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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σε αυτή την πτυχιακή εργασία έγινε µια σηµαντική ερευνητική µελέτη της 

βιβλιογραφίας και των σελίδων του διαδικτύου µε στόχο, να αναλυθούν τα 

πληροφοριακά συστήµατα και ο τρόπος, µε τον οποίο αξιοποιούνται οι πόροι 

µιας επιχειρηµατικής µονάδας. 

Η εργασία αναφέρεται στο σκοπό, την οργάνωση και τη λειτουργία των 

πληροφοριακών συστηµάτων και τον τρόπο, µε τον οποίο αυτά εφαρµόζονται 

από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Τέλος, γίνεται αναφορά στην επιχείρηση « 

ENERSAN » και στο πληροφοριακό σύστηµα ,που χρησιµοποιεί. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει σηµαντικά τη ζωή των ανθρώπων.  Η 

βελτίωση της ποιότητας  ζωής εξαρτάται άµεσα από τα πληροφοριακά 

συστήµατα και την οργάνωση των πληροφοριών.  Ο αντίκτυπος της εξέλιξης της 

τεχνολογίας διαγράφεται µέσα από τη σωστή ανάπτυξη και λειτουργία των 

επιχειρήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν πολλαπλές πληροφορίες, προκειµένου να 

εξελιχθούν και να αναπτυχθούν και είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπάρχει 

δυνατότητα οργάνωσης των πληροφοριών, αλλά και σωστής αξιολόγησης και 

αξιοποίησης τους.  

∆ιάφορες εταιρείες λογισµικού άρχισαν να δηµιουργούν πληροφοριακά 

συστήµατα έτσι, ώστε να βρίσκονται λύσεις στα προβλήµατα, που απασχολούν 

όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις, όπως είναι η µείωση των εξόδων, η 

µέγιστη ικανοποίηση των πελατών και άλλα.  

Τα τελευταία χρόνια η δοµή των επιχειρήσεων βασίζεται στα πληροφοριακά 

συστήµατα και στην εργασία αυτή θα γίνει η ανάλυση των πληροφοριακών 

συστηµάτων και του ρόλου τους στον σωστό προγραµµατισµό των 

επιχειρησιακών µονάδων.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ανέκαθεν οι επιχειρήσεις βασίζονταν  στην οργάνωση και τη διοίκηση.  Η 

διοίκηση και η οργάνωση που είναι απαραίτητες σε όλους τους τοµείς µιας 

επιχειρηµατικής µονάδας έχουν ως απώτερο σκοπό τη λειτουργικότητα και την 

αποτελεσµατικότητα της.  Η οργάνωση των πληροφοριών ανάγεται σε επιστήµη, 

αφού κάθε πληροφορία είναι απαραίτητη για την καλύτερη και πιο σωστή 

ανάπτυξή του κάθε τοµέα της επιχείρησης, αλλά και γενικότερα του συνόλου 

της.  

Η διοίκηση βέβαια, είναι αναγκαία στον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων, στην 

παραγωγική διαδικασία, στο τµήµα του µάρκετινγκ και στα επιµέρους τµήµατα 

της επιχειρηµατικής µονάδας.  Είναι τόσο µεγάλη η συλλογή πληροφοριών, που 

πρέπει να οργανώνονται έτσι, ώστε να αξιοποιούνται και να αξιολογούνται όσο 

το δυνατόν καλύτερα.  

Η τεχνολογία σε κάθε εποχή εξελισσόταν ραγδαία  και στις µέρες µας  

εξελίσσεται µε ακόµα ταχύτερους ρυθµούς.  Κάθε φορά δηµιουργούνται 

προϋποθέσεις, ώστε υπό τις κατάλληλες συνθήκες να υπάρχει δοµή και 

οργάνωση των πληροφοριών. 

Αυτό που επικρατούσε στις επιχειρήσεις, πριν την οργάνωση και τη δοµή των 

πληροφοριών, σε κάθε τοµέα, ήταν δυσχέρεια και δυσκολία στην 

παρακολούθηση της ροής των γεγονότων  και στη συνέχεια των αποτελεσµάτων, 

των προµηθευτών, των πελατών, των πωλήσεων, των εξόδων και των κερδών.  

Ήταν πιο δύσκολο να συντονιστούν οι δραστηριότητες, για να αναπτυχθεί και να 

λειτουργήσει καλύτερα η επιχειρηµατική µονάδα.  

Παράλληλα, ήταν αρκετά πιο δύσκολη η εφαρµογή στρατηγικού σχεδιασµού 

και προγραµµατισµού, αφού πριν την εξέλιξη της τεχνολογίας οι διαδικασίες της 

επιχείρησης απαιτούσαν πολύ χρόνο, αλλά και πολύ περισσότερο ανθρώπινο 

δυναµικό για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας.  
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1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

1.1 Ο ορισµός πληροφοριακών συστηµάτων. 

 

Ο ορισµός των πληροφοριακών συστηµάτων αναφέρεται σε ένα σύνολο από 

διαδικασίες, ανθρώπινο δυναµικό και αυτοποιηµένα υπολογιστικά συστήµατα, 

τα οποία προορίζονται, για να συλλέγονται, να εγγράφονται, να ανακτώνται , να 

επεξεργάζονται, να αποθηκεύονται και να αναλύονται πληροφορίες. Τα 

πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να περιλαµβάνουν το λογισµικό υλικό και το 

τηλεπικοινωνιακό σκέλος.  

Τα πληροφοριακά συστήµατα είναι το µέσο, που εξασφαλίζει σωστή 

συνεργασία, λειτουργία και αρµονία του ανθρώπινου δυναµικού, των 

διαδικασιών και των τεχνολογιών πληροφορίας και των επικοινωνιών.  

Αποτελούν τη γέφυρα ανάµεσα στην τεχνολογία και τις επιχειρήσεις.1   

 

1.1.1 Η ιστορική εξέλιξη των πληροφοριακών συστηµάτων. 

 

Η δεκαετία του 1950 ήταν αυτή, κατά την οποία ξεκίνησε η πρώτη εφαρµογή 

των υπολογιστών στις επιχειρήσεις, ειδικότερα γιατί, για να γίνει η µισθοδοσία 

και η τιµολόγηση  απαιτούνταν επαναλαµβανόµενοι υπολογισµοί µε µεγάλο 

αριθµό δεδοµένων.  Οι επιχειρήσεις άρχισαν να διακρίνουν την εξέλιξη των 

υλικών και να διαπιστώνουν τις τεράστιες ωφέλειες, που προέκυπταν από τη 

χρήση της τεχνολογίας καθώς και τη δυναµική, που µπορεί αυτή να προσφέρει. 

  Η δεκαετία του 1960 ξεκίνησε µε την ανάπτυξη συστηµάτων, τα οποία είχαν 

τη δυνατότητα να διαχειρίζονται δεδοµένα σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων.  Μία 

µεγάλη εταιρία όπως η ΙΒΜ δηµιούργησε συστήµατα, προκειµένου να ελέγχεται 

η στάθµη των αποθεµάτων ενός µεγάλου αριθµού ειδών αποθήκης.  

 Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 δηµιουργήθηκαν οι πρώτες εφαρµογές 

προγραµµατισµού υλικών.  Έτσι µπορούσαν να αποδοθούν µε ακρίβεια τα 

τελικά προϊόντα και η ηµεροµηνία παράδοσης τους σε σχέση µε τα αποθέµατα 

των πρώτων υλικών και των ενδιάµεσων εξαρτηµάτων.   

                                                 
1  Χαϊνάς Κ. 2005. 
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Τα συστήµατα, που δηµιουργήθηκαν για τη λήψη αποφάσεων, είχαν τη 

δυνατότητα παροχής περιοδικών αναφορών.  Έδιναν έµφαση κυρίως, σε ότι είχε 

γίνει.  Η δεκαετία του 1960 έφερε στο προσκήνιο τις εφαρµογές 

προγραµµατισµού υλικών MRP ( Material Requirements Planning ).  

Η δεκαετία του 1970 έφερε αλλαγές και καινοτοµίες, αφού αυξάνονταν οι 

απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις.  Έγινε αποδεκτό, ότι είναι απαραίτητη η 

δηµιουργία αρχιτεκτονικών πληροφοριακών συστηµάτων µε σκοπό το 

συνδυασµό των τµηµάτων της επιχείρησης.   

∆ηµιουργήθηκαν βάσεις δεδοµένων έτσι, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούν 

οι χρήστες στοιχεία από κάθε τµήµα της επιχείρησης.  Έτσι µπορούµε να πούµε 

ότι όταν συνδυάζονται οι βάσεις δεδοµένων αλλά και τα σύγχρονα συστήµατα 

πληροφόρησης (business Information Systems) είναι πολύ πιο εύκολο για τους 

χρήστες, να οργανώνουν τις επιχειρήσεις και να ελέγχουν άµεσα και έγκυρα τη 

διαχείριση της επιχειρηµατικής µονάδας. 

Τα επιχειρηµατικά συστήµατα πληροφόρησης εξελίχθησαν σε συστήµατα 

Προγραµµατισµού Παραγωγικών Πόρων ή MRB (Manufacturing Resources 

Planning).  Τα συστήµατα αυτά υπολογίζουν τις παραγωγικές απαιτήσεις, καθώς 

και τις χρηµαταγορές έτσι, ώστε να είναι αποτελεσµατικά τα πλάνα παραγωγής 

τελικών προϊόντων. 

Πάνω στα Συστήµατα Προγραµµατισµού Παραγωγικών Πόρων  (MRB II) 

δηµιουργήθηκαν τα ολοκληρωµένα Συστήµατα Προγραµµατισµού 

Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP).  Τα ERP 

καλύπτουν όλες τις λειτουργίες παραγωγής, το µάρκετινγκ και τη 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία.  

Στη δεκαετία του 1980 τα συστήµατα MRP II  άρχισαν να υποστηρίζουν τη 

διαχείριση της διανοµής.  Στη συνέχεια η λειτουργικότητα των MRP II 

εξελίχθηκε στο λογιστήριο, τον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού και  τη 

διεύθυνση έργων.  Συγκεκριµένα υπήρχαν τα κεντρικά συστήµατα mainframes, 

όπου βρίσκονταν σε κεντρικά δωµάτια και τα λειτουργούσαν µόνο ειδικοί.  

Στη δεκαετία του 1990 άρχισαν να εµφανίζονται τα πρώτα αποτελέσµατα από 

τη χρήση των ERP µέσα στις επιχειρηµατικές µονάδες. Ωστόσο, στη σηµερινή 

εποχή τα ERP ολοκληρώνονται µε αλµατώδεις ρυθµούς και  µε πολλαπλές 

λειτουργίες, αφού αφορούν, τόσο το σχεδιασµό, τη διαχείριση αλλά και την 
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αξιοποίηση επιχειρησιακών πόρων σε κάθε τοµέα τόσο στο µικροπεριβάλλον της 

επιχείρησης όσο και στο µακροπεριβάλλον της.2 

 

                                                 
2  Χαϊνάς Κ. 2005.  
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2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΣΤΑ∆ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

2.1 Αρχιτεκτονική πελάτη / προµηθευτή τριών επιπέδων 

 

Ένα από τα πιο ουσιαστικά µοντέλα κατανεµηµένης αρχιτεκτονικής είναι το 

µοντέλο πελάτη / προµηθευτή. Αυτό το µοντέλο διαχωρίζει τα τρία κύρια 

χαρακτηριστικά του τρόπου επεξεργασίας πληροφοριών.  

Ο τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών ασχολείται αρχικά µε την 

αποθήκευση δεδοµένων – πληροφοριών, έπειτα µε τη  λογική της εφαρµογής, 

τους κανόνες και τους τρόπους εφαρµογής και τέλος, µε την παρουσίαση και την 

εµφάνιση των αποτελεσµάτων στον τελικό χρήστη.  

Στον τοµέα των πληροφοριακών συστηµάτων το να χρησιµοποιείται η 

αρχιτεκτονική πελάτη / προµηθευτή αποτελεί καινοτοµία, αφού ουσιαστικά η 

άµεση εφαρµογή των συστηµάτων αυτών, είναι να συνδέονται οι υπολογιστές σε 

τακτικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής.   

« Αρχιτεκτονική server /  client εννοούµε, ότι αποθηκεύονται τα δεδοµένα σε 

ένα κεντρικό Σύστηµα (Server) και τα παραδίδει µετά από αίτηση σε διάφορες 

θέσεις εργασίας (Client) »3 

Η αρχιτεκτονική  των πληροφοριακών συστηµάτων οδηγεί τους  χρήστες να 

διαχειρίζονται  µε εύκολο, ασφαλή  και  αποτελεσµατικό τρόπο τα  δεδοµένα  της  

βάσης. 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουν ταυτόχρονα προσβάσεις και χρήσεις 

δεδοµένων σε πολλούς χρήστες.  Το µοντέλο αυτό αποτελεί τον ενδιάµεσο 

φορέα µεταξύ του λειτουργικού συστήµατος, του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

των δεδοµένων της βάσης και έχει  πολλά επίπεδα  ασφαλείας για την προστασία 

των δεδοµένων. Επίσης, για να πραγµατοποιηθεί η  επικοινωνία µε την βάση  

δεδοµένων, θα πρέπει να υπάρχει πρώτα συγκεκριµένος προγραµµατισµός,  

µεγάλες δυνατότητες ασφαλούς φύλαξης (backup) και αποκατάστασης (restore) 

των δεδοµένων και να απουσιάζει ο κίνδυνος να χαθούν ή να τροποποιηθούν. 

 

 

                                                 
3  ∆ηµητριάδης Ν.  , 2004, Κιουντουζή Ε.  , 1997, Χαϊνάς Κ.  , 2005 
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2.2 Τα οφέλη της επιχείρησης από την υλοποίηση ενός ERP 

 

Η εφαρµογή από ένα πληροφοριακό σύστηµα  erp  γίνεται σε όλες τις 

οικονοµικές και εµπορικές δραστηριότητες της επιχειρησιακής µονάδας.  Τα 

οφέλη λοιπόν, τα οποία αποκοµίζει µία επιχειρηµατική µονάδα από την 

υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι ποιοτικά, ποσοτικά και 

κυρίως µακροπρόθεσµα.  Συγκεκριµένα υπάρχει οργανωµένη, συστηµατική και 

ταξινοµηµένη πληροφόρηση για κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα, καθώς και 

µεγάλες δυνατότητες ασφαλούς φύλαξης (backup) και αποκατάστασης (restore) 

των δεδοµένων. Στον τοµέα των αποθεµάτων η ύπαρξη ενός erp  βελτιώνει τη 

διαχείριση τους  µέσα από την οργάνωση της εφοδιαστικής αποθήκης και του 

στοκ, αφού ο τοµέας του κόστους ενηµερώνεται, αλλά και συνδέεται άµεσα µε 

την αποθήκη.  

Αναφέρονται ειδικότερα παρακάτω τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των erp  

µέσα στην επιχειρηµατική µονάδα: 

 

• Πραγµατοποιείται καλύτερη παρακολούθηση και οργάνωση της 

παραγωγικής διαδικασίας, αφού µέσα από το σύστηµα παρακολουθούνται οι 

φάσεις παραγωγής και κόστους σε κάθε τοµέα της επιχείρησης και συγκεκριµένα 

του κόστους παραγωγής κάθε προϊόντος αλλά και της ποιότητας παραγωγής.  

 

• Γίνεται καλύτερη αξιολόγηση  των προµηθευτών και των αγορών της 

επιχείρησης µέσα από την παρακολούθηση βασικών δεικτών, που αφορούν τις 

τιµές των πρώτων υλών, τους χρόνους παράδοσης, την ποιότητα και την 

ποσότητα τους.  

 

• Αξιολογούνται οι πελάτες και οι πωλήσεις της επιχείρησης, αφού 

παρακολουθούνται οι βασικοί δείκτες, όπως είναι ο τζίρος της εβδοµάδας, του 

µήνα και του χρόνου, ο χρόνος εξόφλησης παραγγελιών και τα ποσά, που 

υπολείπονται.   
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• Αξιολογούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κάθε επιχειρησιακής µονάδας, 

αφού παρακολουθούνται και άλλοι δείκτες, όπως είναι η κερδοφορία του κάθε 

προϊόντος, οι επιστροφές και οι εκπτώσεις.  

 

• Υπάρχει άνοδος της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της 

επιχειρησιακής µονάδας µέσα από τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας.  

 

• Βελτιώνεται το σύστηµα διανοµής των προϊόντων της επιχείρησης, αφού 

παρακολουθούνται ειδικοί δείκτες που συνδέονται µε τους χρόνους παράδοσης, 

τα κόστη, καθώς και την ποιότητα διανοµής.  

 

• Αξιολογείται το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης, αφού οι βασικοί 

δείκτες αναφέρουν την ποιοτική και προσωπική συµµετοχή στα διάφορα έργα 

της επιχειρησιακής µονάδας, όπως πρωτοβουλία, οµαδικότητα, συνεργασία, 

φιλοδοξίες και προτάσεις καινοτοµίας.  

 

• Αυτοµατοποιούνται οι διαδικασίες της επιχειρησιακής µονάδας σε 

διάφορους τοµείς των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και  βελτιώνεται η 

εικόνα της επιχείρησης στο σύνολό της.   

 

Τέλος οι πολιτικές διαδικασίες ανασχεδιασµού στηρίζονται σε όλους τους 

τοµείς των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και υπάρχουν µακροπρόθεσµα 

οφέλη, τα οποία αφορούν τη βελτίωση των σχέσεων µε τους πελάτες και  τους 

προµηθευτές της επιχείρησης.4   

 

2.3 Παράγοντες υλοποίησης ενός πληροφοριακού συστήµατος 

Η επιτυχία της υλοποίησης ενός πληροφοριακού συστήµατος εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες και κυρίως από την αρχική σχεδίαση του. Οι κυριότεροι 

παράγοντες της επιτυχίας υλοποίησης λοιπόν, είναι να συγκροτήσει η επιχείρηση 

µια οµάδα υλοποίησης έργου, όπως και ένα χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου, 

τα στάδια υλοποίησης, το κόστος προµήθειας του πληροφοριακού συστήµατος , 

                                                 
4  ∆ηµητριάδης Ν.  , 2004, Κιουντουζή Ε.  , 1997, Χαϊνάς Κ.  , 2005 
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το κόστος υλοποίησης και τέλος να επιλέξει το κατάλληλο πληροφοριακό 

σύστηµα για τη λειτουργία της επιχείρησης. 

 

2.3.1 Η συγκρότηση οµάδας επιλογής πληροφοριακών 

συστηµάτων. 

 

Η οµάδα αυτή θα πρέπει να αποτελείται από διάφορα στελέχη της 

επιχείρησης και από όλα τα τµήµατα της.  Το µηχανογραφικό σύστηµα της 

επιχείρησης για να επιτύχει θα πρέπει να σχεδιάζεται µε κριτήρια, που δίνονται 

από σωστή οµάδα, η οποία αποτελείται από στελέχη των βασικών τµηµάτων της 

επιχείρησης, αλλά και από ειδικούς ανεξάρτητους συµβούλους.  Σκοπός της 

οµάδας αυτής είναι να αντιληφθεί τις ανάγκες, που έχει η επιχείρηση και να 

καθορίσει τις προδιαγραφές, που θα πρέπει να έχει το πληροφοριακό σύστηµα  

erp  καθώς και τον εξοπλισµό, που θα πρέπει να το υποστηρίζει. 

 

2.3.2 Η επιλογή ενός πληροφοριακού συστήµατος.  

 

Η διαδικασία επιλογής ενός πληροφοριακού συστήµατος erp είναι αρκετά 

δύσκολη και χρειάζεται ιδιαίτερη οργάνωση και µεθοδικότητα, προκειµένου η 

επιλογή του κατάλληλου συστήµατος να είναι όσο το δυνατόν πιο επιτυχηµένη.   

Τα κριτήρια επιλογής ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι : 

I.  Να καλύπτονται οι ανάγκες της επιχείρησης, όπως έχουν καθοριστεί από 

την οµάδα επιλογής του πληροφοριακού συστήµατος.   

II.  Να υπάρχει ευελιξία στο πληροφοριακό σύστηµα erp έτσι, ώστε να 

προσαρµόζονται οι διαφορετικές ανάγκες της επιχείρησης.   

III.  Να υπάρχει δυνατότητα διαµόρφωσης του πληροφοριακού συστήµατος 

στο µέλλον έτσι, ώστε να µπορεί να καλύψει τις µελλοντικές ανάγκες της 

επιχείρησης.   

IV.  Να υπάρχει δυνατότητα να µπορεί να συνεργαστεί το πληροφοριακό 

σύστηµα erp  µε άλλα προγράµµατα επεξεργασίας δεδοµένων.   

V. Να µπορεί να εγκατασταθεί το πληροφοριακό σύστηµα erp σε 

διαφορετικές λειτουργικές πλατφόρµες συστηµάτων.   
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       Σκοπός του erp είναι να υπάρχουν επίπεδα ασφαλείας και τροποποιήσεων 

σε όλο το σύστηµα, δηλαδή να δίνεται η δυνατότητα στον προµηθευτή σε 

συνεργασία µε τα στελέχη της επιχείρησης, να µπορεί να οργανώσει και να 

παραµετροποιήσει το σύστηµα, προκειµένου να το φέρει στα µέτρα της 

επιχείρησης.  Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να µεταφέρονται τα 

δεδοµένα από το παλιό µηχανογραφικό σύστηµα στο καινούργιο πληροφοριακό 

σύστηµα erp και να µπορούν να εκπαιδευτούν οι  χρήστες  από τους ειδικούς 

προµηθευτές του πληροφοριακού συστήµατος.  

        Η εγκατάστασή του γίνεται από τεχνικούς εξειδικευµένους στα 

πληροφοριακά συστήµατα σύµφωνα µε τις εταιρικές προδιαγραφές.  Το κόστος 

υλοποίησης του πληροφοριακού συστήµατος µπορεί να αποτελεί ένα παράγοντα 

αξιολόγησης, όχι όµως τον πιο καθοριστικό, αφού το πληροφοριακό σύστηµα 

erp υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας αφορά κυρίως στην ποιότητα και την 

ποσότητα ποικίλων υπηρεσιών που προσφέρει.   

 

2.3.3 Η συγκρότηση οµάδας υλοποίησης έργου. 

 

Αφού επιλεγεί ένα πληροφοριακό σύστηµα erp, είναι απαραίτητο να 

συγκροτηθεί µία οµάδα υλοποίησης έργου.  Συµµετοχή σε αυτή την οµάδα είναι 

απαραίτητο να έχουν όλα τα στελέχη από όλα τα τµήµατα της επιχείρησης, όπως 

στελέχη ανεξάρτητου συµβούλου έργου και προγραµµατιστές και όλοι µαζί να 

κατανοήσουν τις ανάγκες της επιχείρησης και να µεθοδεύσουν τον τρόπο, µε τον 

οποίο θα υλοποιηθεί το πληροφοριακό σύστηµα erp .  

Συγκεκριµένα οι χρόνοι παράδοσης εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το 

µέγεθος του έργου και τις ανάγκες ,που  θα καλύψει. 5 

 

 

 

 

                                                 
5  ∆ηµητριάδης Ν.  , 2004, Κιουντουζή Ε.  , 1997, Χαϊνάς Κ.  , 2005 
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2.4 Τα κυριότερα στάδια σε ένα έργο υλοποίησης 

ERP.   

 

2.4.1 Γνωριµία και προετοιµασία της οµάδας υλοποίησης 

έργου. 

 

Στο στάδιο αυτό, όπως ορίζονται τα µέλη µεταξύ τους και είναι αυτά που 

αποτελούν την οµάδα υλοποίησης, καθορίζονται οι αρµοδιότητες, τα στάδια και 

οι στόχοι υλοποίησης του έργου και γίνεται διάλογος για τις ανάγκες, που έχει η 

επιχείρηση.   

Είναι µία φάση αναγκαία και περισσότερο αναγνωριστική και µέσα από 

αυτήν καθορίζονται µεθοδολογίες, οι οποίες αφορούν όλα τα θέµατα της 

υλοποίησης του έργου.  Έχει ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία, γιατί συνδέεται άµεσα 

µε την προετοιµασία της υλοποίησης του έργου και οποιαδήποτε λανθασµένη 

ενέργεια θα οδηγήσει σε λανθασµένες αποφάσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα 

κοστίσουν στην επιχείρηση όχι µόνο χρηµατικά αλλά και από άποψη χρόνου.   

 

2.4.2 Προµήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού, του 

λογισµικού, των εφαρµογών, των βάσεων δεδοµένων και του 

δικτύου.   

 

Το στάδιο αυτό υλοποιείται από τον προµηθευτή του εξοπλισµού και 

παρακολουθείται από τον υπεύθυνο της οµάδας υλοποίησης του έργου έτσι, 

ώστε να τηρηθούν όλοι οι κανόνες και οι όροι της σύµβασης προµήθειας του 

εξοπλισµού, που έχουν συµφωνηθεί ανάµεσα στην επιχείρηση και στον 

προµηθευτή του πληροφοριακού συστήµατος  erp .   
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2.4.3 Εκπαίδευση των χρηστών του συστήµατος. 

 

Η εκπαίδευση του συστήµατος είναι απαραίτητο να είναι οργανωµένη και 

προσαρµοσµένη στις ανάγκες των χρηστών.  Υπάρχουν κάποιες ενότητες του 

πληροφοριακού συστήµατος, που µπορεί να είναι κοινές για πολλούς χρήστες, 

αλλά µπορεί να υπάρχουν και πιο εξειδικευµένες ανάγκες, από το πληροφοριακό 

σύστηµα erp, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένες ανάγκες του 

κάθε τοµέα της επιχείρησης.   

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει αφενός γενική και αφετέρου 

εξειδικευµένη εκπαίδευση σε κάθε χρήστη ανάλογα µε τον τοµέα, που εργάζεται 

και τις ευθύνες, που έχει αναλάβει.  Η εκπαίδευση είναι απαραίτητο να ξεκινήσει 

πριν από την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήµατος, αλλά και να 

συνεχιστεί κατά την έναρξη του και να έχει έναν διαρκή χαρακτήρα και να 

συνδέεται άµεσα µε την τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήµατος.   

 

2.4.4 Αυτοεκπαίδευση των χρηστών. 

 

Το στάδιο αυτό αποτελεί τη διαδικασία, η οποία γίνεται από όλους τους 

χρήστες του πληροφοριακού συστήµατος.  ∆ηµιουργείται έτσι µια δοκιµαστική 

περιοχή, όπου όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δοκιµάζουν τις γνώσεις 

τους, να πειραµατίζονται και να ψάχνουν λειτουργίες των εφαρµογών, να 

δηµιουργούν και να θέτουν ερωτήµατα και να κάνουν παρατηρήσεις βελτίωσης.   

Αυτή η διαδικασία θεωρείται εξίσου σηµαντική, προκειµένου να υπάρχει 

επιτυχής εγκατάσταση, αλλά και παραµετροποίηση του πληροφοριακού 

συστήµατος έτσι, ώστε να βελτιώνεται όλο και περισσότερο.   
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2.4.5 Παραµετροποίηση του πληροφοριακού συστήµατος.   

 

Σε αυτό το στάδιο συνεργάζονται όλοι οι χρήστες και όλα τα στελέχη της 

οµάδας υλοποίησης του έργου, προκειµένου να εξυπηρετηθούν όσο γίνεται 

καλύτερα οι ανάγκες της επιχείρησης.  Για το λόγο αυτό το πληροφοριακό 

σύστηµα erp απαιτεί τη δηµιουργία διαφόρων παραστατικών κίνησης και την 

ενηµέρωση των χρηστών σχετικά µε τα δικαιώµατα τους. Επιπλέον, είναι 

απαραίτητο να δηµιουργηθούν  και οι παράµετροι της οικονοµικής, εµπορικής, 

διοικητικής, νοµικής διαχείρισης καθώς και να γίνει κωδικοποίηση των 

λογαριασµών και των ειδών. (Η παραµετροποίηση, δηλαδή η τροποποίηση του 

συστήµατος δε µπορεί να γίνει, όταν το erp  βρίσκεται σε ένα αρχικό στάδιο, 

αλλά αφού ολοκληρωθεί το erp  µέσα από την πιλοτική-δοκιµαστική και 

κανονική λειτουργία του συστήµατος.6)  

 

2.4.6 Μετάπτωση των στοιχείων του προηγούµενου 

µηχανογραφικού συστήµατος. 

 

Εάν υπάρχουν στοιχεία από το προηγούµενο πληροφοριακό σύστηµα  erp, τα 

οποία κρίνει η οµάδα υλοποίησης του έργου, ότι πρέπει να µεταφερθούν στο 

καινούργιο πληροφοριακό σύστηµα erp, τότε οργανώνεται και υλοποιείται η 

µετάπτωση των δεδοµένων.  

 

2.4.7 Πιλοτική λειτουργία και έλεγχος του πληροφοριακού 

συστήµατος.   

 

Σε αυτό το στάδιο λειτουργούν όλες οι εφαρµογές του πληροφοριακού 

συστήµατος και δοκιµάζονται στην πράξη.  Σηµειώνονται όλα τα λάθη και οι 

αδυναµίες που υπάρχουν στο σύστηµα και γίνονται οι διορθώσεις και οι 

παρεµβάσεις της οµάδας υλοποίησης του έργου.   

                                                 
6  ∆ηµητριάδης Ν.  , 2004, Κιουντουζή Ε.  , 1997, Χαϊνάς Κ.  , 2005 
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Θα πρέπει η οµάδα έργου σε αυτό το στάδιο να ακούει τους χρήστες του 

συστήµατος χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά και να 

συγκρίνει την λειτουργία των εφαρµογών του συστήµατος µε βάση την εµπειρία 

τους σε παλαιότερα µηχανογραφηµένα συστήµατα, για να εξυπηρετούνται 

καλύτερα οι ανάγκες τις επιχείρησης.   

Η οµάδα υλοποίησης του έργου πρέπει να παίρνει όλα τα µηνύµατα, που 

έρχονται από τους χρήστες στη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας και να κρίνει 

αντικειµενικά, όπου χρειάζεται βελτίωση, αλλαγή, ή οποιαδήποτε άλλη 

παρέµβαση.   

Η επιχείρηση στο στάδιο αυτό λειτουργεί παράλληλα και µε τα δύο 

συστήµατα µέχρι να εκτιµηθεί από την οµάδα υλοποίησης του έργου, ότι είναι 

πλέον η κατάλληλη στιγµή να περάσει η επιχείρηση οριστικά στο νέο 

πληροφοριακό σύστηµα erp, όπου και προτείνει στη διοίκηση της επιχείρησης  

να οριστικοποιήσει την απόφασή της.   

 

2.4.8 Έναρξη κανονικής λειτουργίας του πληροφοριακού 

συστήµατος 

 

 Η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να ενεργοποιεί σταδιακά τις διάφορες 

επιχειρησιακές λειτουργίες του πληροφοριακού συστήµατος και να ολοκληρώνει 

το πληροφοριακό σύστηµα erp σε όλους τους τοµείς της ανάλογα µε τις ανάγκες 

,που έχει η επιχείρηση, την πρόοδο των χρηστών, την προσαρµογή του 

πληροφοριακού συστήµατος και την αντιµετώπιση των προβληµάτων. 
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2.4.9 Συντήρηση πληροφοριακού συστήµατος και τεχνική 

υποστήριξη 

 

Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την επιχείρηση, γιατί θα 

εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό, το πόσο αξιόπιστο είναι το πληροφοριακό σύστηµα 

erp και ποια είναι η παραπέρα ανάπτυξή του.  Είναι απαραίτητο ένα 

πληροφοριακό σύστηµα erp να υποστηρίζεται από εξειδικευµένα στελέχη 

πληροφοριακών συστηµάτων, τα οποία έχουν επιχειρησιακή εµπειρία.   

Η σύµβαση τεχνικής υποστήριξης, που θα υπογραφεί ανάµεσα στην 

επιχείρηση και τον προµηθευτή προβλέπει αναλυτικά τις υποχρεώσεις των 

µερών, τους χρόνους απόκρισης σε κλήση τεχνικής υποστήριξης, τις υπηρεσίες 

υποστήριξης και το κόστος της τεχνικής υποστήριξης.   

Οφείλει η επιχείρηση, να ορίσει διαχειριστή του συστήµατος, ο οποίος θα 

επιφορτιστεί µε την ευθύνη διαχείρισης του και θα συνεργάζεται στενά µε τους 

χρήστες του και µε την εταιρεία της τεχνικής υποστήριξης.   

 

 

 

2.4.10   Το κόστος προµήθειας ενός πληροφοριακού συστήµατος 

και το κόστος υλοποίησης 

 

Το κόστος προµήθειας του συστήµατος χρειάζεται να έχει προϋπολογιστεί 

µετά από σχετική έρευνα και σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα καλύψει στην 

επιχείρηση.  Το κόστος υλοποίησης είναι ένα κόστος, το οποίο είναι απαραίτητο 

η επιχείρηση να προϋπολογίσει έτσι, ώστε να διαθέσει τους απαραίτητους 

πόρους, όταν αυτό  χρειαστεί.   
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2.5 Πότε καταρρέει ένα έργο υλοποίησης πληροφοριακού 

συστήµατος 

 

Ένα έργο υλοποίησης πληροφοριακών συστηµάτων µπορεί να αποτύχει για 

διάφορους λόγους.  Οι πιο σπουδαίοι λόγοι αποτυχίας της υλοποίησης ενός 

πληροφοριακού συστήµατος είναι : 

I.  Η λάθος επιλογή πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης.  Η επιλογή αυτή συνδέεται άµεσα 

µε την κακή επιλογή της οµάδας, η οποία ευθύνεται για το έργο αυτό.  Συνήθως 

ο λόγος αποτυχίας δεν είναι η κακή επιλογή πληροφοριακού συστήµατος, αλλά η 

λανθασµένη υλοποίηση του.   

II.  Η λανθασµένη υλοποίηση του πληροφοριακού συστήµατος, όπου 

συνήθως οφείλεται στην λανθασµένη σύνθεση ή τις λανθασµένες κινήσεις της 

οµάδας υλοποίησης του έργου.   

III.  Οι  λανθασµένες κινήσεις της οµάδας υλοποίησης του έργου, οι οποίες 

είναι δυνατόν να αφορούν λάθος χρονοδιαγράµµατα, λανθασµένες 

προτεραιότητες, κακή παρακολούθηση και συντονισµό, κακό έλεγχο, 

λανθασµένες επιλογές συµβούλου ή προµηθευτή και γενικότερα αποτυχηµένη 

λειτουργία της οµάδας υλοποίησης του έργου.7   

                                                 
7  ∆ηµητριάδης Ν.  , 2004, Κιουντουζή Ε.  , 1997, Χαϊνάς Κ.  , 2005 
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3 ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

3.1  Σχέση πληροφοριακών συστηµάτων µε τη διοίκηση. 

 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί το πιο ουσιαστικό θέµα σε µια επιχείρηση, 

σε έναν οργανισµό, σε µία επιχειρηµατική µονάδα, σε µια µεγάλη ή σε µια µικρή 

εταιρεία.  Ως πόροι, θεωρούνται όλα εκείνα τα µέσα, που έχει στη διάθεση της η 

επιχείρηση, από το ανθρώπινο δυναµικό έως τα υλικά και τις εγκαταστάσεις, τα 

οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερα ο στόχος 

της.   

Η διοίκηση σε µία επιχείρηση αναλαµβάνει όχι µόνο τον τρόπο, µε τον οποίο 

θα λειτουργεί σωστά, αλλά και τον τρόπο, µε τον οποίο θα πρέπει να 

διευθετηθούν όλα τα θέµατα, που αφορούν τους πόρους που διαθέτει, 

προκειµένου να µπορεί κάθε φορά να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά, καθώς 

και την ισχύ της σε αυτήν.  

Ως διοίκηση ορίζεται µια οργανωµένη διαδικασία, η οποία έχει σκοπό να 

εκπληρώσει έναν ή περισσότερους στόχους.  Η διοίκηση καλείται να 

ισορροπήσει όλες τις παραµέτρους, για να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 

αποτελεσµατικός ο σκοπός που έχει θέσει.   

Ο καθορισµός του σκοπού αφορά τους στόχους της επιχείρησης και το κατά 

πόσο αυτοί οι στόχοι είναι εφικτοί µε µετρήσιµα αποτελέσµατα, δηλαδή έχουµε 

ηµεροµηνία έναρξης και λήξης, υπάρχει συγκεκριµένος προϋπολογισµός και 

διαγράµµατα εισπράξεων και πληρωµών και  συγκεκριµένες προδιαγραφές 

ανάλογα µε τις απαιτήσεις και την ποιότητα.   

Ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που εφαρµόζεται η διοίκηση µε στόχους, ο 

σχεδιασµός, η οργάνωση και ο έλεγχος είναι από τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, 

που θα πρέπει να έχουνε οι υπεύθυνοι του διοικητικού τµήµατος, ώστε να µπορεί 

να ανταπεξέλθει στο αρχικό σχέδιο δράσης που είχε θέσει η συγκεκριµένη 

επιχειρηµατική µονάδα.  Η διοίκηση έχει πάρα πολλά στάδια. Αυτά είναι η 

διοίκηση έργου, η διοίκηση παραγωγής, η διοίκηση επεξεργασίας και η διοίκηση 
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ανθρώπινου δυναµικού.  Όλα τα παραπάνω ενώνονται µεταξύ τους, για να 

λειτουργήσει σωστά και αποτελεσµατικά µια επιχείρηση.  8 

Η καλύτερη αξιολόγηση όλων των πόρων, που διαθέτει µια επιχειρηµατική 

οµάδα ή ένας οργανισµός, είναι να έχει τη δυνατότητα, να τους παρακολουθεί 

άµεσα, να πληροφορείται τις αλλαγές, που µπορεί να υπάρχουν και ανάλογα να 

αλλάζει και να προγραµµατίζει τη στρατηγική της.   

Η διοίκηση αναλαµβάνει την οργάνωση και την εκτέλεση προγραµµάτων και 

λειτουργεί βάσει προγραµµατισµού έτσι, ώστε το σύνολο των πόρων από το 

ανθρώπινο δυναµικό έως και τον εξοπλισµό και τα υλικά και από τις υπηρεσίες 

και τα αγαθά µέχρι και τους πελάτες και τους προµηθευτές, µε τους οποίους 

συνδέεται άµεσα η επιχείρηση, να µπορούν να λειτουργούν αποτελεσµατικά 

τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.   

Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι απαραίτητο, οι διαθέσιµοι 

πόροι να είναι επαρκείς για τη λειτουργία της επιχειρηµατικής µονάδας, αλλά 

και η απαίτηση της αγοράς επιβάλλει στις επιχειρήσεις να είναι περισσότερο 

πελατοκεντρικές έτσι, ώστε να ικανοποιείται περισσότερο η σχέση ανάµεσα 

στον πελάτη και την επιχείρηση.  Η επιχείρηση µέσω της διοίκησης σχεδιάζει 

µία ακολουθία από δραστηριότητες µε βάση το χρόνο, που θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν και τον έλεγχο, που θα πρέπει να γίνει για την περαιτέρω 

εξέλιξη τους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, που υπάρχουν.   

Μέσα από στατιστικούς πίνακες, διαγράµµατα, καµπύλες προόδου και 

γραµµές ισορροπίας καθορίζονται τα αποτελέσµατα, που έχει στη διάθεσή της η 

διοίκηση µιας επιχειρηµατικής µονάδας έτσι, ώστε να µπορεί να συντονίσει 

καλύτερα τις εργασίες και τις δραστηριότητες, που πρέπει να γίνουν, να 

διαπραγµατευτεί τις συµβάσεις πωλήσεων, και να ελέγξει τον προϋπολογισµό 

του κόστους, την σύνθεση των οµάδων εργασίας, τη συντήρηση των εξοπλισµών 

και άλλα.   

Τα πληροφοριακά συστήµατα χαρακτηρίζονται από γνώση και  

πολυπλοκότητα έτσι, ώστε να αναλύονται όλες  οι πληροφορίες από τη διοίκηση 

της επιχειρηµατικής µονάδας και µέσω αυτών να ενηµερώνεται η διοίκηση µε 

                                                 
8  Κανελλόπουλος Κ.Χ., 2002, Ξηροτύρη-Κουφίδου Σ., 2001, Παπαδάκης Μ.Β., 2007, Πάππη Π.Κ., 
2001, Χαϊνάς Κ., 2005, Χολέβας Κ.Γ., 1995. 
 



22 

πραγµατικά στοιχεία µε στόχο να αντιµετωπίσει τις πραγµατικές συνθήκες και τα 

εµπόδια, που συναντιούνται στην πορεία της επιχείρησης.   

Η στρατηγική της διοίκησης ενός οργανισµού αναφέρεται ειδικότερα στην 

παρούσα και τη µελλοντική κατεύθυνση και προοπτική, αλλά και στην εξέλιξη 

του οργανισµού.  Έτσι η διοίκηση περιλαµβάνει την αξιολόγηση των 

εσωτερικών ικανοτήτων, αλλά και των αδυναµιών του οργανισµού, την απόφαση 

αναφορικά µε το εύρος των δραστηριοτήτων του οργανισµού, τη δηµιουργία 

οράµατος, τη διαµόρφωση επικοινωνιακής πολιτικής, τόσο στο εσωτερικό, όσο 

και το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισµού και τη συνολική διαχείριση των 

διαδικασιών, που στοχεύουν στην επίτευξη της οργανωτικής αλλαγής.   

Η οργάνωση θεωρείται  απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση ή οργανισµό και έχει 

ως σκοπό να προγραµµατίζονται οι λειτουργίες της επιχείρησης από την πρώτη 

έως την τελευταία και να υλοποιούνται σταδιακά χωρίς να υπάρχουν αποκλίσεις 

από τον κεντρικό στόχο της. Σε κάθε µία επιχείρηση επιβάλλονται κανόνες και 

κανονισµοί και δίνονται οδηγίες από τις διοικητικές αρχές, προκειµένου να 

καλύπτονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της, αφού αξιολογηθούν σωστά οι 

όροι, που έχει στην διάθεσή της.  

Ο προγραµµατισµός του ανθρώπινου δυναµικού είναι µία διαδικασία, κατά 

την οποία µία επιχείρηση προσπαθεί να εξασφαλίσει τους απαραίτητους και 

κατάλληλους ανθρώπους, οι οποίοι θα φέρουνε εις πέρας προκαθορισµένα 

επίπεδα παραγωγής υπηρεσιών.  9 

Οι επιχειρήσεις, που δεν εφαρµόζουν ένα τέτοιο προγραµµατισµό µπορεί να 

µην είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις µελλοντικές τους ανάγκες.  Ο 

προγραµµατισµός του ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί µια σειρά από 

διαδικασίες και αποφάσεις.   

Για παράδειγµα ο υπολογισµός µισθοδοσίας, οι ώρες εργασίας, τα τεχνικά 

προβλήµατα, που προκύπτουν, τα προβλήµατα, που εξυπηρετούνται εσωτερικά 

και εξωτερικά από το περιβάλλον της επιχείρησης και που αλληλένδετα 

λειτουργούν µεταξύ τους, είναι θέµατα, τα οποία καλείται η επιχείρηση µέσω της 

διοίκησης και συγκεκριµένα της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, να λάβει 

                                                 
9  Κανελλόπουλος Κ.Χ., 2002, Ξηροτύρη-Κουφίδου Σ., 2001, Παπαδάκης Μ.Β., 2007, Πάππη Π.Κ., 
2001, Χαϊνάς Κ., 2005, Χολέβας Κ.Γ., 1995. 
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σοβαρά υπόψη της, για να καθορίσει τις αποφάσεις, που πρέπει να πάρει για το 

µέλλον της . 

 

3.1.1 Η φύση της αξιολόγησης 

 

Σκοπός αυτού του σταδίου είναι να αναγνωριστούν τα δυνατά και τα αδύνατα 

σηµεία των εργαζοµένων.  Με αυτό το ξεκαθάρισµα έχει σκοπό η διοίκηση, να 

επιλέξει τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη θέση.   

Φυσικά η αξιολόγηση δε γίνεται µόνο από τα στοιχεία, που παίρνει η 

επιχείρηση από ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό πληροφοριακό σύστηµα  erp,  

αλλά και αυτό βοηθά εξίσου σηµαντικά, όχι µόνο στο να αναπτυχθούν οι 

δυνατότητες και οι ικανότητες του προσωπικού, αλλά και να µετρηθούν η 

πρόβλεψη προαγωγής, ο προγραµµατισµός διαδοχής, οι αποδόσεις και να 

µειωθούν τα σφάλµατα, που έγιναν στο παρελθόν έτσι, ώστε να µην ξαναγίνουν 

στο µέλλον, αλλά και να προετοιµαστούν τα στελέχη για της ανώτερες ηγετικές 

θέσεις.   

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης παρέχουν αναπτυξιακές πληροφορίες στον 

διοικητικό τοµέα της επιχείρησης µέσα από συστήµατα παροχής υπηρεσιών, 

λίστες ικανοτήτων και κέντρα πόρων.   
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ΠΑΡΟΧΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

(ΧΡΗΣΤΗΣ)

 
ΣΧΗΜΑ 1 : Αξιολόγηση πληροφοριών10 

 

 

 

Τα συστήµατα παροχής πληροφοριών είναι ένας εύκολος, ευθύς, 

αµετάβλητος, αληθινός τρόπος πληροφόρησης της διοίκησης για το ανθρώπινο 

δυναµικό της, αλλά και ένας τρόπος ελέγχου του ανθρώπινου δυναµικού.   

 

3.2 Η σηµασία της διοίκησης για την αποτελεσµατικότητα 

της επιχειρηµατικής µονάδας.   

 

Η σηµασία της διοίκησης είναι ιδιαίτερα σπουδαία, αφού µε το κατάλληλο 

management αυξάνεται η παραγωγικότητα και αναπαράγεται περισσότερο έργο, 

χωρίς καµία ποιοτική υποβάθµιση.  Η διοίκηση είναι αυτή, που βελτιώνει την 

οικονοµία της επιχειρηµατικής µονάδας, την αποδοτικότητα του συστήµατος και 

εποµένως και την αποδοτικότητα της επιχείρησης.   

                                                 
10 Χαϊνας Κ., 2005κεφ.1 
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Η διοίκηση αναλαµβάνει να προγραµµατίσει, να σχεδιάσει, να οργανώσει, να 

στελεχώσει, να διευθύνει, να ελέγξει και να καθορίσει τις στρατηγικές έτσι, ώστε 

το εσωτερικό, αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης να την 

επηρεάζει αποτελεσµατικά. Σκοπός της διοίκησης είναι η αξιοποίηση των 

πόρων, που διαθέτει, ώστε να αποδίδουν υψηλότερα καθαρά κέρδη.   

 

3.2.1 Η σχέση της επιχειρησιακής στρατηγικής, και της 

διοίκησης ανθρώπινων πόρων.   

 

Για να υπάρχει αποτελεσµατική διοίκηση των ανθρώπινων πόρων είναι 

απαραίτητο, να υπάρχει µόρφωση, εξοικείωση,  γνώση µε το περιβάλλον µέσα 

στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση και συντονισµός έτσι, ώστε η επιχείρηση να 

προσανατολίζεται κάθε φορά στη βέλτιστη λύση για την παραγωγή της ποιοτικά 

και ποσοτικά.  Η σωστή στρατηγική και η διοίκηση ανθρώπινων πόρων δίνουν 

τη δυνατότητα στη διοίκηση να προβλέψει αλλαγές, από τις επιπτώσεις στην 

αγορά, στις οικονοµίες κλίµακας, στην παραγωγή και στην ψυχοσύνθεση των 

πελατών της.   

Η διοίκηση πρέπει να γνωρίζει τις ικανότητες και τους στρατηγικούς στόχους 

της επιχείρησης και να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει σχέδια και 

προγράµµατα, που εξασφαλίζουν στην επιχείρηση, καλύτερο ανθρώπινο 

δυναµικό.   

Η διοίκηση αναπτύσσεται σε διάφορα λειτουργικά τµήµατα, όπως είναι η 

παραγωγή, το µάρκετινγκ, τα οικονοµικά, οι προµήθειες, η έρευνα, η ανάπτυξη, 

οι ανθρώπινοι πόροι, το ανθρώπινο δυναµικό και κάποιοι άλλοι τοµείς, που 

αλληλοεξαρτώνται και πολλές φορές οι στόχοι του ενός επηρεάζονται και 

επηρεάζουν όλα τα υπόλοιπα.  Έτσι σκοπός της διοίκησης ανθρώπινων πόρων 

είναι να αναπτυχθούν ξεχωριστές ικανότητες στα στελέχη και το ανθρώπινο 

δυναµικό της επιχείρησης, ώστε να επιτύχει να δηµιουργήσει στο χώρο της 

αγοράς ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. To ανθρώπινο δυναµικό επηρεάζει όλους 

τους τοµείς της επιχείρησης, γι’αυτό και η επιλογή του είναι µια περίπλοκη 

διαδικασία.  11 

                                                 
11  Κανελλόπουλος Κ.Χ., 2002, Ξηροτύρη-Κουφίδου Σ., 2001, Παπαδάκης Μ.Β., 2007, Πάππη Π.Κ., 
2001, Χαϊνάς Κ., 2005, Χολέβας Κ.Γ., 1995. 
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Τα πληροφοριακά συστήµατα αξιοποιούν όλους τους πόρους της επιχείρησης 

και δίνουν αποτελέσµατα και πληροφορίες κρίσιµες και απαραίτητες για τη 

διοίκηση.  Προκειµένου να διοικηθεί και να λάβει αποφάσεις, η επιχείρηση 

χρησιµοποιεί µεθόδους και τεχνικές των πληροφοριακών συστηµάτων, τα οποία 

έχουν εξελιχθεί µε τέτοιο τρόπο στη σηµερινή εποχή, που βοηθούν τη διοίκηση  

να βγάζει πιο γρήγορα συµπεράσµατα για τις αποφάσεις, που πρέπει να λάβει.   

Εποµένως τα πληροφοριακά συστήµατα είναι διαµορφωµένες λειτουργίες µε 

επιστηµονικές µαθηµατικές και στατιστικές τεχνικές, όπως είναι η επιχειρησιακή 

έρευνα, η θεωρία των πιθανοτήτων, ο γραµµικός δυναµικός προγραµµατισµός, η 

θεωρία της αναµονής, η θεωρία των παιγνίων, το διοικητικό παιχνίδι, η 

εξοµοίωση προσοµοίωση και  η ανάλυση του κόστους ωφέλειας.   

Ιδιαίτερα η ανάλυση του κόστους ωφέλειας αναφέρεται στη χρονική εξέλιξη 

και αξιολογεί αφενός τα µέσα και αφετέρου τις ωφέλειες, που συνδέονται µε τη 

λήψη µιας απόφασης.  ∆ηµιουργούνται µέσω πληροφοριακών συστηµάτων όλες 

οι εναλλακτικές λύσεις και προτείνεται η πιο ικανοποιητική, δηλαδή αυτή που 

αντιστοιχεί στην ευνοϊκότερη και πιο δυνατή σχέση, ανάµεσα στο κόστος και το 

κέρδος της επιχείρησης.   
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ

MARKETING

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 
ΣΧΗΜΑ 2 : Πληροφορικά συστήµατα και διοίκηση12 

 

 

3.2.2 Η διοίκηση παραγωγής και τα πληροφοριακά 

συστήµατα. 

 

Όσο σηµαντική είναι η σχέση της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού µε τα 

οργανωµένα πληροφοριακά συστήµατα, εξίσου σηµαντική θεωρείται και η 

σχέση της διοίκησης της παραγωγής µε αυτά.   

«Με τον όρο παραγωγή ορίζεται κάθε οργανωµένη δραστηριότητα, που 

αποσκοπεί στην αύξηση της αξίας ή της χρησιµότητας υλικών πραγµάτων ή της 

παροχής υπηρεσιών µε την ανάλωση κάποιων πόρων (υλικών, εργασίας).  

Αντίστοιχα, µε τον όρο παραγωγικό σύστηµα ορίζεται κάθε σύστηµα, δηλαδή 

κάθε οργανωµένο σύνολο στοιχείων που παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες.» 

Στα παραγωγικά συστήµατα υπάρχει διάκριση στα υποσυστήµατα, τα οποία 

διαχωρίζουν τις κύριες παραγωγικές λειτουργίες της επιχειρηµατικής µονάδας 

και στις δευτερεύουσες παραγωγικές λειτουργίες.  Έτσι ένα πληροφοριακό 

                                                 
12 Χαϊνας Κ 2005,κεφ 2,3  
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σύστηµα erp διακρίνεται στο υποσύστηµα προµηθειών, λογιστικής, εσωτερικής  

και εξωτερικής επικοινωνίας πελατών και άλλα.   

Υπάρχουν παραγωγικά συστήµατα, τα οποία υποστηρίζουν τη λειτουργία της 

επιχείρησης και είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει σωστός σχεδιασµός και 

οργάνωση έτσι, ώστε τα παραγωγικά συστήµατα να καθορίζουν την συνεχόµενη 

πορεία της επιχείρησης στην αγορά.   

Μέσα από τα πληροφοριακά συστήµατα σχεδιάζεται, προγραµµατίζεται, 

οργανώνεται και ελέγχεται η παραγωγική διαδικασία, δηλαδή η διαδικασία ,κατά 

την οποία οι πόροι που διαθέτει η επιχείρηση, όπως η νέα ανθρώπινη εργασία, οι 

µηχανές, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια και η πληροφορία, µετατρέπονται σε 

προϊόντα ή υπηρεσίες, που προορίζονται για την ικανοποίηση των πελατών της 

επιχειρηµατικής µονάδας.  Το πιο ουσιαστικό έργο της διοίκησης παραγωγικών 

συστηµάτων είναι να εξασφαλίζεται παραγωγή των προϊόντων ή υπηρεσιών στις 

απαιτούµενες ποσότητες σύµφωνα βέβαια πάντα µε ποιοτικές προδιαγραφές και 

συγκεκριµένες προθεσµίες και µε το µικρότερο δυνατό κόστος.  Οι 

προδιαγραφές αυτές βέβαια πρέπει να προσαρµόζονται στους περιορισµούς και 

τις απαγορεύσεις, που σχετίζονται µε το περιβάλλον.  13 

Μέσα από τη διοίκηση παραγωγής λαµβάνονται σοβαρές αποφάσεις, οι 

οποίες καθορίζονται από το µακροπρόθεσµο µέλλον της επιχειρηµατικής 

µονάδας, τη διάθεση των πόρων, τις καθηµερινές λειτουργίες του συστήµατος 

και ολόκληρη τη δοµή και τη λειτουργία της.  Συγκεκριµένα οι αποφάσεις αυτές 

επηρεάζουν και επηρεάζονται ιδιαίτερα έντονα από τις αποφάσεις, που αφορούν 

τόσο την εµπορική λειτουργία, που συνδέει άµεσα την επιχειρηµατική µονάδα 

µε τη διοίκηση, όσο και τη χρηµατοοικονοµική λειτουργία, η οποία εξασφαλίζει 

τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους, που απαιτούνται για τη λειτουργία της 

επιχείρησης.   

Τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν διαφορετικά επίπεδα και πλαίσιο 

σχεδιασµού ως προς τη διοίκηση της παραγωγής, αφού τα αποτελέσµατα από τις 

πληροφορίες, που διαχειρίζονται, χωρίζονται σε κατηγορίες προϊόντων, 

γεωγραφικές περιοχές, τµήµατα αγοράς, πελάτες και προµηθευτές.   

                                                 
13  Κανελλόπουλος Κ.Χ., 2002, Ξηροτύρη-Κουφίδου Σ., 2001, Παπαδάκης Μ.Β., 2007, Πάππη Π.Κ., 
2001, Χαϊνάς Κ., 2005, Χολέβας Κ.Γ., 1995. 
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Με τη συγκεκριµένη επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριών µέσα από τα 

πληροφοριακά συστήµατα, η διοίκηση παραγωγής µπορεί να λάβει σοβαρές 

αποφάσεις για την οµάδα των προϊόντων της επιχειρηµατικής µονάδας.  Για την 

κατεύθυνση της στρατηγικής για την επόµενη περίοδο, τις προτεραιότητες ως 

προς τα προϊόντα, τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη αγοράς κατά προϊόν, ή 

κατά υποκατηγορία προϊόντος, τις πηγές προµήθειας, την κατασκευή απόκτησης 

νέων περιουσιακών στοιχείων, τους οικονοµικούς στόχους της επόµενης 

περιόδου, πρέπει να αντιµετωπιστούν κρίσιµα ζητήµατα, να προωθηθούν οι 

αλλαγές και να γίνουν µελέτες και αναλύσεις.  Σ’αυτούς τους τοµείς, στηρίζεται 

η στρατηγική  προϊόντων και υπηρεσιών στη συγκεκριµένη φάση και µέχρι την 

επόµενη φάση της παραγωγικής διαδικασίας.   

Μέσα από τα πληροφοριακά συστήµατα η διοίκηση παραγωγής αναλύει τις 

πιθανότητες να εξυπηρετηθεί η αγορά, µε στόχο  να αυξηθούν τα κέρδη και το 

µερίδιο αγοράς, να διαµορφωθούν γενικές προδιαγραφές και να προβλεφθούν 

πωλήσεις, στοιχεία απαραίτητα στα οικονοµικά και στις µελέτες των σκοπών 

παραγωγής.  ∆ίνεται η δυνατότητα στην παραγωγή να εντοπίσει ευκαιρίες για 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων.  Αυτό µπορεί να έχει άµεση κοστολόγηση στα 

κρίσιµα σχέδια µε τα αναµενόµενα κέρδη και δε µπορεί να έχει άµεσους 

υπολογισµούς χωρίς µεγάλα περιθώρια σφάλµατος.   

Αυτή η διαδικασία, η οποία προέρχεται από την σωστή διαχείριση των 

πληροφοριών µέσα στο πληροφοριακό σύστηµα erp, ονοµάζεται µελέτη 

ευκαιρίας.   

Έτσι η διοίκηση της παραγωγής µπορεί να κάνει προκαταρτική διερεύνηση 

των µελλοντικών επενδύσεων και να εκτιµήσει τους πόρους, που µπορούν να 

διατεθούν για την εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας.   

Έτσι προσδιορίζονται η δυναµικότητα, που απαιτείται για την παραγωγή 

προϊόντων και υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα, το εργατικό δυναµικό και οι 

οικονοµικοί πόροι, που επηρεάζονται από το περιθώριο σφάλµατος, το οποίο 

σύµφωνα µε τις παραπάνω εκτιµήσεις είναι αρκετά µειωµένο.   



30 

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΓΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕΛΑΤΩΝ

 
ΣΧΗΜΑ 3 : ∆ιοίκηση παραγωγής και πληροφοριακά συστήµατα14 

 

3.2.3 Σχέση πληροφοριακών συστηµάτων και marketing  

 

Το marketing αφορά µία από τις πιο βασικές επιχειρηµατικές λειτουργίες και 

συνδέεται άµεσα µε προµηθευτές, πελάτες και ενδιάµεσα πρόσωπα, όπως είναι 

µεσολαβητές και πωλητές χονδρικής και λιανικής.  Τα πληροφοριακά συστήµατα 

συνδέονται άµεσα και µε το µάρκετινγκ µίας επιχείρησης.   

∆εδοµένου ότι στα πληροφοριακά συστήµατα συγκεντρώνονται όλες οι 

πληροφορίες της επιχείρησης, που αφορούν όλες τις φάσεις του µάρκετινγκ.   

Η συγκέντρωση, η διαχείριση και η αρχειοθέτηση των πληροφοριών µέσα 

από τα συστήµατα αυτά οδηγεί τους υπεύθυνους του µάρκετινγκ στο να µπορούν 

να συγκρίνουν ενδοεπιχειρησιακές και εξωυπηρεσιακές πηγές και αυτές να 

απεικονίζονται γραφικά στη µορφή κατάλληλου χρόνου, κατάλληλης 

πληροφορίας, κατάλληλου τύπου παρουσίασης και κατάλληλου αποδέκτη.   

                                                 
14 Χαϊνας Κ. 2005, κεφ 7 
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Μέσα από τα πληροφοριακά συστήµατα εµφανίζονται οι εισροές και οι 

εκροές της επιχείρησης στις καθηµερινές συναλλαγές.  Ο τοµέας του µάρκετινγκ 

µέσα από τα πληροφοριακά συστήµατα στοχεύει σε ενίσχυση των καθηµερινών 

δοσοληψιών της επιχείρησης µε ακρίβεια, αφού συγκρίνει τα αποτελέσµατα των 

συναλλαγών, των παραγγελιών και της διαχείρισης της αποθήκης.  15 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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ΒΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

 
ΣΧΗΜΑ  4 : Πληροφοριακά συστήµατα και marketing 16 

 

Άρα τα υποσυστήµατα των πληροφοριακών συστηµάτων χωρίζονται σε :  

I.  Συστήµατα αποφάσεων βάση µοντέλων 

II.  Συστήµατα γνώσης 

III.  Συστήµατα διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφοριών 

IV.  Συστήµατα αυτοµατοποίησης τυποποιηµένων συναλλαγών.  

                                                 
15  Κανελλόπουλος Κ.Χ., 2002, Ξηροτύρη-Κουφίδου Σ., 2001, Παπαδάκης Μ.Β., 2007, Πάππη Π.Κ., 
2001, Χαϊνάς Κ., 2005, Χολέβας Κ.Γ., 1995. 
16 Χαϊνας Κ.2005, κεφ 7 
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Όλα τα παραπάνω αλληλοεξαρτώνται και αλληλοσυνδέονται µεταξύ τους και 

βοηθάνε το τµήµα µάρκετινγκ να εστιάσει καλύτερα στην αγορά, µε αποτέλεσµα 

την αύξηση των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών, που διαθέτει η επιχείρηση.   
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ΣΧΗΜΑ  5 : ∆ιαχωρισµός πληροφοριακών συστηµάτων 17 

 

 

 

 

                                                 
17 Χαϊνας Κ.2005, κεφ 7 
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4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

 

4.1 Παραµετροποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος.  

 

Την αρχική παραµετροποίηση του πληροφοριακού συστήµατος αναλαµβάνει  

µία οµάδα έργου, η οποία αποτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό της 

επιχείρησης και στοχεύει  στην ολοκλήρωση του συστήµατος µε βάση το έργο 

υλοποίησης.  Η οµάδα αυτή αναλαµβάνει συγκεκριµένα καθήκοντα και 

καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες, αλλά και το χρονοδιάγραµµα, µέσα στο 

οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί το πληροφοριακό σύστηµα  erp .   

Όλες οι απαιτήσεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο ανάλυσης και 

οργάνωσης του πληροφοριακού συστήµατος µε µεθοδικό τρόπο έτσι, ώστε να 

µπορεί ο µελλοντικός διαχειριστής του συστήµατος να αξιοποιήσει τα δεδοµένα 

και να κάνει αλλαγές, που µπορεί να απαιτηθούν.   

Η παραµετροποίηση είναι µία διαδικασία του συστήµατος, η οποία στην αρχή 

λειτουργεί µε δοκιµαστικό τρόπο έτσι, ώστε να εντοπιστούν λάθη και αδυναµίες, 

οι οποίες πρέπει να διορθωθούν πριν το οριστικό αποτέλεσµα.  Για το λόγο αυτό, 

είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα χρονοδιάγραµµα µε όλες τις διαδικασίες, χωρίς 

να υπάρχει βιασύνη, προκειµένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς το πληροφοριακό 

σύστηµα erp  σε πραγµατικές συνθήκες.   

 

4.2 Η σχέση των πληροφοριακών συστηµάτων και η 

λογιστική.   

 

Η λογιστική είναι άµεσα συνδεδεµένη µε όλο το οικονοµικό τµήµα της 

επιχείρησης.  Αφορά άµεσα τη διοίκηση παραγωγής και η διαχείριση της πλέον 

στις σύγχρονες επιχειρήσεις γίνεται µέσα από τα πληροφοριακά συστήµατα.   

Αφού δηµιουργηθεί και ολοκληρωθεί η φόρµα και τα εργαλεία, που θα 

χρησιµοποιηθούν στο πληροφοριακό σύστηµα  erp, καθορίζονται και οι χρήστες 

της εφαρµογής.  Συγκεκριµένα αφού καθοριστούν οι χρήστες, καταχωρούνται τα 

στοιχεία τους, τους δίνονται οι κωδικοί πρόσβασης στο σύστηµα και ανάλογα µε 
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τον τοµέα, στον οποίο βρίσκεται κάθε χρήστης, δίνονται τα δικαιώµατα 

πρόσβασης στα διάφορα υποσυστήµατα της εφαρµογής, σύµφωνα µε τα 

κριτήρια, που έχει η διοίκηση στα χέρια της για κάθε χρήστη.  18 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 
ΣΧΗΜΑ 6 : Πληροφοριακά συστήµατα και λογιστική19 

 

 

Συµπλήρωση των βασικών πινάκων της εφαρµογής, που χρησιµοποιούνται 

από όλα τα υποσυστήµατα της.   

Σε ένα πληροφοριακό σύστηµα εµπεριέχονται βασικοί πίνακες, οι οποίοι 

συµπληρώνονται έτσι, ώστε να υπάρχουν στη διάθεση του χρήστη, χωρίς να 

χρειάζεται κάθε φορά να τους καταχωρεί στον υπολογιστή.   

 

                                                 
18  Ξηροτύρη – Κουφίδου Σ., 2001, Χαϊνάς Κ. , 2005 
19 Χαϊνας Κ., 2005 κεφ 7,8 
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Οι βασικότεροι πίνακες, που συνήθως περιέχονται σε ένα  E.R.P. σύστηµα,  

χρειάζονται συµπλήρωση, ώστε τα στοιχεία τους να είναι στην διάθεση του 

χρήστη της εφαρµογής  χωρίς  να  απαιτείται  ιδιαίτερη  διαδικασία. 

 

Αυτά είναι :  

I.  Οι συντελεστές του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)  

II.  Τα νοµίσµατα που θα χρησιµοποιηθούν στις συναλλαγές. 

III.  Οι τρόποι πληρωµής που θα χρησιµοποιηθούν στα υποσυστήµατα των 

πωλήσεων, των αγορών και των οικονοµικών συναλλαγών της επιχείρησης.   

 

Οι τρόποι αυτοί είναι :  

I.  Μετρητοίς 

II.  Με επιταγή  

III.  Με γραµµάτιο 

IV.  Με πιστωτική κάρτα 

V. Με ένταλµα τραπέζης 

VI.  Επί πιστώσει 

VII.  Οι τράπεζες µε τις οποίες έχει συναλλαγές η εταιρία και οι συνεργάτες 

της.  

VIII.  Τα επαγγέλµατα, που θα αντιστοιχήσουµε στους διάφορους 

συναλλασσόµενους µε την επιχείρηση. 

IX.  Τα µέσα µεταφοράς, που θα χρησιµοποιήσουµε για την µεταφορά των 

αγαθών. 

 

Οι σκοποί διακίνησης των αγαθών : 

I.  Η πώληση 

II.  Η επιστροφή 

III.  Η ενδοδιακίνηση, δηλαδή η εσωτερική διακίνηση του αγαθού από τον 

έναν αποθηκευτικό χώρο σε έναν άλλο.  

IV.  Η επισκευή  

V. Για παρουσίαση 
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Οι τόποι αποστολής 

I.  Η κεντρική έδρα της επιχείρησης 

II.  Η διεύθυνση ενός υποκαταστήµατος µας 

 

Οι τόποι προορισµού 

I.  Η έδρα του πελάτη 

II.  Η διεύθυνση ενός υποκαταστήµατος του πελάτη 

III.  Η διεύθυνση ενός υποκαταστήµατος µας   

IV.  Οι χώρες µε τις οποίες θα έχει συναλλαγές η επιχείρηση και οι 

συναλλασσόµενοι της.   

 

Καθορίζουµε τις φύσεις των συναλλαγών που πραγµατοποιεί η επιχείρηση 

όπως :  

I.  Η πώληση 

II.  Η αγορά 

III.  Η προσφορά 

IV.  Η επίδειξη 

 

Καθορίζουµε τις µονάδες µέτρησης των ειδών της αποθήκης της επιχείρησης 

όπως :  

I.  Το τεµάχιο 

II.  Το κιβώτιο 

III.  Το κιλό 

IV.  Το τετραγωνικό µέτρο 

V. Το κυβικό µέτρο 
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4.3 Υποσυστήµατα ERP 

 

4.3.1 Υποσύστηµα Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης 

(Financials) Γενική Λογιστική (Generals Ledger) 

 

Η γενική λογιστική είναι το υποσύστηµα, που διαχειρίζεται το Λογιστικό 

Κύκλωµα των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να τηρούν λογιστικά 

βιβλία κατηγορίας του κώδικα βιβλίων και στοιχείων.  Το κύκλωµα αυτό πρέπει 

να έχει οργανωθεί και να λειτουργεί σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα, που 

επιβάλλει η ελληνική νοµοθεσία και ταυτόχρονα να είναι προσαρµοσµένο στις 

ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.  

 

Οι βασικές έννοιες της Γενικής Λογιστικής που χρειάζεται να γνωρίζουµε 

είναι :  

I.  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ είναι όλα τα θετικά στοιχεία, µε τα οποία ενεργεί π.χ. 

Ταµείο, πελάτες, εµπορεύµατα, πάγια κ.λπ. 

II.  ΠΑΓΙΑ είναι τα στοιχεία του Ενεργητικού, που χρησιµοποιούνται 

µόνιµα από την επιχείρηση π.χ. Γήπεδα, Κτήρια, Μηχανήµατα, Έπιπλα κ.λπ. 

III.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ είναι εκείνα, που βρίσκονται σε διαρκή ροή π.χ. 

Πρώτες ύλες, Εµπορεύµατα, Πελάτες, Γραµµάτια.  

IV.  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ είναι τα µετρητά, που έχει η επιχείρηση κάθε φορά στο 

Ταµείο της.   

V. ΠΑΘΗΤΙΚΟ είναι όλα τα αρνητικά στοιχεία, από τα οποία πάσχει η 

επιχείρηση π.χ. Ένα δάνειο, οι Προµηθευτές κ.λπ. 

VI.   ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ είναι τα χρέη, που πρέπει να εξοφληθούν σε 

µικρό χρονικό διάστηµα π.χ. Προµηθευτές, Κεφάλαιο κίνησης.  

VII.   ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ είναι τα χρέη, που πρέπει να εξοφληθούν µετά 

από πολύ χρόνο π.χ. ∆άνεια ενυπόθηκα. 

VIII.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ είναι η διαφορά του παθητικού  

IX.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην λογιστική είναι µία δοµηµένη αριθµητική 

έκφραση από αριθµούς, µέσω των οποίων αποτυπώνουµε τα διάφορα µεγέθη της 

επιχείρησης.    
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Οι λογαριασµοί διακρίνονται σε πρωτοβάθµιους, δευτεροβάθµιους, 

τριτοβάθµιους, τεταρτοβάθµιους κ.ο.κ..  Το σύνολο των λογαριασµών αποτελεί 

το λογιστικό σχέδιο της επιχείρησης.  

 Οι λογαριασµοί αναλύονται σε τύπους λογαριασµών:  

I.  Ενεργητικού 

II.  Παθητικού 

III.  Πελατών 

IV.  Προµηθευτών 

V. Εσόδων 

VI.  Εξόδων 

VII.  Ταµείου 

VIII.  Αποτελεσµάτων 

IX.  Αναλυτικής Λογιστικής 

X. Τάξεως
20 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΓΙΑ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ & 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΛΑΤΕΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

MIS

 
ΣΧΗΜΑ  7 : Υποσυστήµατα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης21 

 

 

                                                 
20  Χαϊνας Κ., 2005  
21 Χαϊνας Κ., 2005 κεφ 7,8 
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4.3.2 Αναλυτική Λογιστική – Κοστολόγηση (Cost Centers 

Analysis) 

 

Η Αναλυτική Λογιστική Εκµετάλλευσης (Α.Λ.Ε.) ή Λογιστική Κόστους, όπως 

αποκαλείται, είναι το υποσύστηµα, που διαχειρίζεται την Λογιστική 

εκµετάλλευση της επιχείρησης, δηλαδή µε την Αναλυτική Λογιστική 

παρακολουθούµε την διαχείριση των αξιών, των αποθεµάτων της επιχείρησης σε 

κάθε φάση, την ανάλωση τους, την παραγωγή έτοιµων προϊόντων 

(κοστολόγηση) και τα αναλυτικά αποτελέσµατα από την πώληση τους.   

Οι βασικές έννοιες της Αναλυτικής Λογιστικής είναι : 

 

Ι.Η έννοια του κόστους 

 

i. Το Κόστος Πρώτων Υλών 

ii.  Το Κόστος επεξεργασίας 

iii.  Το Κόστος διοικήσεως 

iv. Το Κόστος διαθέσεως 

v. Το Κόστος πωληθέντων 

vi. Το Κόστος παραχθέντων 

 

 

 II.Κέντρα Κόστους (θέσεις ή τµήµατα κόστους) 

 

Ο καθορισµός των Κέντρων Κόστους είναι µια εξειδικευµένη διαδικασία, µε 

την οποία καθορίζονται οι µονάδες δραστηριότητας ή µία περιοχή ευθύνης, στην 

οποία καταγράφονται και παρακολουθούνται οι διάφορες κατηγορίες κόστους.  

Τα βασικά κριτήρια δηµιουργίας των Κέντρων Κόστους είναι η Γεωγραφική 

Θέση, η Λειτουργία και η Αυτοτέλεια του Χώρου, ο Παραγωγικός και 

Τεχνολογικός Ρόλος και ο Τρόπος Έλεγχου του Κόστους.   

 

 

 

 



40 

III. Φορείς Κόστους 

 

Φορείς Κόστους είναι τα Έτοιµα Προϊόντα ή οι υπηρεσίες, που µπορούν να 

διατεθούν στην αγορά, όπως παράγονται ή τα Ηµιέτοιµα Προϊόντα, που 

παράγονται σε διάφορες ενδιάµεσες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και δε 

µπορούν να διατεθούν στην µορφή, που έχουν στις φάσεις αυτές. 

I.  Μονάδες έργου.  Με τις µονάδες αυτές µετράµε την παραγωγή ενός 

προϊόντος (π.χ. τεµάχιο), την δραστηριότητα ή την απασχόληση ενός τµήµατος 

της οικονοµικής µονάδας (π.χ. ώρες).   

II.  Τύποι Μονάδων Έργου.  

 

Οι τύποι των Μονάδων Έργου συνδέονται µε τους εξής συντελεστές κόστους 

: 

I.  Την ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος στο τµήµα παραγωγής 

II.  Την ποσότητα του διακινούµενου προϊόντος από το τµήµα παραλαβής ή 

αποστολής ή ενδοδιακίνησης. 

III.  Την ποσότητα των Πρώτων Υλών, που αναλώνονται στην διαδικασία της 

παραγωγικής λειτουργίας.   

IV.  Ο χρόνος λειτουργίας των παραγωγικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, 

µέσων παραγωγής κτλ.   

V. Οι εργατοώρες και το κόστος µισθοδοσίας για την λειτουργία ενός 

τµήµατος. 

VI.  Άµεσο και Έµµεσο Κόστος 

 

Το βασικό θέµα οργάνωσης του Συστήµατος της Αναλυτικής Λογιστικής που 

χρειάζεται να οργανώσουµε είναι: 

 

Kοστολογική Οργάνωση της Επιχείρησης. 

Η κοστολογική οργάνωση της οικονοµικής µονάδας είναι µια ειδική µελέτη 

που σχεδιάζεται και υλοποιείται από ειδικούς επιστήµονες (Στατιστικολόγους, 

Οικονοµολόγους, Αναλυτές) και µε την οποία καθορίζονται: 
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I.  Η υποδιαίρεση της οικονοµικής µονάδας σε Κέντρα Κόστους ,που 

διασφαλίζουν τις αναγκαίες κοστολογικές πληροφορίες, που έχει ανάγκη η 

επιχείρηση. 

II.    Ο καθορισµός των διαδικασιών λογιστικής παρακολούθησης των 

κοστολογικών στοιχείων.   

III.  Ο καθορισµός των εντύπων και των µηχανισµών συµπληρώσεως τους.  

IV.   Ο καθορισµός των κανόνων, µε τους οποίους θα αποτιµείται το κόστος 

για κάθε διαδικασία κοστολόγησης. 22  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ∆ΙΑΝΟΜΩΝ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

ΠΑΓΙΑ -
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 
ΣΧΗΜΑ  8 : Πληροφορικά συστήµατα και διαχείριση πληροφοριών23 

                                                 
22  Χαϊνας Κ., 2005 
23 Χαϊνας Κ., 2005 κεφ 6,7,8 
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5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE) 

 

5.1 Ηλεκτρονικό εµπόριο 

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση των υπολογιστών, του διαδικτύου και 

του ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce) έχουν αλλάξει δραµατικά τις 

συναλλαγές των ανθρώπων.  Το διαδίκτυο αποτελεί το ταχύτερο αναπτυσσόµενο 

µέσο ενηµέρωσης όλων των εποχών.   

Το διαδίκτυο είναι ένα µέσο, που µειώνει τα εµπόδια  στο εµπόριο µεταξύ των 

φορέων της αγοράς, αφού µειώνει σηµαντικά το κόστος αναζήτησης 

εναλλακτικών προϊόντων.  Ο µεγαλύτερος ανταγωνισµός µπορεί να εξασφαλίσει 

καλύτερες τιµές για τους καταναλωτές.   

Ακόµα και αν η αύξηση του ανταγωνισµού αποτελεί απειλή για τους 

λιανοπωλητές, το ηλεκτρονικό εµπόριο (e- commerce) µπορεί να αποτελέσει 

επίσης, µία ευκαιρία για τους ίδιους τους εµπόρους λιανικής να προσφέρουν 

βελτιωµένες υπηρεσίες στους τοπικούς πελάτες και να τους επιτρέψει να 

διατηρήσουν τους πελάτες αυτούς.   

Το διαδίκτυο προσφέρει επίσης, ευκαιρίες στις επιχειρήσεις να 

διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και ενδεχοµένως να τα πωλούν  απευθείας 

στους καταναλωτές σε όλο τον κόσµο.   
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5.2 Ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) και πληροφοριακά 

συστήµατα 

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) αποτελεί τη µεγαλύτερη εξέλιξη του 

εµπορίου.  Στη σύγχρονη εποχή η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου 

αυξάνεται µε ραγδαίους ρυθµούς.  Οι συναλλαγές γίνονται όλο και περισσότερο 

µέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.  Είναι πολλές οι 

φορές, που οι επιχειρήσεις διευκολύνονται (και οι πελάτες και οι προµηθευτές) 

να διεξάγουν τις συναλλαγές τους µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου.   

Η δηµιουργία του ηλεκτρονικού εµπορίου οδήγησε στη δηµιουργία νέων 

επιχειρήσεων, νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών.  Στα συστήµατα παραγωγής 

είναι µεγάλες οι αλλαγές, που εµφανίζονται από το ηλεκτρονικό εµπόριο (e- 

commerce) 

Τα πληροφοριακά συστήµατα, που βασίζονται στο διαδίκτυο και 

υποστηρίζονται από το κατάλληλο λογισµικό, εξυπηρετούν ταυτόχρονα τους 

προµηθευτές και τους πελάτες της επιχείρησης και µειώνουν το χρόνο θεαµατικά 

έως και 50%. Είναι δεδοµένο, ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο απαιτεί να υπάρχουν 

εξειδικευµένα συστήµατα πληροφοριών και αξιοποίησης πόρων έτσι, ώστε να 

είναι αποτελεσµατικά και κατάλληλα για το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 24 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο βασίζεται σε καινούργιες µεθόδους συναλλαγών και 

πληρωµής, όπως είναι το ψηφιακό χρήµα (πληρωµές µέσω διαδικτύου µε χρήση 

κυρίως πιστωτικών καρτών) και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν 

δικλίδες ασφαλείας στην επιχειρηµατική µονάδα, για να εξασφαλίζεται η 

ασφάλεια του πελάτη (προσωπικά δεδοµένα). 

Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα (erp) µε σωστές δικλίδες 

ασφαλείας και  άµεση ενηµέρωση µπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιµο για την 

διεξαγωγή συναλλαγών σε µία επιχείρηση, αφού έχουν τη δυνατότητα  οι 

πελάτες να δουν άµεσα τα προϊόντα της επιχείρησης και να κάνουν παραγγελίες, 

αλλά και να ενηµερωθούν άµεσα για το χρόνο παραλαβής των προϊόντων και το 

κόστος τους  (µειώνεται το κόστος των εµπορευµάτων, αφού δεν υπάρχουν 

πωλητές και κατά συνέπεια εξαλείφεται το κόστος της µισθοδοσίας).   

                                                 
24  Χαϊνας Κ., 2005 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2005-200925 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 : ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 

2008 ΕΩΣ ΤΟ 200926 

 

                                                 
25 www.3comma14.gr/pi  πορεία ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα 2005-2009 (ηµ.δηµ.07/02/2010) 
26 www.3comma14.gr/pi  πορεία ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα 2005-2009 (ηµ.δηµ.07/02/2010) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 : ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ? 27 

 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 : ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ?28 

 

 

 

                                                 
27 www.3comma14.gr/pi  πορεία ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα 2005-2009 (ηµ.δηµ.07/02/2010) 
28 www.3comma14.gr/pi  πορεία ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα 2005-2009 (ηµ.δηµ.07/02/2010) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 : ΣΥΝΟΛΟ ONLINE ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΣΑ ΣΕ ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ29 

 

 

 

5.3 Τα οφέλη των ERP στο E-COMMERCE  

 

Οι λύσεις για το ηλεκτρονικό εµπόριο κινήθηκαν στις στρατηγικές αποφάσεις 

των επιχειρήσεων.  Ως εκ τούτου, είναι σύνηθες γα τις εταιρίες, που αναζητούν 

ένα κατάλληλο τρόπο για την σταθερή ενσωµάτωση του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

να χειρίζονται άµεσα τις συναλλαγές τους µέσω των πληροφοριακών 

συστηµάτων.  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο δίνει τη δυνατότητα να αντιµετωπίζεται η 

αποθήκευση σε πραγµατικό χρόνο, ώστε να προσελκύσει  πελάτες.  Συνδυάζει 

τις πληροφορίες του προϊόντος µε αυτές των πολυµέσων και διαχειρίζεται τη 

διαδικασία πώλησης από την αρχή ως το τέλος, λαµβάνοντας υπόψη τις 

παραγγελίες και βοηθώντας την επιχείρηση να προσαρµόσει την προσφορά της 

στις ειδικές ανάγκες των επιµέρους συνεργατών της.   

                                                 
29 www.3comma14.gr/pi  έρευνα για το ηλεκτρονικό εµπόριο (ηµ.δηµ.17/04/2009) 
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Οι διαδικασίες, που αφορούν την ενσωµάτωση των ERP συστηµάτων και του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, περιγράφονται, ως η ροή των εργασιών που λαµβάνουν 

µέρος στην εµπορία µεταξύ δύο εταιρειών.  Αρχικά, η διαθεσιµότητα των 

προϊόντων που εµφανίζονται σε έναν κατάλογο και οι εντολές αποστολής, που 

είναι on-line, εναρµονίζονται µε τις τιµές, που ορίζονται για τα επιλεγµένα 

προϊόντα ή υπηρεσίες.   

Οι όροι των τιµών, που προβλέπονται, είναι διαφορετικοί για τους πελάτες 

της χονδρικής από αυτούς της λιανικής πώλησης.  Συγχρόνως, τα ολοκληρωµένα 

συστήµατα µπορούν να δείξουν σε απευθείας σύνδεση τη διαθεσιµότητα και τις 

ηµεροµηνίες παράδοσης της παραγγελίας.  Η αποθήκευση των πληροφοριών, 

που προέκυψαν από την πώληση των προϊόντων, καθώς και οι συναλλαγές 

πληρωµών αποθηκεύονται σε βάσεις δεδοµένων του συστήµατος.   

Η εµπορία σε µεγάλη κλίµακα έχει ωφεληθεί από την ένταξη των καταλόγων 

των προϊόντων, οι οποίοι πρέπει να είναι διαθέσιµοι σε διάφορες γλώσσες.  Τα 

νοµίσµατα χρησιµοποιούνται σε όλο τον κόσµο, χωρίς να χρειάζεται να είναι 

κοντά στον τόπο καταγωγής του αντικειµένου.  Στην κάθε χώρα υπολογίζεται το 

κόστος στο δικό της νόµισµα, αλλά συνάµα γίνεται και η µετατροπή του κόστους 

σε οποιοδήποτε νόµισµα, ώστε οι πελάτες να µπορούν να πληρώσουν µε το 

νόµισµα της χώρας τους και η επιχείρηση να πληρώνεται  µε το νόµισµα της 

χώρας που βρίσκεται, διευκολύνοντας έτσι τις συναλλαγές χωρίς τη χρήση 

συναλλάγµατος.  Επιπλέον, µειώνονται οι δαπάνες της διαφήµισης και της 

εµπορίας των προϊόντων, διότι δεν απασχολείται προσωπικό για αυτές τις 

εργασίες.   

E-BUSINESS, ή Ηλεκτρονικό Επιχειρείν είναι η νέα πρόταση, για την 

επιτάχυνση και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης.  Οι 

περισσότεροι πελάτες είναι έτοιµοι να λάβουν καλύτερη εξυπηρέτηση από ό,τι 

προσφέρθηκε στο παρελθόν.  Η κατάσταση εµπειρογνωµόνων, που λαµβάνει µία 

επιχείρηση στο επόµενο επίπεδο του ERP (E-Business), δεν θα απαιτήσει µόνο  

την εφαρµογή διαδικτυακών συστηµάτων, αλλά και τη βοήθεια των συνεργατών 

στην αλυσίδα του εφοδιασµού, η οποία ασχολείται µε τη ροή µέσω του 

διαδικτύου.   

Ένας νέος κανόνας γίνεται νόµος για τους κατασκευαστές : µια 

ολοκληρωµένη αλυσίδα εφοδιασµού είναι ο µόνος τρόπος για να απορροφήσει τη 

ζήτηση των προϊόντων.   
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Η βελτίωση των δράσεων θα µειώσει οπωσδήποτε το κόστος της 

µεταποίησης, της διοίκησης και των µεταφορών και αυτό είναι, που οδηγεί σε 

ένα νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  Τέλος, ο προσανατολισµός των 

συστηµάτων αυτών θα πρέπει να κατευθύνει τις εταιρίες στην βελτιστοποίηση 

των ενεργειών, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών.   

Η παραδοσιακή έννοια της σύγχρονης επιχείρησης είναι η αλλαγή από µία 

συλλογή των εσωτερικών λειτουργιών σε ολοκλήρωση της σχέσης µε τους 

πελάτες και τους παρόχους.  Με τα συστήµατα ERP  οι εταιρίες έχουν την 

ικανότητα να ξεπερνούν τα λειτουργικά όρια µέσω του ορισµού των ίδιων των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών τους.   

Ωστόσο, οι νέες εξελίξεις, που βασίζονται σε e-business µοντέλα και το 

ηλεκτρονικό εµπόριο, έχουν αναγκάσει τις εταιρίες να ψάξουν για διαδικασίες, 

που θα επιτρέπουν την επικοινωνία µεταξύ τους.  Οι εταιρίες έχουν παρουσιάσει 

ένα σηµαντικό ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές λύσεις και αυτό δίνει εµπορικά 

κέρδη στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το ηλεκτρονικό εµπόριο και την 

αυτοµατοποίηση των πωλήσεων, η οποία έχει οδηγήσει στη χρήση του e-

business για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας της αγοράς.30 

 

                                                 
30  Χαϊνας Κ., 2005 
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6 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Οι επιχειρήσεις, όπως προαναφέρθηκε, χρησιµοποιούν πληροφοριακά 

συστήµατα για την παρακολούθηση των λογιστικών τους κινήσεων και την 

καλύτερη λειτουργία, παραγωγή και διοίκηση τους.   

Υπάρχει πληθώρα πληροφοριακών προγραµµάτων. Ενδεικτικά αναφέρουµε 

κάποια και παραθέτουµε και κάποιες από τις ιδιότητές τους.   

 

 

6.1 Singular Logic     

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 : SINGULAR LOGIC 31 

 

Eίναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών 

πόρων (ERP – Enterprise Resource Planning System), για µεσαίες επιχειρήσεις 

που αναπτύσσονται µε ταχείς ρυθµούς.  Περιλαµβάνει υποσύστηµα εµπορικής 

διαχείρισης, (ενδεικτικά διαχείριση αποθεµάτων, πωλήσεων, αγορών) Advanced 

εµπορική διαχείριση, αριθµούς σειράς, παρτίδες, συντιθέµενα είδη, οδηγούς, 

είδη εγγυοδοσίας, χρώµα – µέγεθος, (κοστολόγηση εισαγωγών).  Επίσης, 

περιλαµβάνει υποσύστηµα οικονοµικής διαχείρισης (Γενική Λογιστική, 

διαχείριση εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασµών, χρηµατοοικονοµική 

διαχείριση, προϋπολογισµός λογαριασµών), Advanced οικονοµική διαχείριση, 

διαχείριση παγίων).    

                                                 
31 www.singular.gr 
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Το  υποσύστηµα διοικητικής πληροφόρησης / προγραµµατισµού (MIS 

Components) ενδεικτικά on line analytical processing (OLAP) viewer, 

hierarchical data views (HDVS), graph viewer, query viewer, οι έτοιµες 

εκτυπώσεις, advanced reporting tools,η διαχείριση προϋπολογισµών καθώς και  

ξένου νοµίσµατος, multi – company, e – business, security system αποτελούν 

επιπλέον λειτουργίες του συγκεκριµένου συστήµατος. 

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του αναφέρονται στην ενσωµάτωση της 

τεράστιας εµπειρίας της Singular Logic στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και την 

υποστήριξη πληροφοριακών συστηµάτων ERP σε περισσότερες από 2.500 

επιχειρήσεις και οργανισµούς στην Ελλάδα.  ∆ιαθέτει εξελιγµένο, ευέλικτο και 

εύχρηστο interface και εξελιγµένο σύστηµα διοικητικής πληροφόρησης.  Η 

πλούσια και κλιµακωτή λειτουργικότητα του καλύπτει εµπορικές επιχειρήσεις 

µεσαίου µεγέθους.  Έχει µεγάλες δυνατότητες προσαρµογής και επέκτασης, 

ώστε να καλύπτει όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργικότητας των 

επιχειρήσεων κατά την εξέλιξή τους.   

 Αξιοποιεί την ευχρηστία του Windows περιβάλλοντος εκµεταλλευόµενο 

επιπλέον τις δυνατότητες της βάσης SQL server.  ∆ιαθέτει εξελιγµένο σύστηµα 

ασφαλείας για την προστασία δεδοµένων βάσει δικαιωµάτων πρόσβασης των 

χρηστών. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης  µε τα ‘έξυπνα’ IP τηλεφωνικά 

κέντρα της Avaya και υποστηρίζεται από το µεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο 

συνεργατών.   
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6.2 Xline payroll  

 
ΕΙΚΟΝΑ 2 : X LINE 32 

 

Το Xline payroll είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο υπολογισµού και έκδοσης της 

µισθοδοσίας για επιχειρήσεις και λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία κάθε 

µεγέθους, που αντιµετωπίζει ταχύτατα και αξιόπιστα οποιαδήποτε µισθοδοτική 

περίπτωση.   

 Το Xline payroll είναι ένα πραγµατικά αξιόπιστο και φιλικό πρόγραµµα 

µισθοδοσίας.  Όπως όλες οι εφαρµογές της ALTEC, έτσι και το Xline payroll 

είναι ανεπτυγµένο σε γραφικό περιβάλλον και εκµεταλλεύεται όλες τις 

δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS).  Έχει έτοιµα 

πρότυπα µισθοδοσίας, που επιτρέπουν την άµεση λειτουργία του προγράµµατος 

καταρρίπτοντας το µύθο της δυσκολίας, που δηµιούργησε ο χειρισµός 

παρόµοιων εφαρµογών.   

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα µπορεί να προσαρµόζεται σε οποιοδήποτε 

σύστηµα αµοιβής και οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.  Το Xline payroll είναι 

κατάλληλο για κάθε είδους επιχείρηση.  Το Xline payroll είναι σύµφωνο µε τις 

απαιτήσεις της Ελληνικής νοµοθεσίας και απόλυτα συµβατό µε το 

µηχανογραφικό σύστηµα του ΙΚΑ.  Επιπλέον, µπορεί να συνδεθεί άµεσα µε το 

Xline ERP για τη δηµιουργία µιας ενιαίας µηχανογραφικής λύσης.  Εκτελούνται  

αυτόµατα όλοι οι απαραίτητοι υπολογισµοί, για κάθε εργαζόµενο 

απαλλάσσοντας έτσι τον υπεύθυνο µισθοδοσίας από τα σύνθετα βήµατα 

επαναληπτικής εκτέλεσης των ίδιων εργασιών για κάθε περίπτωση ξεχωριστά 

µειώνοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα λαθών.   

 

 

 

 

                                                 
32 www.altec.gr  
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6.3 SAP 

 
ΕΙΚΟΝΑ  3 :  SAP33 

 

Το πρόγραµµα Sap αποτελεί τη νέα γενιά λύσεων ενδο-επιχειρησιακής 

οργάνωσης, που επιτρέπουν να ενοποιήσετε όλες τις ζωτικές λειτουργίες της 

επιχείρησης σε όλο το εύρος της πληροφοριακής υποδοµής και άρα να µειωθεί 

το συνολικό κόστος λειτουργίας (TCO).  Η λύση Sap παρέχει το µοναδικό 

ολοκληρωµένο µοντέλο λύσεων για την παρακολούθηση υπηρεσιών, 

χρηµατοοικονοµική διαχείριση, διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, παραγωγικές 

και εφοδιαστικές λειτουργίες και διεταιρικές συναλλαγές.  Συγκεκριµένα 

υπάρχουν οι παρακάτω εφαρµογές της  SAP: 

• Sap netweaver : Η εφαρµογή αυτή εξασφαλίζει την ευελιξία και τη 

διασύνδεση των ετερογενών συστηµάτων γρήγορα και αποτελεσµατικά.  

• Sap strategic enterprise management : Εξασφαλίζει τον άµεσο έλεγχο µέσα 

από µία συνολική επισκόπηση της θέσης του οργανισµού ενώνοντας τις 

λειτουργίες όλων των τµηµάτων της επιχείρησης µε την εταιρική στρατηγική.   

• Sap customer relationship management : Με την εφαρµογή sap CRM,  οι 

άνθρωποι, οι λειτουργίες και οι πληροφορίες συνδέονται έτσι, ώστε να 

εξυπηρετούνται άµεσα οι πελάτες.   

• SAP supply chain management : Παρέχει εργαλεία για τη διαχείριση όλου 

του εύρους της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

• SAP supplier relationship management : Στοχεύει στην κάλυψη του κύκλου 

προµηθειών και στην αύξηση της αυτοµατοποίησης και της ηλεκτρονικής 

συνεργασίας (e-commerce).  

• SAP product lifecycle management : Η εφαρµογή αυτή επιτρέπει την 

ανάπτυξη προϊόντων και τη διαχείριση των παγίων µεταξύ πολλών 

επιχειρησιακών συνεργατών.   

                                                 
33 www.sap.gr 
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• SAP ERP human capital management : Το πρόγραµµα υποστηρίζει 

διαδικασίες για στελέχωση, ανάπτυξη, παρακίνηση και διατήρηση εργαζοµένων 

βελτιώνοντας αυτές τις διαδικασίες σε όλο το εύρος της επιχείρησης 

• SAP ERP financials : Επιτρέπει στις εταιρίες να επεξεργάζονται και να 

ερµηνεύουν τα  χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα και την επικοινωνία µε τους 

µετόχους και να αξιοποιούν τις  χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων.   

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ  4: SAP NetWeaver34 

                                                 
34 www.sap.com 
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6.4 ATLANTIS ERP  

 
ΕΙΚΟΝΑ  5 : ATLANTIS 35 

Το πληροφοριακό σύστηµα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή.  

Η αναβάθµιση του σε ένα σύγχρονο σύστηµα βασίζεται σε προηγούµενες 

εµπειρίες, σε συγκεκριµένες απαιτήσεις και στόχους.   

Το πληροφοριακό σύστηµα ATLANTIS ERP ανταποκρίνεται µε πληρότητα 

στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδοµένων της επιχείρησης.  

Καλύπτει άµεσα και αποτελεσµατικά την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών 

µεταξύ επιχείρησης και αποµακρυσµένων σηµείων παραγωγής και πώλησης, ενώ 

διαχειρίζεται αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδοµένων και πληροφοριών, 

ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης τους.   

Το ATLANTIS ERP απεικονίζει ην πραγµατική εικόνα της επιχείρησης µε τις 

λεπτοµέρειες, τις ιδιαιτερότητες, την αληθινή διάρθρωση, την οργάνωση και τις 

προοπτικές της.  Αποτελεί ένα δυνατό µηχανισµό πληροφόρησης, που 

«προκαλεί» σωστές αποφάσεις σε πολλαπλά επίπεδα και συµβάλλει στην 

εκτέλεση τους.  Συµµετέχει και καθοδηγεί τη δηµιουργία διαδικασιών, που 

ανταποκρίνονται στις νέες διεργασίες της επιχείρησης, ενώ είναι επεκτάσιµο και 

ανοικτό για την απρόσκοπτη κάλυψη των αναπτυξιακών επιχειρηµατικών 

πλάνων µε την αξιοποίηση του διαδικτύου.  Η οικογένεια εφαρµογών 

ATLANTIS ERP ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις επιχειρήσεων, οµίλων 

και πολυεθνικών εταιριών µε άµεσα, συγκεκριµένα και µετρήσιµα 

αποτελέσµατα, αφού ενσωµατώνει την πολυετή εµπειρία της Altec Software 

στην ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστηµάτων.   

Το ATLANTIS ERP σε συνδυασµό µε τις οργανωµένες υπηρεσίες, που 

στοχεύουν στο αποτέλεσµα και τη µοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εφαρµογών 

Altec Software συµβάλλει µε τον καλύτερο τρόπο στη δηµιουργία υποδοµής και 

την αξιοποίηση εργαλείων, που θα στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την 

ανάπτυξη της επιχείρησης για τα επόµενα χρόνια.   

                                                 
35 www.atlantis-hellas.gr 
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Το ATLANTIS ERP συνεργάζεται ακόµα µε πληθώρα εξειδικευµένων 

προγραµµάτων και συσκευών (ταµειακές µηχανές, συστήµατα αυτοµατισµού και 

έλεγχου, barcode readers κ.τ.λ.), αξιοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

την πρόσθετη λειτουργικότητα που προσφέρουν.  Στο πλαίσιο των νέων 

τεχνολογιών, φιλικών προς το χρήστη, το ATLANTIS ERP, έχει εντάξει 

δυνατότητες για απευθείας σύνδεση µε εφαρµογές του MS OFFICE, ενώ ο νέος 

ATLANTIS client, αναπτυγµένος σε ‘.net’, επιτρέπει την χρήση βασικών 

λειτουργιών του προγράµµατος (παραγγελίες, εισπράξεις, πληρωµές, κτλ) µέσω 

µίας απλής σύνδεσης στο διαδίκτυο και ενός Web Browser.   

Το ATLANTIS ERP είναι το µοναδικό σύστηµα, που υποστηρίζει την 

οργάνωση των πόρων της επιχείρησης σε δραστηριότητες και τη συνακόλουθη 

σύνδεση των δραστηριοτήτων µε διαδικασίες.  Με τον τρόπο αυτό καλύπτει τις 

βασικές προϋποθέσεις, τόσο για τη δηµιουργία ενός πρότυπου κοστολόγησης µε 

βάση τις δραστηριότητες (Activity based costing), όσο και τη δυνατότητα 

επιχειρησιακού ανασχεδιασµού (Business process re-engineering).  

Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σηµασία παρακολούθησης της πορείας των 

δραστηριοτήτων (Business Units) της επιχείρησης ξεχωριστά, το ATLANTIS 

ERP διαθέτει εξειδικευµένο υποσύστηµα παρακολούθησης κερδοφορίας κατά 

δραστηριότητα.   

Το Atlantis business units επιτρέπει τον ορισµό των δραστηριοτήτων 

παραµετρικά, µε ανάλυση σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται 

στην ανάγκη για οµαδοποιηµένες και αναλυτικές προβολές και εκτυπώσεις.36 

Ειδικότερα το συγκεκριµένο erp  ξεχωρίζει για τη λειτουργικότητα του και τη 

διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων µε σκοπό την κάλυψη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Επίσης,  έχει εφαρµογές, που αφορούν το κόστος και µπορεί να προβεί 

ταυτόχρονα σε πολλαπλή διαχείριση χρηµατοοικονοµικών µονάδων. 

 

 

 

 

                                                 
36   Altec Atlantis 2005 
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7 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ENERSAN ΕΠΕ 

 

7.1 Ι∆ΡΥΣΗ 

 

Η επιχείρηση Enersan ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1978 και είναι µια από τις πιο 

σύγχρονες επιχειρήσεις στο χώρο της ηλιακής ενέργειας. Ο τοµέας, που 

δραστηριοποιείται, αφορά τα ηλιακά συστήµατα, τους ηλιακούς συλλέκτες και 

τα µπόιλερ ηλεκτρικών θερµοσιφώνων.  Η επιχείρηση αναλαµβάνει µικρές και 

µεγάλες εγκαταστάσεις ηλιακών συστηµάτων, από οικίες µέχρι ξενοδοχειακούς 

χώρους και ειδικές κατασκευές.  Σκοπός της εταιρείας Enersan ΕΠΕ είναι να 

δηµιουργεί ηλιακά συστήµατα µε τα καλύτερα υλικά κατασκευής, για άφθονο 

ζεστό νερό και µακροζωία της συσκευής.  Οι  τύποι ηλιακών συστηµάτων είναι 

οι ακόλουθοι:  

 

 

 

 

 

                   GLASS INOX 37                                     INOX ECO 

 

 

 

 

 

                                                 
37 www.enersan.gr 
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Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι υψηλής απόδοσης µε πλήρη στεγανότητα και 

αντοχή, µε µέγιστη απορρόφηση ηλιακής ενέργειας, µε µηδενική κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας , µε διπλή µόνωση, µε άµεση διαπερατότητα και µετάδοση 

της ηλιακής ακτινοβολίας.   

Συνοπτικά µπορούµε να πούµε ότι η Enersan ΕΠΕ κατασκευάζει : 

• Ηλιακά συστήµατα 

• Ηλιακούς συλλέκτες  

• Κεντρικά συστήµατα 

• Βάσεις 

• Boilers. 

• Θερµοσίφωνες 

• Ηλεκτροµπόιλερ 

• Επίσης αναλαµβάνει µελέτες θέρµανσης για κατοικίες. 

 

 Όπως γίνεται αντιληπτό η Enersan ΕΠΕ ασχολείται µε πολλούς προµηθευτές 

και πελάτες για διαφορετικά πράγµατα. Έχει επιλέξει να χρησιµοποιεί το 

πληροφοριακό σύστηµα της Primeworks 3 και της Primesoft, γιατί το θεωρεί 

σύγχρονο λογισµικό, αφού καλύπτει όλες τις οικονοµικές και εµπορικές της 

απαιτήσεις και παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης όλου του φάσµατος των 

δραστηριοτήτων της.  

 

7.2 Το παλιό και το νέο πληροφοριακό σύστηµα ERP. 

 

 Η εταιρία εγκατέστησε το 1987 το πληροφοριακό σύστηµα Κύκλωµα Κ3 

της Primesoft. Για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο το συγκεκριµένο 

πληροφοριακό σύστηµα µπορούσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 

επιχείρησης. Ωστόσο, το οργανόγραµµα της επιχείρησης άρχισε να 

διαµορφώνεται µε περισσότερα τµήµατα και υπηρεσίες.  Το αποτέλεσµα ήταν να 

φανούν οι αδυναµίες του Κυκλώµατος Κ3 και να αρχίσουν στη συγκεκριµένη 

επιχείρηση, αλλά και στην επιχείρηση που είχε στη διάθεση της το πρόγραµµα οι 

αναζητήσεις των αδυναµιών και η εύρεση ενός νέου πληροφοριακού 

συστήµατος. 
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 Συγκεκριµένα το Κύκλωµα Κ3 λειτουργούσε σε περιβάλλον MS-DOS  και 

είχε περιορισµένη δυνατότητα καταχωρήσεων τόσο σε στοιχεία όσο και σε 

αριθµούς. Αυτό ήταν αιτία να µην µπορούν να συµπεριληφθούν παραπάνω 

στοιχεία και οδηγούσε σε συγχύσεις πολλές φορές. 

 Στο λογιστικό κοµµάτι δεν υπήρχε η δυνατότητα κράτησης ταµείου και δεν 

µπορούσε να γίνει διαχωρισµός της κανονικής µε την ελαττωµατική αποθήκη. 

Έτσι, ήταν δύσκολο να δίνονται καθηµερινές αναφορές σε σχέση µε το στοκ  

εµπορεύµατα και τη διαδικασία παραγωγής. 

 ∆εν υπήρχε η δυνατότητα  του συστήµατος να συνδεθεί µε καµία δηµόσια 

υπηρεσία online, ούτε  να δουλέψει online.  Ήταν  δύσχρηστο και η εξοικείωση 

µαζί του ήταν χρονοβόρα.  ∆εν υπήρχε αυτοµατοποίηση στο σύστηµα όσον 

αφορά την ασφάλεια και το backup  των δεδοµένων, ούτε αυτόµατη σύνδεση µε 

τα logistics  της επιχειρηµατικής µονάδας.  ∆ε µπορούσε να αναβαθµιστεί και 

δεν ήταν συµβατό µε τους υπολογιστές της επιχείρησης, ούτε και τη φορολογική 

µηχανή.  Τέλος το Kύκλωµα Κ3 λόγω του MS- DOS περιβάλλοντος, µέσα στο 

οποίο  λειτουργούσε, ήταν ιδιαίτερα επώδυνο για τα µάτια των χρηστών. 

 To 2010 η εταιρία αποφάσισε να αλλάξει το erp σύστηµα της εφαρµόζοντας 

το Primeworks της Primesoft.  Το νέο αυτό πρόγραµµα αντικατέστησε το 

Κύκλωµα Κ3 και υπήρξαν σηµαντικές βελτιώσεις και αλλαγές στη ροή της 

επιχείρησης.  Η παραγωγή της εταιρείας αναπτύχθηκε περισσότερο, µε 

αποτέλεσµα να αυξηθούν και οι πελάτες και τα τµήµατα της επιχείρησης. 

 Έτσι το νέο erp  διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τα νέα τµήµατα της 

επιχείρησης, τις νέες ανάγκες της και τη νέα παραγωγική διαδικασία.  Το 

Primeworks  λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και είναι πιο εύκολο, αρκετά 

πιο εύχρηστο και φιλικό.  Υπάρχει η δυνατότητα να δουλέψει κανείς online από 

το πρόγραµµα αυτό και µπορεί να συνδεθεί online µε τους σχεδιαστές του 

προγράµµατος οποιαδήποτε στιγµή. Αυτό διευκολύνει πολύ την επιχείρηση, γιατί 

άµεσα µπορούν να λυθούν µικροπροβλήµατα και έτσι η επιχείρηση δεν χάνει 

πολύτιµο χρόνο. 

 Με τη νέα εφαρµογή γίνεται αυτόµατη αποθήκευση των αρχείων και έτσι 

επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό η ασφάλεια των δεδοµένων, που έχουν περαστεί 

ήδη στο σύστηµα.  Έχει καλύτερα γραφικά και περισσότερες επιλογές για 

στοιχεία και καταχωρήσεις, καθώς και σηµειώσεις και σχόλια. 
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 Το νέο πληροφοριακό σύστηµα ανταποκρίνεται άµεσα σε αυτόµατες 

εκτυπώσεις, συνδέεται µε τηλεφωνικό κέντρο και µε φαξ, όπως και µε όλα τα 

περιφερειακά της εταιρείας.  Μπορεί να λειτουργεί, µέσα από το πρόγραµµα το 

site της εταιρίας online και υπάρχει η άµεση δυνατότητα λειτουργίας e-shop. 

Eπίσης, γίνεται εφαρµογή µε την αποθήκη και τα logistics, καθώς και µε την 

Singular, τη φορολογία και το ταµείο και υπάρχουν αυτόµατες ενηµερώσεις για 

το ΚΕΠΥΟ και το ΦΠΑ.  

 Η υπολογιστική µηχανή είναι µία εξίσου σηµαντική βοήθεια, τόσο για το  

λογιστήριο, όσο και για τα διάφορα τµήµατα της επιχείρησης.  Επιπλέον, γίνεται 

σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες καταχώρησης πολύ εύκολη η αναζήτηση.  Ωστόσο 

το erp µπορεί να συνδεθεί ακόµα µε τους πωλητές, αλλά και µε τα µεταφορικά 

µέσα της επιχείρησης, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό και για το management  

της διοίκησης, που θα πρέπει να έχει πάντα τον άµεσο έλεγχο.  Τέλος το 

Primeworks µπορεί να βγάζει στατιστικά στοιχεία τόσο µερικά, όσο και στο 

σύνολό τους και αυτά είναι απαραίτητα για τη σωστή διαχείριση της εταιρείας. 

          

 



60 

 
ΕΙΚΟΝΑ 6 : Κεντρική οθόνη primeworks338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38  www.primesoft.gr 
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8 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ERP 

 

8.1 Ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων 

  

Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων είναι η προστασία των 

υπολογιστικών πόρων και των δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένη ή κακή 

χρήση τους.  Στόχος της επιχειρηµατικής µονάδας είναι η προστασία όλων των 

περιουσιακών στοιχείων του υλικού, του λογισµικού και των δεδοµένων.  Τα 

πληροφοριακά συστήµατα µετά την υλοποίηση τους γίνονται αντικείµενα 

τεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας, γιατί τα θέµατα της ασφάλειας είναι τα πιο 

σοβαρά µετά την υλοποίηση του συστήµατος.  

Ο «συντηρητής» ενός πληροφοριακού συστήµατος ασχολείται µε το σύστηµα 

της πρόληψης των κινδύνων, στους οποίους είναι εκτεθειµένο  το πληροφοριακό 

σύστηµα erp και µε το θέµα της αντιµετώπισης της βλάβης και του ελέγχου του 

πληροφοριακού συστήµατος. 

  Η πρόληψη απαιτεί να παρθούν όλα τα µέτρα για την προληπτική του 

συστήµατος έτσι, ώστε να θωρακίζεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

εχθρούς.  Επιλέγονται κατάλληλα εργαλεία και φόρµες, για να είναι όσο το 

δυνατόν περισσότερο αποτελεσµατική η θωράκιση του πληροφοριακού 

συστήµατος.  Σε περίπτωση όµως, που το πληροφοριακό σύστηµα erp 

προσβληθεί από κάποιο εσωτερικό ή εξωτερικό εχθρό, οφείλει ο συντηρητής και 

οι τεχνικοί να αποκαταστήσουν την βλάβη και να επανορθώσουν το σύστηµα σε 

τέτοιο χρονικό διάστηµα, ώστε να µην πληγεί η επιχειρηµατική µονάδα. 39 

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει οι συντηρητές και οι τεχνικοί να έχουν 

οργανωθεί µε τέτοιον τρόπο, ώστε να φυλάξουν τα δεδοµένα του 

πληροφοριακού συστήµατος για να επανέλθουν άµεσα, αν χρειαστεί,  στην 

αρχική κατάσταση πριν την βλάβη.  

 

 

 

                                                 
39  ∆ηµητριάδης Ν., 2004, Κιουντουζή Ε.,1997, Χαϊνάς Κ.,  2005. 
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8.2 Βασικές αρχές ασφάλειας 

 

Οι κυριότερες αρχές ασφάλειας είναι η εµπιστευτικότητα (Confidentiality), η 

ακεραιότητα (Integrity) και η διαθεσιµότητα (Availability) και βασίζονται στα 

δεδοµένα και την πληροφορία. 

 

8.2.1 Εφαρµογές ασφάλειας 

 

  Οι συντηρητές και οι τεχνικοί των πληροφοριακών συστηµάτων 

δηµιουργούν κωδικούς προστασίας έτσι , ώστε να εφαρµόζεται η ασφάλεια  τους 

µέσα από την πιστοποίηση της ταυτότητας των συναλλασσοµένων και µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να προστατεύεται η ακεραιότητα και η εµπιστευτικότητα της κάθε 

συναλλαγής.   

Η εφαρµογή ενός συστήµατος ERP (όπως η SAP, η Oracle, JDEdwards, 

Axapta)  θα πρέπει να γίνεται σε ένα εξαιρετικά ολοκληρωµένο περιβάλλον, το 

οποίο µπορεί να είναι σύνθετο και να επιδέχεται σηµαντικές προσαρµογές στις 

υφιστάµενες διαδικασίες και την οργάνωση των πληροφοριών.  Οι αλλαγές 

αυτές εποµένως, δεν επηρεάζουν µόνο το τµήµα της πληροφορικής και των 

ελέγχων, αλλά και τις  πρωτοβάθµιες  επιχειρηµατικές διαδικασίες και την ίδια 

την οργάνωση. 

Ωστόσο, η αξιοπιστία και η συνέχεια της αυτοµατοποιηµένης (ως προς την  

διαδικασία και την παροχή πληροφοριών) διαχείρισης δε διασφαλίζεται µε την 

εφαρµογή του ERP λογισµικού µόνο.  Κατά τη διάρκεια του έργου η  προσοχή 

πρέπει ακόµα να δοθεί στα επιχειρηµατικά οφέλη και το νέο σύστηµα να 

αποτελεί παροχή και στην ανάπτυξη και ενσωµάτωση των µέτρων ελέγχου.  

Οι περισσότερες εταιρείες επικεντρώνονται µόνο στη διασφάλιση της 

απαιτούµενης λειτουργικότητας στο νέο περιβάλλον.  

Η αδυναµία  να εφαρµόζουν και να διατηρούν τους ελέγχους, αυξάνει τον 

κίνδυνο σε σχέση µε:  

1. Τη συνέχεια και την αξιοπιστία των ERP 

2. Τη σωστή χρήση, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικά προβλήµατα, 

καθώς και οικονοµικές ζηµίες 

3. Την αξιοπιστία των δηµοσιονοµικών και διαχειριστικών πληροφοριών  



63 

4. Την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών στην αύξηση  του κόστους λειτουργίας της επιχείρησής  

5.  Την εξουσιοδοτηµένη χρήση των πόρων των επιχειρήσεων µέσω της 

πρόσβασης  στη λειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων. 

Αυτό µπορεί να είναι το αποτέλεσµα της µη τήρησης της οργάνωσης και του 

σωστού καθορισµού των αρµοδιοτήτων. Η εφαρµογή ενός συστήµατος ERP 

είναι επίσης, µια ευκαιρία να εφαρµοστεί η βελτίωση των ελέγχων και της 

ασφάλειας, όχι µόνο για την αντιµετώπιση του είδους των κινδύνων, που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

των επιχειρηµατικών διαδικασιών και της ποιότητας των πληροφοριών στη βάση 

δεδοµένων. 

  

8.3 Η εφαρµογή των µέτρων ελέγχου  σε ERP περιβάλλον 

 

Σε κάθε οργανισµό είναι σηµαντικό να αξιολογηθεί η επικινδυνότητα και να 

ληφθούν µέτρα για τη διαχείριση των πιθανών κινδύνων.  Κατά την εφαρµογή 

ενός νέου συστήµατος πληροφοριών, τα ισχύοντα µέτρα ελέγχου πρέπει να 

αναθεωρηθούν. 

  Για να εξασφαλιστεί η µελλοντική διαχείριση των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών είναι σηµαντικό  να έχουµε ήδη κατά νου το σχεδιασµό και την 

εφαρµογή των µέτρων ελέγχου σε πρώιµο στάδιο, επειδή το σύστηµα πρέπει να 

λειτουργεί αξιόπιστα αµέσως µετά την ανάθεση.  

Τα µέτρα ελέγχου µέσα και γύρω από το ERP πρέπει να σχεδιάζονται µε 

λεπτοµέρεια και να είναι προσαρµοσµένα στο νέο περιβάλλον.  Βάσει των 

στόχων της επιχείρησής  πρέπει να γίνεται µια ανάλυση των κινδύνων εντός και 

γύρω από το σύστηµα ERP και των επιχειρηµατικών διαδικασιών. 

  Η ανάλυση αυτή αποτελεί την αφετηρία για τη δηµιουργία ενός βέλτιστου 

συνδυασµού των µέτρων ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 

που έχουν εντοπιστεί.40 

  Στη συνέχεια θα πρέπει να εφαρµόζονται τα µέτρα ελέγχου, ως αποτέλεσµα 

του σχεδίου εφαρµογής λογισµικού ERP.  Ένας αριθµός µέτρων ελέγχου µπορεί 

                                                 
40  ∆ηµητριάδης Ν., 2004, Κιουντουζή Ε.,1997, Χαϊνάς Κ.,  2005. 
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να ρυθµιστεί άµεσα στο λογισµικό ERP, ενώ θα πρέπει να εντάσσεται  και η 

διοικητική ιεραρχία γύρω από το σύστηµα.  Εκτός από τους κανόνες ελέγχου, 

που πρέπει να ρυθµιστούν, πρέπει να διευθετηθεί και η λογική ασφάλεια 

πρόσβασης, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά µέτρα ελέγχου σε 

περιβάλλον ERP. 

Ειδικότερα, µία από τις κύριες ανησυχίες είναι να κατανείµει η διοίκηση  τα 

δικαιώµατα, που είναι ανάλογα µε τις λειτουργίες των χρηστών στο πλαίσιο του 

οργανισµού.  Επιπλέον, να καθοριστούν τα µέτρα ελέγχου σε σχέση µε τις 

διασυνδέσεις και τα δεδοµένα. 

Για να υποστηριχτούν οι εφαρµογές των µέτρων ελέγχου, υπάρχουν διάφορα 

εργαλεία ανάλυσης ασφαλείας, όπως τα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών µέτρα 

ελέγχου για κάθε επιχειρηµατική διαδικασία, τα οποία περιλαµβάνονται και 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό λογισµικό ασφαλείας, ώστε να διαχωρίζονται τα 

καθήκοντα και τα δικαιώµατα πρόσβασης  των χρηστών. 

Εκτός από την αξιολόγηση αυτών των µέτρων ελέγχου, είναι επίσης δυνατό 

να καταγραφούν και να αξιολογηθούν οι αυτόµατοι έλεγχοι µε 

αυτοµατοποιηµένο τρόπο.   Αυτά τα εργαλεία είναι σε θέση να καθορίσουν και 

το σχεδιασµό των µέτρων ελέγχου µε ένα πολύ αποδοτικό και αποτελεσµατικό 

τρόπο.  

Επίσης, επιτρέπουν σε πραγµατικό χρόνο την παρακολούθηση της 

λειτουργίας του συστήµατος σε λογική ασφάλεια πρόσβασης και την 

παρακολούθηση των ελέγχων, που πρέπει να διενεργούνται από τους χρήστες, 

καθώς και  την τεκµηρίωση των στοιχείων. 
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9 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Συµπερασµατικά αναφέρουµε, ότι στις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι 

απαραίτητο να υπάρχουν πληροφοριακά συστήµατα erp.  Εν συντοµία τα στάδια 

υλοποίησης ενός τέτοιου έργου αρχίζουν µε τις οµάδες, που συγκροτούνται µε 

σκοπό να δουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχειρηµατικής µονάδας και 

καταλήγουν στην πιλοτική λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος.   

Τα πληροφοριακά συστήµατα erp θεωρούνται ολοκληρωµένα, όταν έχουν 

περάσει τις φάσεις παραµετροποίησης και ελέγχου.  Είναι απαραίτητο, τα 

πληροφοριακά συστήµατα να έχουν εναρµονίσει τις ανάγκες της επιχείρησης µε 

τις απαιτήσεις των πελατών, για να υπάρχει καλύτερη λειτουργία της 

επιχειρηµατικής µονάδας. 

Τα πληροφοριακά συστήµατα erp βοηθάνε τους ανθρώπους της διοίκησης να 

πάρουν καλύτερες και πιο συστηµατικές αποφάσεις, όσον αφορά τη διοίκηση της 

παραγωγής, τη διοίκηση της επιχείρησης, τη διοίκηση του προσωπικού, το 

τµήµα του µάρκετινγκ, το τµήµα του λογιστηρίου, της αποθήκης και των 

αποθεµάτων και όλα τα επιµέρους τµήµατα που υφίστανται σε µια επιχείρηση. 

Υπάρχουν πολλά προβλήµατα µέχρι να ολοκληρωθεί ένα πληροφοριακό 

σύστηµα και γίνονται συχνά έλεγχοι, µέχρι να επιτευχθεί το επιθυµητό 

αποτέλεσµα.  Πλέον στην αγορά υπάρχουν χιλιάδες εταιρείες, που µπορούν να 

αποδώσουν σε µια επιχειρηµατική µονάδα το πληροφοριακό σύστηµα που 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της.  Σκοπός της κάθε εταιρείας δεν είναι να 

παρέχει το άγνωστο, αλλά ασφάλεια και κωδικοποίηση προκειµένου, να µην 

υπάρχει απώλεια πληροφοριών και επιπλέον κάθε εταιρεία φροντίζει να υπάρχει 

πλήρης τεχνική κάλυψη και υποστήριξη για τους πελάτες της. 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν πως τα erp διευκολύνουν το στρατηγικό σχεδιασµό, 

τον έλεγχο διαχείρισης και τον έλεγχο λειτουργίας της επιχείρησης. 

∆ιευκολύνεται έτσι ο συντονισµός  των λειτουργικών τµηµάτων και ο έλεγχος 

του management σε κάθε επίπεδο.  Το λογισµικό των erp απαιτεί σηµαντικό 

λειτουργικό κόστος της  επιχειρηµατικής µονάδας, αφού έχουµε  αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Τα άλλα οφέλη από την εφαρµογή των συστηµάτων erp  είναι η διευκόλυνση 

της διαχείρισης κάθε µέρα όλο και περισσότερο. Τα συστήµατα erp  προσφέρουν 
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την καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδοµένα έτσι, ώστε η  διοίκηση να 

µπορεί  να έχει  πρόσβαση σε πληροφορίες για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων 

και την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου.  Το λογισµικό erp βοηθά να 

παρακολουθείται το πραγµατικό κόστος των δραστηριοτήτων και να εκτελείται 

κοστολόγηση µε βάση τη δραστηριότητα. 

Η σύγχρονη οικονοµική δραστηριότητα τέλος,  προσαρµόζεται συνεχώς στις 

απαιτήσεις και τις συνεχόµενες εξελίξεις της τεχνολογίας, αναγκάζοντας τις 

επιχειρήσεις να προσαρµόσουν και αυτές τις απαιτήσεις τους.  Τα πληροφοριακά 

συστήµατα  είναι ένα µέσο, το οποίο βοηθάει τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να 

εξελιχθούν στο χώρο και στο χρόνο των οικονοµικών µονάδων, για να 

διασφαλιστεί έτσι η µακροπρόθεσµη πορεία τους.  
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