υπηρεσίες CRM σε πολλές εταιρείες. 

• Εξειδικευµένο outsourcing: Οι επιχειρήσεις αναθέτουν σε 

κάποια εταιρεία κατασκευής – παραγωγής λογισµικού τη 

συγγραφή του λογισµικού των εταιρικών εφαρµογών ή σε 

άλλες περιπτώσεις τη συντήρηση και επέκταση υπαρχουσών 

εφαρµογών. Συχνά η ανάθεση γίνεται σε εταιρείες που 

βρίσκονται σε χώρες µε χαµηλό εργατικό κόστος. Ένα 

παράδειγµα είναι η ανάθεση της DOW Chemical στην IBM 

να δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο επικοινωνιακό σύστηµα 

για 50.000 εργαζόµενους σε 63 χώρες. 

Όπως είναι εµφανές οι συνεχόµενες αλλαγές στις πλατφόρµες 

υλικού και λογισµικού, δηµιουργούν µεγάλο πλήθος εφαρµογών για την 

επιλογή υποδοµών που είναι περισσότερο αξιόπιστες, περισσότερο 

ευέλικτες και σχετικά οικονοµικότερες σε σχέση µε λύσεις του 

παρελθόντος. Οι πολλές επιλογές και ευκαιρίες, όµως προκαλούν 

προκλήσεις σχετικά µε: 

1. Την ορθότερη δυνατή επένδυση των πάντα περιορισµένων 

οικονοµικών πόρων στις κατάλληλες υποδοµές. 
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2. Την επιλογή, οργάνωση και συντονισµό των συστατικών 

στοιχείων της υποδοµής. 

3. Την αντιµετώπιση αλλαγών στις υποδοµές. 

4. Τη διαχείριση των υποδοµών καθώς και τη λήψη των 

σωστών διοικητικών αποφάσεων. 

Καλές πρακτικές για λύσεις στο πλαίσιο των προκλήσεων αυτών 

είναι οι ακόλουθες: 

1. Πρέπει να λαµβάνεται πάντα υπόψη η στρατηγική της 

εταιρείας, ώστε να γίνονται οι επιλογές της υποδοµής που 

εξυπηρετούν καλύτερα τη στρατηγική αυτή. 

2. Η ανάπτυξη των υποδοµών θα πρέπει να γίνεται µε 

προσεκτικά, σταδιακά βήµατα. 

3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπολογίζεται µε ακρίβεια 

και συνέπεια το συνολικό κόστος κτήσης, της λύσης – 

υποδοµής το οποίο περιλαµβάνει τις πολλαπλές συνιστώσες 

όπως: την αγορά υλικού, την αγορά λογισµικού, το κόστος 

εγκατάστασης, το κόστος εκπαίδευσης, το κόστος 

υποστήριξης, το κόστος συντήρησης, τις απαιτήσεις 

υποδοµής, το κόστος πιθανών βλαβών, καθώς και τις 

δαπάνες για χώρους υπολογιστικών κέντρων και 

κατανάλωση ενέργειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP 

3.1 Εισαγωγή 

Η συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές αποτελούν έναν από τους 

κυριότερους παράγοντες που καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τον 

ανταγωνισµό. Οι αλλαγές αυτές δεν προκαλούν µόνο ανακατατάξεις στην 

υπάρχουσα δοµή των βιοµηχανικών κλάδων αλλά πολλές φορές γίνονται η 

αιτία εµφάνισης νέων. Αφενός, µπορούν να εξαλείψουν τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα που διαθέτουν ισχυρές βιοµηχανικές εταιρείες και αφετέρου 
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µπορούν να εκτινάξουν τις συνεχώς αναπτυσσόµενες εταιρείες. Πολλές από 

τις σηµερινές µεγάλες εταιρείες αναπτύχθηκαν επειδή κατάφεραν να 

εκµεταλλευτούν αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές. Από το σύνολο των 

παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν τους κανόνες του ανταγωνισµού 

οι τεχνολογικές αλλαγές συγκαταλέγονται στους κυριότερους. Παρόλα 

αυτά η τεχνολογική αλλαγή δεν µπορεί να καταστεί σηµαντική από µόνη 

της, αλλά µόνο στο βαθµό που επηρεάζει τον ανταγωνισµό και τη δοµή σε 

ένα κλάδο. Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν είναι όλες οι τεχνολογικές 

αλλαγές επωφελείς στο στρατηγικό σχεδιασµό γιατί αρκετές φορές 

αδυνατίζουν αντί να βελτιώνουν την ανταγωνιστική θέση µιας επιχείρησης 

και την ελκυστικότητα για επενδύσεις ενός κλάδου. Η καινοτοµία µπορεί να 

είναι στρατηγικής σηµασίας όχι µόνο για τις επιχειρήσεις υψηλής 

τεχνολογίας, αλλά και τις τεχνολογικά παραδοσιακές. 

Σηµασία λοιπόν δεν έχει εάν ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται 

η επιχείρηση βρίσκεται στην αιχµή των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά το 

αν οι επιχειρήσεις παρακολουθούν τις όποιες τεχνολογικές εξελίξεις και 

είναι σε θέση να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ανά 

πάσα στιγµή. 

Η πληροφορία, σαν στρατηγικός πόρος της επιχείρησης 

υποστηρίζει, τον προσδιορισµό και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικής της 

θέσης. Ειδικότερα στο marketing η πληροφορική εφαρµόζεται για την 

ανάλυση της αγοράς, την τµηµατοποίηση της, τον καθορισµό αγορών – 

στόχων, των προσδιορισµό των στόχων marketing, καθώς και την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των εφαρµοζόµενων προγραµµάτων. 

Ο συνδυασµός του υλικού, του λογισµικού, των ανθρώπων και της 

πληροφορίας δηµιουργεί ένα πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο στην ουσία 

είναι οργανωτικές διαδικασίες οι οποίες όταν εκτελεστούν σωστά δίνουν 

εκείνες τις πληροφορίες που βοηθούν στην λήψη αποφάσεων και στον 

έλεγχο των επιχειρησιακών διαδικασιών της εταιρείας. Ένα ολοκληρωµένο 

πληροφοριακό σύστηµα παρέχει στους υπεύθυνους λήψεις αποφάσεων, 

άµεσες αναφορές και ερευνητικές δυνατότητες. Οι παλαιότερες 
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επιχειρήσεις χρησιµοποιούσαν µεµονωµένα πληροφοριακά συστήµατα που 

κάλυπταν µόνο ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες. Οι σύγχρονες απαιτήσεις 

ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν συστήµατα που 

στρέφονται κυρίως προς το εξωτερικό περιβάλλον και δηµιουργούν 

συναλλακτικές σχέσεις µε τους πελάτες, προµηθευτές και διανοµείς. 

Στο κέντρο του νέου µοντέλου δηµιουργήθηκε το σύστηµα 

διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ERP που χειρίζεται τις 

ενδοεπιχειρησιακές πληροφορίες µε βάση µια ενιαία µορφή πληροφόρησης. 

Τα πολλά και διάσπαρτα συστήµατα, η πληροφορία των οποίων δεν µπορεί 

να συντονιστεί και να αξιοποιηθεί, αποτελούν κέντρα υψηλού κόστους 

λόγω της ταυτόχρονης λειτουργίας και συντήρησής τους. Το βασικό 

πλεονέκτηµα του συστήµατος ERP είναι η ενιαία τεχνολογική πλατφόρµα 

που επιτρέπει της οµοιογενοποίηση της πληροφορίας, γεγονός που την 

καθιστά αρκετά πιο απλή και διαχειρίσιµη. 

Με αυτό το τρόπο στη διοικητική πληροφόρηση, από την ελλιπή 

ποιότητα, που είναι αποτέλεσµα µη ταξινοµηµένων επιχειρηµατικών 

διαδικασιών και πολλών διαφορετικών απαρχαιωµένων συστηµάτων, τα 

ERP αποτελούν το µέσο για τη µετάβαση σε ένα ολοκληρωµένο 

περιβάλλον υψηλής ποιότητας, έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης, 

ικανής να βελτιώσει τη διαδικασία λήψης σηµαντικών αποφάσεων. 

3.2 Ιστορική Αναδροµή των ERP 

Οι απαιτήσεις και οι γρήγοροι ρυθµοί ανάπτυξης σε κάθε τοµέα της 

σηµερινής κοινωνίας έχουν οδηγήσει τις σύγχρονες επιχειρήσεις στην ορθή 

µηχανοργάνωσή τους, η οποία περιλαµβάνει το σύνολο του υλικού 

(Hardware) που διαθέτει και τις εφαρµογές (Software) τις οποίες 

διαχειρίζεται η κάθε εταιρεία, για να µπορεί να λειτουργεί τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον. Παλαιότερα ο όρος της 

µηχανοργάνωσης ήταν ασαφείς και δυσνόητος. Από τότε τα δεδοµένα 

έχουν αλλάξει µε την συνεχόµενη ανάπτυξη της πληροφορικής και της 

τεχνολογίας αλλά και µε τις διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις του 

σύγχρονου επιχειρηµατικού κόσµου. Τη δεκαετία του 1960 οι επιχειρήσεις 
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στράφηκαν στην µηχανογραφηµένη υποστήριξη. Συγκεκριµένα 

αναπτύχθηκαν εξειδικευµένες πληροφοριακές εφαρµογές που βοηθούσαν 

στη βελτίωση βασικών διαδικασιών της οικονοµικής διαχείρισης, όπως η 

λογιστική και η µισθοδοσία καθώς και εξειδικευµένες τεχνικές εφαρµογές, 

οι οποίες διευκόλυναν την εφαρµογή αναλυτικών µεθόδων (πχ. έλεγχος 

αποθεµάτων).  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970 

εµφανίστηκαν τα συστήµατα MRP (Material Requirements Planning), τα 

οποία παρουσίαζαν κάποιο βαθµό ολοκλήρωσης καθώς αναγνώριζαν το 

βασικό πλάνο παραγωγής (Master Production Schedule) των τελικών 

προϊόντων σε χρονικά κατανεµηµένες απαιτήσεις συστατικών και σε 

απαιτήσεις προµήθειας πρώτων υλών. Με την εµφάνιση του MRPII  

(Manufacturing Resource Planning) στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το 

σύστηµα MRP συνέδεσε µεταξύ τους τα κυκλώµατα προγραµµατισµού 

παραγωγής, του ελέγχου παραγωγής της κοστολόγησης και των 

προµηθειών. 

Μεταξύ των µεγαλύτερων κατασκευαστών λογισµικού συστηµάτων 

MRP ήταν οι εταιρείες SAP America, Oracle Corporation, Peoplesoft Inc., 

JD Edwards & Company, Bean International και Computer Associates, οι 

οποίες κατείχαν το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς MRP. 
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Γράφηµα 6: Ιστορική εξέλιξη των συστηµάτων ERP 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκινά µια ερευνητική 

προσπάθεια για επιχειρηµατική ολοκλήρωση (Enterprise integration) η 

οποία χρησιµοποιεί ως τεχνολογικό υπόβαθρο τις βάσεις δεδοµένων 

(Databases) και προσπαθεί να ενοποιήσει τις βασικές επιχειρηµατικές 

διαδικασίες µε βασική προτεραιότητα το κύκλωµα οικονοµικής διαχείρισης 

και παραγωγής. 

Το φαινόµενο του ERP εµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 

1980. Μέσα σε λίγα χρόνια πολλές επιχειρήσεις του Δυτικού 

επιχειρηµατικού κόσµου ξεκίνησαν να εφαρµόζουν συστήµατα ERP, µε 

σκοπό να αναδιοργανώσουν παραδοσιακά µηχανογραφικά συστήµατα που 

περιόριζαν τις επιχειρήσεις καταστώντας αυτές µη ανταγωνιστικές έναντι 

χαµηλού κόστος παραγωγών, όπως οι Ιαπωνικές και άλλες Ασιατικές 

χώρες. Τα πρώτα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εφαρµογές ERP 

αναδιοργανώνουν την επιχειρηµατική δοµή αφού δίνουν λύσεις στις 

προκλήσεις των διαφόρων ασυντόνιστων εφαρµογών των οποίων η 

χρησιµότητα έχει κορεστεί. 

Στα τέλη του 1990 για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους 

µέσα στο αναδυόµενο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου, οι 

επιχειρήσεις αντιµετώπιζαν προκλήσεις για να µειώσουν το χρόνο 
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ανάπτυξης προϊόντων, να βελτιώσουν την ποιότητα της παραγωγής, να 

µειώσουν το κόστος παραγωγής και τον απαιτούµενο χρόνο ανταπόκρισης 

στις παραγγελίες. Αυτές οι προκλήσεις δεν µπορούσαν να αντιµετωπιστούν 

µέσα από µεµονωµένες αλλαγές σε συγκεκριµένους λειτουργικούς τοµείς, 

αλλά αντιθέτως στηρίζονταν σε σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις µεταξύ 

διαφορετικών τοµέων, όπως πωλήσεις, παραγωγή και διακίνηση. 

3.3 Αρχιτεκτονική Δοµή και Χαρακτηριστικά ενός ERP 

Συστήµατος 

3.3.1. Αρχιτεκτονική Δοµή 
Τα περισσότερα συστήµατα ERP διαθέτουν τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά στην αρχιτεκτονική τους δοµή, πάνω στα οποία στηρίζεται 

η συµβατότητα µεταξύ των λειτουργιών της επιχείρησης και της 

τεχνολογίας. Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι η κοινή βάση 

δεδοµένων που χρησιµοποιούν και η οποία δίνει τη δυνατότητα 

διασύνδεσης µε όλα τα τµήµατα της επιχείρησης και µπορεί να 

χρησιµοποιείται από όλες τις λειτουργικές περιοχές ενός οργανισµού. 

Επιπλέον, σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι το ότι τα συστήµατα αυτά 

επιτρέπουν στους χρήστες να εγκαθιστούν λειτουργικά µοντέλα, µε κύριο 

σκοπό τη µεταφορά των δεδοµένων από το κεντρικό σύστηµα σε 

αποµακρυσµένα συστήµατα, επιτρέποντας έτσι, την άµεση ανταλλαγή 

πληροφοριών. 

Τα ERP συστήµατα χρησιµοποιούν τη Βάση Δεδοµένων που 

διαθέτουν επιτρέποντας τη διανοµή πληροφοριών στους χρήστες του 

δικτύου όχι µόνο εντός αλλά και εκτός της επιχείρησης. 

Στη σηµερινή εποχή µε την εισαγωγή του Διαδικτύου στη 

καθηµερινότητα η µεγαλύτερη πρόκληση για τα συστήµατα ERP αποτελεί η 

δυνατότητα της παγκόσµιας πρόσβασης στις πληροφορίες και της 

επέκτασης των πληροφοριακών συστηµάτων ενός οργανισµού, ώστε αυτός 

να µπορεί να δραστηριοποιηθεί στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Στο σηµείο 

αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι αναγκαίο τα συστήµατα ERP να 
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ενδυναµώνουν τεχνολογίες µε στόχο µετατραπούν σε πλήρη παραγωγικά 

και προσαρµόσιµα επιχειρησιακά συστήµατα. Τα υπάρχοντα ERP 

συστήµατα είναι κατασκευασµένα µε τα συστατικά τους µέρη να είναι 

ξεκάθαρα και συνεπώς χωρισµένα σε διάφορα modules. Σύµφωνα µε τον 

Chan οι αρχιτεκτονικές επιλογές των συστηµάτων ERP αποτελούν ένα 

πλαίσιο αξιολόγησης οκτώ (8) συστατικών που σχετίζονται µε: 

1. Υποδοµή Δικτύου (Network Infrastructure) 

2. Λειτουργικά Συστήµατα Κεντρικών Υπολογιστών 

(OS/Platform) 

3. Βάση Δεδοµένων (Database) 

4. Ιδιοκτησία Δεδοµένων (Data Ownership) 

5. Πελάτης (OS) / Τερµατικοί Σταθµοί (Client OS / 

Workstations) 

6. Δυνατότητες Ιστού (Web Enablement) 

7. Προαπαιτούµενη Δεξιότητα Χρήστη (Prerequisite User 

Skills) 

8. IT Χωρητικότητα (IT Capacity) 

Η διασυνδετική διάταξη των χρηστών πραγµατοποιείται 

χρησιµοποιώντας τεχνικές Γραφικής Διασύνδεσης Χρηστών (Graphical 

User Interface, GUI) µε τη βοήθεια προσωπικών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Client Machines). Η βάση δεδοµένων είναι εγκατεστηµένη σε 

συγκεκριµένους εξυπηρετητές (Servers). Οι αρχές που διέπουν τη σχεδίαση 

των συστηµάτων των Η/Υ, η λογική διάταξη και λειτουργία των Η/Υ δεν 

είναι πάντα οµοιόµορφη, αλλά εξαρτάται από την επιχείρηση και τις 

λειτουργίες της. Επίσης, τα συστήµατα ERP θα πρέπει να µπορούν να 

εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σε πολλούς διαφορετικούς 

γεωγραφικούς τόπους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης εξ 

αποστάσεως. 

Τα τεχνολογικά συστατικά µέρη των συστηµάτων ERP είναι: 

I. Συστήµατα Βάσης Δεδοµένων 
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II. Πρωτόκολλα Επικοινωνίας 

III. Διασυνδετική Διάταξη Χρηστών 

Συστήµατα Βάσης Δεδοµένων: Τα υπάρχοντα συστήµατα βάσεων 

δεδοµένων βασίζονται στην τεχνολογία των Συστηµάτων Διαχείρισης 

Σχεσιακών Βάσεων Δεδοµένων (Relational Database Management System 

– RDBS). Αυτά τα συστήµατα χρησιµοποιούν µια σταθερή γλώσσα 

χειρισµού δεδοµένων, την Structure Query Language (SQL) και έχουν τη 

δυνατότητα να προσδιορίζουν το σύνολο των ενεργειών (πχ. ενηµέρωση 

αποθήκης) προκειµένου να ολοκληρωθεί µια συναλλαγή. Τα συστήµατα 

αυτά υποστηρίζουν την πρόσβαση σε πηγές δεδοµένων καθώς και τη 

διαρκή ενηµέρωση και διαχείριση αυτών. 

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας: Οι πελάτες σε ένα σύστηµα ERP 

συνδέονται µεταξύ τους σε ένα δίκτυο επικοινωνίας. Τα πρωτόκολλα 

χρησιµοποιούνται για να συγκεκριµενοποιήσουν τον τρόπο µε τον οποίο 

λαµβάνουν χώρα οι ανταλλαγές δεδοµένων µέσα στο δίκτυο ή στο 

διαδίκτυο. Τα συστήµατα βάσης δεδοµένων χρησιµοποιούν αυτά τα 

πρωτόκολλα για να στέλνουν και να λαµβάνουν δεδοµένα µέσα από το 

δίκτυο. Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται στα 

συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων είναι συγκεκριµένα. Τα 

περισσότερα ERP συστήµατα χρησιµοποιούν παρόµοια τεχνολογία έτσι 

ώστε η ανταλλαγή δεδοµένων να γίνεται µέσα από µια βάση δεδοµένων για 

την ολοκληρωµένη επικοινωνία µεταξύ του κεντρικού εξυπηρετητή και των 

θέσεων εργασίας. 

Διασυνδετική Διάταξη Χρηστών: Τα συστατικά µέρη που 

συντελούν στη διασύνδεση των χρηστών κατά κανόνα προσεγγίζουν τη 

δοµή διασύνδεσης GUI. Αυτού του είδους η δοµή ενισχύει την χρησιµότητα 

συστηµάτων ERP και παρέχει τις καλύτερες εργονοµικές εφαρµογές µε το 

κατάλληλο σχεδιασµό. Η εφαρµογή ERP µπορεί να εγκαθίσταται σε Η/Υ 

που χρησιµοποιούν λειτουργικά συστήµατα όπως Windows και Unix. 

Σχεδόν όλα τα σύγχρονα συστήµατα ERP παρέχουν στις επιχειρήσεις που 

θα τα χρησιµοποιήσουν τη δυνατότητα επιλογής τόσο του λειτουργικού 
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συστήµατος, όσο και της βάσης δεδοµένων. Σηµαντικό χαρακτηριστικό 

µιας ERP εφαρµογής είναι ότι τα διάφορα τµήµατα της µπορούν να έχουν 

γραφεί µε χρήση διαφορετικών προγραµµατιστικών εργαλείων. 

 

Γράφηµα 7: Ολοκληρωµένη υποστήριξη διαδικασιών µε ένα σύστηµα ERP 

3.3.2. Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων ERP 

Ένα ERP σύστηµα αναγνωρίζει τις επιχειρηµατικές λειτουργίες 

οριζόντια, πράγµα που σηµαίνει ότι δηµιουργεί ροή πληροφοριών ανάµεσα 

στα λειτουργικά τµήµατα του οργανισµού και αντιµετωπίζει τις διάφορες 

επιχειρηµατικές εφαρµογές ως εργαλεία υποστήριξης των βασικών 

επιχειρηµατικών διεργασιών, οι οποίες επεκτείνονται σε διαφορετικά 

τµήµατα της επιχείρησης. Για παράδειγµα, η επεξεργασία εντολών 

παραγωγής συνδέεται µε την διαχείριση αποθεµάτων, η οποία µε τη σειρά 

της συνδέεται µε την προµήθεια υλικών. Η διαδικασία της προµήθειας 

υλικών στη συνέχεια πραγµατοποιείται µετά από αλληλεπίδραση, µε το 

τµήµα λογιστικής. Με την υιοθέτηση ενός ERP συστήµατος όλες οι 

επιµέρους επιχειρηµατικές εφαρµογές συνδέονται µέσω της πρόσβασης 

στην ίδια οµάδα δεδοµένων. Σήµερα τα συστήµατα ERP τείνουν να 

ευθυγραµµίσουν την πορεία τους µε το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-

commerce), δίνονται µεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα κλιµάκωσης από 

τα διάφορα τµήµατα που τα απαρτίζουν. Τα ERP συστήµατα τελικά 
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προσαρµόζονται στις απαιτήσεις για την αποτελεσµατική διαχείριση των 

πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management – CRP), 

καθιστώντας τα πιο προσιτά στα στελέχη της µηχανογράφησης αλλά και 

στους διευθυντές των επιχειρήσεων. 

Για να θεωρείται ένα ERP ολοκληρωµένο, θα πρέπει όχι µόνο να 

συντελεί καταλυτικά στην ολοκλήρωση των ποικίλων επιχειρηµατικών 

διαδικασιών και να υποστηρίζει διαφορετικές οργανωτικές δοµές, αλλά και 

να προσθέτει αξία στην επιχείρηση µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Να αποτελείται από υποσυστήµατα και να είναι ανοικτής 

αρχιτεκτονικής, να επιδέχεται επιπλέον διαδικασίες και 

λειτουργίες και να λειτουργεί σε πολλαπλές πλατφόρµες 

• Να είναι λειτουργικό, να µπορεί να προσοµοιώσει τις 

πραγµατικές λειτουργίες της επιχείρησης και να είναι 

κατάλληλο για διαφορετικής µορφής οργανισµούς 

• Να προσφέρει ολοκλήρωση των πληροφοριών και των 

δεδοµένων της εταιρείας (λογιστική και χρηµατοοικονοµικά, 

ανθρώπινο δυναµικό, προµήθειες, πωλήσεις και διανοµή 

κ.α.) 

• Να είναι ευέλικτο, προκειµένου να καλύπτει τις συνεχώς 

αυξανόµενες ανάγκες του οργανισµού 

• Να µην περιορίζεται µόνο στα όρια της εταιρείας, αλλά να 

υποστηρίζει την παράλληλη βάση του e-business. 

• Να ολοκληρώνει την πληροφοριακή υποδοµή, καλύπτοντας 

όλες τις επιµέρους λειτουργίες του οργανισµού, δίνοντας 

όµως παράλληλα και την απαραίτητη πληροφόρηση για την 

υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως των 

καταναλωτών πληροφοριών και της διοίκησης 

3.4 Λόγοι Χρήσης Συστηµάτων ERP 

Οι λόγοι εισαγωγής ενός νέου ολοκληρωµένου πληροφοριακού 

συστήµατος που θα ελέγχει σχεδόν το σύνολο µιας επιχείρησης 

διακρίνονται σε τεχνολογικοί και λειτουργικοί. Οι µεν πρώτοι εστιάζουν 
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στις δυνατότητες που παρέχουν αυτά τα συστήµατα στην επιχείρηση ενώ οι 

δεύτεροι αναφέρονται στις ανάγκες τις επιχείρησης. 

3.4.1. Τεχνολογικοί Λόγοι 
Οι επιχειρήσεις επιζητούν συστήµατα και διαδικασίες που τους 

δίνουν ταχύτερα µια ακριβή εικόνα τι συµβαίνει στην επιχείρηση. 

Συναντούν, όµως, προβλήµατα, που τελικά συνιστούν κίνητρα για την 

υιοθέτηση της λύσης ενός ERP, πράγµα το οποίο ευθύνεται και η έλλειψη 

επαρκούς πληροφόρησης από το παλαιό σύστηµα. 

Βασικός λόγος λοιπόν είναι τα πολλά και διάσπαρτα συστήµατα, η 

πληροφορία των οποίων δεν µπορεί να συντονιστεί και να αξιοποιηθεί, ενώ 

το κόστος λειτουργίας, διαχείρισής τους είναι τεράστιο. Η φτωχή ποιότητα 

της πληροφορίας που παράγουν τα άλλα συστήµατα σε σχέση µε αυτή των 

ERP, η πληροφορία που πολλές φορές δεν είναι καν ορατή, δυσκολεύει τη 

λήψη σηµαντικών αποφάσεων. Οι κατακερµατισµένες επιχειρηµατικές 

διαδικασίες µιας επιχείρησης όπως και η µη ολοκλήρωση των πολλών 

απαρχαιωµένων συστηµάτων της, τα οποία δεν ανταποκρίνονται πλέον στις 

ανάγκες της επιχείρησης, σε συνδυασµό µε τη δυσκολία στην ολοκλήρωση 

των συστηµάτων µε τα συστήµατα της θυγατρικής της ή µιας 

συνεργαζόµενης εταιρείας απαιτούν την υιοθέτηση µιας πλατφόρµας ERP 

που θα στηρίζει την ανάπτυξη της εταιρείας στην εποχή της 

παγκοσµιοποίησης. 

Ένας άλλος λόγος επίσης για την εισαγωγή ενός συστήµατος στην 

επιχείρηση, αποτελεί το γεγονός ότι το ERP επιτρέπει την εκµετάλλευση όχι 

µόνο των δυνατοτήτων του, αλλά και των άλλων προϊόντων λογισµικού, 

που υπάρχουν, προσθέτοντας, έτσι, αξία στην επιχείρηση. Τα προβλήµατα 

που µπορεί να παρουσιαστούν λόγω της ύπαρξης πολλών συστηµάτων 

ξεπερνιούνται µε την οµογενοποίηση της πληροφορίας σε µια πλατφόρµα. 

3.4.2. Λειτουργικοί Λόγοι 
 Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει µια σύγχρονη επιχείρηση πρέπει 

να αξιοποιηθούν κατάλληλα, και αναφέρονται στις µη ανταγωνιστικές 
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επιδόσεις της επιχείρησης και στις πολύπλοκες , µη αποτελεσµατικές και 

ασυνεπείς διαδικασίες που δεν αρκούν για την υποστήριξη όλων των 

λειτουργιών. Το κόστος λειτουργίας µιας σύγχρονης επιχείρησης αυξάνεται 

συνεχώς, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται η απαίτηση για ταχύτερη 

ανταπόκριση προς το πελάτη, καθώς επεκτείνεται σε νέες αγορές που 

απαιτούν την υλοποίηση νέων στρατηγικών. 

3.5 Επιλογή Συστήµατος ERP 

Σήµερα, στην εποχή της πληροφορίας και της παγκοσµιοποίησης οι 

επιχειρήσεις συνεχώς αναζητούν ευελιξία και γρήγορη προσαρµογή στις 

νέες καταστάσεις που διαµορφώνονται, πολλές φορές όχι µόνο για την 

ανάπτυξη τους αλλά και για την επιβίωση τους. Οι στρατηγικές των 

επιχειρήσεων στα νέα µέτωπα που ανοίγονται µπροστά τους είναι αρκετές 

και συνήθως διαρκώς αναθεωρούµενες. Η υιοθέτηση λύσης ERP σε ένα 

οργανισµό είναι κάτι που απαιτεί σχεδιασµό, οργάνωση και προσεκτική 

υλοποίηση και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι 

µε κάποιο µαγικό τρόπο θα επιλύσει όλα τα προβλήµατα. 

Τα συστήµατα ERP της αγοράς προφέρουν συνήθως δύο επιλογές: 

1. Παροχή γενικευµένης λύσης, η οποία µε ορισµένες 

τροποποιήσεις ενσωµατώνει τις διαδικασίες της 

συγκεκριµένης επιχείρησης. 

2. Παροχή λύσης, όπου παράλληλα µε τη γενική πλατφόρµα, 

περιέχει συγκεκριµένες λειτουργικότητες για µια κάθετη 

αγορά. 

Η κάθετη λύση σηµαίνει λιγότερο πολύπλοκη παραµετροποίηση και 

καλύτερη ευθυγράµµιση επιχείρησης – ERP. Το αν θα επιλεγεί ή όχι µια 

κάθετη λύση εξαρτάται από το πόσο τυποποιηµένη είναι η συµπεριφορά της 

επιχείρησης σε συγκεκριµένο κλάδο. Στην περίπτωση οµοιογένειας 

συµπεριφοράς και πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν ανταγωνιστές που 

έχουν ενσωµατώσει κάθετη λύση τότε τα κίνητρα για υιοθέτηση ERP από 

την εν λόγω εταιρεία είναι αυξηµένα. Ένας επιπλέον τρόπος για να 
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κρίνουµε την καταλληλότητα µιας κάθετης λύσης ERP είναι η σχολαστική 

έρευνα του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης πριν και µετά τη χρήση της 

πλατφόρµας ERP. Μεγάλη απόσταση σηµαίνει χρονοβόρο, ακριβό και 

περίπλοκο έργο τροποποίησης της κάθετης λύσης. 

Τέλος ως σηµαντικότερο κριτήριο λαµβάνεται αυτό των 

επιχειρηµατικών στόχων που θέτει ο οργανισµός. Εάν το κοντινό 

επιχειρηµατικό µέλλον χαρακτηρίζεται από νέες επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες και συγχωνεύσεις, µια κάθετη λύση θα προσδώσει ακαµψία 

σε σχέση µε µια οριζόντια λύση. 

Η επιτυχία του συστήµατος ERP σε ένα µεγάλο βαθµό εξαρτάται 

από τον τρόπο µε τον οποίον αυτό ενσωµατώνει τις επιχειρηµατικές 

πρακτικές. Για παράδειγµα εάν ένα σύστηµα δεν καταφέρνει να υλοποιήσει 

την πρακτική της εταιρείας στον υπολογισµό της τελικής έκπτωσης για τον 

πελάτη, αλλά απαιτούνται παρεµβάσεις από τον χειριστή, τότε το 

αποτέλεσµα είναι αύξηση της πιθανότητας λάθους, διάσπαση των 

δεδοµένων, καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση του πελάτη και συνεπώς 

αφαιρεί στρατηγικές ανταγωνιστικές πρακτικές και οδηγείται στην 

αποτυχία. 

Οι επιχειρήσεις που συνειδητοποιούν τη συνεισφορά του 

πληροφοριακού συστήµατος που επιλέγουν στην αναπτυξιακή διαδικασία 

της επιχείρησης τους, αναζητούν τον ταχύτερο τρόπο για τη βελτιστοποίηση 

των διαδικασιών τους µε αφορµή τη µετάβαση στο νέο σύστηµα. Το 

σηµαντικότερο στοιχείο και καταλυτικός παράγοντας για την επιτυχή 

ολοκλήρωση είναι η νέα εγκατάσταση να καλύπτει “το σύνολο” της 

επιχείρησης. Σε πολλές περιπτώσεις οι διαδικασίες αυτές πρέπει να 

οριστούν από την αρχή προκειµένου να µπορέσουν να εκµεταλλευτούν τη 

δύναµη της οµοιόµορφης πληροφόρησης. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η 

επιχείρηση να δεχτεί να περάσει αυτό το στάδιο του µετασχηµατισµού των 

διαδικασιών της δείχνοντας διαλλακτικότητα ως προς το τι πρέπει να µείνει 

ως έχει και το τι θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Σε εταιρείες που η 

µηχανογράφηση τους είναι σε πρώιµο στάδιο, η ανάγκη περιορίζεται µόνο 
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στις διαδικασίες, ενώ σε αντίθετη περίπτωση που το πληροφοριακό 

σύστηµα είναι ήδη σε λειτουργία πρέπει να ερµηνευτούν τα δεδοµένα που 

έχουν συλλεχθεί και να µεταφερθούν στο νέο σύστηµα. Καθοριστικό ρόλο 

διαδραµατίζουν οι άνθρωποι που υλοποιούν τη λύση, αλλά και αυτοί που θα 

αποτελέσουν τους χρήστες του νέου τρόπου λειτουργίας. Στο σηµείο αυτό η 

απόφαση για την επιλογή του κατάλληλου µηχανογραφικού πακέτου που θα 

κληθεί να ενσαρκώσει όλα τα παραπάνω είναι καθοριστική. 

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για λογισµικό Διαχείρισης 

Επιχειρηµατικών Πόρων (ERP) έχει τα τελευταία χρόνια αυξηθεί. 

Ταυτόχρονα και πολλές άλλες καινοτόµες εφαρµογές, όπως οι Customer 

Relationship Management (CRM), Knowledge Management, Warehouse 

Management Systems (WMS), Project Management Tools, απασχολούν όλο 

και περισσότερο την επιχειρηµατική στρατηγική µιας σύγχρονης 

επιχείρησης. Μάλιστα πεδία δραστηριοποίησης όπως e-Commerce και e-

Business είναι πολύ διαδεδοµένα, γεγονός που επιτείνει την ανάγκη 

εγκατάστασης ERP συστήµατος στην επιχείρηση για να είναι δυνατός ο 

έλεγχος των διαδικασιών µέσα σε αυτή οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 

Μέσα σε αυτή τη κοσµογονία σύγχρονων λύσεων αλλά και του 

ανάλογου Marketing που τη συνοδεύει, η διοίκηση και τα στελέχη µιας 

εταιρείας καλούνται να κάνουν συγκεκριµένες επιλογές και να χαράξουν 

µια πορεία που θα εξυπηρετήσει τους στόχους της εταιρείας, είτε αυτοί 

αφορούν την εσωτερική της οργάνωση και απόδοση, είτε το εξωτερικό 

περιβάλλον (αγορά, ανταγωνισµό), µε την καλύτερη δυνατή σχέση 

επένδυσης – οφέλους και µε όσο το δυνατό λιγότερα προβλήµατα. 

Είναι φυσικό στην αρχή µιας τέτοιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

να τίθενται πολλά δύσκολα ερωτήµατα. Στην ουσία η επένδυση σε ERP 

είναι επένδυση σε υπηρεσίες οργάνωσης και στην πράξη είναι δύσκολο να 

διακρίνει κανείς, πόσο µάλλον να αξιολογήσει, τις προσφερόµενες 

βέλτιστες λύσεις. Θα µπορούσε κανείς να την χαρακτηρίσει ως στρατηγική 

επένδυσης που θα συµβάλλει στην ουσιαστική βελτίωση του τρόπου 

λειτουργίας ενός οργανισµού. Η διερεύνηση και η υιοθέτηση κάποιου 
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συστήµατος ERP από µια επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί κάποια αυστηρά 

προκαθορισµένα βήµατα – στάδια τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια. 

Επίσης, θα πρέπει να ενταχθούν στο γενικότερο προγραµµατισµό και οι 

ενέργειες που θα ακολουθήσουν µε την πιθανή υιοθέτηση µιας τέτοιας 

λύσης. 

• Βήµα 1: Διερεύνηση Λύσης 

• Βήµα 2: Προσέγγιση ERP 

• Βήµα 3: Επιλογή λύσης ERP  

• Βήµα 4: Πλάνο Υλοποίησης 

• Βήµα 5: Σχεδιασµός ERP και σχηµατισµός 

• Βήµα 6: Ολοκλήρωση του ERP 

• Βήµα 7: Πληροφορική – Τεχνολογική Υποδοµή 

• Βήµα 8: Λειτουργίες 

• Βήµα 9: Επέκταση της επιχείρησης 

3.6 Διαδικασία Υλοποίησης Συστήµατος ERP 

Η ορθή υλοποίηση του συστήµατος ERP αποτελεί απαραίτητη 

συνθήκη για την µακροχρόνια επιτυχία του συστήµατος για να επιτευχθεί 

γρήγορη και ορθή υλοποίηση απαιτείται αυστηρή διαδικασία καθώς και 

προσήλωση των εµπλεκόµενων στα συγκεκριµένα βήµατα της διαδικασίας 

αυτής. Όλα τα σύγχρονα συστήµατα ERP συνοδεύονται και από 

συγκεκριµένη διαδικασία ή µέθοδο υλοποίηση που συνιστά ο δηµιουργός 

τους. Οι διαδικασίες αυτές έχουν συνήθως χαρακτηριστικές ονοµασίες και 

συνοδεύονται από ειδικά χρονοδιαγράµµατα. Όµως οι σηµαντικές φάσεις 

καθεµιά από αυτές τις διαδικασίες είναι παρόµοιες. Οι φάσεις αυτές 

περιγράφονται παρακάτω µε επικέντρωση στα σηµεία τα οποία θεωρούνται 

κλειδιά για την επιτυχία του έργου υλοποίησης. 

3.6.1. Φάση 1: Προετοιµασία – Στρατηγικός Σχεδιασµός 

 Η προετοιµασία της υλοποίησης περιλαµβάνει δύο βασικές 

ενέργειες, την οργάνωση της οµάδας υλοποίησης και την ανάπτυξη του 

προγράµµατος υλοποίησης. 
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 Η οµάδα υλοποίησης δεν ταυτίζεται κατά ανάγκη µε την οµάδα 

αξιολόγησης και επιλογής του λογισµικού, αν και συνήθως η δύο οµάδες 

περιλαµβάνουν κοινά µέλη. Η δοµή της οµάδας υλοποίησης διαµορφώνεται 

µε βάση τις ανάγκες του εκάστοτε έργου. Μία τυπική ιεράρχηση της 

οµάδας περιλαµβάνει τα εξής επίπεδα: 

1. Χορηγός Έργου (Project Sponsor), ο οποίος εξασφαλίζει 

τους απαραίτητους πόρους. Ο ρόλος του χορηγού 

αναλαµβάνεται από ανώτατο διοικητικό στέλεχος όπως ο 

αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος ή ο Γενικός 

Διευθυντής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δέσµευση της 

διοίκησης. 

2. Υπεύθυνος Έργου (Project Manager), ο οποίος αναλαµβάνει 

τη διοίκηση του έργου υλοποίησης. Ο υπεύθυνος έργου 

πρέπει να έχει ολοκληρωµένη αντίληψη των σηµαντικών 

επιχειρηµατικών διαδικασιών και διασυνδέσεων τους. 

3. Επιτροπή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (Steering 

Committee), η οποία ασκεί την εποπτεία του έργου. Συνήθως 

τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας αποτελούν µέλη της 

επιτροπής. 

4. Οµάδες Έργου (Project Teams), οι οποίες επικεντρώνονται 

και εκτελούν βασικά τµήµατα του έργου. Ο υπεύθυνος κάθε 

οµάδας έργου είναι συνήθως manager της εταιρείας, ο οποίος 

αφιερώνει σηµαντικότερο χρόνο στο έργο υλοποίησης. 

5. Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου, ο οποίος 

ασκεί συµβουλευτικό ρόλο. Η θέση αυτή δεν εντάσσεται σε 

ιεραρχικό επίπεδο. 

Επίσης, στελέχη του εξωτερικού συµβούλου υλοποίησης 

συµµετέχουν στην επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς και 

στις οµάδες έργου. Το πρόγραµµα υλοποίησης καταρτίζεται σε συνεργασία 

µε τον εξωτερικό σύµβουλο. Περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες 

δραστηριότητες και είναι κατάλληλα δοµηµένο, ώστε να διευκολύνεται η 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SAP 
R/3 ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 63 
	  

εφαρµογή του. Το έργο χωρίζεται σε οριοθετηµένες δραστηριότητες για τις 

οποίες καθορίζονται εκ των προτέρων οι προϋποθέσεις επιτυχίας, οι 

απαιτούµενοι πόροι, ο χρόνος υλοποίησης, τα ορόσηµα ελέγχου 

(milestones) και τα κριτήρια επιτυχίας. Συνήθως, χρησιµοποιείται 

πρόγραµµα υλοποίησης (µε διάγραµµα  PERT ή διάγραµµα Gantt) και 

καθορίζεται σαφώς η κρίσιµη διαδροµή. Σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας 

είναι η ανάπτυξη διαδικασίας και αναθεώρησης του προγράµµατος από την 

επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

3.6.2. Φάση 2: Σχεδιασµός και Παραµετροποίηση 
Η φάση αυτή αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας υλοποίησης και 

απαιτεί τη µεγαλύτερη συνεισφορά από όλους τους συµµετέχοντες στην 

οµάδα. Σηµαντικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν: 

1. Εγκατάσταση εξοπλισµού, λογισµικού και αρχικές δοκιµές 

λειτουργικότητας. 

2. Εκπαίδευση της οµάδας υλοποίησης στο πακέτο ERP, και 

ειδικότερα των οµάδων έργου στα αντίστοιχα εξειδικευµένα 

υποσυστήµατα του πακέτου. 

3. Αποτύπωση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών διαδικασιών 

(Business Process Mapping). 

4. Ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών 

διαδικασιών (Process Analysis). 

5. Προσαρµογή των ανωτέρω διαδικασιών σε επιλεγµένες 

διαδικασίες που υποστηρίζει το πακέτο και ERP (Process 

Synthesis/Adaptation). 

6. Ανάπτυξη των κατάλληλων τιµών για τις παραµέτρους των 

διαδικασιών του συστήµατος. 

7. Σχεδιασµός και υλοποίηση οθονών – διεπαφών και 

αναφορών. 

8. Σχεδιασµό και υλοποίηση επιπέδων πρόσβασης και 

εξατοµίκευση περιβάλλοντος χρηστών. 
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Η αποτύπωση, ανάλυση και προσαρµογή των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών αποτελούν κρίσιµα βήµατα όχι µόνο για την επιτυχή 

υποστήριξη της επιχείρησης από το πακέτο ERP, αλλά και για την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης γενικότερα. Επίσης, συνίσταται η 

διεξαγωγή ενός έργου Ανασχεδιασµού των Επιχειρηµατικών Διαδικασιών 

(Business Process Reengineering – BRP) προ της επιλογής και υλοποίησης 

του συστήµατος ERP. Η τακτική αυτή διευκολύνει όχι µόνο την επιλογή 

του πλέον κατάλληλου συστήµατος αλλά και την ίδια της φάση της 

υλοποίησης. Οι προσπάθειες των µελών της οµάδας  επικεντρώνονται στην 

επιλογή της κατάλληλης λύσης από πολλές εναλλακτικές που υποστηρίζουν 

τα περισσότερα από τα ισχυρά πακέτα και, στην ανάπτυξη των κατάλληλων 

παραµέτρων οι οποίες εξειδικεύουν τις διαδικασίες που απαιτούνται. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων παραµέτρων αποτελούν οι 

χρόνοι διέλευσης (Lead Time) παραγωγής και η ιεραρχία των κέντρων 

κέρδους (Profit Centers) της εταιρείας. Αν δεν έχει προηγηθεί έργο BRP, 

τότε η φάση σχεδιασµού και παραµετροποίησης περιλαµβάνει σηµαντικές 

δραστηριότητες αξιολόγησης και σχεδιασµού διαδικασιών, οι οποίες 

τείνουν να επιµηκύνουν και, ορισµένες φορές να αποπροσανατολίζουν το 

έργο της υλοποίησης. Ακόµα, τα πλέον ολοκληρωµένα πακέτα ERP 

περιλαµβάνουν εξειδικευµένα εργαλεία αποτύπωσης των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών. Ορισµένα από αυτά δεν προσαρµόζουν το σύστηµα αυτόµατα 

βάση της εκάστοτε αποτυπωµένης, µέσω των ειδικών εργαλείων, 

επιχειρηµατικής διαδικασίας. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει ο σύµβουλος 

υλοποίησης στην αποτύπωση, στην ανάλυση, στην προσαρµογή των 

διεργασιών καθώς και στην παραµετροποίηση του συστήµατος. 

3.6.3. Φάση 3: Προετοιµασία Πλήρους Εφαρµογής 
Η φάση αυτή αποσκοπεί στην προετοιµασία του 

παραµετροποιηµένου συστήµατος για την πλήρη εφαρµογή και 

περιλαµβάνει: 

1. Μετάβαση Δεδοµένων (Data Migration) 

2. Εκπαίδευση Χρηστών 
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3. Τεκµηρίωση Διαδικασιών και Συστήµατος 

4. Πιλοτική Εφαρµογή 

5. Έλεγχο Αποδοχής 

6. Αρχική Εγκατάσταση του Συστήµατος 

7. Σχεδιασµό Φάσης Υποστήριξης 

Η εκπαίδευση των χρηστών περιλαµβάνει διαφορετικά στάδια, όπως 

η γενική εισαγωγή στη χρήση του συστήµατος, εκπαίδευση στις διαδικασίες 

και στις µεθόδους που υποστηρίζει το σύστηµα, λεπτοµερή εκπαίδευση στις 

οθόνες που χρησιµοποιεί και τα βήµατα που εκτελεί κάθε χρήστης και 

εκπαίδευση στα εργαλεία του συστήµατος. Ο σωστός επιµερισµός των 

θεµάτων της εκπαίδευσης, καθώς και η προσαρµογή της στις ανάγκες των 

χρηστών αποτελούν σηµαντικές προϋποθέσεις επιτυχίας. Η πιλοτική 

εφαρµογή επικεντρώνεται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα περιπτώσεων 

(περιορισµένο εύρος δεδοµένων), αλλά εισχωρεί σε βάθος στις 

ιδιαιτερότητες κάθε διαδικασίας. Κατά την πιλοτική εφαρµογή 

διαφαίνονται προβλήµατα του σχεδιασµού και της υλοποίησης των 

διαδικασιών, καθώς και της παραµετροποίησης του συστήµατος. Τα 

προβλήµατα αυτά πρέπει να αντιµετωπιστούν επιτυχώς προ της έναρξης της 

πλήρους λειτουργίας του συστήµατος. Επίσης, υπάρχουν συγκεκριµένες 

µέθοδοι διεξαγωγής της πιλοτικής εφαρµογής και αξιολόγησης του 

συστήµατος µε τη χρήση ειδικών εργαλείων. Η αποδοχή του συστήµατος 

γίνεται µε βάση τα αποτελέσµατα της πιλοτικής εφαρµογής. 

3.6.4. Φάση 4: Πλήρης Εφαρµογή – Ολοκλήρωση 
Σε αυτή τη φάση το σύστηµα τίθεται σε πλήρη λειτουργία. Η φάση 

αυτή συνήθως περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

1. Δοκιµαστική Εκτέλεση Πλήρους Λειτουργίας 

2. Αποτύπωση και Ανάλυση των Αποτελεσµάτων της Πλήρους 

Λειτουργίας 

3. Βελτιστοποίηση Συστήµατος 
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Κατά την δοκιµαστική εκτέλεση το νέο σύστηµα ERP και τα ήδη 

υπάρχοντα συστήµατα της εταιρείας λειτουργούν παράλληλα. Τα 

υπάρχοντα συστήµατα όµως είναι αυτά τα οποία υποστηρίζουν ακόµη τις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες της επιχείρησης. Τα αποτελέσµατα της 

λειτουργίας των δύο συστηµάτων συγκρίνονται και διεξάγονται οι 

τελευταίες ρυθµίσεις και βελτιώσεις στο σύστηµα ERP. Μετά την έναρξη 

πλήρους λειτουργίας καταγράφονται όλα τα λειτουργικά προβλήµατα, τα 

οποία αναλύονται και διορθώνονται. Εκτός από την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων της υλοποίησης, η βελτίωση του συστήµατος, αλλά και των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών αποτελεί συνεχές έργο, το οποίο αποβλέπει 

και στη δυναµική προσαρµογή της επιχείρησης στις µεταβαλλόµενες 

συνθήκες της αγοράς. 

3.7 Εγκατάσταση Συστήµατος ERP 
Από τη στιγµή που έχει ληφθεί η απόφαση υλοποίησης του ERP 

συστήµατος και έχουν προηγηθεί όλα τα απαραίτητα βήµατα για την 

προετοιµασία της επιχείρησης, ακολουθεί η εγκατάσταση του ERP για την 

οποία έχουν αναπτυχθεί τρεις βασικές στρατηγικές, οι οποίες περιγράφονται 

παρακάτω. 

Παράλληλη Προσέγγιση: Στη µέθοδο αυτή το παλαιό και το νέο 

σύστηµα χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα, µέχρι να γίνει απολύτως βέβαιο ότι 

το νέο λειτουργεί σωστά. Αυτή είναι η πιο ασφαλής µέθοδος µετατροπής 

γιατί αν υπάρχουν λάθη ή διακοπές κατά την επεξεργασία το παλαιό 

σύστηµα δίνει τη λύση. Τα αποτελέσµατα από το νέο σύστηµα 

συγκρίνονται µε αυτά του παλαιού, και όταν διαπιστωθεί ότι το νέο 

σύστηµα λειτουργεί φυσιολογικά χωρίς προβλήµατα, καταργείται το 

παλαιό. Η χρήση και η εφαρµογή αυτής τη µεθόδου αντιµετωπίζει από την 

πλευρά του σχεδιασµού και του προγραµµατισµού ορισµένες δυσκολίες. 

Είναι µια µέθοδος που απαιτεί επαρκές, κατάλληλο και πολυπληθές 

προσωπικό, απαιτεί να δαπανηθεί µεγάλο χρονικό διάστηµα µέχρι να 

ολοκληρωθεί, είναι πολύπλοκη και ουσιαστικά δηµιουργεί υψηλό κόστος 
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σε οποιαδήποτε επιχείρηση συντηρεί και λειτουργεί ταυτόχρονα, δυο 

συστήµατα. 

Άµεση Εφαρµογή: Η αδυναµία εφαρµογής της παράλληλης 

µεθόδου, οδηγεί ορισµένες επιχειρήσεις στην αναζήτηση άλλων επιλογών 

εγκατάστασης. Μια άλλη λύση είναι η άµεση εφαρµογή του νέου ERP 

συστήµατος µε ταυτόχρονη κατάργηση του παλαιού. Το παλαιό σύστηµα 

αντικαθίσταται στο σύνολο του από το νέο χωρίς να υπάρχει καµία 

παράλληλη δραστηριότητα. Η χρήση αυτής της µεθόδου αντιµετωπίζει 

ορισµένες σηµαντικές δυσκολίες. Ο όγκος των δεδοµένων από την πρώτη 

εφαρµογή του συστήµατος, µπορεί να είναι πολύ µεγαλύτερος από τον 

αναµενόµενο µε αποτέλεσµα να συσσωρευτεί µεγάλος αριθµός 

πληροφοριών και οι χρήστες να µην είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στο 

χειρισµό τους. Το αποτέλεσµα αυτής της αδυναµίας χειρισµού των 

πληροφοριών, θα είναι η αστοχία και η τελική αποτυχία ορθής εφαρµογής 

του ERP. Η διακοπή της λειτουργίας του προηγούµενου συστήµατος και η 

αποτυχία εφαρµογής του νέου ERP, θα έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τη 

διάχυση, λανθασµένων και µε πολλές ελλείψεις πληροφοριών, οι οποίες θα 

οδηγήσουν σε λανθασµένες εντολές παραγωγής, αποθέµατα και εκτελέσεις 

παραγγελιών. Το παλαιό σύστηµα δεν µπορεί να βοηθήσει γιατί έχει 

σταµατήσει να λειτουργεί και οι πληροφορίες του δεν είναι διαθέσιµες. Το 

νέο σύστηµα στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν βοηθά την επιχείρηση, αλλά 

µάλλον της δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα. Μέχρι τον εντοπισµό της 

σοβαρότητας του προβλήµατος η επιχείρηση δεν µπορεί να επιστρέψει στο 

παλαιό σύστηµα. Μετά τον εντοπισµό του προβλήµατος η επιστροφή στο 

παλαιό σύστηµα είναι από δύσκολη έως ακατόρθωτη, διότι οι πληροφορίες 

έχουν διαφορετική δοµή. Οι ισορροπίες των αποθεµάτων και όλα τα 

στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί δεν ισχύουν πλέον και είναι δύσκολο να 

κατασκευαστούν από την αρχή. 

Δοκιµαστική – Πιλοτική Προσέγγιση: Ο σωστός τρόπος 

υλοποίησης τους έργου είναι η πιλοτική χρήση του νέου ERP. Επιλέγεται 

µια οµάδα προϊόντων ή ένα προϊόν το οποίο δεν περιέχει πολλούς κωδικούς, 
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και γίνεται εφαρµογή του νέου πακέτου. Ο σκοπός αυτής της δοκιµαστικής 

εφαρµογής, είναι να διαπιστωθεί ότι το πρόγραµµα παραγωγής, το MRP και 

το ERP λειτουργούν κανονικά, πριν εισέλθει στο σύστηµα µεγάλος όγκος 

κωδικών. Η κανονική λειτουργία αναφέρεται τόσο στην τεχνική πλευρά 

όσο και στην πλευρά των χρηστών. Σε περίπτωση µη σωστής λειτουργίας 

του ERP κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρµογής, η επιχείρηση θα 

αντιµετωπίσει µεγάλο πρόβληµα διότι µόνο ένας µικρός αριθµός κωδικών 

διαχειρίζεται από το νέο σύστηµα. Σε περίπτωση αστοχίας οι κωδικοί αυτοί 

µπορούν να περαστούν στο παλαιό σύστηµα. Αυτό που έχει ιδιαίτερη 

σηµασία, είναι να διαπιστωθεί ο λόγος για τον οποίο δεν λειτουργεί σωστά, 

να εντοπιστούν δηλαδή οι αιτίες και να αντιµετωπιστούν ώστε να 

δοκιµαστεί το σύστηµα ξανά για την λειτουργία του και στη συνέχεια να 

προχωρήσει η επιχείρηση στην ολική υλοποίηση και εφαρµογή του ERP 

είτε ταυτόχρονα, είτε σταδιακά.  

3.8 Πλεονεκτήµατα Χρήσης Συστηµάτων ERP 

Τα ERP συστήµατα επηρεάζουν και ενισχύουν σηµαντικά τις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες συνεισφέροντας στην ορθολογική διαχείριση 

των ανθρώπινων υλικών και οικονοµικών πόρων µιας επιχείρησης. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι από τους οποίους µπορεί µια 

εταιρεία να αποκοµίσει οφέλη από ένα ERP. Τα σηµαντικότερα 

πλεονεκτήµατα περιγράφονται παρακάτω. 

Βελτιωµένο Customer Service και Αύξηση των Πωλήσεων: Για 

ορισµένες εταιρείες, ο κύριος στόχος τους είναι η διατήρηση των πωλήσεων 

σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, η 

αύξηση της αξιοπιστίας όλου του συστήµατος συνεπάγεται ότι δεν θα 

υπάρχουν χαµένες πωλήσεις εξαιτίας εσωτερικών αδυναµιών. Το ERP έχει 

δώσει τη δυνατότητα σε πολλές επιχειρήσεις να αποστέλλουν έγκαιρα τα 

παραγγελθέντα προϊόντα, να προετοιµάζουν και να αποστέλλουν τις 

παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο από αυτό του ανταγωνισµού και να 

αξιοποιούν τους πωλητές µε µεγάλη αποδοτικότητα. Η µείωση των λαθών 

στις παραγγελίες, η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων 
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προϊόντων και υπηρεσιών, οι δυνατότητα συµµετοχής του πελάτη σε 

ορισµένες διαδικασίες της επιχείρησης, η άµεση ενηµέρωση των 

προµηθευτών, ο ακριβής και ταχύτερος χρόνος παράδοσης, συνεπάγεται 

παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών και εποµένως δηµιουργία 

πιστών καταναλωτών και αύξηση των κερδών για την εταιρεία. Το ERP 

µπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό όπλο δηµιουργίας ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος, όσον αφορά στις πωλήσεις και το customer service. 

Εταιρείες που έχουν εφαρµόσει ERP συστήµατα επιβεβαιώνουν αυξηµένο 

customer service. Στις περισσότερες επιχειρήσεις η αύξηση του customer 

service σηµαίνει και ταυτόχρονη αύξηση των πωλήσεων και του µεριδίου 

αγοράς. 

Αύξηση της Παραγωγικότητας: Η αύξηση της παραγωγικότητας 

προέρχεται ως άµεσο αποτέλεσµα των έγκυρων και έγκαιρων 

προγραµµάτων που παρέχει το ERP. Η παραγωγικότητα αυξάνεται για τους 

παρακάτω λόγους: 

• Εξασφαλίζει, παρέχει στην παραγωγή και στην 

συναρµολόγηση το κατάλληλο σύνολο υλικών, έτσι ώστε να 

εξαλείφονται τα ακατάλληλα κοµµάτια και υλικά και η 

σπατάλη χρόνου. 

• Μειώνει δραστικά το ποσό των αιφνιδιαστικών και 

αναγκαστικών αλλαγών στο πρόγραµµα παραγωγής. 

• Απαιτεί πολύ µικρότερο χρόνο ο οποίος θα αναλωθεί σε 

εργασίες που δεν έχουν προβλεφθεί και αρκετά µικρότερο 

χρόνο σε υπερωρίες, εξαιτίας της αυξηµένης ορατότητας και 

της καλύτερη οργάνωσης και πρόγνωσης. 

Μειωµένο Κόστος Αγορών: Το ERP παρέχει τα κατάλληλα 

εργαλεία στους προµηθευτές, ώστε να έχουν έγκυρα προγράµµατα, 

καλύτερη και έγκαιρη ενηµέρωση για τις ανάγκες της επιχείρησης. Από το 

σηµείο εκείνο που οι επιχειρήσεις – πελάτες και οι προµηθευτές 

απαλλαγούν από το κλασικό σύστηµα αναπαραγγελίας, οι προµηθευτές 

µπορούν να παράγουν τα προϊόντα τους αποδοτικότερα και µε µειωµένο 
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κόστος. Ένα µέρος από αυτή την εξοικονόµηση µπορεί να αξιοποιηθεί είτε 

ως κέρδος, είτε ως χαµηλότερη τιµολόγηση, η οποία µπορεί να αυξήσει τις 

πωλήσεις και τα συνολικά κέρδη. 

Περαιτέρω, τα έγκυρα προγράµµατα µπορούν να απελευθερώσουν 

τους αγοραστές από διαδικασίες που κοστίζουν τόσο σε χρήµα, όσο και σε 

χρόνο και να δώσουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απασχολήσουν 

πόρους για σηµαντικές επιχειρηµατικές διαδικασίες. Εποµένως, η µείωση 

δεν προέρχεται απλώς από τις χαµηλότερες τιµές, αλλά και από την 

σηµαντική µείωση των δαπανών αγορών. Σε πολλές επιχειρήσεις το 

µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος από το ERP προέρχεται από τη µείωση του 

κόστους αγορών. 

Βελτίωση της Διαχείρισης της Πληροφορίας: Τα συστήµατα ERP 

τυποποιούν και ενοποιούν τις επιχειρηµατικές διαδικασίες κάτω από µια 

ενιαία πλατφόρµα, καταργούν τις νησίδες πληροφοριών, απλοποιούν την 

επικοινωνία και διευκολύνουν την υλοποίηση νέων προγραµµάτων και 

µεθόδων των επιχειρήσεων. Τα απαραίτητα δεδοµένα εισάγονται στη βάση 

δεδοµένων µόνο µία φορά και το σύστηµα ενηµερώνει αυτόµατα όλα τα 

συνδεόµενα πεδία, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η πιθανότητα λάθους κατά 

την εισαγωγή των δεδοµένων, της βελτίωσης της ποιότητας και 

διαθεσιµότητας των πληροφοριών. 

Μείωση Αποθεµάτων: Η αποτελεσµατική διαχείριση των 

απαιτήσεων και ο προσεκτικός σχεδιασµός οδηγεί σε έγκυρα προγράµµατα 

µε αποτέλεσµα η παραγωγή να λειτουργεί αποδοτικά, χωρίς λάθη και µε 

ακριβή ρυθµό. Ο προσεκτικός αυτό σχεδιασµός, έχει ως αποτέλεσµα όλα τα 

προϊόντα να αποστέλλονται έγκαιρα, οι απαιτήσεις σε πρώτες ύλες να είναι 

εκ των προτέρων γνωστές και τελικά το επίπεδο των αποθεµάτων σε πρώτες 

ύλες και τελικά προϊόντα να µειώνεται σηµαντικά. 

Απαξιωµένο Απόθεµα: Η αυξηµένη ικανότητα για διοίκηση των 

αλλαγών, οι καλύτεροι µηχανισµοί πρόβλεψης, η ύπαρξη µικρότερου 

ρίσκου και το χαµηλότερο επίπεδο αποθεµάτων οδηγεί στη µείωση των 
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απαρχαιωµένων αποθεµάτων. Σε πολλές εταιρείες το απόθεµα αυτό 

αποτελεί κρυφό κόστος, ωστόσο επειδή αυτό µπορεί να είναι σηµαντικό, 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. 

Προώθηση της Ολοκλήρωσης: Το ERP ενηµερώνει αυτόµατα τα 

απαραίτητα στοιχεία µεταξύ των διαφορετικών επιχειρησιακών τµηµάτων 

και λειτουργιών. Εποµένως, η επικοινωνία και η ολοκλήρωση µεταξύ των 

διαφορετικών επιχειρησιακών διαδικασιών βελτιώνεται κατά µήκος 

ολόκληρης της επιχείρησης. 

Προσαρµογή στην Παγκοσµιοποίηση: Το ERP επιτρέπει την 

εύκαµπτη χρήση της γλώσσας, του νοµίσµατος, και των προτύπων 

λογιστικής. Με αυτό το τρόπο βελτιώνει την προσαρµογή στα πολυεθνικά 

επιχειρησιακά περιβάλλοντα. 

Πρόσβαση Ιστορικού Πελατών: Η εταιρεία µπορεί να µελετήσει 

ανά πάσα στιγµή τις συναλλαγές της µε τους πελάτες της, να ξεχωρίσει 

κάποιους από αυτούς και να τους αντιµετωπίσει διαφορετικά και να 

προβλέψει τις µελλοντικές συναλλαγές µαζί τους. 

Συντονισµός: Ένα σύστηµα ERP φροντίζει το συγχρονισµό όλων 

των λειτουργιών της επιχείρησης προκειµένου να παραχθεί το σωστό 

προϊόν, στο µικρότερο δυνατό χρόνο, ικανοποιώντας παράλληλα όλα τα 

βασικά στοιχεία ποιότητας. 

Data Mining: Τα συστήµατα ERP µπορούν να αξιοποιήσουν τις 

τεχνικές Data Mining και να εντοπίσουν σχέσεις µεταξύ των δεδοµένων που 

δεν είναι άµεσα αντιληπτές. Με αυτό το τρόπο θα βελτιωθεί η λήψη 

αποφάσεων και θα αναβαθµιστεί η ποιότητα των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις. 

Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας: Τα συστήµατα ERP µε την 

αξιοποίηση νέων µεθόδων και τεχνολογιών (e-business Web) και 

διαφοροποίηση µε την υιοθέτηση νέων πρακτικών και µεθόδων (SCM –

SRM) δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την 
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ανταγωνιστικότητας τους. Στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον ο 

οργανισµός αλληλοεπιδρά µε πελάτες και προµηθευτές  χρησιµοποιώντας 

εφαρµογές διαχείρισης τις εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) και διαχείρισης 

πελατών (CRM). Η παραγόµενη πληροφορία διοχετεύεται µέσα από το ERP 

παρέχοντας στη διοίκηση στρατηγικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε το 

παρελθόν. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα διασυνδέσουν τις εφαρµογές SCM 

και CRM θα διαφοροποιηθούν στο τρόπο που αντιµετωπίζουν τους πελάτες 

τους. Με την ενσωµάτωση τεχνολογιών Internet θα αναπτύξουν ψηφιακά 

συστήµατα διαχείρισης ζήτησης και προσφοράς ώστε να ανταποκρίνονται 

σε πραγµατικό χρόνο σε αιτήµατα πελατών – προµηθευτών µε κριτήρια που 

οι ίδιοι οι οργανισµοί θέτουν. 

Χάραξη και Υλοποίηση Νέων Στρατηγικών: Τα συστήµατα ERP 

υποστηρίζουν µια οργάνωση, η οποία προσανατολίζεται στις διαδικασίες 

και όχι στις λειτουργίες και εξοπλίζουν την εταιρεία µε ενιαία εργαλεία και 

βάσεις δεδοµένων. 

3.9 Μειονεκτήµατα Χρήσης Συστηµάτων ERP 

Αν και τα ERP συστήµατα διατηρούν ένα πολύ µεγάλο αριθµό 

πλεονεκτηµάτων, εµφανίζουν και ορισµένα σηµαντικά µειονεκτήµατα. 

Υψηλό Κόστος Υλοποίησης: Το υψηλό κόστος υλοποίησης έχει ως 

αποτέλεσµα, πολλές µικρές επιχειρήσεις να µην είναι σε θέση να 

υλοποιήσουν ένα έργο ERP. Για το λόγο αυτό µια επιχείρηση που 

προγραµµατίζει να επενδύσει σε ένα ERP πρέπει να έχει διαµορφώσει µια 

κατάλληλη στρατηγική και να έχει µια σαφή εικόνα για το κόστος. 

Χρονοβόρο Διάστηµα Υλοποίησης: Η υλοποίηση ενός τέτοιου 

έργου εξαιτίας της πολυπλοκότητας του µεγέθους και της ιδιοµορφίας του, 

αποτελεί µια µακροχρόνια διαδικασία. 

Δέσµευση στον Προµηθευτή: Η εταιρεία που επιλέγει έναν 

συγκεκριµένο προµηθευτή ενός ERP συστήµατος, στην ουσία δεσµεύεται 

και έχει µεγάλο βαθµό εξάρτησης από αυτόν λόγω του µεγάλου κόστους 

και χρόνου υλοποίησης. 
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Επιπτώσεις στο Ανθρώπινο Δυναµικό: Οι επιπτώσεις στους 

εργαζόµενους της επιχείρησης είναι σηµαντικές λόγω της αλλαγής στην 

φιλοσοφία που επιβάλει το νέο σύστηµα και των αντιδράσεων που 

δηµιουργούνται από την εφαρµογή του. 

Μειωµένη Ευελιξία: Οι σηµερινές επιχειρήσεις πρέπει να 

εφαρµόζουν διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης. Οι βελτιώσεις πρέπει 

υποστηρίζονται από το πληροφοριακό σύστηµα. Οι απαιτούµενες 

προσαρµογές είναι χρονοβόρες και δαπανηρές από την πρώτη στιγµή 

λειτουργίας του συστήµατος. 

3.10 Στοιχεία Κόστους Συστηµάτων ERP 
Ένας τρόπος διαπίστωσης του κόστους είναι να το χωρίσουµε στις 

παρακάτω κατηγορίες. 

Ανθρώπινο Δυναµικό: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι 

δαπάνες για: 

• Την οµάδα του Project, των υπεύθυνων του Project και 

όλους τους εµπλεκόµενους υπαλλήλους. 

• Την εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένου και εκπαιδευτικών 

ταξιδιών και σεµιναρίων. 

• Την καθοδήγηση από έµπειρους συµβούλους µε εξειδίκευση 

στα ERP συστήµατα. 

Πληροφορίες: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι δαπάνες 

για: 

• Ακρίβεια στην καταγραφή των αποθεµάτων. 

• Αυστηρή παρακολούθηση και συντήρηση των αρχείων των 

δεδοµένων µε σκοπό τη διατήρηση της αξιοπιστίας τους. 

• Αυστηρή δοµή, πληρότητα και ακρίβεια στους καταλόγους 

υλικών. 

• Συµπληρωµατικά στοιχεία και απαραίτητες διαδικασίες που 

σχετίζονται µε τη διαχείριση των δεδοµένων, όπως είναι οι 
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προβλέψεις, οι παραγγελίες των πελατών, οι πληροφορίες 

κάθε κωδικού. 

Υπολογιστές: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι δαπάνες 

για: 

• Καινούργιο υλικό και λογισµικό, απαραίτητα για την 

εφαρµογή του ERP. 

• Εγκατάσταση και ρύθµιση του νέου συστήµατος. 

• Έλεγχος και διόρθωση σφαλµάτων. 

• Διασύνδεση του νέου συστήµατος µε το παλαιό ή µε 

τµήµατα του παλαιού για την άντληση στοιχείων. 

• Ανάπτυξη κατάλληλης τεκµηρίωσης. 

• Παροχή και εξασφάλιση της απαραίτητης συντήρησης του 

συστήµατος. 

• Επιπλέον χρεώσεις από τον προµηθευτή του υλικού και του 

λογισµικού πακέτου. 

3.11 Προβλήµατα από την Υλοποίηση των Συστηµάτων ERP 

Τα προβλήµατα που οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιµετωπίσουν 

στην υλοποίηση του έργου είναι κατά κανόνα η φυσική αντίδραση του 

ανθρώπου σε κάθε νεοτερισµό και η ύπαρξη τοµέων στην επιχείρηση µε 

ιδιαίτερα πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία δεν επιτρέπουν τη ροή και 

ανταλλαγή πληροφοριών σε όλη την έκταση της επιχείρησης. Παράλληλα η 

µη ανοιχτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική πολλών ERP συστηµάτων δεν 

επιτρέπει την ταχεία και επιτυχή ενσωµάτωση των συστηµάτων αυτών. 

Τέλος, η συχνά προτεινόµενες βέλτιστες πρακτικές που ήταν 

ενσωµατωµένες από τα συστήµατα ERP απέτυχαν να αντικατοπτρίσουν και 

να λάβουν υπόψη τους τις νοµικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και τις 

δυσκολίες των αγορών, κλάδων και επιχειρήσεων που οφείλονται στο 

τρόπο δραστηριοποίησής τους. 

Τα σηµερινά συστήµατα ERP καλύπτουν όχι µόνο τις 

ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες, αλλά και τις εξωεπιχειρησιακές, οι 
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οποίες στις συνθήκες της νέας οικονοµίας είναι ιδιαίτερα επιτακτικές και 

αυξηµένες. Η πραγµατοποίηση της εξωεπιχειρησιακής δραστηριότητας 

είναι δυνατό να επιτευχθεί µόνο αν υπάρχει συνεργασία συστηµάτων και 

ελεύθερη ροή της πληροφορίας, που σηµαίνει δυνατότητα σύνδεσης 

ετερογενών διαδικασιών και συστηµάτων ανεξάρτητα από τη προέλευση 

τους ή σε τι λειτουργικά συστήµατα εκτελούνται, καθώς επίσης σύνδεση µε 

πελάτες και συνεργάτες, ακόµη και αν χρησιµοποιούν διαφορετικά 

συστήµατα. Η έλλειψη αυτών των προβληµάτων δίνει τη δυνατότητα στην 

επιχείρηση να πετύχει στην παγκόσµια αγορά, επεκτείνοντας την 

δραστηριότητα της και άλλους τοµείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SAP ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

4.1 Εισαγωγή 

 

Εικόνα 1: BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε - Έδρα Κηφισιά 

Η BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. είναι µέλος του οµίλου BSH 

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, του µεγαλύτερου κατασκευαστή 

οικιακών συσκευών στην Ευρώπη.  

Ο όµιλος προέκυψε από την κοινοπραξία, η οποία συστάθηκε το 

1967 µεταξύ του Robert Bosch GmbH (Στουτγάρδη) και της Siemens AG 

(Μόναχο), και το 2011 κατέγραψε ετήσιες πωλήσεις 9,6 δισεκατοµµύρια 

ευρώ. Η BSH προσφέρει µεγάλες οικιακές συσκευές, καταναλωτικά 

προϊόντα και οικιακή τεχνολογία. Τα τελευταία δέκα χρόνια η εταιρία έχει 

αναπτυχθεί ραγδαία. Σήµερα, η BSH διαθέτει 42 εργοστάσια σε 13 χώρες 

στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αµερική και την Ασία. Σε συνδυασµό 

µε ένα παγκόσµιο δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, η 

οικογένεια της BSH απαρτίζεται σήµερα από περίπου 70 εταιρείες σε 49 
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χώρες, µε συνολικό εργατικό δυναµικό σχεδόν 45.000 ανθρώπων. Η έδρα 

της εταιρίας βρίσκεται στο Μόναχο. 

Κεντρικό ρόλο στο χαρτοφυλάκιο του οµίλου κατέχουν οι µάρκες 

Bosch και Siemens. Με τις έξι εξειδικευµένες µάρκες (Gaggenau, Neff, 

Thermador, Constructa, Viva, Ufesa και Junker), η BSH διασφαλίζει ότι 

ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη. Συγχρόνως, τέσσερις 

περιφερειακές µάρκες (Balay, Pitsos, Profilo και Coldex) εξασφαλίζουν 

ευρεία παρουσία στις αντίστοιχες αγορές. Η γκάµα προϊόντων περιλαµβάνει 

µεγάλες και µικρές οικιακές συσκευές, συσκευές για τη φροντίδα των 

δαπέδων και συσκευές ζεστού νερού. 

Οι ενέργειες και η ανάπτυξη της εταιρείας βασίζονται σε έναν 

στρατηγικό προσανατολισµό προς την ποιότητα και την καινοτοµία. Η BSH 

εµπιστεύεται τα µοναδικά προϊόντα της και την προστιθέµενη αξία τους 

στους τοµείς της απόδοσης, της πρακτικότητας και της φιλικότητας προς το 

χρήστη. Έτσι, ο Όµιλος δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για µακροπρόθεσµη 

ικανοποίηση των πελατών του και εµπιστοσύνη των καταναλωτών στις 

µάρκες της BSH. Σε αυτό το πλαίσιο, η BSH έχει αναγνωρίσει εδώ και 

καιρό το ζήτηµα της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και σχεδιάζει τις 

πολιτικές της µε βάση αυτή. Με τη µετάδοση της τεχνογνωσίας εντός του 

Οµίλου BSH, διασφαλίζεται η εταιρεία θέτει παγκόσµια πρότυπα και στο 

µέτωπο της προστασίας του περιβάλλοντος. Η BSH δεσµεύεται από την 

υπόσχεσή της για διατήρηση της αειφορίας και εποµένως υπεύθυνη 

διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Η BSH Oικιακές Συσκευές ΑΒΕ έχει την έδρα της στην Κηφισιά, 

όπου και στεγάζονται ο εµπορικός τοµέας και ο τοµέας µάρκετινγκ, 

υποκατάστηµα πωλήσεων στην Θεσσαλονίκη, παραγωγική µονάδα 

οικιακών συσκευών στον Αγ. Ι. Ρέντη και αποθηκευτικούς χώρους στον 

Ασπρόπυργο Αττικής. Διαθέτει επίσης ένα ολοκληρωµένο δίκτυο service 

οικιακών συσκευών σε όλη την Ελλάδα, µε κεντρικές µονάδες στην Αθήνα, 

στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο Κρήτης και συµβεβληµένα 

συνεργεία σε όλη την Ελλάδα.  
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Το 1977, η BSH και η Siemens εξαγόρασαν το 60% του µετοχικού 

κεφαλαίου της ΠΙΤΣΟΣ AE, µίας ελληνικής εταιρείας οικιακών συσκευών 

η οποία είχε ιδρυθεί το 1865 και έχει µακρά παράδοση στην εγχώρια αγορά. 

Από το 1996, η Bosch, η Siemens και η Pitsos δραστηριοποιούνταν από 

κοινού µε την επωνυµία BSP. Το 1998 η µάρκα Gaggenau και το 2002 η 

µάρκα Neff, ενσωµατώθηκαν στην BSP. Πρόσφατα, η εταιρεία 

µετονοµάστηκε σε BSH Οικιακές Συσκευές ABE. Κατέχει ηγετική θέση 

στην ελληνική αγορά µε µερίδιο πάνω από 40% όσον αφορά τις λευκές 

οικιακές συσκευές, ενώ η εξαγωγική της δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς 

και εκτείνεται στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Κύπρο. Ο τζίρος της 

ανέρχεται στα 266 εκατοµµύρια €, εκ των οποίων τα 53 εκατοµµύρια € 

αντιστοιχούν στις εξαγωγές. Η εταιρεία απασχολεί παραπάνω από 900 

άτοµα. 

 

Εικόνα 2: Παραγωγική Μονάδα BSH Οικιακές Συσκευές 

Στη παραγωγική µονάδα στην Αθήνα, η BSH Οικιακές Συσκευές 

Α.Β.Ε. κατασκευάζει ψυγεία και ηλεκτρικές κουζίνες. Η BSH µε 

ειδικευµένους συνεργάτες και µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας 

έχει να επιδείξει σηµαντικές καινοτοµίες στην παραγωγή της κουζίνας 
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(φούρνοι πυρολυτικού καθαρισµού, κτλ) και του ψυγείου ( "τεχνολογία 

ψύξης NoFrost και συµβατική"). Ένα σηµαντικό µέρος της παραγωγής 

προορίζεται για εξαγωγή. 

Ο όµιλος το 2012 αποφάσισε η BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε., η 

οποία έχει την έδρα της στην Αθήνα να τερµατίσει σταδιακά την παραγωγή 

του ψυγείου και να συνεχίσει να παράγει αποκλειστικά ηλεκτρικές 

κουζίνες. Κατά τη διάρκεια του 2012 άρχισε το σταδιακό σταµάτηµα της 

παραγωγής των µεγάλων ψυγείων, το οποίο ολοκληρώθηκε το Δεκέµβριο 

του 2012. Το τρίτο τρίµηνο του 2013 αναµένεται και ο τερµατισµός των 

“µικρών” ψυγείων (60cm), ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος τερµατισµού της 

παραγωγής ψυγείων στην Αθήνα. Η παραγωγή των συσκευών που 

παράγονταν στην Αθήνα έχουν µεταφερθεί στην Τουρκία και την Ισπανία, 

µε την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. να επικεντρώνεται πλέον στην 

παραγωγή ελεύθερων και εντοιχιζόµενων ηλεκτρικών κουζινών. 

4.2 Προετοιµασία Εισαγωγής Κωδικών στο SAP/R3 

Το Τµήµα Προµηθειών της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την 

ενηµέρωση των κωδικών στο σύστηµα αλλά και τη συντήρηση των τιµών 

µετά από συνεννόηση µε τους προµηθευτές και τους ειδικούς αγοραστές 

του οµίλου. Το Τµήµα Προµηθειών µετά από πρόσφατη Οργανωτική 

αλλαγή στο εσωτερικό της εταιρείας, συγχωνεύτηκε µαζί µε το Τµήµα 

Προσωπικού, συντελώντας ένα µεγαλύτερο Τµήµα, που από κοινού 

εργάζεται για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Διοίκηση της 

εταιρείας. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Προµηθειών δεν περιορίζεται 

µόνο στη συντήρηση και την οργάνωση των κωδικών στο πληροφοριακό 

σύστηµα αλλά για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θα επικεντρωθούµε 

αποκλειστικά σε αυτό το κοµµάτι. 

Η ενηµέρωση των κωδικών και η συντήρηση των τιµών στο 

πληροφοριακό σύστηµα στης εταιρείας είναι ένα καθηµερινό κοµµάτι του 

Τµήµατος Προµηθειών. Το SAP είναι το κύριο πληροφοριακό σύστηµα που 

χρησιµοποιεί η εταιρεία, το οποίο είναι άµεσα συνδεδεµένο µε όλα τα 

εργοστάσια του οµίλου. Κάθε πληροφορία που υπάρχει στο SAP είναι 
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διαθέσιµη για όλα τα εργοστάσια του οµίλου, για την άµεση και γόνιµη 

πληροφόρηση τους. Για την εισαγωγή των κωδικών στο SAP εργάζονται 

πολλά τµήµατα της εταιρείας όπως το Τµήµα Εξέλιξης, το Τµήµα 

Ποιοτικού Ελέγχου, το Τµήµα Logistics, το Τµήµα Παραγωγής και το 

Τµήµα Προµηθειών. Το Τµήµα Εξέλιξης είναι το πλέον αρµόδιο για το 

συντονισµό και την διαδικασία λήψης των κωδικών από το Κεντρικό 

σύστηµα του Οµίλου. Τα υλικά µπορεί να είναι κοινά για όλα τα 

εργοστάσια του Οµίλου (COP Parts), µοναδικά σε εγχώριους κυρίως 

προµηθευτές ή και ιδιοπαραγόµενα. Το Τµήµα Εξέλιξης µετά από 

συνεννόηση µε τα Κεντρικά του Οµίλου κάνει τη λήψη των κωδικών που 

χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία και 

δηµιουργεί στη συνέχεια το BOM (Bill Of Materials), όπου συνδέεται η 

κάθε παραγόµενη συσκευή µε τα υλικά που χρειάζονται για την παραγωγή 

της. 

Κάθε υλικό που χρησιµοποιείται στην παραγωγή πρέπει να έχει 

περάσει από έγκριση σύµφωνα µε κάποια ειδικά κριτήρια, για τα οποία 

είναι υπεύθυνο το Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου. Σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Προµηθειών, το οποίο παραγγέλνει τα δείγµατα από τον εκάστοτε 

προµηθευτή, το Τµήµα του Ποιοτικού Ελέγχου προχωρά στις απαραίτητες 

διαδικασίες για την έγκριση των κωδικών και την ελευθέρωση τους 

προκειµένου να συνδεθούν στο σύστηµα. 

Στη συνέχεια το Τµήµα Logistics µαζί µε το Τµήµα Προµηθειών 

έρχονται σε συνεννόηση για την ενσωµάτωση και την ενηµέρωση των 

κωδικών στο πληροφοριακό σύστηµα της εταιρείας. Αφού δηµιουργηθεί ο 

κάθε κωδικός στο σύστηµα το Τµήµα Logistics είναι υπεύθυνο για την 

αποστολή των πλάνων στον εκάστοτε προµηθευτή και το Τµήµα 

Προµηθειών είναι υπεύθυνο για την ενηµέρωση των τιµών και το 

συντονισµό της όλης διαδικασίας σε περιπτώσεις που υπάρχουν εµπόδια και 

δυσκολίες καθ’ όλο το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η σύνδεση των κωδικών αποτελείται από τους παρακάτω κύριους 

τύπους: 
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1. SPOT 

2. LPA 

3. HALB 

Η σύνδεση SPOT αναφέρεται σε περιπτώσεις, όπου ο κωδικός είναι 

βραδέως κινούµενος και το Τµήµα Logistics αποστέλλει µεµονωµένες 

παραγγελίες στο προµηθευτή µε βάση τις απαιτήσεις του Τµήµατος 

Παραγωγής. Η περίπτωση αυτή αφορά κυρίως τις πρώτες ύλες. 

Από την άλλη η σύνδεση LPA αναφέρεται συνήθως σε κωδικούς, 

των οποίων οι ανάγκες είναι συχνές και αποστέλλονται λεπτοµερή πλάνα 

στους προµηθευτές για να µπορέσουν µε τη σειρά τους να κάνουν το 

πρόγραµµα τους και να διασφαλίσουν τη διαθεσιµότητα της εκάστοτε 

πρώτης ύλης, προκειµένου τα υλικά να παραδίδονται στο χρόνο που 

απαιτείται και να αποφεύγονται έτσι προβλήµατα στη παραγωγική 

διαδικασία. 

Τέλος η σύνδεση HALB αναφέρεται σε ηµιτελή προϊόντα τα οποία 

συνήθως αποτελούν πρώτες ύλες ή υλικά τα οποία χρησιµοποιούνται για 

την παραγωγή τελικών εξαρτηµάτων. Στη περίπτωση αυτή τα Τµήµατα που 

εµπλέκονται είναι το Τµήµα Παραγωγής, το Τµήµα Logistics και το Τµήµα 

Εξέλιξης. Συστηµικά το Τµήµα Προµηθειών εµπλέκεται κυρίως στους 

πρώτους δύο τύπους. 

4.3 Εισαγωγή Κωδικών στο SAP/R3 
Αφού πραγµατοποιηθούν µια σειρά διαδικασιών, την οποία 

παρουσιάστηκε παραπάνω, στη συνέχεια γίνεται η εισαγωγή των κωδικών 

στο SAP. Παρακάτω περιγράφονται τα διαφορά στάδια που χρειάζονται για 

την εισαγωγή των κωδικών στο σύστηµα. 
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Εικόνα 3: Μενού SAP 

 Στη παραπάνω εικόνα απεικονίζονται τα βήµατα που ακολουθούνται 

για να δηµιουργήσουµε ένα κωδικό στο πληροφοριακό σύστηµα SAP. 

 Τα βήµατα είναι τα εξής: 

1. Δηµιουργία Υλικού 

2. Αλλαγή Υλικού 

3. Δεδοµένα Βασικού Αρχείου Πληροφοριών 

4. Δηµιουργία Συµφωνίας µε Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης 

(LPA) 

5. Συντήρηση Κατάστασης Επιτρεπόµενων Προµηθευτών  
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Εικόνα 4: Δηµιουργία Υλικού - Οθόνη 1 

 Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη 1 της 

Δηµιουργίας Υλικού, τοποθετούµε τον κωδικό που θέλουµε στο πεδίο 

υλικό, προκειµένου να ξεκινήσουµε την εισαγωγή του στο SAP. Επειδή 

αφορά τελικό υλικό (αγοραζόµενο), δηλαδή είναι έτοιµο υλικό και όχι 

ηµιτελές (πρώτη ύλη πχ. χάλυβας) ο τύπος υλικού εισάγεται αυτόµατα σαν 

ROH. 
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Εικόνα 5: Δηµιουργία Υλικού - Οθόνη 2 

Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη 2 της 

Δηµιουργίας Υλικού, τοποθετούµε τα απαραίτητα στοιχεία και 

παραµέτρους, προκειµένου το υλικό να έχει τις σωστές πληροφορίες. Τα 

πεδία που εισάγουµε σε αυτή την οθόνη είναι: 

1. Ο Τύπος MRP 

2. Ο Υπεύθυνος MRP 

3. Το Μέγεθος Παρτίδας 

4. Το Ελάχιστο µέγεθος Παρτίδας (MOQ) 

5. Τιµή Στρογγυλοποίησης 

Παρακάτω περιγράφονται τα παραπάνω πεδία. 
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Εικόνα 6: Δηµιουργία Υλικού - Οθόνη 2 (Τύπος MRP) 

 Το πρώτο πεδίο που συµπληρώνεται είναι το Τύπος MRP. Στο 

συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε PD, όπου σηµαίνει MRP. Το µοντέλο έχει 

καθοριστεί από το Τµήµα Παραγωγής σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Logistics. 

Το πεδίο αυτό επηρεάζει το τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται τα υλικά το 

πληροφοριακό σύστηµα SAP. 

  



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SAP 
R/3 ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 86 
	  

 

Εικόνα 7: Δηµιουργία Υλικού - Οθόνη 2 (Υπόλοιπα Πεδία) 

 Το δεύτερο πεδίο που συµπληρώνεται είναι το Υπεύθυνος MRP. 

Στο συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε τη κωδική ονοµασία του χρήστη MRP, 

όπου αφορά άτοµο από το Τµήµα Logistics που χειρίζεται το συγκεκριµένο 

υλικό. 

Το πεδίο αυτό καθορίζει το χρήστη που διαχειρίζεται το εκάστοτε 

υλικό στο πληροφοριακό σύστηµα SAP. Αποτελεί απαραίτητο πεδίο για την 

έκδοση πλάνων από το Τµήµα Logistics. 

Το τρίτο πεδίο που συµπληρώνεται είναι το Μέγεθος Παρτίδας. 

Στο συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε τη κωδική ονοµασία WB (εβδοµαδιαίο 

µέγεθος παρτίδας), όπου αφορά το χρονικό διάστηµα διαχείρισης των 

υλικών από το Τµήµα Logistics. 

Το τέταρτο πεδίο που συµπληρώνεται είναι το Ελάχιστο Μέγεθος 

Μερίδας (MOQ). Στο συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε την ελάχιστη 
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ποσότητα παραγγελίας, το οποίο καθορίζεται σε συνεννόηση µε τον 

προµηθευτή και τα Logistics. 

Τέλος το πέµπτο πεδίο που συµπληρώνεται είναι το Τιµή 

Στρογγυλοποίησης. Στο συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε τη ποσότητα του 

υλικού που περιλαµβάνεται στην εκάστοτε συσκευασία, το οποίο 

καθορίζεται σε συνεννόηση µε τον προµηθευτή και τα Logistics. 

 

Εικόνα 8: Δηµιουργία Υλικού - Οθόνη 3 

Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη 3 της 

Δηµιουργίας Υλικού, τοποθετούµε τα απαραίτητα στοιχεία και 

παραµέτρους, προκειµένου το υλικό να έχει τις σωστές πληροφορίες. Τα 

πεδία που εισάγουµε σε αυτή την οθόνη είναι: 

1. Η Αυτόµατη Ανάλωση 

2. Πρόγραµµα Χρονοδιαγράµµατος Παράδοσης 

3. Μοντέλο Πρόβλεψης 
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Παρακάτω περιγράφονται τα παραπάνω πεδία. 

 

Εικόνα 9: Δηµιουργία Υλικού - Οθόνη 3 (Αυτόµατη Ανάλωση) 

 Το πρώτο πεδίο που συµπληρώνεται είναι το Αυτόµατη Ανάλωση. 

Στο συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε τον αριθµό 1, όπου καθορίζουµε το 

κλειδί πάντα “backflush”. Το “backflush” είναι ένας όρος που 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη µέθοδο έκδοσης υλικών για εντολές 

παραγωγής στο σηµείο όπου η παραγωγή µιας συγκεκριµένης λειτουργίας 

έχει ολοκληρωθεί. 

Το δεύτερο πεδίο που συµπληρώνεται είναι το Πρόγραµµα 

Χρονοδιαγράµµατος Παράδοσης. Στο συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε τις 

µέρες που χρειάζεται ο προµηθευτής για να παραδώσει το υλικό από τη 

µέρα της παραγγελίας. Εποµένως, αποτελεί το χρόνο που χρειάζεται ο 

προµηθευτής για να κανονίσει την πρώτη ύλη και την παραγωγική του 

διαδικασία για να παραδώσει το εκάστοτε υλικό στο χρόνο που έχει 

συµφωνηθεί. 
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Εικόνα 10: Δηµιουργία Υλικού - Οθόνη 3 (Μοντέλο Πρόβλεψης) 

Το τρίτο πεδίο που συµπληρώνεται είναι το Μοντέλο Πρόβλεψης. 

Στο συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε το κωδικό αριθµό 0, ο οποίος έχει 

καθοριστεί από το σύστηµα ώστε να µην γίνεται αυτόµατη πρόβλεψη. Με 

αυτό το τρόπο είναι υπεύθυνος για τις προβλέψεις του εκάστοτε υλικού ο 

MRP Controller από το Τµήµα Logistics. 
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Εικόνα 11: Δηµιουργία Υλικού - Οθόνη 4 

Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη 4 της 

Δηµιουργίας Υλικού, τοποθετούµε τα απαραίτητα στοιχεία και 

παραµέτρους, προκειµένου το υλικό να έχει τις σωστές πληροφορίες. Τα 

πεδία που εισάγουµε σε αυτή την οθόνη είναι: 

1. Η Κατηγορία Αποτίµησης 

2. Η Μονάδα Τιµής 

3. Η Πρότυπη τιµή 
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Εικόνα 12: Δηµιουργία Υλικού - Οθόνη 4 (Κατηγορία Αποτίµησης) 

Το πρώτο πεδίο που συµπληρώνεται είναι το Κατηγορία 

Αποτίµησης. Στο συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε τον αριθµό 2441 αν 

πρόκειται για έτοιµο αγοραζόµενο υλικό παραγωγής ή τον αριθµό 2399 αν 

πρόκειται για υλικό που ακολουθεί τη διαδικασία Φασόν για ύλες. 

Το δεύτερο πεδίο που συµπληρώνεται είναι το Μονάδα Τιµής. Στο 

συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε τον αριθµό 1 ή 100 ή 1000 ανάλογα µε το 

πως θέλουµε να απεικονίσουµε τη µονάδα της τιµής του υλικού. 

Το τρίτο πεδίο που συµπληρώνεται είναι το Πρότυπη Τιµή. Στο 

συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε τη τιµή του υλικού, ανάλογα µε τη 

πληροφόρηση που έχουµε λάβει από το προµηθευτή. 
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Εικόνα 13: Αλλαγή Υλικού - Οθόνη 1 

Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη 1 της 

Αλλαγής Υλικού, τοποθετούµε τα απαραίτητα στοιχεία και παραµέτρους, 

προκειµένου το υλικό να έχει τις σωστές πληροφορίες. Στο στάδιο αυτό 

συµπληρώνουµε δύο πεδία: 

1. Αριθµός Κωδικής Ονοµασίας Εµπορίου 

2. Οµάδα Προµηθειών 
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Εικόνα 14: Αλλαγή Υλικού - Οθόνη 2 (Αριθµός Κωδικής Ονοµασίας Εµπορίου) 

  

Το πρώτο πεδίο που συµπληρώνεται είναι το Αριθµός Κωδικής 

Ονοµασίας Εµπορίου. Στο συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε τον ειδικό 

αριθµό της δασµολογικής κλάσης του υλικού ανάλογα µε τον τύπο του. Ο 

τύπος του υλικού µπορεί να είναι για παράδειγµα R52 για πλαστικά και G24 

για λαµαρίνα. Στη παραπάνω φωτογραφία πρόκειται για λαµαρίνα οπότε ο 

αριθµός που εισάγεται είναι ο 73239300. Οι κωδικοί δίνονται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Εικόνα 15: Αλλαγή Υλικού - Οθόνη 3 (Οµάδα Προµηθειών) 

Το δεύτερο πεδίο που συµπληρώνεται είναι το Οµάδα 

Προµηθειών. Στο συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε τον ειδικό αριθµό που 

αντιστοιχεί στον κάθε αγοραστή. Στο SAP έχουν δοθεί ειδικοί αριθµοί που 

αντιστοιχούν στους αγοραστές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για διαφορετικούς 

τύπους υλικών. 
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Εικόνα 16: Αρχείο Πληροφοριών - Οθόνη 1 

Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη 1 του 

Αρχείου Πληροφοριών, τοποθετούµε τα απαραίτητα στοιχεία και 

παραµέτρους, προκειµένου το υλικό να έχει τις σωστές πληροφορίες. Στο 

στάδιο αυτό δηµιουργούµε σχέση µεταξύ υλικού και προµηθευτή. Στην 

παραπάνω οθόνη συµπληρώνουµε: 

1. Το υλικό (κωδικός υλικού) 

2. Το προµηθευτή (κωδική ονοµασία προµηθευτή) 

3. Την οργάνωση προµηθειών (κωδική ονοµασία εργοστασίου) 

4. Την εγκατάσταση (κωδική ονοµασία εργοστασίου) 
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Εικόνα 17: Αρχείο Πληροφοριών - Οθόνη 2 (Υπενθύµιση) 

Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη 2 του 

Αρχείου Πληροφοριών, τοποθετούµε τα απαραίτητα στοιχεία και 

παραµέτρους, προκειµένου το υλικό να έχει τις σωστές πληροφορίες. Στο 

στάδιο αυτό συµπληρώνουµε τα πεδία Υπενθύµιση 1, Υπενθύµιση 2, 

Υπενθύµιση 3 µε τους αριθµούς 5, 10, 12 αντίστοιχα. Τα πεδία αυτά 

ενεργοποιούν υπενθύµιση για την προµήθεια υλικών, για τα οποία έχει 

σταλεί παραγγελία. 
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Εικόνα 18: Αρχείο Πληροφοριών - Οθόνη 3 

Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη 3 του 

Αρχείου Πληροφοριών, τοποθετούµε τα απαραίτητα στοιχεία και 

παραµέτρους, προκειµένου το υλικό να έχει τις σωστές πληροφορίες. Στην 

παραπάνω οθόνη συµπληρώνουµε: 

1. Τυποποιηµένη Ποσότητα 

2. Ελάχιστη Ποσότητα 

3. Απεριόριστο 

4. IV βάσει GR 

5. Καθαρή Τιµή 

6. Incoterms 

Στο πεδίο Τυποποιηµένη Ποσότητα και Ελάχιστη Ποσότητα 

εισάγουµε τον αριθµό της ελάχιστης ποσότητας παραγγελίας (MOQ). Στη 

συνέχεια κάνουµε κλικ στο πεδίο Απεριόριστο για να µην υπάρχει 

περιορισµός στο σύστηµα σχετικά µε την ποσότητα παραγγελίας και στο 
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πεδίο IV βάσει GR, το οποίο είναι υπεύθυνο για την διασταύρωση της 

παραλαβής και του τιµολογίου στο σύστηµα. Με το τρόπο αυτό δίνεται η 

δυνατότητα ελέγχου της τιµολόγησης από τους αγοραστές, σε περίπτωση 

αποκλίσεων. 

Το πέµπτο πεδίο που εισάγεται είναι η Τιµή του υλικού και το έκτο 

τα Incoterms. Το τελευταίο πεδίο έχει να κάνει µε την ειδική συµφωνία 

που έχει γίνει µε τον κάθε προµηθευτή και αφορά τους τρόπους παράδοσης 

των εκάστοτε υλικών. 
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Εικόνα 19: Δηµιουργία Συµφωνίας µε Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης - Οθόνη 1 

Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη 1 της 

Δηµιουργίας Συµφωνίας µε Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης, τοποθετούµε τα 

απαραίτητα στοιχεία και παραµέτρους, προκειµένου το υλικό να έχει τις 

σωστές πληροφορίες. Στην παραπάνω οθόνη συµπληρώνουµε: 

1. Τον Προµηθευτή (κωδική ονοµασία προµηθευτή) 

2. Την Οµάδα Προµηθειών (κωδική ονοµασία MRP 

Conteroller) 

3. Τον Αποθηκευτικό Χώρο (κωδική ονοµασία αποθηκευτικού 

χώρου ανάλογα µε την αποθήκη που προορίζεται το υλικό, 

για παράδειγµα τον 0502 τον χρησιµοποιούµε για υλικά 

κουζίνας) 
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Εικόνα 20: Δηµιουργία Συµφωνίας µε Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης - Οθόνη 2 

Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη 2 της 

Δηµιουργίας Συµφωνίας µε Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης, τοποθετούµε τα 

απαραίτητα στοιχεία και παραµέτρους, προκειµένου το υλικό να έχει τις 

σωστές πληροφορίες. Στην παραπάνω οθόνη συµπληρώνουµε: 

1. Το Υλικό (κωδικός υλικού) 

2. Ποσότητα Στόχου (εισάγουµε ένα µεγάλο αριθµό για να µην 

υπάρχει περιορισµός στο σύστηµα σχετικά µε την ποσότητα 

παραγγελίας) 

Τα υπόλοιπα στοιχεία εισάγονται αυτόµατα από τις πληροφορίες 

που έχουµε τοποθετήσει στο στάδιο Δηµιουργίας του Αρχείου 

Πληροφοριών. 
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Εικόνα 21: Δηµιουργία Συµφωνίας µε Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης - Οθόνη 3 

Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη 3 της 

Δηµιουργίας Συµφωνίας µε Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης, τοποθετούµε τα 

απαραίτητα στοιχεία και παραµέτρους, προκειµένου το υλικό να έχει τις 

σωστές πληροφορίες. Στην παραπάνω οθόνη συµπληρώνουµε: 

1. Τη Ζώνη Επιχείρησης 

2. Τη Ζώνη Αντιστάθµισης 

3. Το Προφίλ Δηµιουργίας 

Στα πεδία Ζώνη Επιχείρησης και Ζώνη Αντιστάθµισης εισάγουµε 

τις µέρες που χρειάζεται ο προµηθευτής για να παραδώσει το εκάστοτε 

υλικό. 

Στο πεδίο Προφίλ Δηµιουργίας εισάγεται ο κωδικός αριθµός P012 

που δηλώνει τη δηµιουργία πλάνου για το συγκεκριµένο υλικό. 
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4.4 Συντήρηση Κωδικών στο SAP/R3 

Για την ολοκλήρωση της σύνδεσης ενός υλικού χρειάζεται να 

συµπληρώσουµε την οθόνη της Συντήρησης Κατάστασης Επιτρεπόµενων 

Προµηθευτών. 

 

Εικόνα 22: Συντήρηση Κατάστασης Επιτρεπόµενων Προµηθευτών - Οθόνη 1 

Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη 1 της 

Συντήρησης Κατάστασης Επιτρεπόµενων Προµηθευτών, τοποθετούµε τα 

απαραίτητα στοιχεία και παραµέτρους, προκειµένου το υλικό να έχει τις 

σωστές πληροφορίες. Στην παραπάνω οθόνη συµπληρώνουµε: 

1. Το Υλικό (κωδική ονοµασία υλικού) 

2. Την Εγκατάσταση (κωδική ονοµασία εργοστασίου) 
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Εικόνα 23: Συντήρηση Κατάστασης Επιτρεπόµενων Προµηθευτών - Οθόνη 2 

Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη 2 της 

Συντήρησης Κατάστασης Επιτρεπόµενων Προµηθευτών, τοποθετούµε τα 

απαραίτητα στοιχεία και παραµέτρους, προκειµένου το υλικό να έχει τις 

σωστές πληροφορίες. Στην παραπάνω οθόνη συµπληρώνουµε: 

1. Ισχύει από 

2. Ισχύει έως 

3. Συµφωνία 

4. Σταθερό 

5. Αντιστοίχιση Γραµµής 

6. Μέτρο 

Στο πεδίο Ισχύει από εισάγουµε την ηµεροµηνία δηµιουργίας του 

αντίστοιχου πλάνου και στο πεδίο Ισχύει έως εισάγουµε µια απεριόριστη 

ηµεροµηνία, αφού δε ξέρουµε πότε θα σταµατήσει να λειτουργεί αυτό το 

πλάνο. 
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Στο πεδίο Συµφωνία εισάγουµε τον αριθµό πλάνου που έχουµε 

δηµιουργήσει προηγουµένως από την οθόνη Δηµιουργία Συµφωνίας µε 

Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης και στη συνέχεια τοποθετούνται αυτόµατα τα 

πεδία Προµηθευτής, Εγκατάσταση και Μονάδα Μέτρησης του υλικού 

(οι πληροφορίες εισάγονται από το Αρχείο Πληροφοριών). 

Όταν το υλικό συνδέεται µε σύνδεση LPA, τότε στο πεδίο Μέτρο 

εισάγουµε τον κωδικό 2 (σε περίπτωση SPOT σύνδεσης εισάγεται ο 

αριθµός 1). Τέλος κάνουµε κλικ στο πεδίο Σταθερό για να ισχύει το πλάνο 

και να µπορούν να γίνουν παραγγελίες από το Τµήµα Logistics και 

συµπληρώνουµε και το πεδίο Αντιστοίχησης Γραµµής µε τον αριθµό 1 για 

να εισάγει το σύστηµα την πρώτη γραµµή από το πλάνο που έχουµε 

δηµιουργήσει προηγουµένως. 

Τέλος, όταν το υλικό συνδέεται µε σύνδεση SPOT, τα πεδία που 

συµπληρώνονται είναι: 

1. Ισχύει από 

2. Ισχύει έως 

3. Προµηθευτής 

4. Οργάνωση Προµηθειών 

5. Σταθερό 

6. Μέτρο 

Στη περίπτωση αυτή τα πεδία Προµηθευτής και Οργάνωση 

Προµηθειών εισάγονται από το χρήστη, διότι η αυτόµατη συµπλήρωση 

λειτουργεί µόνο στη περίπτωση της σύνδεσης LPA. 
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4.5 Δηµιουργία Παραγγελιών Δειγµάτων στο SAP/R3 

Η διαδικασία παραγγελίας δειγµάτων ξεκινά από το Τµήµα Εξέλιξης 

της εταιρείας σε συνεργασία µε το Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου και το Τµήµα 

Προµηθειών. Οι λόγοι που γίνονται παραγγελίες δειγµάτων είναι οι εξής: 

1. Τεχνική αλλαγή υλικών 

2. Νέο µοντέλα συσκευών 

Το Τµήµα Εξέλιξης εκδίδει τεχνική αλλαγή, όταν πρόκειται για 

αλλαγή προµηθευτή για στρατηγικούς και οικονοµικούς λόγους και όταν 

εισάγονται νέες συσκευές στη παραγωγή. Στη συνέχεια γίνεται η 

δηµιουργία του BOM (Bill of Materials) και έρχεται απαίτηση στο Τµήµα 

Προµηθειών για τη παραγγελία των δειγµάτων στον εκάστοτε προµηθευτή. 

Για κάθε νέο υλικό πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη έγκριση για να µπορέσει 

να ενσωµατωθεί στην παραγωγή και το Τµήµα Logistics να είναι σε θέση 

να κάνει τις παραγγελίες που χρειάζεται ανάλογα µε τις ανάγκες της 

παραγωγής. 

Στην ουσία η παραγγελία δειγµάτων γίνεται προκειµένου να γίνει 

παραλαβή του νέου υλικού και να περάσει τις απαραίτητες εγκρίσεις και να 

ενσωµατωθεί αργότερα στη παραγωγή. Στο σηµείο αυτό σηµαντικό ρόλο 

διαδραµατίζει το Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου, το οποίο δίνει τη σχετική 

έγκριση για να µπορεί το εκάστοτε υλικό να “ελευθερωθεί” στο 

πληροφοριακό σύστηµα για να µπορέσει το Τµήµα Logistics να ξεκινήσει 

τις παραγγελίες προς τον προµηθευτή. 

Για να µπορέσει το Τµήµα Προµηθειών να παραγγείλει τα δείγµατα 

µέσω του πληροφοριακού συστήµατος πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες τις οποίες περιγράψαµε στα παραπάνω κεφάλαια. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η περιγραφή των πεδίων για την πραγµατοποίηση της 

παραγγελίας δειγµάτων. 
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Εικόνα 24: Δηµιουργία Εντολής Αγοράς - Οθόνη 1 

Στη παραπάνω φωτογραφία, η οποία αφορά την οθόνη της 

Δηµιουργίας Εντολής Αγοράς, τοποθετούµε τα απαραίτητα στοιχεία και 

παραµέτρους, προκειµένου να δηµιουργήσουµε και να στείλουµε στο 

προµηθευτή τη παραγγελία δειγµάτων. Στην παραπάνω οθόνη 

συµπληρώνουµε τα παρακάτω πεδία: 

1. Προµηθευτής 

2. Οργάνωση Προµηθειών 

3. Οµάδα Προµηθειών 

4. Κωδικός Εταιρείας 

5. Πεδίο Α 

6. Υλικό 

7. Ποσότητα 

8. Ηµεροµηνία Παράδοσης 

9. Εγκατάσταση 

10. Αποθηκευτικός Χώρος 

11. Αριθµός Λογαριασµού Γ/Λ 

12. Κέντρο Κόστους 
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Αρχικά, εισάγουµε το κωδικό προµηθευτή στο πεδίο Προµηθευτής 

και στη συνέχεια συµπληρώνουµε τα πεδία Οργάνωση Προµηθειών µε τη 

κωδική ονοµασία του εργοστασίου, Οµάδα Προµηθειών µε τη κωδική 

ονοµασία του αγοραστή που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριµένο υλικό 

που θέλουµε να παραγγείλουµε και το Κωδικό Εταιρείας µε τη κωδική 

ονοµασία της εταιρείας. 

Για κάθε τύπο παραγγελίας έχει οριστεί ένας συγκεκριµένος 

κωδικός ο οποίος ορίζει τα υλικά. Στη περίπτωση της παραγγελίας 

δειγµάτων έχει οριστεί ο κωδικός “z” ο οποίος αντιστοιχεί στα δείγµατα και 

τοποθετείται στο πεδίο Α. Στη συνέχεια τοποθετείται ο κωδικός του υλικού 

που θέλουµε να παραγγείλουµε στο πεδίο Υλικό, η ποσότητα παραγγελίας 

στο πεδίο Ποσότητα, η ηµεροµηνία που πρέπει να παραλάβουµε τα 

δείγµατα στο εργοστάσιο στο πεδίο Ηµεροµηνία Παράδοσης, το µέρος 

που θα γίνει η παραλαβή της παραγγελίας στο πεδίο Εγκατάσταση και 

τέλος ορίζεται το πεδίο Αποθηκευτικός Χώρος µε την αντίστοιχη κωδική 

ονοµασία (π.χ. 0102 για δείγµατα υλικών ηλεκτρικής κουζίνας). 

Τα υπόλοιπα στοιχεία καταχωρούνται αυτόµατα µε τη βοήθεια του 

Αρχείου Πληροφοριών, όπου έχουν καταχωρηθεί τα απαραίτητα στοιχεία 

όπως περιγράψαµε στα παραπάνω κεφάλαια, για παράδειγµα η τιµή και ο 

τύπος υλικού. 

Για να ολοκληρώσουµε τη παραγγελία µας χρειάζεται να 

συµπληρώσουµε τα πεδία Αριθµός Λογαριασµού Γ/Λ και Κέντρο 

Κόστους. Στη παρακάτω φωτογραφία απεικονίζεται µια ολοκληρωµένη 

παραγγελία όπου µπορούµε να δούµε τα παραπάνω πεδία. 
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Εικόνα 25: Δηµιουργία Εντολής Αγοράς - Οθόνη 2 

 Ο αριθµός που τοποθετείται στο πεδίο Αριθµός Λογαριασµού Γ/Λ 

και στο πεδίο Κέντρο Κόστους έχει οριστεί από το Τµήµα Λογιστηρίου. 

Στη περίπτωση που τα δείγµατα που θέλουµε να παραγγείλουµε αφορούν 

υλικά ηλεκτρικής κουζίνας τοποθετούµε για παράδειγµα 2029. Ο αριθµός 

που τοποθετείται στο πεδίο Αριθµός Λογαριασµού Γ/Λ είναι µοναδικός 

για τα δείγµατα για παράδειγµα 64989797. 

Στη συνέχεια αφού ολοκληρώσουµε την εισαγωγή των παραπάνω 

πεδίων στέλνουµε τη παραγγελία στο προµηθευτή αυτόµατα από το 

σύστηµα µέσω E-Mail, το οποίο έχει συντηρηθεί στη καρτέλα του 

προµηθευτή. 
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Εικόνα 26: Δηµιουργία Εντολής Αγοράς - Οθόνη 3 

 

Παρακάτω παρατίθεται το έντυπο το οποίο εκλαµβάνει ο 

προµηθευτής µετά την ολοκλήρωση και την αποστολή της παραγγελίας.  

*Σηµείωση: Μερικά πεδία αποκρύπτονται για ευνόητους λόγους. 
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Εικόνα 27: Έντυπη Παραγγελία Δειγµάτων σελίδα 1 
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Εικόνα 28: Έντυπη Παραγγελία Δειγµάτων σελίδα 2 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ “ELBA PROJECT” 

ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

5.1. Εισαγωγή 
Η BSH Οικιακές Συσκευές µετά από την ενσωµάτωση του 

πληροφοριακού συστήµατος SAP το 2005, είχε προσπαθήσει να καλύψει 

όλες τις λειτουργίες των τµηµάτων τις επιχείρησης εξαρχής. Το κοµµάτι 

των παραγγελιών, που είχαν άµεση σχέση µε το παραγωγικό κοµµάτι της 

λειτουργίας της εταιρείας είχε καλυφθεί πλήρως, αλλά οι παραγγελίες που 

είχαν να κάνουν µε τις ανάγκες των εκάστοτε τµηµάτων που δεν 

αποτελούσαν κοµµάτι της παραγωγής είχαν εξαιρεθεί, µε αποτέλεσµα να 

γίνονται εκτός συστήµατος. 

Για παράδειγµα η παραγγελία γραφικής ύλης για την κάλυψη των 

αναγκών ενός τµήµατος δεν πραγµατοποιούνταν µέσω του πληροφοριακού 

συστήµατος SAP, µε αποτέλεσµα ο υπάλληλος που είχε οριστεί υπεύθυνος 

για αυτό το κοµµάτι να υποχρεούνταν να κάνει την παραγγελία 

τηλεφωνικώς ή µέσω Fax και E-Mail ή ακόµα να επισκεφθεί κάποιο 

κατάστηµα προκειµένου να παραλάβει τα απαραίτητα υλικά, ανάλογα µε τις 

εκάστοτε ανάγκες. 

Το γεγονός αυτό οδήγησε την εταιρεία να κάνει τις απαραίτητες 

ενέργειες προκειµένου να ενσωµατώσει όλες τις παραπάνω λειτουργίες στο 

πληροφοριακό σύστηµα SAP.  Πρακτικά ο υπάλληλος της εταιρείας θα είχε 

τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε παραγγελία που αφορούσε 

είτε τη προµήθεια γραφικής ύλης είτε τη προµήθεια κάποιου πάγιου 

στοιχείου µέσω του πληροφοριακού συστήµατος SAP. Ακόµα, στο ίδιο 

έργο θα ενσωµατώνονταν και οι παραγγελίες που δεν είχαν άµεση σχέση µε 

το παραγωγικό κοµµάτι της εταιρείας. 

Για να µπορέσει να υλοποιήσει το έργο αυτό η εταιρεία 

δηµιούργησε το “ELBA Project”, µε το οποίο ουσιαστικά θα ενσωµάτωνε 

όλες τις παραγγελίες κάθε τύπου στο πληροφοριακό σύστηµα SAP. Η λέξη 
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“ELBA” είναι ο συνδυασµός δύο Γερµανικών λέξεων “Elektronische 

Bestellabwicklung” οι οποίες σηµαίνουν “Ηλεκτρονική Επεξεργασία 

Παραγγελιών”. Για να πραγµατοποιήσει το συγκεκριµένο έργο 

συνεργάστηκαν κυρίως το Τµήµα IT, το οποίο ήταν υπεύθυνο για την 

υλοποίηση του έργου και το Τµήµα Προµηθειών, το οποίο είχε κυρίως 

συντονιστικό ρόλο αλλά και όλες τα Τµήµατα της εταιρείας τα οποία 

έδωσαν τα απαραίτητα δεδοµένα να µπορέσει να στηθεί το έργο. 

5.2. Σχεδιασµός του “ELBA Project” 
Ο σχεδιασµός του έργου ξεκίνησε από τις παρακάτω εξής φάσεις:                                                                                         

1. Ενοποίηση κοινών εξόδων 

2. Ορισµός της οµάδας έργου 

3. Πραγµατοποίηση συνεντεύξεων 

4. Έλεγχος µε τα εκάστοτε Τµήµατα 

5. Δηµιουργία σχετικών εντύπων 

 

Γράφηµα 8: Σχεδιασµός "ELBA Project" 

Στη συνέχεια έπρεπε να καθοριστούν οι διάφοροι τύποι των 

παραγγελιών και ο τρόπος χειρισµού τους από τους αρµόδιους χρήστες. Οι 

τύποι των παραγγελιών είναι οι εξής: 

1. Παραγγελία δειγµάτων 

2.  Παραγγελία ανταλλακτικών 
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3. Παραγγελία παγίων πάνω από 400 ευρώ σε αξία 

4. Παραγγελία παγίων κάτω από 400 ευρώ σε αξία 

5. Παραγγελία προϊόντων µάρκετινγκ 

6. Παραγγελία για προϊόντα του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών 

Στο γράφηµα 9 αποτυπώνεται η µέχρι τώρα διαδικασία. 

 

Γράφηµα 9: Λειτουργία Παραγγελιών 

Στόχος του έργου ήταν όλες οι παραγγελίες να πραγµατοποιούνται 

µέσω συστήµατος και να µην υπάρχει καµία χειρόγραφη διαδικασία, 

προκειµένου να είναι όλα τα στοιχεία αποθηκευµένα ηλεκτρονικά και 

άµεσα διαθέσιµα για κάθε αρµόδιο χρήστη. 
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5.3. Προγραµµατισµός του “ELBA Project” 

Στα πλαίσια του προγραµµατισµού του έργου µεγάλο ρόλο είχε 

αναλάβει το Τµήµα Μηχανογράφησης και το Τµήµα Προµηθειών. Λόγω 

του ότι ο Όµιλος είχε ήδη ενσωµατώσει την Ηλεκτρονική Επεξεργασία 

Παραγγελιών στο κοινό πληροφοριακό σύστηµα SAP το Τµήµα 

Μηχανογράφησης είχε την αρµοδιότητα να διαλέξει τα απαραίτητα 

προγράµµατα και να τα ενσωµατώσει στο Ελληνικό κοµµάτι του 

πληροφοριακού συστήµατος, διαµορφώνοντας το στα Ελληνικά πρότυπα. 

Το Τµήµα Προµηθειών είχε την αρµοδιότητα να συλλέξει όλα τα E-Mails 

των προµηθευτών ώστε να µπορούσε να είναι εφικτή η αποστολή της 

εκάστοτε παραγγελίας µέσω του πληροφοριακού συστήµατος SAP. 

Εποµένως, το Τµήµα Προµηθειών δηµιούργησε ένα έντυπο το οποίο το 

απέστειλε σε όλους τους προµηθευτές προκειµένου να έχει τα απαραίτητα 

και τα ενηµερωµένα στοιχεία καταχωρηµένα στο σύστηµα.  

Στη συνέχεια το Τµήµα Μηχανογράφησης σε συνεργασία µε το 

Τµήµα Λογιστηρίου έκανε τη κατάλληλη παραµετροποίηση στο 

πληροφοριακό σύστηµα SAP και συνέδεσε τα στοιχεία κόστους κάθε 

Τµήµατος µε το προϋπολογισµό του, µε κωδικούς αριθµούς. Επίσης, το 

Τµήµα Λογιστηρίου δηµιούργησε τα απαραίτητα στοιχεία των ειδών, σε 

περίπτωση εξόδων που πραγµατοποιούνταν από τα Τµήµατα της εταιρείας, 

σύµφωνα µε το γενικό λογιστικό σχέδιο. Το κοµµάτι αυτό βοηθούσε στη 

σωστή τιµολόγηση των ειδών και στην οµαλοποίηση των λειτουργιών του 

Λογιστηρίου. 

Ακόµα, το Τµήµα Μηχανογράφησης εισήγαγε σε κάθε χρήστη 

ανάλογα µε την ιεραρχία και της κατευθυντήριες γραµµές της εταιρείας 

τους απαραίτητους ρόλους στο σύστηµα, προκειµένου να µπορεί ο 

αρµόδιος χρήστης να λαµβάνει τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και να κάνει τις 

απαραίτητες εγκρίσεις για την απελευθέρωση της εκάστοτε παραγγελίας. 

Τέλος, για να καλυφθεί και το νοµικό κοµµάτι στην αποστολή της 

ηλεκτρονικής παραγγελίας µέσω του συστήµατος ορίστηκαν δύο υπάλληλοι 

που εκπροσωπούν επίσηµα την εταιρεία και υπογράφουν κάθε µορφής 
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επίσηµο έγγραφο. Στη συνέχεια ενσωµατώθηκε το σχετικό κείµενο, το 

οποίο λειτουργούσε σαν ηλεκτρονική υπογραφή, στο ηλεκτρονικό έντυπο 

της παραγγελίας, ώστε να µπορεί να αποστέλλετε αυτόµατα µέσω του 

συστήµατος, χωρίς κανένα νοµικό πρόβληµα. 

Για να δηµιουργηθεί µια παραγγελία χρειάζεται να υπάρχει η 

αντίστοιχη αίτηση αγοράς (εξαιρούνται οι παραγγελίες που αφορούν το 

παραγωγικό κοµµάτι του πληροφοριακού συστήµατος SAP). Η αίτηση 

αγοράς πραγµατοποιείται από το Key User του κάθε τµήµατος, ο οποίος 

έχει οριστεί από τον προϊστάµενο του. Στη συνέχεια ανάλογα µε το ποσό 

της αίτησης αγοράς δηµιουργούνται οι απαραίτητες εγκρίσεις, τις οποίες 

λαµβάνουν οι αρµόδιοι releasers µέσω E-Mail. Μετά την ηλεκτρονική 

έγκριση η παραγγελία (εξαιρούνται οι παραγγελίες παγίων) δηµιουργείται 

αυτόµατα και είναι έτοιµη προς αποστολή µέσω του πληροφοριακού 

συστήµατος SAP. 

Στο γράφηµα 10 παρουσιάζεται η λειτουργία της Ηλεκτρονικής 

Επεξεργασίας Παραγγελιών και στο γράφηµα 11 η συστηµική διαδικασία 

των αιτήσεων αγοράς. 
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Γράφηµα 10: Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Παραγγελιών 

 

Γράφηµα 11: Διαδικασία Αίτησης Αγοράς 

5.4. Χρήση του “ELBA” 

O Key User του “ELBA”, ο οποίος έχει οριστεί από τον 

προϊστάµενο του κάθε τµήµατος, για να µπορέσει να εκτελέσει µια 
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παραγγελία µέσω του πληροφοριακού συστήµατος SAP χρειάζεται να 

ακολουθήσει τις παρακάτω ενέργειες. 

Το πρώτο βήµα που πρέπει να ακολουθήσει ο Key User είναι η 

δηµιουργία της αίτησης αγοράς. Στη παρακάτω φωτογραφία παρουσιάζεται 

το παράθυρο δηµιουργίας της αίτησης αγοράς. 

 

Εικόνα 29: Δηµιουργία Αίτησης Αγοράς 

 Στην εικόνα 29 φαίνονται συµπληρωµένα τα κύρια πεδία, τα οποία 

είναι απαραίτητα για τη δηµιουργία της αίτησης αγοράς. 

Η παραπάνω εικόνα αναφέρεται σε παραγγελία γραφικής ύλης. Τα πεδία 

που συµπληρώνονται αρχικά είναι τα εξής: 

1. Α 

2. Σύντοµο Κείµενο 

3. Ποσότητα 

4. Μονάδα Μέτρησης 

5. Ηµεροµηνία Παράδοσης 

6. Οµάδα υλικών 

7. Εγκατάσταση 

8. Οργάνωση Προµηθειών 
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9. Καθορισµένος Προµηθευτής 

10. Οργανισµός Αγορών 

Στο πεδίο A συµπληρώνεται ο κωδικός αριθµός K ο οποίος 

αναφέρεται στο συγκεκριµένο είδος παραγγελίας. 

Στο πεδίο Σύντοµο Κείµενο συµπληρώνεται η περιγραφή του 

είδους, το οποίο θέλουµε να προµηθευτούµε. 

Στο πεδίο Ποσότητα συµπληρώνεται ο αριθµός της ποσότητας που 

θέλουµε να προµηθευτούµε. 

Στο πεδίο Μονάδα Μέτρησης συµπληρώνεται η µονάδα µέτρησης 

του συγκεκριµένου υλικού. Συνήθως η µονάδα µέτρησης είναι τα τεµάχια 

αλλά µπορούµε να βάλουµε οτιδήποτε, για παράδειγµα kg ή πακέτο. 

Στο πεδίο Ηµεροµηνία Παράδοσης συµπληρώνεται επιθυµητή 

ηµεροµηνία παραλαβής του συγκεκριµένου είδους. Αν για κάποιο λόγο 

θέλουµε να παραλάβουµε τη παραγγελία µας τµηµατικά µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε για κάθε είδος διαφορετική ηµεροµηνία παραλαβής. 

Στο πεδίο Οµάδα Υλικών συµπληρώνεται ο τύπος της οµάδας που 

ανήκει το αγαθό που θέλουµε να προµηθευτούµε. Ο τύπος της οµάδας έχει 

οριστεί ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε τµήµατος µε κωδικούς, των 

οποίων η περιγραφή υπάρχει σε σχετικό αρχείο αλλά και στη βάση 

δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος. 

Στο πεδίο Εγκατάσταση συµπληρώνεται ο κωδικός αριθµός της 

περιοχής, στην οποία θα γίνει η αποστολή της παραγγελίας. Η εταιρεία 

διαθέτει αρκετά κέντρα, τα οποία έχουν οριστεί µε ένα συγκεκριµένο 

κωδικό αριθµό, ο οποίος είναι αποθηκευµένος στη βάση δεδοµένων του 

πληροφοριακού συστήµατος. 

Στο πεδίο Οργάνωση Προµηθειών συµπληρώνεται ο κωδικός 

αριθµός του εκάστοτε Key User, ο οποίος έχει οριστεί στη βάση δεδοµένων 
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του πληροφοριακού συστήµατος και έχει πάρει τη σχετική εξουσιοδότηση 

από τον προϊστάµενο του. 

Στο πεδίο Καθορισµένος Προµηθευτής συµπληρώνεται ο κωδικός 

αριθµός του προµηθευτή, ο οποίος έχει καταχωρηθεί στο σύστηµα από το 

Τµήµα Προµηθειών. Η αναζήτηση του προµηθευτή µπορεί να γίνει εύκολα 

είτε µε το όνοµα του είτε µε το Α.Φ.Μ. του. 

Στο πεδίο Οργανισµός Αγορών συµπληρώνεται ο κωδικός αριθµός 

της εταιρείας. 

Στη συνέχεια συµπληρώνουµε τα υπόλοιπα στοιχεία που 

χρειάζονται για να ολοκληρώσουµε την αίτηση αγοράς. Τα στοιχεία αυτά 

συµπληρώνονται σε κάθε αναλυτική γραµµή, δηλαδή για το κάθε είδος που 

θέλουµε να προµηθευτούµε. Στο πεδίο Δεδοµένα υλικού συµπληρώνουµε 

το κωδικό αριθµό του είδους, ο οποίος έχει οριστεί από το προµηθευτή. Ο 

προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παρέχει τη λίστα µε τα είδη του όπου 

αναγράφονται και οι κωδικοί που χρησιµοποιεί για την αναγνώριση τους. 

 

Εικόνα 30: Δηµιουργία Αίτησης Αγοράς (2) 

 Προχωρώντας µε τη συµπλήρωση των υπόλοιπων στοιχείων 

καταχωρούµε τη τιµή του κάθε είδους στο πεδίο Αποτίµηση. Ακόµα, 
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επειδή η παραγγελία δεν αφορά υλικά παραγωγής κάνουµε κλικ µόνο στο 

πεδίο παραλαβή τιµολογίου. 

 

Εικόνα 31: Δηµιουργία Αίτησης Αγοράς (3) 

Στη συνέχεια συµπληρώνουµε το πεδίο Χαρακτήρας Λογαριασµού 

τα παρακάτω εξής στοιχεία: 

1. Αριθµός λογαριασµού Γ/Λ 

2. Κέντρο κόστους 

3. Στοιχείο WBS 

Στο πεδίο Αριθµός λογαριασµού Γ/Λ συµπληρώνεται ο κωδικός 

αριθµός που αναφέρεται στο είδος το οποίο θέλουµε να προµηθευτούµε, 

σύµφωνα µε τη Γενική Λογιστική. Η σχετική λίστα υπάρχει σε κοινό αρχείο 

το οποίο έχει δηµιουργήσει το Λογιστήριο. 

Στο πεδίο Κέντρο Κόστους συµπληρώνεται ο κωδικός αριθµός του 

κέντρου κόστους του τµήµατος που ανήκει ο Key User. 

Στο πεδίο “Στοιχείο WBS” συµπληρώνεται ο κωδικός αριθµός που 

αντιστοιχεί στα διαφορετικά στοιχεία που έχουν οριστεί στο προϋπολογισµό 

του κάθε τµήµατος. Στην έναρξη του έτους γίνεται ο ορισµός του 
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προϋπολογισµού του κάθε τµήµατος, στον οποίο ανάλογα µε τα κέντρα 

κόστους που διαθέτει υποδιαιρούνται σε κατηγορίες. Στην εικόνα 31 το 

στοιχείο WBS έχει τον αριθµό GR-E10-300-SA. Για παράδειγµα τo SA 

(Stationery Expenses) αναφέρεται στα έξοδα γραφικής ύλης. 

	  

Εικόνα 32: Δηµιουργία Αίτησης Αγοράς (4) 

Στη συνέχεια συµπληρώνεται το πεδίο Δεδοµένα Πελάτη µε το 

όνοµα του Key User, του υπαλλήλου δηλαδή που αιτείται τη συγκεκριµένη 

αγορά. 

Στο σηµείο αυτό η αίτηση αγοράς έχει ολοκληρωθεί και 

ενηµερώνονται οι releasers, προκειµένου να πάρει τις απαραίτητες 

εγκρίσεις. Στη φωτογραφία 32 για ευνόητους λόγους είναι καλυµµένα µε 

πορτοκαλί τα ονόµατα των αρµοδίων. Σε πρώτο βαθµό η έγκριση γίνεται 

από το προϊστάµενο του τµήµατος του Key User που έχει δηµιουργήσει την 

αίτηση αγοράς και σε δεύτερο βαθµό από το αρµόδιο άτοµο που έχει 

οριστεί από το Λογιστήριο. 

Τέλος αφού η αίτηση αγοράς λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις 

δηµιουργείται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα SAP η παραγγελία, 
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η οποία αποστέλλεται αυτόµατα στο E-Mail που έχει ορίσει ο εκάστοτε 

προµηθευτής.  

5.5. Οφέλη υλοποίησης του “ELBA Project” 
Τα κύρια οφέλη της ενσωµάτωσης του “ELBA Project” στο 

πληροφοριακό σύστηµα SAP της εταιρείας ήταν τα εξής: 

1.  Καθηµερινή βελτιστοποίηση των επιχειρηµατικών λειτουργιών 

2.  Οµαδοποίηση του όγκου των δεδοµένων 

3.  Ιχνηλασιµότητα των δαπανών 

4.  Ηλεκτρονική Τεκµηρίωση 

5.  Αποτελεσµατική επαλήθευση των τιµολογίων 

6.  Υιοθέτηση των προδιαγραφών του Οµίλου 

7.  Διαφάνεια διαδικασιών 

8.  Έλεγχος Δαπανών 

 

Γράφηµα 12: Οφέλη Υλοποίησης του "ELBA Project" 

Η εταιρεία µε την ενσωµάτωση της λειτουργίας Ηλεκτρονικής 

Διαχείρισης Παραγγελιών στο πληροφοριακό σύστηµα SAP, ουσιαστικά 

βελτιστοποιούσε τις επιχειρηµατικές τις λειτουργίες, µείωνε το χρόνο 

διαχείρισης και προωθούσε τη διαφάνεια σε όλες τις δοµές της. Πλέον η 

απελευθέρωση κάθε παραγγελίας αναλόγως του ποσού της περνούσε από 

ηλεκτρονικές εγκρίσεις, προκειµένου να σταλεί προς του εκάστοτε 

προµηθευτή.  



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SAP 
R/3 ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 124 
	  

Η µείωση του κόστους από την ενσωµάτωση του συγκεκριµένου 

έργου ήταν αξιοσηµείωτη και η παραγωγικότητα των υπαλλήλων αυξήθηκε 

αισθητά, µε την αντίστοιχη µείωση του χρόνου σε όλα τα επίπεδα των 

καθηµερινών επιχειρηµατικών διαδικασιών. 


