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1.Εισαγωγή 

 

Το σηµερινό επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ρευστό. Με 

την έννοια ότι οι αλλαγές που λαµβάνουν χώρα τόσο στο εξωτερικό 

όσο και εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων είναι συχνότατες και 

ταχύτατες. Αυτή η έντονη µεταβλητότητα του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος, οδηγεί τις επιχειρήσεις που δρουν µέσα σε αυτό, σε 

έντονη αβεβαιότητα, ως προς την πορεία και την στρατηγική που θα 

πρέπει να ακολουθήσουν σε διάφορα θέµατα. Είναι κάτι παραπάνω 

από προφανές ότι, οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να εξασφαλίσουν 

την βιωσιµότητά τους και ενδεχοµένως να αποκτήσουν κάποιο 

συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους, θα πρέπει να 

υιοθετήσουν και να εφαρµόσουν αντίστοιχο τρόπο οργάνωσης. 

Επιπροσθέτως, για να επιτύχουν τα παραπάνω θα πρέπει αφενός να 

χρησιµοποιήσουν τις σύγχρονες µεθόδους λήψης αποφάσεων της 

∆ιοικητικής Επιστήµης σε προβλήµατα και επιχειρηµατικές ευκαιρίες, 

και αφετέρου  να οργανωθούν και να λειτουργούν µε τρόπο τέτοιο 

που θα τους επιτρέπει την ορθή και πλήρη εφαρµογή των παραπάνω 

µεθόδων. Παρατηρώντας και συγκρίνοντας τα σηµερινά 

χαρακτηριστικά τόσο του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος όσο και του 

τρόπου διάρθρωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, µε τα 

αντίστοιχα σε παλαιότερα χρόνια, διαπιστώνουµε ότι τα χωρίζει µια 

χασµατώδης απόσταση, η οποία συνάµα είναι δυσανάλογα 

µεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια που µεσολαβεί, διαφέροντας 

τόσο σε απόλυτα χαρακτηριστικά όσο και στην ένταση εµφάνισης 

αυτών. Αυτή η πλήρης αλλαγή των χαρακτηριστικών που διέπουν το 

σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον καθώς και στον τρόπο 

λειτουργίας και διάρθρωσης των επιχειρήσεων, οφείλεται και στο 

γεγονός ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις 

ηµέρες µας έχει αυξηθεί εκθετικά σε σχέση µε το παρελθόν, αλλά 
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κυρίως οφείλεται στη ραγδαία ανάπτυξη που παρουσιάζει η 

Τεχνολογία, καθώς και στην ποικιλότροπη και ευρεία εφαρµογή της. 

Οι διαφορές σε χαρακτηριστικά, του παλαιότερου µε του σύγχρονου, 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος είναι αναρίθµητες και απαντώνται σε 

κάθε τοµέα και λειτουργικό επίπεδο των επιχειρήσεων, γεγονός που 

ενισχύει την ανάγκη των σύγχρονων επιχειρήσεων να ακολουθήσουν 

τις κατευθυντήριες γραµµές που «προστάζει» το σύγχρονο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον, έτσι ώστε να παραµείνουν βιώσιµες και 

ανταγωνιστικές. 

Από τα παραπάνω είναι εύλογο να συµπεράνουµε ότι πλέον τα 

προβλήµατα και οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις 

επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα σύνθετα και πολύπλοκα. Η µελέτη µας έχει 

ως αντικείµενο ένα τέτοιο «πρόβληµα». Το θέµα το οποίο εξετάζουµε 

είναι ο Ανασχεδιασµός και ο Έλεγχος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας µίας 

σύγχρονης επιχείρησης. Με τον όρο, Ανασχεδιασµός της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας, νοούµε την επανατοποθέτηση της όλης 

διαδικασίας, ελέγχου και σχεδιασµού του δικτύου ροής των 

προϊόντων, πόρων και πληροφοριών, από την προµήθεια των πρώτων 

υλών µέχρι και την πώληση των τελικών προϊόντων ή υπηρεσιών 

στους τελικούς καταναλωτές.  

 

                                                                                                                                                           

 

1.1 Σύγχρονες Μέθοδοι 

 

Όπως προαναφέραµε, η ανάπτυξη της Τεχνολογίας στο πέρασµα 

των χρόνων, µε κορύφωση την τελευταία δεκαετία, υπήρξε ραγδαία σε 

όλους τους τοµείς και προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτή η αλµατώδης 

ανάπτυξη της Τεχνολογίας έχει προσφέρει στη ∆ιοικητική Επιστήµη µία 

πληθώρα εργαλείων, γεγονός που αφενός διευρύνει το πεδίο δράσης 

της, και αφετέρου την κάνει πιο αποτελεσµατική και πιο ευέλικτη. Εδώ 

οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι, δεν αναφερόµαστε τόσο στις 
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τεχνολογικές εφαρµογές που υλοποιούνται στις διάφορες γραµµές 

παραγωγής, αλλά κυρίως στα Πληροφοριακά εργαλεία που έχει 

προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας και της Τεχνολογίας. Για να 

αποσαφηνίσουµε τον όρο Πληροφοριακά εργαλεία αναφέρουµε 

παρακάτω µία ενδεικτική σειρά από τέτοια εργαλεία που απαντώνται 

στη σύγχρονη ∆ιοικητική Επιστήµη καθώς και την χρησιµότητα αυτών. 

 

1.2 Μέθοδοι Επιχειρησιακής Ερευνάς 

 

Οι µέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας αποτελούν ένα ευρύτατο 

σύνολο µεθόδων και αναφέρονται κυρίως σε προς επίλυση προβλήµατα 

που πάντοτε απασχολούσαν τις επιχειρήσεις, αλλά πλέον µε την 

τροµερή αύξηση της υπολογιστικής ισχύς καθίσταται εφικτή η ανάλυση 

διαφόρων προβληµάτων σε µικρό χρονικό διάστηµα. Τέτοιες µέθοδοι, 

µε τα αντίστοιχα προβλήµατα που επιλύουν είναι: 

 

� Θεωρία ουρών – Γραµµών αναµονής 

 

Είναι ένα πρόβληµα άριστης διαχείρισης πόρων, που µελετά 

συστήµατα όπου, η προέλευση µονάδων προς εξυπηρέτηση 

δηµιουργεί, είτε συνθήκες αναµονής είτε συνθήκες 

υποαπασχόλησης των µονάδων εξυπηρέτησης. Τέτοια 

παραδείγµατα αποτελούν τόσο ο καθορισµός του αριθµού των 

σταθµών διοδίων σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της ηµέρας, όσο 

και ο καθορισµός των ιατρών της κάθε ειδικότητας στα εξωτερικά 

ιατρεία ενός Νοσοκοµείου. 

 

� Θεωρία Αντικατάστασης 

 

Εξετάζει την πολιτική αντικατάστασης του εξοπλισµού ώστε να 

µεγιστοποιείται η  απόδοση του διαθέσιµου εξοπλισµού. Αυτή η 
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θεωρία, απαντάτε σχεδόν σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις που 

διαθέτουν την οποιαδήποτε µορφή εξοπλισµού. 

 

� Θεωρία Αποθεµάτων 

 

Εξετάζει και απαντά σε προβλήµατα άριστης διαχείρισης 

αποθεµάτων είτε αυτά είναι πρώτες ύλες, ενδιάµεσα ή τελικά 

προϊόντα, ή ακόµη και χρηµατικά ποσά. Αυτή η θεωρία βρίσκει 

εφαρµογή σε ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, αυτό της διαχείρισης 

του πλάσµατος αίµατος σε ένα νοσοκοµείο. 

 

� Θεωρία Παιγνίων 

 

Εξετάζει προβλήµατα όπου το αποτέλεσµα διαµορφώνεται από τις 

συνδυασµένες ενέργειες δύο ή περισσοτέρων µερών των οποίων 

τα συµφέροντα είναι αντικρουόµενα. 

 

� Μαθηµατικός Προγραµµατισµός 

 

Εξετάζει µαθηµατικά πρότυπα όπου µεγιστοποιείται ή 

ελαχιστοποιείται µία συνάρτηση, όταν οι µεταβλητές της 

ικανοποιούν ένα σύστηµα αρχών-περιορισµών. Αποτελεί ίσως τον 

πιο εκτεταµένο τοµέα έρευνας και εφαρµογών της Επιχειρησιακής 

Έρευνας, και απαντάτε σε µία πληθώρα επιχειρηµατικών και µη 

προβληµάτων. 

 

� ∆υναµικός Προγραµµατισµός 

 

Αποτελεί µία πολύ ισχυρή υπολογιστική µέθοδο µε εφαρµογή 

κυρίως σε προβλήµατα που οι ιδιαιτερότητές τους αποκλείουν την 

χρήση άλλων µεθόδων, όπως ο Μαθηµατικός Προγραµµατισµός. 
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1.3 Προσοµοίωση Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών 

 

Η προσοµοίωση επιχειρηµατικών διαδικασιών είναι η προσπάθεια 

µας να αναπαραστήσουµε µία διαδικασία της επιχείρησης στον 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, έτσι ώστε να µπορούµε, µεταβάλλοντας τα 

δεδοµένα (inputs) του συστήµατος να παίρνουµε διάφορες τελικές 

τιµές (outputs). Για να κατανοήσουµε τον τρόπο που λειτουργεί η 

προσοµοίωση επιχειρηµατικών διαδικασιών, θα χρησιµοποιήσουµε ένα 

παράδειγµα. Ως διαδικασία νοούµε το πέρασµα των προϊόντων από 

έλεγχο και όταν αυτά κρίνονται ακατάλληλα επιδιορθώνονται. 

Πρόκειται ουσιαστικά για µία ουρά αναµονής, όπου πελάτες της είναι τα 

προς έλεγχο προϊόντα και τα κέντρα εξυπηρέτησης αποτελούν οι 

εργάτες. ∆εδοµένου ότι µας ενδιαφέρει να ελαχιστοποιήσουµε τον 

χρόνο παράδοσης της κάθε παρτίδας, και µε λογικό κόστος 

ταυτόχρονα, πρέπει να καθορίσουµε τον αριθµό των κοµµατιών που θα 

επεξεργαζόµαστε ηµερησίως, πόση ώρα χρειάζεται ο κάθε εργάτης να 

ελέγξει το κάθε προϊόν, ποια η πιθανότητα το προϊόν να είναι 

ελαττωµατικό, πόσοι εργάτες θα απασχολούνται, καθώς και άλλα. Όλες 

οι παραπάνω ερωτήσεις που θέσαµε αποτελούν τα δεδοµένα του 

προβλήµατος και µπορούν να πάρουν διάφορες τιµές, που ταυτόχρονα 

θα δίνουν διαφορετικά τελικά αποτελέσµατα. ∆εδοµένου αυτού, είναι 

εύλογο να συµπεράνουµε ότι µε τη προσοµοίωση µίας τέτοιας 

διαδικασίας σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή έχουµε την ευχέρεια , µε 

ασφάλεια να επαναλάβουµε τη διαδικασία κάτω από πιθανά 

εναλλακτικά δεδοµένα, έτσι ώστε να δούµε πώς δουλεύει το σύστηµα 

και για ποιες τιµές των παραµέτρων του βελτιστοποιείται η λύση του. 

Σχηµατικά η λογική που ακολουθείται από τη Προσοµοίωση 

Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών φαίνεται στο Σχήµα 1. 
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Σχήµα 1 

 

 

 

∆εδοµένα 

(Inputs) 
 

 

Μαθηµατικό 

Μοντέλο 

(Simulation Model) 

 Τελικά 

Αποτελέσµατα 

(Outputs)  

       

 

 

Η παραπάνω τεχνική είναι µία ιδιαίτερα χρήσιµη µέθοδος, που µας 

επιτρέπει µε ασφάλεια να εξετάσουµε ένα πρόβληµα ή µία 

επιχειρηµατική ευκαιρία πριν υλοποιήσουµε την οποιαδήποτε λύση του, 

και για τούτο βρίσκει µία πληθώρα εφαρµογών σε όλες σχεδόν τις 

επιχειρήσεις. Τέλος σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι, το κατά πόσο 

καλή θα είναι η λύση που θα µας υποδείξει η προσοµοίωση της 

επιχειρησιακής δραστηριότητας που µελετούµε, εξαρτάται κυρίως από 

το βαθµό που το µοντέλο που έχουµε χτίσει αντανακλά την 

πραγµατικότητα, αλλά και από το εάν το πακέτο προσοµοίωσης σε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή που χρησιµοποιούµε είναι το κατάλληλο, 

βάσει της φύσης της δραστηριότητας που προσοµοιώνουµε. 
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1.4 Πληροφοριακά Συστήµατα και Συστήµατα Υποστήριξης 

Αποφάσεων 

 

Τα Πληροφορικά Συστήµατα σε συνδυασµό µε τα Συστήµατα 

Υποστήριξης Αποφάσεων είναι ιδιαίτερα χρήσιµα σε µία σύγχρονη 

επιχείρηση, διότι µέσω αυτών µπορούν να προβληθούν εγκαίρως 

διάφορα προβλήµατα και επιχειρηµατικές ευκαιρίες, καθώς και να 

προκύψουν σηµαντικά στοιχεία, για κάθε µία ξεχωριστά και στο σύνολό 

τους, λειτουργίες της επιχείρησης. Γενικά δεν µπορούµε να πούµε ότι 

ακολουθούν µία συγκεκριµένη δοµή, αλλά σε αντίθεση µε αυτό, 

προσαρµόζονται πολύ εύκολα στις ανάγκες και απαιτήσεις τις εκάστοτε 

επιχείρησης. Τα Πληροφορικά Συστήµατα µιας επιχείρησης συλλέγουν 

πληροφορίες από όλα τα τµήµατα και τις λειτουργίες της επιχείρησης, 

καθώς και από το εξωτερικό της περιβάλλον, και τις κατηγοριοποιούν 

βάση των κριτηρίων που έχουν τεθεί από τα επιτελικά στελέχη της 

επιχείρησης, κατά την ανάπτυξη τους. Ταυτόχρονα, παρέχουν τη 

δυνατότητα ανάλογα µε τον χρήστη, να επιλέγεται η ποσότητα και η 

ποιότητα των πληροφοριών που θα του διατεθούν. Τα Πληροφορικά 

Συστήµατα είναι ιδιαιτέρως αναγκαία σε µία σύγχρονη επιχείρηση και 

τούτο διότι, µέσω αυτών παρέχεται η δυνατότητα στα επιτελικά 

στελέχη της επιχείρησης να συλλέγουν εύκολα, γρήγορα και µε 

ακρίβεια πληροφορίες τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης τους. Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι, 

αφενός το κατά πόσο ακριβής είναι οι πληροφορίες που διατίθενται στα 

επιτελικά στελέχη της επιχείρησης, και αφετέρου το κατά πόσο οι 

πληροφορίες που περιέχονται δεν είναι ελλιπής, εξαρτάται σχεδόν 

αποκλειστικά από το κατά πόσο το Πληροφοριακό Σύστηµα της 

επιχείρησης, αντικατοπτρίζει τόσο την ίδια την επιχείρηση, µε τις 

ανάγκες, ικανότητες και στόχους της, όσο και το εξωτερικό της 

περιβάλλον µε τους όποιους περιορισµούς τίθενται από αυτό. 

Τα δε, Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων δρουν παράλληλα µε τα 

Πληροφορικά Συστήµατα της επιχείρησης, και χρησιµοποιούν τις 
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πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά, µε σκοπό, µέσα από µία σειρά 

τεχνικών να εξάγουν κάποιους κανόνες. Στην ουσία τα Συστήµατα 

Υποστήριξης Αποφάσεων, έχουν ως στόχο να κάνουν αυτό ακριβώς 

που λέει το όνοµα τους, δηλαδή να βοηθήσουν-υποστηρίξουν τα 

επιτελικά στελέχη της επιχείρησης να λάβουν αποφάσεις σε κάποια 

θέµατα, για τα οποία υπάρχει έντονη αβεβαιότητα. Υπάρχουν διάφορες 

τεχνικές µέσω των οποίων τα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 

εξάγουν κάποια συµπεράσµατα-κανόνες. Οι πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενες και ευρέως διαδεδοµένες είναι οι παρακάτω: 

 

� ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

� ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ 

� ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

� ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

� ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

i. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

ii. ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

iii. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

 

Από τις παραπάνω τεχνικές που αναφέραµε δεν µπορούµε να 

ξεχωρίσουµε κάποια ως επικρατέστερη, αφού η κάθε µία 

ανταποκρίνεται καλύτερα, δηλαδή εξάγει πιο ακριβή-σίγουρα 

αποτελέσµατα, για κάποιας κατηγορίας προβληµάτων ή και µορφής 

επιχειρήσεων. Τέλος δεν θα πρέπει να παραλείψουµε ότι, τα Συστήµατα 

Υποστήριξης Αποφάσεων προ-απαιτούν την ύπαρξη: 

 

i. Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων, έτσι ώστε να γίνεται 

εφικτή η ταχεία µεταφορά δεδοµένων και πληροφοριών από το 

ένα σηµείο της επιχείρησης στο άλλο, καθώς και να, παρέχεται 

ασφάλεια και αµεσότητα στη σύνδεση µε τους πελάτες και τους 

προµηθευτές της. 
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ii. Συστήµατα ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων και ∆ιαδικασιών, µε σκοπό,  

µέσω του συνόλου αρχείων-δεδοµένων, προγραµµάτων Η/Υ και 

χρηστών, που σε µία Βάση ∆εδοµένων είναι συνδεδεµένα έτσι 

ώστε να υποστηρίζεται η αυτόµατη καταγραφή και προσπέλαση 

συγκεκριµένων πληροφοριών, να καθίσταται εφικτή η 

αυτοµατοποίηση διαφόρων καθηµερινών διαδικασιών και 

λειτουργιών. 

 

iii. Πληροφορικά Συστήµατα ∆ιοίκησης, µε αποτέλεσµα, να είναι 

εφικτή η συλλογή πληροφοριών τόσο από όλες τις µονάδες και 

τµήµατα της επιχείρησης, όσο και από το εξωτερικό της 

περιβάλλον, µε απώτερο σκοπό την πλήρη και σαφή 

πληροφόρηση των επιτελικών στελεχών της επιχείρησης, για 

όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης και από όλες τις οπτικές 

γωνίες (σφαιρικά). 
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2) ΠΠΠΠΛΛΛΛΗΗΗΗΡΡΡΡΟΟΟΟΦΦΦΦΟΟΟΟΡΡΡΡΙΙΙΙΑΑΑΑΚΚΚΚΑΑΑΑ ΣΣΣΣΥΥΥΥΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑ  

 

Καθηµερινά οι απαιτήσεις που δηµιουργούνται µέσα στο περιβάλλον της 

επιχείρησης αυξάνονται γι'αυτό απαιτούνται άµεσες, σωστές και έξυπνες 

λύσεις που θα υποστηρίζουν την εταιρεία σε όλα τα προβλήµατα που µπορεί 

να προκύψουν. Το πληροφοριακό σύστηµα µιας επιχείρησης αποτελεί την 

οργανωτική και διοικητική λύση που συντονίζει και κατευθύνει τη διοίκηση 

και την οργάνωση ώστε να επιτευχθούν οι σωστές αποφάσεις.  

Το πληροφοριακό σύστηµα της κάθε εταιρείας αποτελείται από τα 

συστατικά του µέρη τα λεγόµενα υποσυστήµατα του. Η έκταση και η 

ποιότητα των πληροφοριακών συστηµάτων είναι αλληλένδετη µε τους 

στόχους και την ποιότητα της διοίκησης όπως επίσης µε την 

χρησιµοποιούµενη Πληροφορική τεχνολογία. Τα πληροφοριακά συστήµατα 

χρησιµοποιούνται από όλα τα επίπεδα της διοικητικής πυραµίδας και 

εξυπηρετούν δυο βασικές επιδιώξεις :  

 

 

-Τον καταµερισµό της ευθύνης  

-Την υλοποίηση του ελέγχου  

 

 

 

2.1 ΚΚΚΚΑΑΑΑΤΤΤΤΗΗΗΗΓΓΓΓΟΟΟΟΡΡΡΡΙΙΙΙΕΕΕΕΣΣΣΣ ΠΠΠΠΛΛΛΛΗΗΗΗΡΡΡΡΟΟΟΟΦΦΦΦΟΟΟΟΡΡΡΡΙΙΙΙΑΑΑΑΚΚΚΚΩΝΝΝΝ ΣΣΣΣΥΥΥΥΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΩΝΝΝΝ  

 

Σε κάθε εταιρεία περιλαµβάνονται τέσσερα βασικά επίπεδα σε σχέση 

πάντα µε το προσωπικό της. Σε αυτά τα επίπεδα αντιστοιχούν ανάλογα 

πληροφοριακά συστήµατα.  

 

 

 

 



Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα – Μελέτης Περίπτωσης Bergmann Kord 

 

- 11 - 

Α. Στρατηγικό επίπεδο (Strategic level)  

Περιλαµβάνει τα Επιτελικά ∆ιοικητικά Στελέχη (Senior Managers) τα 

οποία ασχολούνται µε τη χάραξη στρατηγικής της επιχείρησης. Στο επίπεδο 

αυτό αντιστοιχούν τα Στρατηγικά συστήµατα (Strategic Systems) τα οποία 

βοηθούν τα επιτελικά διοικητικά στελέχη να προσαρµόσουν µακροπρόθεσµα 

το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης στις µεταβολές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος  

 

Β. ∆ιοικητικό επίπεδο (Management level)  

Σ'αυτό το επίπεδο ανήκουν τα Μεσαία ∆ιοικητικά Στελέχη (Middle 

Managers) τα οποία είναι επιφορτισµένα µε την ευθύνη της διεκπεραίωσης 

των προγραµµάτων και σχεδίων των επιτελικών διοικητικών στελεχών. Τα 

∆ιοικητικά Συστήµατα (Management Systems) εξυπηρετούν τους χρήστες 

αυτού του επιπέδου σε σχέση µε τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη λήψη των 

αποφάσεων και τις διοικητικές δραστηριότητες.  

 

 

 

Γ. Γνωστικό επίπεδο (Knowledge level)  

Αυτό το επίπεδο περιλαµβάνει εξειδικευµένα στελέχη και το προσωπικό 

ασχολείται µε τη διαχείριση δεδοµένων (data workers) και τα Γνωστικά 

Συστήµατα (Knowledge Systems) βοηθούν στην ενσωµάτωση και 

εφαρµογή των νέων γνώσεων σε ολόκληρη την επιχείρηση.  

 

∆. Λειτουργικό Επίπεδο (Operational level)  

Περιλαµβάνει τα λειτουργικά ∆ιεκπεραιωτικά ∆ιοικητικά Στελέχη 

(Operational Managers) τα οποία ασχολούνται µε την διεκπεραίωση των 

καθηµερινών εργασιών της επιχείρησης. Τα Λειτουργικά Συστήµατα 

(Operational Systems ) στηρίζουν αυτά τα διοικητικά στελέχη αναφορικά µε 

τις καθηµερινές δοσοληψίες της επιχείρησης και παρέχουν επαρκή 

πληροφόρηση.  
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2.2 ΤΤΤΤΥΥΥΥΠΠΠΠΟΟΟΟΙΙΙΙ ΠΠΠΠΛΛΛΛΗΗΗΗΡΡΡΡΟΟΟΟΦΦΦΦΟΟΟΟΡΡΡΡΙΙΙΙΑΑΑΑΚΚΚΚΩΝΝΝΝ ΣΣΣΣΥΥΥΥΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΩΝΝΝΝ  

 

Όλα τα συστήµατα που αναφέρθηκαν ανήκουν σε έναν από τους  

ακόλουθους τύπους:  

 

 

Α. Συστήµατα Επεξεργασίας ∆οσοληψιών (Transaction Processing 

Systems- TPS)  

Πρόκειται για συστήµατα τα οποία έχουν  ως βασικό στόχο την 

εξυπηρέτηση του λειτουργικού οργανωτικού επιπέδου της επιχείρησης. 

Υποστηρίζουν τις βασικές καθηµερινές τυποποιηµένες και προαποφασισµένες 

λειτουργίες της επιχείρησης και συλλέγουν καταγράφουν τα δεδοµένα τα 

οποία προέρχονται από αυτές (πχ παραγωγή, λογιστήριο, προσωπικό κλπ). Η 

λήψη απόφασης περιορίζεται από στενά πλαίσια τα οποία έχουν 

προκαθοριστεί από υψηλότερο οργανωτικό επίπεδο. Αποτελούν το µεγαλύτερο 

τµήµα του συστήµατος και η λειτουργία τους είναι κρίσιµη για την 

επιχείρηση. Αυτή η κατηγορία συνήθως εξυπηρετεί: 

• Πωλήσεις  

• Προµήθειες  

• Μισθοδοσία προσωπικού  

• Πληρωµές κλπ  

 

Σε ένα operational επίπεδο, υποχρεώσεις, πηγές και στόχοι 

προκαθορίζονται και δοµούνται. Υπάρχουν 5 λειτουργικές κατηγορίες των 

Συστηµάτων Επεξεργασίας ∆οσοληψιών (TPS) :  

i. πωλήσεις/marketing,  

ii. κατασκευή/παραγωγή,  

iii. οικονοµικά/λογιστικά,  

iv. ανθρώπινο δυναµικό. 
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Όλες οι εταιρίες έχουν αυτούς τους πέντε τύπους TPS καθώς τα Συστήµατα 

Επεξεργασίας ∆οσοληψιών παράγουν πληροφορίες και για τους άλλους 

τύπους συστηµάτων.  

 

Β. Γνωστικά Συστήµατα Εργασίας (Knowledge Work Systems-KWS)  

Απευθύνονται στο γνωστικό οργανωτικό επίπεδο και εξυπηρετούν το 

εξειδικευµένο προσωπικό της επιχείρησης που είναι επιφορτισµένο µε την 

παραγωγή νέων πληροφοριών και νέας γνώσης καθώς και την ενσωµάτωση 

τους στην επιχείρηση.  

 

 

Γ. Συστήµατα Αυτοµατισµού Γραφείου (Office Automation Systems-

OAS)  

Απευθύνονται όπως και τα προηγούµενα στο γνωστικό οργανωτικό 

επίπεδο και εξυπηρετούν τους χρήστες των δεδοµένων . Ουσιαστικά δεν 

παράγουν νέες πληροφορίες και νέα γνώση. Επικοινωνούν µε πελάτες και 

προµηθευτές ή µε άλλες επιχειρήσεις και χρησιµεύουν σαν εργαλεία ροής 

των πληροφοριών.  

 

 

∆. Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (Management Information  

Systems -MIS)  

Εξυπηρετούν το διοικητικό οργανωτικό επίπεδο εφοδιάζοντας τα µεσαία 

διοικητικά στελέχη µε κατηγοριοποιηµένες πληροφορίες, υπό µορφή 

αναφορών οι οποίες προέρχονται είτε από τα προηγουµένως αναφερθέντα 

συστήµατα, είτε από αρχεία περασµένων χρήσεων. Αυτές οι αναφορές 

αποτελούν απαντήσεις σε προκαθορισµένα ερωτήµατα γενικού στατιστικού 

χαρακτήρα και εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  
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Ε. Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Sytems-

DSS)  

Αυτός ο τύπος των συστηµάτων εξυπηρετεί επίσης το διοικητικό 

οργανωτικό επίπεδο της επιχείρησης. Στόχος της ύπαρξης και λειτουργίας 

τους είναι η υποστήριξη της λήψης απόφασης από τα µεσαία διοικητικά 

στελέχη. Αναφέρονται σε ηµι-δοµηµένες, µοναδικές ή ταχέως 

µεταβαλλόµενες αποφάσεις. Τροφοδοτούνται από τις εξόδους των TPS και 

MIS αλλά και από εξωτερικά της επιχείρησης δεδοµένα.  

 

Ζ. Συστήµατα Υποστήριξης της Εκτελεστικής Εξουσίας (Executive 

Support System – ESS) 

Τα συστήµατα αυτά εξυπηρετούν το στρατηγικό οργανωτικό επίπεδο και 

επιτρέπουν στα επιτελικά διοικητικά στελέχη να λαµβάνουν αποφάσεις. Σαν 

είσοδο χρησιµοποιούν δεδοµένα από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης καθώς και τις εξόδους των MIS και DSS. Αφορούν αδόµητες 

αποφάσεις γενικού χαρακτήρα.  

 

 

 

2.3 ΟΟΟΟΛΛΛΛΟΟΟΟΚΚΚΚΛΛΛΛΗΗΗΗΡΡΡΡΩΣΣΣΣΗΗΗΗ ΠΠΠΠΛΛΛΛΗΗΗΗΡΡΡΡΟΟΟΟΦΦΦΦΟΟΟΟΡΡΡΡΙΙΙΙΑΑΑΑΚΚΚΚΩΝΝΝΝ ΣΣΣΣΥΥΥΥΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΩΝΝΝΝ  

 

Το πληροφοριακό σύστηµα αποτελείται από επιµέρους συστήµατα και 

συχνά οι έξοδοι ενός συστήµατος χρησιµεύουν σαν είσοδοι άλλων 

συστηµάτων. Το ζήτηµα όµως που δηµιουργείται είναι πως καθίσταται 

δυνατή η επικοινωνία των συστηµάτων µεταξύ τους. Η απάντηση εξαρτάται 

από το σκεπτικό της δηµιουργίας του πληροφοριακού συστήµατος της 

επιχείρησης.  
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2.3.1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

 

Σε αυτήν την περίπτωση κάθε σύστηµα σχεδιάζεται για να 

ικανοποιήσει µια κατηγορία διοικητικών απαιτήσεων ανεξάρτητα από τις 

υπόλοιπες κατηγορίες απαιτήσεων. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται Από 

Κάτω Προς τα Πάνω (Bottom -up) και αποτελεί την έκφραση της αρχής 

από το µερικό στο γενικό. Τα συστήµατα αυτά ονοµάζονται Ανεξάρτητα 

Πληροφοριακά Συστήµατα είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους από την άποψη 

ότι οι είσοδοι και οι έξοδοι τους δεν έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η ενιαία και απρόσκοπτη επικοινωνία µεταξύ αυτών των 

συστηµάτων.  

Τα πλεονεκτήµατα των ανεξάρτητων πληροφοριακών συστηµάτων 

είναι τα ακόλουθα:  

• Η ταχύτητα δηµιουργίας τους  

• Προβλήµατα στη λειτουργία κάποιου από αυτά δεν επηρεάζουν τα  

υπόλοιπα  

• Απαιτούνται σχετικά λίγα µέσα για την ανάπτυξη τους και κατά  

συνέπεια το κόστος ανάπτυξης τους είναι µικρό.  

• Τα νέα συστήµατα που δηµιουργούνται δεν επηρεάζουν τα  

προυπάρχοντα 

• Ευνοούν το απόρρητο των δεδοµένων τους (καλύτερη ελεγχόµενη  

πρόσβαση των χρηστών)  

 

 

Παρουσιάζουν όµως εξίσου και τα ακόλουθα µειονεκτήµατα:  

 

• Η έλλειψη ευελιξίας στην ικανοποίηση διοικητικών απαιτήσεων οι  

οποίες υπερβαίνουν τον τοµέα λειτουργίας ενός µόνου ανεξάρτητου  

συστήµατος.  

• Η επικοινωνία από σύστηµα σε σύστηµα προκαλεί επιπλέον εργασία  

και συνεπώς αυξάνει το λειτουργικό τους κόστος.  

• Η ύπαρξη των ιδίων δεδοµένων σε διαφορετικά αρχεία αυξάνει το  
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κόστος αποθήκευσης και τα γραφειοκρατικά προβλήµατα.  

• Μη τυποποίηση της κωδικοποίησης των δεδοµένων µε κίνδυνο  

δηµιουργίας σύγχυσης.  

• Η συγκρότηση του πληροφοριακού συστήµατος δεν είναι η καλύτερη 

διότι τα συστήµατα του είτε επικαλύπτονται είτε παρουσιάζουν κενά 

στην κάλυψη των διοικητικών απαιτήσεων.  

Τα ανεξάρτητα συστήµατα αποτελούν την πρώτη µορφή εµφάνισης των 

πληροφορικών συστηµάτων γιατί εκφράζουν την πιο απλουστευµένη µορφή 

διοίκησης.  

 

 

2.3.2 ΟΟΟΟΛΛΛΛΟΟΟΟΚΚΚΚΛΛΛΛΗΗΗΗΡΡΡΡΩΜΜΜΜΕΕΕΕΝΝΝΝΑΑΑΑ ΣΣΣΣΥΥΥΥΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑ  

 

Σε αυτήν την περίπτωση τα συστήµατα αποτελούν µέρη ενός 

οργανωµένου συνόλου στη κατεύθυνση µιας ενιαίας αντίληψης. Τα 

συστήµατα εξυπηρετούν τους συνολικούς στόχους του πληροφοριακού 

συστήµατος.  

Τα συστήµατα δηµιουργούνται αφού µελετηθούν και ταξινοµηθούν οι 

διοικητικές απαιτήσεις ξεκινώντας από τη Γενική ∆ιοίκηση (Top 

Management). Αυτή η διαδικασία καλείται Από Πάνω προς τα κάτω (Top 

Down) και αποτελεί έκφραση της αρχής «από το γενικό στο µερικό». Τα 

συστήµατα αυτά τα ονοµάζουµε Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα 

καθώς το πληροφοριακό σύστηµα ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο στο σύνολο των διοικητικών απαιτήσεων και δεν παρουσιάζει περιττές 

επαναληπτικές χρήσεις διεργασιών και δεδοµένων. Τα συστήµατα αυτά 

επικοινωνούν άµεσα µεταξύ τους µε απόλυτη εναρµόνιση των εισόδων-

εξόδων τους.  

Τα πλεονεκτήµατα των ολοκληρωµένων συστηµάτων ποικίλουν. Πρώτα 

απ'όλα οι διοικητικές απαιτήσεις µπορούν να ικανοποιηθούν στο µέγιστο. 

Τα σφάλµατα ελαχιστοποιούνται καθώς γίνονται πολλές διασταυρώσεις. 

Επιπλέον, το κόστος λειτουργίας ελαχιστοποιείται σε σχέση µε την 

παρέµβαση του ανθρώπινου παράγοντα σχετικά µε τη διατήρηση της 
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συνεχούς ροής των δεδοµένων από σύστηµα σε σύστηµα. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι υπάρχει ευλυγισία στην παροχή σύνθετης πληροφόρησης.  

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν σηµαντικά µειονεκτήµατα τα οποία 

πρέπει να ληφθούν υπ'όψιν προτού προβεί µια επιχείρηση στην εγκατάσταση 

αυτών των συστηµάτων. Βασικό µειονέκτηµα είναι ότι ο σχεδιασµός τους 

είναι κοστοβόρος και χρονοβόρος. Σε περίπτωση που εµφανιστεί κάποιο 

σφάλµα σε κάποιο σύστηµα εγκυµονεί ο κίνδυνος να διαδοθεί αυτό το 

σφάλµα και σε άλλα συστήµατα. Ακόµη, πρέπει να υπολογίσουµε ότι 

απαιτούνται περισσότεροι πόροι για την ανάπτυξη τους καθώς και ότι η 

προστασία από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση είναι περισσότερο δαπανηρή 

και δύσκολη.  

 

Τέλος αξίζει να σηµειώσουµε ότι η χρήση ανεξάρτητων πληροφοριακών 

συστηµάτων ενδείκνυται στην περίπτωση µικρών επιχειρήσεων είτε στην 

περίπτωση κατά την οποία κάποιες εργασίες έχουν συµπληρωµατικό ή 

βοηθητικό χαρακτήρα για τους κλάδους λειτουργίας. Οι µεγάλες και µεσαίες 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα. 
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3. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Η λήψη έγκαιρων και ρεαλιστικών αποφάσεων αποτελεί ένα από τα 

βασικά εργαλεία στη διοίκηση της επιχείρησης. Οι παράγοντες στους οποίους 

βασίζονται είναι πρώτα απ'όλα οι προβλέψεις που στηρίζονται προκειµένου 

να είναι όσο πιο κοντά στην πραγµατικότητα σε στοιχεία και νούµερα των 

προηγούµενων ετών. Έπειτα µπορούµε να βασιστούµε στις δειγµατοληψίες 

και την επεξεργασία στοιχείων του παρόντος ώστε να λάβουµε την όσο 

δυνατόν καλύτερη απόφαση. Οφείλουµε όµως πάντα να λαµβάνουµε υπ'όψιν 

µας την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων ώστε σε περίπτωση οποιουδήποτε 

προβλήµατος να είµαστε σε θέση να δράσουµε αποτελεσµατικά.  

Επιπλέον, είναι βασικό να έχουµε την καλύτερη γνώση των 

αποτελεσµάτων τα οποία είναι συνέπεια της κάθε εναλλακτικής λύσης. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να λάβουµε υπ'όψιν µας τους περιορισµούς µε τους 

οποίους συγκρούονται αυτές οι απαιτήσεις. Είναι σηµαντικό να 

κατανοήσουµε ότι οι εναλλακτικές λύσεις δεν είναι πάντα δεδοµένες αλλά 

πρέπει να εντοπιστούν κατόπιν εξέτασης της κατάστασης. Ακόµη είναι δύσκολο να 

προσδιοριστούν µε σαφήνεια τα αποτελέσµατα που παράγει η κάθε λύση όπως επίσης 

συχνά το περιβάλλον της λήψης αποφάσεως δεν είναι προσδιορίσιµο.  

Τέλος πρέπει να λάβουµε υπ'όψιν µας την πιθανή ανεπάρκεια του 

διοικητικού φορέα αν ληφθεί υπ'όψιν ότι ο εντοπισµός και η κατανόηση του 

προβλήµατος αποτελεί το πιο αποφασιστικό έργο της διοίκησης.  

 

Από όλα τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το διοικητικό στέλεχος διαθέτει 

Περιορισµένη Ορθολογικότητα (Bounded Rationality) το µέγεθος της οποίας  

προσδιορίζεται από παράγοντες όπως:  

 

 

• Τη δυνατότητα πληροφόρησης για τα προϊόντα, τις τιµές και τις  

στρατηγικές των ανταγωνιστών  
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• Τη δυνατότητα πληροφόρησης για τους παράγοντες του  

περιβάλλοντος (ζήτηση προϊόντων, µόδα, επίπεδα τιµών κτλ)  

• Την επάρκεια της γενικής πληροφόρησης  

• Τη δυνατότητα εντοπισµού και κατανόησης του προβλήµατος  

• Τη διοικητική πείρα από παρόµοιες περιπτώσεις που αντιµετωπίστηκαν στο 

παρελθόν  

• Τη τεχνογνωσία και τη νοοτροπία της διοίκησης  

• Το πλήθος των παραγόντων οι οποίοι υπεισέρχονται σε κάθε  

απόφαση και την ικανότητα του στελέχους να ασχοληθεί µε όλους. 

• Τις γνώσεις, την πείρα, το πολιτισµικό επίπεδο και τη δηµιουργική  

φαντασία του λαµβάνοντας την απόφαση.  

• Το χρόνο και το χρήµα τα οποία µπορεί να διατεθούν για τη  

διαδικασία λήψης της απόφασης  

 

 

3.1 ΗΗΗΗ ΠΠΠΠΛΛΛΛΗΗΗΗΡΡΡΡΟΟΟΟΦΦΦΦΟΟΟΟΡΡΡΡΙΙΙΙΑΑΑΑ ΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΝΝΝΝ ΕΕΕΕΠΠΠΠΙΙΙΙΧΧΧΧΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗΣΣΣΣΗΗΗΗ  

 

 

Η επιχείρηση αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον της µε τις συναλλαγές, ενώ η 

εσωτερική της λειτουργία βασίζεται στους µετασχηµατισµούς των εισροών σε εκροές 

µε τις διεργασίες. Ουσιαστικά η λειτουργία της επιχείρησης αποτελεί ένα διαρκή 

µετασχηµατισµό υλικών και υλών σε χρήµα και αντίστροφα. Όµως η παρακολούθηση 

της λειτουργίας της επιχείρησης γίνεται µε τη παρακολούθηση των πληροφοριακών 

ιχνών τα οποία δηµιουργούνται από αυτούς τους µετασχηµατισµούς. Για παράδειγµα, 

µια πώληση αποτελεί µετασχηµατισµό προϊόντων σε χρήµα. Αυτός ο 

µετασχηµατισµός παράγει πληροφοριακά ίχνη όπως είναι το τιµολόγιο, το δελτίο 

αποστολής και τα δελτία παράδοσης και παραλαβής.  Κατά συνέπεια η πληροφορία 

αποτελεί µέσο καταγραφής και µέσο µελέτης της λειτουργίας της επιχείρησης. 

Συµπεραίνουµε ότι η πορεία της εξέλιξης µιας επιχείρησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

από την ποιότητα και ποσότητα των διατιθέµενων πληροφοριών, καθώς και από την 

ποιότητα και ποσότητα των επεξεργασιών στις οποίες αυτές υπόκεινται προκειµένου να 

παραχθεί η απαιτούµενη πληροφόρηση.  
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3.2 ∆∆∆∆ΕΕΕΕ∆∆∆∆ΟΟΟΟΜΜΜΜΕΕΕΕΝΝΝΝΑΑΑΑ, ΠΠΠΠΛΛΛΛΗΗΗΗΡΡΡΡΟΟΟΟΦΦΦΦΟΟΟΟΡΡΡΡΙΙΙΙΕΕΕΕΣΣΣΣ , ΠΠΠΠΛΛΛΛΗΗΗΗΡΡΡΡΟΟΟΟΦΦΦΦΟΟΟΟΡΡΡΡΗΗΗΗΣΣΣΣΗΗΗΗ  

 

 

Είναι γνωστό ότι η πληροφόρηση βασίζεται στις πληροφορίες και οι πληροφορίες στα 

δεδοµένα.  

 

� Το ∆∆∆∆εεεεδδδδοοοοµµµµέννννοοοο (Data) είναι ένα γνωστό γεγονός ή µια µη επεξεργασµένη εικόνα (πχ 

31/5/2004 είναι ένα δεδοµένο το οποίο εκφράζει µια ηµεροµηνία). Όταν 

επεξεργαζόµαστε κάποιο δεδοµένο µπορεί να λάβει µια µορφή περισσότερο 

εξειδικευµένη και εννοούµε ότι η ηµεροµηνία 23/5/2004 µπορεί να αναφέρεται 

στη γέννηση κάποιου ατόµου ή σε κάποιο ιστορικό γεγονός.  

 

 

� ΠΠΠΠλλλληηηηρρρροοοοφφφφοοοορρρρίαααα (Information) είναι το αποτέλεσµα επεξεργασίας και σύνθεσης 

δεδοµένων.  

 

Συνεπώς από τα πρώτα δεδοµένα παράγεται η πρωτογενής πληροφορία, ενώ 

ηεπεξεργασία πληροφοριών δηµιουργεί πληροφορίες ανώτερου  επιπέδου (δευτερογενείς, 

τριτογενείς κ.λ.π). Η πληροφόρηση αποτελεί τη συνολική εικόνα την οποία παρέχει ένα 

σύνολο πληροφοριών. Όσο αυτό το σύνολο πληροφοριών είναι µεγαλύτερο και 

αξιοποιήσιµο, τόσο η πληροφόρηση είναι καλύτερη. Καταλήγουµε λοιπόν ότι η 

ποιότητα της πληροφόρησης εξαρτάται από την ποσότητα και από την ποιότητα 

∆εδοµένων και Επεξεργασιών.  

 

 

 

3.2.1 ΙΙΙΙ∆∆∆∆ΙΙΙΙΟΟΟΟΤΤΤΤΗΗΗΗΤΤΤΤΕΕΕΕΣΣΣΣ ∆∆∆∆ΕΕΕΕ∆∆∆∆ΟΟΟΟΜΜΜΜΕΕΕΕΝΝΝΝΩΝΝΝΝ  

 

Όλα τα δεδοµένα δεν παράγουν πληροφόρηση καθώς σηµαντικό ρόλο κατέχει η 

ποιότητα τους. Για να παράγει κάποιο δεδοµένο πληροφόρηση θα πρέπει να ανήκει 

στις παρακάτω κατηγορίες:  
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• Έγκαιρο (timely) : Αν το δεδοµένο είναι διαθέσιµο κατά τη στιγµή την 

οποία απαιτεί ο χρήστης του (π.χ. σε κάποια ορισµένη χρονική στιγµή να 

είναι γνωστές οι πωλήσεις της εταιρείας)  

 

 

• Επίκαιρο (opportune) : Αν το δεδοµένο αναφέρεται σε χρονολογία η 

οποία απαιτείται από το χρήστη του (π.χ. απαιτούνται δεδοµένα τα οποία 

αφορούν το τζίρο µιας εταιρείας µεταξύ δυο συγκεκριµένων 

ηµεροµηνιών).  

 

 

• Ακριβές (accurate) : Κατά πόσο το συγκεκριµένο δεδοµένο 

ανταποκρίνεται στην αντικειµενική πραγµατικότητα. Ο βαθµός της 

ακρίβειας αυξάνεται στην περίπτωση που τα δεδοµένα είναι αποτέλεσµα 

µετρήσεων ή καταγραφής µε τη βοήθεια αξιόπιστων και αντικειµενικών 

µεθόδων, ενώ µειώνεται όταν τα δεδοµένα είναι αποτέλεσµα εκτιµήσεων 

ή προσεγγίσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις καθορίζουµε κάποιο 

κριτήριο µε το οποίο ελέγχεται η ακρίβεια του δεδοµένου καθώς είναι 

δύσκολο να προσεγγίσουµε απόλυτα την αντικειµενική πραγµατικότητα. 

Για παράδειγµα «το προϊόν α αρέσει στον καταναλωτή» θα πρέπει να 

συνοδεύεται από το ανάλογο κριτήριο το οποίο καθορίζει πότε το προϊόν 

θεωρείται ότι αρέσει στον καταναλωτή όπως βασικό κριτήριο αποτελεί ο 

αριθµός των πωλήσεων.  

 

 

• Καθαρό ή σαφές (clear) : Το δεδοµένο δεν πρέπει να περιέχει ασάφειες 

. Για παράδειγµα το δεδοµένο ο τζίρος ήταν περίπου α ευρώ είναι ασαφές, 

ενώ το δεδοµένο ο τζίρος ήταν α  ̈ είναι σαφές, ανεξάρτητα από την 

ακρίβεια του δεδοµένου.  
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• Κατάλληλο (fit) : Κατά πόσο το δεδοµένο ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

του χρήστη του (µορφή γνώριµη στο χρήστη, γλώσσα κατανοητή από το 

χρήστη)  

 

 

• Περιεκτικό (comprehensive) : Σε όσο το δυνατόν λιγότερη έκταση να 

παρουσιάζει τα στοιχεία που χρειάζεται ο χρήστης του.  

 

 

• Πλήρες (complete) : Αν το δεδοµένο περιέχει όλα τα στοιχεία τα οποία 

απαιτεί ο χρήστης του.  

 

• Απροκάλυπτο (anbiased) : Κατά πόσο το δεδοµένο δεν εξαρτάται από 

τον υποκειµενισµό. Αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για δεδοµένα 

παραγόµενα από εκτιµήσεις.  

 

 

• Προσιτό (accessible) : Πόσο εύκολα έχει πρόσβαση στο δεδοµένο ο 

χρήστης.  

 

 

• Επαληθεύσιµο (verifiable) : Αν υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευσης  

της ακρίβειας του δεδοµένου.  

 

Παράλληλα µε τα παραπάνω θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι ότι ο 

βαθµός εκπλήρωσης των ιδιοτήτων των δεδοµένων εξαρτάται από:  

 

 

• Τη φύση του δεδοµένου ότι άλλα δεδοµένα είναι επαληθεύσιµα και 

άλλα όχι.  

• Από τη σκοπιµότητα του διοικητικού φορέα καθώς άλλα δεδοµένα 

πρέπει να είναι προσιτά και άλλα όχι.  
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• Από τις υποκειµενικές δυνατότητες εκείνων οι οποίοι συλλέγουν, 

αξιολογούν και χρησιµοποιούν τα δεδοµένα.  

• Από τις αντικειµενικές δυνατότητες του διοικητικού φορέα.  

 

3.2.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆∆∆∆ΕΕΕΕ∆∆∆∆ΟΟΟΟΜΜΜΜΕΕΕΕΝΝΝΝΩΝΝΝΝ  

 

 

Παραπάνω είδαµε πώς τα δεδοµένα µπορούν να παράγουν πληροφορία. 

Παράλληλα µε αυτό όµως δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι µόνο µέσα από τον 

«σωστό» χειρισµό αυτών θα µπορέσουµε αφενός να οδηγήσουµε την 

πληροφορία µέσα στο σύστηµα αναλοίωτη και αφετέρου να γίνει η πλήρης και 

µε κάθε πιθανή µορφή αξιοποίησή της. Για αυτό το λόγο κρίνουµε σκόπιµο να 

γίνει µία αναφορά σε κάποιες βασικές αρχές επεξεργασίας δεδοµένων.  

 

α. Συλλογή ∆εδοµένων (Data Capture) είναι η διαδικασία µε την οποία  

διατίθενται δεδοµένα σε κάποιον αποδέκτη λαµβάνοντας τα από την πηγή 

τους. Στη συνέχεια τα δεδοµένα κωδικοποιούνται αυτό σηµαίνει ότι 

εκφράζονται σε κάποια γλώσσα µε κάποιο σηµαντικό και συντακτικό. Με τη 

µεταφορά τους στο τµήµα έρευνας και αγοράς αποκωδικοποιούνται δηλαδή 

εκφράζονται σε γλώσσα κατανοητή για τα άτοµα τα οποία θα τα 

χρησιµοποιήσουν στη συνέχεια. Για τη µεταφορά των δεδοµένων επιλέγεται 

ένα µέσο µεταφοράς µε χαµηλή πιθανότητα εµφάνισης σηµαντικής εντροπίας.  

 

 

β. Η Επαλήθευση (Verification) των δεδοµένων αποτελεί επεξεργασία µε την 

οποία πιστοποιείται η ακρίβεια του περιεχοµένου των δεδοµένων. Όταν 

υπάρχει πιθανότητα αλλοίωσης του περιεχοµένου των δεδοµένων, 

εφαρµόζεται η επαλήθευση η οποία συνδέεται στενά µε τη δυνατότητα 

πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης (προσιτότητα δεδοµένων). Αυτή η 

επεξεργασία αποτελεί το επόµενο βήµα της συλλογής.  

 

γ. Η Κατηγοριοποίηση (Classification) επεξεργάζεται το σύνολο των 
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δεδοµένων, µέσα από αυτήν την επεξεργασία τα δεδοµένα διαιρούνται σε 

υποσύνολα µε βάση κάποια κριτήρια. Στη συνέχεια, η επεξεργασία της 

∆ιάταξης (Sort) βοηθάει στην ιεράρχηση των δεδοµένων µε βάση κάποια 

κριτήρια. ∆ηλαδή, κάθε δεδοµένο έχει συγκεκριµένη θέση στο σύνολο σε 

σχέση µε το προηγούµενο και µε το επόµενο.  

 

δ. Σύνοψη και υπολογισµός. Αυτές οι δυο επεξεργασίες αναφέρονται 

στην παραγωγή είτε πρωτογενών πληροφοριών από δεδοµένα, είτε 

πληροφοριών ανωτέρου επιπέδου από πληροφορίες κατωτέρου επιπέδου.  

 

Η Σύνοψη (Summary) παράγει πληροφορίες συναθροίζοντας  ή 

συγκρίνοντας δεδοµένα ή πληροφορίες κατώτερου επιπέδου.  

 

Ο Υπολογισµός (Calculation) παράγει πληροφορίες µε βάση κάποιο τύπο 

υπολογισµού (αλγόριθµος).  

 

ε. Αποθήκευση και Ανάκτηση. Αυτές οι δύο επεξεργασίες δεδοµένων 

συνδέονται στενά µεταξύ τους, δεδοµένου ότι η ταχύτητα ανάκτησης των 

δεδοµένων εξαρτάται από τον τρόπο αποθήκευσης τους.  

 

Η Αποθήκευση των ∆εδοµένων (Data Store) αναφέρεται στην τοποθέτηση 

τους σε κάποιο φορέα µε στόχο να χρησιµοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο µελλοντικά. Οι στόχοι της αποθήκευσης µπορεί να είναι :  

 

• Η απλή φύλαξη δεδοµένων τα οποία σπάνια επαναχρησιµοποιούνται 

(αρχεία περασµένων χρήσεων).  

 

• Η φύλαξη εν ενεργεία δεδοµένων µε µικρή συχνότητα χρήσης (π.χ. 

στοιχεία πελάτη, υπαλλήλων κτλ)  

 

• Η φύλαξη εν ενεργεία δεδοµένων µε µεγάλη συχνότητα χρήσης 

(καρτέλες οικονοµικών συναλλαγών πελατών κλπ)  
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• Η φύλαξη δεδοµένων µε ιστορικό χαρακτήρα, χρησίµων για στατιστικές 

επεξεργασίες (οικονοµικά στοιχεία περασµένων ετών κλπ)  

 

• Η φύλαξη δεδοµένων σαν εφεδρικά ασφαλείας.  

 

Συνοψίζοντας, ο βασικός στόχος της αποθήκευσης είναι η διασφάλιση 

των δεδοµένων των αρχείων και η δηµιουργία συστήµατος επίκαιρης, έγκαιρης 

και ορθής πληροφόρησης. Συµπεραίνουµε ότι η αποθήκευση των δεδοµένων 

βρίσκεται σε στενή σχέση µε την άσκηση µιας αποτελεσµατικής διοίκησης. Οι 

στατιστικές µελέτες, ο σχεδιασµός, η εξαγωγή συµπερασµάτων, ο εντοπισµός 

αδύναµων σηµείων της στρατηγικής και τακτικής της επιχείρησης, 

προβλέψεις, έλεγχος κλπ έχουν σαν κύρια βάση τα δεδοµένα των αρχείων. 

Καθώς τα δεδοµένα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο ιδιαίτερης σηµασίας για 

την επιχείρηση, η αποθήκευση τους θα πρέπει να εξετάζεται µε µεγάλη 

προσοχή διότι αποτελεί πηγή κόστους αλλά και ωφέλειας. Η µελέτη του 

προβλήµατος της αποθήκευσης βασίζεται στη µελέτη των στόχων οι οποίοι 

επιδιώκονται, των απαιτήσεων, των υλικών, οικονοµικών και οργανωτικών 

δυνατοτήτων της επιχείρησης, της εκπαίδευσης ων υπαλλήλων κλπ.  

 

στ. Αναπαραγωγή, µετάδοση, επικοινωνία. Η Αναπαραγωγή 

(Reproduction) των δεδοµένων αποτελεί επεξεργασία µε την οποία 

δηµιουργούνται αντίγραφα αυτών των δεδοµένων.  

 

Η Μετάδοση (Transmission) των δεδοµένων αποτελεί επεξεργασία µε την 

οποία επιτυγχάνεται η γεωγραφική µεταφορά των δεδοµένων.  

Για τη ορθή και απρόσκοπτη µετάδοση απαιτείται:  

 

• Ένας Ποµπός (Transmitter), ο οποίος αποστέλλει τα δεδοµένα.  

 

• Ένας Κωδικοποιητής (Coder), οποίος κωδικοποιεί τα δεδοµένα για τη 

µεταβίβαση τους ανάλογα µε τον τρόπο µετάδοσης.  
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• Ένα Μέσο Μετάδοσης (Transmission Medium), διαµέσου του οποίου 

θα διακινηθούν τα δεδοµένα.  

 

• Ένας Αποκωδικοποιητής (Decoder) ο οποίος επαναφέρει τα δεδοµένα 

στην αρχική τους µορφή.  

 

• Ένας ∆έκτης (Receiver), οποίος αποδέχεται τα δεδοµένα .  

 

Στην περίπτωση αµφίδροµης µετάδοσης κατά την οποία διαδοχικά ο ποµπός  

γίνεται δέκτης και αντίστοιχα ο δέκτης γίνεται ποµπός η µετάδοση αυτή 

αποτελεί Επικοινωνία (Communication) µεταξύ δέκτη και ποµπού.  

 

 

3.2.3 Είδη Ροής ∆εδοµένων µέσα σε ένα Πληροφοριακό Σύστηµα 

 

 

Τα υπάρχοντα δεδοµένα στην επιχείρηση διαιρούνται σε δυο κατηγορίες:  

 

• Τα ∆υναµικά ή Κυκλοφορούντα (Dynamic), τα οποία κυκλοφορούν από σταθµό 

σε σταθµό εργασίας.  

 

• Τα Στατιστικά ή Αρχειοθετηµένα (Stationery), τα οποία παραµένουν 

αποθηκευµένα σε κάποιο φορέα.  
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1. ∆υναµικά ∆εδοµένα  

 

Τα δυναµικά δεδοµένα ξεκινούν τον κύκλο της ζωής τους, είτε εισερχόµενα από το 

εξωτερικό της επιχείρησης, είτε παραγόµενα σε κάποιο εργασιακό σταθµό της 

επιχείρησης. Κατά τον κύκλο ζωής τους µπορεί να:  

 

• Κυκλοφορούν από σταθµό σε σταθµό.  

 

• Υπόκεινται σε επεξεργασίες.  

 

• Παράγουν νέα δεδοµένα.  

 

• Μετατρέπονται σε στατιστικά δεδοµένα.  

Η ολοκλήρωση του κύκλου της ζωής των δυναµικών δεδοµένων γίνεται, είτε µε 

την έξοδο τους από την επιχείρηση, είτε µε την καταστροφή τους.  

 

2. Στατικά ∆εδοµένα 

Τα στατικά δεδοµένα αποτελούν κατάληξη κάποιων δυναµικών δεδοµένων. 

Αποτελούν αρχειοθετηµένα δεδοµένα, δηλαδή δεδοµένα οργανωµένα σε αρχεία.  

Εδώ µπορούµε εν τάχυ να σηµειώσουµε πως τα αρχεία µε τη σειρά τους, 

κατηγοριοποιούνται βάση το περιεχόµενο των δεδοµένων που περιέχουν και τη 

λειτουργικότητα αυτών. Έτσι προκύπτουν τα: 

 

 

• Κύρια (Masters) , όταν περιέχουν δεδοµένα τα οποία µεταβάλλονται 

συχνότερα ποιοτικά παρά ποσοτικά (π.χ. στοιχεία πελατών, προµηθευτών, 

τιµών κ.λ.π.)  

 

• Κινήσεων (Transactions), όταν περιέχουν δεδοµένα ταχέως ποσοτικά  

µεταβαλλόµενα στο χρόνο (τιµολόγια, αποδείξεις, συναλλαγές  

πελατών, προµήθειες κ.λ.π.)  
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• Ιστορικά (Historical), όταν περιέχουν δεδοµένα τα οποία δεν αφορούν  

τρέχουσα χρήση  

 

• Παραµέτρων (Parameters), όταν περιέχουν γενικές παραµέτρους 

λειτουργίας της επιχείρησης (λογιστικό σχέδιο, εσωτερικοί κανονισµοί, 

πρότυπα διαδικασιών, σχέδια εγκαταστάσεων, κλπ)  

 

 

Ως προς τη λειτουργικότητα τους τα αρχεία κατατάσσονται στις εξής 

κατηγορίες:  

 

• Mόνιµα (Permanent), όταν η παρουσία τους απαιτείται διαρκώς κατά 

την τρέχουσα χρήση (αρχεία πελατών, προµηθευτών, υλικών, 

συναλλαγών, κ.λ.π)  

 

• Πρόσκαιρα (Temporary), όταν δηµιουργούνται για να παίξουν κάποιο 

ενδιάµεσο ρόλο και µετά καταστρέφονται (π.χ. κατάλογοι πωλήσεων ενός 

µηνός, λογιστική εικόνα για κάποιο χρονικό διάστηµα χρήσης κ.λ.π) 

 

• Χειρισµού (Handling), τα οποία δηµιουργούνται ειδικά για λόγους 

ευκολίας  

 

• Αντίγραφα Ασφάλειας (Back up), τα οποία αποτελούν και εφεδρικά 

αντίγραφα των αρχείων της επιχείρησης για λόγους ασφάλειας (απώλεια 

των πρωτοτύπων)  
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4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ENTERPRISE RESOURCES PLANNING 

(ERP) 

 

ΑΑΑΑ) Ως Enterprise Resources Planning (ΕRP) σύστηµα ορίζεται ένα ολοκληρωµένο 

σύστήµα πληροφορικής που καλύπτει όλες τις λειτουργίες µιας επιχείρησης µε τέτοιο 

τρόπο ώστε οι στόχοι της να είναι σε θέση να ικανοποιηθούν δια µέσου της ενοποίησης 

και βελτιστοποίησης των επιµέρους διαδικασιών που πραγµατοποιούνται.  

 

ΒΒΒΒ) Πρόκειται για λύση λογισµικού η οποία ολοκληρώνει διάφορες λειτουργίες σε µία 

εταιρία. Αν και κατά την εγκατάστασή του παραµετροποιείται για τις ανάγκες της κάθε 

εταιρίας, εντούτοις πρόκειται για έτοιµο πακέτο λογισµικού και δεν κατασκευάζεται 

από την αρχή για την εκάστοτε εταιρία. Άλλωστε, πολλές από τις διαδικασίες που 

καλύπτει ένα πακέτο ERP είναι κοινές σε κάθε εταιρία (λ.χ. επεξεργασία παραγγελιών, 

τιµολόγηση, ισολογισµοί κ.ά.).  

 

 

4.1 ΣΣΣΣττττόχχχχοοοοιιιι και δοµή ERP σσσσυυυυσσσσττττηηηηµµµµάττττωωωωνννν  

 

 

Οι στόχοι ενός ΕRP συστήµατος συνοψίζονται στην ενοποίηση όλων των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  

 

Στόχος του ERP δεν είναι η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός τοµέα στην 

επιχείρηση,όπως λ.χ. του λογιστηρίου, της παραγωγής, των πωλήσεων κ.λπ., αλλά η 

εξυπηρέτηση των διαδικασιών µέσα στην επιχείρηση, στις οποίες διαδικασίες 

εµπλέκονται οι διάφοροι τοµείς, έτσι ώστε να µπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις κύριες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητές της (core businesses).  

 

Από τη στιγµή που τα δεδοµένα εισαχθούν σε κάποια µονάδα (module) του ERP,αυτά  

είναι διαθέσιµα σε οποιαδήποτε µονάδα του ERP τα χρειαστεί. Με τον τρόπο αυτό,  

επιτυγχάνεται µία λογική ενοποίηση των διαδικασιών µεταξύ των τµηµάτων της  
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επιχείρησης. Αποτελεί λύση λογισµικού η οποία ολοκληρώνει διάφορες 

λειτουργίες σε µία εταιρία. Αν και κατά την εγκατάστασή του 

παραµετροποιείται για τις ανάγκες της κάθε εταιρίας, εντούτοις 

πρόκειται για έτοιµο πακέτο λογισµικού και δεν κατασκευάζεται από την 

αρχή για την εκάστοτε εταιρία. Άλλωστε, πολλές από τις διαδικασίες 

που καλύπτει ένα πακέτο ERP είναι κοινές σε κάθε εταιρία (λ.χ. 

επεξεργασία παραγγελιών, τιµολόγηση, ισολογισµοί κ.ά.). 

Το ERP είναι µία εφαρµογή λογισµικού που "µιλά τη γλώσσα" του 

χρήστη. Έχει κατασκευαστεί γι' αυτόν, µε βάση τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες, και όχι για την εκπλήρωση των διαδικασιών του τµήµατος 

µηχανογράφησης. Εάν θέλαµε επιγραµµατικά να αναφέρουµαι τα 

σηµεία κλειδιά ενός τέτοιου συστήµατος στην πράξη θα λέγαµε ότι 

λειτουργεί στον:  

 

α. Σχεδιασµός (Planning): Περιλαµβάνει το σχεδιασµό της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, το σχεδιασµό παραγωγής καθώς και άλλες 

διαδικασίες σχεδιασµού, όπως προϋπολογισµούς, πωλήσεις κ.κλπ. 

 

β. Εκτέλεση (Execution): Περιλαµβάνει στοιχεία όπως τα συστήµατα 

παραγωγής, τη διαχείριση των logistics (αποθήκες, παραγγελίες και 

µεταφορές) καθώς και άλλες διαδικασίες όπως προµήθειες, συντήρηση, 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων κλπ. 

 

γ. Ανάλυση (Analysis): Περιλαµβάνει την κοστολόγηση (προϊόντος, 

παραγωγής κ.λπ.), τα χρηµατοοικονοµικά, καθώς και άλλες διαδικασίες, 

όπως προϋπολογισµούς και ανάλυση πωλήσεων. 

 

 

 

 

 

Ένα σύστηµα ERP αποτελείται από ένα «πακέτο» εφαρµογών λογισµικού, 
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που αυτοµατοποιεί όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες:  

 

• Χρηµατοοικονοµική λειτουργία (Finance)  

• Λειτουργία ανθρώπινων πόρων (Human resources)  

• Λειτουργία παραγωγής (Μanufacturing)  

• Λειτουργία Logistics (Purchasing, Warehousing, Distribution)  

• Λειτουργίες πωλήσεων-µάρκετινγκ (Sales-Marketing)  
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Σύνηθης στόχοι ένος ERP συστήµατος: 

 

• Βέλτιστη Αξιοποίηση των Πόρων  

• Βελτιστοποίηση του επιπέδου Εξυπηρέτησης των    πελατών 

• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των αποθεµάτων 

• Μείωση του συνολικού κόστους σε ολόκληρη την εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

• Μείωση του χρόνου παραγωγής. 

• Αποτελεσµατικότερος συντονισµός του κυκλώµατος ζήτηση- 

παραγωγή- προσφορά. 

• Βέλτιστη διαχείριση των αποθεµάτων.  

• Ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού φόρτου εργασίας 

 

 

 

4.2 Ανάλυση περιβάλλοντος (Μελέτη εεεειιιισσσσααααγγγγωωωωγγγγής εεεεννννόςςςς ERP σσσσυυυυσσσσττττήµµµµααααττττοοοοςςςς)  

 

 

Οι βασικοί λόγοι για την εγκατάσταση ενός ERP είναι δύο:  

 

Α. Η επίλυση υπαρχόντων προβληµάτων και  

Β. Η προσπάθεια για βελτίωση των διαδικασιών στην επιχείρηση.  

 

Όσον αφορά στον πρώτο λόγο, πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που αποφάσισαν να 

εγκαταστήσουν συστήµατα ERP για να επιλύσουν το πρόβληµα του 2000, ενώ άλλες 

προχωρούν στο ERP για να επιλύσουν τα προβλήµατα από τα ετερογενή συστήµατα 

(λογισµικού και hardware) τα οποία η επιχείρηση έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει 

κατά το παρελθόν.  

Όσον αφορά στο δεύτερο λόγο, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για 

τη δυνατότητα που παρέχουν τα συστήµατα ERP για άµεση πρόσβαση στην 

πληροφορία σε ολόκληρη την επιχείρηση. Η διαθεσιµότητα της πληροφορίας επιτρέπει 



Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα – Μελέτης Περίπτωσης Bergmann Kord 

 

33 

στην επιχείρηση να περιορίσει το κόστος αποθήκευσης, να µειώσει σηµαντικά τους 

κύκλους εκτέλεσης των διαδικασιών και, βέβαια, να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες προς 

τους πελάτες της.  

 

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

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

δηµιουργική ενσωµάτωση του συστήµατος ERP µέσα στην επιχείρηση, ώστε να είναι 

παραγωγική.  

Συµπερασµατικά µια επιχείρηση αρχίζει να σκέφτεται την εισαγωγή ενός ERP  

συστήµατος όταν διαπιστώνονται τα ακόλουθα:  

 

 

• Περίπλοκες και αναποτελεσµατικές επιχειρησιακές διαδικασίες  

• Υψηλά κόστη  

• Μικρή απόδοση  

• Ανεπαρκής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών  

• Αδυναµία υλοποίησης νέων επιχειρηµατικών στρατηγικών  

• Ανάγκη προσαρµογής στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς  

• Μικρή διαθεσιµότητα πληροφορίας  

• Πολλαπλά, µη συνδεδεµένα µεταξύ τους πληροφοριακά συστήµατα  

• Απαρχαιωµένα (τεχνολογικώς) πληροφοριακά συστήµατα  

 

 

Παρ' όλα αυτά η εφαρµογή ενός συστήµατος ERP σε µία επιχείρηση είναι 

έργο δύσκολο, επίπονο και µακρόχρονο, για την επιτυχή ολοκλήρωση του 

οποίου απαιτείται µεγάλη προσπάθεια και προγραµµατισµός όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω.  

 

 

 

 

 



Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα – Μελέτης Περίπτωσης Bergmann Kord 

 

34 

4.3 ΠΠΠΠλλλλεεεεοοοοννννεεεεκκκκττττήµµµµαααατττταααα ERP σσσσυυυυσσσσττττηηηηµµµµάττττωωωωνννν  

 

 

Όπως και κάθε υπολογιστικό σύστηµα, έτσι και στα ολοκληρωµένα 

συστήµατα διαχείρισης πόρων ισχύει το υπολογιστικό ρητό garbage in – 

garbage out. Η έκφραση αυτή πολύ απλά υποδηλώνει ότι ο βαθµός 

επιτυχίας ή και αποτυχίας στην εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος 

έγκειται στην αναγνώριση των πραγµατικών αναγκών αλλά και στην 

αποτύπωση αυτών σε υπολογιστικούς όρους. Ένα ERP µπορεί να 

αποτελέσει πανίσχυρο εργαλείο αλλά και να αποδειχθεί «λίγο» ή  ακόµη 

και καταστροφικό για τη σύγχρονη επιχείρηση. Σε περίπτωση επιτυχούς 

υλοποίησης µερικά από τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να προσφέρει ένα 

ERP σύστηµα είναι:  

 

• Βελτιωµένη ποιότητα / διαθεσιµότητα της πληροφορίας  

• Τυποποίηση της διαχείρισης της πληροφορίας (ενιαία 'γλώσσα')  

• Βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών  

• Ολοκληρωµένες επιχειρησιακές διαδικασίες  

• Τυποποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων  

• Βελτιωµένη ανταπόκριση προς τον πελάτη  

• Αυξηµένη ευελιξία  

• ∆υνατότητα χάραξης και υλοποίησης νέων επιχειρησιακών στρατηγικών  

 

Επιπλέον οι περισσότεροι κατασκευαστές λογισµικού δίνουν τη δυνατότητα 

σύνδεσης εξειδικευµένων εφαρµογών µε το σύστηµα ERP µιας επιχείρησης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εφαρµογές  

 

• ∆ιαχείριση Ροής Εργασιών (Workflow Management)  

• ∆ιαχείριση Αποθηκών (Warehouse Management)  

• ∆ιαχείριση Eφοδιαστικής Aλυσίδας (Supply Chain Management)  

• Ελεγχος Ποιότητας / ∆ιασφάλιση Ποιότητας ( QC/QA)  

• Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Electronic Commerce)  
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• ∆ιαχείριση Εργων (Project Μanagement)  

• Συντήρηση Παγίων (Maintenance & Service)  

• ∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών (Process Μanagement)  

 

 

4.4 ΜΜΜΜεεεειιιιοοοοννννεεεεκκκκττττήµµµµαααατττταααα ERP σσσσυυυυσσσσττττηηηηµµµµάττττωωωωνννν  

 

 

Επειδή ως γνωστόν καµµία µέθοδος και προσέγγιση δεν αποτελεί πανάκεις η 

εφαρµογή ενός συστήµατος ERP παρόλα τα σηµαντικά πλεονεκτήµαα που έχει 

παρουσιάζει και κάποια µειονεκτήµατα, όπως:  

 

• Μεγάλο χρονικό διάστηµα υλοποίησης  

• Υψηλό κόστος υλοποίησης  

• ∆απανηρή συντήρηση  

• ∆έσµευση στο «άρµα» ενός κατασκευαστή (ERP vendor) και µεγάλος βαθµός  

εξάρτησης από αυτόν  

• Κίνδυνος αποτυχίας, λόγω του µεγέθους, της πολυπλοκότητας και της  

ιδιοµορφίας του έργου  

• Κοινωνικές επιπτώσεις στους εργαζόµενους της επιχείρησης, λόγω της αλλαγής  

φιλοσοφίας που επιβάλλει το σύστηµα  

 

 

 

Συµπερασµατικά, ένα σύστηµα ERP τυποποιεί τις επιχειρηµατικές διεργασίες κάτω 

από µια ενιαία πλατφόρµα, καταργεί τις νησίδες πληροφοριών, συµβάλλει στην οn 

real time ενηµέρωση, απλοποιεί την επικοινωνία στη βάση µιας «ενιαίας γλώσσας», 

διευκολύνει την υλοποίηση νέων σχεδίων και µεθόδων της εταιρίας µπορεί όµως και 

να αυξήσει το κόστος διαχείρισης.  
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5. ΕΠΙΛΟΓΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ERP 

 

Η επιλογή του κατάλληλου ERP για µία επιχείρηση είναι έργο δύσκολο αφού όπως 

µπορεί να λύσει πολλά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µία επιχείρηση έτσι 

µπορεί και να οδηγήσει σε δυσκολίες. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνεται σωστά  

ακολουθώντας ένα πλάνο.  

Ας δούµε όµως πρώτα κάποια από τα ερωτήµατα που απασχολούν συνήθως τις 

επιχειρήσεις όταν αρχίζουν να σκέφτονται την εισαγωγή ενός ERP συστήµατος:  

 

 

• Πώς µπορεί ένα έτοιµο πακέτο λογισµικού να ταιριάζει σε όλες τις 

επιχειρήσεις;  

 

Το ερώτηµα αυτό θα µπορούσε να διατυπωθεί και ως εξής: "Πώς µπορεί 

µία εταιρία λογισµικού στις ΗΠΑ, τη Γερµανία ή την Ολλανδία να 

κατανοήσει τις ανάγκες µιας εταιρίας που εδρεύει στην Ισπανία και µε το 

ίδιο λογισµικό να καλύπτει εταιρίες και στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο;" 

Πολλοί, πιθανόν να θεωρήσουν ότι το λογισµικό που κατασκευάζεται 

αποκλειστικά για την κάθε εταιρία θα λειτουργεί καλύτερα σε σχέση µε 

το λογισµικό σε πακέτο. Όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι, στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία, οι βασικές διαδικασίες σε κάθε επιχείρηση 

είναι οι ίδιες. Επίσης, µε την παγκοσµιοποίηση, υπάρχει ανάγκη για 

χρήση σε µεγάλο βαθµό ίδιων πρακτικών και διαδικασιών από τις 

επιχειρήσεις διαφόρων χωρών.  

 

Οι πολυεθνικές εταιρίες που αναπτύσσουν ERP πακέτα επενδύουν 

αρκετά χρήµατα στη µελέτη των αναγκών των επιχειρήσεων και, 

βέβαια, στην ανάπτυξη υψηλής  ποιότητας  λογισµικού. Από την 

άλλη, οι ελληνικές εταιρίες λογισµικού έχουν το πλεονέκτηµα ότι 

µπορούν να είναι πιο κοντά στις πρακτικές των ελληνικών επιχειρήσεων 

και να τις κατανοούν καλύτερα, έστω κι εάν δεν µπορούν να 
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επενδύσουν τα ίδια κεφάλαια µε αυτά των πολυεθνικών στην ανάπτυξη 

του λογισµικού, λόγω της µικρότερης  αγοράς  στην  οποία 

 απευθύνονται.  

 

 

• Πώς µπορεί να υπολογιστεί η "επιστροφή επένδυσης" (Return of 

Investment) σε  ένα ERP project;  

 

Ο υπολογισµός της "επιστροφής επένδυσης" στην περίπτωση του ERP αφ' 

ενός είναι δύσκολη διαδικασία και αφ' ετέρου δε συνδυάζεται µε την 

επιτυχία του έργου, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που επιτυχείς 

εγκαταστάσεις ERP δεν έχουν ικανοποιητική «επιστροφή επένδυσης». 

Ενδεικτικά, µπορούµε να αναφέρουµε µία εκτίµηση της Microsoft, ότι οι 

επενδύσεις ERP αποσβήνονται σε διάστηµα δύο ετών από την καλύτερη  

απόδοση της επιχείρησης.  

Η εγκατάσταση ενός συστήµατος ERP δηµιουργεί καλύτερες δοµές στην  

επιχείρηση, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόµενους να 

εργαστούν αποτελεσµατικότερα και πιο παραγωγικά.  

Το πώς αυτή η αύξηση της παραγωγικότητας µεταφράζεται σε 

οικονοµικά οφέλη δεν είναι πάντα εύκολο να προσδιοριστεί.  



Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα – Μελέτης Περίπτωσης Bergmann Kord 

 

38 

 

• Ποια είναι η κατάλληλη στιγµή για τη λειτουργία του συστήµατος;  

 

Οι περισσότερες εγκαταστάσεις ERP περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµική 

διαχείριση. Συνεπώς, µία καλή ηµεροµηνία για να ξεκινήσει κάποιος 

τηλειτουργία ενός συστήµατος είναι στην αρχή της λογιστικής περιόδου 

ή στις αρχές των τριµήνων. Φυσικά, από τα ERP συστήµατα δεν 

τίθενται τεχνικοί περιορισµοί και η έναρξη λειτουργίας τους µπορεί να 

γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγµή.  

 

 

• Εγκατάσταση ERP σηµαίνει µείωση του προσωπικού της επιχείρησης;  

 

Προκειµένου να δώσουµε απάντηση στο ερώτηµα αυτό, πρέπει να 

δούµε πώς λειτουργεί η επιχείρηση πριν και µετά την εγκατάσταση του 

ERP. Πριν την εγκατάσταση του ERP, ένας µεγάλος αριθµός 

προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων και µεσαίων στελεχών, αφιερώνει 

χρόνο για τη συλλογή στοιχείων και τη σύνταξη διαφόρων καταστάσεων 

και reports. Με την εγκατάσταση του ERP, η πληροφορία είναι 

διαθέσιµη προς όλους και µάλιστα άµεσα. Συνεπώς, ένας αριθµός 

εργασιών ρουτίνας θα πάψει να υφίσταται.  

 

Όµως, η ευκολία µε την οποία είναι πλέον διαθέσιµη η πληροφορία 

επιτρέπει στα στελέχη να κάνουν πιο ουσιώδεις αναλύσεις, µε βάση τα 

στοιχεία που παρέχονται από το ERP, µε αποτέλεσµα τα στελέχη που 

πριν δούλευαν για να δηµιουργήσουν την πληροφορία, τώρα να 

µπορούν να δουλεύουν µε την πληροφορία. Βέβαια, εάν η επιχείρηση 

δεν µπορεί να εµπνεύσει τα στελέχη της, ώστε να αξιοποιήσουν την 

πληροφορία που προέρχεται από το ERP, τότε πράγµατι µπορεί να 

οδηγηθεί σε µείωση του προσωπικού της. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι 

σωστή προσέγγιση το να αξιολογούµε ή το να µετράµε ένα έργο ERP µε 

βάση τον αριθµό εργαζοµένων που προσθέτει ή αφαιρεί στην επιχείρηση.  
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• Ποιο ERP είναι κατάλληλο για µία επιχείρηση;  

 

Κάθε ERP σύστηµα έχει τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του. Άλλο 

είναι καλό στην παραγωγή, άλλο στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και, 

γενικά, εάν υπήρχε ένα ERP σύστηµα που θα ήταν το καλύτερο από 

όλα τα άλλα σε όλα τα σηµεία, καταλαβαίνουµε ότι δε θα είχε νόηµα ο 

ανταγωνισµός. Μία προσέγγιση είναι να δούµε ποιοι τοµείς ενδιαφέρουν 

περισσότερο τη δραστηριότητα της επιχείρησής µας και να επιλέξουµε 

το ERP που είναι ισχυρό σε αυτούς.  

 

Μία άλλη προσέγγιση την οποία και ακολουθεί η πλειοψηφία των 

εταιριών είναι να επιλέξουµε το ERP που καλύπτει καλύτερα τη 

βιοµηχανία στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρησή µας, λ.χ. 

κατασκευές, παραγωγή, υπηρεσίες κ.λπ.  
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• Οι τελικοί χρήστες θα το αποδεχθούν;  

 

Το ERP είναι µία εφαρµογή λογισµικού που «µιλά τη γλώσσα» του 

χρήστη. Έχει κατασκευαστεί γι' αυτόν, µε βάση τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες, και όχι για την εκπλήρωση των διαδικασιών του τµήµατος 

µηχανογράφησης. Συνεπώς, τα συστήµατα ERP έχουν τις προδιαγραφές 

για να γίνουν αποδεκτά από τους χρήστες. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται 

η κατάλληλη εκπαίδευση των χρηστών στο ERP, η οποία πρέπει να τους 

παρουσιάζει το σύστηµα και τις λειτουργίες του µε βάση τις λειτουργίες 

της επιχείρησης και όχι µε βάση τις επιλογές κάποιων µενού του 

λογισµικού.  

 

Έτσι, οι χρήστες θα δουν το ERP ως συνέχεια της εργασίας που έκαναν 

πριν και όχι ως κάτι ριζικά διαφορετικό. Για το λόγο αυτό, πρέπει αυτός 

που αναλαµβάνει την εκπαίδευση να γνωρίζει για τις λειτουργίες της 

επιχείρησης και πώς αυτές διεκπεραιώνονται από το ERP.  

 

 

• Με ένα ERP σύστηµα η εταιρία µπορεί να µπει στο e-Business;  

 

Όπως αναφέραµε, τα συστήµατα ERP αυτοµατοποιούν διαδικασίες που 

παλαιότερα εκτελούνταν µε «παραδοσιακές» µεθόδους. Με το e-

Business, έχουµε την επιχείρηση να συναλλάσσεται µε τους συνεργάτες 

της µε ηλεκτρονικές µεθόδους. Συνεπώς, η εγκατάσταση ενός ERP 

διευκολύνει τη µετάβαση µιας επιχείρησης στο e-Business.  

 

Οι περισσότερες εταιρίες που κατασκευάζουν ERP συστήµατα διαθέτουν 

έτοιµα υποσυστήµατα λογισµικού για ηλεκτρονικές συναλλαγές, τα 

οποία προσαρµόζονται στο βασικό ERP σύστηµα. Επίσης, τα 

συστήµατα ERP έχουν συνήθως ανοικτή αρχιτεκτονική που επιτρέπει τη 

διασύνδεση του ERP µε το λογισµικό e-Business που εγκαθιστά η 



Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα – Μελέτης Περίπτωσης Bergmann Kord 

 

41 

εταιρία. Εάν µέσα στα σχέδια της επιχείρησης είναι και η είσοδος στο e-

Business τότε πρέπει να εξεταστεί και η συγκεκριµένη πτυχή στην 

επιλογή του συστήµατος ERP.  

 

 

• Γιατί ERP;  

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων υπήρχε και λειτουργούσε 

και χωρίς την εγκατάσταση συστήµατος ERP, είτε αναφερόµαστε στην 

ιδέα για  

εγκατάσταση είτε και στην ίδια την πράξη. Το λογιστήριο, η παραγωγή, 

οι πωλήσεις, οι προµήθειες και γενικά όλα τα τµήµατα της επιχείρησης, 

έχουν αναπτύξει διαδικασίες µε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό 

αυτοµατοποίησης και τυποποίησης, ώστε να διαχειριστούν τα τρέχοντα 

ζητήµατα. Κατά συνέπεια, ένα βασικό ερώτηµα που έχουν αρκετά 

στελέχη είναι: «Τι είναι αυτό το ERP, πώς προέκυψε στην επιχείρηση 

και τι θα προσφέρει σε εµένα;»  

 

Επικεντρωµένοι στο κύκλωµα της παραγωγής, το οποίο έχει και τις 

περισσότερες εξαρτήσεις µέσα στην επιχείρηση ενώ, ταυτόχρονα, από 

αυτό επηρεάζεται και η δυνατότητά της να προβαίνει σε πωλήσεις, 

πρέπει να δούµε πώς τα διάφορα  

τµήµατα του ERP συνεισφέρουν σε αυτήν.  

 

Από τις συγκεκριµένες λειτουργίες η κάθε επιχείρηση θα κατανοήσει ποια 

τµήµατα είναι κατάλληλα και για αυτήν.  

 

• Πώς λειτουργεί τελικά ένα ERP;  

 

Το ERP λειτουργεί σε τρία βασικά επίπεδα:  

 

Σχεδιασµός (Planning): Περιλαµβάνει το σχεδιασµό της εφοδιαστικής 



Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα – Μελέτης Περίπτωσης Bergmann Kord 

 

42 

αλυσίδας, το σχεδιασµό παραγωγής καθώς και άλλες διαδικασίες 

σχεδιασµού, όπως προϋπολογισµούς, πωλήσεις κ.λπ.  

 

Εκτέλεση (Execution): Περιλαµβάνει στοιχεία όπως τα συστήµατα 

παραγωγής, τη διαχείριση των logistics (αποθήκες, παραγγελίες και 

µεταφορές) καθώς και άλλες διαδικασίες όπως προµήθειες, συντήρηση, 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων κλπ.  

 

Ανάλυση (Analysis): Περιλαµβάνει την κοστολόγηση (προϊόντος, 

παραγωγής κ.λπ.), τα χρηµατοοικονοµικά, καθώς και άλλες διαδικασίες, 

όπως προϋπολογισµούς και ανάλυση πωλήσεων.  

 

Σύστηµα ERP σηµαίνει δεδοµένα, πολλά δεδοµένα. Τόσο πολλά που 

µπορούν, αντί να ωφελήσουν, να δηµιουργήσουν σύγχυση. Ας δούµε, 

λοιπόν, πώς το ERP θα βοηθήσει την επιχείρηση και τα στελέχη της 

στην καθηµερινή πρακτική. Όταν η επιχείρηση και οι άνθρωποί της 

κατανοήσουν τις δυνατότητες ενός ERP συστήµατος, τότε θα µπορέσουν 

να αυξήσουν τις δυνατότητές της και να µειώσουν τις αδυναµίες της. 

Χρειάζεται γνώση και ορισµένες φορές αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο 

λαµβάνονται οι αποφάσεις. Όταν δεν έχουµε ζυγαριά, µπορούµε, 

χρησιµοποιώντας την πείρα και το ένστικτό µας, να πούµε ότι κάτι 

ζυγίζει ένα κιλό. Όταν όµως έχουµε ζυγαριά, πρέπει να µάθουµε να τη 

χρησιµοποιούµε και τότε θα διαπιστώσουµε ότι το δικό µας κιλό  

δεν είναι πάντα... κιλό!  
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5.1 ΜΜΜΜεεεεθθθθοοοοδδδδοοοολλλλοοοογγγγίαααα ΕΕΕΕππππιιιιλλλλοοοογγγγήςςςς - ΥΥΥΥλλλλοοοοπππποοοοίηηηησσσσηηηηςςςς κκκκααααιιιι ΕΕΕΕγγγγκκκκααααττττάσσσστττταααασσσσηηηηςςςς ERP  

 
 

Έχοντας πάντα κατά νου το γεγονός ότι καµµία διαδικασία δεν είναι 

τυποποιηµένη και αν ακολουθηθεί σωστά θα οδηγήσει στην επιτυχία, 

θα προχωρήσουµε σε µία τυπική παρουσιάση της µεθοδολογίας 

επιλογής και υλοποίησης ένος προγράµµατός ERP. Γίνεται σαφές πως ή 

κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µοναδικά και να 

προστίθενται ή να αφαιρούνται  βήµατα προσδίδοντας πάντα την 

αναγκαία βαρύτητα στο κάθε ένα στοιχείο.Ένας βασικός 

προβληµατισµός των περισσότερων επιχειρήσεων που βρίσκονται στη 

φάση της αξιολόγησης πακέτων ERP είναι η αναγκαιότητα 

πραγµατοποίησης ανασχεδιασµού των επιχειρηµατικών διαδικασιών και 

ο κατάλληλος χρονισµός του. H δοκιµασµένη προσέγγιση στο θέµα 

αυτό είναι η πραγµατοποίηση του ανασχεδιασµού και ο ορισµός του 

µοντέλου "TO-BE" προ της υλοποίησης του ERP. H σύγχρονη 

προσέγγιση όµως απαιτεί τη συνέχιση του ανασχεδιασµού κατά τη 

διάρκεια του έργου της εγκατάστασης του ERP και προτείνει συνεχή 

ανασχεδιασµό διαδικασιών µέσω του ERP. 

 

H επιλογή του λογισµικού ERP και του προµηθευτή είναι κρίσιµη 

για την επιτυχία του συνολικού έργου. Tο πρώτο βήµα στη διαδικασία 

επιλογής είναι η σύσταση οµάδας αξιολόγησης και επιλογής. Σε αυτή 

πρέπει να συµµετέχουν ο Yπεύθυνος Πληροφορικής (IT Manager) της 

εταιρίας και εκπρόσωποι των σηµαντικότερων λειτουργιών/διαδικασιών 

(αλλά όχι οι managers). Πρόεδρος της οµάδας αξιολόγησης και 

επιλογής θα πρέπει να είναι ο διευθυντής που αντιπροσωπεύει τον 

εταιρικό προσανατολισµό (π.χ. ο Eµπορικός ∆ιευθυντής κ.λπ.) και όχι 

κατ' ανάγκη ο Oικονοµικός ∆ιευθυντής. 

Kατά την αξιολόγηση των λογισµικών ERP σηµαντικό ρόλο µπορεί 

να διαδραµατίσει εξωτερικός σύµβουλος, ο οποίος διαθέτει τεχνογνωσία 

και αντικειµενικότητα. Λόγω της αποστασιοποιηµένης θέσης του είναι ο 

καταλληλότερος για το σφαιρικό εντοπισµό των αναγκών της 
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επιχείρησης και την τήρηση των ισορροπιών. Tέλος, λόγω της εµπειρίας 

που διαθέτει είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες benchmarking, στη 

σύνταξη των προδιαγραφών.H αξιολόγηση πρέπει να είναι 

πολυκριτηριακή και να ακολουθήσει συστηµατική διαδικασία. 

Σηµαντικές φάσεις συνοψίζονται κατωτέρω. 

 

Φάση 1 

 

Σε αυτή τη φάση βασικό κριτήριο αποτελεί η συµβατότητα του 

συστήµατος ERP µε τον εταιρικό προσανατολισµό, π.χ. οικονοµικό, 

εµπορικό, παραγωγικό, κατασκευαστικό ή δηµόσιο οργανισµό. 

Eπιχειρήσεις παρόµοιου προσανατολισµού στην Eλλάδα και το 

εξωτερικό αποτελούν µια πολύτιµη πηγή σχετικών πληροφοριών. Tο 

αποτέλεσµα της φάσης αυτής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον αριθµό των 

7 λογισµικών ERP. 

Φάση 2 

 

Kατά τη δεύτερη φάση πραγµατοποιείται η αξιολόγηση πρώτου 

επιπέδου, στην οποία τα προεπιλεγµένα συστήµατα της πρώτης φάσης 

αξιολογούνται τόσο όσον αφορά τα τεχνικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά τους, όσο και µε βάση τα χαρακτηριστικά του 

προµηθευτή. Tο αποτέλεσµα της φάσης αυτής είναι τα 2-4 

επικρατέστερα συστήµατα ERP. Aντιπροσωπευτικά κριτήρια 

παρουσιάζονται κατωτέρω. 

 

Kριτήρια Λογισµικού ERP 

1. Eλληνικοποίηση 

2. Eντοπιότητα (Localization). 

3. Eπεκτασιµότητα. 

4. Προσαρµοστικότητα. 

5. Aρχιτεκτονική client-server vs. Internet based. 

6. Πλατφόρµα εξοπλισµού (hardware). 
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7. Λειτουργικό Σύστηµα. 

8. Συνεργασία µε ανεξάρτητες εφαρµογές. 

9. Oλοκλήρωση Bάσης ∆εδοµένων (Database Integration). 

10. Γλώσσα Yλοποίησης. 

11. Γλώσσα Προγραµµατισµού. 

Kριτήρια Software House και Aντιπροσώπου 

1. Oικονοµική ισχύς εταιρίας (Eλλάδα και εξωτερικό). 

2. Eµπειρία σε παρόµοιες εγκαταστάσεις (Eλλάδα και εξωτερικό). 

3. ISO προµηθευτή (ανάπτυξη λογισµικού, υλοποίηση και 

συντήρηση - Eγγύηση). 

4. Kόστος και Xρόνος (λογισµικού/hardware, υλοποίησης, 

εκπαίδευσης, υποστήριξης). 

Φάση 3 

 

Στην τρίτη φάση οι κατασκευαστές/αντιπρόσωποι των συστηµάτων ERP 

της προηγούµενης φάσης καλούνται να πραγµατοποιήσουν επίδειξη 

(demo) σε συγκεκριµένες κρίσιµες διαδικασίες ή ιδιαιτερότητες της 

επιχείρησης, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του συστήµατος 

στο περιβάλλον της εταιρίας. Eδώ κρίνονται και οι ολοκληρωµένες 

οικονοµικές προσφορές από τους προµηθευτές και επιλέγεται η 

συµφερότερη τεχνική/οικονοµική προσφορά. 

 

5.2 Yλοποίηση ενός Έργου ERP στην Eλληνική Eπιχείρηση 

 

H ορθή υλοποίηση του συστήµατος ERP αποτελεί απαραίτητη συνθήκη 

(όχι όµως και ικανή όπως θα συζητηθεί κατωτέρω) για τη µακροχρόνια 

επιτυχία του συστήµατος. Για να επιτευχθεί γοργή και ορθή υλοποίηση 

απαιτείται αυστηρή διαδικασία καθώς και προσήλωση των 

εµπλεκόµενων στα συγκεκριµένα βήµατα της διαδικασίας αυτής. Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικές φάσεις της διαδικασίας 

υλοποίησης και συζητούνται οι παράγοντες οι οποίοι συµβάλλουν στην 

επιτυχηµένη ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. 
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 H ∆ιαδικασία Yλοποίησης 

 

Όλα τα σηµαντικά πακέτα ERP συνοδεύονται και από τη διαδικασία (ή 

µέθοδο) υλοποίησης την οποία συνιστά ο κατασκευαστής τους. Oι 

διαδικασίες αυτές φέρουν συνήθως χαρακτηριστικές ονοµασίες και 

συνοδεύονται από ειδικά χρονοδιαγράµµατα. Eπισηµαίνεται όµως ότι οι 

σηµαντικές φάσεις καθεµίας από αυτές τις διαδικασίες είναι παρόµοιες. 

Oι φάσεις αυτές περιγράφονται κατωτέρω µε επικέντρωση στα σηµεία 

τα οποία θεωρούνται κλειδιά για την επιτυχία του έργου υλοποίησης. 

 

Φάση 1: Προετοιµασία 

 

H προετοιµασία της υλοποίησης περιλαµβάνει δύο βασικές 

ενέργειες: 

Oργάνωση της οµάδας υλοποίησης. 

Aνάπτυξη του προγράµµατος υλοποίησης. 

H οµάδα υλοποίησης δεν ταυτίζεται κατ' ανάγκη µε την οµάδα 

αξιολόγησης και επιλογής του λογισµικού, αν και συνήθως οι δύο 

οµάδες περιλαµβάνουν κοινά µέλη. H δοµή της οµάδας υλοποίησης 

διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες του εκάστοτε έργου. Mια 

τυπική ιεραρχία της οµάδας περιλαµβάνει τα εξής επίπεδα: 

Xορηγός έργου (project sponsor), ο οποίος εξασφαλίζει τους 

απαραίτητους πόρους. O 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. 

Yπεύθυνος έργου (project manager), ο οποίος αναλαµβάνει τη 

διοίκηση του έργου υλοποίησης. O project manager πρέπει να έχει 

ολοκληρωµένη αντίληψη των σηµαντικών (core) επιχειρηµατικών 

διαδικασιών και των διασυνδέσεών τους.Συνιστάται η θέση αυτή 

να ανατεθεί σε manager, όχι όµως στον υπεύθυνο 

µηχανογράφησης. 
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Eπιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης (steering committee), 

η οποία ασκεί την εποπτεία του έργου. Συνήθως τα διευθυντικά 

στελέχη της εταιρίας αποτελούν µέλη του steering committee. 

Oµάδες έργου (project teams), οι οποίες επικεντρώνονται και 

εκτελούν βασικά τµήµατα του έργου. O υπεύθυνος κάθε οµάδας 

έργου είναι συνήθως manager της εταιρίας, ο οποίος αφιερώνει 

σηµαντικότατο χρόνο στο έργο υλοποίησης (από 40% έως 60% 

του διαθέσιµου χρόνου του). 

Yπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας του έργου, ο οποίος ασκεί 

συµβουλευτικό ρόλο. H θέση αυτή δεν εντάσσεται σε ιεραρχικό 

επίπεδο. 

Eπισηµαίνεται επίσης ότι στελέχη του εξωτερικού συµβούλου 

υλοποίησης συµµετέχουν στην επιτροπή παρακολούθησης και 

αξιολόγησης, καθώς και στις οµάδες έργου. 

Tο πρόγραµµα υλοποίησης καταρτίζεται σε συνεργασία µε τον 

εξωτερικό σύµβουλο. Περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες 

δραστηριότητες και είναι κατάλληλα δοµηµένο, ώστε να 

διευκολύνεται η εφαρµογή του. 

Eπιτυχής κατάτµηση του έργου συνίσταται σε ορθολογικά 

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. 

Συνιστάται επίσης η αποτύπωση του προγράµµατος υλοποίησης σε 

διάγραµµα PERT, και ο σαφής καθορισµός του κρίσιµου δρόµου. 

Σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η ανάπτυξη διαδικασίας 

παρακολούθησης και αναθεώρησης του προγράµµατος από το 

steering committee. 
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Φάση 2: Σχεδιασµός και Παραµετροποίηση 

 

H φάση αυτή αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας υλοποίησης και 

απαιτεί τη µεγαλύτερη συνεισφορά από όλους τους συµµετέχοντες 

στην οµάδα. Σηµαντικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν: 

i. Eγκατάσταση εξοπλισµού, λογισµικού και αρχικές δοκιµές 

λειτουργικότητας. 

ii. Eκπαίδευση της οµάδας υλοποίησης στο πακέτο ERP, και 

ειδικότερα των project teams στα αντίστοιχα εξειδικευµένα 

υποσυστήµατα του πακέτου. 

iii. Aποτύπωση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών διαδικασιών 

(business process mapping). 

iv. Aνάλυση και αξιολόγηση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών 

διαδικασιών (process analysis). 

v. Προσαρµογή των ανωτέρω διαδικασιών σε επιλεγµένες 

διαδικασίες που υποστηρίζει το πακέτο ERP (process 

synthesis/adaptation). 

vi. Aνάπτυξη των κατάλληλων τιµών για τις παραµέτρους των 

διαδικασιών του συστήµατος. 

vii. Σχεδιασµός και υλοποίηση οθονών και αναφορών. 

viii. Σχεδιασµός και υλοποίηση επιπέδων πρόσβασης και 

εξατοµίκευση περιβάλλοντος χρηστών. 

 

H 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. Όπως αναφέρθηκε 

ήδη ανωτέρω, συνιστάται η διεξαγωγή ενός έργου Aνασχεδιασµού 

των Eπιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών (Business Process 

Reengineering - BRP) προ της επιλογής και υλοποίησης του 

συστήµατος ERP. H τακτική αυτή διευκολύνει όχι µόνο την επιλογή 
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του πλέον κατάλληλου συστήµατος, αλλά και την καίρια αυτή 

φάση της υλοποίησης. 

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις βέλτιστες διαδικασίες προς 

υλοποίηση, οι προσπάθειες των µελών της οµάδας 

επικεντρώνονται: α) στην επιλογή της κατάλληλης παραλλαγής 

από πολλές εναλλακτικές διαδικασίες που υποστηρίζουν τα 

περισσότερα από τα ισχυρά πακέτα, και β) στην ανάπτυξη των 

κατάλληλων παραµέτρων, οι οποίοι εξειδικεύουν τις διαδικασίες 

αυτές. Xαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων παραµέτρων 

αποτελούν οι χρόνοι διέλευσης (lead times) παραγωγής, ή η 

ιεραρχία των κέντρων κέρδους (profit centers) της εταιρίας. Eάν 

δεν έχει προηγηθεί έργο BPR, 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. 

Eπισηµαίνεται επίσης ότι τα πλέον ολοκληρωµένα πακέτα ERP 

περιλαµβάνουν εξειδικευµένα εργαλεία αποτύπωσης των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών. Oρισµένα από αυτά δεν 

προσαρµόζουν το σύστηµα αυτόµατα βάσει της εκάστοτε 

αποτυπωµένης, µέσω των ειδικών εργαλείων, επιχειρηµατικής 

διαδικασίας. 

Kαίριο ρόλο διαδραµατίζει ο σύµβουλος υλοποίησης στην 

αποτύπωση/ανάλυση/προσαρµογή των διαδικασιών, καθώς και 

στην παραµετροποίηση του συστήµατος. Eπίσης, η υποστήριξη του 

συµβούλου είναι σηµαντική στον καθορισµό αρµοδιοτήτων και 

επιπέδων πρόσβασης των χρηστών. 
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Φάση 3: Προετοιµασία για Πλήρη Eφαρµογή και ∆οκιµές 

 

H φάση αυτή αποσκοπεί στην προετοιµασία του 

παραµετροποιηµένου συστήµατος για την πλήρη εφαρµογή και 

περιλαµβάνει: 

i. Mετάβαση δεδοµένων (data migration). 

ii. Eκπαίδευση χρηστών. 

iii. Tεκµηρίωση διαδικασιών και συστήµατος. 

iv. Πιλοτική εφαρµογή. 

v. Έλεγχο αποδοχής. 

vi.  

H 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 ο κάθε χρήστης, εκπαίδευση στα εργαλεία του 

συστήµατος κ.λπ. O σωστός κατακερµατισµός της εκπαίδευσης, 

καθώς και η προσαρµογή της στις ανάγκες των χρηστών 

αποτελούν σηµαντικές προϋποθέσεις επιτυχίας. 

H πιλοτική εφαρµογή επικεντρώνεται σε ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγµα περιπτώσεων (περιορισµένο εύρος δεδοµένων), αλλά 

εισχωρεί σε βάθος στις ιδιαιτερότητες κάθε διαδικασίας. Kατά την 

πιλοτική εφαρµογή διαφαίνονται προβλήµατα του σχεδιασµού και 

της υλοποίησης των διαδικασιών, καθώς και της παραµετροποίησης 

του συστήµατος. Tα προβλήµατα αυτά πρέπει να αντιµετωπιστούν 

επιτυχώς προ της έναρξης της πλήρους λειτουργίας του 

συστήµατος. Eπισηµαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριµένες µέθοδοι 

διεξαγωγής της πιλοτικής εφαρµογής και αξιολόγησης του 

συστήµατος µε τη χρήση ειδικών εργαλείων. H αποδοχή του 

συστήµατος γίνεται µε βάση τα αποτελέσµατα της πιλοτικής 

εφαρµογής. 
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Φάση 4: Πλήρης εφαρµογή (Live)  

 

Σε αυτή τη φάση το σύστηµα τίθεται σε πλήρη λειτουργία. H φάση 

αυτή συνήθως περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

i. ∆οκιµαστική εκτέλεση πλήρους λειτουργίας (parallel run). 

ii. Aποτύπωση και ανάλυση των αποτελεσµάτων της πλήρους 

λειτουργίας. 

iii. Bελτιστοποίηση συστήµατος. 

Kατά τη δοκιµαστική εκτέλεση το νέο σύστηµα ERP και τα 

υφιστάµενα συστήµατα της εταιρίας λειτουργούν παράλληλα. Tα 

υφιστάµενα συστήµατα όµως είναι αυτά τα οποία υποστηρίζουν 

ακόµη τις επιχειρηµατικές διαδικασίες της επιχείρησης. Tα 

αποτελέσµατα της λειτουργίας των δύο συστηµάτων συγκρίνονται 

και διεξάγονται οι τελευταίες ρυθµίσεις και βελτιώσεις στο πακέτο 

ERP. Mετά την έναρξη πλήρους λειτουργίας καταγράφονται όλα τα 

λειτουργικά προβλήµατα, τα οποία αναλύονται και διορθώνονται. 

Πέραν της αντιµετώπισης 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. 

 

5.3 Παράγοντες Eπιτυχίας της Yλοποίησης Συστηµάτων ERP 

 

Όπως σε κάθε πολύπλοκο έργο, η επιτυχία υλοποίησης του συστήµατος 

ERP εξαρτάται όχι µόνο από το σχεδιασµό και εφαρµογή συστηµατικής 

µεθόδου εκτέλεσης των εργασιών, αλλά και από την εκ των προτέρων 

λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων σε καίρια 

σηµεία του έργου. Tρία από τα σηµεία, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής, συζητούνται κατωτέρω: 

 Aντικείµενο / Πεδίο εφαρµογής έργου (project scope). 

 Aνθρώπινοι πόροι (resources). 
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 ∆ιοίκηση έργου. 

O καθορισµός του αντικειµένου και των ορίων του έργου υλοποίησης 

απαιτεί προσεκτική αντιµετώπιση. Ως διευκρινιστικό παράδειγµα 

αναφέρεται η οριοθέτηση της υλοποίησης συστήµατος ERP, έτσι ώστε 

να υποστηρίξει αυστηρά τις υφιστάµενες επιχειρησιακές διαδικασίες. 

Eναλλακτικά, το έργο θα µπορούσε να οριοθετηθεί έτσι ώστε να 

περιλαµβάνει ανασχεδιασµό των διαδικασιών και υποστήριξη των νέων 

διαδικασιών από το σύστηµα. Eπίσης, συνιστάται η αποφυγή µεταβολής 

του αντικειµένου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. 

H επιλογή των ανθρώπινων πόρων αναφέρεται στα στελέχη της 

επιχείρησης που θα συµµετάσχουν στην οµάδα υλοποίησης, καθώς και 

στα στελέχη της οµάδας συµβούλου υλοποίησης. Όσον αφορά τα 

στελέχη της επιχείρησης, συνιστάται η εντατική απασχόληση στο έργο 

(κατά 40%-60% του συνολικού χρόνου εργασίας τους) στελεχών που 

εκπροσωπούν όλες τις καίριες λειτουργίες της επιχείρησης. Aπαραίτητη 

επίσης θεωρείται η πλήρης απασχόληση ενός εκπαιδευµένου στελέχους 

της επιχείρησης. Στα επιλεγµένα στελέχη πρέπει να δοθούν κατάλληλα 

κίνητρα αλλά και περιορισµοί έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

πιθανότητες αποχώρησης από την εταιρία κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

ή αµέσως µετά την ολοκλήρωση του έργου. Όσον αφορά τα στελέχη 

του συµβούλου, συνιστάται να διασφαλιστεί η συµµετοχή στελεχών µε 

εµπειρία σε υλοποίηση συστηµάτων ERP σε επιχειρήσεις παροµοίου 

αντικειµένου. Tο ηγετικό στέλεχος της συµβουλευτικής οµάδας πρέπει 

να επιλεχθεί προσεκτικά, να κατονοµαστεί και να καθοριστούν κανόνες 

αντικατάστασης. Eπίσης συνιστάται περιοδική αξιολόγηση των 

στελεχών του συµβούλου από τα µέλη-στελέχη της επιχείρησης καθώς 

και από το σύµβουλο διασφάλισης ποιότητας. 

Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται και πάλι η αποφυγή µη ρεαλιστικών 

προγραµµάτων υλοποίησης. ∆ελεαστικές υποσχέσεις από προµηθευτές 

και συµβούλους που διαφηµίζουν "2µηνη υλοποίηση ERP" ή 

προγράµµατα "άµεσων αποτελεσµάτων" πρέπει να απορρίπτονται. 

Σηµαντικότατος θεωρείται ο ρόλος του διευθυντή έργου στην 
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αποφασιστική λήψη αποφάσεων, στην έγκαιρη διάγνωση και γοργή 

επίλυση προβληµάτων και διαφορών, και στην εµπλοκή των 

διευθυντών της εταιρίας όπου αυτό είναι απαραίτητο. 
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6. Η Bergmann Kord  

 

6.1 Η εταιρεία 

 

Η BERGMANN KORD, είναι η πρώτη κλινική µαλλιών που 

ιδρύθηκε στην Ελλάδα και ένα από τα πιο εξειδικευµένα κέντρα 

µεταµόσχευσης µαλλιών παγκοσµίως, ιδρύθηκε το 1979 και 

αποτελεί µέλος του οµίλου KORD GROUP. 

Ακολουθεί γερµανικά πρότυπα οργάνωσης & λειτουργίας  και αποτελεί 

ιατρικό οργανισµό εξειδικευµένο στην πρόληψη και τη θεραπεία της 

τριχόπτωσης. 

 

Η επιστηµονική αντιµετώπιση 

της τριχόπτωσης είναι η 

µοναδική δραστηριότητα της 

BERGMANN KORD και ο 

συνδυασµός απόλυτης 

εξειδίκευσης και πολυετούς 

εµπειρίας, παρέχει στη 

BERGMANN KORD τη 

δυνατότητα εφαρµογής των πιο 

προηγµένων και 

αποτελεσµατικών λύσεων. 

 

Η BERGMANN KORD 

εφαρµόζει ολοκληρωµένα, 

επιστηµονικά προγράµµατα 

διάγνωσης και εξατοµικευµένης 

θεραπείας και διαθέτει αποκλειστική σειρά προϊόντων περιποίησης και 

ενδυνάµωσης των µαλλιών.  
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Μέσα στα 33 χρόνια λειτουργίας της, η BERGMANN KORD επενδύει 

µε σταθερά βήµατα στην κλινική έρευνα, την καινοτοµία και την 

απόκτηση προηγµένης τεχνογνωσίας.  

 

Η πρώτη µεταµόσχευση µαλλιών στην Ελλάδα 

πραγµατοποιήθηκε από τους γιατρούς της BERGMANN KORD και 

έκτοτε το παγκόσµια αναγνωρισµένο ιατρικό µας επιτελείο έχει 

πραγµατοποιήσει τις περισσότερες µεταµοσχεύσεις µαλλιών στην 

Ελλάδα-περισσότερες από 60.000 επιτυχηµένες µεταµοσχεύσεις 

µαλλιών.  

Η τεχνολογία αιχµής, το state-of-the-art know-how, ο αυστηρός 

επαγγελµατισµός, η επιστηµονικότητα και η εξατοµικευµένη 

φροντίδα εγγυώνται αποτέλεσµα φυσικό, αισθητικά 

ολοκληρωµένο και απόλυτα ταιριαστό στο προφίλ του 

ενδιαφερόµενου. 

     Γι’ αυτό και στη BERGMANN KORD απευθύνονται ενδιαφερόµενοι 

από όλο τον κόσµο, επιλέγοντας την υπεύθυνη, ιατρική αντιµετώπιση 

της τριχόπτωσης. 

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι οι εξής: 

 

  1. Μεταµοσχεύσεις Μαλλιών: Εφαρµογή και των 2 τεχνικών που 

υπάρχουν καθώς και της σύγχρονης ενισχυτικής µεθόδου PRP (Platelet 

Rich Plasma) η οποία προλαµβάνει την τριχόπτωση, τη σταθεροποιεί 

και βοηθά στην αναγέννηση των προβληµατικών τριχοθυλακιών. Η 

Bergamann Kord έχει φυσική παρουσία µε υποκαταστήµατα σε: 

� Αθήνα (σε Χαλάνδρι & Ν. Σµύρνη) 

� Θεσσαλονίκη 

� Λάρισα 

� Πάτρα 

� Ρόδος 

� Ηράκλειο Κρήτης 

� Κύπρος (Λευκωσία & Λεµέσος 
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Όπου στο κάθε ένα από αυτά υπάρχει πλήρως εξοπλισµένη χειρουργική 

οµάδα. 

   2. Θεραπείες Τριχόπτωσης: Ειδικές κατά περίπτωση αγωγές κατά 
την τριχόπτωση.  

 

    3. Προσθετική Μαλλιών- Κοµµωτήριο: Κατασκευή και 
τοποθέτηση πρόσθετων (περούκες) αλλά και έτοιµων εµπορίου. Οι 
χρήσεις ποικίλλουν από την απλή έµφαση στον όγκο, την αντιµετώπιση 
µερικής αλωπεκίας, κάλυψη ατυχηµάτων είτε και ολικό πρόσθετο 
(έντονη αλωπεκία, χηµειοθεραπείες κ.α) Πρόκειται δηλαδή για 
εργαστήριο προσθετικής παρόλο το γεγονός ότι συναντάµαι και τις 
παραδοσιακές υπηρεσίες κοµµωτηρίου µε τη µόνη διαφορά τα προϊόντα 
που χρησιµοποιούνται είναι θεραπευτικά και όχι του εµπορίου. 

    3. Υπηρεσίες Αισθητικής-Spa:  Υπηρεσίες που σχετίζονται µε την 
αισθητική (καθαρισµοί-πεντικιούρ & µανικιουρ-θεραπείες 
αναζωογόννησης, υπηρεσίες Spa). 

� Σε επίπεδο προϊόντων η εταιρεία διαττηρεί µία πληθώρα 
συνεργατών και προµηθευτών τόσο για την προµήθεια έτοιµων 
φαρµακευτικών σκευασµάτων, χειρουργικού υλικού, καθώς 
καιαναλωσιµών για την εύρυθµη λειτουργία της εταιρείας σε κάθε 
επίπεδο. 

� Παράλληλα µε τα παραπάνω, υπάρχουν συνεργάτες οι οποίοι 
κατασκευάζουν για λογαριασµό της θεραπευτικά προϊόντα µε την 
άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όλα τα εργοστάσια παραγωγής βρίσκονται σε χώρες της Ευρώπης 
και ο κυριότερος όγκος προέρχεται  από Γερµανία, Γαλλία και 
Φιλανδια. 

 

6.2 Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης (προ ERP) 

Όπως είδαµε παραπάνω η εταιρεία ιδρύθηκε το 1979. Επίσης 
συνάµα µε το γεγονός ότι η επέκτασή της έγινε σταδιακά είναι εύκολο 
κανείς να αντιληφθεί ότι το επίπεδο µηχανοργάνωσης και χρήσης νέων 
τεχνολογιών ήταν πάρα πολύ χαµηλό. Όσο το µέγεθος της εταιρείας 
αύξανε αλλά και η ανάγκη για τη µέγιστη εκµετάλλευση της 
πληροφορίας, τόσο πιό φανερή ήταν η ανάγκη για τη χρήση νέων 
τεχνολογιών.  
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Η εταιρεία δούλευε σε κάποιο υποτυπώδες εµπορολογιστικό 
πρόγραµµα το οποίο λόγω παλαιότητας υποστήριζε µόνο έκδοση 
παραστατικών, τήρηση αρχείων πελατών, ραντεβού πελατών και µία 
υποτυπώδης αποθήκη µε ρόλο καθαρά εποπτείας. Εάν στα παραπάνω 
υπολογίσει κανείς το γεγονός ότι τα υποκαταστήµατα σε επίπεδο 
πληροφορίας ήταν πλήρως αποκοµµένα είναι εύκολο να αντιληφθεί ότι 
ανέκυπταν πολλά και συχνά προβλήµατα διαχείρισης. Χάρη καλύτερης 
κατανόησης θα αναφέρουµε µερικά ενδεικτικά: 

 

 Αδυναµία παρακολούθησης παραγγελιών σε προµηθευτές.  
Παρόλο το γεγονός ότι ακόµη και σε συµβατικές παραγγελίες 
η παρακολούθησή τους και η ενηµέρωση αποθέµατος ήταν 
ιδιαίτερα δυσχερής, αξίζει να σηµειωθεί ότι συγκεκριµένα για 
τα κατά παραγγελία πρόσθετα που κατασκευάζονται για 
λογαριασµό µας στο εξωτερικό περνούν από διάφορα στάδια. 
Πλέον τούτου είναι πιθανό λόγο αναγκαίων διορθώσεων να 
υπάρξει επιστροφή αυτών στο εργοστάσιο κατασκευής για 
επιδιόρθωση. Το κυριότερο πρόβληµα µαζί µε όλα τα άλλα 
ήταν ότι το επίπεδο πληροφόρησης στους πελάτες ήταν 
ιδιαίτερα χαµηλό διότι δεν υπήρχε σαφή εικόνα για την πορεία 
της παραγγελίας του. Ο µόνος τρόπος ενηµέρωσης ήταν η 
τηλεφωνική ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο επικοινωνία µε τον 
προµηθευτή. Κατάσταση χρονοβόρα και κοστοβόρα 
διαχειριστικά. 

 Αδυναµία παρακολούθησης αποθέµατος: 
Από τη στιγµή που το απόθεµα τηρούταν τοπικά σε κάθε 
υποκατάστηµα η διεύθυνση της επιχείρισης και ο υπεύθυνος 
προµηθειών δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν το συνολικό 
πραγµατικό απόθεµα σε πραγµατικό χρόνο. Αυτό εύλογα µε τη 
σειρά του οδηγούσε σε µη ορθολογική τήρηση αποθέµατος 
(µερικοί κωδικοί είχαν πολύ υψηλό βάση της κίνησής του και 
άλλοι παρουσιάζαν ελλείψεις). Αυτό προκαλούσε ένα ντόµινο 
προβληµάτων µε πιό σηµαντικά τις καθυστερήσεις 
παραγγελιών σε πελάτες, σε υπεραποθεµατοποίηση κωδικών 
που οδηγούσε σε δέσµευση κεφαλαίων και ληγµένα προϊόντα, 
σε δυσκολίες κατάρτισης πλάνου προβλέψεων παραγγελιών 
αλλά και πωλήσεων. 

 Αδυναµία χρηµατοοικονοµικής εποπτείας: 
Από τη στιγµή που τα υποκαταστήµατα ήταν αποκοµµένα 
µεταξύ τους, σε επίπεδο µεταφοράς πληροφορίας, ήταν 
αδύνατο τα διοικητικά στελέχη να έχουν σαφή εικόνα τόσο για 
τα έξοδα της εταιρείας καθώς και για τα πραγµατικά έσοδα και 
τα αναµενόµενα. Αναγκαστικά η λήψη αποφάσεων βασιζόντα 
περισσότερο στην εµπειρία, στη διαίσθηση και στις 
διαχειριστικές ικανότητες των στελεχών της επιχείρησης. 
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 Χρονοβόρες και κοστοβόρες Λογιστικές ∆ιαδιακασίες: 
Το λογιστηρίο, εύκολα αντιληπτό, ήταν επιφορτισµένο οχι 
µόνο µε το χρηµατοοικονοµικό κοµµάτι αλλά και µε το 
καταχωριστικό στο λογιστικό πρόγραµµα (eurofasma). Αυτό 
προκαλούσε µεγάλες καθυστερήσεις καθώς και την « 
αναγκαστική» υψηλή εµφάνιση λαθών. 

 Χαµηλή εξυπηρέτηση πελατων: 
Όπως είδαµε και παραπάνω οι πελάτες ήταν αποκοµµένοι θα 
έλεγε κανείς από την εταιρεία σε επίπεδο ενηµέρωσης. Καθώτι 
πρόκειται και για λεπτό θέµα η καθυστέρηση της παραγγελίας 
έστω και µία µέρα από τη δηλωθήσα µπορούσε να είναι ικανή 
για να µη µείνει ικανοποιηµένος ο πελάτης. Επίσης δε 
δηµιουργούταν το αίσθηµα ότι η επιχείρηση δουλεύει σα 
σύνολο αλλά σε αντίθεση µε αυτο, σαν κάθε υποκατάστηµα να 
ήταν αυτοτελής µονάδα. 

 Χαµηλό επίπεδο Marketing: 
Αντίστοιχα οι δυσκολίες σε επίπεδο marketing ήταν πολλές 
δίοτι δεν τηρούνται καθολικά αρχεία προτιµήσεων ανά πελάτη 
έτσι ώστε οι προωθητικές ενέργειες αφενός και η προσπάθεια 
για εξατοµίκευση - βελτίωση προϊόντων να είναι άκαρπες και 
µε πολύ χαµηλό επίπεδο στόχευσης. 

 Εµβρυακά Logistics: 
Στο δε κοµµάτι των Logistics, αν µπορεί να µας επιτραπεί η 
έκφραση, η κατάσταση ήταν έκρυθµη. Πολύ χαµηλό επίπεδο 
επιτυχίας προβλέψεων, διαισθητικός καθορισµός µεγέθους 
παραγγελιών, γνώση αποθέµατος σε µη πραγµατικό χρόνο και 
µε κοστοβορές και χρονοβόρες διαδικασίες, πολύ υψηλός 
χρόνος handling προϊόντων και χαµηλό επίπεδο ροής της 
πληροφορίας µέσα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι µερικά 
µόνο από τα πραγµατικά αναρίθµητα προβήµατα που 
προέκυπταν. 

Κλείνοντας αυτό το κοµµάτι, για να µη µακρυγορούµε, είναι σαφές 
ότι ο γοργός ρυθµός που εξελλίσεται το σύγχρονο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον κατέστησε κάτι παραπάνω από σαφές ότι θα έπρεπε να 
λάβει χώρα µία ουσιαστική και συνολική αλλαγή στον τρόπο και το 
µέσο διαχείρισης του συνόλου των διεργασιών. Όπως και η αγορά και 
οι τάσεις υποδείκνυαν ήταν µάταιο να γίνει επένδυση στην αναβάθµιση 
του λογισµικού και διαχείρισης σε επίπεδο τµηµάτων. Όσο και 
προηγµένα συστήµατα να χρησιµοποιούσε το κάθε τµήµα ξεχωριστά 
απο τη στιγµή που θα έλειπε η διαλειτουργικότητα µεταξύ τους το 
επίπεδο ροής της πληροφορίας θα έµενε πάρα πολύ χαµηλό. Ήταν 
σαφές λοιπόν και ξεκάθαρο ότι αυτό που πραγµατικά χρειαζόταν ήταν η 
ενοποίηση συστηµάτων. Το µέληµα πλέον της εταιρείας ήταν η επιλογή 
του καλύτερο δυνατού πληροφοριακού συστήµατος µε γνώµωνα τις 
ανάγκες της αλλά και της δυνατότητες (και επέκτασης αυτών) που 
παρείχε το κάθε ένα. 
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6.3 Επιλογή Πληροφοριακού Συστήµατος και Ανάλυση αυτού. 

 

Όπως είδαµε σε παραπάνω ενότητα η επιλογή του κατάλληλου 

πληροφοριακού συστήµατος ακολουθεί κάποια λογικά βήµατα. Αυτό 

βέβαια δε σηµαίνει ότι αποτελεί µία απλή διαδικασία η οποία καταλήγει 

στη βέλτιστη επιλογή. Θα πρέπει πλην των ονοµαστικών δυνατοτήτων 

να γίνει αναγνώριση και µέτρηση των ποιοτιικών στοιχείων αυτών που 

είναι ικανά να προάγουν τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εταιρείας. Με 

πιο απλά λόγια το ίδιο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα µπορεί 

σε µία εταιρεία να προσδώσει συγκριτικό πλεονέκτηµα ενώ σε άλλη να 

αποδειχθεί «λίγο» από οποιαδήποτε οπτική γωνία.  

Στην Ελληνική αγορά και όχι µόνο, υπάρχει πληθώρα 

Πληροφοριακών Συστηµάτων µε υψηκλή διαλειτουργικότητα, 

σταθερότητα και δυνατότητες. Όλα αυτά θα πρέπει να 

συνυπολογιστούν παράλληλα µε το κόστος όχι µόνο αγοράς των 

αδειών χρήσης αλλά και της παρεµτροποίησης αυτου. Πολλές φορές η 

παραµετροποίηση αυτού µπορεί να αποβεί πιο κοστοβόρα από την 

αγορά του ίδιου προγράµµατος και σαφώς πιό δύσκολοι και χρονοβόρα. 

Παραδειγµατικά θα αναφέρουµαι πως λόγου χάρη για µία 

αυτοκινητοβιοµηχανία είναι σαφώς προτιµότερο το Πληροφοριακό της 

Σύστηµα να είναι built to order παρά να γίνει προσπάθεια προσαρµογής 

κάποιου έτοιµου πακέτου. Σε κάθε περίπτωση το µόνο βέβαιο κατα την 

επιλογή είναι, ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια  το επιλεγόµενο 

πρόγραµµα να είναι όσο πιο «κοντα» γίνεται στις ανάγκες και τον 

κλάδο δραστηροποιήσης της εταιρείας, να είναι εύκολα 

παραµετροποιήσιµο χωρίς υπερβολικό κόστος  και να παρουσιάζει 

υψηλό βαθµό διαλειτουργικότητας, ολοκλήρωσης και εργασίες 

προσθετικής ανάπτυξης µε τα λοιπά πληροφοριακά προγράµµατα-

συστήµατα που είτε η εταιρεία λειτουργεί είδη είτε υπάρχει ενδεχόµενο 

στο εγγυές µέλλον. 

Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε, όπως θα δούµε και πρακτικά παρακάτω 

ότι ίσως ο σηµαντικότερος παράγων επιτυχίας ή αποτυχίας ενός ERP 
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είναι η ανάλυση, ο σχεδιασµός και η ευελιξία στην πρακτική υλοποίηση 

αυτου. 

 

Βάση όλων των παραπάνω κριτηριών και έπειτα απο ενδελεχή 

ανάλυση τόσο του ενδοεπιχειρησιακού όσο και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης προκρίθηκε ως καταλληλότερη η 

υλοποίηση της Entersoft και συγκεκρινα το Entersoft Business 

Suite. 

 

Θεωρήθηκε ως καταλληλότερη επιλογή όχι µόνο γιατί παρουσιάζει 

τα περισσότερα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλα γιατί 

παράλληλα έχει παρουσίασει ιδιαίτερα επιτυχηµένες υλοποιήσης σε 

Ελληνικές εταιρείες και όχι µόνο. Παράλληλα µε αυτό καθώτι είναι 

ιδιαίτερα γνωστή πλατφόρµα ανάπτυξης υπάρχει πληθώρα εταιριών 

που το υποστηρίζει, γεγονός που καθιστά πιο εύκολη τη 

παραµετροποίησή του και κατ’ επέκταση πιο οικονοµική συγκριτικά µε 

άλλα. 

Ας δούµε όµως εποπτικά τις βασικές του λειτουργίες – δυνατότητες. 

 

Entersoft Business Suite® : Είναι η ολοκληρωµένη και ενοποιηµένη 

σουίτα επιχειρηµατικού λογισµικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, 

Mobile, E-Commerce και Business Intelligence εφαρµογές. 

 Στηρίζει την στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης, δηµιουργεί 

τη γνώση που απαιτείται για να ανταποκριθεί η επιχείρηση στο 

παρόν και στο µέλλον της, βελτιστοποιεί τα κόστη και τις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες και ενισχύει έγκαιρες και 

αποτελεσµατικές αποφάσεις. Ένα σύγχρονο, επεκτάσιµο και 

ευέλικτο επιχειρηµατικό λογισµικό που επιτρέπει στον οργανισµό 

να προσαρµόζεται γρήγορα και ουσιαστικά στις αλλαγές του 

επιχειρηµατικού του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την 
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αποτελεσµατικότητά του και ενισχύοντας το ανταγωνιστικό του 

πλεονέκτηµα. 

 Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης 

πολλαπλών εταιρικών διαστάσεων και υποστηρίζει πολυεταιρική 

οργάνωση σε ενιαία Βάση ∆εδοµένων. Το λογισµικό προσφέρει 

άµεσα αναλυτικές πληροφορίες, αναφορές, Dashboards και 

αναλύσεις B.I. για το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης σε πραγµατικό χρόνο.  

 Απευθύνεται σε σύγχρονες µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις και 

οµίλους εταιρειών, που θέλουν να µετατρέψουν τη χρήση της 

υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό 

πλεονέκτηµα.  

 

Το υποσύστηµα ERP του Entersoft Business Suite® περιλαµβάνει 

ολοκληρωµένες λύσεις για: 

• Οικονοµική ∆ιαχείριση 

• Γενική Λογιστική  

• ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π., Ι.Α.S.) 

• Προϋπολογισµός & Έλεγχος 

• Χρηµατοοικονοµική ∆ιαχείριση  

• ∆ιαχείριση Εισπρακτέων και Πληρωτέων 

• ∆ιαχείριση Αποθεµάτων και Αποθηκών 

• ∆ιαχείριση Πωλήσεων και ∆ιανοµών 

• ∆ιαχείριση Αγορών και Προµηθειών 

• ∆ιαχείριση Παραγωγής 

• ∆ιαχείριση Έργων 

Το Entersoft CRM® λειτουργεί συνδυαστικά µε το Entersoft ERP ή και 

αυτόνοµα και περιλαµβάνει ολοκληρωµένες λύσεις για: 

1. ∆ιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 
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• Sales Force Automation 

• ∆ιαχείριση Πωλητών-Προµηθειών 

• ∆ιαχείριση Ευκαιριών Πώλησης 

• ∆ιαχείριση Συµβάσεων 

• ∆ιαχείριση Συνδροµών 

2. ∆ιαχείριση Marketing 

• Customer Profiling & Segmentation 

• Marketing Campaigns 

• Ερωτηµατολόγια / Έρευνες 

• SMS/MMS Marketing 

• ∆ιαχείριση Εκδηλώσεων (Event Management) 

3. ∆ιαχείριση Service & Customer Care 

• ∆ιαχείριση Service 

• ∆ιαχείριση Συµφωνιών Υποστήριξης (SLAs)  

• ∆ιαχείριση Παραπόνων 

• ∆ιαχείριση Βάσης Γνώσης 

4. ∆ιασύνδεση µε Τηλεφωνικά Κέντρα (CTI connection) 

5. Ολοκλήρωση µε Microsoft Outlook, Lotus Notes 

 

Το Entersoft Ε-Commerce® υποστηρίζει πλήρως και συνολικά όλες 

τις λειτουργίες ηλεκτρονικού εµπορίου, B2C και Β2Β και εταιρικού 

portal και επιτρέπει την άµεση υλοποίηση ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων, προϊοντικών καταλόγων και ενδο-επιχειρησιακών 

portals. 

Το Entersoft Retail® υποστηρίζει όλο τον εµπορικό κύκλο, 

Παραγγελίες, Παραλαβές, Πωλήσεις, Πληρωµές, Τιµολογήσεις, 
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Επιστροφές, κοστολόγηση πολλαπλών παραλαβών, συγκέντρωση 

∆ελτίων Λιανικής και συµφωνία Ζ Ηµέρας. 

• ∆ιαχείριση Καρτών Μελών (Bonus Cards) 

• Πολιτικές Επιστροφών 

• Προτάσεις Ανατροφοδότησης Stock Καταστηµάτων 

• Εκκαθάριση Πιστωτικών κρατών 

• ∆ιαχείριση Point Of Sales  

• ∆ιασύνδεση µε συστήµατα Επισκεψιµότητας Καταστήµατος 

• ∆ιασύνδεση µε συστήµατα ΑΤΜ  

• ∆ιασύνδεση µε συστήµατα Ηλεκτρονικών Ετικετών Ραφιών 

Το Entersoft Mobile® περιλαµβάνει ολοκληρωµένες λύσεις για: 

• Mobile Παραγγελιοληψία και ∆ραστηριότητες Πωλήσεων 

• ∆ιαχείριση Παραγγελιών και Προσφορών 

• ∆ιαχείριση Εισπράξεων  

• ∆ιαχείριση προγραµµατισµένων Ραντεβού - Επισκέψεων  

• ∆ιαχείριση Leads και Ευκαιριών Πώλησης  

• Mobile Merchandising & Ερωτηµατολόγια 

• Mobile Service 

6.4 Σχεδιασµός, Υλοποίηση & Παραµετροποίηση του ERP. 

Όπως είναι αναµενόµενο, κάποιες λειτουργίες του προγράµµατος by 

default ταίριαζαν στις ανάγκες της εταιρείας και δεν ήθελαν καθόλου 

ανάπτυξη (ή ελάχιστη). Τέτοιο παράδειγµα αποτελούσε το πεδίο 

τήρησης προσωπικών στοιχείων. Αντίστοιχα υπήρχαν άλλα πεδία τα 

οποία ήθελαν εξ’ολοκλήρου σχεδιασµό από την αρχή ή πολύ 

σηµαντικές και ιδιαίτερες παραµετροποιήσης. Τέτοιο κοµµάτι αποτέλεσε 

η παραγγελία και η παρακολούθηση αυτής των κατά παραγγελία 

πρόσθετων.  

Πάµε να δούµε όµως αναλυτικά τα κύρια στοιχεία που δόθηκε ιδιαίτερη 

έµφαση κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση, ένα προς ένα: 
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6.4.1 Επίπεδο Crm 

Φυσικά Πρόσωπα - Πελάτες 

Όπως φαίνεται και παρακάτω σε µία τυπική καρτέλα φυσικού 

προσώπου, σε αυτή υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης όλων των 

προσωπικών στοιχείων του πελάτη.  

 

   

                                                                                                                   

 

 

 

 Αξίζει να σταθούµε στην παραµετροποίηση που έγινε στις εξής 

καρτέλες: 

 

1. Ιστορικό Επικοινωνιών, Τριχογραφηµάτων, Spa, 

Κοµµωτηρίου, Θεραπειών: Ουσιαστικά έγινε κατασκεύη µία φόρµας η 

οποία βάση των συσχετίσεων µεταξύ πελάτη και ραντεβού (θα το 

δούµε παρακάτω το ραντεβού) µας παρέχει µία συνοπτική εικόνα των 

επισκέψεων του φυσικού προσώπου στην εταιρεία µας και βάση του τι 
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έχουµε επιλέξει ως είδος το κατηγοριοποιεί στην αντίστοιχη καρτέλα. 

Αυτό αποτελεί πολύ ευέλικτο εργαλείο διότι µέσα απο το φυσικό 

πρόσωπο έχουµε τη δυνατότητα να έχουµε µία εποπτική σφαιρική µατιά 

για τη δραστηριότητα του πελάτη σε επίπεδο CRM. Αυτό το 

αναφέρουµε διότι σε αυτό το πεδίο δεν αναγράφονται εµπορικά 

στοιχεία (παραστατικά). Για να υπάρχει µία πιο σαφή εικόνα 

παρουσιάζουµε µία τέτοια καρτέλα. 

 

 

 

2. Σχετικά Έγγραφα – Στοιχεία Ενηµέρωσης ∆ιάγνωσης: Αντίστοιχα 

κρίθηκε σκόπιµο να εισαχθούν 2 επιπλέον καρτέλες που θα 

«ακολουθούν» το φυσικό πρόσωπο. Η µεν στοιχεία ενηµέρωσης – 

διάγνωσης αποτελεί κάποια ιατρικά στοιχεία που δίδονται από τον 

πελάτη και γιαυτό το λόγο έγινε η κατασκευή µίας φόρµας 

συµπλήρωσης προσδίδοντας ταχύτητα και ακρίβεια στην 

καταχώρηση δεδοµένων. Στη δε σχετικά έγγραφα, µπορούµε να 

κάνουµε χειροκίνητη συσχέτιση αρχείων µε το φυσικό πρόσωπο 

είτε αυτά αρχεία είναι αρχεία του πληροφοριακού συστήµατος είτε 

εξωτερικά (έγγραφα, φωτογραφίες, εξετάσεις κ.α). Προφανώς εάν 

τα εξωτερικά αρχεία είναι αποθηκευµένα σε έναν δικτυακό δίσκο, 



Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα – Μελέτης Περίπτωσης Bergmann Kord 

 

66 

όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτόν έχουν αυτόµατα και πρόσβαση και 

στα ίδια τα αρχεία µέσα από το σύστηµα. 

 

3. ∆ηµιουργία Πελάτη : Αξίζει να σταθούµε σε αυτό το σηµείο διότι 

υπήρξε η αναγκαιότητα να γίνει διαχωρισµός φυσικού προσώπου 

και πελάτη και σε πληροφοριακό επίπεδο. Τούτο διότι αφενός ένα 

φυσικό πρόσωπο µπορεί να «κουβαλάει» πολλούς πελάτες (one to 

many) και αφετέρου διότι πρακτικά θέλαµε να κρατάµε τα στοιχεία 

σε καρτέλα του κάθε ενδιαφερόµενου για µελλόντικη χρήση, ο 

οποίος όµως κάλλιστα θα µπορούσε να µην έχει γίνει πελάτης µας 

κατά την επισκεψή του. Αυτός ο αυτοµατισµός δηµιουργεί έναν 

πελάτη βάση όλων των στοιχείων που έχουν δοθεί στο φυσικό 

πρόσωπο κερδίζοντας χρόνο για τον καταχωρητή αφενός και 

αφετέρου αποφεύγεται να ζητηθούν τα στοιχεία του πελάτη για 2η 

φορά γεγονός που ίσως προκαλέσει  δυσφορία. Παρακάτω 

παρουσιάζουµε απλά και µία καρτέλα πελάτη, στην οποία 

µπορούµε να προσθέσουµε στοιχεία που δεν υπάρχουν στο φυσικό 

πρόσωπο (∆ΟΥ, ΑΦΜ, Τιµολογιακή πολιτική, όριο πιστωσης κ.α) ή 

και να τροποποιήσουµε τα ήδη υπάρχοντα. Μπορούµε να 

παρατηρήσουµε επίσης πως παρέχεται η δυνατότητα µέσα από τον 

πελάτη να µεταβούµε σε πληθώρα δεδοµένων για αυτόν. 
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Ηµερολόγια 

Το Entersoft Business Suite ως βασική λειτουργία περιλάµβανε εξ 

αρχής ένα ηµερολόγιο στο οποίο µπορούσαν να καταχωρηθούν 

ραντεβού, υπενθυµίσεις και εργασίες. Είναι σαν να έχουµε µία ατζέντα 

στην οποία µπορούµε να καταχωρήσουµε κάτι σηµαντικό για εµάς. 

Στην αρχική του έκδοση το ηµερολόγιο ήταν προσωπικό για κάθε 

χρήστη. Παρόλο που κάτι τέτοιο µπορεί να ακούγεται πάρα πολύ 

χρήσιµο δηµιούργεισαι πρόβληµατα που έπρεπε να επιλυθούν.  

� Η φύση της εταιρείας ήταν τέτοια που έπρεπε να βλέπουν 

πολλά άτοµα τα ραντεβού πελατών 

� Το κάθε ένα υποκατάστηµα πρέπει να βλεπει τα δικά του 

ραντεβού 

� Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να έχει πρόσβαση στο σύνολο 

των ραντεβού. 

Ας δούµε πως επιλύθηκαν αυτά. Καταρχας αξίζει να κάνουµε σαφές 

πως όταν εµείς λέµε ραντεβού αυτό που ουσιαστικά κάνει το σύστηµα 
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(από τις επιλογές του χρήστη) είναι να συσχετίζει έναν πόρο της 

εταιρείας (υπαλληλο), µε έναν πελάτη της εταιρείας συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία και για συγκεκριµένη ώρα.  

Παρακάτω βλέπουµε ένα τυπικό ηµερολόγιο. Εδώ αξίζει να 

σηµειώσουµε πως δηµιουργήσαµε 4 διαφορετικά ηµερολόγια και τούτο 

διότι θέλαµα να διαχωρίσουµε τον τύπο του ραντεβού.  

1. Ραντεβού τριχολογικών θεραπειών 

2. Ραντεβού κοµµωτηρίου και προσθετικής 

3. Ραντεβου αισθητικής & Spa 

4. Ραντεβού Μεταµοσχεύσεων, Ενηµερώσεων  

 

Στα αριστερά της οθόνης παρατηρούµε µία λίστα αρµοδίων (πόροι της 

εταιρείας). Ουσιαστικά από αυτό το πεδίο λύσαµε το πρόβληµα της 

εµφάνισης συγκεκριµένων ραντεβού σε κάθε χρήστη του κάθε 

υποκαταστήµατος. Παράλληλα µε αυτό αναλόγως τα στοιχεία login του 

χρήστη η λίστα αρµοδίων µεταβάλλεται , επιστρέφοντας κάθε φορά τα 

αποτελέσµατα αυτά για τα οποία έχει δικαιώµατα ο κάθε χρήστης. Με 

αυτό τον τρόπο λοιπόν λύσαµε 2 πολύ σηµαντικά προβλήµατα. Το µόνο 

µειονέκτηµα στην πράξη αποτελεί το γεγονός ότι πρέπει να είµαστε 
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πολύ προσεκτικοί κατά τη δηµιουργία νέου χρήστη έτσι ώστε να 

είµαστε βέβαιοι ότι θα βλέπει τα σωστά και όλα τα δεδοµένα που θα 

έπρεπε βάση υποκαταστήµατος που ανήκει αλλά και αρµοδιοτήτων. 

Ας δούµε και την οθόνη ενός τυπικού ραντεβού όπου φαίνονται όλα τα 

παραπάνω στοιχεία. Οι πόροι της εταιρείας (1), Ο πελάτης (2), η 

ηµεροµηνία και η διάρκεια (3), το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών 

(4), το status του ραντεβου (5).  

 

 

Ένα ραντεβού µπορεί να έχει και άλλα στοιχεία όπως παρεχόµενες 

υπηρεσίες, προϊόντα προς αγορά, παρατηρήσεις κ.α. Επίσης ας 

σταθούµε στην παραπάνω οθόνη και µπορούµε να παρατηρήσουµε τον 

αυτοµατισµό Τιµολόγηση . Αυτός κρίθηκε σκόπιµο να δηµιουργηθεί 

διότι ο κάθε πελάτης στην εταιρεία ερχόταν µε ραντεβού. Βάση ότι σε 

κάθε ένα καταχωρούνται τα στοιχεία του πελάτη και το είδος της 

παρεχόµενης υπηρεσίας ή προϊόντος µειώνεται δραµατικά ο χρόνος 

έκδοσης της απόδειξης και η πιθανότητα λάθους σε αυτή. 

Επίσης µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι υπάρχει η δυνατότητα για 

υπενθύµιση (6) εάν κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιµο. Τέλος απότι κανείς 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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µπορεί να παρατηρήσει παρέχονται και µέσα από αυτή την καρτέλα 

ιστορικά στοιχεία για τον πελάτη (προϊόντα που αγόρασε, ιστορικό 

ραντεβού) (7). 

 

Στα αριστερά βλέπουµε το 

µενού των συντοµέσευων 

που έχουµε δηµιουργήσει 

µε όλα τα custom 

ηµερολόγια και τις βασικές 

συντοµέυσεις αυτών. Ένα 

άλλο µεγάλο πλεονέκτηµα 

του τρόπου υλοποίησης 

των ηµερολογίων είναι το 

γεγονός ότι οι 

συντοµέυσεις και η φόρµα 

που καλείται κάθε φορά 

είναι κοινή (µικρότερο 

οργανωτικό κόστος) αλλά 

τα στοιχεία µε τα οποία 

γεµίζει κάθε φορά 

µεταβάλλονται. 

 

 

 

 
 
 
 
 



Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα – Μελέτης Περίπτωσης Bergmann Kord 

 

71 

6.4.2 Επίπεδο Erp (Εµπορικό κοµµάτι) 

Στα αριστερά παρατηρούµε 

µία τυπική λίστα 

συντοµέσευων. ∆εν θα 

σταθούµε εδώ σε επίπεδο 

διαχείρισης πελάτη, 

αφενός διότι το είδαµε 

έστω και επιφανειακά σε 

crm-ικό επίπεδο και 

αφετέρου διότι δεν έλαβε 

χώρα κάποια ιδιαίτερη 

παραµετροποίηση. 

Ουσιαστικά σε αυτό το 

κοµµάτι θα δούµε κάποιες 

ιδιαιτερότητες στην έκδοση 

παρασταστικών.  

 

 

 

Καθαρά για εποπτικούς λόγους αξίζει να σηµειώσουµε ότι µία έκδοση 

παρασταστικού (πελάτη λιανικής) απαιτεί: Σειρά, Όνοµα Πελάτη, Είδος 

ή Υπηρεσία, Τρόπο Πληρωµής. Προφανώς σε ένα παραστατικό 

αναγράφονται και άλλα στοιχεία (πχ. αύξων αριθµός, ηµεροµηνία) 

αλλά αυτά καθορίζονται από το σύστηµα. Ας δούµε µία τυπική οθόνη 

παραστατικού. 
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Το Πληροφοριακό σύστηµα κατά την αγορά του περιλαµβάνει κάποιους 

χρηµατικούς λογαριασµούς (δηλαδή εµπορικά και λογιστικά εκεί που 

«πέφτουν» τα χρήµατα σε κάθε µία κίνηση) αλλά όπως πολύ εύκολα 

και γρήγορα αποδικνύεται, στην πράξη αυτοί δεν είναι αρκετοί. 

Εξαιρόντας την περίπτωση πληρωµής µε Μετρητά, όπου επιλέγεται ο 

χρηµατικός λογαριασµός ταµείο του αντίστοιχου υποκαταστήµατος για 

το οποίο εκδίδεται η απόδειξη και την περίπτωση Επί πιστώσει υπήρξε 

ανάγκη για περαιτέρω δηµιουργία χρηµατικών λογαριασµών.  

Στην περίπτωση πληρωµής µε πιστωτική κάρτα και πληρωµής σε 

τραπεζικό λογαριασµό έπρεπε να δηµιουργηθούν οι αντίστοιχοι 

χρηµατικοί λογαριασµοί και να γίνουν οι αντίστοιχες συνδέσεις µε τους 

πραγµατικούς λογαριασµούς έτσι ώστε να υπάρχει χρηµατική αλλά και 

λογιστική συµφωνία των ποσών. 

Ένα άλλο πρόβληµα που ανέκυψε στην έκδοση αποδείξεων ήταν η 

κατασκευή φορµών εκτύπωσης για διαφορετικούς εκτυπωτές αλλά και 

τύπους εκτυωπωτών. Το Entersoft υποστηρίζει Crystal εκτυπώσεις 

πρωτογενός. Αυτό σηµαίνει ότι όλες οι φόρµες έπρεπε να 
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κατασκευαστούν σε rpt µορφή για εκτυπωτές laserjet ή inkjet. Η 

ύπαρξη εκτυπωτών ακίδων δηµιούργεισαι σε πρώτη φάση προβλήµατα 

τα οποία όµως ξεπεράστηκαν µε τη δηµιοργία εικονικών εκτυπωτών 

προώθησης και ψευδοεκτυπώσεις. Παρακάτω παρουσιάζουµε µία 

καρτέλα µε τις δυνατότητες παραµετροποίησης των ιδιοτήτων µίας 

σειράς παραστατικών για να γίνουν πιο σαφή αυτά που αναφέροµαι.  

 

Εν τάχει µπορεί κανείς να δει τις ιδιότητες της σειράς παραστατικού 

και συγκεκριµένα το µοτίβο της αυτόµατης αρίθµησης (1) που 

εναρµονίζεται µε τα νόµιµα και το τρόπο και µέσο εκτύπωσης (2). 

Επίσης αν κανείς παρατηρήσει το δεξί µέρος της οθόνης θα δει ότι από 

εδώ ορίζεται και ποιές οµάδες χρηστών έχουν δικαίωµα πρόσβασης στη 

σειρά αυτή (σε επίπεδο επιλογής). Αντίστοιχα µπορούµε να δούµε τους 

αυτοµατισµούς στους χρηµατικούς λογαριασµούς βάση της επιλογής 

τρόπου πληρωµής. Αυτα τα «κλειδώµατα» κρίθηκε σκόπιµο να γίνουν 

έτσι ώστε να αποφευχθούν τα λάθη και ο χρόνος καταχώρισης ενός 

παραστατικού. 

Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε ότι αυτή η «αυστηρή» παραµετροποίηση 

και ορισµένη σαφέστατα δικαιωδότηση οδήγησε σε ένα άλλο πρόβληµα. 

Στο γεγονός ότι εάν ένας υπαλληλος βρισκόταν σε ένα άλλο 

1 

 

2 
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υποκατάστηµα ουσιαστικά αδυνατούσε να εκδόσει παραστατικά αλλά 

και να «δει» τις σωστές φόρµες και στοιχεία. Αυτό το πρόβληµα λύθηκε 

δηµιουργώντας οµάδες χρηστών µε συγκεκριµένες ιδιότητες και σετ 

δικαιωµάτων. Όταν ολοκληρώθηκε αυτή η χρονοβόρα οµολογουµένως 

διαδικασία το να δώσει ο διαχειριστής του συστήµατος  επιπλέον 

δικαιώµατα σε κάποιον χρήστη ήταν ιδιαίτερα εύκολο. 

 

6.4.3 Επίπεδο Reporting 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό θα σταθούµε ακόµη στο κοµµάτι 

reporting καθώτι αποτελεί νευραλγικό σηµείο διότι εάν εξαιρέσουµε 

κάποιες πολύ γενικές και απλές αναφορές που παρέχουν τα σύγχρονα 

πληροφοριακά συστήµατα είναι καθαρά θέµα σχεδιασµού και 

σταρτηγικής ποιές αναφορές κρίνονται απαραίτητο να κατασκευαστούν. 

Βέβαια πάντα υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής και νέων αναφορών 

(ουσιαστικά δουλεύοντας µε υπερκύβους δεδοµένων και MySql) αλλά 

δεν υπάρχει πάντα αυτή η δυνατότητα από άποψη κατεχόµενων 

γνώσεων από το προσωπικό της εταιρείας. 
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Το γεγονός ότι η εισαγωγή και η γέφυρα µε τη λογιστική έγιναν σε 

2ο στάδιο-βήµα οδήγησε ακόµα πιο έντονα στην ανάγκη ύπαρξης 

αναλυτικών αναφορών-εκτυπώσεων ηµερησίως που θα αφορούν 

τουλάχιστον τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη. Κατασκευάστηκε εξα αρχής 

µία εκτυπώσιµη φόρµα αναφοράς που βάση των στοιχείων των 

παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί εµφανίζει συγκεντρωτικά τις 

κινήσης ηµέρας για το κάθε υποκατάστηµα γκρουπάροντας παράλληλα 

και τους χρηµατικούς λογαριασµούς που κινήθηκαν, όπως φαινεται 

παρακάτω. 

 

Κρίθηκε σκόπιµο να µην περιοριστούµε στο χρηµατοοικονοµικό κοµµάτι 

µόνον και καθώτι τα δεδοµένα ήταν από τον ίδιο υπερκύβο µπορούσε 

µέσα στην ίδια αναφορά να «χωρέσει»: 
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 Συνοπτική Κίνηση Αποθήκης Υποκαταστήµατος 

 

 Συνολικά ραντεβού ανά υπάλληλο 

 

 Αναλώσης ειδών ανά υπάλληλο 
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Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε και στο µέλλον ιδιαίτερα σωστή διότι 

και αφότου έγινε η γέφυρα µε τη λογιστική αυτή η αναφορά 

εξακολουθεί να είναι ένα γρήγορο εποπτικό εργαλείο για το σύνολο 

των κινήσεων ενός υποκαταστήµατος.  

 

6.4.4 Εργασίες ∆ιαχειρισης 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό θέλουµε να δηλώσουµε ότι δεν θα 

επεκταθούµε στην επεξήγηση όλων των στοιχείων της 

παραµετροποίησης όλων των λειτουργιών του προγράµµατος διότι κάτι 

τέτοιο θα ήταν ανούσιο καθώτι στόχος µας είναι να παρουσιάσουµε το 

γενικό πλαίσιο που κινήθηκε η εταιρεία και όχι να κάνουµε ανάλυση και 

τεκµηριώση των διαδικασιών παραµετροποίησης. Παρουσιάζουµαι απλά 

το µενού διαχείρισης από µπορεί να µεταβεί και να παρεµτροποιήσει 

ενας Power user (µε τα αντίστοιχα δικαιώµατα) πληθώρα στοιχείων. 
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6.5 Αξιολόγηση – Μέτρηση Απόδοσης του ERP. 

Όσο καλός και λεπτοµερής να είναι ο σχεδιασµός ενός 

πληροφοριακού συστήµατος είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψουν 

προβλήµατα κατά την εφαρµογή και τη λειτουργία του. Όπως έχουµε 

αναλύση θεωρητικά αλλά και διδαχθεί πρακτικά, ένας σηµαντικός 

παράγων που καθορίζει τον βαθµό επιτυχίας ενός πληροφοριακού 

συστήµατος είναι ο έλεγχος και η ανατροφοδότηση. Είναι λοιπόν σαφές 

ότι θα πρέπει σε κάθε βήµα να γίνεται µέτρηση της απόδοσης και να 

συγκρίνεται µε τα προκαθορισµένα. Σε περίπτωση απόκλισης θα πρέπει 

όχι µόνο να γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις αλλά και να 

προσπαθείται να δηµιουργηθεί µία σχέση µεταξύ αιτίας και αιτιατού έτσι 

ώστε να αποφευχθούν τα ίδια ή παρόµοια λάθη στο µέλλον.  

Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι η αξιολόγηση και η 

µέτρηση του συστήµατος βασίζεται στις 3 παρακάτω κατηγορίες τις 

οποίες και θα δούµε αναλυτικά υπό το πρίσµα της παρούσας µελέτης: 

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

2. Επίπεδο µεταφοράς πληροφοριών 

3. Βαθµός ολοκλήρωσης-αυτοµατοποίησης 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Πρόκειται για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πληροφοριακού 

συστήµατος και κατά πόσο αυτά βοηθούν την επιχείρηση να 

αναπτύσσει και να διατηρεί ένα πληροφοριακό σύστηµα. Θα 

παραθέσουµε µερικά σηµεία κλειδιά: 

i. Υψηλή υποδοµή συστήµατος: Αναφέρεται στις καθε αυτό 

δυνατότητες του συστήµατος, ανάπτυξη εφαρµογών, 

γνωσιακή απαίτηση από τους χρήστες. Σε αυτό το επίπεδο 

κρίθηκε επαρκές το επίπεδο του πληροφοριακού συστήµατος 

µε µόνο µελανό σηµείο κάποιες ιδιαιτερότητες στη 

διαλειτουργικότητα µε το παλαιό σύστηµα. Αυτό βέβαια δεν 

αφορούσε τόσο το επίπεδο δυνατοτήτων αλλά στην ελλειπή 

ποιότητα και ακρίβεια των δεδοµένων από το παλαιό σύστηµα 



Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα – Μελέτης Περίπτωσης Bergmann Kord 

 

79 

ii. Επίπεδο γνώσεων χρηστών: Σε κάθε αλλαγή ενός συστήµατος 

αλλά και στη λειτουργία αυτού ο χρήστης ήταν και θα είναι ο 

σηµαντικότερος παράγων επιτυχίας ή αποτυχίας. Το 

περιβάλλον λειτουργίας όντας παραθυρικό και απλό στη 

λειτουργία του αποδείχθηκε φιλικό στο µέσο χρήστη. Υπήρξαν 

περιπτώσεις βέβαια που χρειάστηκε επιπλέον εκπαίδευση 

χρηστών στις βασικές λειτουργίες του συστήµατος χωρίς αυτό 

όµως να αποτελέσει τροχοπέση για την υλοποίηση και 

λειτουργία του συστήµατος. 

iii. Επίπεδο υλικού και δυνατοτήτων λειτουργικού συστήµατος: 

Επιτυχής χαρακρηρίζεται και σε αυτό το επίπεδο η υλοποίηση 

διότι δεν απαιτήθηκε κάποια ιδιαίτερη επένδυση από θεµα 

υλικού υπολογιστών ή λειτουργικών συστηµάτων. Μία 

αναβάθµιση συστηµάτων και κεντρικού υπολογιστή έγινε αλλά 

αυτό ήταν κάτι αναπόφευκτο και χωρίς υπέρµετρο κόστος. 

 

Επίπεδο Μεταφοράς Πληροφοριών: 

 

i. Επίπεδο απόκτησης γνώσης: Μία από τις πρωταρχικές ανάγκες 

που έπρεπε να καλύψει η εισαγωγή της εταιρείας σε ένα 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ήταν η απόκτηση και η 

διατήρηση της γνώσης. Μπορεί να πει κανείς πως αυτό 

καλύφθηκε πλήρως από το γεγονός ότι οι πληροφορίες που 

εισάγονται στο σύστηµα παραµένουν αυτούσιες και αναλοίωτες. 

Εργασίες προσθετικής ανάπτυξης έλαβαν χώρα έτσι ώστε να 

περιοριστούν περαιτέρω τα λάθη καταχώρησης. Λόγου χάρη 

δηµιουργία check boxes για απαντήσεις τύπου ναι/οχι, 

συγκεκριµενοποιηµένες φόρµες ερωτήσεων και στοιχείων πελάτη 

που απαιτούνται σε συχνή βάση. 

ii. Επίπεδο ανάκτησης γνώσης: Ένα άλλο στοιχείο το οποίο 

µετρήθηκε και αξιολογήθηκε είναι η δυνατότητα για γρήγορη 

αναζήτηση, ανάκτηση και φιλτράρισµα της γνώσης. Όπως είναι 
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προφανές όσο πλήρης και σαφής αν είναι οι πληροφορίες που 

καταχωρούνται στο σύστηµα, εάν αυτές δεν είναι εύκολα και 

γρήγορα προσπελάσιµες έχουν µικρή αξία. Έτσι λοιπόν έγινε 

προσπάθεια να εισαχθούν  όσο το δυνατόν περισσότερα κριτήρια 

αναζήτησης υποστηρίζοντας την εφαρµογή φίλτρων στα 

αποτελέσµατα και παράλληλα να παραµείνει το σύστηµα ταχύ και 

άµεσο. Παραδειγµατικά παραθέτουµε µία καρτέλα των κριτηρίων 

για την αναζήτηση ενός πελάτη 

 

 

Βαθµός Ολοκλήρωσης-Αυτοµατοποίησης: Ίσως το πιό δύσκολα 

µετρήσιµο κοµµάτι αφορά το κατά πόσο το σύστηµα έχει 

αυτοµατοποιηθεί και έχει ολοκληρωθεί σε σχέση µε τις επιµέρους, αλλά 

και ως σύνολο, λειτουργίες και διεργασίες. Σε αυτό το επίπεδο έγιναν 

συσχετισµοί και αυτοµατισµοί συχνών µεταβάσεων. Λόγου χάρη από 

φυσικό πρόσωπο σε πελάτη που αναφέραµε παραπάνω. Ή αυτοµατισµό 

µεταβάσεων παραστατικών.  
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Εάν και η δηµιουργία αυτοµατισµών µπορεί να είναι χρονοβόρα και 

κοστοβόρα διαδικασία µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικερδής. Τούτο 

διότι µας απαλλάσει από πολύτιµο χρόνο αφενός και αφετέρου κάνει το 

σύστηµα πιό αποδοτικό, δηµιουργούνται δοµές σχέσεων µεταξύ 

δεδοµένων και µειώνεται σηµαντικά η πιθανότητα λάθους. 

Παραδειγµατικά θα αναφέρουµαι έναν ακόµα αυτοµατισµό που 

αναπτύξαµε. 

Όπως είχαµε αναφέρει και πιο πάνω σε ένα ραντεβού πελάτη 

καταχωρείται ο ίδιος ο πελάτης, ο πόρος της εταιρείας καθώς και το 

είδος των υπηρεσιών ή προϊόντων. Ουσιαστικά εάν το δούµε απο την 

εµπορική πλευρά έχουµε όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την 

έκδοση του παραστατικού εκτός από τον τρόπο πληρωµής. Ο 

αυτοµαστιµός που δηµιουργήθηκε χρησιµοποιούσε όλα αυτά τα 

στοιχεία και σε συνδυασµό µε το σε ποιό υποκατάστηµα άνηκε ο πόρος 

συµπληρώνεται και η σειρά παραστατικού! Οπότε το έργο του ατόµου 

που θα εκδόσει το παραστατικό περιορίζεται µόνο στην επιλογή του 

τρόπου πληρωµής. Παράλληλα το παραστατικό «δένεται» µε το 

ραντεβού του πελάτη, γεγονός που µας παρέχει τη δυνατότητα 

µελλοντικά να αναζητούµε το ραντεβού µέσα από την εµπορική 

καρτέλα του πελάτη ή και το αντίστροφο! 

 

Οι υπόλοιποι αυτοµατισµοί που βλέπουµε στα 

αριστερά δεν θα αναλυθούν ένας προς ένας. 

Ακολουθήθηκε η ίδια λογική, δηλαδή η µέγιστη 

χρησιµοποίησει των στοιχείων που έχουν ήδη 

δοθεί για µετέπειτα ενέργειες ή κινήσης. 

 

 

 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα αξίζει να σηµειώσουµε ότι, το να 

συµπεριληφθούν όλες οι πιθανές παράµετροι και στοιχεία, που οδηγούν 

στην εξέταση και απόδειξη κατά ένα ποσοστό, είτε µικρό, είτε µεγάλο, 
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της αποδοτικότητας, της ποιότητας και της επιτυχίας οποιουδήποτε 

πληροφοριακού συστήµατος, αποτελεί ένα εγχείρηµα ιδιαίτερα 

πολυδιάστατο σύνθετο και περίπλοκο, λόγω της ίδιας της φύσης του 

πληροφοριακού συστήµατος, που καλείται κάποιος να αξιολογήσει. ∆εν 

θα πρέπει  όµως να ξεχνάµε ότι στο σύγχρονο και συνεχώς 

µεταβαλλόµενο επιχειρησιακό περιβάλλον που πλεόν 

δραστηριοποιούνται όλες οι επιχειρήσεις η αποτελεσµατικότητά τους 

είναι άµεσα συνδεδεµένη από το βαθµό που ενσωµατόνουν 

ορθολογικά, αποτελεσµατικά και αποδοτικά νέες τεχνολογίες. 

 

 

 

Built in On-line Βάση Γνώσης 
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7. Μελλόντικες Κατευθύνσεις - Συµπεράσµατα  

 

Είναι ευρέως γνωστό πλέον ότι ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι 

ένα δυναµικό σύστηµα το οποίο µεταβάλλεται διαρκώς. Θα µπορούσαµε 

να το παροµοιάσουµε χωρίς υπερβολή µε έναν ζωντανό οργανισµό. 

Όπως και σε κάθε ζωντανό οργανισµό η επιβίωσή του αλλά και η 

εξέλιξη του εξαρτάται από το περιβάλλον του έτσι και ένα 

πληροφοριακό σύστηµα εάν θα επιβιώσει και αν θα εξελιχθεί εξαρτάται 

αφενός από το πόσο καλά στηµµένο και µελετηµένο είναι και κατά 

πόσο γινονται προσπάθειες για εξέλιξη και ανάπτυξη του. 

Όσο καλά να έχει στηθεί και παραµετροποιηθεί ένα ERP σύστηµα 

εάν δεν υπάρχει συνεχής έλεγχος, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και 

επανατοποθέτηση τότε αυτό υποχρεωτικά φθίνει ή έστω δεν 

εκµεταλευόµαστε τα µέγιστα από αυτό. Χρειάζονται ανοιχτοί ορίζοντες 

από τα στελέχη της επιχείρησης έτσι ώστε να δουν µπροστά και να 

προλάβουν να προετοιµάσουν το ERP της επιχείρησης για τις 

επικείµενες αλλαγές. Προετοιµασία που σε συνδυασµό µε την ευελιξία 

θα αποτελέσει όπλο για την επιχείρηση. Ας σηµειώσουµε ότι στην δικιά 

µας υλοποίηση δηµιουργείσαµε έναν κλώνο της βάσης δεδοµένων έτσι 

ώστε να µπορούν να γίνονται δοκιµές χωρίς να επηρεάζεται η 

λειτουργία του αρχικού συστήµατος. Πέρα τούτου αποτελεί και δεύτερο 

(εκτός απο το φυσικό) back up όλων των custom φορµών, αναφορών, 

εκτυπώσεων κ.α που έχουν δηµιουργηθεί. 

Σαφές επίσης πρέπει να γίνει ότι όσο καλά και να έχει µελετηθεί, 

αναλυθεί και σχεδιασθεί ένα πληροφοριακό σύστηµα κατά τη φάση της 

υλοποίησης θα ανακύψουν σίγουρα προβλήµατα τα οποία είτε δεν 

είχαν προβλεθεί είτε είχαν προβλεθεί αλλά είχε υποτιµηθεί η 

σηµαντικότητά ή και η πολυπλοκότητά τους. Κλείνοντας την παρούσα 

µελέτη θέλουµε να πιστεύουµε πως εκτός από την πρακτική παράθεση 

στοιχείων κάναµε σαφές ότι η επιτυχία ή αποτυχία ενός συστήµατος 

κρίνεται συνεχώς και ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα κάθε 

άλλο παρά σταθερό είναι. Μόνο µέσω της συνεχής βελτίωσής του σε 
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συνδυασµό µε την καθε αυτό προαγωγή των φυσικών διαδικασιών η 

σύγχρονη επιχείρηση ενδεχοµένως να αποκτήσει να διατηρήσει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. 
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