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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 

απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο, φιεο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα 

επηβηψζνπλ βξίζθνληαο λένπο δξφκνπο αληαπφθξηζεο ζην αληαγσληζηηθφ θαη 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. εκαληηθφ παξάγνληα ζηελ 

αληαπφθξηζε ηεο επηρείξεζεο ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο απνηειεί ε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

 Ζ ινγηζηηθή απνηειεί επηζηήκε πνπ δελ πεξηνξίδεηαη απιά ζηελ 

απαξίζκεζε ησλ αξηζκψλ. Ο ζχγρξνλνο ινγηζηηθφο ηνκέαο ρξεηάδεηαη 

νηθνλνκηθνχο ρεηξηζκνχο, νη νπνίνη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρείξεζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ. Κξίλεηαη, επίζεο, απαξαίηεην ιφγσ 

ησλ ζπρλψλ αλαπξνζαξκνγψλ ζηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα 

λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Σν ζχγρξνλν ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα αμηνπνηεί νξζά ηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο βνεζνχλ 

χζηεξα απφ επεμεξγαζία, ηε δηνίθεζε ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ 

αληαπφθξηζε ζηε ζπλερή κεηαβαιιφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

 θνπφο, ινηπφλ, ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε αλάιπζε ηνπ ξφινπ ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε έλα νξγαληζκφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ δεδνκέλσλ αξρηθά, ελψ ζηε ζπλέρεηα δηεξεπλά ηηο 

έλλνηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Σν δεχηεξν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηελ επηρείξεζε θαη πσο απηή 

κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα ζχζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ην πεξηβάιινλ θαη νη ιεηηνπξγίεο κηαο 

επηρείξεζεο. Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηεο ινγηζηηθήο ζηελ επηρείξεζε. 
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 Σν ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηα ινγηζηηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηά ηνπο, ν 

ζθνπφο ηνπο θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζηελ 

επηρείξεζε. Δπίζεο, αλαθέξνληαη νη ηχπνη ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ηαμηλφκεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Παξνπζηάδεηαη ε θαηάηαμε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ βάζεη ηνπ ζθνπνχ πνπ επηηπγράλνπλ, ελψ 

παξνπζηάδνληαη θαη νη δηάθνξνη ηχπνη ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 
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Κεφάλαιο  1: Νζεσ Σεχνολογίεσ  

1.1 Θ Ζννοια τθσ Πλθροφορίασ  

 Θέινληαο θάπνηνο λα θάλεη θαηαλνεηή ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηεο πιεξνθνξίαο, κπνξεί λα αλαθέξεη σο παξάδεηγκα κία 

ιέμε, φπσο ην «ελλέα», ε νπνία απφ κφλε ηεο δε ζεκαίλεη ηίπνηα, φκσο ην 

δεδνκέλν απηφ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πιεξνθνξία ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηεζεί κε γλσζηά ζπκθξαδφκελα. Γειαδή, εάλ ζηελ εξψηεζε «πφζεο 

πσιήζεηο είρε ε εηαηξεία θέηνο», ηφηε κε ηελ ιέμε «ελλέα» δίλεηαη 

πεξηζζφηεξν κία πιεξνθνξία παξά έλα δεδνκέλν. 

 Ζ πιεξνθνξία δειαδή πξνζζέηεη γλψζεηο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο. 

πλεηζθέξεη ζην γεληθφ πιαίζην ησλ ελλνηψλ θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ είλαη 

γλσζηά. Ζ πιεξνθνξία βαζίδεηαη ζηα ζπκθξαδφκελα θαη ζηε γεληθή γλψζε 

ηνπ απνδέθηε. Γηα λα ζεσξεζεί πνιχ ζεκαληηθή ε πιεξνθνξία, ζχκθσλα κε 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, εθηφο απφ φηη ην «ελλέα» αλαθέξεηαη ζε ελλέα 

ρηιηάδεο επξψ, ζα έπξεπε επίζεο λα αλαθέξεηαη θαη ζηηο εηήζηεο πσιήζεηο 

ηεο εηαηξείαο. Δάλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ πηψζε 

ησλ πσιήζεσλ (π.ρ. κεηψζεθαλ νη ελεξγνί πειάηεο θαη απμήζεθε ε ηηκή 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ), ηφηε ε πιεξνθνξία γίλεηαη γλψζε (Κηνπληνχδεο, 

2009). 

 Σα δεδνκέλα απνηεινχλ κφλν ην πιηθφ γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

πιεξνθνξίεο. Σα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ. ηε βάζε δεδνκέλσλ έρεη απνζεθεπηεί έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ 

ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 
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 Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα απνζεθεχνπλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε 

εχξεζε θάπνηαο πιεξνθνξίαο, ν ρξήζηεο βξίζθεη ηελ πιεξνθνξία αθνχ 

επεμεξγαζηεί θαηάιιεια ηα δεδνκέλα. Ζ απφδνζε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη 

αλάινγε κε ην είδνο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα έρεη 

κνξθή αλαθνξάο, απάληεζεο ζε εξψηεζεο βάζεο δεδνκέλσλ, αξρείνπ 

ζπλαιιαγήο, εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιήο θα. Δίλαη μεθάζαξν φηη ε αμία ηεο 

πιεξνθνξίαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ δεδνκέλσλ θαη βέβαηα 

πνιχ ζεκαληηθή φηαλ γίλεηαη γλψζε (Turban, Volonino, 2012). 

 

1.1.1 Πληποθοπία ζηην Επισείπηζη 

 Ζ επηρείξεζε ζεσξείηαη αλνηρηφ ζχζηεκα εμαηηίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κε ην πεξηβάιινλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. 

Βάζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ε κεηαηξνπή ησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο 

κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ. Γειαδή κία επηρείξεζε 

ιεηηνπξγεί βαζηδφκελε ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζε 

ρξεκαηηθφ θεθάιαην θαη αληίζηξνθα. Γειαδή νη πιεξνθνξίεο κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ παξάγνληαη κε ηηο ζπλερείο δηεξγαζίεο. Ζ ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ δηεξγαζηψλ 

απνηεινχλ ηνλ θχξην παξάγνληα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, Γηα 

παξάδεηγκα ην ρξήκα είλαη απνηέιεζκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πσιήζεσλ 

ησλ αγαζψλ. Απφ ηελ ελέξγεηα απηή δεκηνπξγνχληαη ηα εμήο ζηνηρεία: ην 

δειηίν απνζηνιήο, ην ηηκνιφγην πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ θα. 

πκπεξαζκαηηθά ε επηηπρία θαη κεγέζπλζε κηαο επηρείξεζεο είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζε 

δηαζεζηκφηεηα  θαζψο θαη απφ ηελ ζσζηή επεμεξγαζία ηνπο (Παπαδάθε, 

2007). 
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1.1.2 Γνώζη ζηην Επισείπηζη 

 ε έλα νξγαληζκφ, ε βάζε ηεο γλψζεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ χζηεξα απφ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Απνηεινχλ πεξηγξαθή 

πξαγκάησλ θαη γεγνλφησλ ηα νπνία είλαη απνηέιεζκα επεμεξγαζίαο ή 

ζχλζεζεο θαη δηαινγήο δεδνκέλσλ ηα νπνία έρνπλ ζπιιεγεί απφ δηάθνξεο 

πεγέο σο αθαηέξγαζηα ζηνηρεία. 

 Σα επίπεδα αβεβαηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη 

κεησκέλα φηαλ ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ θαηαλέκεηαη ζσζηά απφ ηελ 

εγεζία ηεο επηρείξεζεο θαη θπξίσο αλάινγα κε ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ηνπο. 

Ζ ζσζηή ή ιαλζαζκέλε γλψζε κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Μπνξεί, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο 

επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ηηο απνθιεηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη. 

Δπνκέλσο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε γλψζε είλαη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν 

κε ηε ζσζηή αμηνπνίεζε κπνξεί λα πξνσζήζεη ζεκαληηθά ηελ επηρείξεζε 

ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο απνηεινχλ ηελ πιηθή πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο θαη ε γλψζε 

ηελ άπιε, ε νπνία έρεη ηελ ίδηα αμία κε ηελ πάγηα πεξηνπζία. 

 Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο επηρείξεζεο δελ πξνέξρεηαη κφλν 

απφ ηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά θαη απφ ηα άπια. Ζ κφλε δηαθνξά 

πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε αγνξά ησλ πιηθψλ πφξσλ κπνξεί λα γίλεη γξήγνξα, 

ελψ ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ε αλάπηπμε ηεο θαηάιιειεο ηερλνγλσζίαο 

δηαξθεί κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (Μπνπξαληάο, 2002). 
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1.2 Θ Αξία  των Νζων Σεχνολογιϊν  

 Ζ ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη σο ε επνρή ησλ ζπγθερπκέλσλ 

κέζσλ θαη ζθνπψλ, είλαη ε επνρή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Καζεκεξηλά ν άλζξσπνο γίλεηαη δέθηεο ελφο ηεξάζηηνπ αξηζκνχ κελπκάησλ 

θαη αλαγθάδεηαη πνιιέο θνξέο λα θαηεπζχλεη ηε δσή ηνπ αλάινγα κε ηα 

κελχκαηα πνπ ιακβάλεη. Άξα ε επνρή ε ίδηα ππνδεηθλχεη ηηο ζπλζήθεο δσήο 

ηνπ αλζξψπνπ θαη κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο δίλεη ζηνλ άλζξσπν ηα 

θαηάιιεια εθφδηα γηα λα αληηκεησπίζεη φια ηα πξνβιήκαηά ηνπ. 

 Με ηνλ φξν πιεξνθφξεζε ελλνείηαη ε κεηάδνζε γλψζεσλ, ηδεψλ θαη 

δηαθφξσλ άιισλ εξεζηζκάησλ. Γίλεηαη κε δηάθνξα κέζα φπσο κε ηελ 

ηειεφξαζε, ην ηειέθσλν, ηνλ ηχπν, ην Γηαδίθηπν. Παιηφηεξα, ηα πξάγκαηα 

ήηαλ πνιχ δχζθνια, γηαηί νη άλζξσπνη είραλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά 

εκπφδηα, φπσο ην φηη δελ ππήξραλ ηα ζχγρξνλα κέζα ηα νπνία θάλνπλ 

δπλαηή ηελ πιεξνθφξεζε. Δπηπιένλ νη κεγάιεο απνζηάζεηο θαη ε γεσγξαθία 

ηνπ ηφπνπ δελ επέηξεπαλ ηε δηάδνζε κελπκάησλ ηφζν εχθνια φζν ζήκεξα 

(Κνχηξαο, 2005).  

 ήκεξα παξαηεξείηαη φηη ν άλζξσπνο κε δηάθνξεο αλαθαιχςεηο 

θαηάθεξε λα εθκεδελίζεη ηηο απνζηάζεηο θαη ην ρξφλν θαη λα θέξεη ζε 

επηθνηλσλία φρη κφλν ηα άηνκα κέζα ζε έλα θξάηνο, αιιά θαη νιφθιεξνπο 

ιανχο. Μέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο έρνπλ ιεθζεί ζπνπδαίεο απνθάζεηο πνπ 

θαζφξηζαλ ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο.  

 ια απηά βέβαηα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ράξε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο, ε νπνία βνεζά ζηελ πξφνδφ ηνπο. Δάλ ε 

ηερλνινγία δελ παξνπζίαδε ξαγδαία αλάπηπμε, ν άλζξσπνο ζα είρε 

παξακείλεη ζηάζηκνο. 
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1.3 Θ Ζννοια των Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων  

1.3.1 Οπιζμόρ 

 χκθσλα κε ηνπο Laudon θαη Laudon (2009), «Έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα κπνξεί λα νξηζηεί ηερληθά σο έλα ζχλνιν αιιεινζρεηηδφκελσλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπιιέγνπλ (ή αλαθηνχλ), επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνπλ, 

θαη δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ 

έιεγρν ζε έλαλ νξγαληζκφ. Δπηπιένλ ηεο ππνζηήξημεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 

ζην ζπληνληζκφ, θαη ζηνλ έιεγρν, ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ, 

επίζεο, λα βνεζνχλ ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ζηελ αλάιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζηελ απεηθφληζε ζχλζεησλ ζεκάησλ, θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

πξντφλησλ». 

 ε έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, είηε είλαη ρεηξφγξαθν, είηε 

κεραλνγξαθηθφ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο δηεξγαζίεο (Βαζηιεηάδεο 

θαη ζπλ., 2000): 

• πιινγή δεδνκέλσλ: Σα δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα είλαη αξηζκνί, 

εκεξνκελίεο, γεγνλφηα, ζπδεηήζεηο, δηαδφζεηο θ.ιπ., ζπιιέγνληαη. 

• Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ: Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζην 

αλζξψπηλν κπαιφ, ζε θαξηεινζήθε, ζε αξρείν ή βάζε δεδνκέλσλ Ζ/Τ.  

• Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ: Δίλαη θπξίσο αλάιπζε, θσδηθνπνίεζε, 

ηαμηλφκεζε, αξηζκεηηθή επεμεξγαζία θαη ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

• Παξνπζίαζε πιεξνθνξίαο: Γίλεηαη κε ηελ θαηάιιειε κνξθή πνπ 

ππαγνξεχεη ην κνληέιν ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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1.3.2 Σςζηαηικά Μέπη Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ 

 Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ελφο νξγαληζκνχ πεξηιακβάλεη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ελέξγεηεο κε ηηο νπνίεο γίλεηαη ε 

απνζήθεπζε, ε επεμεξγαζία, ε δηαθίλεζε, ε δηάρπζε, θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί (Λανπφδεο, 1992). Γηα κέζνπ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο φιεο νη πιεξνθνξίεο γίλνληαη δηαζέζηκεο ζε φια 

ηα ηκήκαηα θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηά, είηε κε νζφλεο ηεξκαηηθψλ, είηε κε 

εζσηεξηθή αιιεινγξαθία θαη έληππεο θαηαζηάζεηο κέζσ ππνινγηζηή θα. Οη 

νξγαλσηηθέο κνλάδεο φισλ ησλ ηκεκάησλ είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο 

κέζσ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπο, ψζηε ε ζπλεξγαζία λα είλαη απνδνηηθή σο 

πξνο ηνλ θνηλφ ζθνπφ. Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κηαο επηρείξεζεο 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζπζηαηηθά κέξε (Avison, Fitzgerald, 2006): 

 

Άνθπωποι 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη νη ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, θαη ν θχξηνο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή θαη πινπνίεζε ηνπο. 

Οη πιεξνθνξίεο παξάγνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ θαη έθηαθησλ 

πξνβιεκάησλ (Παπαζαλαζίνπ, 2008). 

 

Γιαδικαζίερ 

 Οη δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο νδεγίεο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ νη 

άλζξσπνη λα αληηδξνχλ θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο βνεζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη πιεξνθνξίεο ζα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηε ιήςε ηεο ζσζηήο πιεξνθνξίαο ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή. Οη δηαδηθαζίεο κπνξεί λα είλαη πξνθνξηθέο ή γξαπηέο, 
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έθηαθηεο ή πάγηεο, άηππεο ή επίζεκεο θαη έρνπλ θαζνξηζκέλν ηξφπν 

εθηέιεζεο (Οηθνλφκνπ, Γεσξγφπνπινο, 2004). 

 

Δξοπλιζμόρ (Μέζα) 

 Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε Ζ/Τ γηα ηελ επεμεξγαζία, 

απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο κέζα 

(Πνιιάιεο θαη ζπλ., 2004): 

 Λνγηζκηθφ (Software). Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη φια ηα ειεθηξνληθά 

πξνγξάκκαηα ησλ ππνινγηζηψλ, θαη ηηο δνκέο δεδνκέλσλ. Ζ 

απαξαίηεηε ινγηθή ηνπ ειέγρνπ θαη ε κεζνδνινγία ηεο δηαδηθαζίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ινγηζκηθφ άκεζα απφ ηνλ ρξήζηε θαη έκκεζα 

εμππεξεηεί φιν ην παξαγσγηθφ ζχζηεκα. 

 Τιηθφ (Hardware). Σν πιηθφ απνηεινχλ νη εθηππσηέο, νη επεμεξγαζηέο, 

νη ζθιεξνί δίζθνη θα. 

 Βάζε δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα είλαη απηά πνπ κεηαηξέπνληαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε πιεξνθνξίεο. 

Απνηεινχληαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ δεδνκέλσλ, ζσζηά 

νξγαλσκέλσλ ηα νπνία κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ επεμεξγάδνληαη 

θαη απνηεινχλ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. 

 

Σεκμηπίωζη 

 Δγρεηξίδηα, θφξκεο θαη θάζε άιινπ είδνπο επεμεγεκαηηθή γξαπηή 

πιεξνθνξία πνπ θαζνξίδεη ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Μέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, ηα κέζα επεξέαδαλ ειάρηζηα ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ επνρή καο φκσο, νη 

θαηαιπηηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ έδσζαλ ζηα κέζα έλα λέν ζεκαληηθφ ξφιν. Πνιιέο θνξέο 
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ζπκβαίλεη λα δεκηνπξγείηαη έλα λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ή κηα επηρείξεζε 

ή θαη έλαο νιφθιεξνο επηρεηξεζηαθφο ηνκέαο κε αθνξκή ηελ εθεχξεζε θαη 

δηάζεζε ελφο θαηλνχξγηνπ επαλαζηαηηθνχ κέζνπ απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο ή 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. 

 πσο φια ηα ζπζηήκαηα, έηζη θαη ηα πιεξνθνξηαθά, έρνπλ εηζξνέο 

(inputs), πνπ κέζσ θάπνηαο επεμεξγαζίαο κεηαηξέπνληαη ζε εθξνέο (outputs), 

ιεηηνπξγνχλ ζε έλα δεδνκέλν πεξηβάιινλ, ελψ ππάξρεη θαη έλαο κεραληζκφο 

αλαηξνθνδφηεζεο (feedback) γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ 

ζπλήζσο είλαη κέηξεζε-ζχγθξηζε- δηφξζσζε. 

 ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα νη έλλνηεο είζνδνο έμνδνο, επεμεξγαζία 

θαη αλαηξνθνδφηεζε έρνπλ ην εμήο πεξηερφκελν (Alter, 2001; Κηνπληνχδεο, 

2009): 

• Δίζνδνο (Δηζξνέο): είλαη ε ζπιινγή ή απφθηεζε αθαηέξγαζησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, 

είηε απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. 

• Δπεμεξγαζία: είλαη ε κεηαηξνπή, ν ρεηξηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ 

αθαηέξγαζησλ δεδνκέλσλ 

• Έμνδνο (Δθξνέο): είλαη ε δηαλνκή θαη ε δηάρπζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ ζηα άηνκα ή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

• Αλαηξνθνδφηεζε: είλαη ν κεραληζκφο ειέγρνπ θαη αλαζεψξεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα λα είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε θαη ε βειηίσζε ηνπ. 
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Κεφάλαιο 2: Θ Επιχείρθςθ ωσ φςτθμα  

2.1 Σο Περιβάλλον τθσ Επιχείρθςθσ  

 Γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο ζα 

πξέπεη λα αλαιπζεί ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. 

Μειεηψληαο ηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο, κπνξεί ε επηρείξεζε λα δηαθξίλεη 

πψο απηέο ζα επεξεάζνπλ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε αιιά θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Οη αιιαγέο απηέο κπνξνχλ λα είλαη (Καξαγηάλλε θαη ζπλ., 

2001; Παπαδάθεο, 2007): 

(α) Γηεζλνπνίεζε ή Παγθνζκηνπνίεζε θαιχηεξα: Ζ επηηπρία ησλ ζπγρξφλσλ 

νξγαληζκψλ εμαξηάηαη ελ πνιινίο απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε 

κηα παγθφζκηα βάζε. Έηζη, ε δηνίθεζε θαη ν έιεγρνο ησλ νξγαληζκψλ 

αθνξνχλ έλα παγθνζκηνπνηεκέλν ρψξν εξγαζίαο. Σα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ηελ ηθαλφηεηα έηζη 

ψζηε έλαο νξγαληζκφο λα κπνξεί λα δξα ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε δηεζλή θιίκαθα κπνξεί λα γίλεη δπλαηή κε ηε 

ρξήζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο. Ο πεξηζζφηεξν έληνλνο 

αληαγσληζκφο πνπ είλαη νξαηφο ζε παγθφζκηεο αγνξέο επίζεο επηηάζζεη ηε 

ρξήζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο έηζη ψζηε θαη κηθξφηεξνη ζε κέγεζνο 

νξγαληζκνί λα είλαη απνηειεζκαηηθνί θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζε ησλ. 

(β) Μεηαηξνπή Βηνκεραληθψλ Οηθνλνκηψλ: Οη Βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο έρνπλ 

αιιάμεη κνξθή θαη κεηαθηλνχληαη πξνο «θνηλσλίεο πιεξνθνξηψλ». Οη 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξεί λα θαηέρεη θάπνηνο νξγαληζκφο ζε έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ απνηεινχλ πνιχηηκα κέζα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επηηπρνχο 

δξάζεο ηνπο. 
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Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο βαζίδνληαη ζηε γλψζε θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη πξνζθνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Τπάξρεη απμεκέλε 

έκθαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαηά ηε δεκηνπξγία θαη πξνζθνξά πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ, φπσο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ 

απνηειεζκαηηθή βνήζεηα ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ κέζσ ηεο 

ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηνλ αλαγθαίν ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ε 

νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη πξνζθνξάο 

εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ επίζεο παξαθηλεί απμεκέλε ρξήζε 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

(γ) Μεηαηξνπή Δπηρεηξεζηαθνχ Πεξηβάιινληνο: Οη ζχγρξνλνη νηθνλνκηθνί 

νξγαληζκνί επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο κε ην πιένλ απνδνηηθφ 

ηξφπν, δειαδή κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή ζπζία. Πην ζεκαληηθά, ε δηνίθεζε ελφο 

νξγαληζκνχ απαηηεί ζπλερή πιεξνθφξεζε, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη, φζν θαη φηη αθνξά ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαηά ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Σα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ 

επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Οη απνθεληξσηηθέο ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε 

ζρέζε κε ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο, φπσο θαη ε 

αλαγθαηφηεηα γηα επειημία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, απαηηνχλ ηε ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ησλ δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Απνζηνιάθεο, 2002). 
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2.2 Θ Λογιςτικι ςτθν Επιχείρθςθ  

 Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ν θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο, πνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

είλαη απαξαίηεηνη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ινγηζηηθή ε 

νπνία νλνκάδεηαη θαη γιψζζα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ινγηζηηθή απνθαιείηαη ν θιάδνο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κεηξψληαη, αλαγλσξίδνληαη 

θαη αλαθνηλψλνληαη ζηα ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ άκεζα ή έκκεζα 

νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. 

 χκθσλα κε ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (AICPA), 

ινγηζηηθή απνθαιείηαη ε δηαδηθαζία ηεο θαηαγξαθήο, ηαμηλφκεζεο θαη 

ζπλνπηηθήο απφδνζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ελεξγεηψλ θαη ε επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο. 

 Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηεο ινγηζηηθήο, παξφιν πνπ δηακνξθψλνληαη 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο είλαη (Μσυζηάδεο, 2010; 

Παπαλαζηαζάηνο, 2008): 

 πζηεκαηηθή θαηαγξαθή: ιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο, 

δεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηνπο, θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία. 

 Δμαθξίβσζε ησλ απνηειεζκάησλ: Ζ ινγηζηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο 

(έζνδα-έμνδα), ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πνξείαο.   

 Δμαθξίβσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο: Ζ νηθνλνκηθή 

ζέζε ηεο επηρείξεζεο δειαδή ε εηθφλα ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηνπ παζεηηθνχ 
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θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ κεηξεηψλ, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο κεηφρνπο απφ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ψζηε λα 

είλαη γλσζηή ε νηθνλνκηθή ηνπο δχλακε. 

 Απεηθφληζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο: Ζ απεηθφληζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο κέζσ ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ δαπαλψληαη νη ρξεκαηηθέο εηζξνέο, ηα δάλεηα πνπ 

έρνπλ ιεθζεί θαη ε απνπιεξσκή ηνπο, ηα κεξίζκαηα θαη ηελ θαηαλνκή 

ζηνπο κεηφρνπο ησλ πφξσλ θαη ησλ κεξηζκάησλ πνπ ηνπο αλαινγνχλ 

θαζψο θαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο θεθαιαίνπ. 

 Πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο: Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαηαρσξνχληαη κε ιεπηνκέξεηα, 

ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα παξέρνληαη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο. 

 Γηεπθφιπλζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ: Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ ιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλεο ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

 Ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο: Σν θξάηνο έρεη ςεθίζεη 

λφκνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ νη 

επηρεηξήζεηο, φπσο ηνλ ηξφπν δηαηήξεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, θαη ηε 

θαηαβνιή θφξσλ αλάινγα κε ην εηζφδεκα. 

 πκπεξαίλεηαη, επνκέλσο, φηη ε ινγηζηηθή παξέρεη πιεξνθνξίεο 

πνζνηηθνπνηεκέλεο, ζηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ.  

 

2.2.1 Απμοδιόηηηερ λογιζηή 

 Οη ινγηζηηθέο εξγαζίεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ επηρείξεζε. Οη 

θαηεγνξίεο ησλ ζπλεζέζηεξσλ ινγηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

(Καξαγηάλλεο θαη ζπλ., 2015; Παππάο, 2006): 
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 Οηθνλνκηθή ινγηζηηθή: ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο, νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ινγηζηή είλαη λα παξέρεη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο 

ζηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο αξκφδηνπο ηεο επηρείξεζεο. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαηαζηάζεηο ξνήο ηνπ ηακείνπ, 

ζπγθεληξσηηθά ππφινηπα, θαη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

 Φνξνηερληθή ινγηζηηθή: Δπζχλε ηνπ ινγηζηή είλαη ε ζπκπιήξσζε ησλ 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε ππνβνιή ηνπο, ζηελ 

Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

 Λνγηζηηθή θφζηνπο: χκθσλα κε ηε ινγηζηηθή θφζηνπο, ν ινγηζηήο 

πξνζδηνξίδεη ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ πξντφληνο κε 

ηνλ επηκεξηζκφ ησλ δαπαλψλ, θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπο, ψζηε νη 

αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο λα ιάβνπλ ζσζηέο απνθάζεηο θαη 

λα αθνινπζήζνπλ νξζή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. 

 Γηνηθεηηθή ινγηζηηθή: Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ινγηζηψλ ζε θάπνηεο 

επηρεηξήζεηο θαζνδεγνχληαη απφ ηνπο ινγηζηέο ηεο Γηνηθεηηθήο 

ινγηζηηθήο. Με ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπλ ηηο 

ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππφινηπσλ ινγηζηψλ, ηελ απφδνζή 

ηνπο, θαη πξνγξακκαηίδνπλ ηηο θηλήζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 

2.3 Λογιςτικζσ γνϊςεισ ςτο ςφγχρονο  
Κοινωνικό  και Οικονομικό  Περιβάλλον  

 Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο κειέηεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη λα ππνβνεζήζεη ζηελ 

απφθηεζε εθείλσλ ησλ γλψζεσλ νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα επηηπρή 

επαγγεικαηηθή εμέιημε σο ινγηζηέο νξγαληζκψλ, ειεγθηέο, ή δηνηθεηηθνί 
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ζχκβνπινη ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ξφινη ησλ 

ζχγρξνλσλ ινγηζηψλ είλαη (Παηαηνχθαο θαη ζπλ., 2015; Weygandt et al., 

2015): 

• Λνγηζηέο νξγαληζκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηθαλφηεηεο ρξήζεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ έκθαζε ε νπνία δίδεηαη ζε απηή ηελ 

επαγγεικαηηθή πξννπηηθή είλαη ζηε γλψζε ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ έηζη ψζηε λα ππνβνεζείηαη ε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ 

νξγαληζκφ. Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πξνυπνζέηεη βαζηθέο γλψζεηο ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο 

ζπζηεκάησλ, θαη φρη κφλν ηελ απιή ηθαλφηεηα ρξήζεο ελφο 

κεραλνγξαθεκέλνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

• Διεγθηέο. Σφζν ζε εζσηεξηθφ έιεγρν, φζν θαη ζε εμσηεξηθφ έιεγρν, 

δίδεηαη έκθαζε ζηνλ ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θχθινπο ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ, αμηνιφγεζε 

θαη ρξήζε ηερληθψλ ειέγρνπ νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ πιεξνθνξηαθή 

ηερλνινγία, θαη ζηε κειέηε ή θαη αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ πφξσλ πιεξνθφξεζεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 

• χκβνπινη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε ινγηζηηθή. Ζ έκθαζε εδψ 

εζηηάδεηαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ ζην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα. 
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Κεφάλαιο 3: Λογιςτικά Πλθροφοριακά 
υςτιματα  

3.1 Θ Ζννοια των Λογιςτικϊν 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων  

 Ζ εηδηθή επηηξνπή ηνπ Ακεξηθαληθνχ Αθαδεκατθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

Λνγηζηηθήο (American Accounting Association Committee on Accounting 

Information Systems), ε νπνία αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηνπ νξηζκνχ ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, έρεη γλσκαηεχζεη απφ ην 1971 φηη 

απηά ηα ζπζηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ γεληθψλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα νξγαληζκφ 

(Ησάλλνπ, Θενιφγνπ, 2012). Οη ζπγγξαθείο ηεο αλαθνξάο εθείλεο 

αλαθέξνληαη ζην γεληθφ φξν «ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο» σο ην ζχλνιν 

εθείλσλ ησλ νξγαλσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία, δηαθχιαμε θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη 

ζηελ εηνηκαζία αλαθνξψλ νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηαμηλφκεζεο δεδνκέλσλ. Ο εηδηθφηεξνο φξνο ελφο «ινγηζηηθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο» ζεσξείηαη φηη αληηπξνζσπεχεη έλα ηδηαίηεξν 

ζχζηεκα κε ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο, δξαζηεξηφηεηεο θαη πφξνπο, ην νπνίν 

φκσο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ φινπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ελφο νξγαληζκνχ. πγθεθξηκέλα, ην ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί 

λα έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηε κέηξεζε θαη πξφβιεςε ηνπ εηζνδήκαηνο (income) 

θαη πινχηνπ (wealth) ελφο νξγαληζκνχ, φπσο θαη ηελ θαηαγξαθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ 

(Γεκεηξηάδεο θαη ζπλ., 2010). 
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 Άιινη πιένλ ζχγρξνλνη ζπγγξαθείο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

αλαθέξνληαη ζηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα σο ηα ζπζηήκαηα ηα 

νπνία επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα, είηε πνζνηηθά είηε πνηνηηθά κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο. Πην αλαιπηηθά, νη 

πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα νξγαλσηηθφ 

ζρεδηαζκφ, έιεγρν, φπσο θαη γηα ηνλ βξαρππξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ (Γηαθσλίδεο, 2011). 

 Δίλαη εκθαλέο απφ ηελ αλσηέξσ αλαζθφπεζε φηη ηα ινγηζηηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εθηεινχλ φκνηεο ιεηηνπξγίεο κε άιια 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, δειαδή αζρνινχληαη κε ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία 

θαη ηαμηλφκεζε δεδνκέλσλ, είηε απηά είλαη πνζνηηθά είηε πνηνηηθά, φπσο θαη 

ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ζε θάπνηα κνξθή ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

ζπζηεκάησλ. Σν θχξην ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηειεί 

φρη ηφζν ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ην ζχζηεκα, φζν 

ε δπλαηή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο πξνζθέξνληαη απφ ην ζχζηεκα. 

Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη, νη δπλαηφηεηεο ρξήζεο πιεξνθνξηψλ νη 

νπνίεο εμάγνληαη απφ έλα ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εζηηάδνληαη 

γχξσ απφ ηηο αλάγθεο γηα νξγαλσηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ζρεδηαζκφ, θαη 

έιεγρν (Γθίλνγινπ θαη ζπλ., 2004). 

 

3.2 κοπόσ Λογιςτικϊν Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων  

  Σα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εηνηκάδνπλ πιεξνθνξίεο νη 

νπνίεο έρνπλ παξαδνζηαθά θαηαηαρηεί ζηηο ηξεηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 

(Μσξατδνπ, 2013; Γθίλνγινπ θαη ζπλ., 2004): 
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1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ελφο 

νξγαληζκνχ (scorekeeping information). Γηα παξάδεηγκα, πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ην θφζηνο πσιήζεσλ, πνζφ θαζαξνχ θέξδνπο, θ.ιπ. 

2. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο δηνίθεζεο ζε επείγνληα ή 

πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ άκεζεο δξάζεο (attention-

directing information). 

3. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ (decision- 

making information), γηα παξάδεηγκα, πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ 

σθειηκφηεηα ηεο εηζαγσγήο ελφο λένπ πξντφληνο. 

 Οη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο επηηεινχληαη απφ έλα ινγηζηηθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο (Γαιαλνχ, Ναζηψηεο, 2012; Γεκεηξηάδεο θαη ζπλ., 2010): 

• πιινγή Γεδνκέλσλ: ζπκπεξηιακβάλεη κεζφδνπο ζπιινγήο, 

θαηαγξαθήο, θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο αλαθέξεηαη 

ζηνλ αξρηθφ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα 

έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ. 

• Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ: ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηάηαμε, ηαμηλφκεζε, 

θαη νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ. Δπίζεο αζρνιείηαη κε ηελ δηελέξγεηα 

ππνινγηζκψλ θαη ζπγθξίζεσλ κε δεδνκέλα ηα νπνία κπνξεί λα 

θπιάζζνληαη ζε άιια αξρεία. 

• Γηνίθεζε Γεδνκέλσλ: αθνξά ηελ αξρεηνζέηεζε δεδνκέλσλ θαη ηελ 

ελεκέξσζή ησλ κε ηα απνηειέζκαηα γεγνλφησλ ηα νπνία επεξεάδνπλ 

ηηο ηηκέο ηνπο. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλάθιεζε δεδνκέλσλ ηα 

νπνία απαηηνχληαη απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο ή θαη ινγηζκηθά. 

• Έιεγρνο θαη Αζθάιεηα Γεδνκέλσλ: Πξσηαξρηθά, απηή ε πνιχ ζεκαληηθή 

ιεηηνπξγία αζρνιείηαη κε ηε δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ελφο νξγαληζκνχ. Σα δεδνκέλα ελφο νξγαληζκνχ απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

κέξνο ησλ πφξσλ ηνπ θαη ζα πξέπεη επνκέλσο λα δηαθπιαρζνχλ απφ 
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θάζε θίλδπλν ή απεηιή. Δπίζεο, απηή ε ιεηηνπξγία ειέγρνπ έρεη ζαλ 

επηπξφζζεην ζηφρν ηε δηαβεβαίσζε φηη ηα ζπιιεγφκελα δεδνκέλα είλαη 

αθξηβή θαη πιήξε θαη φηη ε επεμεξγαζία ηνπο γίλεηαη ζσζηά ρσξίο ιάζε. 

Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ δηάθνξεο ξνπηίλεο ή ινγηζκηθά ηα νπνία 

ειέγρνπλ ηελ είζνδν ησλ ζηνηρείσλ ζην ζχζηεκα έηζη ψζηε λα 

εθπιεξψλνπλ δηάθνξνπο βαζηθνχο θαλφλεο νξζφηεηαο. Δπίζεο, ηέηνηεο 

ξνπηίλεο ειέγρνπ κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη θαηά ην ζηάδην 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, φπνπ ηα ηειηθά ππφινηπα ηεο εκέξαο 

κπνξνχλ λα ζπγθξίλνληαη κε ηα αξρηθά ππφινηπα ηεο εκέξαο, εθφζνλ 

απηά έρνπλ απμεζεί ή κεησζεί κε ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο 

εκέξαο. 

• Πξνεηνηκαζία πιεξνθνξηψλ θαη κεηάδνζε ησλ ζε εθείλνπο ηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηηο παξαιακβάλνπλ. 

 

3.3 Ρόλοσ των Λογιςτικϊν 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ςτθν 
Παροχι Χριςιμων Πλθροφοριϊν  

 Ο ξφινο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ησλ ινγηζηψλ ζε έλα ζχγρξνλν νξγαληζκφ έγθεηηαη θπξίσο ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ «ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ» νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

επίιπζε ησλ εθάζηνηε πξνβιεκάησλ ηα νπνία αληηκεησπίδεη ε δηνίθεζε ελφο 

νξγαληζκνχ (Σδσξηδάθεο, Φαιηδάθε, 2012). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε 

απηνχ ηνπ ξφινπ, νη ινγηζηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ δηεπζπληψλ θαη άιισλ αηφκσλ ηα νπνία 

αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα δηνίθεζεο θαη ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο ζε έλα νξγαληζκφ, είηε απηέο είλαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο, είηε 
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αλαθέξνληαη ζε απνθάζεηο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ, ή θαη ζε απνθάζεηο 

κεζνπξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ/πξνγξακκαηηζκνχ. Πιένλ 

ζεκαληηθά, φκσο, ζα πξέπεη επίζεο λα κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηα 

νπνία ζα είλαη ηθαλά λα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αμηφπηζηεο, 

έγθπξεο, αθξηβείο, πιήξεηο, ζπλεπείο, έγθαηξεο, πξφζθαηεο, αλαιπηηθέο, 

επθνινλφεηεο, ζχκθσλα κε ηα φζα έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα (Γεκεηξηάδεο θαη ζπλ., 2010). 

 πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ δχν αιιειέλδεηεο 

πηπρέο ζην ζρεδηαζκφ ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο. Ζ πξψηε 

βαζηθή πηπρή αλαθέξεηαη ζηελ εζηίαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

δειαδή πνηνπ είδνπο απνθάζεηο θαη πνην επίπεδν δηνίθεζεο θαιείηαη ην 

ζχζηεκα λα ππνζηεξίμεη. Οη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

επνκέλσο, είλαη πνιπδηάζηαηεο. Ζ δεχηεξε πηπρή αλαθέξεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ινγηζηηθήο ζπιιέγεη θαη νξγαλψλεη δεδνκέλα, φπσο επίζεο παξνπζηάδεη 

πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο 

ηνπ νξγαληζκνχ (Κνληαξνχδε, 2010). 

 Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο εθαξκφδνληαη ζε φια ηα 

επίπεδα δηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ, κέζνπ θαη 

ιεηηνπξγηθνχ επηπέδνπ. Απηά ηα επίπεδα δηνίθεζεο αλαθέξνληαη ζε 

νξηζκέλνπο ηχπνπο πξνβιεκάησλ θαη απνθάζεσλ ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

θαζνξίδνπλ ηηο πηζαλέο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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3.4 Σφποι Λογιςτικϊν Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων  

 Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο 

πξνο ην βαζηθφ ζηφρν ηνλ νπνίν εμππεξεηνχλ. Με απηή ηελ πξννπηηθή, ηα 

ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ 

γηα επεμεξγαζία ησλ βαζηθψλ ηνπ ζπλαιιαγψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, Οη 

ζπλαιιαγέο ηνπ νξγαληζκνχ επηηεινχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαθφξσλ 

ηνπ ιεηηνπξγηψλ. Δίλαη δπλαηή ε αλάπηπμε κηαο ζεηξάο ηέηνησλ 

ππνζπζηεκάησλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ηηο 

θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ απνζήθεπζή ησλ ζε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο γηα πιεξνθφξεζε ζηνλ νξγαληζκφ 

(Oyku, 2005). 

 Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ απηά ηα βαζηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ (transaction processing systems), 

κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ πεξαηηέξσ γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ. Σα βαζηθά ζπζηήκαηα αλαθνξψλ, απνηεινχλ ηα κέζα δηα ησλ 

νπνίσλ εθηειείηαη απηή ε βαζηθή ιεηηνπξγία πιεξνθφξεζεο. Ζ επηζπκεηή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ιήςε απνθάζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ  

δξαζηεξηνηήησλ, θαη ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, 

εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαθνξέο νη νπνίεο εμάγνληαη απφ ην ινγηζηηθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ζ κέζνδνο παξνπζίαζεο ησλ αλαθνξψλ απηψλ, 

φπσο θαη ε εχθνιε πξφζβαζε ζε απηέο ηηο αλαθνξέο, επίζεο απνηεινχλ 

ζπζηαηηθά κέξε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε απηψλ 

ησλ ζηφρσλ, ε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα 

ζχλνιν ζπζηεκάησλ ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα απνηειείηαη απφ ζπζηήκαηα 
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αλαθνξψλ (information reporting systems), ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ (decision support systems), φπσο θαη έκπεηξα ζπζηήκαηα 

(expert systems) (Γθίλνγινπ θαη ζπλ., 2004). 

 Σν λεφηεξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο νξγαλσηηθψλ πφξσλ, 

ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα νινθιεξσκέλν επηρεηξεζηαθφ ινγηζκηθφ ην νπνίν 

κπνξεί λα εμππεξεηεί φινπο ηνπο πην πάλσ ζηφρνπο ζε έλα νξγαληζκφ. Σα 

ζπζηήκαηα απηά έρνπλ αλαπηπρζεί πξφζθαηα θαη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ έλα 

νινθιεξσκέλν θάζκα πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ζηνλ νξγαληζκφ. Σα 

ζπζηήκαηα απηά, επνκέλσο, κε ηε ρξήζε ησλ λεφηεξσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

δηνίθεζε δεδνκέλσλ, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζε  

νξγαληζκνχο. 
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Κεφάλαιο  4: Σαξινόμθςθ Λογιςτικϊν 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων  

4.1 Λογιςτικά Πλθροφοριακά 
υςτιματα βάςει του κοποφ Εκτζλεςθσ  

4.1.1 Λειηοςπγικέρ Αναθοπέρ 

 Οη ιεηηνπξγηθέο αλαθνξέο (operational reports) έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηε 

ζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ έγθεηηαη ζηα 

αθφινπζα (Αγγέιε, 2011): 

 ηελ ππνβνήζεζε αλάιεςεο δξάζεο. Οη ππεχζπλνη παξαγσγήο κε ηε 

βνήζεηα ησλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο ιακβάλνπλ ζσζηέο 

απνθάζεηο φζνλ αθνξά ηελ αθνινπζία ησλ παξαγγειηψλ ζηε ζεηξά 

παξαγσγήο. 

 Λήςε πιεξνθνξηψλ γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κίαο επηρείξεζεο: 

φπσο αλαθνξέο γηα ηα ππφινηπα απνζεκάησλ ή ν ηζνινγηζκφο ζην 

ηέινο ηνπ έηνπο. 

 Αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο γηα 

ηελ ιήςε απνθάζεσλ φπσο: αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ξεπζηφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο θαηά ηελ 

παξαγσγή ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ. 
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4.1.2 Αναθοπέρ Σσεδιαζμού/Ππογπαμμαηιζμού 

 Οη αλαθνξέο ζρεδηαζκνχ/πξνγξακκαηηζκνχ ππνβνεζνχλ θπξίσο ζην 

ζρεδηαζκφ ή πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Σδίγθνπ, 

2010): Γηα παξάδεηγκα,  

• Αλαθνξέο ζρεηηθέο κε πξνβιέςεηο πσιήζεσλ ππνβνεζνχλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ χςνπο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κηα 

Βηνκεραληθή επηρείξεζε. Απηφο ν πξνγξακκαηηζκφο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο, ζπρλά αλαθεξφκελνο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζαλ ν θχξηνο 

πξνγξακκαηηζκφο (master budget), δηφηη απφ απηφ ην ζεκείν μεθηλάεη θαη 

ε δηαδηθαζία εηνηκαζίαο επηκέξνπο πξνγξακκαηηζκψλ ζε ζρέζε κε ηα 

πξνβιεπφκελα έζνδα ή θαη έμνδα κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Σν χςνο 

παξαγσγήο, γηα παξάδεηγκα, θαζνξίδεη θαη ηελ αλάγθε γηα εμεχξεζε ησλ 

αλαγθαίσλ παξαγσγηθψλ πφξσλ. Δάλ απηνί νη πφξνη δελ είλαη 

δηαζέζηκνη ζηνλ νξγαληζκφ, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλνπλ έγθαηξα λέεο 

παξαγγειίεο πξψησλ πιψλ, πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ή θαη εηνηκαζία 

κεραλψλ, 

• Οη δηάθνξνη πξνυπνινγηζκνί απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

αλαθνξψλ πξνγξακκαηηζκνχ, εθφζνλ ρξεζηκεχνπλ ζηελ πξφβιεςε 

αλαγθψλ γηα κειινληηθνχο ρξεκαηηθνχο πφξνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

πξνυπνινγηζκνί εζφδσλ θαη εμφδσλ απνηεινχλ ζεκαληηθά είδε ηέηνησλ 

αλαθνξψλ νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ην ζσζηφ θαη έγθαηξν 

πξνγξακκαηηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ. 

 ιεο νη αλαθνξέο ζρεδηαζκνχ/πξνγξακκαηηζκνχ, γηα λα είλαη 

ρξήζηκεο πξνο ηνπο ρξήζηεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε κειινληηθά 

γεγνλφηα. Πιένλ ζεκαληηθά, φκσο, απηέο νη αλαθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

αμία γηα ηελ πξφβιεςε ηέηνησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ (predictive value), 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επηηεινχλ ην βαζηθφ ζηφρν ηνπ έγθαηξνπ 

ζρεδηαζκνχ/πξνγξακ-καηηζκνχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ελεξγεηψλ. Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ/πξνγξακκαηηζκνχ μεθηλά κε ηελ 

εηνηκαζία καθξνρξφλησλ θαη βξαρπρξφλησλ πξνβιέςεσλ πσιήζεσλ. ε 
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απηέο ηηο πξνβιέςεηο, κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ νη δηάθνξνη πξνυπνινγηζκνί 

(πσιήζεσλ, θφζηνπο παξαρζέλησλ θαη πσιήζεσλ, απνζεκάησλ, αγνξψλ, 

εζφδσλ θαη εμφδσλ, θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ), νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο 

αλακελφκελεο ηηκέο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ ζηνηρείσλ ηα 

νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηε κειινληηθή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, φπσο θαη 

ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Οη δηάθνξνη 

πξνυπνινγηζκνί έρνπλ ζαλ ζθνπφ λα ππνβνεζήζνπλ ζηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ κίαο επηρείξεζεο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξεηαθψλ ζρεδίσλ γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δπνκέλσο, κπνξνχλ λα 

απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα κέζα εθείλα κε ηα νπνία κπνξεί λα κεηξεζεί ε 

αλακελφκελε απφδνζε ελφο νξγαληζκνχ ε νπνία θαη ζα ζπγθξηζεί κε ηελ 

πξαγκαηηθή απφδνζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηκεκάησλ ή νκάδσλ εξγαζίαο ζηνλ 

νξγαληζκφ. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο νη αλαθνξέο ειέγρνπ επίζεο απνηεινχλ 

έλα πνχ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αλαθνξψλ ζε έλα νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ 

(Γνπιγέξε, 2009). 

 

4.1.3 Αναθοπέρ Ελέγσος 

 Οη αλαθνξέο ειέγρνπ (control reports) κπνξνχλ λα δίδνπλ απαληήζεηο 

ή πιεξνθνξίεο ζε ηέηνηα εξσηήκαηα φπσο πφζν θαιά ή πφζν 

απνηειεζκαηηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη παξαγσγηθνί πφξνη ελφο 

νξγαληζκνχ. 

 Οη αλαθνξέο ειέγρνπ ζπλήζσο πξνζθέξνπλ κία ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο 

πξαγκαηηθήο απφδνζεο θαη ελφο επηζπκεηνχ θξηηεξίνπ απφδνζεο, φπσο είλαη 

έλα πξνυπνινγηζζέλ χςνο απνηειεζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα» νη αλαθνξέο νη 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφθιηζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ σξψλ άκεζεο εξγαζίαο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

παξαγσγή κίαο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο ή θαη παξαγγειίαο πξντφλησλ, 

έλαληη ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ αξηζκνχ σξψλ άκεζεο εξγαζίαο, έρνπλ ζαλ 

θχξην ζηφρν ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε έλα 
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νξγαληζκφ. Άιιεο αλαθνξέο ειέγρνπ κπνξνχλ λα αθνξνχλ απνθιίζεηο κε ηε 

ρξήζε πξψησλ πιψλ, φπσο θαη κε ηελ ηηκή ζηελ νπνία έρνπλ απνθηεζεί είηε 

νη ππεξεζίεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είηε νη αλαισζείζεο πξψηεο χιεο 

(Γεκεηξηάδεο, Κνίιηαο, 2009).  

 Απηέο νη αλαθνξέο, γηα λα είλαη ρξήζηκεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνληαη ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη λα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο νη 

νπνίεο ππνβνεζνχλ ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ κέζσ ηεο επαλαπιεξνθφξεζεο 

ζηελ δνκή ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

4.2 Ο Ρόλοσ των Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων ςτθν Παροχι Πλθροφοριϊν  

 Ο ξφινο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ησλ ινγηζηψλ ζε έλα ζχγρξνλν νξγαληζκφ έγθεηηαη θπξίσο ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ «ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ» νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

επίιπζε ησλ εθάζηνηε πξνβιεκάησλ ηα νπνία αληηκεησπίδεη ε δηνίθεζε ελφο 

νξγαληζκνχ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε απηνχ ηνπ ξφινπ, νη ινγηζηέο 

ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ 

δηεπζπληψλ θαη άιισλ αηφκσλ ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα δηνίθεζεο θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζε έλα νξγαληζκφ, είηε 

απηέο είλαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο, είηε αλαθέξνληαη ζε απνθάζεηο 

αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ, ή θαη ζε απνθάζεηο κεζνπξφζεζκνπ θαη 

καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ/πξνγξακκαηηζκνχ. Πιένλ ζεκαληηθά, φκσο, 

ζα πξέπεη επίζεο λα κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζα είλαη ηθαλά λα 

πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αμηφπηζηεο, έγθπξεο, αθξηβείο, 

πιήξεηο, ζπλεπείο, έγθαηξεο, πξφζθαηεο, αλαιπηηθέο, επθνινλφεηεο, 
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ζχκθσλα κε ηα φζα έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα 

(Γηαθσλίδεο, 2011). 

 πκπεξαζκαηηθά παξαηεξείηαη φηη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε δχν πηπρέο νη 

νπνίεο είλαη αιιειέλδεηεο. Ζ πξψηε πηπρή επηθεληξψλεηαη ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ην επίπεδν δηνίθεζεο πνπ ην ζχζηεκα ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζηεξίμεη θαη πνηεο απνθάζεηο. Ζ επφκελε πηπρή αθνξά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο 

ζπιιέγεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη νξγαλψλεη δεδνκέλα. 

 Σα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο εθαξκφδνληαη ζε φια ηα επίπεδα 

δηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ, κέζνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ 

επηπέδνπ. Απηά ηα επίπεδα δηνίθεζεο αλαθέξνληαη ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο 

πξνβιεκάησλ θαη απνθάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

4.2.1 Τύποι Αποθάζεων οι οποίοι Αναθέπονηαι ζηιρ Διοικηηικέρ 
Δπαζηηπιόηηηερ 

 Ο Robert Anthony (1965) έρεη νξίζεη ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο 

πξνβιεκάησλ ή απνθάζεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα δηάθνξά επίπεδα 

δηνίθεζεο ζε έλα νξγαληζκφ. Απηά ηα είδε απνθάζεσλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκεχζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη, πιένλ ζεκαληηθά, ζηνλ θαζνξηζκφ εθείλσλ ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αληίζηνηρα είδε 

πιεξνθφξεζεο, φζν δειαδή αθνξά ην πεξηερφκελν, κνξθή, θαη ζπρλφηεηα 

παξνπζίαζήο ησλ. Απηνί νη ηχπνη απνθάζεσλ έρνπλ σο αθνινχζσο (Βατηζεο, 

Γεσξγίνπ, 2014): 

1. Απνθάζεηο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (strategic planning). Ο 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο αζρνιείηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηελ 
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επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο ή ε επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο.  

2.  Απνθάζεηο ηαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ (tactical planning), ν ξφινο ησλ 

ηαθηηθψλ απνθάζεσλ είλαη ε κεηάθξαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πιάλσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ 

νξγαληζκφ Οη απνθάζεηο απηέο εθηεινχληαη απφ δηεπζπληέο ζηα 

κεζαία ζηξψκαηα δηνίθεζεο. Δπηπξφζζεηα,  ρξνληθφο ησλ 

νξίδνληαο είλαη κηθξφηεξνο, ζπλήζσο εηήζηνο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο  πηνζεηνχλ καθξνρξφλην ρξνληθφ 

νξίδνληα.  

3. Απνθάζεηο ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ. Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο 

εθαξκφδεηαη ζηηο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο ζε φια ηα επίπεδα 

δηνίθεζεο, παξά ζηηο δηάθνξεο εμαηνκηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ο έιεγρνο απηφο αζρνιείηαη κε ηε κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ δηεπζπληψλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ζηελ απφθηεζε θαη ρξήζε 

ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Μία κέζνδνο 

δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ε ρξήζε δηαθφξσλ δηνηθεηηθψλ 

αλαθνξψλ, φπσο πξνυπνινγηζκψλ, αλαθνξψλ απφδνζεο, 

θφζηνπο θαη αλαθνξψλ ππεπζπλνηήησλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη απνθάζεσλ. 

Απηέο νη αλαθνξέο ηείλνπλ λα επεξεάζνπλ ηε δηνηθεηηθή 

ζπκπεξηθνξά κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. 

 

4.2.2 Σςζσέηιζη Διοικηηικών Αποθάζεων με ηο Σσεδιαζμό Λογιζηικών 
Πληποθοπιακών Σςζηημάηων 

 Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Λνγηζηηθήο εθαξκφδνληαη ζε φια ηα 

επίπεδα δηνίθεζεο, θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

ζηεξίδνπλ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο. Ο θάζε δηαθνξεηηθφο ηχπνο 

απφθαζεο, φκσο, φπσο έρνπλ θαηαηαρηεί ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα, 
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δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε ζην πεξηερφκελν, ηε κνξθή, θαη ηε 

ζπρλφηεηα παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη, ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε επειημία ε 

νπνία απαηηείηαη ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, γηα 

παξάδεηγκά, απαηηνχληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Ο βαζκφο αλάιπζεο θαη ε ζπρλφηεηα πιεξνθφξεζεο είλαη 

θξίζηκνη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην θαηά πφζν ζα κπνξέζεη έλαο 

δηεπζπληήο λα ιάβεη άκεζα δηνξζσηηθά κέηξα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξφβιεκα. Γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, απφ ηελ άιιε κεξηά, 

ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ νη νπνίεο παξέρνπλ, κε 

πεξηιεπηηθφ ηξφπν θαη ζε θαηάιιειε κνξθή, κία πιήξε απεηθφληζε ησλ 

παξαγφλησλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, δελ απαηηνχληαη λα έρνπλ 

πςειφ βαζκφ αθξίβεηαο, νχηε θαη λα είλαη αξθεηά αλαιπηηθέο ή λα αθνξνχλ 

ηελ επίδξαζε γεγνλφησλ ηα νπνία έρνπλ ζπκβεί ζην πιένλ άκεζν παξειζφλ. 

Απαηηνχληαη, φκσο, λα είλαη ηθαλέο γηα ηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ γεγνλφησλ 

ηα νπνία κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ 

(πάξηαιεο, 2013).  

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο εμάγνληαη απφ έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ινγηζηηθήο, κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε 

ην δηνηθεηηθφ επίπεδν ην νπνίν θαζνξίδεη ηνπο ρξήζηεο απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ. ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν γηα παξάδεηγκα, απαηηνχληαη πην 

γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα έλα πξφβιεκα, ελψ νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη 

λα είλαη πην αθξηβείο γηα απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ ζην ηαθηηθφ 

επίπεδν. Ζ θαηαλνκή πφξσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, γηα 

παξάδεηγκα, απαηηεί αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θάζε 

ηκήκαηνο ζηνλ νξγαληζκφ, ελψ κπνξνχλ λα είλαη επίζεο απαξαίηεηεο νη πην 

γεληθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηε ζπγθξηηηθή απφδνζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, είλαη απαξαίηεην λα 
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ζπιιέγνληαη αθξηβή θαη ιεπηνκεξή δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο επί κέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (Κνληαξνχδε, 2010). 

 Σα ηξία βαζηθά είδε αλαθνξψλ, δειαδή νη ιεηηνπξγηθέο αλαθνξέο, νη 

αλαθνξέο ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ, είλαη απαξαίηεηεο ζε φια ηα δηνηθεηηθά 

επίπεδα. Δπηπιένλ, ε ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ αλαθνξψλ εμαξηάηαη απφ ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν δηαηεξείηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θάζε επηπέδνπ 

δηνίθεζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο αλαθνξέο. 

 

4.3 Σφποι Λογιςτικϊν Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων  

 Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ 

επίζεο σο πξνο ην βαζηθφ ζηφρν ηνλ νπνίν εμππεξεηνχλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

νη βαζηθέο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο κε ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ινγηζηηθήο, κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη θαζεκεξηλά. Οη ζπλαιιαγέο ηνπ 

νξγαληζκνχ επηηεινχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ. Θα 

ήηαλ δπλαηή ε αλάπηπμε κίαο ζεηξάο ηέηνησλ ππνζπζηεκάησλ γηα ηε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηελ απνζήθεπζε ηνπο ζε κία βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο γηα πιεξνθφξεζε ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ απηά ηα βαζηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ (transaction processing systems), 

κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ πεξαηηέξσ γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ. Σα βαζηθά ζπζηήκαηα αλαθνξψλ, απνηεινχλ ηα κέζα δηα ησλ 

νπνίσλ εθηειείηαη απηή ε βαζηθή ιεηηνπξγία πιεξνθφξεζεο. Ζ επηζπκεηή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ιήςε απνθάζεσλ ζε 
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ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαη ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, 

εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαθνξέο νη νπνίεο εμάγνληαη απφ ην ινγηζηηθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ζ κέζνδνο παξνπζίαζεο ησλ αλαθνξψλ απηψλ, 

φπσο θαη ε εχθνιε πξφζβαζε ζε απηέο ηηο αλαθνξέο,  επίζεο απνηεινχλ 

ζπζηαηηθά κέξε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε απηψλ 

ησλ ζηφρσλ, ε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα 

ζχλνιν ζπζηεκάησλ ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα απνηειείηαη απφ ζπζηήκαηα 

αλαθνξψλ (information reporting systems), ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ (decision support systems), φπσο θαη έκπεηξα ζπζηήκαηα 

(expert systems) (Γνπιγέξε, 2009). 

 Σα λεφηεξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο νξγαλσηηθψλ πφξσλ, 

ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα νινθιεξσκέλν επηρεηξεζηαθφ ινγηζκηθφ ην νπνίν 

κπνξεί λα εμππεξεηεί φινπο ηνπο πην πάλσ ζηφρνπο ζε έλα νξγαληζκφ. Σα 

ζπζηήκαηα απηά έρνπλ αλαπηπρζεί πξφζθαηα θαη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ έλα 

νινθιεξσκέλν θάζκα πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ζηνλ νξγαληζκφ. Σα 

ζπζηήκαηα απηά επνκέλσο, κε ηε ρξήζε ησλ λεφηεξσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

δηνίθεζε δεδνκέλσλ, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζε 

νξγαληζκνχο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Γνπιγέξε, 2009): 

 

4.3.1 Σςζηήμαηα Επεξεπγαζίαρ Σςναλλαγών 

 Σα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ (transaction processing 

systems) αζρνινχληαη κε ηελ θαηαγξαθή ηεο επίδξαζεο θαη επεμεξγαζίαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ ζε έλα νξγαληζκφ. Γηα παξάδεηγκα» έλα ηέηνην 

ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ην γεληθφ ζχζηεκα ινγηζηηθήο, ην ζχζηεκα 

επεμεξγαζίαο παξαγγειηψλ πσιήζεσλ, θαη ην ζχζηεκα κηζζνδνζίαο. Σα 

ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βαζηθήο δνκήο πιεξνθφξεζεο ζηνλ νξγαληζκφ, δηφηη 
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είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηηο δηάθνξεο πεγέο δεδνκέλσλ ηα νπνία 

θαηαρσξνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. ια ηα ππφινηπα 

ζπζηήκαηα, επνκέλσο, ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα θαη παξάγνπλ πιεξνθνξίεο 

νη νπνίεο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο επηηεινχληαη απφ ην 

ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ. 

 

4.3.2 Σςζηήμαηα Αναθοπάρ 

 Σα ζπζηήκαηα αλαθνξάο παξέρνπλ ζηνπο δηεπζπληέο ηνπ νξγαληζκνχ 

εθζέζεηο ή αλαθνξέο νη νπνίεο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε δεδνκέλα ηα 

νπνία ζπιιέγνληαη απφ ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σα ζπζηήκαηα απηά ζθνπεχνπλ ζηε ιχζε δνκεκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζηνλ νξγαληζκφ ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαζνξηζηνχλ θαη λα 

ελζσκαησζνχλ ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο δηνηθεηηθψλ αλαθνξψλ, φπσο είλαη 

νη δηαθνξέο ιεηηνπξγηθψλ πξνγξακκαηηζκψλ ή θαη πξνυπνινγηζκψλ ειέγρνπ. 

 

4.3.3 Σςζηήμαηα Υποζηήπιξηρ Αποθάζεων 

 Κπξηφηεξνο ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ είλαη ε 

παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζηνπο δηεπζπληέο. Σα 

ζπγθεθξηκέλε ζπζηήκαηα ιακβάλνπλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ πιεξνθνξίεο 

θαη αμηνινγνχλ ελαιιαθηηθά ππνδείγκαηα ιχζεσλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. Ο 

ρξήζηεο κε ηα κνληέια απηά ιακβάλεη βνήζεηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κίαο 

ιχζεο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Μφιηο ν ρξήζηεο απνθαζίζεη γηα 

θάπνηεο ιχζεηο, νδεγείηαη ζηελ αλάθιεζε δεδνκέλσλ απφ ην ζχζηεκα ψζηε 

λα αλαιχζεη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Ζ ηειηθή επηινγή κίαο ιχζεο κπνξεί, 

επίζεο, λα ιεθζεί κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

4.3.4 Έμπειπα Σςζηήμαηα 

 Σα έκπεηξα ζπζηήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα 

δχζθνια κε ηελ ζπιινγή εηδηθψλ δεδνκέλσλ γηα έλα νξηζκέλν πξφβιεκα ή 
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ζέκα. Σα ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά κηκνχληαη ηνλ αλζξψπηλν λνπ θαη 

εξγάδνληαη ζαλ έλαο έκπεηξνο εξγαδφκελνο κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθά. Οη εθαξκνγέο ζηε ινγηζηηθή έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ είλαη πνιιέο, 

φπσο ζε θνξνινγηθά ζέκαηα, ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θα.  

 
 
4.3.4 Νεόηεπα Λογιζηικά Σςζηήμαηα Διασείπιζηρ Οπγανικών Πόπων 

 ηελ ζεκεξηλή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ε αλάγθε γηα 

εθζπγρξνληζκφ είλαη πην επηηαθηηθή παξά πνηέ. Οη δηάθνξνη νξγαληζκνί 

εμαξηψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα λα 

επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κέζα ζην επξχηεξν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο νξγαλσηηθψλ πφξσλ (enterprise resource planning 

systems) ή, φπσο αιιηψο απνθαινχληαη, επηρεηξεζηαθά ινγηζκηθά (enterprise-

wide systems), είλαη πιένλ αλαπφζπαζηα κέξε ηέηνησλ νξγαληζκψλ θαη ε 

ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο απνηειεί θξηηήξην θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ. 

 Οη ηερλνινγίεο ππνζηήξημεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πφξσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ εκθαλίζηεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Απφ ηφηε έγηλαλ 

επξέσο απνδεθηέο θαη πηνζεηήζεθαλ απφ πνιινχο κεγάινπο νξγαληζκνχο νη 

νπνίνη αλαγλψξηζαλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο παξείραλ ηέηνηεο 

ηερλνινγίεο. Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηνπο αθνξνχλ ηνλ εχθνιν 

πξνγξακκαηηζκφ θαη πινπνίεζε ζρεδίσλ, ηνλ πςειφ βαζκφ δηαζχλδεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαη ηελ εχθνιε θαζψο θαη αμηφπηζηε ζπληήξεζε 

θνηλψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (Lavine et al., 1997). Ζ επαγγεικαηηθή 

βηβιηνγξαθία έρεη αζρνιεζεί εθηελψο κε ηα ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαη ηδηαίηεξα κε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο 

ινγηζκηθψλ ηα νπνία βαζίδνληαη ζε απηή ηε γεληθή θηινζνθία. Γχν 

δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα ζε απηφ ηνλ ηνκέα απνηεινχλ ην ζχζηεκα «SAP» 

ηεο νκψλπκεο γεξκαληθήο εηαηξείαο θαη ην ζχζηεκα «Oracle» ηεο νκψλπκεο 

ακεξηθαληθήο εηαηξείαο αλάπηπμεο θαη πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ. 
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 Ζ παξαδνζηαθή κεραλνγξάθεζε ησλ ππεξεζηψλ ελφο νξγαληζκνχ 

ζεσξνχζε φηη ππήξραλ ειάρηζηεο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαη απηέο νη νπνίεο ππήξραλ ζα κπνξνχζαλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ κε ηνλ θεληξηθφ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε θάζε αλψηεξν 

επίπεδν δηνίθεζεο. Οη αλάγθεο γηα πιεξνθφξεζε ζα κπνξνχζαλ λα 

ηππνπνηεζνχλ ζηα κέηξα ηνπ θάζε ηκήκαηνο θαη ιεηηνπξγίαο. Ζ νινθιήξσζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ήηαλ αδχλαηε θαη ν πιένλ δπλαηφο ηξφπνο ζπληνληζκνχ 

εθηειείην κέζα απφ ηνλ απνινγηζηηθφ έιεγρν. Οπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο 

πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή θάπνηνπ νξγαλσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ελ 

κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ, αιιά νη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κφλν κεηά απφ ηελ εηνηκαζία 

αλαθνξψλ ειέγρνπ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 

απνινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ επαλαζρεδηαζκνχ 

ησλ νξγαλσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο ξφινο ηνπ ινγηζηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηνλ νξγαληζκφ πεξηνξηδφηαλ ζηελ ζπιινγή, αλάιπζε θαη 

θαηαρψξηζε δεδνκέλσλ ζηα αξρεία ηνπ νξγαληζκνχ, ηα νπνία απνηεινχζαλ 

ηε βάζε γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ θαη ηελ εηνηκαζία 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ήηαλ νη θχξηνη ιφγνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ γηα 

νξγαλσηηθφ ζρεδίαζκά θαη νξγάλσζε. Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

απνηέιεζε κηα απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζηελ αλάγθε γηα ζπληνληζκφ θαη 

νινθιήξσζε κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο, φπσο επίζεο θαη γηα πην επέιηθηε 

δνκή, ηθαλή λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε 

θχξηνπο ζηφρνπο ηε Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

φπσο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ. 
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Κεφάλαιο  5: Microsoft Dynamics 
NAV2009 

5.1 Microsoft Dynamics 

 Ζ Microsoft Dynamics αλήθεη ζηε Microsoft θαη αζρνιείηαη κε ηελ 

παξνρή επαγγεικαηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ, νη νπνίεο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ψζηε λα εληζρχζνπλ ηφζν ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

φζν θαη ηηο κεγάιεο, κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο 

πειάηεο, ηνπο ππαιιήινπο, ηνπο ζπλεξγάηεο, αιιά θαη ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηνπο. Οη εθαξκνγέο πνπ παξέρεη ε Microsoft Dynamics βνεζνχλ ζηελ 

απηνκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο 

νηθνλνκηθνχο, αλζξσπίλσλ πφξσλ, δηνίθεζεο έξγνπ, πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο.  

 Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα είλαη έλα επηρεηξεζην-θεληξηθφ ζχζηεκα, δίλνληαο 

ηε δπλαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. Σν ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην ήδε ππάξρνλ 

ζχζηεκα θαη λα ελνπνηήζεη πιήξσο ηα άηνκα, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο.  

 

5.2 Σο Λογιςμικό  Microsoft Dynamics 

 Σν Microsoft Dynamics Navision είλαη έλα ζχζηεκα επηρεηξεζηαθψλ 

πφξσλ (ERP). Σν Microsoft Navision απνηειεί κηα ιχζε νηθνλνκηθή, γξήγνξε 

ζηελ πινπνίεζε, εχθνιε ζηελ πξνζαξκνγή, απιή ζηε ρξήζε θαη κε ρακειφ 

θφζηνο ζπληήξεζεο. Δίλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο πνπ αλαδεηνχλ κηα ιχζε γηα λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ηνπο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο, ρσξίο λα δηαηαξάμνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

θαζεκεξηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Γηαζέηεη αλνηθηφ πεξηβάιινλ 
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αλάπηπμεο, θηιηθφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ γηα ην ρξήζηε θαη πινχζηεο ζε 

ιεηηνπξγίεο πεξηνρέο εθαξκνγψλ. Πάλσ απφ 45.000 επηρεηξήζεηο ζε 50 

ρψξεο ζηνλ θφζκν ζηεξίδνληαη ζηελ ERP εθαξκνγή Microsoft Navision γηα 

ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία. 

 Σν Microsoft Navision αξρηθά δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο εθαξκνγέο: 

ηελ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε (Financial Management), ηε δηαρείξηζε ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain Management) θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρέζεσλ κε Πειάηεο (Customer Relationship Management). Δπηπιένλ 

ππάξρεη ε αλαγθαία ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ιχζεηο Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ. 

Κάζε εθαξκνγή απνηειείηαη απφ ζπζηήκαηα θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζε 

επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθαξκνγψλ δίλεηαη κηα 

ζεηξά απφ εξγαιεία. 

 πγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Microsoft Navision είλαη ε ρξήζε κηαο 

κφλν βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηαπηφρξνλα θαη 

ζε άιιεο εθαξκνγέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηφ ζεκαίλεη φηη φιεο νη 

εθαξκνγέο θαη ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα ηνπ Microsoft Navision κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηαπηφρξνλα ρσξίο θάπνην επηπιένλ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο. 

Σέινο, ην Microsoft Navision κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα επέιηθην 

αλαθνξηθά κε ιεηηνπξγηθφηεηεο ινγηζκηθφ, ην νπνίν πηνζεηεί ζχγρξνλεο ηάζεηο 

θαη ζεσξίεο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο. 

 

5.3 Microsoft NAV Versions 

 Καηά ηε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη ε πηπρηαθή απηή εξγαζία, ην Microsoft 

Dynamics NAV 2009 (6.0) SP1 είλαη ε πην πξφζθαηε έθδνζε. Σελ επνρή πνπ 

θπθινθφξεζαλ γηα πξψηε θνξά ηα Windows, ην 1995, ην πξφγξακκα απηφ 

νλνκαδφηαλ Navision Financials 1.0. Ζ εηαηξεία κε έδξα ηε Γαλία πνπ πξσην-

αλέπηπμε ην πξντφλ Navision Software A/S, δελ είρε αθφκα απνθηεζεί απφ ηε 

Microsoft θαη απνηέιεζε κηα κεγάιε επαλάζηαζε. Ήηαλ έλα πιήξεο πξντφλ 

ησλ Windows θαη δηέζεηε φιεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεηάδνληαη νη 
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κηθξέο επηρεηξήζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε αξρηθή έθδνζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απεπζπλφηαλ ζε κηθξφηεξεο εηαηξείεο (Brummel, 2010). 

 Απφ ηφηε, ππήξμαλ πάλσ απφ 20 εθδφζεηο. ιεο νη λεφηεξεο εθδφζεηο 

πεξηειάκβαλαλ λέεο ιεηηνπξγίεο θαη έηζη ην πξφγξακκα ήηαλ πην “ψξηκν” θαη 

πην θαηάιιειν γηα κεγαιχηεξεο εηαηξείεο. Απηφ ήηαλ ηδηαίηεξα 

εμνπζηνδνηεκέλν κε ηελ ππνζηήξημε ηεο πιαηθφξκαο Microsoft SQL Server ε 

νπνία επηηξέπεη ζε πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ηαπηφρξνλα λα εξγάδνληαη ζηνπο 

ίδηνπο ηνκείο εθαξκνγψλ. 

 Μέρξη ηελ έθδνζε 5.0, ε ηερλνινγία ηνπ πξντφληνο δελ άιιαμε. Ζ 

αξρηθή πξφζεζε ηεο Microsoft ήηαλ λα θπθινθνξήζεη κηα λέα ηερλνινγηθή 

πιαηθφξκα, κε ηηο λέεο ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο. Απηφ απνδείρζεθε φηη ήηαλ έλα 

πνιχ δχζθνιν έξγν έηζη απνθάζηζαλ λα ρσξίζνπλ ηηο βειηηψζεηο ζε δπν 

εθδφζεηο. Ζ έθδνζε 5.0 πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο θαη βειηηψζεηο, ελψ ε 

έθδνζε 2009 ή 6.0 είλαη κηα ηερλνινγηθή θπθινθνξία (Brummel, 2010). 

 Οη ηερληθέο πξνθιήζεηο είραλ λα θάλνπλ κε ηε κεηαηξνπή απφ C++ ζε 

.ΝΔΣ θαη ε κεηαθνξά απφ δεχηεξνπ επηπέδνπ ηερλνινγία ζε ηξίηνπ. Απηή 

ήηαλ θαη ε πξψηε έθδνζε κε κηα δξαζηηθή αιιαγή ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

ηνπ ρξήζηε. Σν Microsoft Dynamics NAV 2009 πεξηέρεη έλα εληειψο λέν 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε, ην “Role Tailored Client” ρηηζκέλν 

εμνινθιήξνπ απφ ηελ αξρή -ην ήδε ππάξρνλ (“Classic”) πεξηβάιινλ 

παξακέλεη ην ίδην ρσξίο θακία αιιαγή. Καηά ηε κεηάβαζε, φιεο νη εθαξκνγέο 

έραζαλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο αιιά έγηλαλ κηθξέο βειηηψζεηο θαη bug fixes 

θαηά ηε 2009 SP1 έθδνζε. (Brummel, 2010) 
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5.4 Βαςικζσ Λειτουργίεσ  Microsoft 

Dynamics NAV 

 ηνλ πίλαθα 5.1 παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζπζηήκαηα θαη 

ππνζπζηήκαηα απφ ηα νπνία απνηεινχληαη νη βαζηθέο εθαξκνγέο ηνπ 

Microsoft Navision (Brummel, 2010). 

 

Πίλαθαο 5.1: Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο Microsoft NAV 

Εύρος Εθαρμογών/ Εργαλεία 

• Γενικι Λογιςτικι 

• Διαςτάςεισ 

• Αναλυτικι Λογιςτικι 

• Προχπολογιςμόσ 

• Σράπεηεσ - Χρθματικά Διακζςιμα 

• Μεταχρονολογθμζνεσ Επιταγζσ - Γραμμάτια 

• Οικονομικζσ καταςτάςεισ 

• Πολυδιάςτατεσ Αναλφςεισ 

• Ενοποίθςθ ςτοιχείων εταιρειϊν (Consolidation) 

• Καταςτάςεισ XBLR 

• Πάγια 

• Λογαριαςμοί Ειςπρακτζοι 

• Λογαριαςμοί Πλθρωτζοι 

• Πόροι Επιχείρθςθσ 

• Ζργα 

• Ανκρϊπινοι Πόροι 

• Κοςτολόγθςθ παραγωγισ 

• Διαιτερικζσ Εγγραφζσ 
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Εύρος Εθαρμογών/ Εργαλεία 

Διατείριζη Πελαηειακών Στέζεων 

Πωλήςεισ & Μάρκετινγκ 

• Διαχείριςθ και Κατθγοριοποίθςθ Επαφϊν 

• Διαχείριςθ Εκςτρατειϊν 

• Διαχείριςθ Ευκαιριϊν Πϊλθςθσ 

• Διαχείριςθ Κακθκόντων 

• Διαχείριςθ Εγγραφϊν/Επικοινωνίασ 

• Ανίχνευςθ Επαφϊν 

• Καταγραφι Θλεκτρονικισ Αλλθλογραφίασ 

• Ολοκλιρωςθ με Microsoft Outlook 

Διαχείριςη Τεχνικήσ Υποςτήριξησ 

• Διαχείριςθ Ειδϊν 

• Διαχείριςθ Εντολϊν 

• Διαχείριςθ υμβολαίων - Εγγυιςεων 

• Διαχείριςθ Παραγγελιϊν Τπθρεςιϊν 

• Διαχείριςθ Σιμϊν 

• Οργάνωςθ και Διανομι 

• Αυτόματοσ Προγραμματιςμόσ Εργαςιϊν 

Λύζεις Ηλεκηρονικού Εμπορίοσ 

• Microsoft Navision Commerce Employee Portal για τον πελάτθ, τον πωλθτι και το ςυνεργάτθ, πρόςβαςθ και 

αυτοεξυπθρζτθςθ μζςω του SharePoint Portal μζςω ενόσ Internet browser (human-to-application) 

• Microsoft Navision Commerce Gateway για τθ διενζργεια αυτόματων εμπορικϊν ςυναλλαγϊν πάνω ςτο 

Διαδίκτυο (application-to-application) 

Διατείριζη Εθοδιαζηικής Αλσζίδας 

Διανομή 
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Εύρος Εθαρμογών/ Εργαλεία 

• Διαχείριςθ Αποκεμάτων 

• Εναλλακτικά Είδθ και Προμικειεσ 

• Ιχνθλαςιμότθτα Ειδϊν 

• Διαχείριςθ Αποκθκϊν 

• Διαχείριςθ Αναπλιρωςθσ Αποκζματοσ 

• Διαχείριςθ Φυςικισ Απογραφισ 

• Διαχείριςθ Παραγγελιϊν αγοράσ & Επιςτροφϊν 

• Διαχείριςθ Εντολϊν Πωλιςεων & Επιςτροφϊν 

• Πρόβλεψθ Θμερομθνίασ Αποςτολισ 

• Αυτοματοποιθμζνο φςτθμα Καταγραφισ Δεδομζνων (ADCS) 

• Κοςτολόγθςθ - Αποτίμθςθ Αποκεμάτων 

Διαχείριςη Αποθηκών 

• Διαχείριςθ Αποκικθσ 

• υςτιματα Διαχείριςθσ Αποκικθσ 

• Εντολζσ Εςωτερικισ υλλογισ και Σοποκζτθςθσ 

Παραγωγή 

• Διαχείριςθ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

• Διαχείριςθ Προγραμματιςμοφ Δυναμικότθτασ 

• Διαχείριςθ Εντολϊν Παραγωγισ 

• Προβλζψεισ Ηιτθςθσ 

• Προγραμματιςμόσ Απαιτιςεων Τλικϊν (MRP) 

• Πρόβλεψθ Απαιτιςεων Παραγωγικοφ Δυναμικοφ (CRP) 

• Χρονοπρογραμματιςμόσ χεδιαςμόσ (μακροπρόκεςμοσ) παραγωγισ (MPS) 

• Προγραμματιςμόσ (βραχυπρόκεςμοσ) παραγωγισ (Gantt Chart) 
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Εύρος Εθαρμογών/ Εργαλεία 

Εύρος Εθαρμογών/ Εργαλεία 

• Χριςθ πολλαπλϊν νομιςμάτων  

• Χριςθ πολλαπλϊν γλωςςϊν  

• Πλατφόρμα ΒΔ (DB platform): 

- Microsoft Navision Database Server 

- Microsoft SQL Server 

• C/ SIDE 

• υςτιματα Αςφαλείασ 

• Microsoft Navision Developer Toolkit 

• υνδεςιμότθτα (Connectivity): 

- C/ ODBC, C/ FRONT 

- Microsoft Navision Application Server 

• Built in OLAP (SIFT) 

Πηγή: Ησάλλνπ, Γ. (2006). Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ. Δθαξκνγή ζην Microsoft Business Solutions 

Navision. Αζελα: ηακνχιεο. 

  

5.5 φντομθ Πλοιγθςθ Microsoft 

Dynamics NAV 

 ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη θαη επεμεγείηαη ν ζθνπφο θαη ε ρξήζε 

ησλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηηο νπνίεο έρεη πξφζβαζε ν ρξήζηεο απφ ην 

θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο. 

 Σν θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο είλαη έλα ηξνπνπνηεκέλν 

component ησλ Microsoft Windows, ην νπνίν απνηειεί ην ππφβαζξν ηεο 

εθαξκνγήο Microsoft Dynamics NAV. 
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Δηθφλα 5.1: Κχξην Παξάζπξν Navision 

 

 

Σν θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη ηα εμήο κέξε: 

• Title Bar 

• Menu Bar 

• Tool Bar 

• Status Bar 

• Login Window 

 

Title Bar 

 Σν Title Bar βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. Δκθαλίδεη ην 

φλνκα ηεο εηαηξίαο ζην νπνίν εξγάδεηαη ν ρξήζηεο, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Microsoft Dynamics NAV). Τπάξρεη επίζεο έλα θνπκπί 

ειαρηζηνπνίεζεο, έλα κεγηζηνπνίεζεο/επαλαθνξάο θαη έλα θνπκπί 

θιεηζίκαηνο. 
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Δηθφλα 5.2: Γξακκή Σίηινπ 

 

 

Menu Bar 

 Σν Menu Bar βξίζθεηαη αθξηβψο θάησ απφ ην Title Bar. Απηφ ην 

component πεξηέρεη κελνχ γηα ηελ επηινγή ησλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε 

δεκηνπξγία λέαο βάζεο δεδνκέλσλ, ε ηαμηλφκεζε θαη ην θηιηξάξηζκα ησλ 

δεδνκέλσλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη 

ζχλδεζε κε ηηο πιεξνθνξίεο. 

 Οξηζκέλεο απφ ηηο επηινγέο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ βξίζθνληαη ζην 

κελνχ, αλάινγα κε ηελ ιεηηνπξγηθή πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο, 

ππάξρεη πεξίπησζε λα αιιάδνπλ ή λα απελεξγνπνηνχληαη. 

 Κάζε κελνχ κπνξεί λα πξνζπειαζηεί θάλνληαο θιηθ ζε απηφ ή 

παηψληαο ην πιήθηξν Alt ηαπηφρξνλα κε ην γξάκκα πνπ είλαη 

ππνγξακκηζκέλν. Γηα παξάδεηγκα, παηψληαο Alt+F δίλεηαη πξφζβαζε ζην 

File Menu. Πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ησλ κελνχ κπνξνχλ επίζεο λα 

πξνζπειαζηνχλ κε ηε ρξήζε πιήθηξσλ ζπληφκεπζεο. Σν Menu Bar 

πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο επηινγέο: 

• File 

• Edit 

• View 

• Tools 

• Window 

• Help 
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Δηθφλα 5.3: Μπάξα Μελνχ  

 

 

Tool Bar 

 Σν Tool Bar βξίζθεηαη αθξηβψο θάησ απφ ην Menu Bar. Πεξηέρεη κηα 

ζεηξά απφ εηθνληθά θνπκπηά ηα νπνία παξέρνπλ γξήγνξε πξφζβαζε ζε 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε επεμεξγαζία, ην θηιηξάξηζκα 

θαη ν εληνπηζκφο δεδνκέλσλ. 

 

Δηθφλα 5.4: Γξακκή Δξγαιείσλ 

 

 

Status Bar 

 Σν Status Bar βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο. Γείρλεη ην φλνκα 

θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ ελεξγνχ πεδίνπ, ηελ εκεξνκελία θαη ην ID ηνπ ρξήζηε. 

Γείρλεη επίζεο: 

• Filter - εάλ έρεη νξηζηεί θίιηξν ζηελ εκθαληδφκελε εγγξαθή. 

• INS - εάλ κηα εκθαληδφκελε εγγξαθή είλαη ζε θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο 

(ελεξγή γηα εγγξαθή). 

• Links - εάλ ππάξρεη ζχλδεζκνο γηα θάπνηα εκθαληδφκελε εγγξαθή. 

 

Δηθφλα 5.5: Μπάξα Διέγρνπ 

 

 



 

54 

Login Window 

 Δάλ νη ρξήζηεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηαπηφηεηεο (IDs θαη passwords), ην 

παξάζπξν εηζφδνπ εκθαλίδεηαη θάζε θνξά πνπ μεθηλά ην πξφγξακκα, ψζηε 

λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα κπεη ζην πξφγξακκα κε ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία. 

 

Δηθφλα 5.6: Παξάζπξν χλδεζεο 

 

 

Navigation Pane 

 Σέινο, ζην θχξην παξάζπξν θαη αξηζηεξά βξίζθεηαη ν ρεδηαζηήο 

Navigation Pane, ν νπνίνο έρεη αξθεηά θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε ιεηηνπξγίεο θαη 

επηινγέο γηα λα δηακνξθσζνχλ ηα βαζηθά κελνχ, θαζψο θαη λα δεκηνπξγεζεί 

έλα κελνχ ζπληνκεχζεσλ. Ο Navigation Pane είλαη ην θχξην κελνχ, φπνπ νη 

ζπλδέζεηο κε ηελ εθαξκνγή δηαξζξψλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θαθέινπο πνπ 

νλνκάδνληαη ζνπίηεο κελνχ. Κάζε ζνπίηα πεξηέρεη ζηνηρεία γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηκεκάησλ, φπσο ε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ε 

παξαγσγή. 
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Δηθφλα 5.7: Μπάξα Πινήγεζεο 
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Κεφάλαιο  6: Μελζτθ Περίπτωςθσ  

6.1 ενάριο 

 Ζ επηρείξεζε Cronus απνθαζίδεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ εκπνξία 

δχν λέσλ θαηεγνξηψλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία ζα αγνξάδεη ρνλδξηθά απφ 

δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο θαη ζα πσιεί ιηαληθά ζε δηάθνξνπο πειάηεο. Ζ 

πξψηε απφ απηέο είλαη πηεδνειεθηξηθά εκπνξεχκαηα θαη ε δεχηεξε ρεκηθά 

εκπνξεχκαηα.  

 Ζ επηρείξεζε, ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο, ζέιεη λα παξαθνινπζεί 

μερσξηζηά ηα απνζέκαηά ηνπο, θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απνθαζίδεη ηε 

δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ γεληθήο ινγηζηηθήο: ηνπ 20002010 γηα 

ηηο αγνξέο ησλ πηεδνειεθηξηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη ηνπ 20002020 γηα ηηο 

αγνξέο ησλ ρεκηθψλ εκπνξεπκάησλ, ελψ ν ππάξρσλ ινγαξηαζκφο 20002000 

„αγνξέο ρξήζεο εκπνξεπκάησλ‟ ζα παξαθνινπζεί ηηο αγνξέο φισλ ησλ 

ινηπψλ εκπνξεπκάησλ. Καη νη δχν απηέο θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ 

ζεσξνχληαη πςειήο θνηλσληθήο ζεκαζίαο θαη ηερλνινγηθήο πξννπηηθήο, γηα 

απηφ θαη απαιιάζζνληαη απφ ΦΠΑ. Ζ επηρείξεζε ηηο αγνξάδεη απφ δχν 

θαλάιηα αγνξψλ: πξνκεζεπηέο απφ ηε Γεξκαλία θαη πξνκεζεπηέο απφ ηελ 

Κίλα.  

 Γεκηνπξγεί ζηε ζπλέρεηα έλαλ λέν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ φςεσο ζηελ 

HSBC, απφ φπνπ ζα πιεξψλνληαη νη αγνξέο ησλ δχν απηψλ λέσλ 

θαηεγνξηψλ εκπνξεπκάησλ. ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ θαηαζέηεη 25.000 Euro 

απφ ην ηακείν.  

 Αθνινχζσο δεκηνπξγεί 4 λέεο ζεηξέο αξίζκεζεο γηα ηελ αξίζκεζε ησλ 

εκεξνινγηαθψλ άξζξσλ πνπ ζα εηζάγνληαη γηα ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ 

αγνξψλ ησλ δχν απηψλ λέσλ θαηεγνξηψλ εκπνξεπκάησλ: DRAFT_PIEZ0001 

- DRAFT_PIEZ9999 γηα ηα αξρηθά εηζαγφκελα εκεξνινγηαθά άξζξα 
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(πξφρεηξα) αγνξάο πηεδνειεθηξηθψλ εκπνξεπκάησλ, PIEZ0001-PIEZ9999 γηα 

ηα θαηαρσξνχκελα (νξηζηηθά) εκεξνινγηαθά άξζξα αγνξάο πηεδνειεθηξηθψλ 

εκπνξεπκάησλ, DRAFTCHEM0001 - DRAFTCHEM9999 γηα ηα αξρηθά 

εηζαγφκελα εκεξνινγηαθά άξζξα (πξφρεηξα) αγνξάο ρεκηθψλ εκπνξεπκάησλ, 

CHEM0001-CHEM9999 γηα ηα θαηαρσξνχκελα (νξηζηηθά) εκεξνινγηαθά 

άξζξα αγνξάο ρεκηθψλ εκπνξεπκάησλ.  

 Δπίζεο, δεκηνπξγεί δχν λέεο εηδηθέο νζφλεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

εκεξνινγηαθψλ άξζξσλ ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ αγνξψλ ησλ δχν απηψλ 

λέσλ θαηεγνξηψλ εκπνξεπκάησλ. Καη νη δχν έρνπλ πξσηνπνζεηεκέλν 

ινγαξηζκφ ηζνδχγηζεο ηνλ λέν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ νξίζζεθε 

πξνεγνπκέλσο, ελψ ε κελ πξψηε πνπ αθνξά ηηο αγνξέο πηεδνειεθηξηθψλ 

εκπνξεπκάησλ έρεη πξνθαζνξηζκέλεο ηηο ζεηξέο αξίζκεζεο DRAFT_PIEZ 

(DRAFT_PIEZ0001 - DRAFT_PIEZ9999) θαη PIEZ (PIEZ0001 - PIEZ9999), ε 

δε δεχηεξε πνπ αθνξά ηηο αγνξέο ρεκηθψλ εκπνξεπκάησλ έρεη 

πξνθαζνξηζκέλεο ηηο ζεηξέο αξίζκεζεο DRAFTCHEM (DRAFTCHEM0001 - 

DRAFTCHEM9999) θαη CHEM (CHEM0001 - CHEM9999).  

 ηε ζπλέρεηα, θαηαξηίδεηαη βαζηθφο πξνυπνινγηζκφο αγνξψλ ησλ δχν 

απηψλ λέσλ θαηεγνξηψλ εκπνξεπκάησλ: 1000 Euro αλά ηξίκελν γηα ηα 

πηεδνειεθηξηθά εκπνξεχκαηα θαη 800 Euro αλά ηξίκελν γηα ηα ρεκηθά 

εκπνξεχκαηα. Δπίζεο θαηαξηίδεηαη ν εληζρπκέλνο πξνυπνινγηζκφο αγνξψλ 

ησλ δχν απηψλ εκπνξεπκάησλ, ν νπνίνο είλαη θαηά 10% πξνζαπμεκέλνο ζε 

ζρέζε κε ην βαζηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

 Με ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ αγνξά ησλ δχν 

απηψλ λέσλ θαηεγνξηψλ εκπνξεπκάησλ αλά θαλάιη αγνξψλ λα δεκηνπξγεζεί 

λέα δηάζηαζε κε φλνκα θαλάιη αγνξψλ θαη δχν ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα 

δχν θαλάιηα αγνξψλ απφ ηα νπνία ε επηρείξεζε  πξνκεζεχεηαη ηηο δχν απηέο 

λέεο θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ: πξνκεζεπηέο απφ ηε Γεξκαλία θαη 

πξνκεζεπηέο απφ ηελ Κίλα.  

 Γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο, ψζηε ζε θάζε εηζαγσγή ινγηζηηθνχ 

άξζξνπ απεηθφληζεο κίαο αγνξάο, λα εηζάγεηαη απηφκαηα γηα ηελ παξαπάλσ 
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δηάζηαζε θαλάιη αγνξψλ ε ηηκή ηνπ θαλαιηνχ ηεο Γεξκαλίαο (απφ φπνπ 

γίλνληαη νη πεξηζζφηεξεο αγνξέο), ηελ νπνία ππάξρεη δπλαηφηεηα λα 

αιιάμνπκε εάλ ε αγνξά απηή γίλεη απφ ηελ Κίλα, φκσο είλαη ππνρξεσηηθή ε 

χπαξμε ηηκήο γηα ηε δηάζηαζε απηή.  

 Ζ επηρείξεζε θαηά ηνλ πξψην κήλα ηνπ έηνπο αγνξάδεη πηεδνειεθηξηθά 

εκπνξεχκαηα αμίαο 200 Euro απφ πξνκεζεπηέο Γεξκαλίαο θαη 150 Euro απφ 

πξνκεζεπηέο Κίλαο, ηα νπνία πιεξψλεη άκεζα ηνηο κεηξεηνίο απφ ηνλ λέν 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ νξίζζεθε πξνεγνπκέλσο.  

 Ζ επηρείξεζε θαηά ηνλ πξψην κήλα ηνπ έηνπο αγνξάδεη επίζεο ρεκηθά 

εκπνξεχκαηα αμίαο 150 Euro απφ πξνκεζεπηέο Γεξκαλίαο θαη 100 Euro απφ 

πξνκεζεπηέο Κίλαο, ηα νπνία νκνίσο πιεξψλεη άκεζα ηνηο κεηξεηνίο απφ ηνλ 

λέν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ νξίζζεθε. ηε ζπλέρεηα γίλνληαη νιεο νη 

αλαγθαίεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο (εκεξνινγηαθά άξζξα) γηα ηε ινγηζηηθή 

απεηθφληζε ησλ παξαπάλσ αγνξψλ κε ρξήζε ησλ εηδηθψλ νζνλψλ πνπ 

νξίζζεθαλ παξαπάλσ, θαη ζηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη φιεο νη εγγξαθέο 

πνπ έρνπλ γίλεη (π.ρ. ζην Ζκεξνιφγην, ζην Γεληθφ Καζνιηθφ, ζε Αλαιπηηθνχο 

Λνγαξηζκνχο). Καηά ην δεχηεξν κήλα ηνπ έηνπο επαλαιακβάλνληαη φζα 

έγηλαλ θαηά ηνλ πξψην κήλα. 

 ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε νπνία 

παξνπζηάδεη γηα κία δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν (πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ 

ρξήζηε), π.ρ. γηα έλα ζπγθεθξηκέλν κήλα ή ηξίκελν, ηηο ζπλνιηθέο αγνξέο 

πηεδνειεθηξηθψλ εκπνξεπκάησλ (ζε κία πξψηε γξακκή), ηηο ζπλνιηθέο αγνξέο 

ρεκηθψλ εκπνξεπκάησλ (ζε κία δεχηεξε γξακκή) θαη ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ 

εκπνξεπκάησλ (= άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ δχν ζπληζησζψλ) (ζε κία ηξίηε 

γξακκή). Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ γξακκέο ε νηθνλνκηθή απηή θαηάζηαζε έρεη 

δχν ζηήιεο: ε πξψηε πεξηέρεη ην θαζαξφ πνζφ θαη ε δεχηεξε ην πνζφ εάλ 

ππήξρε θαη ΦΠΑ 20% (φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο αλαθέξζεθε ζην 

βήκα 1, επεηδή νη δχν απηέο θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ ζεσξνχληαη πςειήο 

θνηλσληθήο ζεκαζίαο θαη ηερλνινγηθήο πξννπηηθήο απαιιάζζνληαη απφ 

ΦΠΑ). 
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 Σέινο, δεκηνπξγείηαη έλα κνληέιν αλάιπζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη γηα 

θάζε ηξίκελν ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο αγνξάο ηφζν ησλ πηεδνειεθηξηθψλ φζν 

θαη ησλ ρεκηθψλ απηψλ λέσλ εκπνξεπκάησλ αλά θαλάιη αγνξάο θαη 

πνιπδηάζηαηε αλάιπζε κε βάζε ην κνληέιν απηφ (αγνξέο πηεδνειεθηξηθψλ θαη 

ρεκηθψλ εκπνξεπκάησλ αλά θαλάιη δηαλνκήο γηα θάζε ηξίκελν, ή αλά ηξίκελν 

γηα θάζε θαλάιη δηαλνκήο). 

 

6.2 Τλοποίθςθ εναρίου 

 Γηα λα κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα παξαθνινπζεί ηα απνζέκαηα ησλ 

πξντφλησλ ηεο (πηεδνειεθηξηθά, ρεκηθά) μερσξηζηά, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία 

δπν λέσλ ινγαξηαζκψλ. Οη λένη απηνί ινγαξηαζκνί είλαη: 

 Πηεδνειεθηξηθά Δκπνξεχκαηα: 20002010. 

 Υεκηθά Δκπνξεχκαηα: 20002020. 

 Δλψ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξντφλησλ γίλεηαη 

ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 20002000 (Αγνξέο ρξήζεο εκπνξεπκάησλ), ν 

νπνίνο παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ήδε ζην ινγηζηηθφ ζρέδην ηεο επηρείξεζεο 

(εηθφλα 6.1).  

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.1: Λνγαξηαζκφο 20002000 
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Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δπν λέσλ ινγαξηαζκψλ αθνινπζείηαη ε δηαδξνκή:  

Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε -> Γεληθή Λνγηζηηθή -> Λνγηζηηθό ρέδην 

Αθνχ έγηλε έιεγρνο φηη ππάξρνπλ νη 1βάζκηνη, 2βαζκηνη θαη 3βαζκηνη 

ινγαξηαζκνί έγηλε ε δεκηνπξγία ησλ δπν λέσλ ινγαξηαζκψλ, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα 6.2. 

Δηθφλα 6.2: . Λνγαξηαζκνί 20002010, 20002020 
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ηε ζπλέρεηα, φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν παξάζπξν, αθνινπζψληαο ηε 

δηαδξνκή Λνγαξηαζκόο -> Καξηέια, κπνξνχκε λα δνχκε ηελ θαξηέια ηνπ 

θάζε ινγαξηαζκνχ (εηθφλα 6.3). 

Δηθφλα 6.3: Καξηέια Λνγαξηαζκψλ 

 

 

 Ζ πιεξσκή ησλ αγνξψλ ησλ δπν απηψλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ 

εηαηξία, ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ έλα ινγαξηαζκφ φςεσο, ηεο ηξάπεδαο 

HSBC. Πξηλ γίλεη ε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ, γίλεηαη έιεγρνο γηα ην 

εάλ ππάξρεη νκάδα θαηαρψξεζεο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ φςεσο, απφ ηε 

δηαδξνκή: Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε -> Παξακεηξνπνίεζε -> Οκάδεο 

Καηαρωξήζεωλ -> Σξαπεδηθόο Λνγαξηαζκόο (εηθφλα 6.4). 

 

 

Δηθφλα 6.4: Οκάδα Καηαρψξεζεο ςεσο 
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 πσο παξαηεξείηαη ζην παξαπάλσ παξάζπξν, ππάξρεη ε Ο.Κ (Οκάδα 

Καηαρψξεζεο) Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ςεσο, κε αληίζηνηρν ινγηζηηθφ 

ινγαξηαζκφ 38030000 (πνπ παξαθνινπζεί ηα δηαζέζηκα ζε φινπο ηνπο 

ινγαξηαζκνχο φςεσο ηεο επηρείξεζεο). Δπηιέγνληαο ην ινγαξηαζκφ, 

παξνπζηάδεηαη απηφο ζην ινγηζηηθφ ζρέδην ηεο επηρείξεζεο (εηθφλα 6.5). 

Δηθφλα 6.5: Λνγαξηαζκφο «Καηαζέζεηο ςεσο» ζην Λνγηζηηθφ ρέδην 

 

 Αθνχ ππάξρεη ε Ο.Κ. Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ςεσο (κέζσ ηεο 

νπνίαο ζπλδένληαη φινη νη ινγαξηαζκνί φςεσο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ γεληθή 
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ινγηζηηθή), πξνρσξάκε ζηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ καο ινγαξηαζκνχ φςεσο 

ζηελ ηξάπεδαο HSBC, αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή: Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε -> 

Δηαρείξηζε Σακεηαθήο Ρεπζηόηεηαο -> Σξαπεδηθνί Λνγαξηαζκνί 

 ηελ θαξηέια γεληθά ηνπ ινγαξηαζκνχ ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία, 

φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ εηθφλα 6.6. 

 

Δηθφλα 6.6: Καξηέια «Γεληθά» Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ 

 

 

 ηε ζπλέρεηα, ζηελ θαξηέια θαηαρψξεζε γίλεηαη ζχλδεζή ηνπ κε ηελ 

Οκάδα Καηαρψξεζεο Σξαπεδψλ ςεσο (ζπλεπψο γηα θάζε 

θαηάζεζε/αλάιεςε απφ απηφλ δεκηνπξγείηαη θαη θαηαρσξείηαη απηφκαηα ην 

αληίζηνηρν ινγηζηηθφ άξζξν) (εηθφλα 6.7). 

 

 

Δηθφλα 6.7: χλδεζε Λνγαξηαζκνχ κε Ο.Κ. Σξαπεδψλ 
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 Κάλνληαο πξνβνιή νιφθιεξνπ ηνπ θαηαιφγνπ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ (απφ Σξαπεδηθφο Λνγαξηαζκφο/Καηάινγνο), παξαηεξείηαη φηη 

ηειηθά ν ινγαξηαζκφο φςεσο HSBC έρεη δεκηνπξγεζεί (εηθφλα 6.8). 

Δηθφλα 6.8: Λνγαξηαζκφο ςεσο HSBC 

 

 

 ην ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο HSBC πνπ δεκηνπξγήζεθε, ε επηρείξεζε 

θαηαζέηεη 25.000€, ηα νπνία πήξε απφ ην ηακείν. Γηα ηελ εηζαγσγή απηήο ηεο 
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θαηάζεζεο αθνινπζείηαη ε δηαδξνκή: Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε -> Γεληθή 

Λνγηζηηθή -> Εγγξαθέο Λνγηζηηθήο (κπνξνχκε θαη απφ Γηαρείξηζε Σακεηαθψλ 

Πιεξσκψλ/ Δγγξαθέο Πιεξσκψλ ή Δγγξαθέο Δηζπξάμεσλ, νζφλε Σξάπεδα) 

θαη επηιέγνληαο ηνλ θαηάινγν Γεληθά (ΓΔΝ), πξαγκαηνπνηνχκε ηηο 

ρξενπηζηψζεηο (εηθφλα 6.9). 

Δηθφλα 6.9: Καηάινγνο Πξφηππσλ Δγγξαθψλ 

 

 

 πσο παξαηεξείηαη θαη ζηελ εηθφλα 6.10, ην ηακείν (38000000) 

πηζηψλεηαη κε 25.000€, ελψ ν ινγαξηαζκφο φςεσο (Β010) ρξεψλεηαη κε ην 

αληίζηνηρν πνζφ (= ινγαξηαζκφο ηζνδχγηζεο). 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.10: Υξενπηζηψζεηο Σακείνπ – Λνγαξηαζκνχ ςεσο (Ηζνδχγηζε) 
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 Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη κε δχν γξακκέο (κία γηα ηελ ρξέσζε θαη κία 

γηα ηελ πίζησζε) ρσξίο ηελ ρξήζε ινγαξηαζκνχ ηζνδχγηζεο (εηθφλα 6.11). 

Δηθφλα 6.11: Υξεσπηζηψζεηο Σακείνπ – Λνγαξηαζκνχ ςεσο 

 

 

 Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ εγγξαθψλ, παξνπζηάδεηαη αληίζηνηρν 

κήλπκα γηα ηελ επηηπρία ηεο θαηαρψξεζεο (εηθφλα 6.12). 

 

Δηθφλα 6.12: Δπηηπρία Καηαρψξεζεο Δγγξαθψλ 
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 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κπνξνχκε λα 

ειέγμνπκε ην ινγηζηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ηακείνπ, ην ζπγθεθξηκέλν ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ, θαη επίζεο ην εκεξνιφγην (γηα λα ειέγμνπκε ηελ απηφκαηα 

δεκηνπξγεζείζα ζρεηηθή ινγηζηηθή εγγξαθή). Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εκεξνινγίνπ 

αθνινπζνχληαη, ηα εμήο βήκαηα: Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε -> Γεληθή Λνγηζηηθή -> 

Ιζηνξηθό -> Αξρείν Καηαρωξήζεωλ 

 ην εκεξνιφγην πνπ εκθαλίδεηαη, βιέπνπκε φηη εκθαλίδεηαη ηειεπηαία ε 

απηφκαηα δεκηνπξγεζείζα ινγηζηηθή εγγξαθή ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ηεο 

παξαπάλσ θαηάζεζεο (εηθφλα 6.13) 

Δηθφλα 6.13: Ζκεξνιφγην  
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 ηε ζπλέρεηα αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή, ε νπνία θαίλεηαη ζην 

παξάζπξν ηεο εηθφλαο 6.13 Αξρείν Καηαρωξήζεωλ -> Εγγξαθέο Γ/Λ 

βιέπνπκε ηελ πιήξε εηθφλα ηνπ ζρεηηθνχ εκεξνινγηαθνχ άξζξνπ (εηθφλα 

6.14).  

Δηθφλα 6.14: Γεληθφ Καζνιηθφ 

 

 

 Σέινο, πεγαίλνληαο ζην Λνγηζηηθφ ρέδην ηεο επηρείξεζεο, θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ζηνλ ινγηζηηθφ ινγαξηαζκφ παξαθνινχζεζεο ζπλνιηθά ησλ 

ινγαξηαζκψλ φςεσο ηεο επηρείξεζεο, βιέπνπκε ηηο θηλήζεηο (ρξενπηζηψζεηο) 

ηνπ: Λνγαξηαζκόο -> Εγγξαθέο Καζνιηθνύ θαη ηειεπηαία θαίλεηαη ε ρξέσζή 

ηνπ ιφγσ ηεο παξαπάλσ θαηάζεζεο (εηθφλα 6.15). 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.15: Καηαρσξήζεηο Λνγηζηηθνχ Λνγαξηαζκνχ πνπ Παξαθνινπζεί 

πλνιηθά ηνπο Λνγαξηαζκνχο ςεσο ηεο Δπηρείξεζεο 
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 Γηα ηελ αξίζκεζε ησλ εκεξνινγηαθψλ άξζξσλ πνπ ζα εηζάγνληαη γηα 

ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ αγνξψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, δεκηνπξγνχληαη νη 

αθφινπζεο ηέζζεξεηο λέεο ζεηξέο αξίζκεζεο: 

 (Πξφρεηξα) Ζκεξνινγηαθά Άξζξα Αγνξάο Πηεδνειεθηξηθψλ: 

DRAFT_PIEZ0001- DRAFT_PIEZ9999. 

 (Οξηζηηθά) Ζκεξνινγηαθά Άξζξα Αγνξάο Πηεδνειεθηξηθψλ: PIEZ0001 - 

PIEZ9999. 

 (Πξφρεηξα) Ζκεξνινγηαθά Άξζξα Αγνξάο Υεκηθψλ: DRAFTCHEM0001 

- DRAFTCHEM9999. 

 (Οξηζηηθά) Ζκεξνινγηαθά Άξζξα Αγνξάο Υεκηθψλ: CHEM0001 - 

CHEM9999. 

 Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζεηξέο απηέο αξίζκεζεο, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ ηα εμήο βήκαηα (εηθφλα 6.16): 

Δηαρείξηζε -> Παξακεηξνπνίεζε Εθαξκνγώλ -> Γεληθά -> Αξ. εηξάο -> Αξ. 

εηξάο 

 

Δηθφλα 6.16: εηξέο Αξίζκεζεο 
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 Γηα ηηο ζεηξέο απηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ έρνπλ ηζεθαξηζηεί θαη νη 

επηινγέο γηα πξνεπηιεγκέλε θαη ρεηξνθίλεηε αξίζκεζε, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο default γηα θάπνηα αξίζκεζε (απηφ ζα νξηζζεί θαηά 

ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζρεηηθψλ εηδηθψλ νζνλψλ – πξνηχπσλ θαη δεζκψλ), αιιά 

θαη λα κπνξεί ν ρξήζηεο ρεηξνθίλεηα λα βάιεη κηα δηθή ηνπ αξίζκεζε αληί ηεο 

πξνηεηλφκελεο απφ απηέο. 

 Γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ εκεξνινγηαθψλ άξζξσλ ινγηζηηθήο 

απεηθφληζεο ησλ αγνξψλ ησλ δπν λέσλ πξντφλησλ, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία 

δπν λέσλ εηδηθψλ νζνλψλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ πξν ηνπνζεηεκέλν ινγαξηαζκφ 

ηζνδχγηζεο ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ φςεσο HSBC θαη θάπνηεο ζεηξέο 

αξίζκεζεο (= ηηο παξαπάλσ νξηζζείζεο). 

 Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη λέεο νζφλεο, ζα πξέπεη αξρηθά λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη αληίζηνηρνη θσδηθνί αηηηνινγίαο, αθνινπζψληαο ηε 

δηαδξνκή: Οηθ. Δηαρείξηζε -> Παξακεηξνπνίεζε -> Κωδ. Ιρλειαζηκόηεηαο -> 

Κωδ. Αηηηνινγίαο, φπσο παξαηεξείηαη ζηελ εηθφλα 6.17, έρνπλ γίλεη δπν 

θσδηθνί αηηηνινγίαο, έλαο γηα θάζε πξντφλ. 

Δηθφλα 6.17: Κσδηθνί Αηηηνινγίαο 
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 ηε ζπλέρεηα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δπν λέσλ εηδηθψλ νζνλψλ (πνπ 

ζην πεξηβάιινλ απηφ νλνκάδνληαη πξφηππα εγγξαθψλ), αθνινπζνχληαη ηα 

εμήο βήκαηα: Οηθ. Δηαρείξηζε -> Παξακεηξνπνίεζε -> Γεληθά -> Πξόηππα 

Εγγξαθώλ (εηθφλα 6.18) 

 

Δηθφλα 6.18: Δηδηθέο Οζφλεο 

 

 

φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα έρνπλ δεκηνπξγεζεί δπν εηδηθέο νζφλεο (ΠΗΔΕ, 

ΥΖΜ) κηα γηα θάζε εκπφξεπκα. Γηα θάζε κία απφ απηέο κπνξνχλ λα 
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δεκηνπξγεζνχλ δέζκεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ππαιιήινπο ππεπζχλνπο γηα ηελ 

εηζαγσγή ινγηζηηθψλ άξζξσλ: Πξόηππν ->Δέζκεο 

 ην ζεκείν απηφ ε επηρείξεζε επηζπκεί ηε δεκηνπξγία δπν 

πξνυπνινγηζκψλ γηα ηηο αγνξέο ησλ δχν απηψλ λέσλ θαηεγνξηψλ 

εκπνξεπκάησλ (βαζηθφο, εληζρπκέλνο). Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

πξνυπνινγηζκνί ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηα εμήο βήκαηα: Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε 

-> Γεληθή Λνγηζηηθή -> Πξνϋπνινγηζκνί ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη έλαο θσδηθφο 

θαη κηα πεξηγξαθή, θαη ΟΚ (εηθφλα 6.19). 

 

Δηθφλα 6.19: Πξνυπνινγηζκνί 

 

 

 ηελ θαξηέια Γεληθά, ηνπ βαζηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πηεδνειεθηξηθψλ 

θαη ρεκηθψλ, ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία (νξηζκφο γξακκψλ θαη ζηειψλ) 

πνπ θαίλνληαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα (εηθφλα 6.20). 

 

 

 

Δηθφλα 6.20: Καξηέια Γεληθά Βαζηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
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ηελ θαξηέια θίιηξα ηνπ βαζηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζπκπιεξψλνληαη: 

 Ζκεξνκελία: ιν ην έηνο 2011, ζην νπνίν δνπιεχνπκε. 

 Λνγ. Λνγηζηηθήο: Οη ινγαξηαζκνί ησλ δπν πξντφλησλ. 

ελψ φπσο παξαηεξείηαη ζηελ εηθφλα 6.21, έρεη επηιερζεί σο ρξνληθφ βήκα ην 

ηξίκελν, θαη ζε θάζε ηξίκελν γηα ηα πηεδνειεθηξηθά γίλεηαη θαηαρψξεζε 

1.000€, ελψ γηα ηα ρεκηθά 800€. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ν 

πξνυπνινγηζκφο ησλ πηεδνειεθηξηθψλ ζε εηήζηα βάζε λα θζάλεη ηηο 4.000€, 

ελψ ησλ ρεκηθψλ ηηο 3.200€. 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.21: Καξηέια Φίιηξα Βαζηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
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 Δπηιέγνληαο ην πνζφ ηνπ θάζε κήλα, κπνξνχκε λα δνχκε ην 

αληίζηνηρν budget entry (= πξνυπνινγηζηηθή εγγξαθή), ελψ επηιέγνληαο ην 

πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα θάζε ινγαξηαζκφ, βιέπνπκε φιεο ηηο 

πξνυπνινγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ (εηθφλεο 6.22, 6.23 θαη 6.24). 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.22: Πξνυπνινγηζηηθή Δγγξαθή 
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Δηθφλα 6.23: Δγγξαθέο Πξνυπνινγηζκνχ Πηεδνειεθηξηθψλ 

 

 

Δηθφλα 6.24: Δγγξαθέο Πξνυπνινγηζκνχ Υεκηθψλ 
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 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηνπ Δληζρπκέλνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ, κε αληηγξαθή ηνπ βαζηθνχ θαη πξνζαχμεζεο ηνπ θαηά 

10%. Γηα λα γίλεη ε αληηγξαθή ηνπ βαζηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα 

γίλεη ην εμήο: Λεηηνπξγίεο -> Αληηγξαθή Πξνϋπνινγηζκνύ, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 6.25. 

 

Δηθφλεο 6.25: Πνξεία Αληηγξαθήο Βαζηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

 

 

 Καηά ηελ αληηγξαθή, ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, απφ ηνλ νπνίν ζα αληηγξαθνχλ ηα ζηνηρεία, φζν θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ νπνίν ζα αληηγξαθνχλ ηα ελ ιφγσ 

ζηνηρεία. Σέινο, δειψλεηαη ν ζπληειεζηήο πξνζαχμεζεο θαη ν ηχπνο 

ζηξνγγπινπνίεζεο (εηθφλα 6.26). 

 

 

Δηθφλα 6.26: Αληηγξαθή Βαζηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
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 Παηψληαο ΟΚ, γίλεηαη εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εάλ επηζπκνχκε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αληηγξαθή (εηθφλα 6.27) θαη ζε πεξίπησζε ζεηηθήο 

απάληεζεο, εκθαλίδεηαη κήλπκα γηα ηελ επηηπρία ηεο αληηγξαθήο (εηθφλα 

6.28). 

 

Δηθφλα 6.27: Μήλπκα Δξψηεζεο Αληηγξαθήο Πξνυπνινγηζκνχ 
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Δηθφλα 6.28: Μήλπκα Δπηηπρίαο Αληηγξαθήο Πξνυπνινγηζκνχ 

 

 

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, εκθαλίδνπκε 

ηνλ εληζρπκέλν πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο θαίλεηαη λα είλαη πξνζαπμεκέλνο 

θαηά 10% ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ (εηθφλα 6.29). 

 

Δηθφλα 6.29: Δληζρπκέλνο Πξνυπνινγηζκφο 

 

 

 Γηα λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα παξαθνινπζεί ηηο δαπάλεο γηα ηελ 

αγνξά ησλ λέσλ εκπνξεπκάησλ, αλά θαλάιη αγνξψλ (ηα βαζηθά είλαη 

Γεξκαλία θαη Κίλα), πξνρσξά ζηε δεκηνπξγία ζρεηηθήο λέαο δηάζηαζεο θαη 
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νξηζκνχ ησλ ηηκψλ ηεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα δπν θαλάιηα αγνξψλ. Γηα 

λα δεκηνπξγεζεί ε λέα απηή δηάζηαζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε εμήο 

δηαδξνκή: Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε -> Παξακεηξνπνίεζε -> Δηαζηάζεηο -> 

Δηαζηάζεηο (εηθφλα 6.30). 

 

Δηθφλα 6.30: Γηαζηάζεηο 

 

 

 Γηα λα νξηζηνχλ νη ηηκέο ησλ δηαζηάζεσλ, γηα θάζε δηάζηαζε, ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ ηα εμήο βήκαηα: Δηαζηάζεηο -> Κωδ. Δηαζηάζεωλ, φπνπ 

νξίδνληαη ηα δπν δηαθνξεηηθά θαλάιηα (εηθφλα 6.31). 

 

Δηθφλα 6.31: Κσδηθνί Γηαζηάζεσλ 
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 Γηα λα γίλεηαη απηφκαηε εηζαγσγή ε ηηκή „Γεξκαλία‟ ζην θαλάιη αγνξά 

θάζε θνξά πνπ εηζάγεηαη ινγηζηηθφ άξζξν απεηθφληζεο κηαο αγνξάο, ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο.  

 Απφ ην ινγηζηηθφ ζρέδην θαη επηιέγνληαο ηνπο δπν ινγαξηαζκνχο θαη 

αθνινπζψληαο γηα ηνλ θαζέλα ηα εμήο βήκαηα: Λνγαξηαζκόο -> 

Δηαζηάζεηο/Οξηζκόο Δηαζηάζεωλ, ζπκπιεξψλνπκε ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ γηα 

ην θαλάιη αγνξψλ σο αξρηθή πξνεπηιεγκέλε ηηκή (default) ην θαλάιη ηεο 

Γεξκαλίαο, θαη νξίδνληαο επίζεο φηη θάζε εγγξαθή ζηνλ ινγαξηαζκφ απηφ ζα 

πξέπεη λα έρεη ππνρξεσηηθά ηηκή γηα ηελ δηάζηαζε θαλάιη αγνξψλ (εηθφλεο 

6.32 θαη 6.33). 

 

Δηθφλα 6.32: Καξηέια Γηαζηάζεσλ 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.33: Καλάιη Αγνξψλ 
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 ηελ αξρή ηνπ έηνπο, ηνλ πξψην κήλα, ε επηρείξεζε θάλεη αγνξέο 

πηεδνειεθηξηθψλ ηφζν απφ πξνκεζεπηέο ηεο Γεξκαλίαο φζν θαη απφ 

πξνκεζεπηέο ηεο Κίλαο, νη νπνίεο πιεξψλνληαη ηνηο κεηξεηνίο απφ ηνλ 

ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο HSBC. Γηα λα εηζαρζνχλ νη εγγξαθέο απηψλ ησλ 

αγνξψλ, αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδξνκή (ρξεζηκνπνηνχκε ηηο εηδηθέο 

νζφλεο πνπ ζρεδηάζακε παξαπάλσ): Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε -> Γεληθή 

Λνγηζηηθή -> Εγγξαθέο Λνγηζηηθήο, φπσο παξαηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ησλ 

πξντφλησλ ρξεψλεηαη κε ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ αγνξψλ, ελψ ζην 

ινγαξηαζκφ ηζνδχγηζεο βξίζθεηαη ν ινγαξηαζκφο φςεσο ηεο HSBC. ε θάζε 

εγγξαθή έρεη νξηζηεί ε δηάζηαζε (θαλάιη αγνξψλ), κέζσ ηεο δηαδξνκήο 

Γξακκή -> Δηαζηάζεηο (εηθφλεο 6.34 θαη 6.35)  

 

 

 

Δηθφλα 6.34: Υξενπηζηψζεηο Λνγαξηαζκψλ  
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Δηθφλα 6.35: Γξακκή Καηαρψξεζεο 

 

 

 ηελ πξψηε πεξίπησζε πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6.35, έρεη νξηζηεί σο 

δηάζηαζε ην θαλάιη αγνξψλ ηεο Γεξκαλίαο, ελψ ζηε δεχηεξε ην θαλάιη 

αγνξψλ ηεο Κίλαο. 

 Γηα λα θαηαρσξεζνχλ νη εγγξαθέο, ζα πξέπεη απφ ην παξάζπξν ησλ 

ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, λα γίλεη: Καηαρώξεζε -> Καηαρώξεζε (εηθφλα 6.36) 

 

Δηθφλα 6.36: Καηαρψξεζε Λνγηζηηθψλ Δγγξαθψλ 
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 Μφιηο επηιερζεί ε θαηαρψξεζε, παξνπζηάδεηαη έλα κήλπκα γηα ην εάλ 

ζέινπκε λα γίλεη ε θαηαρψξεζε θαη ζε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο 

εκγαλίδεηαη κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο θαηαρψξεζεο (εηθφλεο 6.37 θαη 6.38). 

 

Δηθφλα 6.37: Μήλπκα Δπηβεβαίσζεο Καηαρψξεζεο 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.38: Δπηηπρήο Καηαρψξεζε 
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Γηα λα επηβεβαησζεί ε φιε δηαδηθαζία, ειέγρεηαη ην εκεξνιφγην, ην γεληθφ 

θαζνιηθφ αιιά θαη νη θηλήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, αιιά θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ ινγηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ ην ινγηζηηθφ ζρέδην. Γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ εκεξνινγίνπ, αθνινπζνχληαη, ηα εμήο βήκαηα: Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε -> 

Γεληθή Λνγηζηηθή -> Ιζηνξηθό -> Αξρείν Καηαρωξήζεωλ (εηθφλα 6.39). 

 

Δηθφλα 6.39: Ζκεξνιφγην 

 

 

 ην εκεξνιφγην πνπ εκθαλίδεηαη, ε ηειεπηαία εγγξαθή είλαη απηή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή, ε νπνία 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6.39: Αξρείν Καηαρωξήζεωλ -> Εγγξαθέο Γ/Λ, 

βιέπνπκε ηα απηφκαηα δεκηνπξγεζέληα ινγηζηηθά άξζξα (εηθφλα 6.40). 

Δηθφλα 6.40: Γεληθφ Καζνιηθφ 
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 Σέινο, πεγαίλνληαο ζην Λνγηζηηθφ ρέδην ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

θαξηέια ηνπ ινγαξηαζκνχ αγνξψλ πηεδνειεθηξηθψλ θαίλεηαη ην ππφινηπν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ λα είλαη 350€ (εηθφλα 6.41). 

 

Δηθφλα 6.41: Τπφινηπν Λνγαξηαζκνχ Πηεδνειεθηξηθψλ 

 

 

 Δπηιέγνληαο ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ θαίλνληαη νη θηλήζεηο 

απηνχ, φπσο ζηελ εηθφλα 6.42. 

 

Δηθφλα 6.42: Κηλήζεηο Λνγαξηαζκνχ Πηεδνειεθηξηθψλ 
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Σνλ πξψην κήλα ε επηρείξεζε εθηφο απφ πηεδνειεθηξηθά αγνξάδεη θαη ρεκηθά 

εκπνξεχκαηα, ηα νπνία πιεξψλνληαη θαη απηά κεηξεηνίο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ. Γηα λα γίλνπλ νη εγγξαθέο απηψλ ησλ αγνξψλ αθνινπζείηαη ε 

εμήο δηαδξνκή: Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε - >Γεληθή Λνγηζηηθή -> Εγγξαθέο 

Λνγηζηηθήο (εηθφλα 6.43). 

 

Δηθφλα 6.43: Δγγξαθέο Γεληθήο Λνγηζηηθήο 
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πσο παξαηεξείηαη ζηελ εηθφλα 6.43, ν ινγαξηαζκφο ησλ ρεκηθψλ 

ρξεψλεηαη, ελψ ζην ινγαξηαζκφ ηζνδχγηζεο βξίζθεηαη ν ινγαξηαζκφο φςεσο 

ηεο HSBC. 

 ηελ πξψηε πεξίπησζε πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6.44, έρεη νξηζηεί σο 

δηάζηαζε ην θαλάιη αγνξψλ ηεο Γεξκαλίαο, ελψ ζηε δεχηεξε ην θαλάιη 

αγνξψλ ηεο Κίλαο. 

 

Δηθφλα 6.44: Καηαρσξήζεηο γηα Γεξκαλία θαη Κίλα 

 

 Γηα λα θαηαζσξεζνχλ νη εγγξαθέο, ζα πξέπεη απφ ην παξάζπξν ησλ 

εγγξαθψλ, λα γίλεη Καηαρώξεζε ->Καηαρώξεζε. 

 Μφιηο επηιερζεί ε θαηαρψξεζε, παξνπζηάδεηαη έλα κήλπκα γηα ην εάλ 

ζέινπκε λα γίλεη ε θαηαρψξεζε θαη ζε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο 

εκθαλίδεηαη κήλπκα επηβεβαίσζεο (εηθφλεο 6.45 θαη 6.46). 
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Δηθφλα 6.45: Δπηβεβαίσζε Καηαρψξεζεο 

 

 

Δηθφλα 6.46: Δπηηπρία Καηαρψξεζεο 

 

 

 Γηα λα επηβεβαησζεί ε φιε δηαδηθαζία, ειέγρεηαη ην εκεξνιφγην, ην 

γεληθφ θαζνιηθφ αιιά θαη νη θηλήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, αιιά θαη 

ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ ην ινγηζηηθφ ζρέδην. Γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ εκεξνινγίνπ, αθνινπζνχληαη, ηα εμήο βήκαηα Οηθνλνκηθή 

Δηαρείξηζε -> Γεληθή Λνγηζηηθή -> Ιζηνξηθό -> Αξρείν Καηαρωξήζεωλ 

 ην εκεξνιφγην πνπ εκθαλίδεηαη, ε ηειεπηαία εγγξαθή είλαη απηή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε (εηθφλα 6.47). 
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Δηθφλα 6.47: Ζκεξνιφγην 

 

 

 ηε ζπλέρεηα αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή, ε νπνία θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 6.47 Αξρείν Καηαρωξήζεωλ -> Εγγξαθέο Γ/Λ βιέπνπκε ηηο αληίζηνηρεο 

εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο (εηθφλα 6.48). 

 

Δηθφλα 6.48: Γεληθφ Καζνιηθφ 
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 Σέινο, πεγαίλνληαο ζην Λνγηζηηθφ ρέδην ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

θαξηέια ηνπ ινγαξηαζκνχ αγνξψλ πηεδνειεθηξηθψλ θαίλεηαη ην ππφινηπν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ λα είλαη 250€. Δπηιέγνληαο ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 

θαίλνληαη νη θηλήζεηο απηνχ, φπσο βιέπνπκε ζηελ εηθφλα 6.49. 

 

Δηθφλα 6.49: Κηλήζεηο Λνγαξηαζκνχ Πηεδνειεθηξηθψλ 

 

 

 Σν δεχηεξν κήλα ηνπ έηνπο γίλνληαη αθξηβψο νη ίδηεο αγνξέο κε ηνλ 

πξψην κήλα, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη νη ίδηεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

κε πξηλ, αιιά ζην κήλα Φεβξνπάξην. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη ηα 

ίδηα κε ηα βήκαηα ζηα εξσηήκαηα 9 θαη 10.  

 ην ζεκείν απηφ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

ε νπνία ζα παξνπζηάδεη γηα κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ηηο ζπλνιηθέο 

αγνξέο ρεκηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ εκπνξεπκάησλ. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ 

ηα εμήο βήκαηα: Οηθ. Δηαρείξηζε -> Γεληθή Λνγηζηηθή -> Αλάιπζε & Αλαθνξέο -

> Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αθνχ δεκηνπξγεζεί ην φλνκα ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο, θαη ΟΚ, ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη (= 

πεξηερφκελν γξακκψλ) φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6.50. 
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Δηθφλα 6.50: Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε 

 

 

Γηα λα νξηζηνχλ νη ζηήιεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πάκε ζην Λεηηνπξγίεο -

> Δηάηαμε ηειώλ (εηθφλα 6.51). 

 

Δηθφλα 6.51: Γεκηνπξγία ηειψλ 

 

 

 Ζ δηάηαμε ζηειψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε νλνκάδεηαη „πγθξηηηθά‟, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6.52. 
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Δηθφλα 6.52: Γηάηαμε ηειψλ 

 

 

 ηελ εηθφλα 6.53 θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα πεδία ηεο δηάηαμεο ζηειψλ, 

φπνπ σο ζηήιεο έρνπλ νξηζηεί ην Καζαξφ Πνζφ, αιιά θαη ην Πνζφ κε ην ΦΠΑ 

20%. 

 

Δηθφλα 6.53: Γηάηαμε ηειψλ 
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 ηνλ πίλαθα 6.54 παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηνλ πξψην κήλα, ην δεχηεξν κήλα, ηνλ ηξίην κήλα (ζηνλ νπνίν 

δελ έρεη γίλεη θακία εγγξαθή) θαη ην πξψην ηξίκελν ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δηθφλα 6.54: Δπηζθφπεζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 

Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε 1νπ Μήλα 

 

 

Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε 2νπ Μήλα 
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Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε 3νπ Μήλα 

 

 

Οηθνλνκηθή 1νπ Σξηκήλνπ 

 

 πσο παξαηεξείηαη, ηα πνζά ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηφζν αλά 

κήλα, φζν θαη ηνπ ηξηκήλνπ είλαη ίδηα κε ηα πνζά πνπ εηζήρζεζαλ ζηα 

εξσηήκαηα 9, 10 θαη 11, απφ ηηο ρξενπηζηψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ 

ινγαξηαζκψλ. 



 

96 

 Ζ επηρείξεζε εθηφο ησλ παξαπάλσ, ρξεηάδεηαη έλα κνληέιν αλάιπζεο, 

ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη γηα θάζε ηξίκελν ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο αγνξάο 

ηφζν ησλ πηεδνειεθηξηθψλ φζν θαη ησλ ρεκηθψλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

κνληέινπ αλάιπζεο, αθνινπζνχληαη ηα εμήο βήκαηα: Οηθ. Δηαρείξηζε -> 

Παξακεηξνπνίεζε -> Δηαζηάζεηο -> Μνληέια Αλάιπζεο 

 ηελ εηθφλα 6.55 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ 

ζην κνληέιν αλάιπζεο. 

 

Δηθφλα 6.55: Γαπάλεο Αγνξάο Δκπνξεπκάησλ 

 

Καξηέια Γεληθά Μνληέινπ Αλάιπζεο 

 

 

Καξηέια Δηαζηάζεηο Μνληέινπ Αλάιπζεο 
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 Σέινο, απφ ηελ θαξηέια γεληθά ηνπ κνληέινπ αλάιπζεο, επηιέγεηαη ην 

Δλεκέξσζε, ψζηε λα ελεκεξσζεί ην λέν κνληέιν (εηθφλα 6.56). 

 

Δηθφλα 6.56: Δλεκέξσζε Μνληέινπ Αλάιπζεο 

 

 

 Σέινο, πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα πνιπδηάζηαηε αλάιπζε κε βάζε 

ην παξαπάλσ λέν κνληέιν αλάιπζεο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο πνιπδηάζηαηεο 

αλάιπζεο, αθνινπζνχληαη ηα εμήο βήκαηα: Οηθ. Δηαρείξηζε -> Γεληθή 

Λνγηζηηθή -> Αλάιπζε & Αλαθνξέο -> Αλάιπζε βάζεη Δηαζηάζεωλ (εηθφλα 

6.57) 
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Δηθφλα 6.57: Πνιπδηάζηαζε Αλάιπζε βάζεη Σξηκήλσλ 

 

 

 ην κνληέιν απηφ έρνπλ επηιερζεί σο ζηήιεο: πεξίνδνο, θαη θάησ 

αξηζηεξά ην ηξίκελν σο ρξνληθφ βήκα. Έηζη, φπσο θαη ζε πξνεγνχκελα 

εξσηήκαηα βιέπνπκε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πηεδνειεθηξηθψλ λα αλέξρεηαη 

ζηα 700€, ελψ ησλ ρεκηθψλ ζηα 500€. 

 Αιιάδνληεο ηηο ζηήιεο θαη νξίδνληαο απηέο λα παξνπζηάδνπλ ηα 

θαλάιηα αγνξψλ, πάιη αλά ηξίκελν, παξαηεξνχληαη πάιη ηα ίδηα πνζά, αιιά 

απφ άιιε νπηηθή γσλία (εηθφλα 6.58). 
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Δηθφλα 6.58: Πνιπδηάζηαζε Αλάιπζε βάζεη Καλαιηψλ Γηαλνκήο 
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υμπεράςματα  
 ε φιν ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλε νξνινγία γηα ηελ 

απνηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ (εζφδσλ, εμφδσλ, απνζβέζεσλ, 

ινγαξηαζκψλ, θαηαζηάζεσλ, θέληξσλ θφζηνπο, θιπ). ε φια ηα ινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα θαηαγξάθνληαη ηα έζνδα θαη ηα αληίζηνηρα έμνδα. Ζ ζχλδεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο κε θάπνην ινγηζηηθφ ζχζηεκα εμαξηάηαη απφ ηε ρψξα θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ πνπ ζα ηα εθαξκφζεη. 

 Ζ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ελφο ζχγρξνλνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη φινπο ηνπο 

ζχγρξνλνπο ζηφρνπο, κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ κε φια ηα ηκήκαηά ηνπ, αιιά θαη πξνο ηξίηνπο αλαιπηηθά, θαζψο 

θαη ηεο δνκήο ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο ζπγθξφηεζεο. Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα 

ζπλδέεηαη θαη‟ εμνρήλ κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη παξαθνινπζεί θάζε 

αιιαγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Ζ επηηπρήο εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηεο ινγηζηηθήο εμαξηάηαη απφ ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα φισλ ησλ κεραλνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, ηελ νξζή αληηζηνίρηζε ησλ θέληξσλ 

θφζηνπο κε ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο, ηελ εθπφλεζε 

θνζηνινγηζκέλεο κειέηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο θαη ηέινο ηελ ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε γεληθήο ινγηζηηθήο θαη 

αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, θαηά ηελ νπνία ε πξψηε αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή 

νξγάλσζε ησλ βηβιίσλ, ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ, θ.α. θαη ε 

δεχηεξε αθνξά ηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε γεληθή 

ινγηζηηθή.  
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