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Περίληιι/τι

Η εργασία αυτή σκοπό έχει να εξετάζει τις επενδύσεις σε συστήματα ERP, 
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στις χρηματοοικονομικές (υλικές ή μετρήσιμες) 
πτυχές των επενδύσεων αυτών. Αρχικά εξετάζονται τα προβλήματα που 
προκύπτουν κατά την προσπάθεια αξιολόγησης των επενδύσεων σε ERP 
συστήματα εξαιτίας των άυλων οφελών που προκύπτουν και την δυσκολία 
ποσοτικοποίησης αυτών, αναφέροντας στη συνέχεια τις πρακτικές αξιολόγησης 
που τελικά εφαρμόζονται στην πράξη. Κατόπιν παρουσιάζονται τα 
χρηματοοικονομικά οφέλη και τα κόστη αυτών των επενδύσεων. Τέλος 
αναφέρονται εκείνοι οι κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να κάνουν την 
επένδυση στα συστήματα αυτά περισσότερο αποδοτική.
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Εισαγωγή

Τα αποτελέσματα της έκρηξης των επενδύσεων σε συστήματα ERP των 
τελευταίων ετών, κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά ήταν. Οι επενδύσεις στα 
συστήματα αυτά παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες και ο κίνδυνος που 
αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλός.
Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε τις επενδύσεις στα συστήματα αυτά, 
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας κυρίως στις χρηματοοικονομικές (υλικές ή 
μετρήσιμες) πτυχές των επενδύσεων αυτών.
Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μία εισαγωγή 
στα συστήματα ERP, όπου γίνεται μία περιγραφή τους, ενώ αναφέρονται 
επίσης στοιχεία για το μέγεθος της αγοράς των συστημάτων αυτών, καθώς και 
στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα που οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση 
τέτοιων συστημάτων.
Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης πληροφοριακών 
συστημάτων και τι από όλα αυτά εφαρμόζεται στην πράξη σχετικά με την 
αξιολόγηση και τον τρόπο λήψης αποφάσεων για επενδύσεις σε συστήματα 
ERP.
Στο τρίτο μέρος αναφέρονται τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τις 
επενδύσεις σε συστήματα ERP, κυρίως τα χρηματοοικονομικά, όπως δείκτες 
απόδοσης καθώς και η επίδραση των επενδύσεων αυτών στην πορεία της 
μετοχής των επιχειρήσεων που υλοποιούν τα συστήματα αυτά. Επίσης 
αναφέρονται αναλυτικά και τα κόστη υλοποίησης των επενδύσεων αυτών.
Στο τέταρτο μέρος παραθέτονται οι κίνδυνο που εμπεριέχονται στις επενδύσεις 
αυτές που είναι υψηλού κινδύνου, καθώς και οι κρίσιμοι παράγοντες που θα 
πρέπει να προσεχθούν ώστε η επένδυση στα συστήματα ERP να γίνει 
περισσότερο αποδοτική. Επίσης γίνεται αναφορά και στην δυνατότητα των 
επιχειρήσεων να προχωρήσουν στην ανάθεση σε τρίτους (outsourcing) 
κάποιων λειτουργιών που σχετίζονται με αυτές τις επενδύσεις.
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1. Εισαγωγή στα Enterprise Resource Planning Συσττίαατα

1.1 Ιστορική αναδρομή

Τη δεκαετία του 1960, οι διεθνείς - αλλά και ελληνικές - επιχειρήσεις έστρεψαν 
την προσοχή τους στη μηχανογραφημένη υποστήριξη πολύπλοκων 
λειτουργιών τους. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πληροφορικά 
πακέτα που υποβοηθούσαν βασικές διαδικασίες της οικονομικής διαχείρισης, 
όπως είναι η λογιστική και η μισθοδοσία, καθώς επίσης και εξειδικευμένες 
"τεχνικές" εφαρμογές, οι οποίες διευκόλυναν την εφαρμογή αναλυτικών 
μεθόδων (π.χ. εφαρμογές Ελέγχου Αποθεμάτων).
Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 
εμφανίστηκαν τα συστήματα MRP (Material Requirements Planning), τα οποία 
παρουσίασαν κάποιο βαθμό ολοκλήρωσης καθώς μετέφραζαν το Βασικό Πλάνο 
Παραγωγής (Master Production Schedule) των τελικών προϊόντων σε χρονικά 
κατανεμημένες απαιτήσεις παραγωγής υποσυναρμολογημάτων και συστατικών, 
και σε απαιτήσεις προμήθειας πρώτων υλών. Με την εμφάνιση του MRP-II 
(Manufacturing Resources Planning) στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το 
σύστημα MRP συνέδεσε μεταξύ τους τα κυκλώματα προγραμματισμού 
παραγωγής, του ελέγχου παραγωγής και της κοστολόγησης, και των 
προμηθειών.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκινά μια ερευνητική προσπάθεια για 
επιχειρηματική ολοκλήρωση (enterprise integration), η οποία χρησιμοποιεί ως 
τεχνολογικό υπόβαθρο τις βάσεις δεδομένων (databases) και προσπαθεί να 
ενοποιήσει τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες με βασική προτεραιότητα το 
κύκλωμα οικονομικής διαχείρισης και το κύκλωμα παραγωγής.
Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εμφάνιση των συστημάτων 
Enterprise Resources Planning (Προγραμματισμός Επιχειρηματικών Πόρων) 
στα τέλη της δεκαετίας του 1980, τα οποία ολοκληρώνουν, πέραν του 
κυκλώματος Οικονομικής Διαχείρισης και Παραγωγής, και άλλες βασικές
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επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως τη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, το 
κύκλωμα Πωλήσεων κ.λ.π. Συνώνυμα του όρου Enterprise Resources Planning 

είναι : Enterprise systems, Integrated vendor software, Integrated standard 
software packages, enterprise business / wide systems και Enterprise 
application systems.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ERP
1960-70‘s MRP

Μείωση αποθεμάτων και χρόνου παραγωγής με τα νέα 
συστήματα σχεδιασμού παραγωγής (production planning 
systems).

1980’s MRP II
Μεγαλύτερες μειώσεις λόγω του ότι ενοποιούνται 
συστήματα λογιστικής (accounting) και ανθρωπίνων 
πόρων (human resources).

1990’s ERP
Επικέντρωση στους πελάτες. Συναλλαγές πραγματικού 
χρόνου. Διαχείριση παγίων.

2000’s ERP Extended or ERP II
Επικέντρωση στους πελάτες, βελτιστοποίηση ολόκληρου 
του επιχειρηματικού δικτύου, περιλαμβάνονται 
προμηθευτές και πελάτες.

Παρακάτω αναφέρονται μερικοί - στην ουσία παρόμοιοι - ορισμοί των ERP 
συστημάτων :

• Τα συστήματα ERP είναι ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής, τα 
οποία καλύπτουν όλες τις λειτουργικές περιοχές μιας επιχείρησης, ώστε 

να ικανοποιηθούν οι στόχοι της, ενοποιώντας όλες τις διαδικασίες της 
(Ανδριανόπουλου Σ., Β. Ασίκη, Ε. Βασιλειάδη, I. Μίνη, Γ. 
Παναγιωτόπουλου & I. Παπακυριακόπουλου 1999).
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• Τα συστήματα ERP είναι λογισμικό εφαρμογών που συνδέει και 
διαχειρίζεται τη ροή πληροφοριών μέσα σε πολύπλοκους οργανισμούς - 
επιχειρήσεις, επιτρέποντας στους managers να πάρουν αποφάσεις που 
βασίζονται σε πληροφορίες που αντανακλούν την τρέχουσα κατάσταση 
της επιχείρησης τους (Davenport, Harris and Cantrell 2002).

• Τα συστήματα ERP είναι λογισμικού τύπου πελάτη / εξυπηρετητή (client / 
server), αποτελούμενα από υπομονάδες (modules), που παρέχουν 
υποστήριξη στην ενοποίηση των λειτουργιών μιας επιχείρησης (Stefanou 
CJ 2001).

• Τα συστήματα ERP είναι πακέτα επιχειρηματικών λύσεων που έχουν 
σχεδιασθεί για να αυτοματοποιούν και να ενοποιούν τις επιχειρηματικές 
διαδικασίες, να διαμοιράζούν κοινά δεδομένα και πρακτικές μέσα στην 
επιχείρηση και να παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σε ένα 
περιβάλλον πραγματικού χρόνου (real time environment) (Hawking P, 
Stein A & Foster S 2004).

1.2 Λειτουργικότητα Συστημάτων ERP

Τα πληροφοριακά συστήματα ERP υποστηρίζουν τις βασικότερες 
επιχειρηματικές διαδικασίες και είναι δομημένα σε "λειτουργικά υποσυστήματα" 
(functional modules).

Οι βασικές διαδικασίες που υποστηρίζονται από κάθε υποσύστημα του 
συνοψίζονται κατωτέρω.

Το υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης είναι η καρδιά του ERP, και 
ανταλλάσσει πληροφορίες με όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Βασικές 
διαδικασίες της Οικονομικής Διαχείρισης περιλαμβάνουν τη Γενική Λογιστική 
(General Ledger), την Αναλυτική Λογιστική (Analytical Ledger), τη Διαχείριση 
Παγίων (Asset Management), τις Οικονομικές Καταστάσεις (Financial 
Statements), τους Εισπρακτέους Λογαριασμούς (Accounts Receivable), τους
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Πληρωτέους Λογαριασμούς (Accounts Payable) και τη Διαχείριση Διαθεσίμων 
(Treasury Management). Ανάλογα με το βαθμό ολοκλήρωσης των συστημάτων 

ERP υποστηρίζονται και άλλες διαδικασίες όπως ο Προϋπολογισμός 
(Budgeting), η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing), 
κ.ά.

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Πωλήσεων - Marketing 
περιλαμβάνουν την Παραγγελιοληψία (Order Entry), την Τιμολόγηση (Invoicing), 
τη Διαχείριση Συμβολαίων (Sales Contracts), το Μητρώο Πελατών (Customer 
Table), τα Αξιόγραφα, Open Items, και Στατιστικά Πωλήσεων. Ορισμένα από τα 
συστήματα ERP υποστηρίζουν επίσης την Ανάλυση Οφειλών (Aging Analysis), 
την Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service), το Marketing, τις Προβλέψεις 
Ζήτησης (Forecasting), την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) και το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο μέσω Internet (Electronic Commerce). Το υποσύστημα 
των Πωλήσεων ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με τα υποσυστήματα 
Οικονομικής Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Διανομής, και Παραγωγής.

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Προμηθειών περιλαμβάνουν τον 
Έλεγχο και Διαχείριση Αιτήσεων Αγοράς (Purchase Inquires Control & 
Management), τη Διαχείριση Εντολών Αγοράς (Purchase Orders Management), 
τον Έλεγχο Παραλαβών (Receipt Control), την Αξιολόγηση Προμηθευτών 
(Supplier Evaluation) και τη Διαχείριση Συμβάσεων (Contract Management). To 
υποσύστημα των Προμηθειών ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με τα 
υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Διανομής, και 
Παραγωγής.

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Αποθήκευσης - Διανομής 
περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Control), και τον 
Προγραμματισμό Απαιτήσεων Διανομής (Distribution Requirement Planning). 
Πολλές λειτουργίες που πιθανώς να υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τη 
Διαχείριση Αποθηκών (Warehouse Management) και τη Διαχείριση Στόλου 
Φορτηγών (Fleet Management). Το υποσύστημα της Αποθήκευσης - Διανομής
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ανταλλάσσει πληροφορίες με τα υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, 
Πωλήσεων - Marketing, Προμηθειών και Παραγωγής.

Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστημα Ανθρώπινων Πόρων 
περιλαμβάνουν τον Προγραμματισμό Προσωπικού (Personnel Planning), τη 
Μισθοδοσία (Payroll), και την Αξιολόγηση Προσωπικού (Personnel Evaluation). 
Πολλές λειτουργίες που καλύπτονται είναι τα Εξοδολόγια (Personnel 
Expenses), η Παρουσία Προσωπικού (Time & Attendance), η Διαχείριση 
Επιπέδων Προσωπικού, Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων. Το 
υποσύστημα των Ανθρώπινων Πόρων ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με το 
υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης.

Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστημα Παραγωγής 
περιλαμβάνουν τον Προγραμματισμό Απαιτήσεων Δυναμικότητας (Capacity 
Requirements Planning), το Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Παραγωγής 
(Master Production Scheduling), τον Προγραμματισμό Απαιτήσεων Υλικών 
(Material Requirements Planning), τον Έλεγχο Παραγωγής (Shop Floor Control) 
και την Κοστολόγηση Παραγωγής (Cost Accounting). Άλλες λειτουργίες που 
πιθανώς να υποστηρίζει είναι η Δομή Προϊόντων (Product Configuration), ο 
Έλεγχος Αλλαγών Σχεδίων (Design Control) και ο Βραχυπρόθεσμος 
Προγραμματισμός Παραγωγής (Scheduling). Το υποσύστημα της Παραγωγής 
ανταλλάσσει πληροφορίες με τα υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, 
Πωλήσεων - Marketing, Προμηθειών και Αποθήκευσης - Διανομής.

Τα λειτουργικά αυτά υποσυστήματα υποστηρίζονται από τη βάση δεδομένων 
του συστήματος, στην οποία κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύεται μια και μοναδική 
φορά. Η βάση δεδομένων αποτελεί το πληροφοριακό μοντέλο της 
ολοκληρωμένης γνώσης της επιχείρησης.
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1.3 Τι δεν είναι ERP

Λόγω των μεγάλων διαφορών στη λειτουργικότητα μεταξύ των υφιστάμενων 
συστημάτων ERP, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των λειτουργιών 

των ERP και των εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού. Γενικώς όμως το 
σύστημα ERP μπορεί να θεωρηθεί ως η βασική επιχειρησιακή πληροφοριακή 
υποδομή υποστήριξης των επιχειρηματικών διαδικασιών.
Σε πολλές περιπτώσεις όμως υπάρχει η ανάγκη στην υποδομή αυτή να 
συνδεθούν εξειδικευμένες εφαρμογές.
Οι περισσότεροι κατασκευαστές λογισμικού δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης 
των εξειδικευμένων εφαρμογών με το σύστημα ERP μιας επιχείρησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω εφαρμογές:

• Διαχείριση Ροής Εργασιών (Workflow Management).

• Διαχείριση Αποθηκών (Warehouse Management).
• Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management).

• Έλεγχος Ποιότητας / Διασφάλιση Ποιότητας (QC / QA).

• Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Commerce).

• Διαχείριση Έργων (Project Management).

• Συντήρηση Παγίων (Maintenance & Service).

• Διαχείριση Διεργασιών Ροϊκής Παραγωγής (Process Management).

• Τηλεφωνικά Κέντρα (Call Centers).

Οι κυριότερες από τις εφαρμογές αυτές έχουν ήδη δομηθεί, ώστε να είναι 
συμβατές με τα δημοφιλέστερα συστήματα ERP.

1.4 Το μέγεθος της αγοράς

Η παγκόσμια αγορά λογισμικού ERP, το 1988 ανέρχονταν στα 16,6 
δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ για το 2003 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 66 
δισεκατομμύρια δολάρια, με ένα ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 32%,
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φτάνοντας το συνολικό ποσό την τελευταία δεκαετία των 300 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων (Carlino J 1999a). Η έρευνα αυτή (σε 800 επιχειρήσεις στις ΗΠΑ), 
έδειξε ότι μισές από αυτές είχαν υλοποιήσει ένα σύστημα ERP και ότι αυτά τα 
συστήματα απαιτούσαν το 43% του προϋπολογισμού της επιχείρησης.
Άλλες έρευνες (Stein, Τ. 1999) στις ΗΠΑ (σε εταιρείες που ανήκαν στο Fortune 
1000), έδειξαν ότι οι μισές από αυτές είχαν υλοποιήσει ένα σύστημα ERP, ενώ 
μία αναφορά (Stedman, C. 1999) από την Computer Economics Inc. έδειξε τον 
διαφορετικό βαθμό διείσδυσης των συστημάτων ERP σε διάφορους κλάδους, 
όπως στην μεταποίηση 76%, στις ασφάλειες και στην υγεία 35% και σε 
δημόσιους οργανισμούς 24%.
Οι πωλήσεις του μεγαλύτερου προμηθευτή συστημάτων ERP, της γερμανικής 
εταιρείας SAP, έχουν ανέλθει από τα 500 εκατομμύρια δολάρια το 1992 στα 
σχεδόν 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 1997, φέρνοντας την εταιρεία στην 
πρώτη θέση του καταλόγου με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες 
λογισμικού στον κόσμο. Οι κυριότεροι ανταγωνιστές της SAP, εταιρείες όπως η 
Baan, η Oracle και η People-Soft, έχουν επίσης μία ταχύτητα αυξανόμενη 
ζήτηση για τα προϊόντα τους.
Στους παρακάτω πίνακες (R. Andreou, S. Sieber & J. Valor, May 2003), 
φαίνονται τα ποσοστά σε υλοποιήσεις, των κυριότερων προμηθευτών ERP 
συστημάτων (Πίνακας 1), καθώς και η εξάπλωση των ERP συστημάτων στις 
ΗΠΑ και συγκεκριμένα στον χώρο του Manufacturing (Πίνακας 2).

• SAP 25%

• Oracle 14.2 %

• Multiple packages 9.8 %

• Baan 8.8 %

• J. D. Edwards 7.4 %

• People-Soft 2.5 %

• QAD 2.5 %

• SSA/BPCS 2.5 %

• Other packages 27.3 %

Πίνακας 1 (Υλοποιήσεις πακέτων ERP, Mabet, Soni and Venkatraman 2000)
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Εταιρείες που έχουν ήδη υλοποιήσει ένα πακέτο ERP 44,1 %

• Εταιρείες που υλοποιούν ένα πακέτο ERP 18,8%

• Εταιρείες που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν ένα πακέτο 
ERP στους επόμενους 18 μήνες

10,3 %

• Εταιρείες που δεν σχεδιάζουν να υλοποιήσουν ένα πακέτο 26,8 % 
ERP

Πίνακας 2 (Κορεσμός στα ERP πακέτα, Mabet, Soni and Venkatraman 2000)

1.5 Στόγοι και επιτεύξεις

Ποιοι λοιπόν ήταν οι κύριοι στόχοι των επιχειρήσεων που οδήγησαν στην 
αλματώδη αυτή αύξηση των υλοποιήσεων ERP και κατά πόσο αυτοί 
επιτεύχθηκαν ;
Τα αποτελέσματα της έρευνας των Davenport, Harris και Cantrell (2002) 
σχετικά με τα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση των ERP 
συστημάτων φαίνονται παρακάτω :

1. Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
Οι managers που υποστηρίζονται από επαρκείς διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων είναι ικανοί να λαμβάνουν καλύτερες και γρηγορότερες 
αποφάσεις, ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική της επιχείρησης.

2. Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης
Οι χρηματοοικονομικοί και οι γενικοί managers μπορούν να ασκούν 
σφιχτότερο οικονομικό έλεγχο, να κάνουν καλύτερες προβλέψεις σχετικά 
με την χρηματοοικονομική απόδοση και να αξιολογούν τις επιπτώσεις των 
λειτουργικών αλλαγών στους κρίσιμους δείκτες απόδοσης.

3. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και διάτρηση του πελάτη
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Η ενσωμάτωση των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες σε 
ενοποιημένο περιβάλλον επιτρέπει στις επιχειρήσεις την γρηγορότερη και 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, αυξάνοντας έτσι την 
ικανοποίηση των πελατών και την πίστη (loyalty) τους στην επιχείρηση.

4. Ευκολία για επέκταση / ανάπτυξη και αύξηση ευκαμψίας
Εύρωστα ERP συστήματα καθιστούν τις επιχειρήσεις πιο ευέλικτες και 
εύκαμπτες. Καθιστούν τις επιχειρήσεις ικανές για ανάπτυξη και επιτρέπουν 
την ευκολότερη ενσωμάτωση των νεοαποκτηθέντων επιχειρήσεων.

5. Γρηγορότερες, πιο ακριβείς συναλλαγές
Πλήρως ενοποιημένες, ακριβείς βάσεις δεδομένων, έχουν σαν αποτέλεσμα 
την μείωση των Information Technology (IT) κοστών, βελτιώνοντας την 
ποιότητα των δεδομένων και επιτρέποντας καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πελάτη. Η ακριβείς συναλλαγές είναι ένα άμεσο όφελος που επιτρέπει την 
επίτευξη άλλων στόχων της επιχείρησης.

6. Μείωση του εργατικού δυναμικού
Μέσω ευρύτερων συστημάτων και αποδοτικότερων λειτουργιών που 
επιτυγχάνονται από την χρήση των ERP, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
ελαχιστοποιήσουν το υποστηρικτικό προσωπικό και έτσι να μειώσουν το 
κόστος.

7. Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των λειτουργιών
Η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης διαφόρων λειτουργιών επιτρέπει σε 
μία επιχείρηση να είναι πιο εύστροφη, να μειώσει τα κόστη και να 
βελτιώσει την ανταπόκριση των εργαζομένων και των πελατών.

8. Βελτίωση της διαχείρισης των αποθεμάτων και των παγίων 
Αξιόπιστα ολοκληρωμένα συστήματα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 
παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση και μείωση του κόστους μέσω της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως καλύτερη διαχείριση παγίων και μείωση των 
αποθεμάτων.

9. Λιγότεροι φυσικοί πόροι / καλύτερη εφοδιαστική "logistics”
Οργανώνοντας τα logistics και ελαχιστοποιώντας τους συνεργαζόμενους 
φυσικούς πόρους, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν αύξηση της 
λειτουργικής αποδοτικότητας και να μειώσουν το κόστος
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10. Αύξηση εσόδων
Οι ενοποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες μπορούν να καταστήσουν 
ικανή μία επιχείρηση να προσφέρει νέα προϊόντα ή να εκμεταλλευτεί νέα 
κανάλια διανομής, δημιουργώντας ‘έτσι νέες ευκαιρίες για δημιουργία 
εσόδων.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στην υιοθέτηση, από πολλές 
επιχειρήσεις, των ERP συστημάτων ήταν το πρόβλημα ασυμβατότητας των 
υπολογιστικών συστημάτων με την ημερομηνία 2000 (Υ2Κ). Αντί οι επιχειρήσεις 
να διορθώσουν το πρόβλημα στα ήδη υπάρχοντα υπολογιστικά συστήματα, 
πολλά από τα οποία ήταν απαρχαιωμένα (legacy systems), κάτι που θα 
συνεπάγονταν υψηλό κόστος και μεγάλη χρονική διάρκεια, προχώρησαν σε 
αντικατάσταση αυτών από σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. 
Παραδείγματος χάριν, σε μία επιχείρηση το κόστος για την επίλυση του 
προβλήματος Υ2Κ υπολογίστηκε σε 30 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο ήταν 
παρόμοιο με το κόστος υλοποίησης ενός νέου συστήματος της SAP. Η 
εισαγωγή αυτών των συστημάτων στις επιχειρήσεις έγινε βιαστικά και χωρίς να 
εξεταστούν σε βάθος οι δυνατότητες αυτών των συστημάτων καθώς και η 
σωστή ενσωμάτωση τους στις επιχειρήσεις.

Στην εργασία τους, οι Poston και Grabski, συνοψίζουν τα κίνητρα που οδηγούν 
τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση ERP συστημάτων ως εξής (Brown 1997; 
Davenport 2000; Gilbert 2000; Glover et al. 1999; Knorr 1999; Rizzi and 

Zamboni 1999; Wah 2000);
• Μείωση του κόστους, βελτίωση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων, 

ακριβής και πραγματικού χρόνου πληροφόρηση, μείωση των 
χρηματοοικονομικών κύκλων και βελτίωση της διαδικασίας προμηθειών

• Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη μέσω της ενοποίησης και της 
συνέπειας

• Επίλυση του προβλήματος συμβατότητας του λογισμικού με το 
πρόβλημα της ημερομηνίας του 2000
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• Αντίδραση στις πιέσεις των πελατών ή των προμηθευτών, που έχουν 
ήδη εγκαταστήσει κάποιο ERP σύστημα

• Ανάγκη για ενοποίηση των πληροφοριών παγκόσμια κλίμακα, τόσο στις 
επιχειρηματικές μονάδες ανά τον κόσμο, όσο και στην εφοδιαστική 
αλυσίδα

• Επέκταση των δραστηριοτήτων στον χώρο των e-business

• Απόκτηση δυνατότητας γρήγορων αλλαγών, στις όποιες μεταβολές της 
αγοράς, με σαφή γνώση των τακτικών που πρέπει να ακολουθηθούν

Οι Ross και Vitale (2000) στην έρευνα τους αναφέρουν τα έξι πιο κοινά κίνητρα 
και την μεταξύ τους σχέση (εικόνα 1), που αναφέρθηκαν από τους 
ερωτώμενους :

• Η ανάγκη για μία κοινή πλατφόρμα

• Η βελτίωση των διαδικασιών

• Η ορατότητα των δεδομένων

• Η μείωση του λειτουργικού κόστους

• Η αύξηση της ανταπόκρισης του πελάτη

• Η βελτίωση της διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων

Infrastructure Capability Performance
Εικόνα 1 (Τα έξι πιο συχνά αναφερόμενα κίνητρα για την υιοθέτηση ERP συστημάτων)
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Η σημαντικότητά (προτεραιότητα) που τέθηκε από τις επιχειρήσεις για την 
επίτευξη των στόχων αυτών παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα (Davenport, 
Harris και Cantrell 2002):

Figure 13: Key benefits targeted by enterprise solutions

Percent of responses

Ben ter management decision making 

Impwyed financial management

Improved customer service and retention

Ease of expansion/growth and increased 
flexibility

Faster, more accurate transactions 

Headcount reduction

Cycle time reduction

Improved inventory and asset 
management

Fewer physical resources and improved 
logistics

Increased revenue

■ first priority ■ Second priority ■ Third priority

Εικόνα 2 (Η προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων)

Τέλος, η συνολική εικόνα της επίτευξης των αναμενόμενων στόχων εμφανίζεται 
παρακάτω (Davenport, Harris και Cantrell 2002):

• Κανένα από τα επιδιωκόμενα οφέλη δεν επιτεύχθηκε 2%

• Μικρός αριθμός από τα επιδιωκόμενα οφέλη δεν επιτεύχθηκε 18%
• Τα μισά από τα επιδιωκόμενα οφέλη επιτεύχθηκαν 38%

• Η πλειονότητα από τα επιδιωκόμενα οφέλη επιτεύχθηκαν 38%

• Όλα τα επιδιωκόμενα οφέλη επιτεύχθηκαν 4%

Τα παραπάνω δεδομένα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αφού μόνο το 38% 
των περιπτώσεων κατάφερε να δώσει την πλειονότητα των αναμενόμενων 

οφελών.
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Άλλες έρευνες έχουν δείξει επίσης παρόμοια απογοητευτικά αποτελέσματα. 
Έχει υπολογιστεί ότι οι μισές από τις υλοποιήσεις ERP συστημάτων έχουν 
αποτύχει στην επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (Appleton 1997). 
Πιο πρόσφατες έρευνες ανεβάζουν την αποτυχία για την επίτευξη των 
εκτιμώμενων οφελών στο 70% (Al-Mashari 2000). Σύμφωνα με μία πιο 
πρόσφατη έρευνα (Themistocleous Μ, Irani Ζ, O’Keefe RM 2001), οι 
επιχειρήσεις που υιοθετούν ERP σαφώς και αποκτούν οφέλη όπως, 
ικανοποίηση των πελατών και των προμηθευτών και αύξηση της 
παραγωγικότητας, αλλά το επίπεδο απόδοσης της επένδυσης (return on 
investment - ROI) είναι χαμηλό. Η ίδια έρευνα αναφέρει ότι πολλές επιχειρήσεις 
που υλοποίησαν συστήματα ERP, είχαν σημαντικές διενέξεις με τη στρατηγική 
της επιχείρησης και επίσης η πλειονότητα των ERP projects συχνά 
χαρακτηρίζονταν από καθυστερήσεις και υπερβάσεις του κόστους.

Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν μετά 
την υλοποίηση ERP συστημάτων, αλλά και μερικές περιπτώσεις πλήρους 
αποτυχίας ή εκτός ελέγχου projects (Davenport Τ., July - August 1998, Poston 
and Grabski).

• To ERP σύστημα της Hershey Foods, αξίας 112 εκατομμυρίων 
δολαρίων, μπέρδεψε την αποστολή εμπορευμάτων (γλυκισμάτων) για 
την γιορτή του Halloween τον Οκτώβριο του 1999. Η Hershey 

ανακοίνωσε πτώση στα κέρδη τριμήνου 19% εξαιτίας των προβλημάτων 
στις διαδικασίες των παραγγελιών, γεγονός που πιθανότατα είχε σαν 
επίπτωση την μείωση του μεριδίου της επιχείρησης στην αγορά.

• Η Whirlpool ανέφερε προβλήματα με το νέο της σύστημα (SAP), όπου 
ένας μεγάλος αριθμός παραγγελιών προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις 
στην αποστολή εμπορευμάτων στους διανομείς και τελικά στους 
εμπόρους.

• Η Medline μήνυσε την εταιρία συμβούλων (Andersen) που εγκατέστησε 
το λογισμικό της, κατηγορώντας την ότι απέτυχε να το διαμορφώσει 
κατάλληλα.
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• Η εταιρία λιπασμάτων Hydro Agri παρουσίασε μία αύξηση του χρόνου 
λήψης των παραγγελιών, από 20 σε 90 δευτερόλεπτα, μετά την 
εγκατάσταση του ERP συστήματος (SAP).

• Η FoxMeyer Drug οδηγήθηκε στην χρεοκοπία εξαιτίας του συστήματος 
που εγκατέστησε, παρόλο που η ίδια εξακολουθεί να αμφισβητεί κάτι 
τέτοιο.

• Η Mobil Europe ξόδεψε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για το 
σύστημα της, για να το εγκαταλείψει τελικά όταν διαφώνησε η εταιρεία με 
την οποία συγχωνεύτηκε.

• Η Dell Computer ανακάλυψε ότι το σύστημα της δεν ταίριαζε με το νέο 
μοντέλο αποκεντρωμένης διοίκησης.

• Η Applied Materials εγκατέλειψε το σύστημα της όταν ανακάλυψε τις 
υπερβολικές οργανωσιακές αλλαγές που έπρεπε να γίνουν.

• Η Dow Chemical σπατάλησε επτά χρόνια και μισό δισεκατομμύριο 
δολάρια για να αποφασίσει τελικά να αλλάξει τον τύπο του συστήματος.

Τα παραπάνω παραδείγματα αποτυχίας, αναφέρονται για να γίνει κατανοητός, 
ο κίνδυνος που συνοδεύει την υλοποίηση ενός ERP συστήματος και όχι απλά 
για να φανεί η αναποτελεσματικότητα τους. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 
πληθώρα επιτυχημένων υλοποιήσεων ERP συστημάτων, όπως :

• Η εταιρία Arizona Electric Power Corporation εγκατέστησε λογισμικό της 
J.D. Edwards και μείωσε το χρόνο κλεισίματος στο τέλος του μήνα από 
38 σε 9 ημέρες, μείωσε επίσης τις διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων 
(invoice processing) από 30 σε 2,5 ημέρες, και μείωσε τα ετήσια κόστη 
υλικών και προμηθειών κατά $350.000.

• Η εταιρία Hoechst Marion Roussel εγκατέστησε λογισμικό της SAP και 
αυξάνοντας έτσι την ευελιξία της και επιταχύνοντας την διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

• Η εταιρία Westcoast Energy Inc. μετά την εγκατάσταση λογισμικού της 
SAP, μείωσε τον απαιτούμενο χρόνο προμηθειών της από 23 σε 12 
ημέρες και ο χρόνος κλεισίματος στα τέλη του μηνός μειώθηκε από 12 σε

6.5 ημέρες. Επίσης η εταιρία πέτυχε $2.5 εκατομμυρίων ανά έτος από
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την εξάλειψη των δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία (non - 
value added activities).

• H Purina Mills Inc. ανέφερε ότι το σύστημα που υλοποίησε, την βοήθησε 
να συγκεντρώσει πολλές επιχειρηματικές της δραστηριότητες στα 
κεντρικά της, μειώνοντας έτσι το στελεχιακό της δυναμικό, 
εξοικονομώντας το 43% του εργατικού κόστους.

• Η εταιρία Peak USA Energy Services αναφέρει ότι το σύστημα ERP την 
οδήγησε σε επιπρόσθετα έσοδα και μείωση κοστών, περίπου $900,000 
σε ετήσια βάση.

Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι για αυτές τις αποτυχίες υπεύθυνες 
είναι οι τεράστιες τεχνολογικές προκλήσεις που ενυπάρχουν τόσο στο στάδιο 
της υλοποίησης όσο και στο στάδιο λειτουργίας αυτών των συστημάτων - τα 
συστήματα αυτά είναι τόσο πολύπλοκα που προϋποθέτουν μεγάλα χρηματικά 
ποσά για την υλοποίηση τους και την λειτουργία τους. Αλλά οι τεχνολογικές 
προκλήσεις, αν και μεγάλες, δεν είναι ο κύριος λόγος αποτυχίας των ERP 
συστημάτων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, είναι προβλήματα που αφορούν τις 
ίδιες τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις απέτυχαν να εναρμονίσουν τις 
τεχνολογικές επιταγές των ERP συστημάτων με τις ανάγκες της επιχείρησης.
Οι Poston και Grabski, αναφέρουν τους σημαντικότερους λόγους που οδηγούν 
τις επιχειρήσεις σε αρνητικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, έπειτα από την 
εγκατάσταση ενός συστήματος ERP :

• Η διαδικασία υλοποίησης των συστημάτων αυτών μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα επιβαρυντική τόσο σε κεφάλαια όσο και σε χρόνο, απαιτώντας 
σημαντικά ποσά για το software, για το hardware, την υλοποίηση και την 
εκπαίδευση (Davenport 2000, Wortmann 1998).

• Η τακτική των προμηθευτών των ERP συστημάτων να ακολουθούν τις 
καλύτερες πρακτικές "best practices”, μπορεί να οδηγήσει μία δεδομένη 
επιχείρηση σε ακαμψία προκαλώντας καθυστερήσεις και αποτυχίες 
(Knorr 1999, Williamson 1997, Wortmann 1998).

• Οι "best practices” δεν προβλέπουν τις ανάγκες εξελίξιμων επιχειρήσεων 
και μπορούν να αποθαρρύνουν ή ακόμη και να καταπνίξουν
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οποιαδήποτε προσπάθεια για δημιουργία και καινοτομία (Arnold et al. 
2000).

• Τα συστήματα ERP απαιτούν συγκεκριμένες δομές εξουσίας και ελέγχου, 
που μπορεί να είναι ακατάλληλες για κάποιες επιχειρήσεις (Davenport 
2000).

Παλαιότερες έρευνες, τότε που ο ρόλος της πληροφορικής μεταλλάσσονταν 
στον χώρο των επιχειρήσεων και από μέσο αυτοματοποίησης γίνονταν 
εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων και management, είχαν δείξει ότι οι 
τεράστιες επενδύσεις σε information technology (IT) δεν είχαν οδηγήσει 
φαινομενικά σε αύξηση της παραγωγικότητας. Η βιβλιογραφία που προσπαθεί 
να τονίσει , ή σε πολλές περιπτώσεις να αντικρούσει, αυτό το παράδοξο έχει 
γίνει γνωστό σαν παράδοξο παραγωγικότητας (productivity paradox).
Αυτή η βιβλιογραφία συχνά ενδιαφέρεται στο να βρει αποδείξεις ότι το 
παράδοξο παραγωγικότητας είναι μάλλον μία ψευδαίσθηση παρά μία 
πραγματικότητα. Πολλοί συγγραφείς έχουν παρουσιάσει μετρήσεις που 
αντικρούουν το παράδοξο, παρέχοντας αποδείξεις ότι πράγματι η information 
technology συνεισφέρει στην παραγωγικότητα ή στην κερδοφορία ή στην 
ανάπτυξη. Συνολικά αυτό που έχει ανακύψει είναι ένα σύνολο αντικρουόμενων 
αποτελεσμάτων που δεν έχει οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα από τη μία πλευρά 
ή την άλλη.
Η πιο πλήρης εξήγηση για τους λόγους που αυτές οι έρευνες έδωσαν τόσο 
αντικρουόμενα αποτελέσματα προτάθηκε από τον Brynjolfsson (1993) που 
πρότεινε ότι υπάρχουν τέσσερις πιθανές αιτίες γιατί τα υπολογιστικά συστήματα 
των επιχειρήσεων δεν έχουν βελτιώσει μετρήσιμα την παραγωγικότητα :
1) . Λάθη στις μονάδες μέτρηση, εξαιτίας αναξιόπιστων στατιστικών και 
δυσκολιών στον προσδιορισμό του τι πρέπει να μετρηθεί.
2) . Χρονικές υστερήσεις των επιδράσεων, επενδύσεων σε IT.
3) . Αναδιανομή των ωφελειών μεταξύ των επιχειρήσεων, χωρίς συνολικό 
όφελος στην οικονομία.
4) . Λάθος διαχείριση των IT από τους managers, επικουρούμενη από την 

έλλειψη σαφών τρόπων μέτρησης.
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Είναι βέβαιο ότι τα συστήματα ERP μπορούν να προσδώσουν στην επιχείρηση 
πολλά οφέλη, αλλά εξίσου πολλοί είναι και οι κίνδυνοι που μεταφέρουν. Όταν οι 
managers μελετούν και υλοποιούν ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να είναι 
προσεκτικοί, ώστε ο ενθουσιασμός τους από τα ενδεχόμενα οφέλη να μην 
αποκρύπτει και τους πιθανούς κινδύνους.

Παρακάτω στην εργασία θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στα πιθανά οφέλη των 
ERP συστημάτων, κυρίως τα χρηματοοικονομικά, και στους λόγους που 
μπορούν να κάνουν την επένδυση σε ένα σύστημα ERP επιτυχημένη και 
περισσότερο αποδοτική.
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2. Μέθοδοι αξιολόγησης συστιηιάτων ERP

Η επένδυση σε ERP συστήματα είναι μία πολύ σημαντική απόφαση για κάθε 
επιχείρηση, όχι μόνο γιατί μπορεί να αλλάξει όλη η δομή της επιχείρησης, όπως 
θα δείξουμε παρακάτω, αλλά και επειδή τα ποσά που απαιτούνται είναι πολύ 
μεγάλα και η έκβαση του όλου επιχειρήματος αρκετά αβέβαιη. Θα 
παρακολουθήσουμε την επένδυση σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της (life 
cycle) και θα προσπαθήσουμε να αποτιμήσουμε τα κόστη και τα οφέλη που 
απορρέουν από αυτήν, αλλά και τους κινδύνους, σε κάθε στάδιο της 
επένδυσης. Ταυτόχρονα θα αναφερθούμε σε προτάσεις που οδηγούν στη 
βελτίωση της απόδοσης της επένδυσης.
Πληθώρα συγγραφέων έχουν ασχοληθεί με τον κύκλο ζωής των ERP 
συστημάτων (Stefanou 2001). Σύμφωνα με τους με τους Ghang και Gable 
(2000), η βελτίωση της κατανόησης θεμάτων που αφορούν τα ERP σε όλη της 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, είναι απαραίτητη για την αποδοτική υλοποίηση 
των συστημάτων αυτών. Αναφέρουν οι συγγραφείς αυτοί ότι ο κύκλος ζωής των 
ERP αποτελείται από τρία στάδια : το στάδιο πριν την υλοποίηση (pre- 
implementation), το στάδιο της υλοποίησης (implementation) και το στάδιο μετά 
την υλοποίηση (post-implementation). Οι Esteves και Pastor (2001) προτείνουν 
τις ακόλουθες έξι φάσεις : εισαγωγή (initiation), υιοθέτηση (adoption), εφαρμογή 
(adaptation), αποδοχή (acceptance), μετατροπή σε ρουτίνα (routinisation) και 
ενστάλαξη (infusion). Οι Markus και Tanis (2000) προτείνουν τέσσερις φάσεις : 
1) καταστατικός χάρτης (chartering), όπου προσδιορίζεται η επιχειρηματική 
περίπτωση, 2) έργο (project), όπου συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η 
διαμόρφωση του συστήματος και η πρώτη παρουσίαση του, 3) έλεγχος 
(shakedown), αναφέρεται στην συνηθισμένη χρήση του συστήματος και 4) η 
προοδευτική και ανοδική (onward και upward) φάση, που περιλαμβάνει την 
αναβάθμιση του συστήματος και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του χρήστη. 

Ανεξάρτητα από τον διαχωρισμό που να κάνουμε, έτσι κι αλλιώς τα διάφορα 
μοντέλα του κύκλου ζωής των ERP είναι παρόμοια μεταξύ τους, όλα τα στάδια
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είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα μιας 
τέτοιας επένδυσης.

Η αξιολόγηση ενός project μπορεί να γίνει σε πολλά στάδια κατά την διάρκεια 
του κύκλου ζωής του (Farbey, Land και Targett 1992), όπως :

1. Κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής, όπου η IT στρατηγική αναπτύσσεται 
παράλληλα με την στρατηγική της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα μπορεί 
να είναι μία ομάδα (portfolio) projects εφαρμογών και υποδομών.

2. Ένα συγκεκριμένο project έχει προσδιοριστεί. Σε αυτή τη φάση το project 
πρέπει συνήθως να δικαιολογηθεί ως προς το κόστος του μέσα σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο άλλων επενδύσεων κεφαλαίων και επιλεγεί τελικά ο 
καταλληλότερος σχεδιασμός που θα συναντά τις απαιτήσεις που έχουν 
οριστεί.

3. To project είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. Έλεγχοι πρέπει να γίνουν για 
να βεβαιωθεί η επιτευξιμότητα καθώς και η πρόοδος του project σε 
σχέση με το χρονοδιάγραμμα και το budget.

4. To project φθάνει στο τελείωμα του. Η υπευθυνότητα πρέπει να 
μεταφερθεί από την ομάδα υλοποίησης στους χρήστες. Οι χρήστες 
πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι είναι αυτό που ζητήθηκε.

5. To project μόλις έχει υλοποιηθεί. Το σύστημα ελέγχεται για να 
επιβεβαιωθεί ότι λειτουργεί όπως αρχικά είχε σχεδιασθεί και ότι έχει 
αρχίσει να αποδίδει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

6. To project λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Η αποτίμηση σε αυτό 
το στάδιο παρακολουθεί τις επιδράσεις του project, συγκρίνει τα 
πραγματικά κόστη και οφέλη με τα αρχικώς εκτιμώμενα και καταγράφει 
μαθήματα για το μέλλον.

7. To project φθάνει στο τέλος του κύκλου ζωής του και η επιτευξιμότητα 
επιλογών αντικατάστασης έχουν αρχίσει να διερευνώνται.

Συνήθως αναφέρονται δύο στάδια αξιολόγησης των συστημάτων ERP (και 
γενικότερα τεχνολογιών πληροφορικής), η αξιολόγηση πριν την υλοποίηση (ex- 
ante evaluation ή pre -implementation evaluation) και η αξιολόγηση μετά την 

υλοποίηση (ex-post evaluation ή post-implementation evaluation). Η ex-ante
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αξιολόγηση ορίζεται σαν η προφητική αξιολόγηση η οποία εκτελείται για να 
μπορέσουμε να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε την επίδραση μελλοντικών 
καταστάσεων. Συνήθως η ex-ante αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων 
στηρίζεται σε χρηματοοικονομικούς υπολογισμούς, όπως η καθαρά παρούσα 
αξία (net present value) και ο σκοπός της είναι να υποστηρίξει την δικαιολόγηση 
(justification) του συστήματος. Η ex-post αξιολόγηση συνήθως αποτιμά την αξία 
του υλοποιημένου συστήματος στη βάση τόσο χρηματοοικονομικών όσο και μη 
χρηματοοικονομικών μετρήσεων (Remenyi 1999).
Πληθώρα συγγραφέων έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα του ορισμού ενός 
γενικότερου πλαισίου για την διαδικασία αξιολόγησης ενός επιχειρηματικού 
συστήματος. Οι δυσκολίες όμως που ανακύπτουν εξ αιτίας της πολυπλοκότητας 
του συστήματος είναι πολλές (Stefanou 2001):

• Η φύση των συστημάτων ERP είναι τόσο στρατηγική όσο και 
λειτουργική.

• Ένας αριθμός συμμετεχόντων (stakeholders) στα ERP λειτουργούν έξω 
από τα όρια της επιχείρησης.

• Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό άυλων (intangible) κοστών και οφελών.

• Η υιοθέτηση και η υλοποίηση ERP συστημάτων έχουν σαν αποτέλεσμα 
σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία της επιχείρησης.

• Τα οφέλη και τα κόστη καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής των ERP 
συστημάτων.

Επιπρόσθετα, ο μεγάλος αριθμός μεθόδων αξιολόγησης τεχνολογιών 
πληροφορικής δημιουργεί ακόμη ένα πρόβλημα, αυτό της επιλογής της 
καταλληλότερης μεθόδου.
Πριν όμως αναφερθούμε στις σημαντικότερες από αυτές ας δούμε γιατί οι 
επιχειρήσεις απαιτούν μία μέθοδο αξιολόγησης :

1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέρος της διαδικασίας δικαιολόγησης 
ενός συστήματος

2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύγκριση της αξίας ενός αριθμού 
διαφορετικών ανταγωνιστικών projects

3. Παρέχει μία ομάδα μέτρων για τον έλεγχο του project από την επιχείρηση

Σελίδα 24



4. Η αξιολόγηση και η σύγκριση με τα δεδομένα που επιτεύχθηκαν τελικά 
είναι μία διαδικασία μάθησης για την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον Davenport (2000), τα οφέλη είναι απίθανο να επιτευχθούν 
εκτός αν αυτό έχει σχεδιασθεί νωρίτερα.

Στη συνέχεια αναφέρονται οι σημαντικότερες μέθοδοι αξιολόγησης 
πληροφοριακών συστημάτων (Farbey, Land and Targett 1992, Whittaker 2001, 
Murphy K. and Simon S. J. 2001, Rosemann M. and J. Wiese, 1999).

2.1 Cost benefit analysis

H CBA είναι μία ομάδα τεχνικών για τον υπολογισμό της απόδοσης 
μεμονωμένων έργων ή ομάδας έργων (projects) μέσα στις επιχειρήσεις. 
Βασίζεται στην οικονομική θεωρία των προεξοφλημένων χρηματοροών, η οποία 
μετρά όλα τα κόστη και τα οφέλη σε χρηματικούς όρους. Μόνο έξοδα και 
οικονομίες που μπορούν άμεσα να μετρηθούν χρηματοοικονομικά, 
περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς.
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε εκτενώς και επιτυχημένα όταν οι τεχνολογίες 
της πληροφορικής (Information Technology - IT) προορίζονταν για λόγους 
αυτοματοποίησης μέσα στις επιχειρήσεις με σκοπό κυρίως την μείωση τους 
κόστους. Όταν ο ρόλος της IT μέσα στις επιχειρήσεις άλλαξε (υποστήριξη 
αποφάσεων, εργαλείο management) η μέθοδος αυτή παραμερίστηκε. Παρόλα 
αυτά σε κάποιες περιπτώσεις, όπως η αποτίμηση οφελών και κοστών τα οποία 
είναι υλικά και χρηματοοικονομικά, εξακολουθεί να είναι χρήσιμη, (επιπρόσθετα 
είναι γνωστή στις επιχειρήσεις και πολύ απλή).
Ακόμα όμως και στην πιο απλή της μορφή η CBA εμπεριέχει πολλά 
προβλήματα όπως, πολλές φορές για τον υπολογισμό των χρηματοροών 
χρησιμοποιούνται απλές μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων (π.χ. χρόνος 
επανείσπραξης) που δεν λαμβάνουν υπόψη τους την αξία του χρήματος στο 
χρόνο και δεν ενσωματώνουν τον κίνδυνο. Η μέθοδος της καθαράς παρούσας 
αξίας θεωρείται ανώτερη, γιατί περιλαμβάνει τον χρονικό παράγοντα

Σελίδα 25



(προεξόφληση) και τον κίνδυνο (risk premium) που ενσωματώνεται στο 
ποσοστό προεξόφλησης αν και το τελευταίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 
υπολογιστεί για projects σε IT.

Τίθεται εδώ λοιπόν το ερώτημα σχετικά με τον υπολογισμό του ποσοστού 
προεξόφλησης; Θα είναι αυτό που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σε 
οποιαδήποτε επένδυση τους; Μάλλον όχι, γιατί οι επενδύσεις γενικότερα σε 
τεχνολογίες της πληροφορικής εμπεριέχουν περισσότερους κινδύνους, πόσο 
μάλλον οι επενδύσεις σε συστήματα ERP όπως φανερώνουν οι πολλές 
αποτυχημένες προσπάθειες υλοποίησης τέτοιων συστημάτων. Μέσα από την 
αναζήτηση της βιβλιογραφίας δεν έγινε δυνατή η ανεύρεση πληροφοριών για 
τρόπους υπολογισμού του ποσοστού προεξόφλησης επενδύσεων στα 
συστήματα αυτά. Ίσως το ποσοστό αποτυχίας των επενδύσεων, να δίνει απλά 
το στίγμα, σίγουρα όχι όμως συγκεκριμένη τιμή του ποσοστού

Η καθαρά παρούσα αξία ωστόσο έχει κάποιους περιορισμούς που μπορεί να 
οδηγήσουν σε λάθος εκτιμήσεις για την αξία ενός project. Με τη μέθοδο αυτή 
γίνονται υποθέσεις, αβέβαιες, σχετικά με το ύψος των μελλοντικών 
χρηματοροών. Επίσης με τη μέθοδο αυτή συνεπάγεται η παθητική δέσμευση 
του management σε μία συγκεκριμένη διαδικασία (ξεκινούμε αμέσως το project, 
και μετά την υλοποίηση του το λειτουργούμε συνεχώς σε κάποιο βαθμό 
δραστηριότητας μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του). Επιπρόσθετα αγνοούνται 
τα συνεργιστικά αποτελέσματα που μπορεί να δημιουργήσει μία τέτοια 
επένδυση. Η καθαρά παρούσα αξία συνήθως υποεκτιμά τις ευκαιρίες 
επένδυσης γιατί αγνοεί την ευκαμψία (flexibility) του management να μεταβάλει 
τις επιλογές του καθώς νέα δεδομένα γίνονται διαθέσιμα.
Μία προσέγγιση που περιλαμβάνει την ευκαμψία του management να 
μεταβάλει τις επιλογές του καθώς νέα δεδομένα γίνονται διαθέσιμα είναι αυτή 
των Real Options (Schwartz Ε. and C. Zozaya-Gorostiza 2000, Flatto J). Av 01 

μελλοντικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, ένα project μπορεί να επεκταθεί, ενώ σε 
αντίθετη περίπτωση να περικοπεί ή ακόμη και να ματαιωθεί.
Η ευκαμψία που συνδέεται με της IT έχει δύο πτυχές :
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1. Την ευκαμψία που συνδέεται με την ίδια την τεχνολογία, δηλαδή την 
δυνατότητα επέκτασης του hardware και του software αν χρειαστεί

2. Την ευκαμψία που συνδέεται με την ανάπτυξη της επιχείρησης, δηλαδή 
τη δυνατότητα της επιχείρησης να αναπτυχθεί σε τομείς που δεν 
μπορούσε πριν εξαιτίας της έλλειψης του information technology project.

Αυτή η προσέγγιση μας βοηθά να δομήσουμε ένα project σαν μία ακολουθία 
διοικητικών αποφάσεων (managerial decisions) μέσα στο χρόνο, 
διευκρινίζοντας το ρόλο της αβεβαιότητας στην αποτίμηση του project (τόσο στα 
κόστη όσο και στα οφέλη), επιτρέποντας μας να εφαρμόσουμε μοντέλα που 
έχουν αναπτυχθεί για την αποτίμηση χρηματοοικονομικών επιλογών (κυρίως 
μετοχών) σε επενδύσεις IT.

2.2 Expanded cost - benefit analysis techniques

Επειδή η CBA απαιτεί χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις τόσο των οφελών όσο και 
των κοστών (υλικά - tangible ή ποσοτικά - quantitative), τα άυλα - intangible ( ή 
ποιοτικά - qualitative) κόστη και οφέλη εξ ορισμού θεωρούνται ακατάλληλα γι 

αυτή τη μέθοδο και συνεπώς παραμελούνται.
Έτσι στην προσπάθεια να γίνει η CBA ευρύτερα εφαρμόσιμη, αρκετές 
διαφορετικές τεχνικές που ενσωματώνουν τα άυλα κόστη και οφέλη στην CBA, 

έχουν προταθεί.
Οι τρεις συχνότερα αναφερόμενες είναι:

2.2.1 Information Economics (Parker & Benson 1988)

Αυτή η θεωρία παρέχει τρεις μεθόδους για την εκτίμηση των κοστών και των 
οφελών. Πρώτον, η "value linking” αναζητά οφέλη κατά μήκος της αλυσίδας 
λειτουργιών που επηρεάζονται από το σύστημα. Δεύτερον, η "value 
acceleration” προσδιορίζει την αξία των μελλοντικών συστημάτων που θα 
γίνουν πιθανά από την εισαγωγή του συστήματος που αξιολογείται. Τρίτον η
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"value restructuring” αποτιμά τα οφέλη από την αναδόμηση των προσπαθειών 
των υπαλλήλων ή του τμήματος από τις χαμηλές προς τις υψηλές αξίας 
δραστηριότητες. Τα εξαγόμενα αυτών των μεθόδων είναι μία εκτίμηση των 
κοστών και των οφελών τα οποία τελικά θα συμπεριληφθούν στους 
υπολογισμούς του ROI. Επιπρόσθετα, αυτή η τεχνική παρέχει μεθοδολογία για 
την ενσωμάτωση του κίνδυνου και της αβεβαιότητας, δίνοντας με τον 
υπολογισμό του ROI ένα μέτρο της αξίας (value). Αξία (value) προσδιορίζεται 
ως "η πραγματική οικονομική επίδραση της IT. Έξι ταξινομήσεις της αξίας 
ορίζονται:

1. Εμπλουτισμένος ROI
2. Μία στρατηγικά ευθυγραμμισμένη κλίμακα, που στηρίζεται στον βαθμό 

στον οποίο ένα ενδεχόμενο project συνεισφέρει στην στρατηγική της 
επιχείρησης

3. Μία διάσταση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που αποτιμά τον βαθμό 
στον οποίο το προτεινόμενο project παρέχει ένα πλεονέκτημα στον χώρο 
της αγοράς

4. Μία διάσταση πληροφόρησης του management, που αποτιμά την 
πληροφόρηση που παρέχει το project σε κύριες δραστηριότητες

5. Μία διάσταση που αποτιμά τον βαθμό του εταιρικού κινδύνου από την μη 
υιοθέτηση του project

6. Και τέλος, μία διάσταση που αποτιμά σε τι βαθμό το project ταιριάζει με 
τη συνολικό σχεδίασμά της αρχιτεκτονικής των Information Systems - IS

Επειδή αυτή η μεθοδολογία εξετάζει τα IS από πολλές διαστάσεις, από πολλούς 
συγγραφείς θεωρείται ακριβής (Farbey et al 1993). Υπάρχουν και αυτοί ωστόσο 
που διαφωνούν (Whiting et al 1996), λέγοντας ότι ενώ αυτή η μέθοδος προτείνει 
χρήσιμες τεχνικές δεν παρέχει μία συνεπή λογικά μεθοδολογία για την 
στρατηγική αποτίμηση των επενδύσεων σε IS. Και πράγματι οι εμπνευστές της 
μεθόδου δεν προσδιορίζουν επακριβώς πως αυτές οι διαστάσεις συνθέτονται 
σε μία στρατηγική.
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2.2.2 Return on Management (Strassman 1990)

0 Strassman προτείνει ότι το πραγματικό όφελος της IT είναι το ότι μπορεί να 
προάγει την διαχείριση της παραγωγικότητας (management productivity), 
δηλαδή να επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας. Άρα το όφελος πρέπει να 
μετριέται από την αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό ορίζεται σαν τα έσοδα 
μείον τα κόστη, τις αγορές, τους φόρους και τα μερίσματα. Η Farbey (1993) το 
τοποθετεί έτσι : ‘Ή οικονομική αξία του management είναι ότι απομένει αφού 
έχουν όλοι πληρωθεί.”
Η μέθοδος αυτή αναφέρεται ως "Expanded CBA” επειδή προσφέρει μία 
εναλλακτική μέθοδο για τον υπολογισμό των οφελών από την IT, που 
περιλαμβάνει και άυλα οφέλη. Ωστόσο η μέθοδος αυτή θεωρείται αρκετά 
απλοϊκή, γιατί δεν συνδέει με ένα ορθολογιστικό τρόπο την αξία με την IT. Η 
αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες 
διαφορετικούς από την IT.

2.2.3 SESAME (Lincoln 1998: Lincoln & Shorrock 1990)

Η μέθοδος Systems Effectiveness Study and Management Endorsement, η 
οποία αναπτύχθηκε από την IBM, ουσιαστικά συγκρίνει τα κόστη και οφέλη από 
την IT με αυτά από θα προέρχονταν από ένα εναλλακτικό χειροκίνητο (manual) 
τρόπο.
Οι Merfy και Simon (2001) αξιολογούν ERP projects με την μέθοδο CBA, 
χρησιμοποιώντας μία τεχνική που ποσοτικοποιεί τα άυλα οφέλη σε 
νομισματικούς όρους. Η τεχνική αυτή αποτελείται από τέσσερα βήματα, 1) 
προσδιορίζουμε τα οφέλη, 2) καθιστούμε τα οφέλη μετρήσιμα, 3) προβλέπουμε 
τα οφέλη σε φυσικούς όρους και 4) αποτιμούμε τις χρηματοροές.

2.3 Key performance indicators - the balanced scorecard

Ένας επιπλέον τρόπος για την αποτίμηση ενός IS με όρους μη 
χρηματοοικονομικούς, αποτελεί το γεγονός ότι οφέλη που προκύπτουν ενώ δεν
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είναι χρηματοοικονομικά, είναι παρόλα αυτά μετρήσιμα. Η μέτρηση των 
μεγεθών (οφελών) αυτών μπορεί να γίνει με την χρήση των Key Performance 
Indicators (KPIs). Οι KPIs δεν μπορούν να ορίσουν μία τιμή (αξία) για το 
σύστημα, αλλά μπορούν να μας δώσουν μία ένδειξη πως το σύστημα επηρεάζει 
την επιχείρηση. Ο πιο γνωστός τρόπος χρησιμοποίησης των KPIs είναι το 
Balanced Scorecard (Kaplan and Norton, 1992).
To Balanced Scorecard είναι μία ομάδα μετρήσεων που σχεδιάστηκε έτσι ώστε 
να παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα των επιχειρήσεων στους managers. 
Απαιτεί από τους managers να επιλέξουν ένα περιορισμένο αριθμό κρίσιμων 
δεικτών μέσα σε κάθε πλευρά της επιχείρησης, Financial, Customer, Internal, 
Innovation and learning.
Εκτός των τεσσάρων κλασσικών πλευρών, μία ακόμη πλευρά θα πρέπει να 
προστεθεί, η πλευρά του project (Murphy Κ. and Simon S. J. 2001). Η πλευρά 
αυτή καλύπτει θέματα που αφορούν την υλοποίηση του project, όπως τον 
προσδιορισμό του κρίσιμου μονοπατιού (critical path), τα σημεία σταθμούς του 

project κλπ.
Ενώ αρχικά το Balanced Scorecard σχεδιάστηκε για να μετρά την απόδοση 
μίας επιχείρησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την μέτρηση της απόδοσης 
των ERP, στις τέσσερις πλευρές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, επειδή τα 
ERP υποστηρίζουν τους επιχειρησιακούς στόχους σε όλες αυτές τις περιοχές. 
Αυτή η προσέγγιση απαιτεί όμως η στρατηγική της επιχείρησης να έχει οριστεί 
και να έχει εκφραστεί σε όρους ενός Balanced Scorecard, κάτι που μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και με μεγάλο κόστος.

2.4 Contingency προσεγγίσεις

Πολλοί συγγραφείς πιστεύουν ότι διαφορετικοί τύποι συστημάτων παρέχουν 
διαφορετικά κόστη και οφέλη. Αυτή η θεωρία συνδέεται με την ιστορική 
αποτίμηση της αλλαγής του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων μέσα στις 

επιχειρήσεις. Συνεπώς μία τέτοια προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
παρέχει διαφορετικές μετρήσεις της αξίας, ανάλογα με το σκοπό του
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συστήματος. Παρακάτω αναφέρονται δύο τέτοιες προσεγγίσεις που βασίζονται 
στα χαρακτηριστικά των επενδύσεων.

2.4.1 Silk’s Benefit - Level Matrix

0 Silk (1990) παρέχει ένα πλέγμα οφελών που απεικονίζει τον τύπο των 
οφελών που απορρέουν από το σύστημα σε κάθε επίπεδο της επιχείρησης 
όπου το σύστημα χρησιμοποιείται.
Τα οφέλη ορίζονται ως :

• Efficiency - δικαιολογούνται από την μείωση του κόστους

• Effectiveness - δικαιολογούνται από την απόδοση των παγίων

• Edge - δικαιολογούνται από την μεγέθυνση των κερδών 
Τα επίπεδα ορίζονται σύμφωνα με την ιεραρχία του Anthony

• Operational

• Tactical

• Strategic
Διαφορετικοί τύποι συστημάτων τοποθετούνται σε διαφορετικά κελιά, 
διευκρινίζοντας τι σκοπό θα υπηρετήσουν μέσα στην επιχείρηση (εικόνα 3).

Efficiency Effectiveness Edge

Benefit

Εικόνα 3 (Πλέγμα οφελών Silk)
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Μόλις το σύστημα έχει αναγνωριστεί ακολουθείται η αποτίμηση του συστήματος 
με τη βοήθεια μίας μεθόδου που παρέχει 7 τύπους δικαιολόγησης. Παρακάτω 
δίνεται η ερμηνεία του κάθε τύπου :

0 . Must-do
1 . Faith :
2 . Logic:

3 . Direction :

4 . Size:

5 . Value:

6 . Money:

Επενδύσεις αναπόφευκτες, δεν δικαιολογούνται
Το όραμα του senior management δικαιολογεί το project
Λογική χρησιμοποιείται για να δειχθεί η αξία του
συστήματος, χωρίς ποσοτικοποίηση
Ένα συγκεκριμένο όφελος αναγνωρίζεται για να μετρηθεί
όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία
Ένα όφελος αναγνωρίζεται και ποσοτικοποιείται
προκαταβολικά, για να μετρηθεί και να συγκριθεί όταν το
σύστημα είναι σε λειτουργία

Τα οφέλη αναγνωρίζονται, ποσοτικοποιούνται και 
σταθμίζονται προκαταβολικά
Στα οφέλη δίνεται μία εκτίμηση χρηματοοικονομικής αξίας

Ο Silk όμως δεν ολοκληρώνει την προσέγγισή του απεικονίζοντας τους 7 
τύπους δικαιολόγησης στο πλέγμα. Αυτό αφήνει τους managers να 
αποφασίσουν ποιο τύπο θα χρησιμοποιήσουν.

2.4.2 The Benefits Evaluation Ladder

Οι Farbey, Land και Targett (1993), προτείνουν μία κλίμακα αποτίμησης των 
οφελών.
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8 Business Transformations
7 Strategic systems
6 Inter - organizational systems
5 Infrastructure
4 MIS and DSS system
3 Direct value added
2 Automation

Rung 1 Mandatory changes

Σε κάθε σκαλοπάτι της κλίμακας ο σκοπός της αποτίμησης και η κατάλληλη 

μέθοδος αποτίμησης είναι διαφορετικές. Ενώ η ποσοτικοποίηση των κοστών 
και των οφελών είναι δυνατή στο κάτω μέρος της κλίμακας, στα υψηλότερα 
σκαλοπάτια κυριαρχεί η εμπειρία και η κρίση. Όμως οι εμπνευστές της μεθόδου 
δεν προτείνουν συγκεκριμένες μεθόδους αποτίμησης.

2.5 User information satisfaction

Η User information satisfaction (UIS) είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται για 
την αποτίμηση ενός υπάρχοντος συστήματος ή ενός ολόκληρου IS τμήματος. 
Βασίζεται στην υπόθεση ότι η ικανοποίηση του χρήστη (User satisfaction) από 
ένα σύστημα είναι ένας δείκτης αποτελεσματικότητας του συστήματος (Hamilton 
& Chervany 1981). Άλλη μία εκδοχή αυτής της θεωρίας προτείνει ότι ο τρόπος 
χρήσης (usage) ενός συστήματος είναι ένας δείκτης επιτυχίας (Davis & 
Srinivasan 1988; Raymond 1985), αλλά όπως δείχνει ο Srinivasan οι χρήστες 
μπορεί να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ένα σύστημα που δεν θεωρούν 
ικανοποιητικό. Έτσι η σκέψη του τρόπου χρήσης γενικά παραμελείται 
απομένοντας η ικανοποίηση του χρήστη σαν μέτρο αποτελεσματικότητας.
Η UIS μπορεί να αποτιμηθεί με πολλούς τρόπους όπως, ρωτώντας τους 
χρήστες αν είναι ικανοποιημένοι από το σύστημα, ή ζητώντας τους να 
βαθμολογήσουν ζητήματα που συνιστούν σημαντικές διαστάσεις της 

ικανοποίησης του χρήστη, ή να θεωρηθεί η UIS σαν ισοδύναμο της ποιότητας
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που παρέχεται και να μετρείται η UIS σαν το κενό μεταξύ της επιθυμητής και της 
πραγματικής απόδοσης πάνω σε ένα αριθμό ζητημάτων.

Παρόλο που η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ευρέως, στην πραγματικότητα είναι 
αρκετά απλοϊκή σαν μέτρο επιτυχίας ενός συστήματος (η επιτυχία ενός 
συστήματος εξαρτάται επίσης από την ποιότητα του συστήματος - hardware, 
software και από την ποιότητα των δεδομένων), ενώ η τεχνική αυτή στην 
πραγματικότητα δεν εμπεριέχει μία ανεξάρτητη μεταβλητή που να μετρά την 
αξία του συστήματος.

2.6 Αλλες μέθοδοι

Εκτός των παραπάνω μεθόδων υπάρχουν και άλλες όπως, η μέθοδος cost / 
revenue analysis (Horngren and Sundem 1987), η μέθοδος Boundary values 
(Martin 1990), η μέθοδος Value analysis (Melone and Wharton 1984, Money 
1988, Rivard and Kaiser 1989), καθώς και πειραματικές (experimental) μέθοδοι 
όπως η Prototyping (Alavi 1984, Earl 1978), η Simulation (Herz 1990, Kleijnen 
1979) και η Gameplaying (Kleijnen 1979, Hirschheim 1985, Etzerodt and 
Madsen 1988).

2.7 Επιλογή μεθόδου αξιολόγησης

Μέσα από αυτή την πληθώρα μεθόδων καλούμαστε να επιλέξουμε την 
καταλληλότερη μέθοδο αξιολόγησης για την επένδυση σε συστήματα ERP. 
Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότεροι λόγοι (Farbey, Land και Targett 1992) 
που πρέπει να μας οδηγήσουν στην τελική μας επιλογή.
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2.7.1 Ο ρόλος rnc αποτίυησης

Ο ρόλος της αποτίμησης είναι συνδεδεμένος με τον χρόνο και το επίπεδο που 
γίνεται.
Στα πρώτα στάδια (requirements stage) τα κύρια ζητήματα είναι ευρύτερα και 
περιλαμβάνουν γενικές απαιτήσεις, ενώ στα επόμενα στάδια (specification 
stage) τα ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν πολλές λεπτομέρειες περιέχοντας 
σαφείς προσδιορισμούς σχετικά με το τι θα κάνει το project. Στα πρώτα στάδια 
το management ενδιαφέρεται περισσότερο για τον προσδιορισμό του πεδίου 
δράσης της στρατηγικής και των μεθόδων αποτίμησης που θα βοηθήσουν στον 
προσδιορισμό του πεδίου αυτού, ενώ στα επόμενα στάδια το πρόβλημα είναι η 
μέτρηση των κοστών και των οφελών που θα προκύψουν από την χρήση του 
συστήματος.
Στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης τα ζητήματα είναι ευρύτερα όπως 
προσδιορισμός στρατηγικών στόχων (strategic) και η σκιαγράφηση των 
περιορισμών. Στα κατώτερα επίπεδα διοίκησης τα ζητήματα εξετάζονται με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια (tactical), όπως η ποσοτικοποίηση των οφελών.

2.7.2 Το περιβάλλον που λαυβάνεται η απόφαση

Το περιβάλλον στο οποίο η απόφαση θα παρθεί μπορεί να λειτουργήσει σαν 
περιορισμός για την επιλογή μεθόδου αποτίμησης. Η αποφάσεις για IT δεν 
λαμβάνονται στο κενό και πρέπει η επιλογή μεθόδου αποτίμησης να συμβαδίζει 
με την φιλοσοφία της επιχείρησης. Η μέθοδος ίσως πρέπει να συμβαδίζει με μία 
ήδη υπάρχουσα διαδικασία (standard) μέσα στην επιχείρηση για την γενικότερη 
αποτίμηση αυτής (π.χ. balanced scorecard) και να μην επιλέγεται μία μέθοδος 
ανά περίσταση (ad hoc). Επίσης ανάλογα με την επιχείρηση, αυτοί που θα 
λάβουν τις αποφάσεις, θα πρέπει να ασχοληθούν λιγότερο ή περισσότερο με τα 
υλικά (tangible or quantitative or hard) ή τα άυλα (intangible or qualitative or 
soft) πλεονεκτήματα και κόστη.
Άλλο ζήτημα μπορεί να είναι το κόστος της μεθόδου αποτίμησης. Αν η μέθοδος 
που θα χρησιμοποιηθεί είναι απλή (simple) ή σύνθετη (sophisticated), και η 
σημασία (importance) του project που θα έχει σαν συνέπεια να απαιτηθεί μία
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δαπανηρή μέθοδος. Επίσης και η επάρκεια προσωπικού που θα πρέπει να 
εκπαιδευτεί για να υλοποιήσει την μέθοδο.
Επίσης σημαντικός παράγοντας είναι η προηγούμενη ιστορία σε υλοποίηση 
έργων IT. Αρνητικές εμπειρίες οδηγούν τα management στην απαίτηση μιας πιο 
"αφέτης” μεθόδου αποτίμησης.

2.7.3 Το σύστημα

Τα κριτήρια με τα οποία θα κριθεί το σύστημα αντανακλούν την φύση και τους 

σκοπούς του συστήματος. Αν δηλαδή το project είναι μία συγκεκριμένη 
(specific) εφαρμογή ή αν το project αφορά την ανάπτυξη υποδομής 
(infrastructure) όπως και το αν το project έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα 
(supporting) ή αν το project αφορά τον πυρήνα (core) της λειτουργίας της 
επιχείρησης. Μία μέθοδος αποτίμησης πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνει αυτά τα 
κριτήρια. Αν για παράδειγμα μία επένδυση σε ένα σύστημα γίνεται για 
στρατηγικούς σκοπούς, όπως η αύξηση των εσόδων, τότε το σύστημα θα 
πρέπει να αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας μία μέθοδο που περιλαμβάνει την 
αύξηση των εσόδων σαν κριτήριο αξιολόγησης. Αν αυτό δεν συμβαίνει η 
μέθοδος είναι ακατάλληλη.

2.7.4 Η επιχείρηση

Η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση. 
Ένας παράγοντας είναι η κατάσταση της επιχείρησης: αν είναι σταθερή (stable) 
ή αν πρόκειται, ή αν προβλέπεται να εισέλθει σε αναδιοργάνωση, αναταραχή 

και υψηλά επίπεδα information technology ανάπτυξης (changeable). Ο 
δεύτερος παράγοντας είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος μιας επιχείρησης: κατά 
πόσο σκοπεύει να πρωταγωνιστεί (leader) ή να ακολουθεί (follower).

2.7.5 Οι σχέσεις αιτίου και αποτελέσυατος

Ο βαθμός στον οποίο είναι δυνατό να προβλεφθεί η επίδραση του νέου 
συστήματος, είναι ένας σημαντικός παράγοντας στον προσδιορισμό του πως
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θα γίνει η αξιολόγηση. Πολλές επιδράσεις είναι άμεσες (direct), όπως η 
εγκατάσταση ενός συστήματος μισθοδοσίας μειώνει το κόστος υπολογισμού 
μισθών) και μπορούν να προβλεφθούν με σχετική ακρίβεια, ενώ άλλες έμμεσες 
(indirect), όπως συστήματα που παρέχουν πληροφόρηση στους managers για 
βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, εξαρτώνται από την ικανότητα 
των managers να χειριστούν την καλύτερη πληροφόρηση και δύσκολα να 
υπολογιστούν.
Τι ίδιο σημαντικός παράγοντας είναι και ο βαθμός βεβαιότητας που μπορεί να 
γίνει η πρόβλεψη (predictable ή unpredictable) για τις επιδράσεις του 
συστήματος. Ο αναλυτής είναι ικανός να υπολογίσει ακριβώς με μεγάλη 
ακρίβεια το προσωπικό που θα δεν θα απαιτείται από την εισαγωγή ενός 
computer - based συστήματος πωλήσεων και παραγγελιών. Αλλά ο 
υπολογισμός της μείωσης των περιπτώσεων της έλλειψης αποθεμάτων, από 
ένα σύστημα ελέγχου των αποθεμάτων, δεν είναι βέβαιος.
Οι Farbey, Land, Targett (1992), προσπάθησαν να βρουν ποια μέθοδος 
αξιολόγησης είναι καταλληλότερη ανά περίσταση. Η προσπάθεια δεν είχε 
θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά βασίζονταν σε εμπειρικά δεδομένα μιας έρευνας 
από 16 case studies.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, τα εμπειρικά αποτελέσματα 
αυτής της έρευνας φαίνονται στην εικόνα 4 :

Predictable
Specification
Important
Specific
Stable

Unpredictable 
Requirements 
Ad hoc
Not important 
Infrastructure 
Changeable

Direct Indirect
Tactical Strategic
Quantifiable Qualitative
Simple Sophisticated
Support Core
Follower Leader

ROI
P

CR
CBA

SES

ROM
MOMC BV

EM VA
IE

Εικόνα 4 (Επιλογή μεθόδου ανά περίσταση)
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Στην εικόνα αυτή, σύμφωνα με τα δεδομένα των case studies, φαίνεται ανά 
περίσταση ποια μέθοδος αποτίμησης είναι καταλληλότερη.

BV = Boundary Values

CBA = Cost Benefit Analysis

ΕΜ = Experimental Methods

MOMC = Multiple Objective, Multiple Criteria

Ρ = Payback

ROI = Return On Investment

ROM = Return on management

VA = Value Analysis

ΙΕ = Information Economics

CR = Cost / Revenue

SES = SESAME

Ένας άλλος τρόπος ταξινόμησης των μεθόδων αξιολόγησης προτάθηκε από 
τους Seddon, Staples, Patnayakuni, Bowtell (1999). Αυτοί ταξινόμησαν τους 
τρόπους μέτρησης της απόδοσης των IS σε ένα πίνακα δύο διαστάσεων που 
φαίνεται στην εικόνα 5.

(1) (2) (3) (4) (5)
\ Subject oi 

^N^valuation

Stakeholder's.

investments In 
IT generally

An IT project 
ora
development
methodology

A single 
application or 
type of
application of IT

The IT 
function, 
e g., IS 
department

Totals

(1> Individual user 
as stakeholder

(2) Management or 
Owner as 
stakeholder

Εικόνα 5 (Ταξινόμηση μεθόδων κατά Seddon et al)

Οι γραμμές περιλαμβάνουν την διάσταση του συμμετέχοντα, όπως αναφέρθηκε 
προηγούμενα, ενώ οι στήλες ταξινομούν τον τρόπο μέτρησης ανάλογα με το τι 
εξετάζεται, αν δηλαδή εξετάζεται συνολικά η επένδυση της επιχείρησης σε IT, ή 
εξετάζεται ένα συγκεκριμένο project ή μία συγκεκριμένη εφαρμογή ή εξετάζεται 
η IT λειτουργία ολόκληρης της επιχείρησης.
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Σε μεταγενέστερη έρευνα, οι Seddon Graeser και Willcocks (2002), βασιζόμενοι 
σε αυτήν την ταξινόμηση προσπάθησαν να μετρήσουν την αποδοτικότητα των 
IS από την πλευρά του manager.

2.8 Τι συμβαίνει στην πράξη

Σε μία έρευνα της Deloitte and Touche και της IDG Research Services Group 
(2002) σχετικά με την μεθοδολογία μέτρησης της αξίας των επενδύσεων σε IT, 
παρουσιάστηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα :

Στην ερώτηση πόσο επιτυχημένη ήταν η προσπάθεια της επιχείρησης 
στο να μετρήσει την αξία των επενδύσεων IT, απαντήθηκε :
Εξαιρετικά επιτυχημένη 4%
Πολύ επιτυχημένη 29,5%
Σε κάποιο βαθμό επιτυχημένη 53%
Όχι πολύ επιτυχημένη 10,5%
Καθόλου επιτυχημένη 1,5%
Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ 1,5%

Στην ερώτηση ποιος προσδιορίζει την αξία των επενδύσεων IT, 
απαντήθηκε : (δόθηκαν περισσότερες από μία απαντήσεις από κάθε ερωτώμενο)

Ο διευθύνων σύμβουλος / ιδιοκτήτης 84%
Ο business Unit manager 58,5%
Ο manager του τμήματος IT 54%
Άλλος 7,5%

Στην ερώτηση με ποιο τρόπο μετριέται η αξία των επενδύσεων σε IT, 
απαντήθηκε : (δόθηκαν περισσότερες από μία απαντήσεις από κάθε ερωτώμενο) 

Μείωση του κόστους 80,5%
Αύξηση της παραγωγικότητας 80%
Χρόνος ολοκλήρωσης του project 64,5%
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Συνολικό κόστος κατοχής 56%
Αύξηση εσόδων 54,5%

Χρόνος επανείσπραξης 54%
Μείωση προσωπικού 44,55%
Απόδοση της επένδυσης (ROI) 42,5%
Προεξοφλημένες χρηματοροές (DCF) 28,5% 
Άλλο 11%
Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ 0,5%
Δεν μετριέται 0,5%

Στην ερώτηση ποιος τρόπος πιστεύεται ότι μετρά ακριβέστερα την αξία 
των επενδύσεων IT, ανεξάρτητα ποιόν εσείς χρησιμοποιείτε, απαντήθηκε 
: (παρουσιάζονται οι πέντε σημαντικότερες)

Αύξηση της παραγωγικότητας 19%
Συνολικό κόστος κατοχής 16%
Απόδοση επένδυσης (ROI) 16%
Χρόνος ολοκλήρωσης του project 15%
Αύξηση εσόδων 11 %

Στην έρευνα των Seddon, Graeser, Willcocks (2002), για την αποδοτικότητα 
των IS στις επιχειρήσεις περιέχονται τα ακόλουθα :
Μέθοδοι αξιολόγησης των IT projects (Willcocks & Lester 1996):

• Στην μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study), δηλαδή στην ex-ante 
evaluation, το 96% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί την cost benefit 
analysis σε συνδυασμό με ένα από τα παρακάτω τέσσερα κριτήρια : 1) 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 2) εξυπηρέτηση του πελάτη, 3) ποιότητα 
προϊόντος και τέλος 4) την βελτίωση των εργασιών.

• Στην ex-post evaluation, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό 
κριτηρίων : 83% σύγκριση αποτελεσμάτων με την ex-ante evaluation, 
63% κόστος αποτελεσματικότητα, 53% ποιότητα προϊόντος, 48% 
διαθεσιμότητα συστήματος, 44% παραγωγικότητα και 22% ικανοποίηση 
χρήστη.
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Φύση προβλημάτων ex-ante αξιολόγησης (Ballantine et al. 1999): %
Απαίτηση πληροφοριών

1. Ποσοτικοποίηση σχετικών οφελών 81
2. Αναγνώριση των σχετικών οφελών 65
3. Ποσοτικοποίηση σχετικών κοστών ευκαιρίας 36
4. Αναγνώριση σχετικών κοστών ευκαιρίας 35
5. Αναγνώριση σχετικών κοστών 31
6. Ποσοτικοποίηση σχετικών κοστών 27

Ζητήματα γνώσης
7. Δυσκολία στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων 17
8. Μη εξοικείωση με τεχνικές αξιολόγησης projects 12
9. Υπολογισμός του ποσοστού προεξόφλησης 3

Προβλήματα επιχείρησης
10. Έλλειψη χρόνου 37
11 .Έλλειψη δεδομένων / πληροφοριών 19

12. Έλλειψη ενδιαφέροντος 15
13. Άλλα 8

Διαδικασίες ex-post αξιολόγησης ανά επιχειρ. τομέα (Norris 1996)
Finance Retailing Manufacturing

Επίσημη 25% 18% 30%
Ανεπίσημη 34% 40% 30%
Καμία 41% 42% 40%

Στην έρευνα αυτή, με βάση δικά τους στοιχεία, οι Seddon, Graeser, Willcocks, 
βρήκαν ότι τα πέντε σημαντικότερα κριτήρια, που χρησιμοποιούνται στις 
μελέτες σκοπιμότητας (αρχίζοντας από το σημαντικότερο) είναι :

1. Ταίριασμα με την στρατηγική της επιχείρησης
2. Ικανοποίηση του πελάτη
3. Βελτίωση της παραγωγικότητας
4. Κόστος όφελος
5. Απόδοση της επένδυσης
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Τα σημαντικότερα προβλήματα (αρχίζοντας από το σημαντικότερο) που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην διαδικασία της ex-ante αξιολόγησης είναι :

1. Αναγνώριση και μέτρηση των οφελών (ιδιαίτερα των άυλων)
2. Αποτίμηση κοστών που σχετίζονται με συγκεκριμένα οφέλη
3. Προσδιορισμός πιθανών επιδράσεων
4. Περιορισμοί στο ανθρώπινο δυναμικό
5. Χρονικοί περιορισμοί

Τα σημαντικότερα προβλήματα (αρχίζοντας από το σημαντικότερο) που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην διαδικασία της ex-post αξιολόγησης είναι :

1. Έλλειψη χρόνου
2. Ακατάλληλοι ή μη διαθέσιμοι τρόποι μέτρησης
3. Δυσκολία στον προσδιορισμό των οφελών

Οι επιχειρήσεις που προέβησαν σε μία ex-post αξιολόγηση ήταν μόνο το 40% 
του δείγματος, μικρότερο ποσοστό από αυτό που είχε δείξει η έρευνα του 
Willcocks & Lester (1996). Αλλά ακόμη και σε περιπτώσεις που 
πραγματοποιήθηκε ex-post αξιολόγηση, αυτή έγινε απλά για να κλείσει το 
project και όχι για πιθανή βελτίωση.

Από τη έρευνα των Davenport, Harris, Cantrell (2002) προέκυψαν τα ακόλουθα 
αποτελέσματα σχετικά με το αν οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αναγνωρίσουν 
και να μετρήσουν τα οφέλη των ERP συστημάτων.

• Δεν υπάρχει επίσημη μεθοδολογία που να αναγνωρίζει 12% 
συγκεκριμένα οφέλη

• Δεν επιχειρείται ενεργά η μέτρηση των οφελών 22%

• Μέτρηση συγκεκριμένων σημαντικών οφελών μετά την υλοποίηση 35%

• Μέτρηση της πλειονότητας των αναμενόμενων οφελών 20%

• Όλες οι διαδικασίες και τα κίνητρα έχουν σχεδιασθεί ώστε να 11% 
ενθαρρύνουν τον προσδιορισμό και την μέτρηση των οφελών
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Και σε αυτή την έρευνα τα αποτελέσματα είναι παρόμοια ως προς το ποσοστό 
που των επιχειρήσεων που δεν εξετάζουν τα οφέλη που προκύπτουν από τη 
χρήση των ERP. Η έρευνα αυτή επίσης έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 
επιχειρήσεων που προσπαθούσαν να ανιχνεύουν και να μετρήσουν τα οφέλη 
από το σύστημα, πέτυχαν αυτά τα οφέλη πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τις 
επιχειρήσεις που δεν προέβησαν σε κάποια προσπάθεια μέτρησης των 
οφελών. Επίσης οι επιχειρήσεις που είχαν τοποθετήσει υπεύθυνους 
αποκλειστικά για αυτήν την διαδικασία είχαν αποκομίσει τα οφέλη αυτά 
γρηγορότερα από άλλους.

Είναι συχνές οι δικαιολογίες του τύπου, ότι η ex-post αξιολόγηση δεν είναι 
απαραίτητη, κοστίζει πολύ, μας απασχολεί από άλλες εργασίες, μας οδηγεί σε 
λάθος δρόμους, είναι μία διαδικασία ιδιαίτερα γραφειοκρατική, ή ακόμη και 
αντίθετη με τη φιλοσοφία της επιχείρησης. Συνέπεια της μη εφαρμογής μίας ex
post αξιολόγησης (ουσιαστικά η μη εξέταση της ακρίβειας της ex-ante 
αξιολόγησης), είναι η επιχείρηση να μην μαθαίνει από τα λάθη της, να μην 
βελτιώνει τον σχεδίασμά μελλοντικών projects, το project management, το 
προσωπικό της καθώς και την ανταγωνιστικότητα του management.
Επίσης δεν έχει παρατηρηθεί καμία σχέση μεταξύ του είδους του συστήματος 
που θα χρησιμοποιηθεί και της μεθόδου αποτίμησης που θα επιλεγεί να 
αποτιμήσει αυτό. Κάτι τέτοιο θα προϋπόθετε μία ευρύτερη αντίληψη του ρόλου 
του συστήματος στην επιχείρηση από τους συμμετέχοντες στην ομάδα 
αξιολόγησης.
Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό κενό μεταξύ των θεωρητικών εργασιών για την 
αποτίμηση - αξιολόγηση των επενδύσεων σε IT και των πρακτικών που 
ακολουθούνται.

Οι δυσκολίες που παρουσιάζουν αυτές οι τεχνικές στην ποσοτικοποίηση των 
ποιοτικών (quantitative or intangible) κοστών και οφελών έχει σαν αποτέλεσμα 
πολλές φορές στην πράξη αυτές οι τεχνικές να παραμερίζονται από αποφάσεις 

του τύπου:
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1. Top-down strategic: το management πιστεύει ότι η IT είναι βασικό 
στοιχείο για την επιτυχία της επιχείρησης (‘acts of faith’).

2. Top-down by dictat: τα κεντρικά της επιχείρησης έχουν κανόνες στο τι τα 
τμήματα μπορούν να κάνουν (‘obeying orders’).

3. Incremental change: το project προσδιορίζεται από τεχνολογικές αλλαγές 
ή απαξίωση (‘step by step’).

4. Competitive imperative: η επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιήσει IT για να 
επιζήσει (’got to do’).
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3 Κόστη - Οφέλη

Σύμφωνα με τους Brynjolfsson και Yang (1997) υπάρχουν εμπειρικά 
αποτελέσματα που δείχνουν ότι πάνω από τα εννιά δέκατα των οφελών και των 
κοστών των επενδύσεων σε IT εμπεριέχονται σε άυλα πάγια. Τα άυλα πάγια 
δημιουργούνται από επενδύσεις σε λογισμικό και εκπαίδευση και από τον 
μετασχηματισμό της επιχείρησης που προέρχεται από την IT. Αυτά τα πάγια αν 
και δεν μετρούνται χρηματοοικονομικά, έχουν την δυνατότητα να αυξάνουν την 
αξία των IT επενδύσεων. Η αποτίμηση αυτών σε νομισματικούς όρους είναι μία 
πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ωστόσο είναι σημαντικό τόσο τα υλικά όσο και τα 
άυλα πάγια και παίρνονται σοβαρά υπόψη όταν αναφερόμαστε σε επενδύσεις 
σε IT.

Στην συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικά στα κόστη και στα οφέλη (τόσο στα 
υλικά - tangible, όσο και στα άυλα - intangible) που προκύπτουν από τις 
επενδύσεις σε ERP.

3.1 Οφέλη

Πολλοί συγγραφείς στην προσπάθεια τους να ορίσουν ένα γενικότερο πλαίσιο 
για την ex-ante και ex-post αξιολόγηση των επενδύσεων σε ERP (και 
γενικότερα σε IT) χώρισαν τα οφέλη που προκύπτουν σε διάφορες κατηγορίες. 
Πολλές από αυτές τις προσπάθειες οργανώθηκαν γύρω από την τριάδα του 
Anthony (1965) : λειτουργικά (operational), διοικητικά (managerial ή tactical) και 
στρατηγικά (strategic).

Οι Shang & Seddon (2002), έκαναν μία έρευνα για τα οφέλη που αποκόμισαν οι 
επιχειρήσεις μετά από την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων 
(επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στην σημαντικότερη κατηγορία αυτών ,τα 
ERP). Τα οφέλη αυτά χωρίστηκαν σε πέντε κατηγορίες, λειτουργικά 
(operational), διοικητικά (managerial), στρατηγικά (strategic), υποδομής IT (IT

Σελίδα 45



infrastructure), και σε αυτά που αφορούν στην οργάνωση της επιχείρησης 
(organizational). Τα λειτουργικά οφέλη και τα οφέλη που αφορούν στην IT 
υποδομή είναι υλικά (tangible) και συνεπώς ευκολότερα μετρήσιμα, ενώ τα 
οφέλη των υπολοίπων κατηγοριών είναι άυλα (intangible). Παρακάτω 
αναφέρονται αναλυτικά τα οφέλη που προκύπτουν ανά κατηγορία :

1) Λειτουργικά οφέλη
1.1) Μείωση κόστους

• Μείωση του εργατικού κόστους στους τομείς εξυπηρέτησης του πελάτη, 
χρηματοοικονομικών, ανθρώπινων πόρων, αγορών, IT services και 
εκπαίδευσης.

• Μείωση κόστους αποθεμάτων (μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ταχύτητα 
αποθεμάτων), μείωση μεταφορικών και αποθηκευτικών κοστών.

• Μείωση των εξόδων της διοίκησης σε αναπαραγόμενα έγγραφα και 
άλλες βοηθητικές εργασίες.

1.2) Μείωση χρόνου ολοκλήρωσης διαφόρων δραστηριοτήτων
Μετρήσιμες μειώσεις στον χρόνο ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων που 
υποστηρίζουν πελάτες, εργαζόμενους και προμηθευτές.

• Δραστηριότητες υποστήριξης των πελατών, όπως εκπλήρωση 
παραγγελιών, διαφήμιση, παράδοση και ερωτήσεις.

• Δραστηριότητες υποστήριξης των εργαζόμενων, όπως κλείσιμο βιβλίων, 

αιτήσεις, ανθρώπινοι πόροι και μισθοδοσία και μάθηση.

• Δραστηριότητες υποστήριξης προμηθευτών στην διαδικασία
παραγγελίας, ανταλλαγή πληροφοριών και πληρωμές.

1.3) Βελτίωση παραγωγικότητας
Παραγωγή ανά εργαζόμενο, παραγωγή ανά εργατοώρα, παραγωγή ανά κόστος 
εργατοώρας, αύξηση του όγκου εργασίας με το ίδιο εργατικό δυναμικό και 
μείωση των υπερωριών.
1.4) Βελτίωση ποιότητας
Μείωση του ρυθμού λαθών, αξιοπιστία και ακρίβεια δεδομένων.
1.5) Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη 
Εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα και αναζήτηση.
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2) Διοικητικά οφέλη
2.1) Καλύτερη διαχείριση πόρων

• Καλύτερη διαχείριση παγίων (asset management) για την βελτίωση του 
κόστους, των αποσβέσεων, της μετεγκατάστασης, της επιτήρησης, των 
αποθεμάτων και την συντήρηση ελέγχου των εγγραφών (δεδομένων), 
τοπικά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

• Καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων μεταφέροντας προϊόντα εκεί που 
χρειάζονται, ανταποκρινόμενοι γρήγορα σε μεταβολές της ζήτησης. Οι 
managers μπορούν να δουν τα αποθέματα σε όλες τις τοποθεσίες της 
περιοχής τους ή και πέρα από τα σύνορα, κάνοντας εφικτή μία μείωση 
των συνολικών αποθεμάτων.

• Καλύτερη διαχείριση της παραγωγής συντονίζοντας την τροφοδοσία με 
την ζήτηση, επιτυγχάνοντας έτσι την πραγματοποίηση του 
προγράμματος παραγωγής με το μικρότερο κόστος.

• Καλύτερη διαχείριση του εργατικού δυναμικού, βελτιώνοντας την 
κατανομή του εργατικού δυναμικού και χρησιμοποιώντας καλύτερα τις 
δυνατότητες τους.

2.2) Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και του σχεδιασμού

• Βελτίωση της διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων για καλύτερη 

ανταπόκριση στην αγορά, γρήγορη ανάλυση κέρδους, σφιχτότερος 
έλεγχος κόστους και αποτελεσματικότερος στρατηγικός σχεδιασμός.

• Βελτίωση της διαδικασίας λήψης διοικητικών αποφάσεων για ευέλικτη 
διαχείριση των πόρων, αποδοτικές διαδικασίες και γρήγορη ανταπόκριση 
σε λειτουργικές αλλαγές.

• Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των πελατών με ευέλικτες 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης, γρήγορη ανταπόκριση στην απαιτήσεις του 
πελάτη και προτροπή προς τον πελάτη για συστάσεις βελτίωσης των 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης.

2.3) Βελτίωση της απόδοσης με ποικίλους τρόπους σε όλα τα επίπεδα της
επιχείρησης
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• Χρηματοοικονομική απόδοση ανά γραμμές παραγωγής, ανά προϊόν, ανά 
πελάτες, ανά γεωγραφική περιοχή ή ανά διαφορετικούς συνδυασμούς 
των προηγουμένων.

• Παρακολούθηση της βιομηχανικής παραγωγής, πρόβλεψη και γρήγορες 
προσαρμογές.

• Συνολική διαχείριση της λειτουργικής αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας.

3) Στρατηγικά οφέλη
3.1) Υποστήριξη ανάπτυξης της επιχείρησης

• Στον όγκο συναλλαγών, στην παραγωγική δυναμικότητα.

• Με νέες επιχειρηματικές μονάδες

• Σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, σε νέα τμήματα ή νέες λειτουργίες σε 
διαφορετικές περιοχές.

• Με αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, με νέες πολιτικές και 
διαδικασίες.

• Σε νέες αγορές.

• Με γρήγορες αλλαγές στον ανταγωνισμό, στη νομοθεσία και στις αγορές.
3.2) Υποστήριξη επιχειρηματικών συμμαχιών με

• Αποδοτική και αποτελεσματική συνένωση νεοαποκτηθέντων 
επιχειρήσεων μέσα από τυποποιημένες επιχειρηματικές πρακτικές.

• Ανάπτυξη σταθερών IT υποστηρικτικών αρχιτεκτονικών σε διαφορετικές 
επιχειρηματικές μονάδες.

• Αλλαγές των μοντέλων πώλησης των νέων προϊόντων που 
αναπτύσσονται από τις αποκτηθέντες επιχειρήσεις.

• Μεταφορά των νέων επιχειρηματικών μονάδων στο εταιρικό σύστημα

• Ενοποίηση των πόρων των αποκτηθέντων επιχειρήσεων.
3.3) Ανάπτυξη επιχειρηματικής καινοτομίας

• Επιτρέποντας νέα στρατηγική αγορών.

• Αναπτύσσοντας νέες αλυσίδες διαδικασιών.

• Δημιουργώντας νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.
3.4) Επίτευξη ηγεσία κόστους

• Δημιουργώντας απέριττες δομές με καλά οργανωμένες διαδικασίες.
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• Φθάνοντας οικονομίες κλίμακας στη λειτουργία.
• Μοίρασμα υπηρεσιών.

3.5) Δημιουργία διαφοροποίησης προϊόντος

• Παρέχοντας προσαρμοσμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως 
προσαρμοσμένη διαφήμιση, εξατομικευμένες υπηρεσίες στις 
διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών, διαφορετικά επίπεδα 
εξυπηρέτησης κατάλληλα για τα διάφορα μεγέθη των επιχειρήσεων των 
πελατών.

• Παρέχοντας απέριττη (lean) παραγωγή με δυνατότητες make to order.
3.6) Διευκόλυνσης επέκτασης ανά τον κόσμο με

• Έλεγχο της ευρύτερης λειτουργίας

• Συνολική διαχείριση πόρων

• Πολυνομισματικές δυνατότητες

• Διείσδυση στις αγορές παγκοσμίους

• Ανάπτυξη λύσεων ελέγχου του κόστους παγκοσμίως.
3.7) Διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου, προσελκύοντας έτσι νέους 
πελάτες ή φέρνοντας πλησιέστερα τους πελάτες μέσω της δυνατότητας των 
συστημάτων για ενοποίηση μέσω του Web. Η δικτυακή ενοποίηση παρέχει 
πλεονεκτήματα μεταξύ των επιχειρήσεων ή μεταξύ των επιχειρήσεων και των 
πελατών (ατόμων) από την

• Αλληλεπίδραση πελάτη και υπηρεσιών

• Βελτίωση του σχεδιασμού του προϊόντος μέσω της απευθείας 
ανάδρασης (feedback) του πελάτη.

• Επέκταση σε νέες αγορές.

• Δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων με εικονική προμήθεια και ζήτηση.

• Παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών.

• Παροχή αναζητήσεων αξιόπιστων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
3.8) Δημιουργία ή υποστήριξή της ανταγωνιστικότητας

• Διατηρώντας την ανταγωνιστική αποδοτικότητα.

• Επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τη γρήγορη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.
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• Μένοντας μπροστά από τους ανταγωνιστές εξαιτίας της καλύτερης 
εσωτερικής υποστήριξης.

• Χρησιμοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τα ERP ώστε να 
θέσεις την επιχείρηση μαζί με τους ηγέτες παγκοσμίως χρησιμοποιώντας 
το ίδιο λογισμικό και κάνοντας έτσι την επιχείρηση συμβατή με τους 
πελάτες.

4) Οφέλη στην IT υποδομή
4.1) Ανάπτυξη επιχειρηματικής ευελιξίας με γρήγορες αντιδράσεις σε 
εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές με χαμηλότερο κόστος και παρέχοντας ένα 
μεγάλο εύρος πιθανών αντιδράσεων στις αλλαγές απαιτήσεων.
4.2) Μείωση του IT κόστους σε

• Συνολικό κόστος συντήρησης και ενοποίησης των απαρχαιωμένων 
συστημάτων, εξαλείφοντας ξεχωριστά κέντρα δεδομένων και εφαρμογές, 
καθώς στα κόστη υποστήριξης.

• Μείωση του IT προσωπικού.

• Αντικατάσταση του hardware.

• Συμβατότητα με το πρόβλημα του 2000.

• Σχεδίασμά και ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής του συστήματος.

• Αναβάθμιση του συστήματος.

• Τροποποίηση του συστήματος και μελλοντικές αλλαγές.

• Έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας.
4.3) Αύξηση των δυνατοτήτων της IT υποδομής.
Σταθερή και ευέλικτη υποστήριξη για τις τωρινές και μελλοντικές αλλαγές στις 
επιχειρηματικές διαδικασίες και στις δομές.

Σταθερότητα:
• Αξιόπιστες πλατφόρμες.

• Παγκόσμιες πλατφόρμες με άμεσα κανάλια μεταφοράς της γνώσης.

• Μετασχηματισμός του IS management και αύξηση των δυνατοτήτων των 
IS πόρων.

• Συνεχόμενη βελτίωση των διαδικασιών και της τεχνολογίας.
Ευελιξία:

• Προσαρμοστικότητα στις νέες τεχνολογίες.
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• Επεκτασιμότητα σε εξωτερικούς συνεργάτες.
• Επεκτασιμότητα σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών.

• Δυνατότητες τροποποίησης και διαμόρφωσης.
5) Οργανωσιακά οφέλη
5.1) Αλλαγές στο εργασιακό μοντέλο

• Συνεργασία σε ζητήματα μεταξύ ομάδων διαφορετικών ειδικοτήτων.

• Συντονισμός διατμηματικών διαδικασιών.
5.2) Διευκόλυνση της επιχειρηματικής μάθησης και ανάπτυξη των ικανοτήτων 
των εργαζομένων

• Μάθηση από όλο το εργατικό δυναμικό.

• Μείωση του χρόνου μάθησης.

• Διεύρυνση των ικανοτήτων των εργαζομένων.

• Ενθάρρυνση των εργαζομένων να μάθουν τις διαδικασίες.
5.3) Παροχή δυνατοτήτων

• Μεγαλύτερη υπευθυνότητα.

• Περισσότερο δεκτικοί οι χρήστες στην επίλυση προβλημάτων.

• Αυτονόμηση των εργασιών.

• Χρήστες που γνωρίζουν το σύστημα.

• Μεγαλύτερη εμπλοκή των εργαζομένων στο management της 
επιχείρησης.

5.4) Δημιουργία κοινών οραμάτων

• Ενεργώντας και δουλεύοντας σαν ένας.

• Σταθερό όραμα σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.
5.5) Αλλαγές στους στόχους τις εργασίας 
Συγκέντρωση στην ουσία

• Εστίαση στον πελάτη και στην αγορά.
• Εστίαση στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

• Εστίαση στην συνολική απόδοση.
5.6) Αύξηση του ηθικού και της ικανοποίησης του εργαζόμενου:

• Ικανοποιημένοι χρήστες με καλύτερα εργαλεία λήψης αποφάσεων.

• Ικανοποιημένοι χρήστες με αύξηση στην απόδοση τους.
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• Ικανοποιημένοι χρήστες από την αποδοτική επίλυση προβλημάτων.
• Ικανοποιημένοι χρήστες από την αύξηση των ικανοτήτων τους και την 

γνώση τους σε θέματα της επιχείρησης.

• Αύξηση του ηθικού με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση.

• Ικανοποιημένοι εργαζόμενοι από την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

Οι Shang & Seddon (2002) στην έρευνα τους πρόσθεσαν και την διάσταση του 
χρόνου (σε βάθος χρόνου τριών ετών, όσο ήταν και η διάρκεια ζωής των 
επενδύσεων που εξετάστηκαν) στην αποκόμιση των οφελών. Ο πίνακας 3 
περιγράφει τα οφέλη που εμφανίστηκαν γρηγορότερα, τα προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν, εξηγήσεις για τα οφέλη και σχόλια για τον ρυθμό εμφάνισης 
των οφελών σε κάποιες από τις επιχειρήσεις που αναφέρονταν στην έρευνα. 
Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι τα λειτουργικά οφέλη και τα οφέλη που 
αφορούν στην IT υποδομή εμφανίζονται νωρίτερα σε σχέση με τα οφέλη των 
τριών άλλων κατηγοριών, παρέχοντας την αναγκαία βάση από την οποία τα 
διοικητικά, τα στρατηγικά και τα οργανωσιακά οφέλη μπορούν να μοχλευτούν. 
Παρότι τα λειτουργικά οφέλη και τα οφέλη που αφορούν στην IT υποδομή 
εμφανίζονται νωρίτερα είναι πολύ πιθανό η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία που 
επιτυγχάνεται από τα ERP να οφείλεται στα διοικητικά, στρατηγικά και 
οργανωσιακά οφέλη.
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Operational
benefits Managerial benefits

years years

Γρήγορα Οφέλη Γ ρηγορότερες

αποτελέσματα αυτοματισμού αποφάσεις

από χρησιμοποιώντας

εξοικονόμηση πληροφορίες

εργατικού πραγματικού

δυναμικού και 

χρόνου.

χρόνου.

Προβλήματα Επιπλέον Δυσκαμψία στην

χρόνος και ανακατανομή

εργατικό πόρων εξαιτίας

δυναμικό για τη της ενοποίησης

εισαγωγή

δεδομένων.

του συστήματος.

Εξηγήσεις Αλλαγή στις Βελτίωση

επιχειρηματικές αναφορών.

διαδικασίες. Συσσώρευση

Τροποποίηση δεδομένων.

των

συστημάτων.

Μάθηση.

Μάθηση.

Ρυθμός 1-2 χρόνια 1-2 χρόνια

ανάπτυξης στασιμότητα για στασιμότητα για
οφελών αλλαγές στην τον εμπλουτισμό

επιχείρηση και του συστήματος

μάθηση και την μάθηση.

Strategic benelits
IT infrastructure 

benefits
Organizational

benefits

_y
1 1

scars ycai* years

Κανένα άμεσο Αντικατάσταση Απότομη

στρατηγικό παλαιών πτώση στο

όφελος. συστημάτων. ηθικό των

εργαζομένων.

Απώλεια του Συχνές Χαμηλό ηθικό

ανταγωνιστικού αναβαθμίσεις των

πλεονεκτήματος συστημάτων εργαζόμενων

όταν οι εξαιτίας της

ανταγωνιστές επιπλέον

χρησιμοποιούν εργασίας, των

παρόμοιες λάθος

διαδικασίες. δεδομένων και 

την πίεση των 

αλλάγών.

Αναβάθμιση Επιτυγχάνω, Αλλαγές στην

τεχνολογίας. επεκτείνω τα επιχείρηση και

συστήματα. στο

πληροφοριακό

σύστημα.

Μάθηση.

Εξαρτάται από Σταδιακή 2-3 χρόνια για

τις στρατηγική αύξηση της τους χρήστες
χρήση των επέκτασης του να ξεπεράσουν

συστημάτων συστήματος. τα αρχικά

αυτών. Σημαντική προβλήματα

αύξηση όταν η και να μάθουν

χρήση του το νέο

συστήματος

επιτύχει

οικονομίες

κλίμακος.

σύστημα.

Πίνακας 3 (Οφέλη, προβλήματα και χρόνος εμφάνισης αυτών)
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Αυτό που δεν προσπάθησαν στην έρευνα τους οι Shang & Seddon (2002), είναι 
η σύνδεση των οφελών που προέκυψαν από το σύστημα με τα κίνητρα που 
οδήγησαν στην υλοποίηση του συστήματος (O’Grady). Σπάνια τα στρατηγικά 
και τα οργανωσιακά οφέλη αναφέρονται σαν λόγοι που οδήγησαν στην 
υλοποίηση ενός συστήματος ERP, γεγονός που ενισχύει την ιδέα ότι οι 
προσδοκίες των επιχειρήσεων για τα ERP συστήματα είναι πολύ κατώτερες των 
δυνατοτήτων που μπορούν να προσφέρουν τα ERP και ίσως αυτός είναι ένας 
λόγος για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην επίτευξη αυτών των 
οφελών.
Αντίθετα στην έρευνα τους οι Davenport, Harris και Cantrell (2002), αν και δεν 
προσπαθούν να κατηγοριοποιήσουν τα οφέλη, αναφέρουν τα ποσοστά 
επιτυχίας των επιχειρήσεων να πραγματοποιήσουν τα αναμενόμενα οφέλη 
(δηλαδή τα κίνητρα που οδήγησαν στην υιοθέτηση τέτοιων επενδύσεων) από 
επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων:

• Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 70%

• Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης 69%

• Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και διατήρηση του πελάτη 63%

• Ευκολία για επέκταση / ανάπτυξη και αύξηση ευκαμψίας 60%

• Γρηγορότερες, πιο ακριβείς συναλλαγές 55%

• Μείωση του εργατικού δυναμικού 54%

• Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των λειτουργιών 53%

• Βελτίωση της διαχείρισης των αποθεμάτων και των παγίων 47%

• Λιγότεροι φυσικοί πόροι / καλύτερη εφοδιαστική (logistics) 40%

• Αύξηση εσόδων 36%
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Στην εικόνα 6 παρουσιάζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο επιτεύχθηκαν τα 
οφέλη:

100'% -|

80% -

60% - 

40% -

20% -

0% 1 I I I
Benefit achieved Benefit achieved Benefit achieved Benefit achieved in
within 1 year in 1*2 years in2-4yeais more than 4 yea is

Time to achieve benefit

Faster, more accurate informstion transactions 

Better manageria 1 decision mating 
■Cycle time refaction
■Ease of expansion/ growth and increased flexibility 
■Headcount reduction

—■ — Improved financial management

■>-“ *■*“ Improved inventory and asset management
*·■* ■“·* Fewer physical resources and improved logistics
— — Improved customer serv ice retention
■"*■ *“■“ Increased revenue

Εικόνα 6 (Χρονικό διάστημα εμφάνισης των οφελών)

Παρομοίως, οι Wall και Seifert (2002), στην προσπάθεια τους να δουν κατά 
πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι (οφέλη) που τέθηκαν από την εγκατάσταση ERP 
συστημάτων, προχώρησαν σε μία έρευνα στον χώρο των υπηρεσιών. Για να 
μετρήσουν την επιτυχία της υλοποίησης του συστήματος, αναζήτησαν τρεις 
παράγοντες :

• Εξυπηρέτηση (service) : Ευκολία και διαφάνεια στην σύνταξη του 
προϋπολογισμού και στον προϋπολογιστικό έλεγχο, ευκολία στην 
διαχείριση των εντολών αγοράς, ευκολότερη διαδικασία σύνταξης 
αναφορών.

• Αποδοτικότητα (efficiency) : Γρηγορότερες διαδικασίες εντολών,
απλοποιημένες διαδικασίες έκδοσης αποδείξεων πληρωμών,
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γρηγορότερη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μείωση του 
χρόνου καταχωρήσεων και απογραφών.

• Ασφάλεια (security) : μη πρόσβαση σε διοικητικά δεδομένα, επανέλεγχος 
των δεδομένων που εισάγουν οι χρήστες, μείωση των λαθών σε 
αποδείξεις πληρωμών και τιμολογίων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 34% των επιχειρήσεων 
παρουσίασε υψηλή επιτυχία στην επίτευξη των αναμενόμενων οφελών 
(βαθμολογία μεγαλύτερη του τέσσερα, σε μία κλίμακα από το ένα έως το πέντε), 
το 46% είχε μερική επιτυχία (βαθμολογία από τρία έως τέσσερα), ενώ το 20% 
των επιχειρήσεων παρουσίασε πού μικρή επιτυχία στην επίτευξη των στόχων. 
Στην εικόνα 7 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας ανά 
παράγοντα.
Στην διάσταση του εξυπηρέτησης, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (44%), 
φθάνουν σε ένα μέσο επίπεδο επιτυχίας. Περίπου το 33% των επιχειρήσεων 
καθίστανται ικανές, μετά την υλοποίηση του ERP συστήματος να βελτιώσουν 
σημαντικά την εξυπηρέτηση, ενώ το 23% δεν πετυχαίνει κανένα πλεονέκτημα ή 
πετυχαίνει ελάχιστες βελτιώσεις.
Στην διάσταση της αποδοτικότητας, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (43%), 
φθάνουν σε πολύ μικρά επίπεδα επιτυχίας, ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων 
που βελτιώνουν κατά πολύ την αποδοτικότητά τους φθάνει μόλις το 17%.
Στην διάσταση της ασφάλειας βλέπουμε μία διαφορετική εικόνα. Περίπου οι 
μισές επιχειρήσεις (49%) βελτίωσαν την ασφάλεια μέσω της υιοθέτησης ενός 
συστήματος ERP. Ενώ μόλις το 14% των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην 
έρευνα δεν πέτυχε κανένα αποτέλεσμα ή εμφάνισε πολύ λίγες βελτιώσεις στα 
θέματα ασφαλείας.
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Εικόνα 7 (Ποσοστά επίτευξης των αναμενόμενων οφελών)

Η εξήγηση για την τόσο μεγάλη αύξηση της ασφάλειας προέρχεται από το 
γεγονός ότι τα ERP συστήματα εμπεριέχουν τέτοιου είδους λειτουργίες όπως, η 
σαφής σύνδεση των εισαγόμενων δεδομένων με το χρήστη που τα εισήγαγε και 
η διασφάλιση από το σύστημα οι καταχωρημένες εγγραφές δεν μπορούν να 
διαγραφούν οριστικά αλλά μόνο να ακυρωθούν. Τέτοιες λειτουργίες αυτόματα 
εξασφαλίζουν ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Συμπερασματικά, 
εξαρτώμενο από το σύστημα, ένα υψηλότερο επίπεδο υπευθυνότητας 
επιτυγχάνεται, το οποίο μειώνει τις ακούσιες - όσο και τις εκούσιες - λάθος 
πράξεις και έτσι συνεισφέρει σημαντικά στην βελτίωση της ροής των 
εφαρμογών.
Οι διαφορές στο επίπεδο επιτυχίας όσον αφορά στην εξυπηρέτηση και στην 
αποδοτικότητα, μπορούν να εξηγηθούν τόσο από την φύση των ERP, όσο και 
από συγκεκριμένες περιπτώσεις εφαρμογής αυτών στην δημόσια διοίκηση. Τα 
συστήματα ERP προσφέρουν διαφορετικές δυνατότητες για αξιολόγηση, οι 
οποίες δεν υπήρχαν πριν. Από την στιγμή που θα αναγνωριστούν και 
χρησιμοποιηθούν αναμένεται να βελτιώσουν συνολικά την εξυπηρέτηση στο 
δημόσια διοίκηση.
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Η μικρή αύξηση στην διάσταση της αποδοτικότητας μπορεί να εξηγηθεί από 
συγκεκριμένες περιπτώσεις του δημόσιου τομέα. Από την μία μεριά το σύστημα 
εισήγαγε νέες απαιτήσεις όσον αφορά στους εργαζόμενους, και από την άλλη η 
αύξηση της αποδοτικότητας θα σήμαινε λιγότεροι πόροι είναι αναγκαίοι για τις 
συγκεκριμένες εργασίες. Καθώς οι εργαζόμενοι δεν απολύονταν, αλλά αντίθετα 
νέοι εργαζόμενοι με περισσότερα προσόντα - άρα και περισσότερο υψηλά 
αμειβόμενοι - χρησιμοποιούνταν, ο στόχος της αποδοτικότητας δεν γίνονταν 
εφικτός. Παρόλο που είναι εφικτός ένας υψηλότερος βαθμός αποδοτικότητας 
από το σύστημα, συχνά δεν επιτυγχάνεται για κοινωνικούς λόγους.
Από μία θεωρητική πλευρά, μία διένεξη μεταξύ των στόχων για καλύτερη 

εξυπηρέτηση και αποδοτικότητα υπάρχει, κάτι που ο Cameron (1986) 
χαρακτήρισε σαν "target paradox”.

Ένας άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης των οφελών των ERP είναι σύμφωνος 
με το αν τα οφέλη προκύπτουν κύρια από την χρήση της τεχνολογίας (ρόλος 
αυτοματοποίησης - automating role) ή από την χρήση δεδομένων του 
συστήματος (ρόλος πληροφόρησης - informating role). Ο Lorenzo (2001) 
προτείνει ότι η χρήση των ERP σαν εργαλείο αυτοματοποίησης, στοχεύει στο 
να βελτιώσει τον έλεγχο των επιχειρηματικών διαδικασιών. Με σεβασμό προς 
τον ρόλο της πληροφόρησης, το σύστημα χρησιμοποιείται εκτεταμένα για την 
υποστήριξη αποφάσεων και την εξυπηρέτηση των πελατών, και λιγότερο για 
την ενοποίηση των εργασιών.

• Automating Role. Όταν η απόφαση για την εγκατάσταση ενός πακέτου 
ERP έχει πραγματοποιηθεί, ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών της 
επιχείρησης ξεκινά πριν την υλοποίηση του συστήματος, με σκοπό να 
αντανακλά τις "καλύτερες πρακτικές” που περιέχονται στο λογισμικό. 
Οφέλη, με τη μορφή χαμηλότερων κοστών, μεγαλύτερης απόδοσης και 
ευκολότερης πρόσβασης στα δεδομένα είναι πιθανό να προκύπτουν 
εξαιτίας των αλλαγών, ανεξάρτητα από το αν θα υλοποιηθεί το σύστημα. 

Μετά την υλοποίηση το σύστημα παρέχει στους managers 
ολοκληρωμένα δεδομένα για τον σχεδίασμά, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο των λειτουργικών δραστηριοτήτων οδηγώντας σε αύξηση της
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αττοτελεσματικότητας και της αττοδοτικότητας. Επιπρόσθετα η κοινή IT 
αρχιτεκτονική οδηγεί σε μείωση του κόστους συντήρησης. Έτσι 
εμφανίζεται ότι σε αυτή την φάση τα οφέλη προέρχονται από τις 
τεχνολογικές δυνατότητες του συστήματος, παρά από τις πληροφορίες 
που παρέχει το σύστημα προς ανάλυση.

• Informating Role. Μετά την υλοποίηση του συστήματος τα οφέλη που 
προκύπτουν απορρέουν από τις πληροφορίες που μπορεί να παράσχει 
το σύστημα για την υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης στρατηγικών 
αποφάσεων. Τα οφέλη αυτά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναγνωριστούν.

Οι Hares και Royle (1994) ασχολούμενοι με τα άυλα οφέλη αναγνωρίζουν ότι 
υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες αυτών των οφελών, τα εν εξελίξει (ongoing) 
και τα μελλοντικά (future). Με τη σειρά τους τα εν εξελίξει οφέλη χωρίζονται και 
αυτά σε δύο κατηγορίες, τα οφέλη που αφορούν στην βελτίωση της εσωτερικής 
λειτουργίας της επιχείρησης (αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής, αλλαγές 
στον τρόπο διοίκησης κλπ) και τα οφέλη που αφορούν στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη (ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας, βελτίωση παράδοσης προϊόντος, 
βελτίωση εξυπηρέτησης κλπ). Τα μελλοντικά οφέλη χωρίζονται και αυτά σε δύο 
κατηγορίες, στα οφέλη που προκύπτουν από την δυνατότητα που παρέχεται 
στον προσδιορισμό των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών οδηγώντας έτσι στην 
απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στα οφέλη που προκύπτουν 
από την δυνατότητα που παρέχεται για προσαρμοστικότητα στις αλλαγές.

Οι Poston και Grabski παραθέτουν τα αποτελέσματα μίας έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε από την Benchmarking Partners Inc για λογαριασμό της 
εταιρίας συμβούλων Deloitte Consulting LLC., σχετικά με τα οφέλη που 
προκύπτουν από την υλοποίηση ERP συστημάτων (Πίνακες 4 και 5).
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Απόδοση
% συμμετέχοντες 
έρευνα

Μείωση αποθεμάτων 32
Μείωση προσωπικού 27
Βελτίωση παραγωγικότητας 26

Βελτίωση διαχείρισης παραγγελιών 20
Financial close cycle reduction (μετάφραση) 19
Μείωση κόστους νέων τεχνολογιών 14
Μείωση κόστους προμηθειών 12
Βελτίωση διαχείρισης μετρητών 11
Αύξηση εσόδων / κερδών 11
Μείωση κόστους μεταφορών / logistics 9
Μείωση κόστους συντήρησης 7
Βελτίωση χρόνου παράδοσης παραγγελιών 6

Πίνακας 4 (Υλικά οφέλη από την υλοποίηση ERP συστημάτων)

Απόδοση
% συμμετέχοντες 
έρευνα

Πληροφόρηση 55
Νέες / βελτιωμένες διαδικασίες 24
Ανταπόκριση πελάτη 22
Μείωση κόστους 14
Ενοποίηση (ολοκλήρωση) 13
Τυποποίηση 12
Ευελιξία 9
Παγκοσμιοποίηση 9
Συμβατότητα με την ημερομηνία 2000 8
Απόδοση επιχείρησης 7
Αλυσίδα εφοδιαστική / ζήτησης 5

Πίνακας 5 (Άυλα οφέλη από την υλοποίηση ERP συστημάτων)

στην

στην
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Οι Booth, Matlolcsy και Wieder (2000) στην έρευνα τους, αναφέρουν τις 
επιδράσεις των συστημάτων ERP σε τρεις τομείς : στην ολοκλήρωση των 
πληροφοριών, στην ποιότητα των πληροφοριακών συστημάτων και στις 
πρακτικές που ακολουθούνται στον χώρο της διοικητικής λογιστικής :
Τα συμπεράσματά τους για την ολοκλήρωση (ενοποίηση) των πληροφοριών 
δείχνουν ότι οι περισσότεροι χρήστες ERP θεωρούν ότι επιτυγχάνουν τα υψηλά 
επίπεδα ολοκλήρωσης των πληροφοριών. Στην πραγματικότητα, σχετικά λίγοι 
επιτυγχάνουν την πλήρη ολοκλήρωση των πληροφοριών, την οποία τα 
συστήματα ERP είναι τεχνικά σε θέση να προσφέρουν. Αυτή η έκβαση ήταν 
απροσδόκητη, αλλά υπάρχουν διάφορες εύλογες εξηγήσεις. Μία θα μπορούσε 
να είναι οι τεκμηριωμένες δυσκολίες στην εφαρμογή και στην λειτουργία των 
συστημάτων ERP (Davenport July-August 1998, Scapens J, R. Scapens and 
Jazayeri 1998, Schneider 1999, Slater 1998). Άλλες πιθανές εξηγήσεις είναι ότι 
οι χρήστες των ERP στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιούν ή δεν γνωρίζουν 

τα περίπλοκα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σύγχρονων πληροφοριακών 
συστημάτων, ή ότι τα συστήματα αυτά έχουν υλοποιηθεί πρόσφατα και 
συνεπώς δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί τα πιθανά οφέλη ολοκλήρωσης 
των πληροφοριών που μπορούν να επιτευχθούν (Granlund and Malmi 2000, 
Maccarrone 2000).
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής ήταν σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες 
(Fahy και Lynch 1999, Granlund και Malmi 2000, Lindvall 2000, Maccarrone 
2000), σχετικά με την επίδραση των συστημάτων ERP στην ποιότητα των 
πληροφοριακών συστημάτων, που διαπίστωναν ότι τα συστήματα ERP 
παρέχουν γενικά οφέλη όπως η αυξανόμενη αποτελεσματικότητα των 
συναλλαγών, η υψηλότερη ποιότητα και δυνατότητα πρόσβασης των 
πληροφοριών και η μεγαλύτερη υποστήριξη για σύνταξη εκθέσεων (αναφορών). 
Στα συμπεράσματα τους αναφέρουν ότι οι χρήστες των ERP συστημάτων 
θεωρούν ότι τα συστήματά αυτά τους έχουν παράσχει υψηλότερα συστήματα 
ποιοτικών πληροφοριών. Τα συστήματα ERP θεωρούνται ότι παρέχουν 
υποστήριξη για τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων, ποιοτικότερες 
δυνατότητες υποβολής εκθέσεων, οργανωτική ευελιξία και αποδοτικότητα. Είναι 
επίσης πολύ ικανοποιημένοι με την ποιότητα των συστημάτων τους για τις
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διαδικασίες συναλλαγών στον χρηματοοικονομικό τομέα και στην 
χρηματοοικονομική και διοικητικής λογιστική. Αυτά τα οφέλη μπορούν να 
θεωρηθούν ότι προκύπτουν από την καλύτερη τυποποίηση των διαδικασιών, 
την αποδοτικότητα και αυτοματοποίηση των συστημάτων ERP.
Επιπλέον, τα συμπεράσματά τους δείχνουν ότι οι χρήστες ERP είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιημένοι με την υποστήριξη που παρέχουν στις διαδικασίες υποβολής 
εκθέσεων και λήψης αποφάσεων για τον τομέα των χρηματοοικονομικών και 
την χρηματοοικονομική λογιστική, αλλά εμφανίζονται ελαφρώς λιγότερο 
ικανοποιημένοι όσον αφορά στην υποστήριξη που παρέχεται στην διαδικασία 
συναλλαγών. Εντούτοις, θεωρούν ότι η υποστήριξη που παρέχουν στις 
διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και λήψης αποφάσεων είναι μόνο επαρκής για 
τη διοικητική λογιστική. Αυτό είναι παρόμοιο με τα συμπεράσματα 
προγενέστερων μελετών που αναφέρουν ότι τα συστήματα ERP έχουν ασκήσει 
λίγη επίδραση στους τομείς της επιχειρησιακής ανάλυσης και της λήψης 
αποφάσεων της διοικητικής λογιστικής.
Τέλος, στα συμπεράσματα τους διαπιστώνουν ότι η χρήση των συστημάτων 
ERP εμφανίζεται να έχει μόνο μια μικρή επίδραση στη χρήση των νέων 
πρακτικών διοικητικής λογιστικής (Financial Key Performance Indicators, Non- 
Financial Key Performance Indicators, Formal Strategic Planning, 
Benchmarking, Long Range Planning, Customer Satisfaction Surveys, 
Customer Profitability Analysis, Shareholder Value Analysis, One-page Monthly 
Reports, value Based Management Systems, Product Lifecycle Analysis, 
Balanced Scorecards, Corporate Infrastructure Resource Management, One- 
day Financial Reports, Value-chain Analysis, Operations Research Techniques, 
Credit Diaries). Αυτό φυσικά δεν οδηγεί σε οποιοδήποτε άμεσο συμπέρασμα 
για εάν τα συστήματα ERP είναι ικανά να υποστηρίξουν τέτοιες καινοτομίες, 
αλλά αποκαλύπτει το κατά πόσο τα συστήματα αυτά λειτουργούν σαν όχημα για 
την εφαρμογή από μέρους των επιχειρήσεων των νέων αυτών πρακτικών.
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3.1.1 Χρηυατοοικονουικά οφέλη

Στην έρευνα τους οι Hitt, Wu και Zhou (2002) εξετάζουν τα αποτελέσματα από 
την υιοθέτηση των ERP στην παραγωγικότητα, στην απόδοση και στην 
αποτίμηση της μετοχής της επιχείρησης σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν 
προχώρησαν στην εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, χρησιμοποιώντας 
αρκετά διαφορετικά μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί σε προηγούμενες έρευνες 
στην IT και στην παραγωγικότητα.
Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση της παραγωγικότητας, της 
απόδοσης και της αποτίμησης της μετοχής, φαίνονται παρακάτω:

Δείκτες οικονομικής απόδοσης
Παραγωγικότητα εργατικού δυναμικού 
Απόδοση παγίων 
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 
Περιθώριο κέρδους 
Δείκτες δραστηριότητας 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 
Δείκτης χρέους και φερεγγυότητας 
Χρέος προς ίδια κεφάλαια 
Δείκτης αποτίμησης 
Tobin's q

Πωλήσεις / αριθμός εργαζομένων 
Κέρδη προ φόρων / πάγια 
Κέρδη προ φόρων / ίδια κεφάλαια 
Κέρδη προ φόρων / πωλήσεις

Πωλήσεις / αποθέματα 
Πωλήσεις / πάγια 
Πωλήσεις / απαιτήσεις

Χρέος / ίδια κεφάλαια

Αγοραία τιμή / λογιστική τιμή

• Σύγκριση μεταξύ των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν ένα ERP 
σύστημα και αυτών που δεν υιοθέτησαν. Συνολικά βρέθηκε, στον 
βιομηχανικό τομέα, ότι οι επιχειρήσεις που υιοθέτησαν κάποιο σύστημα 
ERP, εμφάνισαν μεγαλύτερη απόδοση στους δείκτες πωλήσεις ανά 
εργαζόμενο, περιθώριο κέρδους, απόδοση των παγίων, κυκλοφοριακή 
ταχύτητα αποθεμάτων, παγίων και απαιτήσεων. Με δεδομένο ότι τα 
περισσότερα δεδομένα της έρευνας είναι πριν και κατά την διάρκεια της 
υλοποίησης του συστήματος, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι 
επιχειρήσεις που έχουν υψηλή απόδοση τείνουν να υιοθετούν τα ERP 
και η απόδοση τους τουλάχιστον διατηρείται ή και πιθανώς βελτιώνεται
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από την υιοθέτηση των ERP. Ο μόνος δείκτης που παρουσίασε αρνητική 

απόδοση είναι ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων. Δεδομένου ότι και ο 

δείκτης Χρέος / Ίδια κεφάλαια ήταν επίσης χαμηλότερος ενώ ο δείκτης 

Απόδοσης των Παγίων εμφάνισε θετικό αποτέλεσμα, είναι πιθανό η 

μείωση στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων να οφείλεται στο ότι η 

χρηματοδότηση πριν και κατά την διάρκεια της επιχείρησης να έγινε με 

τη χρήση ίδιων κεφαλαίων, παρά να μειώθηκε η απόδοση. Εάν οι 

επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την υλοποίηση των ERP συστημάτων σαν 

επενδύσεις υψηλού κινδύνου, επακόλουθο είναι να χρησιμοποιούν 

λιγότερα ξένα κεφάλαια πριν και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

περίοδο. Η έρευνα δεν είχε αρκετά στοιχεία από την περίοδο μετά την 

υλοποίηση ώστε να ελεγχθεί αν επιχειρήσεις κατόπιν αύξαναν την 

χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων (όπως και θα περιμέναμε, επειδή ο 

κίνδυνος μετά την υλοποίηση θα μειώνονταν). Συνολικά θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι τα ERP προσφέρουν οφέλη στις επιχειρήσεις που τα 

υιοθετούν, ενώ οι επιχειρήσεις θεωρούν αυτήν την επένδυση, επένδυση 

υψηλού κινδύνου. Επίσης τα αποτελέσματα του δείκτη Αγοραία τιμή / 

λογιστική τιμή έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις που υλοποιούν ένα σύστημα 

ERP, αποτιμώνται περίπου 13% περισσότερο από ισοδύναμες 

επιχειρήσεις που δεν υιοθέτησαν ένα τέτοιο σύστημα.

• Επίδραση στην επιχείρηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
υλοποίηση της επένδυσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

οι επιχειρήσεις είχαν υψηλότερη απόδοση κατά την διάρκεια της 

υλοποίησης παρά πριν ή μετά, με εξαίρεση την κυκλοφοριακή ταχύτητα 

των απαιτήσεων, η οποία βελτιώθηκε τόσο κατά την διάρκεια της 

υλοποίησης όσο και μετά. Υπήρχε μία σημαντική αύξηση όλων των 

δεικτών κατά την διάρκεια της υλοποίησης, με μερικά από αυτά τα κέρδη 

να εξαφανίζονται στην μετά την υλοποίηση περίοδο. Αυτό υποδηλώνει 

ότι τα περισσότερα από αυτά τα κέρδη προέρχονται από την διαδικασία 

της υλοποίησης του συστήματος και ότι δεν οφείλονται στα 

προϋπάρχοντα χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Επίσης, αυτό υπονοεί 

ότι τα θετικά αποτελέσματα αρχίζουν να εμφανίζονται πριν το project
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ολοκληρωθεί. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι τα καλά 

αποτελέσματα οφείλονται στις αλλαγές που λαμβάνουν μέρος στις 

διαδικασίες της επιχείρησης (Business process reengineering), πριν και 

κατά την διάρκεια της υλοποίησης του project, που αποδίδουν σχετικά 

γρήγορα, άσχετα αν πολλές τεχνικές πλευρές του project δεν έχουν 

ακόμα ολοκληρωθεί. Η απόδοση μετά την υλοποίηση μπορεί να 

επιστέψει στα επίπεδα πριν την υλοποίηση, ειδικά σε ότι αφορά στα 

καθαρά κέρδη της επιχείρησης (bottom-line), με πιο πιθανή εξήγηση την 

μερική σπάταλη των οφελών εξαιτίας του σημαντικού ποσού που αφορά 

στα κόστη συντήρησης του συστήματος. Το γεγονός ότι δείκτες 

απόδοσης που δεν επηρεάζονται από τα κόστη, όπως αυτός της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων, συνεχίζει την ανοδική του 

πορεία συνηγορεί στην προηγούμενη εξήγηση. Αλλά και η 

παραγωγικότητα εμφανίζει μία παρόμοια πορεία, υπάρχει αύξηση της 

παραγωγικότητας κατά την διάρκεια της υλοποίησης και μία μερική 

μείωση αυτής στο στάδιο μετά την υλοποίηση. Όσον αφορά στην τιμή 

της μετοχής των επιχειρήσεων που υιοθετούν ένα σύστημα ERP, αυτή 

εμφανίζει μία αύξηση 6,3% κατά την διάρκεια της υλοποίησης και αύξηση 

1,6% με το πέρας της υλοποίησης. Παρότι τα αποτελέσματα μετά την 

υλοποίηση εμφανίζονται αδύναμα, αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% 

της συνολικής αύξησης της τιμής της μετοχής. Αυτό είναι δείγμα ότι η 

αγορά συνυπολογίζει τον χρόνο ολοκλήρωσης του project, θεωρώντας 

τον σαν ένα δείκτη μέτρησης του κινδύνου. Ερμηνεύοντας τώρα αυτή την 

αύξηση στην τιμή της μετοχής, θα λέγαμε ότι η αγορά δεν ανταμείβει την 

υλοποίηση αυτή καθαυτή, αλλά την αξία που δημιουργείται στην 

επιχείρηση από τις αλλαγές στην επιχειρηματική δομή, τον 

ανασχεδιασμό των διαδικασιών, την εκπαίδευση του προσωπικού, 

καθώς και άλλα επιχειρηματικά πάγια που δεν εμφανίζονται στον 

ισολογισμό. Η αύξηση αυτή θα μπορούσε επίσης να αναπαριστά 

βελτιώσεις και σε άλλες άυλες διαστάσεις, όπως στην εξυπηρέτηση του 

πελάτη, στην ακρίβεια των πληροφοριών, κλπ., οι οποίες αποτιμώνται 

θετικά από τις χρηματιστηριακές αγορές.
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• Απόδοση επιχείρησης και έκταση υλοποίησης (αριθμός 
εγκατεστημένων λειτουργιών) του συστήματος. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι σχεδόν σε κάθε επίπεδο υλοποίησης η απόδοση της 

επιχείρησης βελτιώνονταν. Εκεί όμως που παρατηρήθηκε ουσιαστική 

διαφορά στην απόδοση, είναι όταν στην υλοποίηση του συστήματος 

εκτός των βασικών λειτουργιών, περιλαμβάνονταν και το υποσύστημα 

(module) των ανθρωπίνων πόρων. Η άνοδος αυτή μπορεί να οφείλεται 

στο ότι η επιχείρηση ταυτόχρονα έκανε και σημαντικές επενδύσεις σε 

σύγχρονες πρακτικές των ανθρωπίνων πόρων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το γεγονός, ότι η εγκατάσταση πολλών υποσυστημάτων (πλήρης 

εγκατάσταση) οδήγησε σε μικρή μείωση της απόδοσης της επιχείρησης. 

Αυτό υπονοεί ότι επιπρόσθετα υποσυστήματα δεν προσθέτουν αρκετή 

αξία ώστε να δικαιολογείται η πολυπλοκότητα του συστήματος.

Οι Matolcsy, Booth και Wieder (2002) προσπάθησαν να βρουν εμπειρικά 

δεδομένα για τα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την χρήση των ERP 

συστημάτων, αναγνωρίζοντας ωστόσο τους περιορισμούς της έρευνας τους, 

δηλαδή ότι η εστίαση μόνο σε χρηματοοικονομικούς δείκτες μπορεί να οδηγήσει 

σε αυτό που ονομάστηκε από κάποιους συγγραφείς "παράδοξο 

παραγωγικότητας”.

Η ανάπτυξη της έρευνας αυτής βασίστηκε στο πως τα ERP μπορούν να 

προσθέσουν αξία στα επιμέρους στοιχεία της γενικής αλυσίδα αξίας, κάτι που 

με τη σειρά του αντανακλάται σε κατάλληλους δείκτες μέτρησης της 

χρηματοοικονομικούς απόδοσης.

Η γενική αλυσίδα αξίας αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία που φαίνονται 

στην εικόνα 8.

Σελίδα 66



Εικόνα 8 (Γενική αλυσίδα αξίας)

Τα ERP συστήματα, που παρέχουν τόσο οριζόντια ενοποίηση (δηλαδή τα 

στοιχεία της αλυσίδας αξίας) όσο και κάθετη ενοποίηση (τις υποστηρικτικές 

λειτουργίες), αναμένεται να προσθέσουν αξία μέσω αυτής ακριβώς της 

αλυσίδας.

Στον χώρο των εισερχόμενων logistics, τα ERP συστήματα θα μπορούσαν να 

προσθέσουν αξία σε όρους καλύτερης επικοινωνίας και ενοποίησης με τους 

προμηθευτές. Για παράδειγμα οι προμηθευτές θα μπορούσαν να είναι καλύτερα 

πληροφορημένοι για τα προγράμματα παραγωγής έτσι ώστε να χειρίζονται 

καλύτερα τις δικές τους ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις των πελατών. 

Επιπρόσθετα, οι προμηθευτές θα μπορούσαν να πληρώνονται στην ώρα τους, 

μειώνοντας έτσι τις χρηματικές τους ανάγκες. Η καλύτερη επικοινωνία θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των εξόδων και για τις δύο πλευρές, το οποίο 

με τη σειρά του θα οδηγούσε σε μείωση του κόστους πωληθέντων.

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο δείκτες απόδοσης (δραστηριότητας) που θα 

αντανακλούσαν τέτοια οφέλη : ο δείκτης κόστους πωληθέντων προς πωλήσεις 

και η περίοδος εξόφλησης υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, 

αναμένονταν χαμηλότερος δείκτης κόστους πωληθέντων προς πωλήσεις και 

μικρότερη περίοδος εξόφλησης υποχρεώσεων με την υιοθέτηση ενός 

συστήματος ERP.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργικής (operation) φάσης, τα ERP συστήματα 

στοχεύουν να βελτιώσουν τις παραγωγικές δραστηριότητες που προσθέτουν
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αξία στο προϊόν, ενοποιώντας το marketing, τις πωλήσεις και άλλες 

πληροφορίες, με τα προγράμματα παραγωγής, παρέχοντας άμεση υποστήριξη 

στον σχεδίασμά και στον έλεγχο της παραγωγής. Αυτό με τη σειρά του, θα 

οδηγούσε σε αποδοτικότερη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού και των άλλων 

πόρων της επιχείρησης. Συνεπώς θα αναμένονταν υψηλότερος δείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων για τις επιχειρήσεις που υιοθέτησαν ένα 

σύστημα ERP, σε σχέση με αυτές που δεν υιοθέτησαν. Επίσης η καλύτερη 

ενοποίηση των πληροφοριών στα τμήματα marketing / πωλήσεις και 

παραγωγής θα πρέπει να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση των επιπέδων των 

αποθεμάτων και συνεπώς σε μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ταχύτητα τους από την 

πλευρά όσων εγκατέστησαν ένα σύστημα ERP.

Η φάση του marketing και των πωλήσεων, επίσης θα αναμέναμε να βελτιωθεί 

από τα συστήματα ERP. Δραστηριότητες όπως η προώθηση και η διαφήμιση 

ενοποιούνται με τα προγράμματα παραγωγής, παρέχοντας έτσι καλύτερη 

πληροφόρηση για το προϊόν. Αναμένουμε συνεπώς μεγαλύτερη μεταβολή 

πωλήσεων για τις επιχειρήσεις που εγκατέστησαν ένα σύστημα ERP. Τα 

συστήματα ERP όχι μόνο θα βοηθήσουν τις πωλήσεις αλλά θα βοηθήσουν και 

στην διαχείριση των εισπρακτέων λογαριασμών (απαιτήσεων). Καθώς οι 

χρηματοροές (cash flow) είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για όλες τις επιχειρήσεις και 

ένας σημαντικός πόρος για τις λειτουργικές χρηματοροές είναι η διαχείριση των 

απαιτήσεων, θα αναμέναμε μία μείωση της περιόδου μετατροπής των 

απαιτήσεων.

Τελικά, αν οι δραστηριότητες που προσθέτουν αξία βελτιώνονται από τα ERP 

συστήματα, τότε και η συνολική απόδοση της επιχείρησης θα βελτιώνεται. Θα 

αναμέναμε για τις επιχειρήσεις που υιοθέτησαν ERP να παρουσιάζουν, 

υψηλότερη κερδοφορία και συνεπώς μεγαλύτερη τιμή του δείκτη καθαρού 

περιθωρίου κέρδους (καθαρά κέρδη προ φόρων / πωλήσεις) και βελτίωση 

ρευστότητας, άρα υψηλότερη τιμή του δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας 

(κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις).

Με την έρευνα τους οι Matolcsy, Booth και Wieder (2002) προσπάθησαν να 

δουν αν τελικά ευσταθούν όλες οι προηγούμενες υποθέσεις που έκαναν για την 

αξία που προσδίδουν τα συστήματα ERP στις επιχειρήσεις που τα υιοθετούν.
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Εξέτασαν δύο ομάδες επιχειρήσεων, η πρώτη αποτελούνταν από αυτές που 

υιοθέτησαν ένα σύστημα ERP, ενώ η δεύτερη αποτελούνταν από επιχειρήσεις 

που δεν είχαν εγκαταστήσει κάποιο σύστημα. Η έρευνα κάλυπτε το χρονικό 

διάστημα ένα χρόνο πριν την υλοποίηση του συστήματος έως και δύο χρόνια 

μετά την υλοποίηση του.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση του 

ERP συστήματος, υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στις εσωτερικές λειτουργικές 

δραστηριότητες. Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων και των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές 

(αυξήθηκαν) στην ομάδα επιχειρήσεων που υιοθέτησε ένα ERP σύστημα. 

Επίσης βελτιώθηκε σημαντικά (μειώθηκε) η περίοδος μετατροπής των 

απαιτήσεων, ενώ βελτιώθηκαν τόσο η ρευστότητα όσο και η κερδοφορία. Η 

βελτίωση αυτή διατηρούνταν δύο χρόνια μετά την υλοποίηση του συστήματος. 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με αυτά που αναμένονταν.

Τα αποτελέσματα που αφορούσαν την μεταβολή των πωλήσεων και την 

περίοδο εξόφλησης υποχρεώσεων δεν ήταν στατιστικά σημαντικά.

ΟΙ Poston και Grabski στην έρευνα τους (2001), εξετάζουν τις 

χρηματοοικονομικές επιδράσεις στις επιχειρήσεις, από την υλοποίηση ERP 

συστημάτων. Η έρευνα αυτή εξετάζει την απόδοση της επιχείρησης για το 

χρονικό διάστημα ένα χρόνο πριν την υλοποίηση του συστήματος έως και τρία 

χρόνια μετά την υλοποίηση (το διάστημα αυτό ορίζεται από τα δεδομένα που 

παρέχει το δείγμα των επιχειρήσεων). Οι ίδιοι οι συγγραφείς θεωρούν ότι το 

χρονικό διάστημα ίσως είναι ανεπαρκές να συλλάβει τα αποτελέσματα των 

ERP, δεδομένου ότι πολλοί ειδικοί προβλέπουν ότι η υλοποίηση ενός 

συστήματος αρχίζει να αποδίδει τέσσερα με πέντε χρόνια μετά (Knorr 1999, 

Wah 2000, Wortmann 1998).

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι η υλοποίηση των ERP 

συστημάτων:

• δεν συνδέονταν με μία στατιστικά σημαντική μείωση του δείκτη έξοδα 

πωλήσεων και διοίκησης / έσοδα, και για τα τρία χρόνια μετά την 

υλοποίηση, σε σχέση με τον χρόνο πριν την υλοποίηση.
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• δεν συνδέονταν με μία στατιστικά σημαντική μείωση του δείκτη κόστος 

πωληθέντων / έσοδα, για το ίδιο χρονικό διάστημα.

• δεν συνδέονταν με αυξήσεις του εναπομείναντος κέρδους (residual 

income).

• συνδέονταν με μία μείωση του αριθμού των εργαζομένων που 

υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο εσόδων (δείκτης αριθμός 

εργαζόμενων / έσοδα).

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι δεν υπήρχαν σημαντικές 

διαφορές στους δείκτες απόδοσης για διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων 

(κλάδος μεταποίησης ή υπηρεσίες).

Στην προσπάθεια τους να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους, 

κατέληξαν στις παρακάτω πιθανές εξηγήσεις :

Μπορεί από τη μία μεριά το κόστος των επιχειρήσεων να μειώνεται από τη 

χρήση των συστημάτων ERP εξαιτίας της δυνατότητας που προσφέρουν για 

καλύτερη οργάνωση των διαδικασιών και την μείωση υπαλληλικών καθηκόντων 

από τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες, από την άλλη μεριά όμως το κόστος 

αυξάνει από τις ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό, απαραίτητο για την 

λειτουργία του συστήματος. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι στο λογισμικό της SAP, 

αμείβονταν 39% πάνω από το συνηθισμένο μισθό, ενώ το μόνιμο προσωπικό 

που χειρίζονταν το ίδιο λογισμικό αμείβονταν 19% περισσότερο (Spain, 1997).

Μία άλλη αιτία που τα κόστη σαν ποσοστό των εσόδων αυξάνουν μετά την 

υλοποίηση του συστήματος, είναι τα σταθερά κόστη και τα κόστη από τις μετά 

την υλοποίηση βελτιώσεις (ρυθμίσεις) του συστήματος. Η Standish Group 

International, μία εταιρία μελετών, εκτιμά ότι το 90% των κοστών των ERP 

projects, προκύπτει μετά την υλοποίηση του συστήματος (Williamson, 1997).

Μία άλλη εξήγηση θα μπορούσε να ήταν η επιχειρηματική κουλτούρα και 

θέματα ανθρωπιών πόρων που αρχικά μπλοκάρουν τα πιθανά κέρδη από την 

υλοποίηση των συστημάτων ERP. Σίγουρα χρειάζεται αρκετός χρόνος ώστε οι 

εργαζόμενοι να καταλάβουν και να πειραματιστούν με τις νέες τεχνολογίες πριν
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καταφέρουν να αποκομίσουν τα οφέλη (Bresnahan και Greenstein 1996, 

Brynjolfsson και Hitt 1998).

Τελικά, σαν μία πιθανή εξήγηση αναφέρονται στα αποτελέσματα της έρευνας 

των Brynjolfsson και Hitt (1996), που προσπάθησαν να μετρήσουν τις 

επιδράσεις της IT (Information Technology) στις επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα 

της έρευνάς τους έδειξαν ότι ενώ η παραγωγικότητα αυξήθηκε με την εισαγωγή 

της IT, η κερδοφορία παρουσίασε μικρή μείωση (δείκτες μέτρησης της 

οικονομικής απόδοσης που χρησιμοποιήθηκαν: Return on Assets, Return on 

Equity, Total Shareholder Return). Δυστυχώς τα δεδομένα της έρευνας αυτής 

δεν επέτρεψαν να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ των κερδισμένων και των 

χαμένων. Ενώ η εισαγωγή της IT οδήγησε στην μείωση του κόστους και άρα 

στην αύξηση της αποδοτικότητας, ταυτόχρονα οδήγησε ή ανάγκασε και άλλες 

επιχειρήσεις να την υιοθετήσουν με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο ανταγωνισμός 

(πολλές επιχειρήσεις επένδυσαν στην IT όχι για να κερδίσουν κάποιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά για να σταθούν ισότιμα απέναντι στον 

ανταγωνισμό και να επιβιώσουν). Συνέπεια αυτού ήταν η μείωση των τιμών που 

τελικά οδήγησε και στην μικρή μείωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, 

αφήνοντας το τελικό όφελος στον πελάτη. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα 

αποτελέσματα αυτά αφορούσαν τον μέσο όρο των επιχειρήσεων που 

εξετάστηκαν. Πολλές επιχειρήσεις έκαναν αποδοτικές επενδύσεις που τις 

οδήγησαν σε υψηλή κερδοφορία, ενώ για κάποιες άλλες τα αποτελέσματα ήταν 

απογοητευτικά.

3.1.2 ERP και πορεία υετογής

Η συνολική αξία μιας επιχείρησης ισούται με την αξία των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης συν (ή πλην) ένα ποσό που αντανακλά την ποιότητα 

της διαχείρισης αυτών των περιουσιακών στοιχείων.
Total Value = Total Capital + Market Value Added 

Δηλαδή η Market Value Added (MVA) είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας της 

επιχείρησης -όπως αυτή ορίζεται από τη αξία των μετοχών (και την αξία των 

ομολόγων της)- και του συνολικού δεσμευμένου κεφαλαίου όπως αυτό
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εμφανίζεται στον ισολογισμό. Αποτιμά δηλαδή την αξία των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (Stewart 2003).
Market Value Added = Total Value - Total Capital 

To εύρος της MVA αναπαριστά το συνολικό πλούτο που η επιχείρηση έχει 

δημιουργήσει για τους μετόχους της από την έναρξη της επιχείρησης. Συγκρίνει 

το ποσό των χρημάτων που οι επενδυτές έχουν τοποθετήσει στην επιχείρηση 

με τη μορφή κεφαλαίων, με το ποσό των χρημάτων που περιμένουν να πάρουν 

από αυτήν την επένδυση.

Σε οποιαδήποτε στιγμή η MVA μιας επιχείρησης είναι μαθηματικά ίση με την 

καθαρά παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματοροών που θα 

πραγματοποιηθούν στην διάρκεια της ζωής της επιχείρησης.
MVA = sum of NPV = discounted corporate cash flows 

Ποια λοιπόν είναι η συνεισφορά των επενδύσεων σε IT στην αξία αυτή ;

Στην έρευνα τους, οι Brynjolfsson και Yang (1999), σε ένα δείγμα 820 

επιχειρήσεων του μη χρηματοοικονομικού τομέα στις Ηνωμένες πολιτείες, 

βρήκαν ότι μία αύξηση ενός δολαρίου του επενδεδυμένου κεφαλαίου σε 

υπολογιστές, συνδέεται με μία αύξηση περίπου δέκα δολαρίων της 

χρηματιστηριακής αξίας της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα αυτό ίσχυε τόσο στον 

χώρο της μεταποίησης, όσο και στον χώρο των υπηρεσιών. Καμία άλλη μορφή 

κεφαλαίου δεν παρουσιάζει παρόμοια υψηλή αποτίμηση.

Οι Brynjolfsson και Yang (1999) συμπεραίνουν, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

άυλων παγίων που σχετίζονται με την εισαγωγή των υπολογιστών στις 

επιχειρήσεις, προέρχονται από τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και 

δομές, και τις νέες στρατηγικές αγοράς, που δρουν συμπληρωματικά με την IT. 

Ενώ σε μία άλλη εργασία τους μαζί με τον Hitt καταλήγουν στα παρακάτω :

• Οι χρηματιστηριακές αγορές αποτιμούν υψηλότερα τις επιχειρήσεις που 

έχουν υψηλότερα ποσά επενδεδυμένα σε υπολογιστές.

• Οι επιχειρήσεις που εντατικά επενδύουν κεφάλαια σε υπολογιστές έχουν 

ευκρινώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως η ομαδικότητα και 

αποκεντρωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τα σημαντικά ποσά 

που δαπανώνται για την εκπαίδευση των εργαζομένων.
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• Οι επιχειρήσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν υψηλότερη αποτίμηση 

από τους ανταγωνιστές τους, ακόμη και αν όλα τα άλλα πάγια τους είναι 

τα ίδια.

• Οι επιχειρήσεις με υψηλά επίπεδα τόσο στις επενδύσεις σε υπολογιστές 

όσο και σε αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν δυσανάλογα υψηλότερη 

αποτίμηση από ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν μόνο στην μία ή στην 

άλλη κατεύθυνση.

Οι Hayes et al (2001) στην έρευνα τους, προσπάθησαν να εξετάσουν πως οι 

χρηματιστηριακές αγορές αντιδρούν στις ανακοινώσεις των επιχειρήσεων ότι 

σκοπεύουν να εγκαταστήσουν ένα σύστημα ERP.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αγορά συνολικά αντιδρά θετικά σε 

ανακοινώσεις εγκατάστασης ERP συστημάτων. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι η 

αγορά αντιδρά διαφορετικά, ανάλογα με το μέγεθος και την ευρωστία της 

επιχείρησης που κάνει την ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, η αγορά αντιδρά 

περισσότερο θετικά σε ανακοινώσεις που προέρχονται από υγιείς μικρές 

επιχειρήσεις και αρνητικά σε ανακοινώσεις μικρών μη υγιών επιχειρήσεων. Οι 

αντιδράσεις σε ανακοινώσεις από μεγάλες / υγιείς και μεγάλες / μη υγιείς 

επιχειρήσεις ήταν θετικές. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν αναμενόμενα. 

Θεωρούμε δεδομένο ότι η αγορά πρώτα θα αποτιμήσει εάν η επιχείρηση 

μπορεί να αντεπεξέλθει στις τεράστιες ανάγκες πόρων που απαιτεί η υλοποίηση 

ενός τέτοιου συστήματος. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε 

επαρκείς πόρους, ενώ οι μικρές / υγιείς επιχειρήσεις έχουν ή μπορούν να 

αποκτήσουν τους πόρους αυτούς. Αμφισβήτηση υπάρχει στις δυνατότητες των 

μικρών / μη υγιών επιχειρήσεων σχετικά με αυτήν την δυνατότητα, γι’ αυτό και η 

αντίδραση της αγοράς είναι αρνητική. Η θετική αντίδραση για τις μικρές / υγιείς 

επιχειρήσεις οφείλεται στις δυνατότητες που έχουν για ανάπτυξη (μεγέθυνση) 

εκμεταλλευόμενες τις δυνατότητες των ERP συστημάτων, ενώ η θετική 

αντίδραση για τις μεγάλες / μη υγιείς επιχειρήσεις οφείλεται στις δυνατότητες 

των συστημάτων να προσφέρουν στην επιχείρηση βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των λειτουργιών της.
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Επιπρόσθετα, το μέγεθος του προμηθευτή του ERP συστήματος είχε αντίκτυπο 

στην αντίδραση της αγοράς για την ανακοίνωση της υλοποίησης του 

συστήματος. Η αντίδραση σε ανακοινώσεις που εμπλέκουν μεγάλα ονόματα 

(SAP, People Soft) των συστημάτων ERP, ;ήταν σημαντικά πιο θετική σε σχέση 

με την αντίδραση σε μικρούς προμηθευτές.

Συνολικά, εμπειρικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές εκλαμβάνουν την 

υλοποίηση ενός συστήματος ERP σαν καλά νέα, με συνέπεια μεγαλύτερες 

αποτιμήσεις της επιχείρησης στην χρηματιστηριακή αγορά.

Τίθεται λοιπόν εδώ ένα πού σημαντικό ζήτημα που αφορά στην πληροφόρηση 

που παρέχεται στους επενδυτές, σχετικά με τις επενδύσεις σε συστήματα ERP, 

από μέρους των επιχειρήσεων.

Οι Mauldin και Richtermeyer (2003) στη μελέτη τους περιγράφουν τις πρακτικές 

κοινοποίησης των επιχειρήσεων στις ετήσιες εκθέσεις τους σχετικά με τις 

επενδύσεις σε συστήματα ERP, 453 εταιριών και τις συγκρίνουν με 236 εταιρίες 

χωρίς παρόμοιες αναφορές στις ετήσιες εκθέσεις (η έρευνα έγινε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες). Παρατηρούν σημαντική ποικιλομορφία στην τρέχουσα πρακτική 

κοινοποίησης. Τουλάχιστον 34 % των εταιριών δεν αποκαλύπτουν τις 

πληροφορίες για την υλοποίηση ERP συστημάτων στην ετήσια έκθεσή τους. 

Από τις εταιρίες που αποκαλύπτουν τις πληροφορίες, οι εταιρίες που 

αποκαλύπτουν το κόστος του ERP αποκαλύπτουν επίσης περισσότερες 

πληροφορίες για την εφαρμογή ERP. Εντούτοις, λιγότερο από το ένα τρίτο των 

εταιριών αποκαλύπτει το κόστος του ERP ή αποκαλύπτει το κατά πόσο τα 

κόστη κεφαλαιοποιούνται ή θεωρούνται σαν έξοδα. Ο συχνότερος τύπος 

κοινοποίησης είναι οι στόχοι που τίθενται από την εγκατάσταση ενός 

συστήματος ERP (62,03 %). Οι κίνδυνοι (42,60 %) και τα προβλήματα (10,60 

%) αποκαλύπτονται λιγότερο συχνά.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που εξετάστηκε, είναι το χρονικό στάδιο σε 

σχέση με την υλοποίηση του project που έγιναν αυτές οι κοινοποιήσεις. Από το 

δείγμα 239 εταιριών που ανέφεραν στις κοινοποιήσεις τους ποτέ άρχισε ή πότε 

τελείωσε το project, μόνο το 47 % των κοινοποιήσεων των ετήσιων εκθέσεων
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έγινε αφότου ολοκληρώθηκε το project. Το 37 % των αναφορών έγινε κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης αλλά πριν από την ολοκλήρωση. Για το υπόλοιπο 16 

% των αναφορών που έγιναν πριν από την ολοκλήρωση project δεν έγινε 

γνωστό εάν υπήρχαν επίσης αναφορές μετά από την ολοκλήρωση του project 

επειδή οι ημερομηνίες τέλους δεν δόθηκαν.

Επίσης από την έρευνα έγινε φανερό ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις (όπως και οι 

επιχειρήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών) δεν επιθυμούν ιδιαίτερα να 

προχωρούν σε αποκαλύψεις σχετικά με τις επενδύσεις τους σε συστήματα ERP 

στις ετήσιες αναφορές τους. Αυτό ίσως να οφείλεται στο επίπεδο κινδύνου που 

εμπεριέχεται σε επενδύσεις ERP των μεγάλων επιχειρήσεων, εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας τους. Αν και οι μεγάλες επιχειρήσεις βασίζονται στα δελτία 

τύπου για την δημοσίευση παρόμοιων πληροφοριών, αυτά σίγουρα δεν 

μπορούν να αντικαταστήσουν τις αναφορές στις ετήσιες εκθέσεις. Αντίθετα οι 

μικρότερες επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο πρόθυμες στη δημοσίευση τέτοιων 

πληροφοριών.

Καταλήγοντας, οι Mauldin και Richtermeyer (2003), αναγνωρίζουν την ανάγκη 

να δημιουργηθούν πιο σαφείς διατάξεις που να προβλέπουν την δημοσίευση 

πληροφοριών που αφορούν σημαντικές επενδύσεις σε IT, καθώς και να αλλάξει 

ο τρόπος που αντιμετωπίζει το λογιστικό σύστημα τα κόστη των επενδύσεων σε 

IT, που αντί να κεφαλαιοποιούνται, θεωρούνται έξοδα (βλέπε Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα).
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3.2 Κόστη

Ποια είναι όμως τα κόστη που συνεπάγονται από μία τόσο μεγάλη επένδυση 

και πότε γίνεται προσπάθεια να υπολογιστούν ;

Οι προϋπολογισμοί για επενδύσεις σε Information Technology ποικίλλουν 

ανάλογα με τη βιομηχανία. Όταν η ανταλλαγή των πληροφοριών είναι ένα μέρος 

του πυρήνα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, όπως συμβαίνει, 

παραδείγματος χάριν, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των 

χρηματοοικονομικών, το ποσό που ξοδεύεται σε επενδύσεις IT, αποτελεί ένα 

πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επί των πωλήσεων σε σχέση με αυτό των 

βιομηχανιών που χαρακτηρίζονται από τις χειρωνακτικές δραστηριότητες. 

Ακόμα, τα κόστη για τα συστήματα ERP μπορούν να ταξινομηθούν σε 

ομοιόμορφες κατηγορίες ανεξάρτητα του τομέα των επιχειρήσεων, όπως κόστη 

υλικού, λογισμικού και προσωπικού καθώς επίσης και κίνδυνοι

ποσοτικοποιημένοι σε χρηματικά ποσά, που μπορούν να προκύψουν από 

λιγότερο ή περισσότερο εσφαλμένες αποφάσεις, διαφορετικών βαθμών 

σπουδαιότητας.

Εκτός από αυτό, το συνολικό κόστος της ιδιοκτησίας (Total Cost of Ownership) 

ενός συστήματος ERP μπορεί επίσης να κατανεμηθεί στο χρόνο για τις 

διαφορετικές φάσεις χρήσης. Αυτό συμβαίνει επειδή κάποιες δαπάνες 

εξακολουθούν να υφίστανται και μετά από την φάση ανάπτυξης και υλοποίησης 

ενός συστήματος. Αυτό ισχύει για τη λειτουργία, τη συντήρηση καθώς επίσης 

και για τη διάθεση του συστήματος, παραδείγματος χάριν εάν η επιχείρηση 

θέλει να μεταναστεύσει σε ένα άλλο σύστημα.

Οι Andreou, Sieber και Valor (May 2003) παραθέτουν πίνακες (6 & 7) με 

στοιχεία που αφορούν τα κόστη των επενδύσεων σε συστήματα ERP :
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Λογισμικό 30.2%

Σύμβουλοι 24.1%

Υλικό 17.8%

Ομάδα Υλοποίησης 13.5%

Εκπαίδευση 10.9%

Άλλα 3.3%

Πίνακας 6 (Σύνθεση Κοστών, Mabet, Soni and Venkatraman 2000)

Median Average Smallest Largest

Baan 16,1 13,6 0,8 25,6

J. D. Edwards 3,9 5,7 0,8 21,6

Lawson 1,9 4,1 0,4 16,4

Oracle 5,4 11,2 1,4 42,8

Peoplesoft 7,4 15,5 1,3 58,6

SAP 13,9 52,2 0,8 308,2

SSA 1,7 7,6 0,7 29,6

Πίνακας 7 (Συνολικό Κόστος Κατοχής ERP (million $), APICS October 1999)
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Οι Brynjolfsson και Yang (1997) παραθέτουν μία πιο αναλυτική εικόνα μίας 

συνηθισμένης κατανομής των κοστών (Πίνακας 8) :

Start-up Costs $ millions

Λογισμικό Άδεια χρήσης λογισμικού 3,2

(HR, Financials, Distribution) 

1000 χρήστες

Υλικό Servers Εφαρμογών, Web, Βάσεων Δεδομένων 

Αποθηκευτικά μέσα

0,8

Υλοποίηση 9 μήνες διάρκεια ολοκλήρωσης του πιλοτικού 

προγράμματος σε κάποια τοποθεσία, που 

περιλαμβάνει αναδιοργάνωση των διαδικασιών, 

διαμόρφωση των εφαρμογών και δοκιμές 

30 εξωτερικοί σύμβουλοι με κόστος $ 1.200 ανά 

ημέρα

30 άτομα προσωπικό με μέσες αποδοχές $ 100.000

9,3

Ανάπτυξη 3 εξωτερικοί σύμβουλοι σε 9 τοποθεσίες για 3 μήνες 

9 άτομα προσωπικό σε κάθε τοποθεσία για 6 μήνες 

5 ημέρες εκπαίδευση χρηστών με μέση επιβάρυνση 

ανά χρήστη $ 50.000

3 πλήρεις εκπαιδεύσεις προσωπικού με μέση 

επιβάρυνση στις αποδοχές $ 100.000

7,5

Start-up Costs Total 20,5

Annual On-going Costs Total 9,4

Λογισμικό και Υλικό 0,6

Διαρκή διαμόρφωση και ολοκλήρωση 6,6

Υποστήριξη και εκπαίδευση χρήστη 1,6

Αναβαθμίσεις 0,8

Πίνακας 8 (Ανάλυση κοστών, Gormley, Bluestein, Gatoff & Chun 1998)
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Στην έρευνα της, "ERP Platform-Related Analysis Total cost of Ownership”, η 

εταιρία συμβούλων META Group Consulting (2000) παρουσιάζει τα παρακάτω 

στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των κοστών :

Implementation On-going 3YearTCO

□ Application Cofiguration ■ Software □ Infrastructure

Εικόνα 9 (Εξέλιξη των κοστών)

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις παρατηρούμε το μεγάλο κόστος που 

αφορά συνιστώσες εκτός του λογισμικού και του υλικού.

Στο άρθρο του "The hidden costs of enterprise software”, o Derek Slater (1998) 

αναφέρεται σε αυτές τις συνιστώσες (τα κρυφά κόστη) και στον τρόπο που 

αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις.

• Εκπαίδευση (Training) Η εκπαίδευση, σύμφωνα με επαγγελματίες που 

ασχολούνται με τα συστήματα ERP, είναι το πιο αόριστο στοιχείο των 

προϋπολογισμών. Δεν είναι το ότι το κόστος αυτό αγνοείται εντελώς, 

αλλά το ότι σταθερά υποεκτιμάτε. Οι δαπάνες κατάρτισης είναι υψηλές 

επειδή οι εργαζόμενοι πρέπει να μάθουν ένα νέο σύνολο διαδικασιών, 

όχι μόνο μια νέα διεπαφή (interface) λογισμικού. Πάρτε, παραδείγματος 

χάριν, έναν υπάλληλο που δέχεται τις αποστολές των πρώτων υλών
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στην αποβάθρα φόρτωσης. Με το SAP, ο υπάλληλος γίνεται τώρα 

λογιστής. Επειδή ο υπάλληλος εισάγει τα νέα αποθέματα στο σύστημα, 

τα όποια λάθη έχουν άμεση επίδραση στα βιβλία της επιχείρησης. Τα 

ζητήματα που αφορούν τα ERP δεν έχουν να κάνουν μόνο με την 

εφαρμογή της τεχνολογίας. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να 

εγκαταστήσει κάποιος το λογισμικό, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι το 

δυσκολότερο. Η υλοποίηση τέτοιων συστημάτων συνεπάγεται αλλαγές 

στις διαδικασίες και στον τρόπο διοίκησης. Αυτός είναι ο λόγος που το 

κόστος της εκπαίδευσης είναι τόσο υψηλό. Παρόλα αυτά η κατάρτιση 

είναι το πρώτο στοιχείο που περικόπτεται όταν πρέπει οι 

προϋπολογισμοί να συμπιεστούν. Σύμφωνα με τον Chris Jones 

διευθυντή των επιχειρησιακών εφαρμογών της Gartner Group Inc, κάτι 

τέτοιο είναι σημαντικό λάθος. Σύμφωνα με τον Jones, η επιτυχής 

εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί ελάχιστο 10 τοις εκατό, και πιθανότερα 

15 τοις εκατό, του συνολικού προϋπολογισμού.

• Ολοκλήρωση και Έλεγχος (Integration And Testing) Ένα άλλο 

κόστος που συχνά παραβλέπεται είναι αυτό της ολοκλήρωσης. Είναι 

πολύ πιθανό σε μία επιχείρηση το σύστημα ERP που θα εγκατασταθεί 

να πρέπει να συνδεθεί με άλλες υπάρχουσες εφαρμογές (logistics, bar 

coding κ.λ.π.). Συνήθως αυτή η διαδικασία καταναλώνει πολύ 

περισσότερο χρήμα και χρόνο από ότι αρχικά είχε υπολογιστεί. Φυσικά 

κανένας λόγος δεν γίνεται για την περίπτωση που η επιχείρηση θα 

θελήσει σε κάποιες περιπτώσεις να αλλάξει και τον κώδικα του ίδιου του 

ERP συστήματος. Τότε το κόστος πραγματικά εκτοξεύεται. Επιπρόσθετα, 

όπως η εκπαίδευση , έτσι και ο έλεγχος της ολοκλήρωσης του ERP 

πρέπει να γίνεται μέσα από τις επιχειρηματικές διαδικασίες και όχι με την 

χρήση εικονικών δεδομένων, γεγονός που ανεβάζει το κόστος, αφού 

σημαίνει την δέσμευση των τεχνικών για μεγαλύτερο χρονικό.

• Μετατροπή δεδομένων (Data conversion) Σημαντικό κόστος επίσης 

προέρχεται από την μεταφορά εταιρικών πληροφοριών, όπως των 

αρχείων πελατών και προμηθευτών, των σχεδιαστικών στοιχείων 

προϊόντων, από τα παλαιά συστήματα (legacy systems) της επιχείρησης
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προς τα νέα ERP. Πολλές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν την κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται οι εγγραφές τους και υποεκτιμούν το κόστος. 

Αλλά και στην περίπτωση που οι εγγραφές δεν έχουν λάθη, πολλές 

φορές, εξαιτίας της ασυμβατότητας των συστημάτων, χρειάζονται 

τροποποιήσεις που ανεβάζουν το κόστος. Η περίπτωση του να 

ξαναπεραστούν από την αρχή οι εγγραφές απαιτεί χρόνο και ανθρώπινο 

δυναμικό που επίσης σημαίνει υψηλό κόστος. Μία λύση είναι η ανάθεση 

του έργου αυτού σε εταιρίες που εξειδικεύονται σε αυτό το αντικείμενο, 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία λογισμικού.

• Ανάλυση δεδομένων (Data analysis) Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα, 

που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους, είναι αυτό της 

ανάλυσης δεδομένων. Υπάρχει μία παρανόηση, που διαιωνίζεται από τη 

μεριά των προμηθευτών συστημάτων ERP, σχετικά με τις δυνατότητες 

ανάλυσης δεδομένων που εμπεριέχονται στα συστήματα τους. Συχνά τα 

στοιχεία από ένα σύστημα ERP πρέπει να συνδυαστούν με στοιχεία από 

εξωτερικά συστήματα για λόγους ανάλυσης. Μια λύση είναι η αλλαγή του 

κώδικα του συστήματος, που θα ανεβάσει όμως κατά πολύ το κόστος. Το 

ορθότερο είναι όλες τις ανάγκες ανάλυσης στοιχείων να συμπεριληφθούν 

εκ των προτέρων στον προϋπολογισμό του συστήματος

• Getting rid of your consultants To υπερβολικό κόστος των συμβούλων 

για συστήματα ERP είναι ευρέως γνωστό. Όπως οι δαπάνες κατάρτισης, 

έτσι και αυτό το κόστος είναι δύσκολο να παρακαμφθεί. Η επιλογή ενός 

συστήματος λιγότερο γνωστού και ευκολότερου στην εγκατάσταση και 

στη χρήση, ώστε να μειωθεί η ανάγκη για υποστήριξη από την μεριά των 

συμβούλων, μπορεί να οδηγήσει σε άλλα προβλήματα. Όταν οι 

επιχειρήσεις που εγκαθιστούν ένα σύστημα ERP δεν έχουν σχεδιάσει και 

την σταδιακή αποδέσμευση τους από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι 

σύμβουλοι, τα κόστη αναμένονται υψηλά. Για να αποφύγουν αυτό, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίσουν τους στόχους για τους οποίους οι 

συνεργαζόμενοι σύμβουλοι πρέπει να στοχεύουν κατά κατάρτιση του 

προσωπικού.

Σελίδα 81



Αν και οι πέντε αυτές συνιστώσες αντιπροσωπεύουν τα σημαντικά σημεία 

προβληματισμού για τον προϋπολογισμό των συστημάτων ERP, δεν είναι οι 

μόνες πηγές κρυμμένων δαπανών που μια επιχείρηση θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει. Οι επιχειρήσεις που εγκαθιστούν ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει 

να αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Η επέκταση του συστήματος και 

οι συνεχείς αναβαθμίσεις του λογισμικού θα είναι οι μελλοντικές πηγές εξόδων.

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα "Total cost of ownership in the erp 

environment”, του Holger Silberberger, διευθυντή επιχειρηματικής στρατηγικής 

της εταιρίας συμβούλων SAP Systems Integration AG, σχετικά με το πώς οι 

επιχειρήσεις χειρίζονται το ζήτημα του συνολικού κόστους κατοχής (Total Cost 

of Ownership). Στην έρευνα εξετάστηκαν 30 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από 

διάφορους τομείς.

Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, στην ερώτηση "κατά τη διάρκεια ποιας φάσης 

χρήσης του συστήματος ERP μετράτε τα κόστη ώστε να προσδιοριστεί το 

συνολικό κόστος κατοχής", σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις εξέτασαν το κόστος 

κατά τη διάρκεια των φάσεων "ανάπτυξης - development" (87 τοις εκατό), 

"υλοποίησης - implementation" (96 τοις εκατό) και "λειτουργίας / υποστήριξης - 

maintenance" (100 τοις εκατό). Στη φάση "αλλαγής συστήματος - system 

disposal", αυτό ισχύει μόνο για 74 τοις εκατό (Εικόνα 10). Αυτό σημαίνει ότι 

περίπου ένα τέταρτο των επιχειρήσεων που εξετάζεται δεν είναι ικανό να 

εκτελέσει μια περιεκτική ανάλυση του συνολικού κόστους κατοχής.

Μια επιφανειακή ματιά στις κατηγορίες δαπανών που μετριούνται από τις 

επιχειρήσεις δίνει την εντύπωση ότι προετοιμάζονται καλά για μια αξιόπιστη 

ανάλυση του συνολικού κόστους κατοχής. Αυτό συμβαίνει επειδή όλοι οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν στην ερώτηση "ποιες κατηγορίες 

κόστους μετρήθηκαν ώστε να προσδιορίσετε το συνολικό κόστος κατοχής του 

συστήματος σας”, απάντησαν ότι μέτρησαν τις δαπάνες για το υλικό (91 τοις 

εκατό), το λογισμικό (100 τοις εκατό), το εσωτερικό και εξωτερικό απαραίτητο 

προσωπικό (96 τοις εκατό) και τον κίνδυνο που συνδέθηκε με το σύστημα ERP 

(87 τοις εκατό) (Εικόνα 11).
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System disposal

Εικόνα 10 (Υπολογισμός κοστών ανά φάση χρήσης του συστήματος)

Hardware 91%

Software 100%

Personnel 96%

Risk 87%

--------------------------- i------
807ο 85% 90% 95% 100%

Εικόνα 11 (Κατηγορίες κοστών που μετρήθηκαν)

Με μία όμως προσεκτικότερη ματιά, αυτή η εικόνα αποδεικνύεται 

παραπλανητική. Η ανάλυση των τεσσάρων φάσεων χρήσης κρύβει, 

παραδείγματος χάριν, ότι κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης σχεδόν μόνο 

στις δύο επιχειρήσεις (52 τοις εκατό) αποκτά μια γενική εικόνα των συνολικών 

δαπανών για το εσωτερικό και εξωτερικό απαραίτητο προσωπικό (Εικόνα 12).
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Ο κίνδυνος σε αυτήν την κρίσιμη φάση για την επιτυχία του συστήματος 

καθορίζεται μόνο στο 39 τοις εκατό των επιχειρήσεων που ερευνούνται. Αλλά 

ειδικά σε αυτήν την φάση, οι πολυάριθμοι παράγοντες κινδύνου μπορούν να 

έχουν μια μακροπρόθεσμη καταστρεπτική επίδραση στην επιτυχία του 

προγράμματος ERP.

Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να είναι :

• ο κίνδυνος μη ύπαρξης αρκετών διαθέσιμων φορέων που κατέχουν το 

"know how”.

• ο κίνδυνος των καθυστερήσεων και της υπέρβασης του 

προϋπολογισμού, ο οποίος μπορεί, παραδείγματος χάριν, να προκύψει 

από μια έλλειψη δέσμευσης από την μεριά του management.

• ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο βαθμός χρήσης των συστημάτων που 

απαιτείται για την οικονομική επιτυχία αρκετά γρήγορα, εξαιτίας 

υποτιμημένων ψυχολογικών εμποδίων και της αντίστασης των 

υπαλλήλων.

“During which phase of utilization of your ERP systorn do you measure which cost category?" 
(aoa percentage dS all Inch-link, proving InforrraUcn who make moaouenrentej

Εικόνα 12 (Ανάλυση κοστών ανά φάση χρησιμοποίησης του συστήματος)

Στην ερώτηση "σε ποια φάση του κύκλου ζωής του συστήματος προκαλούνται 

τα μεγαλύτερα κόστη και ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες κόστους (cost 

drivers)”, οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν :

Τουλάχιστον ένας από τους τρεις σημαντικότεροι παράγοντες κόστους 

εμφανίζεται, 86 τοις εκατό στη φάση της υλοποίησης, 71 τοις εκατό στη φάση
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της λειτουργίας / υποστήριξης, 48 τοις εκατό στη φάση της ανάπτυξης και 19 

τοις εκατό στη φάση της διάθεσης του συστήματος (Εικόνα 13) (δόθηκαν 

περισσότερες από μία απαντήσεις από κάθε ερωτώμενο).

System disposal 19%

Maintenance 71%

-

Implementation 86%

Developlment 48%

Τ---------------------------------------------------------------- 1---------------------------------------------------------------- 1

0% 25*/. 50% 75% 100%

Εικόνα 13 (Φάση του κύκλου ζωής του συστήματος με τα μεγαλύτερα κόστη)

Ενώ οι ερωτώμενοι ανέφεραν σαν παράγοντες κόστους, 86 τοις εκατό τα κόστη 

λογισμικού και προσωπικού. Όπως είναι φυσικό τα κόστη για τις άδειες χρήσης 

λογισμικού εμφανίζονται κατά κύριο λόγο στην φάση της υλοποίησης. Το 43 

τοις εκατό των ερωτηθέντων ανέφεραν το κόστος για το λογισμικό σαν ένα από 

τους τρεις κυριότερους παράγοντες κόστους. Το 38 τοις εκατό περίπου των 

ερωτηθέντων ανέφερε τον ίδιο βαθμό σημαντικότητας για τα κόστη 

προσωπικού στη φάση υλοποίησης και στη φάση λειτουργίας / υποστήριξης. 

Ενώ σαν σημαντική πηγή κόστους αναφέρθηκαν τα κόστη λογισμικού, με 

ποσοστό 33 τοις εκατό και στη φάση λειτουργίας / υποστήριξης, εξαιτίας ίσως 

των πιθανών αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του συστήματος. Σαν συχνότερα 

εμφανιζόμενοι παράγοντες κόστους εμφανίζονται επίσης οι κίνδυνοι με 

ποσοστό περίπου 65 τοις εκατό και το υλικό με ποσοστό 25 τοις εκατό.

Εδώ ο συγγραφέας αναφέρει ότι εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει μία 

τάση από μέρους των επιχειρήσεων να υπερεκτιμούν τα κόστη για άδειες
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χρήσης λογισμικού και να υποεκτιμούν τα κόστη για το απαραίτητο προσωπικό, 

ιδιαίτερα για το προσωπικό που προέρχεται από την επιχείρηση.

Οι ετερογενείς πληροφορίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως αλλά και αυτές 

που συγγραφέας υπονοεί, δείχνουν ότι δεν είναι εύκολο για τις επιχειρήσεις να 

προσδιορίσουν σαφώς τους κύριους παράγοντες δαπανών στα ERP projects. 

Αλλά μόνο εάν γνωρίζουμε τις παραμέτρους των σημαντικότερων διαδικασιών 

μπορούμε να περιοριστούμε στο να μετρήσουμε αυτούς τους παράγοντες στον 

υπολογισμό των κοστών μας - αλλιώς, όλα τα κόστη που πραγματοποιούνται 

πρέπει να εξεταστούν στο μοντέλο μέτρησης του συνολικού κόστους κατοχής. 

Ένα άλλο εμπόδιο που πρέπει να υπερνικηθεί στην πορεία λήψης σωστών 

αναλύσεων του συνολικού κόστους κατοχής, είναι η ποσοτικοποίηση των 

άυλων κοστών (π.χ. κίνδυνοι), κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τα 

αποτελέσματα της έρευνας, εξαιτίας της δυσκολίας του εγχειρήματος.

Επίσης, μία στις τρεις επιχειρήσεις δεν μετρά ακόμη και τους τρεις 

σημαντικότερους παράγοντες κόστους που ανέδειξε η έρευνα. Αυτό το 

εκπληκτικά μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν είναι 

επομένως ικανό να διεξαγάγει σημαντικές αναλύσεις του συνολικού κόστους 

κατοχής.

Αυτό το αποτέλεσμα προκαλεί εντύπωση επειδή, όταν κατά την επιλογή ενός 

προμηθευτή λογισμικού ERP, η εκτίμηση όσον αφορά στο συνολικό κόστος 

κατοχής είναι μεταξύ των σημαντικότερων κριτηρίων για την επιλογή.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο της έρευνας αυτής αφορά στο κατά πόσο 

συγκρίνονται (benchmarking) τα συνολικά κόστη κατοχής του συστήματος ERP 

με αυτά των ανταγωνιστών. Αν και όλες οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην 

έρευνα δήλωσαν ότι σκέφτονται κάτι τέτοιο, καμία από αυτές δεν απάντησε ότι 

πραγματοποιήθηκε κάποια τέτοια ανάλυση με μεγάλη λεπτομέρεια "in great 

detail” ή έστω με αρκετή λεπτομέρεια "fairly detail”. Αντίθετα, 77 τοις εκατό 

όλων των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι οι συγκριτικές αναλύσεις 

εκτελέσθηκαν μόνο υποτυπωδώς "only rudimentarily” (40 %) από την 

επιχείρησή τους, ή και καθόλου "not at all” (37 %). Μόνο το 23 τοις εκατό είναι 

εκείνοι που πραγματοποίησαν την σύγκριση με στοιχειώδη λεπτομέρεια 

"average” (Εικόνα 14).
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Εικόνα 14 (Σύγκριση συνολικού κόστους κατοχής με αυτό των ανταγωνιστών)

Μια εξήγηση για αυτό το ανησυχητικό γεγονός είναι ότι οι συγκριτικές τιμές είναι 

σπάνια διαθέσιμες στο απαραίτητο επίπεδο λεπτομέρειας, καθώς επίσης και ότι 

πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν δύο ίδιες εγκαταστάσεις συστημάτων ERP 

που μπορούν να συγκριθούν άμεσα.

Το συνολικό κόστος κατοχής σε ένα περιβάλλον ERP είναι ένα μέτρο για την 

κατανάλωση οικονομικών πόρων. Χρησιμοποιείται κατά τη σύγκριση των 

τεχνολογικών εναλλακτικών λύσεων και είναι επομένως μια από τις 

σημαντικότερες μεταβλητές για την επιλογή και την τροποποίηση των 

συστημάτων ERP.

Εντούτοις, μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί ως βάση για λογικές αποφάσεις εάν 

καθορίζεται σωστά. Αυτό είναι συχνά δυσκολότερο από ότι φαίνεται. Τελικά, τα 

μοντέλα κόστους είναι συχνά βασισμένα σε αντικειμενικές μετρήσεις αριθμούς 

καθώς επίσης και σε υποθέσεις και εκτιμήσεις.

Οι έγκυρες αναλύσεις κοστών πρέπει να περιλάβουν την τρία βήματα 

ανάπτυξης:

1. Καθορισμός των ερωτήσεων που θα απαντηθούν,

2. Προσδιορισμός των σχετικών παραγόντων κόστους,
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3. Ποσοτικοττοίηση (μέτρηση, εκτίμηση) και αξιολόγηση αυτών των 

παραγόντων.

Το πρώτο βήμα είναι απλό επειδή τα κεντρικά ζητήματα σχετικά με την 

υλοποίηση ενός συστήματος ERP ουσιαστικά προτείνουν αυτές τις ερωτήσεις. 

Σημαντικές ερωτήσεις είναι παραδείγματος χάριν:

Πόσο δαπανηρή είναι η λειτουργία ενός συστήματος ERP; Πόσο κοστίζει μια 

συναλλαγή; Ποια οικονομική δαπάνη υφίσταται για τις συγκεκριμένες ομάδες 

χρηστών; Ποιο το κόστος εγκατάστασης μιας νέας εφαρμογής; Ο 

προϋπολογισμός για Information Technology χρησιμοποιείται αποτελεσματικά; 

Πού υπάρχει δυνατότητα για την εξοικονόμηση ή τη βελτιστοποίηση;

Το δεύτερο βήμα, ο προσδιορισμός των σχετικών παραγόντων κόστους, 

φαίνεται να είναι δυσκολότερο για πολλές επιχειρήσεις, όπως τα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας παρουσιάζουν. Η ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας 

πρέπει διαρκώς να εντείνονται.

Το τρίτο βήμα, η ποσοτικοποίηση των παραγόντων κόστους που 

προσδιορίζονται, λειτουργεί συνήθως καλά.

Εάν εκτελούμε τα τρία αυτά βήματα, είναι δυνατό να μπορέσουμε να 

υπολογίσουμε αλλά και να βελτιστοποιήσουμε το συνολικό κόστος κατοχής. Με 

βάση ένα λεπτομερές συνολικό κόστος κατοχής που προβλέπεται για τις 

διαφορετικές εναλλακτικές ενέργειες, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν καλά 

θεμελιωμένες και λογικές αποφάσεις επένδυσης. Εάν τα αντίστοιχα συστήματα 

είναι σε λειτουργία, κατόπιν η πραγματική λειτουργία μπορεί να συγκριθεί με τις 

αρχικές προβλέψεις και τις σχετικές συγκριτικές μετρήσεις επιδόσεων, και 

οποιεσδήποτε αποκλίσεις μπορούν να αναλυθούν. Στηριγμένα σε αυτό, τα 

διορθωτικά μέτρα μπορούν να εκτελεσθούν για τη βελτιστοποίηση των κοστών.
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4. Κίνδυνοι και παράγοντες βελτιστοποίησης της επένδυσης

4.1 Κίνδυνοι

Οι επενδύσεις σε συστήματα ERP δεν είναι απλά επενδύσεις σε υλικό και 

λογισμικό. Τα συστήματα αυτά από την φύση τους παρουσιάζουν μοναδικούς 

κινδύνους λόγω του ότι συνδέονται στενά με αλληλεξαρτήσεις των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, με σχεσιακές βάσεις δεδομένων και με 

ανασχεδιασμό των διαδικασιών. Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και η 

προσαρμογή του συστήματος ERP ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή 

επιχειρηματική λειτουργικότητα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένους κινδύνους 

από ενδεχόμενα λάθη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, λάθος 

ταξινομήσεις και υπεξαιρέσεις.

Οι S. Wright και A. Wright (2002) στην έρευνα τους για τους κινδύνους των ERP 

συστημάτων αναφέρουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται συχνότερα κατά 

την διάρκεια υλοποίησης του συστήματος, όπως η μη επαρκής εμπλοκή των 

χρηστών στην σχεδίαση του συστήματος, η ελλιπής εκπαίδευση των χρηστών, 

η ανάγκη για ανασχεδιασμό των διαδικασιών, κ.λ.π.. Η έρευνα τους όμως 

αποκρυπτογραφεί και τους κινδύνους που μπορεί να προέρχονται από την 

παρουσία πολλών προμηθευτών αυτών των συστημάτων και την διαφορετική 

προέλευση του κάθε συστήματος. Η SAP ξεκίνησε το σύστημα της από την 

διαχείριση αποθεμάτων, από τον προγραμματισμό υλικών και αργότερα 

συμπεριέλαβε την διαχείριση παραγγελιών και πωλήσεων, το μάρκετινγκ, την 

χρηματοοικονομική και διοικητική λογιστική, κ.λ.π.. Αντίθετα η PeopleSoft 

ξεκίνησε με την μισθοδοσία και την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και 

αργότερα ανέπτυξε την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και το 

χρηματοοικονομικό σύστημα. Η Oracle, που παραμένει κυρίαρχη στον 

σχεδίασμά βάσεων δεδομένων, αναπτύσσοντας εφαρμογές λογισμικού 

προσπάθησε να μπει στην αγορά των ERP συστημάτων. Επίσης αναφέρονται 

οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κάθε υποσύστημα (module) που είναι
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εγκατεστημένο. Τους μεγαλύτερους κινδύνους παρουσιάζουν το υποσύστημα 

της μισθοδοσίας εξαιτίας των ευαίσθητων δεδομένων που περιέχει και το 

υποσύστημα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας του ότι 

διασύνδεει διαφορετικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά και για 

τους κινδύνους που προέρχονται από την ύπαρξη παλαιότερων (legacy) 

συστημάτων που λειτουργούν στις επιχειρήσεις.

Οι Markus, Axline, Petrie και Tanis (2000) ακολουθώντας τον τρόπο 

διαχωρισμού του κύκλου ζωής των ERP συστημάτων των Markus και Tanis 

(2000) παραθέτουν τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την 

διάρκεια υλοποίησης των project αυτών. Κατά την πρώτη φάση ( που 

ονομάζεται project φάση) οι συμμετέχοντες στην έρευνα, αναφέρουν 

προβλήματα που αφορούν στην τροποποίηση του λογισμικού, στην 

ολοκλήρωση του συστήματος, στους εξωτερικούς συμβούλους, καθώς και σε 

ζητήματα που αφορούν εξειδικευμένο προσωπικό. Στην δεύτερη φάση 

(shakedown φάση) τα προβλήματα που ανακύπτουν συνήθως προέρχονται 

από ελλείψεις της προηγούμενης φάσης και έχουν σαν συνέπεια την εμφάνιση 

αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως η χαμηλή αποδοτικότητα, η επιβράδυνση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, λάθη στην εισαγωγή δεδομένων, αύξηση του 

προσωπικού για την αντιμετώπιση των άσχημων αποτελεσμάτων, πτώση των 

σημαντικότερων δεικτών απόδοσης της επιχείρησης, αρνητικές επιδράσεις 

στους πελάτες και στους προμηθευτές από την αδυναμία εξυπηρέτησης τους, 

ανάγκη χειροκίνητων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του 

συστήματος, προβλήματα με την ποιότητα των δεδομένων και ανεπαρκείς 

αναφορές απαραίτητες για την διοίκηση. Τα άσχημα αυτά αποτελέσματα 

προέρχονται από την υπερβολικά λειτουργική οπτική που προσεγγίζονται οι 

υλοποιήσεις ERP συστημάτων, από την μη κατάλληλη περικοπή του εύρους 

του project, από την περικοπή της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών, από την 

ανεπαρκή εκπαίδευση όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις, τις τροποποιήσεις και 

την ολοκλήρωση του συστήματος, από τη μη βελτίωση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών και από την υποτίμηση των προβλημάτων που αφορούν την 

ποιότητα των δεδομένων και τις ανάγκες για αναφορές. Στην τρίτη φάση
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(onward upward φάση) τα σημαντικότερα προβλήματα που παρατηρούνται είναι 

η αδυναμία αναγνώρισης των αποτελεσμάτων που προέρχονται από το 

σύστημα, τα απογοητευτικά αποτελέσματα, η μη παραμονή στην επιχείρηση 

έμπειρων στα συστήματα εργαζομένων, καθώς οι δυσκολίες που αφορούν στην 

αναβάθμιση του συστήματος.

Ο Sumner (2000) παραθέτει ένα κατάλογο με τους κινδύνους που 

παρουσιάζονται στις υλοποιήσεις συστημάτων ERP και την συχνότητα 

εμφάνισης αυτών :

• Αποτυχία στον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών ώστε να 

ταιριάζουν στο λογισμικό (7 αναφορές).

• Έλλειψη υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση (6 αναφορές).

• Ανεπαρκής εκπαίδευση (4 αναφορές).

• Έλλειψη ικανότητας για την στρατολόγηση και διατήρηση ανθρώπων με 

γνώσεις στην ανάπτυξη ERP συστημάτων (4 αναφορές).

• Ανεπαρκής εκπαίδευση των τελικών χρηστών (4 αναφορές).

• Αδυναμία εξασφάλισης της πλήρους δέσμευσης στο project των 

υπευθύνων (3 αναφορές).

• Έλλειψη ολοκλήρωσης (3 αναφορές).

• Έλλειψη κατάλληλης δομής της διοίκησης του project (2 αναφορές).

• Ανεπάρκεια ειδικών από την επιχείρηση (2 αναφορές).

• Έλλειψη ενός πρωταθλητή (2 αναφορές).

• Έλλειψη αναλυτών των επιχειρηματικών διαδικασιών (2 αναφορές).

• Αποτυχία εναρμόνισης του προσωπικού της επιχείρησης και των 

εξωτερικών συνεργατών (2 αναφορές).

• Αποτυχία στην διαδικασία μέσω του συστήματος ανάπτυξης αναφορών 

(2 αναφορές).

• Ανεπαρκής τυποποίηση (2 αναφορές).

• Αναποτελεσματική επικοινωνία (2 αναφορές).

• Αποφυγή τεχνολογικών bottlenecks (2 αναφορές).
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4.2 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυγίας (Critical Success Factors - CSF)

Η αναγνώριση των δυσκολιών (κινδύνων) που παρουσιάζουν οι επενδύσεις σε 

συστήματα ERP είναι το πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε για την 

αποδοτικότερη αξιοποίηση των επενδύσεων αυτών. Το δεύτερο βήμα είναι η 

αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και ουσιαστικά είναι η μεταστροφή τους σε 

αυτό που η βιβλιογραφία ονομάζει "Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας", δηλαδή 

ένας αριθμός παραγόντων που θα πρέπει να προσεχθούν ώστε να στεφθεί με 

επιτυχία η υλοποίηση του συστήματος ERP.

Παρά το γεγονός ότι "η εισαγωγή των συστημάτων ERP στις επιχειρήσεις ήταν 

η σημαντικότερη χρήση της Information technology στη δεκαετία του 90" 

(Davenport July-August 1998), η έρευνα για τους κρίσιμους παράγοντες που 

οδηγούν στην επιτυχημένη υλοποίηση τέτοιων συστημάτων είναι σχετικά 

περιορισμένη.

Ο Sumner (1999) σε τέσσερις περιπτώσεις που εξέτασε αναγνώρισε τους 

παρακάτω παράγοντες επιτυχίας : 1) υποστήριξη από την ανώτερα κλιμάκια της 

διοίκησης, 2) ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών ώστε να 

ταιριάξουν σε αυτό που το λογισμικό υποστηρίζει, σε συνδυασμό με την 

ελάχιστη διαμόρφωση (αλλαγή κώδικα) του λογισμικού, 3) επένδυση στην 

εκπαίδευση των χρηστών, 4) χρήση αναλυτών με γνώσεις σε θέματα διοίκησης 

και τεχνολογίας.

Οι Bingi, Sharma, και Golda (1999) προσδιόρισαν σαν κρίσιμους παράγοντες 

επιτυχίας (CSF), την προσήλωση του management, την αναδιοργάνωση των 

διαδικασιών, την ολοκλήρωση (ενοποίηση) του ERP με τα υπόλοιπα συστήματα 

της επιχείρησης, την επιλογή συμβούλων καθώς και την εκπαίδευση 

προσωπικού.

Αλλά και άλλοι συγγραφείς ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, όπως ο Reel 1999, 

οι Holland και Light 1999, οι Fitzgerald και O’Kane 1999, οι Willcocks και Sykes 

2000, παρουσιάζοντας τις απόψεις τους.

Οι Somers και Nelson (2001), ερευνώντας την βιβλιογραφία (Sumner 1999, 

Bingi, Sharma and Golda 1999, Rell 1999, Holland and Light 1999, Willcocks
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and Sykes 2000) σχετικά με υλοποιήσεις IT projects, business process 

reengineering και case studies υλοποιήσεων ERP από 110 επιχειρήσεις, 

παραθέτουν μία λίστα 22 CSF που προτείνονται από επαγγελματίες και 

ακαδημαϊκούς, απαραίτητους για την επιτυχή υλοποίηση συστημάτων ERP.

Οι Somers και Nelson υιοθετούν την οπτική των Cooper και Zmud (1990), που 

προτείνουν τις ακόλουθες έξι φάσεις στην διαδικασία υλοποίησης ενός 

συστήματος ERP: εισαγωγή (initiation), υιοθέτηση (adoption), εφαρμογή 

(adaptation), αποδοχή (acceptance), μετατροπή σε ρουτίνα (routinisation) και 

ενστάλαξη (infusion).

Οι Somers και Nelson (2001) ζήτησαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, να 

προσδιορίσουν την σημαντικότητα καθενός από τους 22 κρίσιμους παράγοντες 

επιτυχίας στην υλοποίηση του συστήματος και να προσδιορίσουν σε ποιο 

στάδιο της υλοποίησης είναι σημαντικός ο κάθε παράγοντας. Στους παρακάτω 

πίνακες συνοψίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης των Somers και Nelson. 

Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται οι κρισιμότεροι παράγοντες επιτυχίας (CSF) στις 

έξι φάσεις υλοποίησης των ERP συστημάτων και στον πίνακα 10 η κατάταξη 

των κρίσιμων παραγόντων κατά βαθμό σημαντικότητας.
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Initiation Respondents
1. Επιλογές αρχιτεκτονικής 71%
2. Ξεκάθαροι στόχοι 63%
3. Συνεργασία με τον προμηθευτή 61%
4. Υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης 61%
5. Προσεκτική επιλογή πακέτου λογισμικού 60%
Adoption
1. Προσεκτική επιλογή πακέτου λογισμικού 68%
2. Ανταγωνιστικότητα της ομάδας του project 61%
3. Χρήση της επιτροπής διοίκησης έργου 60%
4. Συνεργασία με τον προμηθευτή 60%
5. Αφιερωμένοι πόροι 59%
Adaptation
1. Διατμηματική επικοινωνία 65%
2. Διατμηματική συνεργασία 63%
3. Ανταγωνιστικότητα της ομάδας του project 63%
4. Αφιερωμένοι πόροι 60%
5. Χρήση των εργαλείων του προμηθευτή 60%
Acceptance
1. Διατμηματική επικοινωνία 64%
2. Διατμηματική συνεργασία 63%
3. Υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης 56%
4. Ανταγωνιστικότητα της ομάδας του project 55%
5. Εκπαίδευση στις νέες επιχειρηματικές διαδικασίες 53%
Routinization
1. Διατμηματική επικοινωνία 51%
2. Υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης 42%
3. Διατμηματική συνεργασία 41%
4. Συνεχής υποστήριξη από τον προμηθευτή 36%
5. Εκπαίδευση χρηστών στο λογισμικό 36%
Infusion
1. Διατμηματική επικοινωνία 39%
2. Διατμηματική συνεργασία 35%
3. Υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης 32%
4. Συνεχής υποστήριξη από τον προμηθευτή 28%
5. Συνεργασία με τον προμηθευτή 28%
Πίνακας 9 (Σημαντικότεροι κρίσιμοι παράγοντες ανά φάση υλοποίησης του συστήματος)

Στον πίνακα 9 παρατηρούμε κατά τη διάρκεια εξέλιξης της υλοποίησης του 

συστήματος την αλλαγή στο ποιοι παράγοντες θεωρούνται σημαντικότεροι. Στο 

ξεκίνημα οι πρώτοι πέντε (με σειρά σημαντικότητας) CSFs είναι : επιλογές 

αρχιτεκτονικής, ξεκάθαροι στόχοι, συνεργασία με τον προμηθευτή, υποστήριξη

Σελίδα 94



της ανώτατης διοίκησης, προσεκτική επιλογή πακέτου λογισμικού. Καθώς 

προχωρούμε στην φάση της υιοθέτησης στην οποία θα πρέπει να επενδύσουμε 

σε απαραίτητους για τις προσπάθειες της υλοποίησης πόρους, οι 

σημαντικότεροι CSFs είναι προσεκτική επιλογή πακέτου λογισμικού, 

ανταγωνιστικότητα της ομάδας του project, χρήση της επιτροπής διοίκησης 

έργου, συνεργασία με τον προμηθευτή, αφιερωμένοι πόροι. Στην φάση της 

προσαρμογής κατά την οποία το πακέτο εγκαθίσταται και γίνεται διαθέσιμο για 

χρήση οι σημαντικότεροι CSFs είναι : διατμηματική επικοινωνία, διατμηματική 

συνεργασία, ανταγωνιστικότητα της ομάδας του project, αφιερωμένοι πόροι, 

χρήση των εργαλείων του προμηθευτή. Στην φάση της αποδοχής οι πέντε πιο 

σημαντικοί παράγοντες είναι διατμηματική επικοινωνία, διατμηματική 

συνεργασία, υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης, ανταγωνιστικότητα της 

ομάδας του project, εκπαίδευση στις νέες επιχειρηματικές διαδικασίες. Όταν 

πλέον το σύστημα ERP δεν θεωρείται κάτι έξω από τα συνηθισμένα, η 

Διατμηματική επικοινωνία, η Υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης και η 

Διατμηματική συνεργασία εξακολουθούν να θεωρούνται σημαντικοί 

παράγοντες. Οι τρεις πάλι αυτοί παράγοντες θεωρούνται οι σημαντικότεροι και 

όταν πλέον το σύστημα ERP βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Θα πρέπει να 

τονίσουμε την εμφάνιση της υποστήριξης της ανώτατης διοίκησης στις πέντε 

από τις έξι φάσεις της υλοποίησης, καθώς και την εμφάνιση στους 

σημαντικότερους παράγοντες, και μάλιστα στις πρώτες θέσεις, της 

διατμηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας στις τέσσερις τελευταίες φάσεις.

Στον πίνακα 10 κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά σημαντικότητας οι 22 CSFs 

(5 = κρίσιμη, 4= πολύ υψηλή, 3 = υψηλή, 2 = μέτρια, 1 = χαμηλή). Η 

υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης θεωρείται από τους ερωτηθέντες σαν ο 

σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας, ενώ θεωρείται έκπληξη η κατάταξη στις 

δύο τελευταίες θέσεις η χρήση συμβούλων και η χρήση εργαλείων του 

προμηθευτή.
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Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας Αρ. Μέσος Τυπ. Αποκλ.
1. Υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης 4,29 1,16
2. Ανταγωνιστικότητα της ομάδας του project 4,20 1,07
3. Διατμηματική συνεργασία 4,19 1,20
4. Ξεκάθαροι στόχοι 4,15 1,14
5. Διαχείριση έργου 4,13 0,96
6. Διατμηματική επικοινωνία 4,09 1,33
7. Διαχείριση των προσδοκιών 4,06 1,37
8. Προωθητής έργου (Project champion) 4,03 1,58
9. Υποστήριξη από τον προμηθευτή 4,03 1,60

10. Προσεκτική επιλογή του λογισμικού 3,89 1,06
11. Ανάλυση και μετατροπή δεδομένων 3,83 1,27
12. Αφοσιωμένοι πόροι 3,81 1,25
13. Χρήση επιτροπής διοίκησης έργου 3,79 1,95
14. Εκπαίδευση χρηστών στο λογισμικό 3,79 1,16
15. Εκπαίδευση σε νέες επιχειρ. διαδικασίες 3,76 1,18
16. Ανασχεδιασμός επιχειρ. διαδικασιών 3,68 1,26
17. Ελάχιστη προσαρμογή του λογισμικού 3,68 1,45
18. Επιλογές αρχιτεκτονικής 3,44 1,19
19. Διοίκηση της αλλαγής 3,43 1,34
20. Συνεργασία με τον προμηθευτή 3,39 1,21
21. Χρήση εργαλείων του προμηθευτή 3,15 1,57
22. Χρήση συμβούλων 2,90 1,20

Πίνακας 10 (Η κατάταξη των κρίσιμων παραγόντων κατά βαθμό σημαντικότητας)

Οι Akkermans και Van Helden (2002) εφάρμοσαν τους 10 σημαντικότερους 

παράγοντες επιτυχίας, από την λίστα των Somers και Nelson, σε ένα case 

study από τον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, στο οποίο παρατηρήθηκε 

αρχικά μία φτωχή περίοδος απόδοσης όπου η συνέχιση του project ήταν 

αμφίβολη, ενώ στην συνέχεια ακολουθήθηκε από μία ιδιαίτερα πετυχημένη 

πορεία. Η ανάλυση του case study έδειξε ότι πράγματι το πλαίσιο παραγόντων 

των Somers και Nelson μπορούσε να προσδιορίσει τι προκάλεσε την αποτυχία 

και μετά την επιτυχία του project. Έδειξε επίσης η ανάλυση ότι όλοι οι κρίσιμοι 

παράγοντες επιτυχίας ήταν αλληλεξαρτώμενοι, δηλαδή η οι αλλαγές σε έναν 

από αυτούς επηρέαζε όλους τους άλλους έμμεσα ή άμεσα. Επιπλέον, όλοι οι 

παράγοντες επηρεάζονταν προς την ίδια κατεύθυνση, θετικά ή αρνητικά.
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01 Esteves και Pastor (2000) ανατρέχοντας την βιβλιογραφία (Clemons 1998, 

De Bruin 1997, Gibson and Mann 1997. Holland et al 1999, Stefanou 1999, 

Sumner 1999), παραθέτουν τον δικό τους κατάλογο με τους κρίσιμους 

παράγοντες επιτυχίας, που κατ’ ουσία είναι ο ίδιος με αυτόν των Somers και 

Nelson. Μάλιστα προχωρούν και στον διπλό διαχωρισμό των παραγόντων, σε 

επιχειρηματικούς και τεχνολογικούς και σε στρατηγικούς και τακτικούς (Πίνακας 

11). Σύμφωνα με την δική τους οπτική, η φύση των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται στις υλοποιήσεις ERP συστημάτων περιλαμβάνει στρατηγικές, 

τακτικές, επιχειρηματικές και τεχνολογικές πλευρές. Η επιχειρηματική πλευρά 

συνδέεται με θέματα όπως η δομή, η φιλοσοφία και οι διαδικασίες της 

επιχείρησης. Η τεχνολογική πλευρά εστιάζει σε θέματα που σχετίζονται με το 

συγκεκριμένο ERP προϊόν σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές πτυχές, όπως οι 

ανάγκες σε υλικό και λογισμικό. Η στρατηγική πλευρά σχετίζεται με ουσιώδεις 

ικανότητες που επιτυγχάνουν την αποστολή της επιχείρησης και 

μακροπρόθεσμους στόχους, ενώ η τακτική πλευρά επηρεάζει τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες με βραχυπρόθεσμους στόχους. Οι CSFs είναι 

ταξινομημένοι σύμφωνα με τον αριθμό των αναφορών που ανευρίσκονται στις 

διάφορες μελέτες της συναφούς βιβλιογραφίας και τις πλευρές στις οποίες 

διαχωρίζονται. Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης δείχνουν ότι οι επιχειρηματική 

πτυχή θωρείται σημαντικότερη από ότι η τεχνολογική. Δεδομένου της 

εξάπλωσης του συστήματος ERP σε όλη την επιχείρηση και του μεγάλου 

προϋπολογισμού του, η υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης εμφανίζεται να 

είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι παρά 

τον διαχωρισμό των παραγόντων στις τέσσερις κατηγορίες πολλοί από αυτούς 

είναι αλληλοσχετιζόμενοι.
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Επ
ιχ
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ημ

ατ
ικ

οί

Στρατηγικοί

Υποστήριξη της διοίκησης 10
Αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής 7
Καλή διοίκηση του εύρους (στόχων) του project 6
Ικανοποιητική σύνθεση της ομάδας του project 5
Ευρύς ανασχεδιασμός των επιχειρ. διαδικασιών 5
Εμπλοκή και συμμετοχή του χρήστη 3
0 ρόλος του project champion 3
Εμπιστοσύνη μεταξύ των συνεργατών 2

Τακτικοί

Αφοσιωμένο προσωπικό και σύμβουλοι 6
Καλή επικοινωνία εσωτερικά και εξωτερικά 6
Τυποποίηση σχεδίου και προγράμματος του έργου 6
Επαρκές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 5
Προληπτική αντιμετώπιση προβλημάτων 4
Κατάλληλη χρήση των συμβούλων 3
Δυνατότητα της ομάδας project για λήψη αποφάσεων 3

Τε
χν

ολ
ογ

ικ
οί

Στρατηγικοί
Επαρκής στρατηγική υλοποίησης του ERP 4
Αποφυγή προσαρμογής του λογισμικού 3
Σύγχρονη έκδοση του λογισμικού 1

Τακτικοί Επαρκής διαμόρφωση του λογισμικού 2
Επαρκής γνώση των παλαιοτέρων συστημάτων 1

Πίνακας 11 (Διαχωρισμός κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας κατά Somers και Nelson)

Στην συνέχεια θα αναφερθούμε με λεπτομέρεια στους 22 κρίσιμους παράγοντες 

επιτυχίας των Somers και Nelson, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τι αναφέρουν 

διάφοροι συγγραφείς για τον καθένα από αυτούς.

4.2.1 Υποστήριξη me ανώτατης διοίκησης

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στους 

κινδύνους και στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας υλοποίησης ERP 

συστημάτων είναι η αυξανόμενη έμφαση που δίνεται τα τελευταία χρόνια (ειδικά 

την περίοδο που τα συστήματα αυτά εξαπλώνονται ταχύτητα) στην υποστήριξη 

της ανώτατης διοίκησης και στην ύπαρξη ενός project champion (Ewusi- 

Mensah 1997, Jurison 1999, Parr και Shanks 1999, Sauer 1999, Schmidt et al 

2001, Standish 1999, Sumner 1999).

Oi Holland και Light (1999) αναφέρουν ότι η υποστήριξη της ανώτατης 

διοίκησης υποδηλώνεται από το "επίπεδο δέσμευσης του Senior Management 

στο project με όρους της δικής του εμπλοκής και επιθυμίας να κατανείμει
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πολύτιμους επιχειρησιακούς πόρους”, ενώ ο Sumner προσθέτει και την 

επιθυμία και δυνατότητα να αναλάβει τις αλλαγές στη δομή και στη φιλοσοφία 

της επιχείρησης που είναι απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση του 

συστήματος. Οι McKersie και Walton (1991) αναφέρουν ότι ο ρόλος του Top 

Management, γενικότερα σε IT θέματα, περιλαμβάνει την κατανόηση των 

δυνατοτήτων και των περιορισμών της IT, τον προσδιορισμό λογικών στόχων 

για τα IT συστήματα, την ισχυρή δέσμευση για την επιτυχή εισαγωγή αυτών των 

συστημάτων, καθώς και την μεταφορά της εταιρικής IT στρατηγικής σε όλους 

τους εργαζόμενους. Οι Ewusi-Mensah, and Ζ. Η. Przanyski (1991) εξετάζοντας 

την συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης στην υλοποίηση IT projects, αναφέρουν 

ότι πολλές περιπτώσεις ακύρωσης IT projects, συμβαίνουν όταν το senior 

management μεταβιβάζει την παρακολούθηση και τις αποφάσεις σε κρίσιμες 

στιγμές του projects, σε ειδικούς της πληροφορικής.

Οι Fitz-Gerald και Carroll (2003), τονίζοντας την απουσία από την βιβλιογραφία 

μιας ξεκάθαρης ερμηνείας του τι σημαίνει ακριβώς υποστήριξη της ανώτατης 

διοίκησης, χρησιμοποιώντας τον όρο ‘'governance - διακυβέρνηση”, 

προσπαθούν να εξετάσουν και να αποτιμήσουν τον ρόλο της ανώτατης 

διοίκησης στην υλοποίηση συστημάτων ERP. Η διακυβέρνηση (governance) 

σχετίζεται με την παροχή στρατηγικών κατευθύνσεων, σχεδίασμά και έλεγχο 

έργων και ανθρώπων και απορρέει από τους επικεφαλείς των projects (project 

governance), τους υπεύθυνους για τεχνολογίες πληροφορικής (IT governance) 

και από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη - senior executives (organizational 

governance - εταιρικής διακυβέρνησης).

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στον ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης 

(organizational governance). Υπάρχουν δύο ομάδες κλειδιά που συνιστούν την 

ανώτατη διοίκηση (top management) στις επιχειρήσεις, το διοικητικό συμβούλιο 

(board of directors) και οι διευθύνοντες σύμβουλοι (executives managers). Η 

κατανόηση από την μεριά του διοικητικού συμβουλίου των αλλαγών που 

επιφέρουν στην λειτουργία της επιχείρησης τα συστήματα ERP και τα 

συνεπακόλουθα αποτελέσματα στις καθημερινές πρακτικές, αλλά και η 

υποστήριξη του ERP project, η παροχή επαρκών πόρων, ο έλεγχος μέσω του
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συντονισμού του project και η εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού από τη 

μεριά της διοίκησης συνιστούν την πλήρη υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης 

στην υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος.

Πάνω από όλα η επένδυση σε συστήματα ERP είναι μία στρατηγική επένδυση 

και έτσι πρέπει να εξετάζεται από τη διοίκηση. Τα στρατηγικά οφέλη που 

προσφέρει όπως η υποστήριξη ανάπτυξης της επιχείρησης, η υποστήριξη 

επιχειρηματικών συμμαχιών, οι δυνατότητες που προσφέρει για επιχειρηματική 

καινοτομία, ηγεσία κόστους, διαφοροποίηση προϊόντος, δημιουργίας ή 

υποστήριξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ταυτόχρονα με την δυνατότητα 

επέκτασης σε παγκόσμιο επίπεδο και δημιουργίας εφαρμογών ηλεκτρονικού 

εμπορίου, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για άμεση εμπλοκή των ανωτέρων 

κλιμακίων της διοίκησης στην υιοθέτηση ή μη, επενδύσεων σε συστήματα ERP.

Παραδείγματος χάριν, και σύμφωνα με αυτά που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο με 

τα οφέλη των ERP συστημάτων, όταν το κόστος είναι σημαντικό στρατηγικό 

ζήτημα σε μία επιχείρηση, η επένδυση σε ERP μπορεί να είναι ένας τρόπος 

επιδίωξης στρατηγικής ηγεσίας κόστους, υπό τον όρο ότι η μείωση του κόστους 

δεν μπορεί να επιτευχθεί από άλλες επιχειρήσεις. Ωστόσο στις επιχειρήσεις 

όπου το κόστος δεν είναι κεντρικό στρατηγικό ζήτημα ή υπάρχουν πολύ λίγα 

εμπόδια - φραγμοί (barriers) στην υιοθέτηση των ERP, οι επιχειρήσεις δεν είναι 

πρόθυμες να επενδύσουν επιπλέον κεφάλαια για να δημιουργήσουν διαρκές 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ένα άλλο ζήτημα προκύπτει όταν οι managers αναζητούν υψηλότερα κέρδη. 

Τότε, επειδή η επένδυση σε ERP δεν επιφέρει σημαντική αύξηση στην 

κερδοφορία της επιχείρησης, πρέπει να κοιτάξουν πέρα από την 

παραγωγικότητα και να επικεντρωθούν στο πως τα ERP μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για άλλους στρατηγικούς στόχους όπως η θέση του 

προϊόντος στην αγορά, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση του πελάτη. Ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τα ERP για 

να αλλάξουμε γρήγορα τον τρόπο παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών, με ένα τρόπο που δεν θα μπορεί να αντιγράφει από τους
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ανταγωνιστές μας. Αυτό μπορεί να γίνει δυνατό μοχλεύοντας τα ήδη υπάρχοντα 

πλεονεκτήματα των ERP συστημάτων ή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για 

να στοχεύσουμε άλλα τμήματα της αγοράς στα οποία ο ανταγωνισμός δεν είναι 

έντονος. Το κλειδί για την βελτίωση της κερδοφορίας μπορεί να βρίσκεται 

λιγότερο στην αύξηση της παραγωγικότητας και περισσότερο στο συνδυασμό 

των οφελών των ERP συστημάτων με μία διαθέσιμη ευκαιρία στην αγορά.

To management δεν πρέπει να εμπλέκεται μόνο στη διαδικασία υλοποίησης. Η 

παρουσία του πρέπει να είναι σημαντική, πολύ πριν την υλοποίηση της 

επένδυσης, από το στάδιο ακόμη της αποδοχής ή της απόρριψης της 

επένδυσης.

Στην εργασία του ο Louise Whittaker (April 2001), τονίζοντας την σημαντικότητα 

της εμπλοκής της ανώτατης διοίκησης στην διαδικασία αξιολόγησης, γενικότερα 

των Information Technology, παρουσιάζει την "ορθή” συμπεριφορά ενός 

manager στην συζήτηση για την αξιολόγηση κάποιας επένδυσης σε τεχνολογίες 

της πληροφορικής :

1. Οι managers που αναλαμβάνουν την λαμβάνουν μέρος στην συζήτηση 

για την αποτίμηση του information technology πρέπει να είναι :

• Οικείοι στο περιβάλλον στης επιχείρησης μέσα στο οποίο θα 

λειτουργήσει το σύστημα

• Πρόθυμοι να επανεξετάσουν τις απόψεις τους σχετικά με το 

σύστημα αλλά και την ίδια την επιχείρηση

• Πρόθυμοι να αλλάξουν τις απόψεις τους

2. Στην συζήτηση για την αποτίμηση, κάθε μέθοδος ή θέμα προς συζήτηση 

πρέπει να επιτρέπεται. Η αφήγηση, με τη μορφή ιστοριών ή σεναρίων, 

πρέπει να διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται.

3. Ο τρόπος εισαγωγής νέων δεδομένων και πληροφοριών στην συζήτηση 

θα πρέπει να είναι κατάλληλος, όπως έχει καθοριστεί από τους 

managers που εμπλέκονται στην αξιολόγηση. Δεν είναι απαραίτητο η 

εισαγωγή των νέων δεδομένων να γίνεται μέσω συγκεκριμένων πλαισίων
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και δυσνόητων υπολογισμών, επειδή πολλές φορές είναι χωρίς νόημα 

και οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα.

4. Η έκφραση της διαδικασίας αποτίμησης δεν πρέπει να πάρει 

συγκεκριμένες μορφές που φαίνεται να ταιριάζουν καλύτερα με τους 

συμμετέχοντες της διαδικασίας. Η διαμαρτυρία, η διαφωνία και η ανοικτή 

συζήτηση μέσα στο πλαίσιο διαλόγου για την αποτίμηση, πρέπει όχι 

μόνο να επιτρέπονται αλλά και να ενθαρρύνονται.

5. Οι managers δεν πρέπει να απορρίπτουν μονομιάς τεχνικές και 

μεθόδους στην συζήτηση για την αξιολόγηση, αλλά μάλλον να 

επιβεβαιώνουν ότι είναι αρμόδιοι στην χρήση και στην εφαρμογή των 

τεχνικών.

6. Στην ερμηνεία της συζήτησης για την αξιολόγηση, οι managers πρέπει να 

αναζητούν μία ελάχιστη ομοφωνία αναφορικά στο τι, οι τεχνικές και οι 

μέθοδοι, μπορούν να τους πουν, αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι 

αναγκαία, μία ερμηνεία.

7. Οι managers πρέπει να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με την πρωταρχική 

σημασία του συστήματος και να τηρούν κριτική στάση σε οτιδήποτε 

θεωρείτε δεδομένο.

8. Η διαδικασία αποτίμησης πρέπει να παραμένει πάντα ανοικτή. Η 

απόφαση που πάρθηκε πρέπει να παραμένει πάντα ανοικτή για 

αναθεώρηση. Οι managers πρέπει να βεβαιώσουν ότι :

• Τα κεφάλαια για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του 

συστήματος ποτέ δεν είναι εγγυημένα

• Η αξιολόγηση είναι μία συνεχής διαδικασία σε όλο τον κύκλο ζωής 

του συστήματος

• Η υλοποίηση του συστήματος μπορεί να γίνει, αλλά και μπορεί να 

σταματήσει ή να αναθεωρηθεί

4.2.2 Project champion

Η επιτυχία τεχνολογικών καινοτομιών έχει συχνά συνδεθεί με την παρουσία 

ενός "πρωταθλητή” (champion), ο οποίος εκτελεί τις κρίσιμες λειτουργίες του 

μετασχηματισμού της ηγεσίας, διευκολύνει και προωθεί το project στους
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χρήστες (Beath 1991). Ο project champion (ή αλλιώς executive sponsor) 

παρέχει στην ομάδα που υλοποιεί το έργο στρατηγικά δεδομένα ώστε η 

επιχείρηση να εισπράξει τα αναμενόμενα οφέλη (Parr, Shanks and Darke 

1999).To άτομο αυτό κατέχει την θέση αυτή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου 

ζωής του project και πρέπει να αντιλαμβάνεται τόσο το τεχνολογικό όσο και 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναθέτοντας το ρόλο αυτό, η ανώτατη διοίκηση, σε 

κάποιο πρόσωπο με επαρκή αντίληψη ολόκληρων των επιχειρηματικών 

λειτουργικών διαδικασιών (τέτοια πρόσωπα είναι οι business managers), 

μπορεί να ελέγχει καλύτερα την υλοποίηση του προγράμματος, μιας και ο 

"πρωταθλητής” είναι ο άμεσα υπεύθυνος για αυτό, γνωρίζοντας την εξέλιξη του 

έργου (Clemons 1998). Ένα ακόμη πλεονέκτημα του να τοποθετείς στη θέση 

του "πρωταθλητή” κάποιο άτομο που βρίσκεται υψηλά στην διοικητική ιεραρχία 

της επιχείρησης έχει να κάνει με την εξουσιοδότηση που χρειάζεται για να 

υλοποιηθούν μεγάλα και σύνθετα projects (McKersie and Walton 1991), δηλαδή 

να μπορεί να πιέζει την διοίκηση (lobby management) για την εξασφάλιση των 

απαραίτητων πόρων (Standish Group International Inc 1999).

4.2.3 Εκπαίδευση του χρήστη

Η εκπαίδευση είναι ένας από τους συχνότερα εμφανιζόμενους κρίσιμους 

παράγοντες επιτυχίας στην υλοποίηση συστημάτων ERP (Bancroft et al. 1998, 

De Bruin 1997, Gibson and Mann 1998, Sumner 1999, Kale 2000).

Για να πραγματοποιηθούν σημαντικά οφέλη από τα συστήματα ERP απαιτείται 

εντατική εκπαίδευση (Wortmann 1998). Πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός 

στην εκπαίδευση που να περιλαμβάνει τόσο το τεχνικό προσωπικό, όσο και 

τους τελικούς χρήστες, το περιεχόμενο του οποίου εξαρτάται από τον τρόπο 

υλοποίησης που θα επιλεγεί. Κάποια case studies έχουν δείξει την 

σημαντικότητα της αποτελεσματικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα της 

επιχείρησης (Bancroft et al. 1998, Miller 1999, Kale 2000).

Η εκπαίδευση είναι σημαντική στην υλοποίηση συστημάτων ERP όχι μόνο 

επειδή βοηθά στην προσαρμογή των χρηστών στο νέο σύστημα, αλλά και για 

το ότι βοηθά στην προσαρμογή ολόκληρης της επιχείρησης στις αλλαγές των
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διαδικασιών που θα επιφέρει η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος. Έτσι η 

εκπαίδευση προσφέρει τουλάχιστον δύο σημαντικά πλεονεκτήματα :

• Βοηθά τους χρήστες να αποκτήσουν γνώση σχετικά με το νέο σύστημα 

πριν αυτό μπει σε λειτουργία, κάτι που μειώνει την αβεβαιότητα (κίνδυνο) 

και επιτρέπει την καλύτερη συμμετοχή στην υλοποίηση του project.

• Το γεγονός ότι ένα άτομο καλείται να εκπαιδευτεί, δημιουργεί στο άτομο 

αυτό το αίσθημα ότι η επιχείρηση ενδιαφέρεται για την εργασία του, 

μειώνοντας έτσι το αίσθημα απώλειας της δουλειάς του.

Η υλοποίηση ERP συστημάτων δημιουργεί τεράστιες απαιτήσεις για 

εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ένα από ακριβά συστατικά της υλοποίησης 

τέτοιων συστημάτων (Esteves et al 2001). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί 

εύκολα να εμπλέξει το 10 έως 20 % του ανθρώπινου δυναμικού της 

επιχείρησης. Η επιχείρηση πρέπει να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της 

εκπαίδευσης τρεις διαφορετικές ομάδες του δυναμικού της (Kale 2000):

• Το διοικητικό προσωπικό, το οποίο καταλαμβάνει θέσεις κλειδιά στα 

διάφορα τμήματα της επιχείρησης.

• Τους χρήστες κλειδιά, που σχηματίζουν τον πυρήνα των super-users 

που θα εποπτεύουν το σύστημα σε όλο τον κύκλο ζωής του, αλλά και θα 

εκπαιδεύουν άλλους τελικούς χρήστες.

• Όλους τους άλλους τελικούς χρήστες οι οποίοι θα χρησιμοποιούν το 

σύστημα σαν μέρος των καθημερινών λειτουργικών καθηκόντων τους.

Υπάρχει ακόμη μία σημαντική ομάδα που απαιτεί προσοχή, οι εκπαιδευτές. 

Πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά, μιας και στα περισσότερα projects, οι 

εκπαιδευτές επιδεικνύουν έλλειψη εμπειρίας, οι σειρές μαθημάτων ήταν 

ανεπαρκώς δομημένες, επειδή συνήθως οι εκπαιδευτές ήταν άπειροι (Bancroft, 

Seip & Sprengel 1998). Μία ακόμη αποστολή που εκτελούν οι εκπαιδευτές είναι 

η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Έτσι, είναι επίσης σημαντικό 

να αναλύσουμε το κατά πόσο διαθέτουν τις ικανότητες, το χρόνο, και τους 

πόρους για να αξιολογήσουν την εκπαίδευση (βλέπε και κεφάλαιο "χρήση 

συμβούλων).
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Ποια είναι όμως τα συστατικά στοιχεία της εκπαίδευσης που θα πρέπει να 

προσεχθούν;

Μέθοδοι εκπαίδευσης Training Methods: η εκπαίδευση μπορεί να 

περιλαμβάνει διδασκαλία μέσα σε τάξεις που παρέχονται από τον προμηθευτή 

του συστήματος ERP, ή να γίνεται μέσω του Web, διαδραστικά, ή με άλλους 

τρόπους εξ αποστάσεως μάθησης. Είναι χρήσιμο να ρωτήσουμε άλλους 

χρήστες ERP συστημάτων ποιοι εκπαιδευτικά εργαλεία αποδείχθηκαν ποιο 

χρήσιμα σε αυτούς. Ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση πρέπει να εξετάσει τι 

είδους εκπαίδευση παρέχεται από τους προμηθευτές και ποιο ποσοστό του 

συνολικού κόστος του συστήματος θα πρέπει να προϋπολογιστεί για την 

εκπαίδευση. Πολλοί προμηθευτές προτείνουν από 10 έως 15 τοις εκατό 

(McAlary 2000, Kale 2000). Κάποιοι προτείνουν περίπου 120 ώρες ανά άτομο. 

Όσα πιο πολλά επενδύονται στην εκπαίδευση τόσο πιο γρήγορα θα 

ολοκληρωθεί το project (McAlary 2000).

Οι χρήστες αρχικά εκπαιδεύονται στην χρήση του νέου συστήματος κατά την 

πιλοτική φάση του project. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να προσεχθεί 

είναι ότι μετά την αρχική εκπαίδευση, χρήστες και εκπαιδευτές πρέπει για 

κάποιο χρονικό διάστημα να δουλέψουν ο ένας δίπλα στον άλλο. Σύμφωνα με 

τις προσδοκίες των πελατών, η εκπαίδευση εκτελείται ιδανικά, 

χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα της επιχείρησης στο νέο σύστημα. 

Είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο - και με υψηλό κόστος - να βρίσκονται οι 

εκπαιδευτές για μεγάλο χρονικό διάστημα και για πολλές ώρες την ημέρα στον 

χώρο εγκατάστασης του νέου συστήματος. Συνήθως, μετά την λήξη της 

εκπαίδευσης, προσφέρονται οδηγίες για την επίλυση καθημερινών 

προβλημάτων μέσου τηλεφώνου.

Επίσης πολύ σημαντική είναι η παρουσία του υπεύθυνου εκπαίδευσης (training 

manager). Η κύρια ευθύνη του είναι όχι μόνο η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας 

των εκπαιδευτών, αλλά και η απαλλαγή του προσωπικού από τις διάφορες 

εργασίες του στον κατάλληλο χρόνο ώστε να συμμετέχει στις 

προγραμματισμένες εκπαιδευτικές περιόδους (Kale 2000).
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Προγραμματισμός εκπαίδευσης Training Schedule : η εκπαίδευση θα 

πρέπει να συγχρονίζεται με το συνολικό project της υλοποίησης. Κανονικά η 

εκπαίδευση όλων των χρηστών δεν γίνεται στο ξεκίνημα της υλοποίησης του 

συστήματος. Κάποιες επιχειρήσεις ξεκινούν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα 

αρκετούς μήνες πριν την λειτουργία του συστήματος, με συνέπεια οι 

εκπαιδευόμενοι να έχουν ξεχάσει αυτά που διδάχθηκαν την περίοδο 

ξεκινήματος της λειτουργίας του νέου συστήματος (De Bruin 1997, Welti 1999). 

Η "φτωχή" εκπαίδευση των τελικών χρηστών είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα 

προβλήματα των ERP υλοποιήσεων. Το σύστημα ERP είναι έτοιμο να 

λειτουργήσει αλλά κανείς στην επιχείρηση δεν γνωρίζει πώς να το 

χρησιμοποιήσει και να το συντηρήσει (Gupta 2000).

Σύμφωνα με τον McAlary (2000), η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινήσει το 

αργότερο, πάντα σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή, δύο βδομάδες πριν την 

έναρξη του project. Ένας τρόπος ελαχιστοποίησης των προβλημάτων που 

προκύπτουν από την χρονική υστέρηση μεταξύ της εκπαίδευσης και του 

ξεκινήματος της λειτουργίας του νέου συστήματος είναι μικρές περίοδοι 

εκπαίδευσης κατά την διάρκεια του project που ξαναφρεσκάρουν τις γνώσεις 

των εκπαιδευομένων (Kale 2000).

Σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης (περιεχόμενο) Training Curriculum : Οι

Bancroft et al. (1998) εστιάζουν στο πόσο σημαντικό είναι να ξεκινήσει το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με μία ανάλυση των αναγκών των χρηστών. Σκοπός 

αυτής της ανάλυσης είναι να γίνει αντιληπτό τι θα παρουσιαστεί και πως αυτό 

θα μεταδοθεί στους χρήστες. Από τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, η 

ομάδα που είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση μπορεί να αναγνωρίσει τον 

αριθμό και τους τύπους των εκπαιδευτικών σειρών μαθημάτων. Θα γνωρίζει τον 

αριθμό των χρηστών που θα εκπαιδευθούν, τις θέσεις, τον αριθμό ημερών που 

θα διαρκεί κάθε σειρά μαθημάτων, τον αριθμό των μαθημάτων που θα 

παραδοθούν και τον αριθμό των εκπαιδευτών που θα χρειαστούν.

Κατά γενική ομολογία αυτό που διαφαίνεται σε σχέση με την εκπαίδευση σε ένα 

σύστημα ERP είναι ότι η εκπαίδευση δεν είναι τεχνολογική αλλά μάλλον πρέπει 

να αναπτύσσει την ικανότητα του να γίνει αντιληπτό, η συνεπαγόμενη ροή 

πληροφοριών μέσα στην ίδια την επιχείρηση που προσφέρει το ίδιο το σύστημα
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(Wheatley 2000). Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση σε ένα νέο σύστημα ERP δεν 

στοχεύει μόνο στην εκμάθηση του συστήματος, αλλά και στην κατάδειξη και 

κατανόηση των νέων διαδικασιών και στην κατανόηση της ολοκλήρωσης της 

επιχείρησης μέσα από το σύστημα αυτό - πως δηλαδή η εργασία ενός 

εργαζόμενου επηρεάζει την εργασία των υπολοίπων (Krammegaard and Moller 

2000, Wheatley 2000). Η υλοποίηση ενός συστήματος ERP επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στη επιχείρηση. Όταν ρωτήθηκαν οι επιχειρήσεις τι θα 

επιθυμούσαν να αλλάξουν αν ξαναεγκαταστούσαν το σύστημα, οι περισσότερες 

απάντησαν ότι θα είχαν προσφέρει μεγαλύτερη εκπαίδευση στους 

εργαζόμενους σχετικά με τις αλλαγές που προσφέρει το νέο σύστημα στην 

επιχείρηση καθώς και στην χρήση του συστήματος (Krammegaard and Moller 

2000).

Οι Bancroft et al. (1998 p. 138) επισημαίνουν ότι οι χρήστες πρέπει να είναι 

ενήμεροι για τις επιχειρηματικές ανάγκες που οδηγούν σε αλλαγή, όπου ο όρος 

αλλαγή αναφέρεται στις ανασχεδιασμένες διαδικασίες που συνδέονται με το νέο 

σύστημα ERP και το νέο τρόπο λειτουργίας. Οι περισσότεροι σύμβουλοι 

επιχειρήσεων προτείνουν ότι οι τελικοί χρήστες πρέπει να εκπαιδεύονται 

χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα παραμετροποιημένο σύμφωνα με τις ανάγκες 

της επιχείρησης καθώς αυτό παρέχει μία καλύτερη και γρηγορότερη 

προσαρμογή σε αυτό που θα συναντήσουν στη φάση της πραγματικής 

λειτουργίας του συστήματος.

Άλλη μία σημαντική πτυχή είναι η υποχρέωση (commitment) των χρηστών στην 

εκπαίδευση. Οι Axtell και Maitlis (1997) αναφέρουν ότι αν νέες δεξιότητες 

πρέπει να μεταφερθούν στον χώρο εργασίας, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 

νιώσουν ότι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι σχετικό με τις εργασίες τους, 

και ότι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν ότι θα έχουν μάθει. Έτσι, είναι 

σημαντικό στην αρχή του εκπαιδευτικού προγράμματος να εξηγηθεί στους 

χρήστες ποιοι είναι οι στόχοι και τα οφέλη της εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση εκπαίδευσης Training Evaluation : σύμφωνα με τον Brinkerhoff 

(1998) μία καλή αξιολόγηση της εκπαίδευσης θα είναι ικανή να αποδεικνύει ότι 

το πρόγραμμα :

• Στοχεύει σε σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη
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• Λειτουργεί ομαλά και αποδοτικά και το απολαμβάνουν οι συμμετέχοντες

• Επιτυγχάνει σημαντικές δεξιότητες, γνώσεις και αλλαγές νοοτροπίας

• Χρησιμοποιεί τον καλύτερα διαθέσιμο και αποδοτικό σε σχέση με το 

κόστος σχεδίασμά

• Χρησιμοποιείται αποδοτικά στην εργασία

• Παρέχει πολύτιμα και αποδοτικά σε σχέση με το κόστος οφέλη στην 

επιχείρηση

Οι Esteves, Pastor και Casanovas (2002), αναφέροντας μοντέλα αξιολόγησης 

της εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο project όσο και σε επίπεδο επιχείρησης, 

προτείνουν ένα δικό τους πλαίσιο ελέγχου και αξιολόγησης της εκπαίδευσης σε 

συστήματα ERP, που βασίζεται στο μοντέλο του Kirkpatrick (1998) και στη δομή 

της εκπαίδευσης που προτείνεται από τον Nickols (2000).

4.2.4 Διαγείριση των προσδοκιών

Η αποτυχία των πληροφοριακών συστημάτων έχει οριστεί σαν "η αδυναμία 

ενός πληροφοριακού συστήματος να ικανοποιήσει τις προσδοκίες μιας 

συγκεκριμένης ομάδας συμμετεχόντων - stakeholders (Κ. Lyytinen and R. 

Hirschheim 1987 p. 263), ενώ η επιτυχημένη διαχείριση των προσδοκιών των 

χρηστών έχει βρεθεί ότι συνδέεται με την επιτυχή υλοποίηση πληροφοριακών 

συστημάτων (Μ. J. Ginzberg 1981). Οι προσδοκίες μιας επιχείρησης μπορεί να 

ξεπερνούν τις δυνατότητες ενός συστήματος. Τα συστήματα ERP μπορεί να 

αποτύχουν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες, ανεξάρτητα αν έχουν προσφέρει 

θετικά αποτελέσματα στην επιχείρηση, αν ο προμηθευτής των συστημάτων 

αυτών μεγαλοποιήσει τις δυνατότητες τους. Η προσεκτική εξέταση της μέτρησης 

της επιτυχίας ενός συστήματος καθώς και η διαχείριση των προσδοκιών για το 

σύστημα από τον υπεύθυνο υλοποίησης του ERP project είναι πολύ σημαντικά 

ζητήματα (L. Marion, L. 1999). Η διαχείριση των προσδοκιών έχει σημαντική 

επίδραση σε όλα τα στάδια υλοποίησης του συστήματος (J. A. Hoffer, J. F. 

George, and J. S. Valacich 1998).
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4.2.5 Συνεργασία προμηθευτή / πελάτη

Η συνεργασία μεταξύ πελάτη και προμηθευτή συστημάτων ERP είναι ζωτικής 

σημασίας για επιτυχή ERP projects (Stackpole 1999). ;Έρευνες έχουν δείξει ότι 

ένα καλύτερο ταίριασμα μεταξύ του προμηθευτή του λογισμικού και της 

επιχείρησης που το χρησιμοποιεί συνδέεται θετικά με την επιτυχή εγκατάσταση 

του λογισμικού (Janson and Subramanian 1996) και ότι οι επιχειρήσεις πρέπει 

να μεγιστοποιήσουν την συμβατότητα τους με τους προμηθευτές τους (Thong, 

Yap and Raman 1994). Η σχέση μεταξύ του αγοραστή του λογισμικού και του 

προμηθευτή πρέπει να είναι στην φύση της στρατηγική, με τον προμηθευτή να 

προσπαθεί να προάγει την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της 

επιχείρησης. Στην μελέτη τους οι Willcocks και Sykes (April 2000) 

αναγνωρίζουν την συνεργασία με τον προμηθευτή σαν ένα κρίσιμο παράγοντα 

απαραίτητο για την επιτυχία του ERP συστήματος.

4.2.6 Χρήση εργαλείων ανάπτυξης του προμηθευτή

Υπάρχουν ενδείξεις ότι γρήγορες τεχνολογίες υλοποίησης και προγράμματα 

που παρέχονται από τους προμηθευτές μπορούν να μειώσουν σημαντικά το 

κόστος και το χρόνο που απαιτούνται σε ERP projects. Ένας επιπρόσθετος 

στόχος των εργαλείων υλοποίησης είναι η μεταφορά γνώσης σε σχέση με την 

χρησιμοποίηση του λογισμικού, η κατανόηση των διαδικασιών μέσα στην 

επιχείρηση και η αναγνώριση των καλύτερων πρακτικών (best practices). Οι 

επιταχυντές που παρέχονται από τον προμηθευτή περιλαμβάνουν εργαλεία 

μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών που συνδέουν επιχειρηματικά 

μοντέλα με το λογισμικό, πρότυπα για συγκεκριμένες επιχειρηματικές 

πρακτικές. Οι προμηθευτές μπορούν επίσης προσφέρουν σε ένα ενιαίο πακέτο 

και το απαραίτητο hardware, ή να προσφέρουν ένα συνδυασμό λογισμικού, 

υπηρεσιών και υποστήριξης (Gill 1999).
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4.2.7 Προσεκτική επιλογή του κατάλληλου πακέτου λογισμικού

Στην επιλογή του κατάλληλου πακέτου λογισμικού εμπλέκονται σημαντικές 

αποφάσεις που αφορούν στον προϋπολογισμό, στα χρονοδιαγράμματα και 

στους στόχους της επιχείρησης. Η επιλογή του σωστού πακέτου λογισμικού, 

που ταιριάζει καλύτερα στις διαδικασίες και στις ανάγκες για πληροφόρηση της 

επιχείρησης, μεγιστοποιεί τις πιθανότητες για επιτυχημένη υλοποίηση και 

χρήση και μάλιστα με την μικρότερη δυνατή τροποποίηση (Janson and 

Subramanian 1996). Η λάθος επιλογή λογισμικό μπορεί να σημαίνει δέσμευση 

σε αρχιτεκτονική και εφαρμογές που δεν ταιριάζουν στους επιχειρηματικούς 

στρατηγικούς στόχους (Robinson and Dilts 1999) ή στις επιχειρηματικές 

διαδικασίες.

Οι Bemroider και Koch (2000), στην εργασία τους για τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά στην διαδικασία επιλογής συστημάτων ERP μεταξύ μικρών, 

μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, παρουσιάζουν τις διαφορές στα κριτήρια 

που χρησιμοποιούνται για την λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή του 

κατάλληλου λογισμικού. Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται στον πίνακα 

12.

Αυτό που παρατηρούμε στα αποτελέσματα είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις 

θεωρούν τα περισσότερα από αυτά τα κριτήρια πολύ σημαντικότερα σε σχέση 

με τις μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε δηλαδή οι μεγάλες επιχειρήσεις 

με την επιλογή του λογισμικού να επιδιώκουν εντονότερα να ικανοποιήσουν τον 

πελάτη, να βελτιώσουν τις διαδικασίες, να αυξήσουν την ευελιξία τους, να 

βελτιώσουν τις καινοτόμες δυνατότητες τους, ενώ οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις επιλέγουν λογισμικό που εγκαθίσταται γρήγορα, έχει 

προσαρμοστικότητα και ευελιξία, είναι ανεξάρτητο από τα λειτουργικά 

συστήματα, χωρίς να θεωρούν το όνομα του προμηθευτή ιδιαίτερα σημαντικό 

κριτήριο στην επιλογή.
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Αύξηση ικανοποίησης 
πελάτη

Μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις 26,3 42,1 26,3 5,3

Μεγάλες επιχειρήσεις 45,4 35,1 14,4 5,2

Βελτίωση διαδικασιών
Μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις 31,6 47,4 21,1 ο,ο

Μεγάλες επιχειρήσεις 52,0 40,8 6,1 1,0

Αύξηση ευελιξίας 
επιχείρησης

Μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις 31,6 42,1 21,1 5,3

Μεγάλες επιχειρήσεις 49,0 38,8 9,2 3,1
Βελτίωση καινοτόμων 
δυνατοτήτων

Μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις 11,8 29,4 52,9 5,9

Μεγάλες επιχειρήσεις 20,6 40,2 29,9 9,3

Οδηγίες από εταιρία 
συμβούλων

Μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις 10,5 21,1 10,5 57,9

Μεγάλες επιχειρήσεις 24,2 18,9 15,8 41,1

Ανάγκες πελατών και 
προμηθευτών

Μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις 5,3 10,5 26,3 57,9

Μεγάλες επιχειρήσεις 12,4 20,6 27,6 39,2

Μικρός χρόνος 
υλοποίησης

Μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις 36,8 57,9 5,3 0,0

Μεγάλες επιχειρήσεις 29,9 51,5 13,4 5,2

Προσαρμοστικότητα και 
ευελιξία του λογισμικού

Μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις 68,4 26,3 5,3 0,0

Μεγάλες επιχειρήσεις 49,5 44,3 5,2 1,0

Ανεξαρτησία από 
λειτουργικά συστήματα

Μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις 15,8 26,3 52,6 5,3

Μεγάλες επιχειρήσεις 30,9 39,2 23,7 6,2

Διεθνικότητα του 
λογισμικού

Μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις 31,6 10,5 26,3 31,6

Μεγάλες επιχειρήσεις 37,8 30,6 19,4 12,2

Καλή υποστήριξη
Μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις 42,1 57,9 0,0 ο,ο

Μεγάλες επιχειρήσεις 58,8 37,1 4,1 ο,ο

Θέση του προμηθευτή 
στην αγορά

Μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις 16,7 55,6 11,1 16,7
Μεγάλες επιχειρήσεις 35,1 48,5 14,4 2,1

Πίνακας 12 (χαρακτηριστικά της διαδικασίας επιλογής συστημάτων ERP)

Οι διαφορές όμως στην διαδικασία επιλογής δεν σταματούν εδώ. Στις μεγάλες 

επιχειρήσεις η απόφαση για την επιλογή λογισμικού είναι πολύ συχνότερα 

απόφαση του ανώτατου management σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις. Η 

ενεργή συμμετοχή του ανώτατου management στην διαδικασία λήψης 

απόφασης δείχνει και τον κυρίαρχο ρόλο των ανώτατων διευθυντών στις
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μεγάλες επιχειρήσεις. Διαφορές επίσης παρουσιάζονται στον τρόπο συλλογής 

πληροφοριών για τα διάφορα συστήματα ERP που θα οδηγήσουν στην τελική 

επιλογή καθώς και στις μεθόδους αξιολόγησης των χρησιμοποιούνται.

Γενικά θα λέγαμε ότι επιδιώκεται από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να 

επιλεγούν λύσεις που θα εφαρμοστούν σε λιγότερο χρόνο και με μικρότερο 

κόστος.

4.2.8 Project management

Ενώ πολλοί στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων θεωρούν την 

διαχείριση ενός έργου (project management) σαν κάτι το οξύμωρο, η 

σημαντικότητα της σε IT projects είναι καλά τεκμηριωμένη με πληθώρα 

μεθοδολογιών και εργαλείων διαχείρισης. Οι δραστηριότητες του project 

management καλύπτουν χρονικά όλο τον κύκλο ζωής του project (Hoffer, 

George, and Valacich 1998). Η προσέγγιση όμως που υποδηλώνει ότι ο 

σχεδιασμός και ο έλεγχος σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του project, όπως το 

μέγεθος και η δομή του, δεν φαίνεται να επαρκεί. Η πληθώρα συνδυασμών 

software και hardware και τα μυριάδες θέματα που αφορούν την επιχείρηση και 

το ανθρώπινο δυναμικό, απαιτούν νέες δεξιότητες στο project management 

(Ryan 1999). Επιπρόσθετα προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν όταν το 

πεδίο δράσης (scope) του project είναι ευρύ και ιδιαίτερα φιλόδοξο. 

Παραδείγματος χάριν η ελάχιστη προσαρμογή (customization) του project είναι 

μία κρίσιμη προσέγγιση στην σωστή διαχείριση του πεδίου δράσης. Οι πολλοί 

κίνδυνοι που ενυπάρχουν κατά την υλοποίηση ενός συστήματος ERP 

υποδηλώνουν την ανάγκη για πολλαπλά εργαλεία management και για 

μεθοδικό σχεδίασμά και έλεγχο των αποτελεσμάτων (Applegate, McFarlan and 

McKenny 1999).

Οι Gunson και De Blasis, παρουσιάζουν την εξέλιξη του project management σε 

έργα υλοποίησης συστημάτων ERP την δεκαετία που πέρασε. Στην παρακάτω 

εικόνα φαίνεται το πέρασμα από την κλασική προσέγγιση του προσδιορισμού 

των καθηκόντων, των πόρων, των καθυστερήσεων και την χρήση εργαλείων 

όπως το Gantt Chart και το Critical Path, σε νεώτερες, ανακαινισμένες τεχνικές 

όπως το Coaching, Communication, Knowledge Management κ.λ.π.,
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απαραίτητες πλέον για την επιτυχή υλοποίηση ενός συστήματος ERP και για τη 

δημιουργία ενός κλίματος συνεχούς βελτίωσης.

Project Management

•Tasks
•Resources
•Delays
•Costs
•Measurement 
•Corrective actions 
•Reporting 
·(Gantt chart) 
•(Critical Path)

•Best practicesBenchmarking 
•Reengineering
•Business process documentation 
•What if scenarios (Project slippage) 
*80,'20
•Communication
• Accompanying of change / Coaching 
•Conflict anticipation/resolution

• Post mortem 
analysis

• Post Live 
management

• Knowledge 
management

V

<>
Early 1990s Mid 1990s Early 2000’s

ERP Project Implementation

Figure 1: Evolution of ERP Implementation Project Management, 
from early 1990% to early 2000s

Εικόνα 15 (Εξέλιξη του project management στην υλοποίηση συστημάτων ERP)

Ο Alleman (2002) αναφέρεται στα προβλήματα που παρουσιάζει η normal 

science (η κλασσική επιστήμη και η επίλυση τυπικών προβλημάτων 

ονομάστηκαν "normal science” από τον Kuhn 1962) οπτική του project 

management σε θέματα που άπτονται στην υλοποίηση ERP συστημάτων. Το 

μοντέρνο project management είναι ιδιαίτερα επηρεασμένο από την πεποίθηση 

ότι η διαδικασία του project management μπορεί να βελτιωθεί από 

επιστημονικές μεθόδους. Αυτές περιλαμβάνουν τις πεποιθήσεις που 

δημιουργούν τον μύθο ότι :

• Αναμφίβολες επενδυτικές ευκαιρίες με ένα σαφή σκοπό, αρχή, διάρκεια, 

και τέλος μπορούν να αναγνωριστούν νωρίς σε ένα project.
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• Χαμηλά κόστη ευκαιρίας υπάρχουν για κάθε επιχειρηματική ή 

τεχνολογική απόφαση, και στις περισσότερες περιπτώσεις με μία 

αναστρέψιμη διαδικασία.

• Εφικτά, κατάλληλα και αποδεκτά χαρακτηριστικά των projects μπορούν 

να αναγνωριστούν.

• Ακριβείς προβλέψεις της διάρκειας του project και των απαιτούμενων 

πόρων είναι δυνατές μόλις οι απαιτήσεις έχουν προσδιοριστεί.

• Οι συνέπειες των χειρότερων σεναρίων μπορούν εκ των προτέρων να 

προσδιοριστούν.

• Η αποτυχία ενός project οφείλεται στη έλλειψη ικανοτήτων παρά στην μη 

εφικτότητα, ακαταλληλότητα, ή στην μη αποδοχή αυτής της επιλογής.

Αυτή είναι η οπτική της κανονικής επιστήμης (normal science) για το project 

management. Στον χώρο όμως των ERP συστημάτων μπορεί να 

αντικατασταθεί από μία άλλη οπτική, την Post-Normal science (η μετα-κανονική 

επιστήμη παραδέχεται ότι υπάρχει υψηλή αβεβαιότητα σε ένα σύστημα, 

αυξάνοντας την βαρύτητα των αποφάσεων και εμπλέκοντας όλους όσους από 

τους συμμετέχοντες μπορούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα και την αξιοπιστία 

των συμπερασμάτων - Funtowicz και Ravetz 1992), στην οποία υπάρχουν :

• Υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του project.

• Πολλές διαφωνίες σχετικά με τις αξίες και τις προσδοκίες.

• Υψηλή βαρύτητα των αποφάσεων με αναστρέψιμες συνέπειες.

• Ανάγκη λήψης επειγουσών αποφάσεων με ανεπαρκή πληροφόρηση.

• Αποτελέσματα που επηρεάζουν μεγάλες ομάδες ατόμων άμεσου 

ενδιαφέροντος.

Όλα αυτά φυσικά δεν σημαίνουν ότι το μοντέλο της normal science είναι 

ακατάλληλο, απλά ένα τέτοιο μοντέλο είναι εφαρμόσιμο μόνο όταν υπάρχει 

μικρή αβεβαιότητα και η σημαντικότητα των αποφάσεων είναι χαμηλή.

Για την διαχείριση λοιπόν ενός ERP project πρέπει να χρησιμοποιούνται 

ευκίνητες (agile) μέθοδοι που μπορούν να αντληθούν από την Venture 

Capitalist προσέγγιση παρά από την IT Mangers προσέγγιση. Αυτές οι μέθοδοι 

περιλαμβάνουν :
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1) Staged Investments - το κεφάλαιο πρέπει να συντηρείται. Αναπτύσσοντας 

όλα τα χαρακτηριστικά του ERP project με την μία, για να κερδίσουμε τα 

οφέλη και την υποδομή, δεν είναι μία καλή Venture Capital απόφαση.

• Διαφορετικά projects έχουν διαφορετικές απαιτήσεις χρηματοροών 

συνεπώς και διαφορετικές απαιτήσεις ανάπτυξης.

• Οι επενδύσεις κεφαλαίου πρέπει να κινούνται σε κατευθύνσεις με 

αποδεκτές ή χαμηλές απαιτήσεις χρηματοροών.

• Η αναλογία κινδύνου / ανταμοιβής πρέπει να είναι λογική με τις 

απαιτήσεις για επένδυση κεφαλαίου.

2) Managed Risk - όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να μοιράζονται τον κίνδυνο.

• Η πληρωμή του προμηθευτή και οι πληρωμές που αφορούν την 

ολοκλήρωση του συστήματος πρέπει να είναι συνδεδεμένες με την 

επίτευξη πραγματικών λειτουργιών και όχι απλά να βασίζονται σε 

χρονικά ορόσημα.

• Οι αμοιβές του ανώτατου management πρέπει να βασίζονται στην 

επιτυχημένη παράδοση συστατικών του project με ένα αυξανόμενο, 

επαναληπτικό τρόπο που μετρά την αξία που προστίθεται στην 

επιχείρηση.

3) It’s the people stupid - η σύνθεση των συμμετεχόντων είναι "ο” κρίσιμος 

παράγοντας επιτυχίας. Είναι καλύτερα να έχουμε μία σωστή ομάδα με μία 

μέτρια ιδέα από μία λάθος ομάδα με καλή ιδέα.

4.2.9 Επιτροπή διοίκηση έργου

Για να κάνουμε μία επένδυση σε ERP επιτυχημένη, είναι απαραίτητο να 

σχηματίσουμε μία οργανωτική επιτροπή ή μία ομάδα από "superusers” 

(Sumner 1999). Η σύνθεση ενός project management με μία οργανωτική 

επιτροπή που αποτελείται από μέλη της διοίκησης από διάφορα τμήματα της 

επιχείρησης, από αντιπροσώπους της διαχείρισης του έργου και από τελικούς 

χρήστες που βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με το σύστημα, είναι ένα 

αποτελεσματικό μέσο που εξασφαλίζει την κατάλληλη εμπλοκή (Chimni 2000). 

Μία οργανωτική επιτροπή επιτρέπει στο ανώτατο management να ελέγχει
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άμεσα την διαδικασία λήψης αποφάσεων της ομάδας που υλοποιεί το project 

έχοντας δικαιώματα επικύρωσης και έγκρισης όλων των σημαντικών 

αποφάσεων, εξασφαλίζοντας έτσι ότι υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων (Whitten και Bentley 1998).

4.2.10 Χρήση των συμβούλων

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συμβούλους ώστε να διευκολύνουν την 

διαδικασία υλοποίησης του project. Οι σύμβουλοι μπορεί να έχουν εμπειρία σε 

συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους, επαρκείς γνώσεις σε συγκεκριμένα 

υποσυστήματα, και μπορούν ίσως καλύτερα να επιλέξουν το κατάλληλο πακέτο 

λογισμικού που θα λειτουργήσει καλύτερα για μία δεδομένη επιχείρηση (Piturro 

1999). Οι σύμβουλοι μπορούν να εμπλακούν σε διάφορα στάδια της 

υλοποίησης : να εκτελέσουν την ανάλυση των απαιτήσεων της επιχείρησης, να 

επιλέξουν το καταλληλότερο πακέτο και να διαχειριστούν την υλοποίηση (Thong 

, Yap. και Raman 1994). Ενώ οι γνώμες ποικίλουν σχετικά με το τι θα μπορούν 

να ελέγχουν τρίτα πρόσωπα, η επιχείρηση είναι αυτή που θα πρέπει να έχει τον 

έλεγχο και την ευθύνη σε όλες τις φάσεις του project (Cooke και Peterson 

1998).

4.2.11 Ελάχιστη ποοσαρυονή και Ανασγεδιασιιός των επιγειοηυατικών 
διαδικασιών

Αν και η βιβλιογραφία αναφέρει αυτούς τους δύο παράγοντες ξεχωριστά, θα 

τους εξετάσουμε μαζί, μιας και φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους περισσότερο 

από οποιοδήποτε άλλο κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Η αλληλεξάρτηση τους 

σχετίζεται με την κατηγορία υλοποίησης που θα επιλέξουμε για το σύστημα 

ERP.

Οι Parr και Shanks (2000) αναφέρουν τις τρεις κατηγορίες υλοποιήσεων ERP 

συστημάτων, την περιεκτική (Comprehensive), την μέση οδό (Middle-road) και 

την Vanilla. Κάθε υλοποίηση ταξινομείται σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες 

από ένα συνδυασμό των παρακάτω χαρακτηριστικών: εύρος υλοποίησης 

(Physical scope), εύρος ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR
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scope), στρατηγική υλοποίησης των υποσυστημάτων (Module implementation 

strategy), τεχνικό εύρος (Technical scope) και κατανομή πόρων (Resource 

allocation).

Η κατηγορία Comprehensive αντιπροσωπεύει την πιο φιλόδοξη προσέγγιση 

υλοποίησης. Συνήθως επιλέγεται από πολυεθνικές επιχειρήσεις και το σύστημα 

που εγκαθίσταται, πολλές φορές σε διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει όλα τα 

διαθέσιμα υποσυστήματα, ενώ το εύρος των επιχειρηματικών ανασχεδιασμών 

είναι πολύ μεγάλο. Το κόστος είναι υψηλό (δεκάδες εκατομμύρια δολάρια) και ο 

χρόνος υλοποίησης μπορεί να φτάσει τα επτά χρόνια.

Η κατηγορία Middle-road, όπως το υποδηλώνει και το όνομα της, βρίσκεται 

ανάμεσα στην Comprehensive και στην Vanilla υλοποίηση. Συνήθως το 

σύστημα εγκαθίσταται σε διάφορες τοποθεσίες και περιλαμβάνονται μόνο οι 

κύριες λειτουργίες του. Το εύρος του ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών 

διαδικασιών είναι αρκετά μεγάλο, ο χρόνος υλοποίησης μπορεί να διαρκέσει 3 - 

5 χρόνια και το κόστος να φτάσει μερικά εκατομμύρια δολάρια.

Η κατηγορία Vanilla είναι η λιγότερο φιλόδοξη και λιγότερο επικίνδυνη 

προσέγγιση στην υλοποίηση ενός συστήματος ERP. Η εγκατάσταση γίνεται σε 

μία τοποθεσία και ο αριθμός των πιθανών χρηστών υπολογίζεται σε λιγότερο 

από εκατό. Εγκαθίστανται μόνο οι κύριες λειτουργίες του συστήματος, ενώ ο 

ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών είναι ο άκρως απαραίτητος 

ώστε να γίνει πλήρη εκμετάλλευση του συστήματος, ευθυγραμμίζοντας 

ουσιαστικά τις επιχειρηματικές διαδικασίες με το σύστημα ERP, παρά 

τροποποιώντας το σύστημα ώστε να αντανακλά μοναδικές διαδικασίες της 

επιχείρησης.

Για τα χαρακτηριστικά τώρα, το εύρος της υλοποίησης σχετίζεται με το αν η 

υλοποίηση θα γίνει σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες, καθώς και με τον αριθμό 

των χρηστών του συστήματος. Η στρατηγική υλοποίησης των υποσυστημάτων, 

αναφέρεται στον τρόπο εγκατάστασης του συστήματος, που περιλαμβάνει δύο 

επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι η σταδιακή εγκατάσταση των υποσυστημάτων 

(module by module), που ενέχει μικρότερο κίνδυνο αλλά μεγαλύτερες ανάγκες 

σε πόρους. Η δεύτερη επιλογή κατά την οποία τα υποσυστήματα εγκαθίστανται 

ταυτόχρονα, είναι πιο επικίνδυνη αλλά και λιγότερο χρονοβόρα. Το
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χαρακτηριστικό της κατανομής πόρων αναφέρεται στο ύψος του 

προϋπολογισμού και στην διάρκεια υλοποίησης του project.

Το τέταρτο χαρακτηριστικό που αναφέρεται είναι αυτό του εύρους 

ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών. Ένα από τα προβλήματα 

που σχετίζονται με την εγκατάσταση πακέτων λογισμικού είναι η μη 

συμβατότητα των χαρακτηριστικών τους με τις ανάγκες της επιχείρησης για 

πληροφόρηση και με τις επιχειρηματικές διαδικασίες (Janson, και Subramanian 

1996). Για να πετύχουμε τα μεγαλύτερα οφέλη που παρέχονται από το 

σύστημα, επιβάλλεται να ευθυγραμμιστούν οι επιχειρηματικές διαδικασίες με το 

ERP. Η βιβλιογραφία για τα ERP αναφέρει ότι ένα σύστημα ERP από μόνο του 

δεν μπορεί να βελτιώσει την επιχειρηματική απόδοση εκτός αν η επιχείρηση 

αναδομήσει τις διαδικασίες της (Bingi, Sharma, και Godla 1999). Στην επιδίωξη 

μας να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της επένδυσης σε ERP, ο 

συμπληρωματικός ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών υπόσχεται 

υψηλότερη απόδοση (return on investment), αλλά επίσης αυξάνεται η 

πολυπλοκότητα, ο κίνδυνος και το κόστος του project (Kirchmer 1998). Αυτό 

που δεν είναι ξεκάθαρο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ο ανασχεδιασμός 

προηγείται ή έπεται της υλοποίησης του συστήματος. Κάποιες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τα ERP συστήματα ώστε να προωθήσουν τον ανασχεδιασμό 

των διαδικασιών (Martin και Cheung 2000), ενώ άλλες επιχειρήσεις 

ανασχεδιάζουν τις διαδικασίες τους κατά την διάρκεια της υλοποίησης του 

συστήματος. Μία μελέτη σε 220 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που υλοποίησαν το 

σύστημα της SAP, έδειξε ότι ο ανασχεδιασμός των επιχειρήσεων κατά την 

διάρκεια της υλοποίησης είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος για την βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης (Chemical Marketing Reporter 1996). 

Παρόλη την αναγκαιότητα του ανασχεδιασμού των διαδικασιών, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα των Parr και Shanks δήλωσαν ότι δεν είναι 

διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε μία μεγάλη αλλαγή στις διαδικασίες της 

επιχείρησης, επιλέγοντας για αυτόν τον λόγο την Vanilla υλοποίηση του 

συστήματος.

Το τελευταίο χαρακτηριστικό αναφέρεται στην προσαρμογή (customization) του 

συστήματος, δηλαδή στην μετατροπή του κώδικα του συστήματος. Σαν ένας
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σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή υλοποίηση ενός συστήματος ERP 

θεωρείται η ελάχιστη δυνατή προσαρμογή του συστήματος. Σε μία έρευνα 

σχετικά με τις πολιτικές προσαρμογής των ERP συστημάτων, το 41% των 

επιχειρήσεων ανασχεδίασε τις διαδικασίες της ώστε να ταιριάξουν στο σύστημα, 

το 37% επέλεξε εφαρμογές που ταιριάζουν στις διαδικασίες της κάνοντας 

ελάχιστες μετατροπές στον κώδικα, ενώ μόνο το 5% προσάρμοσε τις 

εφαρμογές ώστε να ταιριάζουν στις διαδικασίες της (Davis 1998). Επειδή οι 

προσαρμογές του λογισμικού συνήθως συνδέονται με την αύξηση των κοστών 

των πληροφοριακών συστημάτων, την επιμήκυνση του χρόνου υλοποίησης και 

την αδυναμία να επωφεληθούμε από την συντήρηση και τις αναβαθμίσεις του 

προμηθευτή (Janson και Subramanian 1996), η προσαρμογή θα πρέπει να 

γίνεται όταν μόνο είναι ουσιώδης (Appleton 1997), ή όταν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα προέρχεται από μη τυποποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες 

(Escalle και Cotteleer 1999). Ο (July-August 1998) αναφέρει το παράδειγμα της 

Compaq Computer, που για να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, 

κατά την διάρκεια υλοποίησης ενός συστήματος ERP αποφάσισε να γράψει το 

δικό της πρόγραμμα (φυσικά στην γλώσσα προγραμματισμού που 

χρησιμοποιούσε και ο προμηθευτής του ERP) για τις εφαρμογές της πρόβλεψης 

των πωλήσεων και τις διαχείρισης των παραγγελιών. Πολλές επιχειρήσεις που 

προσάρμοσαν τα συστήματα τους (και σε κάποιες περιπτώσεις αυτά δεν 

λειτούργησαν όπως αναμένονταν) τελικά κατάλαβαν ότι αυτές οι τροποποιήσεις 

δεν ήταν αναγκαίες. Συνήθως ο σχεδιασμός για αλλαγές στο λογισμικό γινόταν 

κατά τα πρώτα στάδια της υλοποίησης, όταν οι λειτουργίες και οι δυνατότητες 

του λογισμικού δεν ήταν ακόμη κατανοητές. Αργότερα όταν καταλάβαιναν το 

λογισμικό, ανακάλυπταν τρόπους υλοποίησης του συστήματος που κάλυπταν 

τις ανάγκες τους χωρίς να χρειάζονται οι μετατροπές (Markus, Axline, Petrie και 

Tanis 2000). Η διοίκηση έχει την τελευταία λέξη στο αν θα αλλάξει τις 

διαδικασίες ώστε να ταιριάζουν στο σύστημα ή το σύστημα ώστε να ταιριάζεις 

τις διαδικασίες.
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4.2.12 Ανάλυση και μετατροπή δεδομένων

Μία βασική απαίτηση για την αποτελεσματικότητα των ERP συστημάτων είναι η 

διαθεσιμότητα και η επικαιρότητα επακριβών δεδομένων. Προβλήματα 

δεδομένων μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις στην 

υλοποίηση του συστήματος, και συνεπώς, η διαχείριση των δεδομένων που 

εισάγονται στο σύστημα αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο ζήτημα κατά την διάρκεια 

της διαδικασίας υλοποίησης του συστήματος (Kapp 1998). Μέσα στην 

επιχείρηση η πρόκληση βρίσκεται στην αναζήτηση των κατάλληλων δεδομένων 

που θα εισαχθούν στο σύστημα και στην μετατροπή όλων αυτών των ανόμοιων 

μορφών δεδομένων σε μία απλή, σύμφωνη μορφή. Η μετατροπή των 

δεδομένων μπορεί να γίνει μία ανυπόφορη διαδικασία, ειδικά όταν οι 

επιχειρήσεις δεν καταλαβαίνουν τι πρέπει να περιληφθεί στα νέα συστήματα και 

τι πρέπει να παραληφθεί. Επιπρόσθετα, η αλληλεπίδραση με άλλα εσωτερικά 

και εξωτερικά συστήματα απαιτεί την ικανότητα χειρισμού πολύπλοκων πηγών 

δεδομένων και δεδομένων απαρχαιωμένων τύπων.

4.2.13 Προσδιορισμός me αρχιτεκτονικής του συστήυατος

Ενώ η επιτυχημένη υλοποίηση ενός συστήματος ERP συχνά καθορίζεται από 

επιχειρηματικές και οργανωτικές αλλαγές, οι επιλογές για την αρχιτεκτονική του 

συστήματος πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια της φάσης της προμήθειας του 

συστήματος. Οι σημαντικότεροι προβληματισμοί σχετικά με την αρχιτεκτονική 

του συστήματος, οι οποίοι πρέπει να γίνονται πολύ νωρίς στην διαδικασία 

υλοποίησης, περιστρέφονται γύρω από την συγκέντρωση ή αποκέντρωση του 

συστήματος, την συμβατότητα των υπαρχόντων στην επιχείρηση συστημάτων 

με το ERP, και την αναγνώριση των επιπρόσθετων μερών (bolt-ons) όπως τα 

δεδομένα από αποθήκες εμπορευμάτων (Spangenberg 1999). Οι Feeny και 

Willcocks (1998) αναγνωρίζουν τον αρχιτεκτονικό σχεδίασμά σαν μία ουσιώδη 

IT ικανότητα και τονίζουν ότι αυτό δεν μπορεί αφεθεί αποκλειστικά στους 

προμηθευτές των ERP.
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4.2.14 Αφιερωμένοι πόροι

Η ύπαρξη αφοσιωμένων πόρων (χρηματοοικονομικών, ανθρώπινων) είναι 

κρίσιμο ζήτημα για την πραγματοποίηση των οφελών που σχετίζονται με ένα 

ERP σύστημα (Robinson και Dilts 1999). Οι απαιτήσεις σε πόρους πρέπει να 

προσδιορίζονται νωρίς στο project και συχνά ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις. 

Η αδυναμία εξασφάλισης δεσμευμένων πόρων προκαταβολικά μπορεί να 

καταδικάσει ένα project (Reel 1999).

4.2.15 Ικανότητα της ουάδας υλοποίησης του Project

Ακόμη ένα αποφασιστικό στοιχείο για την επιτυχή υλοποίηση ενός ERP 

συστήματος σχετίζεται με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την 

εμπειρία του project manager όπως επίσης και η επιλογή των σωστών 

ανθρώπων που θα στελεχώσουν την ομάδα υλοποίησης του έργου. Τα μέλη 

της ομάδας δεν πρέπει να έχουν μόνο τεχνολογικές γνώσεις αλλά και να 

αντιλαμβάνονται και τις επιχειρηματικές διαδικασίες (Crowley 1999). Οι 

ικανότητες και οι γνώσεις των μελών της ομάδας είναι ιδιαίτερα σημαντικές και 

αλληλοσυμπληρώνονται με αυτές των συμβούλων.

4.2.16 Διαχείριση me αλλαγήc

Η αλλαγή στον τρόπο διοίκησης είναι ένα πρωταρχικό ενδιαφέρον στην 

πλειοψηφία όσων εμπλέκονται στην υλοποίηση ενός συστήματος ERP. Τα 

συστήματα ERP φέρνουν στο προσκήνιο αλλαγές μεγάλου μεγέθους που 

μπορούν να προκαλέσουν αντίσταση, σύγχυση και λάθη. Εκτιμάται ότι μισές 

από τις υλοποιήσεις αυτών των συστημάτων αποτυγχάνουν στο να πετύχουν τα 

αναμενόμενα οφέλη επειδή οι επιχειρήσεις υποεκτιμούν σημαντικά τις 

προσπάθειες που χρειάζονται για να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης (Appleton 

1997). Έρευνες έχουν δείξει ότι η αποτελεσματική αλλαγή του τρόπου διοίκησης 

είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή υλοποίηση έργων τεχνολογιών 

πληροφορικής και διαδικασιών ανασχεδιασμού (reengineering) των 

επιχειρήσεων (Grover, Jeong, Kettinger KaiTeng 1995). Οι επιχειρήσεις πρέπει
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να υιοθετήσουν ευρύτερες προσεγγίσεις για τις μεγάλες αλλαγές που 

συνδέονται με την υλοποίηση των συστημάτων ERP και να θέσουν για τον 

καθένα την αλλαγή ως πρώτη προτεραιότητα (Markus και Benjamin 1997).

4.2.17 Ξεκάθαροι στόχοι

Οι ξεκάθαροι στόχοι ήταν ο τρίτος πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχίας σε μία 

μελέτη για υλοποιήσεις MRP συστημάτων (Ang, Sum και Chung 1995). Η 

αρχική φάση κάθε project πρέπει να αρχίζει με αποσαφήνιση των στόχων και 

τους πιθανούς τρόπους ολοκλήρωσης των στόχων αυτών (Slevin και Pinto 

1987). Οι στόχοι πρέπει να διευκρινίζονται ώστε να είναι συγκεκριμένοι και 

λειτουργικοί, και να δείχνουν τις γενικές κατευθύνσεις του project (Cleland και 

King 1983). Είναι πολύ σημαντικό να θέσεις τους στόχους του project πριν 

ακόμη αναζητήσουμε την υποστήριξη της διοίκησης (Slevin και Pinto 1986). Ο 

"τριπλός περιορισμός” του project management καθορίζει τρεις συχνά 

ανταγωνιστικούς και αλληλοεξαρτώμενους στόχους που θα πρέπει να 

επιτευχθούν : η εμβέλεια - έκταση (scope) του project, ο χρόνος ολοκλήρωσης 

και το κόστος για την επίτευξη των στόχων (Schwalbe 2000).

4.2.18 Εκπαίδευση στις νέες επιχειρηματικές διαδικασίες

Η υλοποίηση ενός συστήματος σε συνδυασμό με την διαδικασία 

ανασχεδιασμού της επιχείρησης, καθιστά επιβεβλημένη από την μεριά των 

managers την μετάδοση των στόχων τους και των μακροπρόθεσμων 

προσδοκιών τους σε όλα τα μέλη της επιχείρησης που επηρεάζονται από τις 

αλλαγές ώστε να κερδίσουν την υποστήριξη τους (Mahrer 1999).

4.2.19 Διατυηυατική επικοινωνία

Η επικοινωνία είναι το λάδι που βοηθά τα πάντα να λειτουργούν σωστά 

(Schwalbe 2000). Οι Slevin και Pinto (1986) αναγνωρίζουν την επικοινωνία σαν 

ένα σημαντικό συστατικό και των 10 παραγόντων του δικού τους project 

management profile και υποστηρίζουν ότι η επικοινωνία είναι θεμελιώδους
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σημασίας μέσα στην ομάδα του project, ανάμεσα στην ομάδα και στην 

υπόλοιπη επιχείρηση, αλλά και με τον πελάτη. Φτωχή επικοινωνία μεταξύ των 

μελών της ομάδας ανασχεδιασμού της επιχείρησης και των μελών της 

υπόλοιπης επιχείρησης βρέθηκε να είναι ένα πρόβλημα στην υλοποίηση 

διαδικασιών ανασχεδιασμού της επιχείρησης (Grover, Jeong, Kettinger και 

Teng 1995). Η διατμηματική επικοινωνία αντιπροσωπεύει ένας σημαντικός 

παράγοντας επιτυχίας σε μία μελέτη για υλοποιήσεις συστημάτων MRP (Ang, 

Sum και Chung 1995).

4.2.20 Διατυηιιατική συνεργασία

Ένας παράγοντας κλειδί για την επιτυχή υλοποίηση συστημάτων ERP είναι η 

ύπαρξη εταιρικής φιλοσοφίας που δίνει έμφαση στην αξία του να μοιράζεσαι 

κοινούς στόχους πέρα από κάθε προσωπική φιλοδοξία και στην αξία του να 

υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των συνεργατών, των υπαλλήλων, της διοίκησης 

(Stefanou 1999). Καθώς τα ERP συστήματα διατρέχουν όλες τις λειτουργίες και 

τα τμήματα της επιχείρησης, η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων 

εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη (Robinson και Dilts 1999). Η δυναμική των 

ERP δεν μπορεί να μοχλευτεί χωρίς τον συντονισμό των προσπαθειών και των 

στόχων του προσωπικού της επιχείρησης και του IT προσωπικού (Willcocks και 

Sykes 2000).

4.2.21 Συνεχήc υποστήοιξη από τον ποουηθευτή

Τα ERP συστήματα είναι ένας τρόπος ζωής και μπορούν να είναι μακροχρόνιες 

δεσμεύσεις για πολλές επιχειρήσεις (Davenport December 1998). Πάντα θα 

υπάρχουν νέα υποσυστήματα και εκδόσεις που θα εγκαθίστανται και συνεχώς 

θα επιδιώκεται καλύτερο ταίριασμα μεταξύ των επιχειρηματικών διαδικασιών και 

του συστήματος. Συνεπώς, η υποστήριξη του προμηθευτή του λογισμικού 

αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό παράγοντα για την σωστή λειτουργία και εξέλιξη 

του συστήματος, αφού με κάθε πακέτο λογισμικού πρέπει να περιλαμβάνονται 

εκτεταμένη τεχνική βοήθεια, επείγουσα υποστήριξη, αναβάθμιση και επιπλέον 

εκπαίδευση των χρηστών.
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4.3 ERP Outsourcing

Μία νέα τάση εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια στον χώρο των ERP 

συστημάτων, αυτή του outsourcing.

Γιατί να αγοράσεις το σύστημα όταν μπορείς να το νοικιάσεις ; Το σύστημα 

γίνεται περισσότερο ελκυστικό στις επιχειρήσεις όταν επιτρέπεις να το 

νοικιάσουν, αντί να το αγοράσουν, να το εγκαταστήσουν, να το προσαρμόσουν 

και να το συντηρήσουν - υποστηρίξουν μόνες τους. Το ορθολογικό σκεπτικό 

που προσφέρεται από τους προμηθευτές είναι αφοπλιστικό. Με μία 

προβλέψιμη μηνιαία αποζημίωση, μία επιχείρηση μπορεί να επιλύσει όλα τα 

προβλήματα που σχετίζονται με την λειτουργία του συστήματος. To outsourcing 

στοχεύει τα υψηλά κόστη κατοχής και υποστήριξης, απλοποιώντας ή 

εξαφανίζοντας τις συνήθεις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια 

της υλοποίησης του συστήματος, και αποφεύγοντας τα προβλήματα 

πρόσληψης και διατήρησης κατάλληλου προσωπικού για την λειτουργία του 

συστήματος. Αλλά η χρησιμότητα του outsourcing δεν περιορίζεται μόνο στην 

μείωση του κόστους. To outsourcing μπορεί να είναι και μία στρατηγική, 

ανταγωνιστική κίνηση.

Η εταιρία Mascot Systems, με εμπειρία στην διαχείριση υπηρεσιών outsourcing 

στην υποστήριξη ERP συστημάτων, σε μία δημοσίευση (Outsourcing ERP 

Support) για την καταλληλότητα του outsourcing στην υποστήριξη ERP 

συστημάτων και στις προκλήσεις που πρέπει να προσεχθούν, αναφέρει :

Η ανάθεση της υποστήριξης του ERP συστήματος σε τρίτους, βοηθά την 

επιχείρηση να αντιληφθεί την πραγματική δυναμική της επένδυσης σε ένα τέτοιο 

σύστημα, εξασφαλίζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα, αρκεί φυσικά οι 

συμμετέχοντες (stakeholders) να καταλάβουν τους λόγους που οδήγησαν στην 

επιλογή του outsourcing και να επιλέξουν τους κατάλληλους προμηθευτές 

τέτοιων υπηρεσιών.

Η εμπειρία και οι πιστοποιημένες μεθοδολογίες των προμηθευτών υπηρεσιών 

outsourcing, μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του χρόνου μη λειτουργίας του 

συστήματος (εξαιτίας λαθών στην εισαγωγή δεδομένων, προβληματικών 

συσκευών κ.λ.π.), στην βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος, στην
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βέλτιστη χρήση των πόρων (κυρίως ανθρώπινων) της επιχείρησης, στην 

μείωση του κόστους, καθώς και στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν 

από την προσαρμογή του συστήματος.
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5. Συμπεράσματα

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η εξέταση των χρηματοοικονομικών πτυχών 

των επενδύσεων σε συστήματα ERP. Έγινε προσπάθεια να ανιχνευθούν τα 

χρηματοοικονομικά Οφέλη και τα κόστη των επενδύσεων σε ERP, καθώς και να 

εξεταστούν εκείνοι οι κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να κάνουν την 

επένδυση πιο αποδοτική.

Πράγματι, οι επενδύσεις σε ERP συστήματα επιδρούν σε ορισμένους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες, βελτιώνοντας τους σε σχέση με τους δείκτες 

επιχειρήσεων που δεν προχωρούν στην υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων. Είναι 

όμως εξαιρετικά δύσκολο τα οφέλη αυτά, από μόνα τους, να αντισταθμίσουν το 

κόστος της επένδυσης. Η επένδυση στα συστήματα αυτά, δεν είναι απλά μία 

επένδυση σε υλικό και λογισμικό, η επένδυση αυτή είναι στρατηγική επένδυση 

και μεγάλη σημασία έχει η σωστή διαχείριση της. Τα συστήματα ERP πρέπει να 

εκλαμβάνονται όχι απλά σαν ένα εργαλείο στρατηγικής αλλά σαν φορέας 

στρατηγικής. Αυτό που προσδίδει αξία στην επιχείρηση από την επένδυση σε 

ERP, είναι τα άυλα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση και που θα αποδώσουν 

σε βάθος χρόνου.

Προκαλεί εντύπωση η προσκόλληση πολλών συγγραφέων (κυρίως 

επαγγελματιών του χώρου) στον δείκτη απόδοσης ROI (return on investment), 

που εμμένουν στα υλικά (χρηματοοικονομικά) οφέλη και προτείνουν τρόπους 

αύξησης του δείκτη αυτού, παραγνωρίζοντας ίσως τα πιο σημαντικά, τα άυλα. 

Ίσως σε βάθος χρόνου (το οποίο όμως δεν αναφέρουν) να ποσοτικοποιούν τα 

άυλα οφέλη σε υλικά (άγνωστο πως), χωρίς όμως να αναφέρονται στο ύψος 

του κινδύνου (ποσοστό προεξόφλησης) και στον τρόπο υπολογισμού του.

Κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας προέκυψαν πολλά ερωτήματα 

σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται στην Ελλάδα (και η σύγκριση τους 

με αυτές που ακολουθούνται στο εξωτερικό) σχετικά με τα συστήματα ERP,
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που δεν μπόρεσαν να απαντηθούν εξαιτίας της έλλειψης σχετικής 

βιβλιογραφίας. Ερωτήματα που αφορούν όλο το φάσμα υλοποίησης των ERP 

συστημάτων (τρόποι επιλογής λογισμικού, τρόποι αξιολόγησης της επένδυσης, 

θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι σύμβουλοι 

επιχειρήσεων, θέματα εκπαίδευσης, κ.λ.π.) και που φτάνουν έως τον τρόπο 

ανακοίνωσης των αποφάσεων για υλοποίηση αυτών των συστημάτων στον 

γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο και τις τυχόν μεταβολές των τιμών των μετοχών 

των επιχειρήσεων που υλοποιούν ένα σύστημα ERP.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον ζήτημα, που όμως δεν εξετάστηκε με λεπτομέρεια, είναι 

αυτό της μείωσης του κόστους της επένδυσης και τα διάφορα οφέλη που 

απορρέουν από τη χρήση outsourcing υπηρεσιών σχετικά με την υποστήριξη 

των ERP συστημάτων. Ένα ζήτημα που ίσως πρωτοστατήσει τα επόμενα 

χρόνια.
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