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Περίληψη
Τα σηµαντικά τεχνολογικά άλµατα των τελευταίων 50 ετών στον τοµέα της
πληροφοριακής τεχνολογίας έχουν επιφέρει ριζικές µεταβολές τόσο στις εσωτερικές
επιχειρησιακές λειτουργίες όσο και στον τρόπο µε τον οποίο συναλλάσσονται οι
επιχειρήσεις

µε

το

εξωτερικό

περιβάλλον.

Τα

πληροφοριακά

συστήµατα

κατηγοριοποιούνται µε βάση το οργανωσιακό επίπεδο στο οποίο προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους καθώς και µε βάση τη λειτουργική περιοχή στην οποία
δραστηριοποιούνται.

Τα

συστήµατα

ERP

(Enterprise

Resource

Planning)

ολοκληρώνουν τις λειτουργίες της επιχείρησης περιλαµβάνοντας εφαρµογές που
αγγίζουν όλες τις λειτουργικές περιοχές καθώς και πολλά από τα επίπεδα της
ιεραρχίας, παρέχοντας µέγιστη διαθεσιµότητα της πληροφορίας µέσω µία κεντρικής
βάσης δεδοµένων.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έγινε σαφές ότι τα οφέλη από τη χρήση της
πληροφοριακής τεχνολογίας για αυτοµατισµό και επιτάχυνση των επιχειρησιακών
διαδικασιών ήταν περιορισµένα. Για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των
πληροφοριακών

συστηµάτων

ήταν

απαραίτητο

να

αναδιοργανωθούν

οι

επιχειρησιακές διαδικασίες χρησιµοποιώντας τη διαθέσιµη τεχνολογία ως βασικό
εργαλείο κατά τη σχεδίαση. Αντίστοιχα, κατά την υλοποίηση ενός επιχειρησιακού
συστήµατος ERP είναι σηµαντικό να γίνεται επανασχεδίαση των διαδικασιών που
ακολουθούνται µε σκοπό τη µέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του λογισµικού. Η
θεωρητική κάλυψη του αντικειµένου πλαισιώνεται από επτά µελέτες περίπτωσης της
διεθνούς βιβλιογραφίας καθώς και από την περιγραφή και την παρουσίαση ενός από
τα κυριότερα ελληνικά ERP συστήµατα.
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Εισαγωγή
Τα σηµαντικά τεχνολογικά άλµατα που έχουν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια στον
τοµέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχουν επιφέρει ριζικές µεταβολές τόσο στις
εσωτερικές επιχειρησιακές λειτουργίες όσο και στον τρόπο µε τον οποίο
συναλλάσσονται οι επιχειρήσεις µε το εξωτερικό περιβάλλον. Με την αποδοτική
χρήση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας παρέχονται δυνατότητες αφενός µεν για
αυτοµατισµό και επιτάχυνση των ήδη εγκατεστηµένων επιχειρησιακών διαδικασιών
και αφετέρου για σχεδίαση νέων διαδικασιών, στις οποίες τα Πληροφοριακά
Συστήµατα έχουν πρωταρχικό ρόλο.
Στην παρούσα εργασία προσεγγίζονται τα Επιχειρησιακά Πληροφοριακά
Συστήµατα ως εργαλεία για την πιο αποδοτική λειτουργία και διοίκηση των
σύγχρονων επιχειρήσεων. Παράλληλα, εξετάζονται οι αλλαγές που πρέπει να
επέλθουν στις διαδικασίες που εφαρµόζει µία επιχείρηση έτσι ώστε να αποσπάσει τα
µέγιστα οφέλη από τη χρήση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας. Τη θεωρητική
ανάπτυξη πλαισιώνουν µελέτες περίπτωσης από τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και η
εκτενής παρουσίαση ενός ελληνικού επιχειρησιακού συστήµατος, µε παραδείγµατα
από τη χρήση του.
Στο κεφάλαιο 1 εισάγεται αρχικά η έννοια των Πληροφοριακών Συστηµάτων και
περιγράφεται ιστορικά η εξέλιξη του ρόλου τους στον χώρο των επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται στη χρήση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας για
διεπιχειρησιακή επικοινωνία, στην επίδραση που είχε η εξάπλωση του διαδικτύου
στα ERP συστήµατα και στην ερευνητική δραστηριότητα του κλάδου. Στη συνέχεια,
τα ΠΣ κατηγοριοποιούνται µε βάση το οργανωσιακό επίπεδο στο οποίο προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους. Σε αυτό τον άξονα οι κατηγορίες συστηµάτων που
αναγνωρίζονται

είναι: αυτοµατοποίηση

γραφείου, επεξεργασία

συναλλαγών,

διοίκηση, υποστήριξη λήψης αποφάσεων, διαχείριση γνώσης και υποστήριξη
ανώτατης

διοίκησης.

Με

βάση

τη

λειτουργική

περιοχή

στην

οποία

δραστηριοποιούνται τα ΠΣ κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: πωλήσεις και
µάρκετινγκ, παραγωγή και logistics, λογιστικά και χρηµατοοικονοµικά, διοίκηση
ανθρωπίνων πόρων. Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου 1 περιγράφονται τα
επιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά ΠΣ µε αναφορές στις αρχιτεκτονικές που
χρησιµοποιούνται, στους κινδύνους υλοποίησης και στους κρίσιµους παράγοντες
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επιτυχίας. Τέλος, αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση τόσο στη διεθνή όσο και
στην εγχώρια αγορά ERP συστηµάτων.
Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου 2 ορίζονται οι έννοιες της επιχειρησιακής
διαδικασίας και της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, ενώ αναφέρονται οι
παράγοντες που οδήγησαν στην ανάγκη για αναδιοργάνωση στις αρχές της δεκαετίας
του 1990. Επίσης, περιγράφεται η µεθοδολογία της αναδιοργάνωσης στην αρχική της
µορφή καθώς και η µετεξέλιξη της αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων στις µέρες µας.
Στη συνέχεια προσεγγίζεται η αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε
την υλοποίηση επιχειρησιακών συστηµάτων, ενώ περιγράφονται οι διάφορες µέθοδοι
για τη σύγκλιση των ΠΣ µε τις επιχειρησιακές διαδικασίες και αναλύονται οι επιλογές
στην ακολουθία αναδιοργάνωσης και υλοποίησης. Σε αντιδιαστολή µε τα ERP
συστήµατα παρουσιάζεται η λύση Best of Breed, ενώ ιδιαίτερη µνεία γίνεται στην
αναδιοργάνωση µέσω ERP συστηµάτων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Στην
τελευταία ενότητα του κεφαλαίου 2 παρουσιάζονται επτά µελέτες περίπτωσης
υλοποίησης πληροφοριακών συστηµάτων και αναδιοργάνωσης σε επιχειρήσεις από
τη διεθνή βιβλιογραφία. Μεταξύ των περιπτώσεων αυτών βρίσκονται τόσο
επιτυχηµένες όσο και αποτυχηµένες υλοποιήσεις συστηµάτων, ενώ κατά την
παρουσίασή

τους

γίνονται

αναφορές

στις

θεωρητικές

προσεγγίσεις

των

προηγούµενων ενοτήτων.
Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το ERP Singular
Enterprise. Αρχικά περιγράφεται ο όµιλος Singular καθώς και τα προϊόντα που
προµηθεύει, οι υπηρεσίες που παρέχει και οι τεχνολογικές λύσεις που χρησιµοποιεί.
Στη συνέχεια γίνεται εκτεταµένη περιγραφή του λογισµικού καθώς και των
κυριότερων υποσυστηµάτων του, ενώ τέλος δίνονται ορισµένα χαρακτηριστικά
παραδείγµατα επιχειρησιακών διαδικασιών και ο τρόπος που υλοποιούνται µέσω του
ERP συστήµατος. Στα παραδείγµατα της τελευταίας ενότητας περιλαµβάνονται µία
ενδεικτική ροή εργασιών αγορών, αναλυτικά στοιχεία ενός τιµολογίου αγοράς,
µετασχηµατισµοί στους οποίους µπορούν να υποβληθούν τα παραστατικά πώλησης
και η υποστήριξη που παρέχει το λογισµικό σχετικά µε τη διαχείριση αποθεµάτων.
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1. Πληροφοριακά Συστήµατα
1.1 Εισαγωγή στα ΠΣ για επιχειρήσεις
Ως πληροφοριακό σύστηµα (ΠΣ) ορίζεται ένα σύστηµα, αυτοµατοποιηµένο ή µη,
το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης,
ανάλυσης και διάχυσης της πληροφορίας. Αν και ο όρος πληροφοριακά συστήµατα
είναι στενά συνδεδεµένος µε την ψηφιακή τεχνολογία, τα συστήµατα αυτά δεν είναι
απαραίτητο να στηρίζουν τη λειτουργία τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Τα πληροφοριακά συστήµατα κατατάσσονται αρχικά σε δύο γενικές κατηγορίες:
•

Άτυπα (informal): Τα άτυπα ΠΣ βασίζονται σε άδηλους κανόνες
συµπεριφοράς. Συγκεκριµένα, απουσιάζει κάποιου είδους σύµβαση σχετική
µε

τον

τρόπο

αναπαράστασης

ή

επεξεργασίας

της

πληροφορίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου ΠΣ είναι οι καθηµερινές συζητήσεις
µεταξύ των εργαζοµένων µίας εταιρίας. Τέτοιου είδους “ελεύθερες”
συζητήσεις περιέχουν συχνά σηµαντική πληροφορία για τη διοίκηση της
εταιρίας η οποία όµως δεν υφίσταται συστηµατική καταγραφή.
•

Τυπικά

(formal):

προσυµφωνηµένους

Τα

τυπικά

κανόνες

ΠΣ

βασίζονται

συλλογής,

σε

επεξεργασίας,

συγκεκριµένους,
αποθήκευσης,

ανάλυσης και διάχυσης της πληροφορίας. Τα τυπικά ΠΣ χωρίζονται
περεταίρω σε χειροκίνητα ΠΣ (manual) και σε ΠΣ βασισµένα στους Η/Υ
(Computer-Based Information Systems – CBIS). Ένα πληροφοριακό σύστηµα
βασισµένο στους Η/Υ είναι ένα σύστηµα το οποίο χρησιµοποιεί Η/Υ για να
φέρει σε πέρας ορισµένες ή όλες τις λειτουργίες του. Ο όρος “πληροφοριακό
σύστηµα” θεωρείται στις περισσότερες περιπτώσεις συνώνυµος του όρου
“πληροφοριακό σύστηµα βασισµένο στους Η/Υ”. Για λόγους ευκολίας στη
συνέχεια της εργασίας αυτής ο όρος “πληροφοριακό σύστηµα” ή ΠΣ θα
αναφέρεται σε ένα τυπικό ΠΣ βασισµένο στους Η/Υ.
Στην

Εικόνα

1

φαίνεται

σχηµατικά

η

γενική

κατηγοριοποίηση

των

πληροφοριακών συστηµάτων, όπως αυτή παρουσιάζεται στην προηγούµενη
παράγραφο.
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Εικόνα 1: Γενικές κατηγορίες πληροφοριακών συστηµάτων

Ένας πιο εξειδικευµένος ορισµός ο οποίος εστιάζει στα ΠΣ για επιχειρήσεις και
αναφέρεται στις εργασίες του Mehdi (2002) και των Lado & Zhang (1998) είναι ο
εξής: Ένα πληροφοριακό σύστηµα ορίζεται ως ένα σύνολο συσχετιζόµενων µερών τα
οποία συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέµουν πληροφορία προς
υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, του συντονισµού, του ελέγχου και της ανάλυσης
σε έναν οργανισµό. Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα αποτελούνται από έναν
αριθµό επί µέρους συστατικών στοιχείων. Η µελέτη των συστατικών αυτών και του
ρόλου που κατέχουν σε ένα ΠΣ άρχισε στα τα τέλη τις δεκαετίας του 1960 µε
εργασίες όπως του Aron (1969). Με βάση τη σύγχρονη θεώρηση για τα ΠΣ
αναγνωρίζονται τα εξής δοµικά στοιχεία:
•

Υλικό Η/Υ (computer hardware): Αποτελεί το φυσικό τµήµα ενός Η/Υ και
περιλαµβάνει τα ψηφιακά κυκλώµατα, τις µονάδες εισόδου-εξόδου, τις
µονάδες αποθήκευσης, τις µονάδες δικτύωσης κ.α.

•

Λογισµικό (software): Το σύνολο των προγραµµάτων που εκτελούνται στο
υλικό Η/Υ και το επιτρέπουν να επεξεργάζεται δεδοµένα.

•

∆ίκτυο Η/Υ (computer network): Ένα σύστηµα διασύνδεσης Η/Υ µέσω του
οποίου είναι δυνατός ο διαµοιρασµός των διαθέσιµων δικτυακών πόρων.

•

∆ιαδικασίες (procedures): Το σύνολο των οδηγιών που καθορίζουν τον τρόπο
µε τον οποίο συνδυάζονται τα παραπάνω συστατικά για την επεξεργασία της
πληροφορίας και την παραγωγή των επιθυµητών αποτελεσµάτων.
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•

Ανθρώπινο δυναµικό: Το έµψυχο υλικό που εργάζεται στα πληροφοριακά
συστήµατα, αλληλεπιδρά µε αυτά και χρησιµοποιεί την παραγόµενη από αυτά
πληροφορία.

Στις επόµενες παραγράφους επιχειρείται η ιστορική αναδροµή σχετικά µε την εξέλιξη
των ΠΣ για επιχειρήσεις.

Τα πρώτα χρόνια των πληροφοριακών συστηµάτων
Η είσοδος της πληροφοριακής τεχνολογίας και συγκεκριµένα των ηλεκτρονικών
υπολογιστών στις επιχειρήσεις άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στα µέσα της
δεκαετίας του 1950. Οι πρώτες εφαρµογές για επιχειρήσεις σχεδιάστηκαν για να
φέρουν σε πέρας µεγάλου όγκου, επαναληπτικές, υπολογιστικές συναλλαγές. Οι Η/Υ
εισήχθησαν πρώτα στις λειτουργικές περιοχές του λογιστηρίου, του οικονοµικού
τµήµατος και των ανθρωπίνων πόρων στις οποίες κατά κύριο λόγο επεξεργάζονταν
αριθµούς

και

οργάνωναν

συναλλαγές.

Τα

πρώτα

αυτά

συστήµατα

που

χρησιµοποιήθηκαν στις επιχειρήσεις και αποτελούν ακόµη και σήµερα τη βάση όλων
των ΠΣ για επιχειρήσεις ονοµάζονται Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών
(Transaction Processing Systems – TPS).
Η πρώτη καταγεγραµµένη χρήση Η/Υ για επιχειρησιακούς σκοπούς έγινε το 1951
(Land, 2000) από την εταιρία J. Lyons and Co, µία από τις µεγαλύτερες τότε εταιρίες
παραγωγής τροφίµων στη Μεγάλη Βρετανία. Η εταιρία έστειλε το 1947 δύο
υψηλόβαθµα στελέχη της στις ΗΠΑ να εξετάσουν τις νέες επιχειρησιακές µεθόδους
που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Κατά την
επίσκεψή τους, τα στελέχη διαπίστωσαν ότι ψηφιακοί Η/Υ χρησιµοποιούνταν
αποκλειστικά για µηχανικές και µαθηµατικές εφαρµογές και αναγνώρισαν σε αυτούς
τη δυνατότητα να βοηθήσουν στη διοίκηση µίας επιχείρησης. Σε συνεργασία λοιπόν
µε το πανεπιστήµιο του Cambridge κατασκευάστηκε ο Η/Υ LEO (Lyons Electronic
Office), ο οποίος χρησιµοποιήθηκε αρχικά για την επεξεργασία των παραγγελιών που
έφταναν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας κάθε απόγευµα και υπολόγιζε µεταξύ
άλλων τις απαιτήσεις από τη νυχτερινή παραγωγή, τις οδηγίες συναρµολόγησης, το
πρόγραµµα διανοµής, τα τιµολόγια, την κοστολόγηση, ενώ παρήγαγε και διοικητικές
αναφορές. Στην Εικόνα 2 φαίνονται δύο όψεις των εγκαταστάσεων του LEO.
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Εικόνα 2: Lyons Electronic Office (LEO)
πηγή: Simon H. Lavington, Early British Computers, 1980

Η εξέλιξη των πληροφοριακών συστηµάτων
Με την µείωση του κόστους και την αύξηση των δυνατοτήτων των Η/Υ άρχισαν
να αναπτύσσονται ισχυρότερα πληροφοριακά συστήµατα για επιχειρήσεις, τα οποία
δεν περιορίζονταν πια στις επαναληπτικές λειτουργίες των TPS. Τέτοιου είδους ΠΣ
είναι τα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (Management Information Systems MIS) τα οποία οργανώνουν, οµαδοποιούν και παρουσιάζουν πληροφορίες για την
υποστήριξη των καθηµερινών αποφάσεων που καλούνται να πάρουν τα χαµηλά και
µεσαία στελέχη στις διάφορες λειτουργικές περιοχές. Ένα MIS εστιάζει κυρίως σε
πηγές πληροφόρησης εντός της επιχείρησης. Συνήθως αντλεί στοιχεία από το TPS, τα
οµαδοποιεί και παράγει διοικητικές αναφορές προς τα µεσαία στελέχη και τους
προϊστάµενους του τµήµατος λειτουργιών.
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Για την υποστήριξη των γραµµατειακών λειτουργιών µίας επιχείρησης
προέκυψαν τα Συστήµατα Αυτοµατοποίησης Γραφείου (Office Automation Systems
– OAS), ενώ για την υποστήριξη του σχεδιασµού και της παραγωγής
δηµιουργήθηκαν τα συστήµατα Σχεδιασµού µε τη Βοήθεια Η/Υ (Computer Aided
Design – CAD) και τα συστήµατα Κατασκευής µε τη Βοήθεια Η/Υ (Computer Aided
Manufacturing – CAM). Στην Εικόνα 3 φαίνεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
CAD/CAM. Στο δεξί µέρος της εικόνας φαίνεται ο Η/Υ στον οποίο γίνεται ο
σχεδιασµός του µοντέλου, ενώ στο αριστερό µέρος το µηχάνηµα που δέχεται το
σχέδιο και κατασκευάζει το αντικείµενο.

Εικόνα 3: Ολοκληρωµένο σύστηµα CAD/CAM
πηγή: VIPER si2T SLA® SYSTEM, 3D Systems

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1960 η εξέλιξη των Η/Υ επέτρεψε τη δηµιουργία
ακόµη πιο ισχυρών πληροφοριακών συστηµάτων τα οποία ονοµάστηκαν Συστήµατα
Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Decision Support Systems – DSS) ή Συστήµατα
∆ιοικητικών Αποφάσεων (Management Decision Systems – MDS) (Power, 2003). Τα
DSS είναι συστήµατα ή υποσυστήµατα βασισµένα στους Η/Υ σκοπός των οποίων
είναι η παροχή βοήθειας στα στελέχη ώστε να αξιοποιούν πιο αποδοτικά την
επικοινωνιακή τεχνολογία, τα δεδοµένα, τα έγγραφα, τη γνώση και τα µαθηµατικά
µοντέλα για την αναγνώριση και την επίλυση προβληµάτων και τη λήψη αποφάσεων.
Σε γενικές γραµµές τα DSS αποτελούν µια κατηγορία πληροφοριακών συστηµάτων
βασισµένων στους Η/Υ τα οποία υποστηρίζουν δραστηριότητες λήψης αποφάσεων.
Μέσω των DSS γίνεται δυνατή η συγκέντρωση συναφούς πληροφορίας και η
ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών στις κρίσιµες αποφάσεις. Στην κατηγορία
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συστηµάτων DSS διακρίνονται οι εξής πέντε υποκατηγορίες: Βασισµένα στην
επικοινωνία (Communication-driven), στα δεδοµένα (Data-driven), στα έγγραφα
(Document-driven), στη γνώση (Knowledge-driven) και στα µοντέλα (Model-driven).
Από την εξέλιξη των συστηµάτων DSS προέκυψαν άλλες δύο κατηγορίες
συστηµάτων, τα λεγόµενα Συστήµατα Υποστήριξης Υψηλόβαθµων Στελεχών
(Executive Support Systems – ESS) καθώς και τα Συστήµατα Υποστήριξης Οµάδων
(Group Support Systems - GSS). Τα συστήµατα ESS σχεδιάστηκαν µε στόχο να
υποστηρίξουν την ανώτατη διοίκηση να λάβει στρατηγικές αποφάσεις, συλλέγοντας
αναλύοντας και συνοψίζοντας κρίσιµη πληροφορία τόσο για το εσωτερικό όσο και
για το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Για τη βέλτιστη λήψη στρατηγικών
αποφάσεων τα συστήµατα ESS περιλαµβάνουν συνήθως εργαλεία ανάλυσης και
µοντελοποίησης (όπως η ανάλυση “what-if”). Τα συστήµατα GSS από την άλλη
σχεδιάστηκαν µε σκοπό τη διευκόλυνση της εργασίας σε οµάδες καθώς και τη λήψη
οµαδικών αποφάσεων.
Καθώς η παγκόσµια οικονοµία εστίαζε όλο και περισσότερο στην εργασία µε
επίκεντρο τη γνώση, αναπτύχθηκαν τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης (Knowledge
Management Systems - KMS). Η ανάπτυξη των KMS έγινε µε στόχο να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις να δηµιουργούν και να διαχέουν πληροφορία. Κατά κύριο λόγο, η χρήση
των συστηµάτων αυτών εντοπίζεται σε επιχειρήσεις στις οποίες παράγεται
τεχνογνωσία η οποία απαιτεί κωδικοποίηση, αποθήκευση και τελικά δηµοσιοποίηση
προς όλους τους ενδιαφερόµενους εσωτερικά της επιχείρησης, προς περεταίρω
εκµετάλλευση.

Τα

KMS

είναι

συστήµατα

τα

οποία

διευκολύνουν

την

κατηγοριοποίηση και την διάδοση της γνώσης µέσα σε µία επιχείρηση. Η γνώση
µπορεί να είναι κωδικοποιηµένη σε διάφορες µορφές, όπως για παράδειγµα σε
έγγραφα κάποιου επεξεργαστή κειµένου, σε λογιστικά φύλλα ή σε παρουσιάσεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός KMS αποτελεί η δικτυακή πύλη (portal) στο
εσωτερικό δίκτυο (intranet) µίας επιχείρησης.

∆ιεπιχειρησιακή επικοινωνία
Με την περεταίρω εξέλιξη των πληροφοριακής τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις
διαπίστωσαν ότι τα ΠΣ µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και στις συναλλαγές µεταξύ
των κρίκων της προµηθευτικής αλυσίδας. Η πρώτη προσπάθεια καθιέρωσης ενός
προτύπου επικοινωνίας µεταξύ των ΠΣ για επιχειρήσεις έγινε στα µέσα της δεκαετίας
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του 1980 και αφορούσε στο πρωτόκολλο Electronic Data Interchange (EDI). Βάσει
του EDI καθιερώνονταν τρόποι κωδικοποίησης παραστατικών όπως παραγγελίες και
τιµολόγια. Με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατό ακόµη και για συστήµατα προερχόµενα
από διαφορετικούς κατασκευαστές να ανταλλάξουν χρήσιµη πληροφορία. Τα χρόνια
µετά το 2000 χαρακτηρίζονται από την επικράτηση της γλώσσας eXtended Markup
Language (XML) η οποία σε µεγάλο βαθµό έχει αντικαταστήσει το EDI στην
επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων.
Συστήµατα που αυτοµατοποιούν τις συναλλαγές της επιχείρησης µε τους
γειτονικούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι τα συστήµατα ηλεκτρονικού
εµπορίου (e-commerce) καθώς και τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Σχέσεων µε τους
Πελάτες (Customer Relationship Management – CRM). Τα συστήµατα ηλεκτρονικού
εµπορίου επιτρέπουν την άµεση πώληση προϊόντων εκµεταλλευόµενοι την υποδοµή
του

∆ιαδικτύου

(ηλεκτρονικά

καταστήµατα),

ενώ

τα

συστήµατα

CRM

συστηµατοποιούν την υποστήριξη των πελατών τα επιχείρησης και βελτιώνουν την
αποτελεσµατικότητά της. Τα συστήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου καθώς και οι
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µέσω αυτών κατηγοριοποιούνται βάσει της
ιδιότητας των εµπλεκόµενων µερών. Συγκεκριµένα οι πιο συνήθεις τύποι
ηλεκτρονικού εµπορίου είναι:
•

Business-to-business (B2B): Τόσο οι πωλητές όσο και οι αγοραστές των
προϊόντων σε µία συναλλαγή είναι επιχειρήσεις.

•

Business-to-consumer (B2C): Στις συναλλαγές αυτές οι πωλητές είναι
επιχειρήσεις ενώ οι αγοραστές είναι ιδιώτες.

•

Consumer-to-consumer (C2C): Στην περίπτωση του C2C πωλητές και
αγοραστές στις διάφορες συναλλαγές είναι ιδιώτες. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν µεταξύ άλλων τα συστήµατα on-line δηµοπρασιών (π.χ. e-bay).

•

Collaborative-Commerce (c-commerce): Μέσω των συστηµάτων αυτών
συνεργάζονται επιχειρήσεις κατά µήκος της προµηθευτικής αλυσίδας.

•

Consumer-to-business (C2B): Στα C2B οι επιχειρήσεις µειοδοτούν για την
κάλυψη των αναγκών του πελάτη.

•

Government-to-Citizens (G2C): Τα συστήµατα αυτά επιτρέπουν στις
κυβερνήσεις να προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες.
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Στην Εικόνα 4 βλέπουµε την πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου της εταιρίας
amazon.com. Η amazon είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις που εκµεταλλεύτηκαν το
διαδίκτυο για να στήσουν την ηλεκτρονική τους βιτρίνα και θεωρείται σήµερα ως ένα
από τα πιο κλασσικά παραδείγµατα ηλεκτρονικού εµπορίου. Η εταιρία ιδρύθηκε το
1995 (ελάχιστα µετά την διάδοση του Web) και ενώ αρχικά λειτουργούσε ως
ηλεκτρονικό κατάστηµα βιβλίων (B2C), σήµερα διαθέτει µία ευρύτατη γκάµα
προϊόντων λειτουργώντας παράλληλα ως µεσάζοντας για ορισµένες από τις πιο
σηµαντικές εταιρίες λιανικού εµπορίου των ΗΠΑ και της παγκόσµιας αγοράς. Ήδη
από τα τέλη της περασµένης δεκαετίας η amazon.com προσφέρει και υπηρεσίες
δηµοπρασιών µεταξύ χρηστών (C2C).

Εικόνα 4: Ο δικτυακός τόπος της amazon.com.
πηγή: http://www.amazon.com

Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου οδήγησε στο λεγόµενο ηλεκτρονικό
επιχειρείν (e-business). Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί επέκταση του
ηλεκτρονικού εµπορίου, και δεν περιορίζεται στην αγοραπωλησία αγαθών και
υπηρεσιών αλλά ενσωµατώνει διαδικασίες όπως οι µεταπωλητικές υπηρεσίες προς
τον πελάτη, η συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις καθώς και οι ηλεκτρονικές
συναλλαγές στο εσωτερικό της επιχείρησης.
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∆ιαδίκτυο και συστήµατα ERP
Σηµαντική µεταβολή στον τρόπο υλοποίησης των επιχειρησιακών συστηµάτων
επήλθε µε την εξάπλωση του παγκόσµιου ιστού (world wide web) και την
επικράτηση των τεχνολογιών της υποδοµής του ∆ιαδικτύου (TCP/IP, HTTP). Από τα
µέσα της δεκαετίας του 1990 οι περισσότεροι κατασκευαστές λογισµικού για
επιχειρήσεις άρχισαν να χτίζουν τις εφαρµογές τους βασιζόµενοι στις τεχνολογίες του
διαδικτύου µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν τα λεγόµενα συστήµατα βασισµένα
στον παγκόσµιο ιστό (web-based systems). Στην Εικόνα 5 φαίνεται η αρχιτεκτονική
των πρωτοκόλλων δικτύωσης του διαδικτύου, η οποία ακολουθεί τη λογική της
διαστρωµάτωσης: Στο χαµηλότερο επίπεδο βρίσκονται τα φυσικά µέσα διασύνδεσης
(π.χ. καλώδια, κάρτες δικτύου), το επίπεδο σύνδεσης παρέχει τη σύνδεση µεταξύ δύο
ισότιµων κόµβων, στο επίπεδο δικτύου δραστηριοποιούνται οι µηχανισµοί
δροµολόγησης, το επίπεδο µεταφοράς εγγυάται αξιοπιστία των δεδοµένων, ενώ τέλος
το επίπεδο εφαρµογής είναι αυτό µε το οποίο έρχεται σε επαφή ο τελικός χρήστης.
Στο

επίπεδο

εφαρµογής

βρίσκονται

όλες

οι

εφαρµογές

του

διαδίκτυου

συµπεριλαµβανοµένων και των web σελίδων που µεταφέρονται µε το πρωτόκολλο
TCP/IP.

Εικόνα 5: Στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP
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Τα web-based συστήµατα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν επιχειρησιακές
εφαρµογές µέσω του ∆ιαδικτύου, απαιτώντας από την πλευρά του χρήστη µόνο έναν
πλοηγητή σελίδων (web browser) και επιτρέποντας έτσι την λειτουργία των
συστηµάτων αυτών σε όλες τις πλατφόρµες, ανεξαρτήτου αρχιτεκτονικής. Σήµερα ο
κύριος όγκος των εφαρµογών για επιχειρήσεις είναι web-based.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εισήχθησαν στην παγκόσµια αγορά νέα ΠΣ τα
οποία έγιναν γνωστά µε τον όρο Enterprise Resource Planning (ERP). Τα συστήµατα
αυτά χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητά τους, το υψηλό κόστος απόκτησης
αλλά και υλοποίησής τους και τις ιδιαίτερα εκτεταµένες δυνατότητές που παρέχουν.
Κύρια ιδιότητα των ERPs είναι ότι ολοκληρώνουν τις ανάγκες της επιχείρησης κατά
µήκος διαφορετικών λειτουργικών περιοχών και ενοποιούν τα διάφορα ΠΣ
χρησιµοποιώντας µία κεντρική, κοινή βάση δεδοµένων. Τα ERP συστήµατα
εξετάζονται σε µεγαλύτερο βάθος σε επόµενη ενότητα.

Έρευνητική δραστηριότητα στα πληροφοριακά συστήµατα
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα πρώτα δείγµατα επιστηµονικής έρευνας στον τοµέα
των πληροφοριακών συστηµάτων για επιχειρήσεις χρονολογούνται στα µέσα της
δεκαετίας του 1950 και αναφέρονται στην επιστήµη υποστήριξης αποφάσεων και
σχεδιασµού (Banker & Kauffman, 2004). Οι πρώτες δηµοσιεύσεις στον τοµέα αυτό
αναφέρονται στις εργασίες των Coleman (1956), Jackson (1956), Kalaba & Juncosa
(1956), ενώ από τα πρώτα χαρακτηριστικά της εδραίωσης του συγκεκριµένου
ερευνητικού τοµέα στην επιστηµονική κοινότητα είναι η δηµιουργία της στήλης
“Information Systems in Management Science” το 1967 στο περιοδικό Management
Science.
Παρά τη σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα των τελευταίων πενήντα περίπου
ετών, ακόµη και σήµερα υπάρχει αντίλογος σχετικά µε τον αν µπορεί η µελέτη των
πληροφοριακών συστηµάτων να αποτελέσει ξεχωριστό επιστηµονικό αντικείµενο.
Αρκετοί ερευνητές, τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου, αναφέρονται αφενός στην
έλλειψη πρακτικότητας των αποτελεσµάτων του τοµέα και αφετέρου στην αδυναµία
του να αποτελέσει κινητήριο µοχλό στις εξελίξεις (Benbasat & Zmud, 1999, Ciborra,
1998, Saunders, 1998). Όσοι αντιτίθενται στον χαρακτηρισµό των πληροφοριακών
συστηµάτων ως ξεχωριστό επιστηµονικό αντικείµενο, στηρίζουν, µεταξύ άλλων, τα
επιχειρήµατά τους στο γεγονός ότι ο τοµέας συνδυάζει γνώση που παρέχεται από
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τρίτες επιστήµες, χωρίς να παρουσιάζει ουσιαστική καινοτοµία. Ανεξάρτητα πάντως
του χαρακτηρισµού που αποδίδει κάποιος στο αντικείµενο των πληροφοριακών
συστηµάτων η έρευνα έχει βοηθήσει σηµαντικά

στον τοµέα αυτό, τόσο στη

συστηµατοποίηση της γνώσης όσο και στην κατάδειξη των τάσεων που επικρατούν
στον επιχειρηµατικό κλάδο. Περισσότερες λεπτοµέρειες για το συγκεκριµένο ζήτηµα
µπορούν να αναζητηθούν στο άρθρο των Deep & Bjorn (2000), στο οποίο
εφαρµόζεται το µοντέλο των φυσικών επιστηµών των Burrell & Morgan (1979) στο
αντικείµενο των πληροφοριακών συστηµάτων.
Μία από τις σηµαντικότερες εργασίες στο χώρο των ΠΣ είναι η “Management
misinformation systems” (Ackoff, 1967). Στην εργασία αυτή τίθενται ορισµένες
θεµελιώδεις αρχές που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των ΠΣ ώστε να
επιτυγχάνεται βέλτιστη υποστήριξη των στελεχών στη λήψη αποφάσεων. Η ανάλυση
του Ackoff καταδεικνύει ένα σύνολο εσφαλµένων υποθέσεων, τις οποίες λαµβάνουν
οι σχεδιαστές µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία προβληµατικών ΠΣ. Οι υποθέσεις αυτές
µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
•

Τα στελέχη στερούνται σχετικής πληροφόρησης: Αντίθετα µε την
υπόθεση αυτή, η πληροφόρηση που είναι διαθέσιµη στη διοίκηση είναι
συνήθως υπερβολική, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο εντοπισµός της
πραγµατικά

χρήσιµης

πληροφορίας.

Για

την

αντιµετώπιση

του

προβλήµατος αυτού τα ΠΣ πρέπει να έχουν κατάλληλες µεθόδους
φιλτραρίσµατος της πληροφορίας.
•

Τα στελέχη χρειάζονται την πληροφορία που ζητούν: Πολλές φορές τα
στελέχη ζητούν, από ανασφάλεια, όλη τη διαθέσιµη πληροφορία
(συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που δεν είναι χρήσιµη στη λήψη της
απόφασης) µε αποτέλεσµα να παρατηρείται, όπως και στην προηγούµενη
περίπτωση,

πρόβληµα

υπερπληροφόρησης.

Η

αντιµετώπιση

του

προβλήµατος αυτού απαιτεί τη δηµιουργία µοντέλων ανάλυσης των
αποφάσεων που λαµβάνουν τα στελέχη και εντοπισµό της αναγκαίας
πληροφορίας για τη λήψη των αποφάσεων αυτών.
•

Τα στελέχη έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν σωστά τη
διαθέσιµη πληροφορία: Κατά τον σχεδιασµό των ΠΣ πρέπει να ληφθεί
υπόψη ο βαθµός στον οποίο έχουν τη δυνατότητα τα στελέχη να
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χρησιµοποιήσουν την παρεχόµενη σε αυτά πληροφορία, για τη λήψη της
βέλτιστης απόφασης.
•

Καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των στελεχών διαφορετικών λειτουργικών
περιοχών βελτιώνει τη συνολική επίδοση της επιχείρησης: Ενώ πολλές
φορές υπάρχει άφθονη διαθέσιµη πληροφορία σχετική µε γειτονικές
λειτουργικές περιοχές, τα στελέχη συνεχίζουν να λαµβάνουν αποφάσεις
στηριζόµενοι στη διαίσθησή τους.

•

Τα στελέχη δεν χρειάζεται να γνωρίζουν πως λειτουργεί ένα ΠΣ, παρά
µόνο πώς να το χρησιµοποιήσουν: Αν τα στελέχη δεν γνωρίζουν την
εσωτερική λειτουργία των ΠΣ δεν θα µπορούν να απευθύνουν στους
σχεδιαστές κρίσιµες ερωτήσεις για την εξέλιξη και τη βελτίωση των
συστηµάτων.
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1.2 Κατηγορίες ΠΣ κατά οργανωσιακό επίπεδο
Στις επόµενες δύο ενότητες επιχειρείται η κατηγοριοποίηση των πληροφοριακών
συστηµάτων που χρησιµοποιούνται στις επιχειρήσεις κατά µήκος δύο διαφορετικών
αξόνων. Συγκεκριµένα, στην παρούσα ενότητα τα ΠΣ κατατάσσονται µε βάση το
οργανωσιακό επίπεδο στο οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ενώ στην επόµενη
ενότητα γίνεται κατηγοριοποίηση µε βάση τις λειτουργικές περιοχές που καλύπτει το
καθένα. Η τοποθέτηση των ΠΣ στις αντίστοιχες κατηγορίες µπορεί να παρουσιάζει
ορισµένες διαφοροποιήσεις, οι οποίες εξαρτώνται από το περιβάλλον και τις
εκάστοτε ανάγκες που εξυπηρετούνται. Έτσι για παράδειγµα, ένα TPS µπορεί να
θεωρηθεί τόσο ως λειτουργικό όσο και ως επιχειρησιακό ΠΣ ανάλογα µε τον τρόπο
που υλοποιείται στην εκάστοτε επιχείρηση.
Όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Laudon & Laudon (2006) τα άτοµα που
απασχολούνται σε µία επιχείρηση µπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει της φύσης
της εργασίας τους, στο λειτουργικό και το διοικητικό επίπεδο. Στο λειτουργικό
επίπεδο ξεχωρίζουν οι εργαζόµενοι γνώσης (knowledge workers) (π.χ. µηχανικοί,
επιστήµονες), οι εργαζόµενοι δεδοµένων (data workers) (π.χ. γραµµατείς,
βιβλιοθηκάριοι) και οι εργαζόµενοι παραγωγής (π.χ. χειριστές µηχανηµάτων). Στο
διοικητικό επίπεδο από την άλλη, οι εργαζόµενοι µπορούν να διακριθούν σε στελέχη
γραµµής (διοίκηση λειτουργιών), σε µεσαία στελέχη και σε ανώτατα στελέχη.
Ανάλογα µε τη φύση της εργασίας και τη δοµή της επιχείρησης, ένας εργαζόµενος
µπορεί να ανήκει σε περισσότερες από µία κατηγορίες, παράγοντας έργο τόσο στον
λειτουργικό όσο και στον διοικητικό άξονα. Με βάση λοιπόν το οργανωσιακό
επίπεδο στο οποίο δραστηριοποιούνται τα διάφορα ΠΣ, κατατάσσονται στις εξής
κατηγορίες:
•

ΠΣ εφαρµογών γραφείου: Χρησιµοποιούνται από εργαζοµένους
δεδοµένων δηλαδή λογιστές, γραµµατείς και γενικά υπαλλήλους
γραφείου. Τα ΠΣ της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνουν επεξεργαστές
κειµένου, συστήµατα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και άλλες εφαρµογές
αυτοµατοποίησης γραφείου (Office Automation Systems – OAS).

•

ΠΣ λειτουργικού επιπέδου: Στο λειτουργικό επίπεδο µίας επιχείρησης
δραστηριοποιούνται οι εργαζόµενοι οι οποίοι παράγουν τα αγαθά ή τις
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υπηρεσίες της επιχείρησης. Οι ενέργειες των εργαζοµένων λειτουργικού
επιπέδου

εισάγονται,

συνήθως

µε

αυτοµατοποιηµένο

τρόπο,

ως

συναλλαγές στο Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών (Transaction
Processing Systems – TPS) της επιχείρησης υπό την επίβλεψη και την
καθοδήγηση των στελεχών γραµµής. Στα δεδοµένα που καταγράφουν τα
ΠΣ αυτής της κατηγορίας στηρίζουν τη λειτουργία τους τόσο τα
συστήµατα SCM, CRM και e-commerce (σύνδεση µε το εξωτερικό
περιβάλλον) όσο και τα συστήµατα ανώτερων οργανωσιακών επιπέδων
που αναφέρονται παρακάτω.
•

ΠΣ µεσαίου επιπέδου: Τα στελέχη µεσαίου επιπέδου είναι υπεύθυνα για
την καθηµερινή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και
για τη λήψη των αποφάσεων ρουτίνας. Είναι, επίσης, αρµόδια για τη λήψη
αποφάσεων που σχετίζεται µε τον βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό, την
οργάνωση και τον έλεγχο. Στα καθήκοντά τους, τα στελέχη αυτά
υποστηρίζονται κυρίως από τα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης
(Management Information Systems – MIS) καθώς και από τα Συστήµατα
Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Decision Support Systems – DSS).

•

ΠΣ επιπέδου εργασίας γνώσης: Το επίπεδο εργασίας γνώσης βρίσκεται
µεταξύ του µεσαίου διοικητικού επιπέδου και του στρατηγικού επιπέδου
και περιλαµβάνει τόσο διοικητικά στελέχη όσο και επαγγελµατίες µε ρόλο
συµβούλου για την ανώτατη διοίκηση. Τα κύρια εργαλεία από πλευράς
ΠΤ των εργαζοµένων της κατηγορίας αυτής είναι οι µηχανές αναζήτησης
του Internet, τα DSS και τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης (Knowledge
Management Systems – KMS).

•

ΠΣ στρατηγικού επιπέδου: Τα στελέχη του ανώτατου διοικητικού
επιπέδου είναι υπεύθυνα για τη χάραξη της στρατηγικής της επιχείρησης
ενώ οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν επηρεάζουν θεµελιωδώς τον
τρόπο

λειτουργίας

της

επιχείρησης.

Χαρακτηριστικό

παράδειγµα

συστηµάτων που χρησιµοποιούν τα στελέχη του στρατηγικού επιπέδου
είναι τα Συστήµατα Υποστήριξης ∆ιοίκησης (Executive Support Systems
– ESS).
Στην Εικόνα 6 διακρίνεται η σχηµατική αναπαράσταση των πληροφοριακών
συστηµάτων µε βάση την κατηγοριοποίηση που παρουσιάζεται παραπάνω.
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Εικόνα 6: Τα πληροφοριακά συστήµατα κατά επίπεδο διοίκησης και είδος εργασίας

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του
κάθε τύπου ΠΣ, µε βάση το οργανωσιακό επίπεδο στο οποίο προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους.

OAS
Τα Συστήµατα Αυτοµατοποίησης Γραφείου (Office Automation Systems – OAS)
αποτελούνται από ένα σύνολο υλικού και λογισµικού Η/Υ, συνδεδεµένο σε κάποιο
τοπικό δίκτυο, και έχουν ως στόχο την αυτοµατοποίηση δραστηριοτήτων γραφείου οι
οποίες παραδοσιακά διεξάγονταν χειροκίνητα. Η ευρεία διάδοση των συστηµάτων
OAS είχε ως αποτέλεσµα τόσο τη σηµαντική αύξηση της αποδοτικότητας στη
διεξαγωγή των καθηκόντων γραφείου όσο και την εσωτερική ανάληψη εργασιών οι
οποίες προηγουµένως απαιτούσαν ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ.
δηµιουργία φυλλαδίων).
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Η στροφή του ενδιαφέροντος στον τοµέα της αυτοµατοποίησης γραφείου
ακολούθησε την εξέλιξη της τεχνολογίας και την παραγωγή περισσότερο προσιτών,
προσωπικών Η/Υ. Όπως αναφέρουν οι Ellis & Nutt (1980), στα τέλη της δεκαετίας
του 1970 δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στα OAS, τόσο από τα ερευνητικά τµήµατα
ιδιωτικών εταιριών όσο και από τα πανεπιστήµια κυρίως των Ηνωµένων Πολιτειών.
Στην ίδια εργασία δίνεται ο ορισµός των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γραφείου
(Office Information Systems – OIS), ένας όρος συνώνυµος του OAS, περιγράφονται
ορισµένες πρωτότυπες υλοποιήσεις συστηµάτων της εποχής και καθορίζονται τα
πεδία του ερευνητικού ενδιαφέροντος του αντικειµένου. Περισσότερα στοιχεία για
την ιστορική σχέση των OAS µε την εξέλιξη της τεχνολογίας του υλικού µπορούν να
αναζητηθούν στην εργασία του Grudin (2006). Οι κοινωνικές επιπτώσεις

των

συστηµάτων αυτοµατοποίησης γραφείου µελετώνται από τον Hirschheim (1986).
Συγκεκριµένα, εξετάζονται οι δυνατές στάσεις ενός χρήστη απέναντι στην
εγκατάσταση και λειτουργία ενός OAS, ενώ στην κάθε περίπτωση αναλύονται οι
λόγοι που µπορεί να οδηγούν στη στάση αυτή. Αντίστοιχα, οι επιπτώσεις των
συστηµάτων αυτοµατοποίησης γραφείου στον ίδιο τον οργανισµό ως σύνολο
µελετώνται εκτεταµένα από τους Olson & Lucar (1982), τόσο σε ερευνητικό όσο και
σε εφαρµοσµένο επίπεδο.
Με βάση την κατηγοριοποίηση που παρουσιάζεται στην εργασία του Woratschek
(2006) οι λειτουργίες οι οποίες ολοκληρώνονται µε ένα OAS είναι οι εξής:
ηλεκτρονικές εκδόσεις (publishing), ηλεκτρονική επικοινωνία (communication),
ηλεκτρονική συνεργασία (collaboration), επεξεργασία εικόνας (image processing) και
διαχείριση γραφείου (office management).
Τα

συστήµατα

ηλεκτρονικής

έκδοσης

περιλαµβάνουν

εφαρµογές

για

επεξεργασία κειµένου (word processing) και εκδόσεις γραφείου (desktop publishing).
Το λογισµικό επεξεργασίας κειµένου επιτρέπει τη δηµιουργία, µετατροπή και
εκτύπωση εγγράφων όπως γράµµατα, σηµειώµατα και αναφορές. Τα συστήµατα
εκδόσεων γραφείου από την άλλη δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να
συνδυάσουν κείµενο, εικόνες, φωτογραφίες και γραφικά για τη δηµιουργία
εκτυπώσιµων αρχείων. Τα συστήµατα ηλεκτρονικής έκδοσης γενικότερα παράσχουν
στους εργαζόµενους γραφείου δυνατότητες τις οποίες προηγούµενα κατείχαν µόνο
εξειδικευµένες εκδοτικές επιχειρήσεις.
Η δεύτερη κατηγορία λειτουργιών που ολοκληρώνεται µέσω των συστηµάτων
OAS σχετίζεται µε την ηλεκτρονική επικοινωνία. Οι εφαρµογές που περιλαµβάνει
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ένα σύστηµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail),
το φωνητικό ταχυδροµείο (voice mail), η τηλεοµοιοτυπία (fax) και η τηλεδιάσκεψη
(desktop videoconferencing). Μέσω του λογισµικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου οι
χρήστες µπορούν να δηµιουργούν, να στέλνουν και να λαµβάνουν ηλεκτρονικά
µηνύµατα προς και από συνδέσµους σε όλη την υφήλιο, µε ελάχιστο κόστος. Οι
εφαρµογές φωνητικού ταχυδροµείου επιτρέπουν την ψηφιοποιηµένη αποθήκευση
φωνητικών µηνυµάτων παρέχοντας εξελιγµένες δυνατότητες αυτόµατου τηλεφωνητή.
Αντίστοιχα, εφαρµογές τηλεοµοιοτυπίας αποθηκεύουν και ταξινοµούν ψηφιακά τα
εισερχόµενα έγγραφα, ενώ επιτρέπουν τη σάρωση εγγράφων και την αποστολή fax
µέσα από το σύστηµα. Τέλος, ιδιαίτερα δηµοφιλή είναι τα συστήµατα τηλεδιάσκεψης
στα οποία οι χρήστες συνδέονται από τους προσωπικούς τους υπολογιστές και έχουν
τη δυνατότητα να βρεθούν στο ίδιο εικονικό δωµάτιο µε συνοµιλητές από όλο τον
κόσµο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.

Εικόνα 7: Μέσα σύνδεσης σε ένα σύστηµα τηλεδιάσκεψης.
πηγή: http://www.sipquest.com/

Για την πιο αποτελεσµατική και αποδοτική εργασία σε περιπτώσεις που
απαιτείται συνεργασία µεταξύ δύο ή περισσότερων ατόµων δηµιουργήθηκαν τα
συστήµατα ηλεκτρονικής συνεργασίας. Τα συστήµατα αυτά επιτρέπουν τη χρήση
προσωπικών Η/Υ συνδεδεµένων µεταξύ τους σε δίκτυο για την δηµοσίευση
πληροφορίας, την ενηµέρωση των προγραµµάτων και τη συνεργασία ανεξάρτητα από
τη γεωγραφική απόσταση που µπορεί να χωρίζει τα µέλη της οµάδας. Για
παράδειγµα, ειδικό λογισµικό που ονοµάζεται groupware επιτρέπει σε πολλά άτοµα
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ταυτόχρονα να εργάζονται στο ίδιο αρχείο κειµένου και να παρακολουθούν τις
αλλαγές που γίνονται από τον καθένα. Τα συστήµατα ηλεκτρονικής συνεργασίας
παρέχουν επίσης τα απαραίτητα εργαλεία για την εργασία από απόσταση. Στην
εργασία από απόσταση οι εργαζόµενοι φέρουν σε πέρας τον κύριο όγκο της δουλειάς
από το σπίτι, χρησιµοποιώντας συστήµατα ηλεκτρονικής συνεργασίας για τη
συνεργασία µε τους συναδέλφους τους. Η εργασία από απόσταση γίνεται ολοένα και
πιο δηµοφιλής, γεγονός που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην εξέλιξη των
συστηµάτων ηλεκτρονικής συνεργασίας.
Η επεξεργασία εικόνας περιλαµβάνει την διαχείριση εγγράφων, τα γραφικά και
τα συστήµατα πολυµέσων. Μέσω των συστηµάτων διαχείρισης εγγράφων κείµενο
και εικόνες µετατρέπονται σε ψηφιακή µορφή και αποθηκεύονται ταξινοµηµένα σε
Η/Υ. Η ψηφιακή µορφή των εγγράφων µπορεί να υποστεί άµεσα επεξεργασία,
µετατροπή, αποθήκευση και αποστολή σε άλλους ενδιαφερόµενους, ενώ παρέχονται
εργαλεία αναζήτησης στη βάση µε τα ηλεκτρονικά έγγραφα. Τα συστήµατα
παρουσίασης γραφικών ενσωµατώνουν γραφικά και δεδοµένα από διάφορες
εφαρµογές για τη δηµιουργία και προβολή παρουσιάσεων. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα τέτοιας εφαρµογής είναι το Microsoft Power Point. Τα συστήµατα
πολυµέσων τέλος, συνδυάζουν δύο ή περισσότερους τύπους µέσων, όπως κείµενο,
γραφικά και ήχος σε µία εφαρµογή Η/Υ. Τα πολυµέσα βρίσκουν µεταξύ άλλων
εφαρµογή σε παρουσιάσεις, σε δικτυακούς ιστοχώρους και σε εκπαιδευτικές
εφαρµογές.
Η τελευταία κατηγορία λειτουργιών που εξυπηρετείται από τα συστήµατα OAS
είναι η διαχείριση γραφείου. Τα συστήµατα διαχείρισης γραφείου βοηθούν στην
καλύτερη οργάνωση των εργασιών ρουτίνας ενός γραφείου όπως ο καθορισµός
ηµεροµηνιών για συναντήσεις, η παρακολούθηση προθεσµιών, η καταγραφή
σηµειώσεων και η αποθήκευση στοιχείων πελατών. Η αυτοµατοποίηση των
δραστηριοτήτων αυτών αυξάνει σηµαντικά την παραγωγικότητα και βελτιώνει την
επικοινωνία µέσα στην επιχείρηση.

TPS
Οι συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα στο λειτουργικό επίπεδο αποτελούν τις
µονάδες παραγωγής έργου, οι οποίες οδηγούν προς την επίτευξη της αποστολής της
επιχείρησης. Είναι, συνεπώς, κρίσιµο για την επιχείρηση να υπάρχει όσο το δυνατό
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µεγαλύτερη αυτοµατοποίηση των διαδικασιών εισαγωγής των δεδοµένων και
αποθήκευσής τους προς εκµετάλλευση από τρίτα συστήµατα. Τον πολύ σηµαντικό
αυτό ρόλο παίζουν τα συστήµατα TPS. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα TPS
συναντώνται σε όλες τις λειτουργικές περιοχές και επεξεργάζονται συναλλαγές που
παράγονται για παράδειγµα κατά την παραγωγή ή πώληση ενός προϊόντος ή την
παροχή υπηρεσίας. Αντίστοιχες συναλλαγές πυροδοτούνται επίσης κατά τη
µετακίνηση προϊόντων µεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών.
Στο λειτουργικό επίπεδο κάθε διαδικασία είναι πλήρως καθορισµένη και ιδιαίτερα
δοµηµένη. Τα TPS καλούνται να διεκπεραιώσουν και να καταγράψουν µε αποδοτικό
τρόπο ένα µεγάλο όγκο καθηµερινών συναλλαγών ρουτίνας. Η εύρυθµη λειτουργία
του συστήµατος είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την επιχείρηση και για τον λόγο αυτό
απαιτείται από ένα TPS να περιορίζει τα σφάλµατα (π.χ. λόγω παράλληλων
ενεργειών), να προσαρµόζεται σε µεγάλες µεταβολές του όγκου συναλλαγών, να
είναι διαθέσιµο όλες τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης, να µην χάνει δεδοµένα και
να παρέχει εύχρηστους τρόπους πρόσβασης στα δεδοµένα που αποθηκεύει. Συνήθως
τα συστήµατα TPS είναι αυτά από τα οποία οι επιχειρήσεις αποκοµίζουν τα πιο
άµεσα και απτά οφέλη. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω του µεγάλου όγκου
και της επαναληπτικότητας των συναλλαγών, ακόµη και µικρές βελτιώσεις στον
τρόπο διεκπεραίωσής τους µπορεί να επιφέρουν σηµαντικά οφέλη στην επιχείρηση.
Η ερευνητική δραστηριότητα στον χώρο των TPS ξεκίνησε στα µέσα της
δεκαετίας του 1970 µε εργασίες όπως αυτές των Gerke (1974), Sayani (1974),
Davenport (1974). Πολλά από τα επιθυµητά χαρακτηριστικά ενός TPS είχαν ήδη
αναγνωριστεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Haerder & Reuter, 1983).
Παραδοσιακά, ιδιαίτερο ρόλο στη λειτουργία ενός TPS είχαν η αύξηση της
διαθεσιµότητας του συστήµατος και η δυνατότητα άµεσης επαναφοράς του σε
πρόσφατη υγιή κατάσταση µετά από βλάβη. Για την επίτευξη των στόχων αυτών
απαιτείται η λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε όσο το
δυνατό

πιο

αυτοµατοποιηµένο

τρόπο

και

πολλές

φορές

σε

γεωγραφικά

αποµακρυσµένες τοποθεσίες (Polyzois & Garcia-Molina, 1994).
Ανεξάρτητα από τη λειτουργική περιοχή στην οποία εστιάζεται η δραστηριότητα
ενός TPS, απαιτείται αρχικά η εισαγωγή των ακατέργαστων δεδοµένων στο σύστηµα,
διαδικασία η οποία είναι γνωστή ως εισαγωγή δεδοµένων (data entry). Η εισαγωγή
των δεδοµένων πρέπει να είναι κατά το δυνατό αυτοµατοποιηµένη ώστε η διαδικασία
να είναι άµεση και ελαχιστοποιούνται τα λάθη από τον ανθρώπινο παράγοντα. Η
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συλλογή των δεδοµένων γίνεται είτε µε χρήση ειδικών αισθητήρων (π.χ. RFID,
barcode) είτε µε χειροκίνητες µεθόδους. Στην πρώτη περίπτωση τα δεδοµένα
εισάγονται αυτόµατα στο σύστηµα, ενώ στη δεύτερη απαιτείται η χειροκίνητη
εισαγωγή τους και συνεπώς αυξάνονται οι πιθανότητες εµφάνισης σφαλµάτων. Στο
διάγραµµα της Εικόνα 8 φαίνεται σχηµατικά η λειτουργία ενός TPS.

Εικόνα 8: Transaction Processing System

Την εισαγωγή των δεδοµένων ακολουθεί η πρωτογενής επεξεργασία τους και η
κωδικοποίησή τους σε κατάλληλη µορφή για αποθήκευση στο σύστηµα. Η
επεξεργασία µπορεί να πραγµατοποιείται περιοδικά, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα
(π.χ. κάθε βράδυ), οπότε και αναφερόµαστε σε αυτήν ως επεξεργασία δέσµης
εργασιών (batch processing) ή µπορεί να συµβαίνει ταυτόχρονα µε την εισαγωγή των
δεδοµένων στην επεξεργασία on-line. Τα on-line processing συστήµατα αυτής της
κατηγορίας ονοµάζονται Online Transaction Processing Systems (OTPS). Στα OTPS
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οι επιχειρησιακές συναλλαγές καταχωρούνται άµεσα στο σύστηµα και είναι άµεσα
διαθέσιµες προς περεταίρω επεξεργασία. Για παράδειγµα, µε την ολοκλήρωση της
πώλησης ενός προϊόντος µειώνεται άµεσα η ποσότητα του στοκ και υπάρχει έτσι
ακριβής πληροφόρηση για το ύψος των αποθεµάτων. Σε µία άλλη εφαρµογή των
OTPS, δίνεται η δυνατότητα σε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις να συνδέονται µέσω
σελίδων web και να έχουν άµεση πληροφόρηση για το ύψος των αποθεµάτων που
τους ενδιαφέρουν, προγραµµατίζοντας έτσι καλύτερα τις παραδόσεις ή τις
παραγγελίες τους.

MIS
Για πολλά χρόνια ο όρος Management Information Systems χρησιµοποιήθηκε για
να περιγράψει το σύνολο των πληροφοριακών συστηµάτων για επιχειρήσεις καθώς
και τη συστηµατική µελέτη των συστηµάτων αυτών. Επίσης, υπό την ονοµασία MIS
αναφερόταν συχνά το τµήµα πληροφορικής σε αρκετές επιχειρήσεις του
παρελθόντος. Σταδιακά τόσο το τµήµα πληροφορικής των επιχειρήσεων όσο και
γενικότερα τα ΠΣ για επιχειρήσεις µετονοµάστηκαν σε Information Systems (IS) ή
Information Technology (IT), ενώ η έννοια του όρου MIS περιορίστηκε στα
πληροφοριακά συστήµατα τα οποία εξυπηρετούν τα µεσαία διοικητικά στελέχη (π.χ.
επικεφαλής τµηµάτων). Περισσότερα για το θέµα της ονοµασίας καθώς και για τις
προκλήσεις που παρουσίαζε η περιοχή των MIS στις αρχές τις δεκαετίας του 1980
µπορούν να αναζητηθούν στην εργασία των Dickson και συν. (1982).
Ο κύριος στόχος των MIS είναι να παρέχει πληροφορία στα µεσαία διοικητικά
στελέχη των διαφόρων λειτουργικών περιοχών µε σκοπό την υποστήριξη διοικητικών
αρµοδιοτήτων όπως ο σχεδιασµός, η οργάνωση και ο έλεγχος των λειτουργιών.
Βασικό εργαλείο µετάδοσης της πληροφορία στους χρήστες των MIS είναι οι
αναφορές που παράγονται από τα συστήµατα αυτά. Για τη δηµιουργία των
αναφορών, τα συστήµατα αυτά αντλούν ακατέργαστα δεδοµένα από τα TPS της
λειτουργικής περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται, τα συνοψίζουν και τα
παρουσιάζουν στα ενδιαφερόµενα στελέχη. Σχεδόν αποκλειστικά οι αναφορές των
MIS προσανατολίζονται σε λειτουργίες εντός της επιχείρησης, έχοντας περιορισµένες
δυνατότητες παρακολούθησης γεγονότων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι
αναφορές που παράγουν τα συστήµατα MIS είναι κατά κύριο λόγο αναφορές
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ρουτίνας (routine reports), αναφορές κατά απαίτηση (on-demand reports) και
αναφορές εξαιρέσεων (exception reports).
Οι

αναφορές

ρουτίνας

παράγονται

αυτόµατα

από

το

σύστηµα

σε

προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα και το περιεχόµενο τους κυµαίνεται από
ωριαίες αναφορές ελέγχου ποιότητας µέχρι µηνιαίες αναφορές παραγωγικότητας. Οι
αναφορές αυτές βοηθούν τα στελέχη να λάβουν αποφάσεις ρουτίνας που µπορεί να
σχετίζονται για παράδειγµα µε την ανάγκη προµήθειας πρώτων υλών ή µε την
ανάγκη επιτάχυνσης της παραγωγής για την επίτευξη του επιθυµητού στόχου. Στις
αναφορές αυτές βασίζεται σε µεγάλο βαθµό η καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησης
και για τον λόγο αυτό ο ρόλος τους θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός.
Συχνά τα στελέχη γραµµής χρειάζονται ειδική πληροφόρηση η οποία είτε δεν
περιλαµβάνεται στις αναφορές ρουτίνας είτε αναφέρεται σε κάποιο τυχαίο χρονικό
διάστηµα (για παράδειγµα τις τελευταίες δύο µέρες). Για την ικανοποίηση των
αναγκών αυτών τα MIS διαθέτουν τη δυνατότητα παραγωγής αναφορών κατά
απαίτηση. Τα στελέχη µπορούν να ζητήσουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει
για όποιο χρονικό διάστηµα επιθυµούν ενώ στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να
ζητήσουν από το σύστηµα drill-down ή roll-up αναφορές. Στις drill-down αναφορές ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να εστιάσει σε µία υποπερίοδο της αρχικής αναφοράς και
να εξετάσει µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια πληροφορία σχετική µε ένα µικρότερο
χρονικό διάστηµα. Αντίστοιχα, στις roll-up αναφορές ο χρήστης µπορεί να επεκτείνει
το αρχικό εύρος και να αποκτήσει εποπτική άποψη για πληροφορία που αναφέρεται
σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Άλλες χαρακτηριστικές κατά απαίτηση αναφορές
είναι αυτές που πληροφορούν για τους δείκτες κλειδιά της επιχείρησης (key-indicator
reports). Οι αναφορές αυτές συνοψίζουν την απόδοση των κρίσιµων για την
επιχείρηση δραστηριοτήτων και επιτρέπουν την άµεση πληροφόρηση για τυχόν
δυσλειτουργίες σε αυτές. Τέλος, οι αναφορές κατά απαίτηση µπορεί να έχουν
συγκριτικό χαρακτήρα και να συγκρίνουν για παράδειγµα την επίδοση διαφορετικών
υποµονάδων παραγωγής ή την επίδοση της ίδιας υποµονάδας σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους.
Το τρίτο είδος αναφορών που έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα MIS σύστηµα
είναι οι αναφορές εξαιρέσεων. Οι αναφορές αυτές απευθύνονται σε υψηλότερα
διοικητικά στελέχη και περιέχουν πληροφορία η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις
που ξεπερνούν συγκεκριµένα, προκαθορισµένα όρια. Για παράδειγµα, µπορεί να
ζητηθεί από το σύστηµα να εµφανίσει στοιχεία για όλες τις ηµέρες στις οποίες η
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παραγωγή ήταν άνω του 10% µικρότερη του µέσου όρου, ή µήνες κατά τους οποίους
τα έξοδα ξεπέρασαν το 115% του µέσου όρου. Για την παραγωγή των αναφορών
αυτής της κατηγορίας απαιτείται αρχικά ο προσδιορισµός των τιµών που θα
αποτελέσουν τα αποδεκτά όρια και θα καθορίσουν τις εξαιρέσεις. Στη συνέχεια, οι
τιµές αυτές εισάγονται στο σύστηµα το οποίο παρακολουθεί τη λειτουργία της
επιχείρησης, συγκρίνει την επίδοση της µε τις οριακές τιµές και παράγει αναφορές
µέσω των οποίων πληροφορεί τα στελέχη για τις εξαιρέσεις που παρατηρήθηκαν. Με
τις αναφορές αυτές τα στελέχη επικεντρώνονται άµεσα στα σηµεία που
παρουσιάζουν προβλήµατα και µπορούν να εστιάσουν στην επίλυσή τους
παρακάµπτοντας τη χρονοβόρα διαδικασία εξέτασης των συνολικών αναφορών. Στην
Εικόνα 9 φαίνεται η ροή της πληροφορίας από τα TPS προς τα MIS συστήµατα και
στη συνέχεια η δηµιουργία διοικητικών αναφορών.

Εικόνα 9: Management Information Systems

DSS
Τα Συστήµατα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Decision Support Systems –
DSS) βοηθούν τα µεσαία και ανώτερα στελέχη στη λήψη αποφάσεων για
προβλήµατα που είναι συνήθως µοναδικά, γρήγορα µεταλλασσόµενα και δύσκολο να
καθοριστούν και να τυποποιηθούν εκ των προτέρων. Η πληροφορία την οποία
δέχονται τα DSS ως είσοδο προκύπτει κατά κύριο λόγο από συστήµατα TPS και MIS,
αν και δεν αποκλείεται η τροφοδότησή τους µε εξωτερική πληροφορία (π.χ. δείκτες
αγοράς, τιµές µετοχών κ.α.).
Τα προβλήµατα τα οποία καλούνται να αντιµετωπίσουν τα DSS ανήκουν στην
κατηγορία των ηµιδοµηµένων (semi-structured) προβληµάτων. Γενικά, δοµηµένα
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χαρακτηρίζονται τα προβλήµατα εκείνα για τα οποία υπάρχει τυποποιηµένη λύση
(συνήθως επαναληπτική), η οποία σε πολλές περιπτώσεις επιδέχεται πλήρους
αυτοµατοποίησης. Από την άλλη, τα αδόµητα (unstructured) προβλήµατα είναι
µοναδικά κατά περίπτωση, δεν επιδέχονται τυποποίησης, εξαρτώνται σε µεγάλο
βαθµό από την υποκειµενική κρίση και η λύση τους είναι συνήθως µη
αυτοµατοποιήσιµη.

Τα ηµιδοµηµένα προβλήµατα δανείζονται κάποια από τα

χαρακτηριστικά τους από τα δοµηµένα και κάποια από τα αδόµητα προβλήµατα.
Συγκεκριµένα, στα ηµιδοµηµένα προβλήµατα υπάρχει συνήθως ένα εύρος
εναλλακτικών επιλογών (χαρακτηριστικό των δοµηµένων προβληµάτων) καθώς όµως
και αβεβαιότητα ως προς την αξιολόγηση των επιλογών αυτών (χαρακτηριστικό των
αδόµητων προβληµάτων).
Σε σύγκριση µε τα MIS, τα συστήµατα DSS παρουσιάζουν ιδιαίτερες αναλυτικές
δυνατότητες οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση αναλυτικών µαθηµατικών
µοντέλων. Τα µοντέλα αυτά οποία εφαρµόζονται σε ένα µεγάλο όγκο δεδοµένων και
συµπυκνώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να είναι αναγνώσιµα και
εκµεταλλεύσιµα από τους χρήστες µέσα στην επιχείρηση. Σηµαντικό είναι για ένα
DSS να διαθέτει φιλική προς τον χρήστη διαπροσωπεία, αφού η σχεδίασή του
επιβάλλει την άµεση επαφή µε τον τελικό χρήστη. Μέσω της διαπροσωπείας αυτής
δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αλλάξει τις αρχικές υποθέσεις, να θέσει
διαφορετικά ερωτήµατα, να εισάγει νέα δεδοµένα και γενικά να µετατρέψει σε
πραγµατικό χρόνο το πρόβληµα αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις.
Οι Turban και συν. (2005) αναγνωρίζουν τρεις κατηγορίες ανάλυσης που
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω ενός DSS:
•

ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis)

•

ανάλυση what-if (what-if analysis)

•

ανάλυση αναζήτησης στόχου (goal-seeking analysis).

Η ανάλυση ευαισθησίας επιτρέπει τη µελέτη της επίδρασης που έχουν στη λύση
του προβλήµατος τυχόν µεταβολές στις τιµές των µεταβλητών εισόδου. Στην
ανάλυση ευαισθησίας παρουσιάζεται παράλληλα µε τη λύση ενός προβλήµατος το
εύρος τιµών των µεταβλητών εισόδου για τις οποίες η λύση παραµένει αναλλοίωτη.
Η ανάλυση ευαισθησίας είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, διότι βοηθά στον σχεδιασµό
συστηµάτων τα οποία επιδεικνύουν αντοχή στη µεταβολή των εξωτερικών συνθηκών
και συνεπώς λειτουργούν αξιόπιστα σε ένα εύρος διαφορετικών καταστάσεων.
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Η ανάλυση what-if, δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να µεταβάλλουν κάποιες
από τις αρχικές υποθέσεις οι οποίες εµπεριέχονται στη διατύπωση του προβλήµατος
και να διαπιστώσουν τον τρόπο µε τον οποίο επηρεάζεται η προκύπτουσα λύση. Ο
ρόλος της ανάλυσης what-if είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στα προβλήµατα που
καλούνται να αντιµετωπίσουν τα συστήµατα DSS, αφού συνήθως κάποια από τα
δεδοµένα εισόδου στηρίζονται σε υποκειµενικές κρίσεις και υποθέσεις. Οι χρήστες
των DSS µπορούν να διατυπώνουν όσες what-if ερωτήσεις κρίνουν απαραίτητο ώστε
να καθορίσουν τη λύση που αντιστοιχεί σε κάθε πιθανό σύνολο δεδοµένων εισόδου
και να είναι προετοιµασµένοι για διάφορα πιθανά σενάρια.
Στην ανάλυση αναζήτησης στόχου ακολουθείται µία “προς τα πίσω” διαδικασία
επίλυσης του προβλήµατος. Συγκεκριµένα, η ανάλυση αναζήτησης στόχου αναζητά
τις τιµές που πρέπει να έχουν οι µεταβλητές εισόδου ώστε να προκύπτει η επιθυµητή
τιµή της λύσης του συστήµατος. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι η ανάλυση αναζήτησης
στόχου θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί αφού έχει βρεθεί µία αρχική λύση από το
DSS, µε στόχο τον καθορισµό τιµών για τα δεδοµένα εισόδου ώστε να µεταβληθεί η
προκύπτουσα λύση κατά το επιθυµητό µέγεθος.

Εικόνα 10: Σύστηµα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την αντιµετώπιση φυσικών
καταστροφών της NVision.
πηγή: http://nvs-inc.com/
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Παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία µε την οποία χρησιµοποιούνται
τα DSS για την αντιµετώπιση επιχειρησιακών προβληµάτων. Όταν κάποιο στέλεχος
αναγνωρίσει την ύπαρξη ενός ηµι-δοµηµένου προβλήµατος προχωρεί στον πλήρη
καθορισµό του και στη συνέχεια κάποιος ειδικός πληροφορικής αναπτύσσει το
κατάλληλο DSS. Το DSS αντλεί τα δεδοµένα εισόδου από διάφορες πηγές εντός και
εκτός της επιχείρησης, ενώ υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής γνώσης τόσο από
εσωτερικά συστήµατα όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον. Παραδείγµατα τέτοιων
εξειδικευµένων συστηµάτων είναι το DSS για τον σχεδιασµό κιβωτίων σε συστήµατα
παραγωγής

(Harit

S.

και

συν.,

1997),

καθώς

και

το

DSS

για

τον

χρονοπρογραµµατισµό εργασιών σε µηχανήµατα βαφής (Saydam & Douglas, 2002).
Στην Εικόνα 10 φαίνεται ένα σύστηµα υποστήριξης λήψης γρήγορων αποφάσεων σε
περιπτώσεις καταστροφών, το οποίο µεταξύ άλλων εκτιµά τις πιθανές ζηµιές και
προτείνει λύσεις για την καλύτερη προστασία των πολιτών.
Ιδιαίτερα αποτελεσµατικός είναι ο συνδυασµός των DSS µε το διαδίκτυο. Μέσω
του διαδικτύου υπάρχει άµεση πρόσβαση σε τεράστιο όγκο πληροφορίας, η οποία
συνδυάζεται για την καλύτερη αντιµετώπιση επιχειρησιακών προβληµάτων. Η
τεχνολογία του διαδικτύου έδωσε ιδιαίτερη ώθηση και σε µία ειδική κατηγορία DSS,
τα Συστήµατα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων σε Οµάδες (Group Decision Support
Systems – GDSS). Τα GDSS είναι ιδιαίτερα χρήσιµα σε περιπτώσεις που
λαµβάνονται οµαδικές αποφάσεις και που οι εµπλεκόµενοι στη λήψη των αποφάσεων
βρίσκονται κατά κανόνα σε αποµακρυσµένα γεωγραφικά σηµεία. Μία από τις πρώτες
αναφορές σε GDSS έγινε το 1985 στην εργασία των DeSanctis & Gallupe (1985).

KMS
Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management Systems – KMS),
όπως αναφέρθηκε συνοπτικά σε προηγούµενη ενότητα, είναι ΠΣ τα οποία βοηθούν
τις επιχειρήσεις στη δηµιουργία, την ενσωµάτωση, τη βελτίωση, τη διαχείριση και τη
διάχυση της γνώσης. Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος των KMS γίνεται ολοένα και πιο
σηµαντικός, αφού η γνώση αναγνωρίζεται ως κύριος πόρος των επιχειρήσεων, ο
οποίος µπορεί µε κατάλληλη διαχείριση να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Χαρακτηριστικό του πόσο σηµαντική θεωρείται η γνώση για τις επιχειρήσεις είναι το
γεγονός ότι σε ορισµένες από αυτές έχει δηµιουργηθεί η θέση του Chief Knowledge
Officer (CKO), ο οποίος έχει ως µοναδικό του καθήκον τη συνεχή βελτίωση της

33

διαχείρισης της γνώσης και συνεπώς την καλύτερη αξιοποίησή της. Πριν
αναφερθούµε περεταίρω στα συστήµατα KMS θα επιχειρήσουµε µία σύντοµη
περιγραφή σχετικά µε το τι αποτελεί γνώση και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή µπορεί
να παραχθεί.
Ο οικοδοµικός λίθος στον οποίο βασίζονται τόσο η πληροφορία όσο και η γνώση
που κατέχει µία επιχείρηση είναι τα ακατέργαστα δεδοµένα (raw data). Καθώς τα
δεδοµένα είναι µεµονωµένα σηµεία χωρίς κάποιο πλαίσιο αναφοράς, στερούνται
σηµασίας και συνεπώς µπορούν να γίνουν χρήσιµα µόνο µε περεταίρω επεξεργασία.
Ο συνδυασµός συναφών δεδοµένων και η τοποθέτησή τους σε ένα κοινό πλαίσιο
αποτελούν τη διαδικασία µέσω της οποίας παράγεται πληροφορία. Έτσι µπορούµε να
πούµε ότι πληροφορία είναι η κατανόηση της σχέσης µεταξύ δεδοµένων ή µεταξύ
δεδοµένων και άλλης πληροφορίας (Bellinger, 2004). Ενώ η πληροφορία
περιλαµβάνει την κατανόηση της σχέσης µεταξύ των δεδοµένων αδυνατεί συνήθως
να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο η υπάρχει αυτή η σχέση καθώς και τον τρόπο µε
τον οποίο αυτή µπορεί να µεταβληθεί µε το πέρασµα του χρόνου. Η αναγνώριση
συγκεκριµένων µοτίβων στα δεδοµένα και την πληροφορία και η τοποθέτησή τους
στο κατάλληλο πλαίσιο είναι η διαδικασία µέσω της οποίας δηµιουργείται γνώση.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εργασία του Polanyi (1967) µπορούµε να
διακρίνουµε δύο είδη γνώσης. Το πρώτο είδος περιλαµβάνει την λεγόµενη σαφή
γνώση (explicit knowledge), η οποία είναι δυνατό να εκφραστεί µε λέξεις και
αριθµούς, και στη συνέχεια να δηµοσιοποιηθεί υπό διάφορες µορφές. Η σαφής γνώση
λοιπόν µπορεί να εκφραστεί µε καθορισµένο και συστηµατικό τρόπο, και αντίστοιχα
να µεταφερθεί ή να κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόµενα άτοµα. Το δεύτερο είδος
γνώσης είναι η κρυφή γνώση (tacit knowledge). Η γνώση αυτή έχει ιδιαίτερα
προσωπικό χαρακτήρα και είναι δύσκολο να αποτυπωθεί µε κάποιο συστηµατικό
τρόπο, αφού έχει τις ρίζες της στις πράξεις και την εµπειρία των ατόµων. Τα
παραδοσιακά ΠΣ για επιχειρήσεις εστιάζουν τη λειτουργία τους στη σαφή γνώση. Με
τη συνειδητοποίηση ότι η κρυφή γνώση είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντική για την
επιχείρηση, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για ΠΣ που θα µπορούσαν να τη διαχειριστούν
(KMS). Τα KMS λοιπόν, προσπαθούν να χειριστούν µε συστηµατικό τρόπο τόσο τη
σαφή όσο και την κρυφή γνώση, ώστε να επιτύχουν την πιο αποδοτική εκµετάλλευσή
της προς όφελος της επιχείρησης (Edvinsson & Malone, 1997).
Τα KMS που εστιάζουν στη διαχείριση της σαφούς γνώσης έχουν ως κεντρικό
πυρήνα µία βάση δεδοµένων, της οποίας ο σχεδιασµός επιτρέπει τη συλλογή
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πληροφορίας και την οργάνωση της σε κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές πρέπει να
είναι σωστά καθορισµένες, ενώ η βάση δεδοµένων πρέπει να είναι εύκολα
προσβάσιµη από τους εργαζοµένους και να παρέχει ισχυρά και εύχρηστα εργαλεία
αναζήτησης. Κατά την είσοδο των εγγράφων στη βάση τοποθετείται σε αυτά µία
ηλεκτρονική ετικέτα και καταχωρούνται συγκεκριµένα στοιχεία τους (π.χ. λέξεις
κλειδιά ή αντικείµενο) σε ειδικούς δείκτες (indexes) για γρήγορη και αποτελεσµατική
ανάκλησή τους. Στην Εικόνα 11 φαίνεται το περιβάλλον του συστήµατος διαχείρισης
γνώσης KnowledgeMap. Το σύστηµα έχει η δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων σε
διάφορες µορφές. Τα έγγραφα αυτά αναλύονται και συνοψίζονται στους λεγόµενους
χάρτες γνώσης, στους οποίους οι χρήστες έχουν πρόσβαση µε τη χρήση ενός απλού
πλοηγητή ιστοσελίδων.

Εικόνα 11: InfoRapid KnowledgeMap, Knowledge Management Systems
πηγή: http://www.inforapid.com/

Τα συστήµατα KMS που εστιάζουν στη διαχείριση της κρυφής γνώσης καλούνται
να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα που προκύπτει όταν η γνώση αυτή βρίσκεται µόνο
στο µυαλό των εργαζοµένων και δεν υπάρχει κάπου αποτυπωµένη σε αποθηκεύσιµη
µορφή. Τα KMS αυτής της κατηγορίας έχουν ως βασικό τους στόχο τη µετατροπή
της κρυφής γνώσης σε σαφή γνώση, η οποία µπορεί στη συνέχεια να αποθηκευτεί σε
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κάποια βάση δεδοµένων. Η σαφής γνώση που προκύπτει από τη µετατροπή µπορεί να
βρίσκεται σε διάφορες µορφές όπως: Οδηγούς, ερωτήσεις µε απαντήσεις ή καλές
πρακτικές. Η γνώση που καταχωρείται και στα δύο είδη KMS που αναφέρθηκαν
παραπάνω

διατίθεται

συνήθως

προς

εκµετάλλευση

από

τους

υπόλοιπους

εργαζοµένους µέσω της δικτυακής πύλης (portal), στο intranet της επιχείρησης.

ESS
Τα Συστήµατα Υποστήριξης Υψηλόβαθµων Στελεχών (Executive Support
Systems – ESS ή Executive Information Systems - EIS), υποστηρίζουν το στρατηγικό
επίπεδο διοίκησης της επιχείρησης, βοηθώντας στη λήψη µη καθηµερινών
αποφάσεων που απαιτούν κρίση και διορατικότητα. Τα ESS χρησιµοποιούνται στην
επίλυση µη δοµηµένων προβληµάτων, χωρίς δηλαδή προκαθορισµένη διαδικασία
επίλυσης, των οποίων η αντιµετώπιση στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην
υποκειµενική αντίληψη των υψηλόβαθµων στελεχών. Τα συστήµατα αυτά
εξυπηρετούν τις πληροφοριακές ανάγκες της ανώτατης διοίκησης παρέχοντας άµεση
πρόσβαση σε επίκαιρη πληροφορία και δηµιουργώντας εξειδικευµένες αναφορές
κατά απαίτηση των χρηστών.
Σε αντίθεση µε άλλα ΠΣ, όπως τα DSS και τα MIS, τα ESS δεν προορίζονται για
την λύση προκαθορισµένων προβληµάτων. Αντίθετα, παρέχουν µία πλατφόρµα
γενικής χρήσης και ένα σύνολο εργαλείων που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
υποστήριξη µίας γκάµας διαφορετικών αποφάσεων. Τα εργαλεία που παρέχουν τα
ESS βοηθούν στην αντιµετώπιση προβληµάτων στρατηγικής σηµασίας για την
επιχείρηση όπως: Η ανάλυση των επιδόσεων των ανταγωνιστών, η επιλογή του
κλάδου στον οποίο είναι συµφέρον να επεκταθούν οι δραστηριότητες της
επιχείρησης, µε ποιες άλλες επιχειρήσεις είναι επιθυµητό να επιτευχθούν
συγχωνεύσεις.
Για να µπορεί ένα ESS να χαρακτηριστεί επιτυχηµένο πρέπει το περιβάλλον µέσω
του οποίου παρέχονται οι υπηρεσίες στον τελικό χρήστη να είναι ιδιαίτερα φιλικό. Ο
κύριος λόγος για κάτι τέτοιο είναι ότι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή µε τα
συστήµατα αυτά όχι µόνο στερούνται εξειδικευµένων γνώσεων Η/Υ, αλλά σε αρκετές
περιπτώσεις στερούνται και απλών γνώσεων που απαιτούνται για την καθηµερινή
χρήση των Η/Ύ. Για να αποδώσει λοιπόν ένα ESS τα αναµενόµενα, δεν αρκεί να
παρέχει κατάλληλα εργαλεία στους χρήστες αλλά πρέπει τα εργαλεία αυτά να
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προσφέρονται µέσω διαισθητικών και εύχρηστων διαπροσωπειών. Σηµαντικό είναι
επίσης για τα συστήµατα ESS να έχουν υποστήριξη γραφικών, ώστε να µπορούν να
συνοψίζουν και να οπτικοποιούν σύνθετα επιχειρησιακά στοιχεία, σε κατανοητή και
εκµεταλλεύσιµη µορφή. Οι Bajwa & Brennan (1997) εξετάζουν λεπτοµερώς τις
προϋποθέσεις για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός επιτυχούς ESS. Ιδιαίτερο
βάρος δίνεται στην υποστήριξη του εγχειρήµατος από όλους τους εµπλεκόµενους και
συγκεκριµένα τα υψηλόβαθµα στελέχη, το τµήµα των ΠΣ και τους συµβούλους ΠΣ.
Κεντρικό χαρακτηριστικό των ESS είναι η δυνατότητα παρακολούθησης των
κύριων δεικτών επίδοσης της επιχείρησης (Key Performance Indicators – KPIs).
Μέσω των KPIs, τα υψηλόβαθµα στελέχη µπορούν να κρίνουν κατά πόσο τα
αποτελέσµατα συµπίπτουν µε τους προκαθορισµένους επιθυµητούς στόχους και σε
ποιες περιπτώσεις απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις. Για παράδειγµα, ο διευθύνων
σύµβουλος µίας επιχείρησης µπορεί µέσω κάποιου ESS να παρακολουθεί σε
καθηµερινή βάση µεγέθη όπως: το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης, οι
λογαριασµοί πελατών και προµηθευτών, οι ταµειακές ροές κλπ. Για να µπορέσει ένα
τέτοιο σύστηµα να είναι κατά το δυνατό περισσότερο αποδοτικό, απαιτείται η
σχεδίασή του µε γνώµονα τόσο την κουλτούρα της εκάστοτε επιχείρησης όσο και τις
προτιµήσεις των στελεχών που θα το χρησιµοποιήσουν (Byrd & Marshall, 1996).
Τα ESS προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες δηµιουργίας αναφορών, αντίστοιχες
µε αυτές των MIS, όπως drill-down, roll-up και αναφορές εξαιρέσεων. Με τις drilldown αναφορές ο χρήστης µπορεί να εστιάσει σε πιο λεπτοµερή δεδοµένα και έτσι το
ESS µπορεί να γίνει χρήσιµο ακόµη και σε χαµηλότερα στην ιεραρχία στελέχη. Ένα
επίσης ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο που προσφέρουν τα ESS είναι η ανάλυση OLAP
(On-Line Analytical Processing). Η OLAP εστιάζει στην πολυδιάστατη ανάλυση
δεδοµένων µεγάλου όγκου και παρέχει δυνατότητες που δεν προσφέρονται από τις
παραδοσιακές µεθόδους δηµιουργίας αναφορών. Στο αριστερό τµήµα της Εικόνα 12
διακρίνεται ένα 4-διάστατος κύβος. Οι διαστάσεις του είναι οι εξής:
•

Αξία πωλήσεων, κόστος παραγωγής, κέρδος.

•

Είδος προϊόντος (Cola, Rootbeer, Lemon Lime)

•

Πόλη (Chicago, Dallas, New York, San Francisco)

•

Χρονική περίοδος (1ο, 2ο, 3ο και 4ο τρίµηνο)

Ο χρωµατισµένος κύβος περιέχει την τιµή που αντιστοιχεί στις πωλήσεις της Cola
στη Νέα Υόρκη για το πρώτο τρίµηνο.
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Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι ιδιαίτερα επιθυµητό χαρακτηριστικό των ESS είναι
η δυνατότητα εισαγωγής πληροφορίας εξωτερικής προς την επιχείρηση και η
παρουσίασή της µαζί µε την εσωτερική πληροφορία σε συνδυαστικές αναφορές. Η
εξωτερική πληροφορία µπορεί να σχετίζεται µε οικονοµικούς δείκτες της αγοράς,
στοιχεία από τους ανταγωνιστές, τιµές µετοχών κλπ. Ένα ESS πρέπει να έχει επίσης
τη δυνατότητα ανίχνευσης τέτοιου είδους εξωτερικής πληροφορίας και να δηµιουργεί
σήµατα προς τον χρήστη κάθε φορά που οι τιµές των µεγεθών (εξωτερικών και
εσωτερικών) ξεπερνούν κάποια προκαθορισµένα επίπεδα.

Εικόνα 12: Κύβοι OLAP
Πηγή: http://www-306.ibm.com/software/data/db2/db2olap/docs/v82docs/miner82/omugtfrm.htm?howitworks.htm
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1.3 Κατηγορίες ΠΣ κατά λειτουργική περιοχή
Με βάση τη λειτουργική περιοχή την οποία καλύπτουν τα διάφορα ΠΣ
κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
•

Λειτουργικά πληροφοριακά συστήµατα: Τα λειτουργικά πληροφοριακά
συστήµατα εστιάζουν στην κάλυψη των αναγκών στις διάφορες
λειτουργικές περιοχές της επιχείρησης. Τα λειτουργικά ΠΣ τροφοδοτούν
µε τα δεδοµένα τους τη λειτουργία συστηµάτων e-commerce, SCM και
CRM και πολλές φορές αποτελούν, µερικά ή όλα από αυτά, τµήµα του
ERP της επιχείρησης. Τα ΠΣ αυτής της κατηγορίας µπορούν να
διαιρεθούν περεταίρω στα γενικά (κοινά σε όλες τις περιοχές) και στα
ειδικά (εξειδικευµένα ανά περιοχή). Στα γενικά λειτουργικά ΠΣ
κατατάσσονται τα MIS και τα TPS ενώ στα ειδικά κατατάσσονται ΠΣ
σχετικά µε πωλήσεις και µάρκετινγκ, παραγωγή και λειτουργίες,
λογιστικά και χρηµατοοικονοµικά, ανθρώπινους πόρους.

•

Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήµατα: Τα συστήµατα αυτά
ονοµάζονται και Enterprise Resource Planning (ERP) συστήµατα και
καλούνται να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της κατακερµατισµένης
πληροφορίας που βρίσκεται σε επί µέρους ΠΣ ανά λειτουργική περιοχή.
Η ύπαρξη πολλών κατά τόπους ΠΣ έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία
αξιοποίησης πολύτιµης πληροφορίας πέρα των ορίων της λειτουργικής
περιοχής στην οποία αυτή παράγεται, ενώ καθιστά πολύ δύσκολη την
απόκτηση συνολικής εικόνας για την επιχείρηση. Το πρόβληµα εντείνεται
µε την ασυµβατότητα που υπάρχει µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων και
συνεπώς την περιορισµένη δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων. Τα ERP
συστήµατα έχουν ως στόχο την ολοκλήρωση των ΠΣ εντός της
επιχείρησης ώστε να εξαλειφθεί το φαινόµενο των αποκοµµένων νησίδων
πληροφορίας. Η ολοκλήρωση αυτή επιτυγχάνεται έχοντας µία κοινή βάση
δεδοµένων προσβάσιµη από όλες τις λειτουργικές περιοχές καθώς και από
τις επί µέρους εφαρµογές τους.

•

∆ιεπιχειρησιακά πληροφοριακά συστήµατα: Τα διεπιχειρησιακά ΠΣ
εστιάζουν τη λειτουργία τους στο περιβάλλον της επιχείρησης
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διευκολύνοντας τη συνεργασία της τόσο µε τους “προς τα εµπρός” όσο
και µε τους “προς τα πίσω” κρίκους στην προµηθευτική αλυσίδα.
Συγκεκριµένα τα συστήµατα αυτά παρέχουν πληροφόρηση για τη
διευκόλυνση των προµηθευτών, των εταιρικών πελατών, των διανοµέων
και των εταιριών logistics να ελέγξουν και να συντονίσουν την προµήθεια,
την παραγωγή, τον έλεγχο αποθεµάτων και την παράδοση προϊόντων ή
υπηρεσιών κατά µήκος της προµηθευτικής αλυσίδας.

Τα συστήµατα

αυτής της κατηγορίας ονοµάζονται αλλιώς συστήµατα ∆ιαχείρισης
Προµηθευτικής Αλυσίδας (Supply Chain Management – SCM) και σε
αυτά ανήκουν µεταξύ άλλων: τα extended ERP (ή αλλιώς ERP II) που
επεκτείνουν την ολοκλήρωση της πρώτης γενιάς ERP στο εξωτερικό της
επιχείρησης, τα συστήµατα ∆ιαχείρισης Σχέσεων µε τους Συνεργάτες
(Partner Relationship Management – PRM) και τα συστήµατα ∆ιαχείρισης
Σχέσεων µε τους Πελάτες (Customer Relationship Management – CRM).
Στην Εικόνα 13 φαίνεται διαγραµµατικά η κατηγοριοποίηση των συστηµάτων
κατά λειτουργική περιοχή. Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται τα
βασικά χαρακτηριστικά των λειτουργικών ΠΣ. Τόσο τα επιχειρησιακά όσο και τα
διεπιχειρησιακά ΠΣ εξετάζονται µε λεπτοµέρεια στις επόµενες ενότητες.

Εικόνα 13: ΠΣ κατά λειτουργική περιοχή
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ΠΣ για πωλήσεις και µάρκετινγκ
Στη λειτουργική περιοχή των πωλήσεων και του µάρκετινγκ πραγµατοποιούνται
οι πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παράγει η επιχείρηση.
Συγκεκριµένα, οι δραστηριότητες του µάρκετινγκ περιλαµβάνουν τον καθορισµό των
πελατών της επιχείρησης, τον εντοπισµό των αναγκών τους, τον σχεδιασµό νέων
προϊόντων και την προώθηση των προϊόντων αυτών στο καταναλωτικό κοινό. Από
την άλλη, οι δραστηριότητες των πωλήσεων περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την
παραγγελιοληψία, την πώληση των προϊόντων και την επαφή µε τον πελάτη. Τα ΠΣ
για πωλήσεις και µάρκετινγκ παρέχουν βοήθεια στους εργαζόµενους των
επιχειρήσεων να φέρουν σε πέρας µε αποδοτικό τρόπο τις παραπάνω δραστηριότητες.
Συγκεκριµένα, τα ΠΣ που χρησιµοποιούνται στην περιοχή του µάρκετινγκ
αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως Marketing Information Systems (MKIS) και η
σηµασία τους για την επιχείρηση εντοπίστηκε ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του
1960 (Li και συν., 2000). Στην Εικόνα 14 βλέπουµε την οθόνη τιµολόγησης
προϊόντων του λογισµικού Idea File της Great Computer Systems. Το Idea File είναι
ένα αυτοµατοποιηµένο εργαλείο που χρησιµοποιείται από τα στελέχη του µάρκετινγκ
για τον σχεδιασµό νέων πρωτοτύπων διαφήµισης, µάρκετινγκ ή προωθητικών
σχεδίων.

Εικόνα 14: Idea File της Great Computer Systems Inc.
πηγή: http://www.greatsys.com/
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Tα συστήµατα των λειτουργικών περιοχών των πωλήσεων και του µάρκετινγκ
µπορεί να θεωρηθεί ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους παρακάτω τρεις
άξονες:
•

Σχέσεις µε του πελάτες: Στην κατηγορία αυτή εµπεριέχονται όλες οι
λειτουργίες των ΠΣ πωλήσεων και µάρκετινγκ που συντελούν στην
αναβάθµιση των σχέσεων της επιχείρησης µε τους υπάρχοντες ή τους
δυνητικούς πελάτες της. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η
δηµιουργία του προφίλ του πελάτη µε τη χρήση τόσο των δηµογραφικών
του στοιχείων όσο και την καταγραφή των προσωπικών του προτιµήσεων
και επιθυµιών. Η ύπαρξη των στοιχείων αυτών στο ΠΣ της επιχείρησης
διευκολύνει σηµαντικά την ικανοποίηση των πελατών, παρέχοντας τη
δυνατότητα στο προσωπικό της επιχείρησης να τους αντιµετωπίζει
ξεχωριστά και προσωποποιηµένα κατά περίπτωση. Τα στοιχεία που
αποθηκεύονται στο σύστηµα µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για
στοχευµένη διαφήµιση, η οποία ως γνωστό χαρακτηρίζεται από την
αυξηµένη αποτελεσµατικότητά της.

•

Κανάλια διανοµής: Τα ΠΣ πωλήσεων και µάρκετινγκ προσφέρουν
εναλλακτικές µεθόδους πώλησης των προϊόντων ανοίγοντας νέα κανάλια
διανοµής και προσφέροντας καινοτόµες λύσεις µέσα στα καταστήµατα
λιανικής πώλησης. Το πιο χαρακτηριστικό νέο κανάλι διανοµής που έχει
ανοίξει µε την εξέλιξη της πληροφοριακής τεχνολογίας είναι το διαδίκτυο.
Με τη χρήση του διαδικτύου οι επιχειρήσεις αποκτούν ένα ηλεκτρονικό
κατάστηµα το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία σε 24ωρη βάση και είναι
άµεσα προσβάσιµο από κάθε σηµείο του πλανήτη. Η συνδεσιµότητα που
προσφέρει το Internet σε συνδυασµό µε άλλες εφαρµογές ΠΤ (π.χ. βάσεις
δεδοµένων) παρέχουν στην σύγχρονη επιχείρηση ένα πλήθος δυνατοτήτων
προκειµένου να προωθήσει τα προϊόντα της στον τελικό πελάτη. Πέρα
από τη δηµιουργία νέων καναλιών διανοµής, σηµαντικές είναι οι
βελτιώσεις τις οποίες µπορεί να επιτύχει κανείς µε τα ΠΣ πωλήσεων και
µάρκετινγκ µέσα στο ίδιο το κατάστηµα, εκσυγχρονίζοντας τις
διαδικασίες

που

ακολουθούνται

στο

ταµείο

και

επιτυγχάνοντας

σηµαντικές µειώσεις στο χρόνο αναµονής των πελατών (Gohmann και
συν., 2005).
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•

Λήψη αποφάσεων µάρκετινγκ: Τα ΠΣ αυτής της κατηγορίας παίζουν
σηµαντικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων σχετικά µε την λειτουργική
περιοχή των πωλήσεων και του µάρκετινγκ. Σηµαντική είναι η συµβολή
της ΠΤ στη διαδικασία της τιµολόγησης των προϊόντων. Πολλές
επιχειρήσεις χρησιµοποιούν εξειδικευµένο λογισµικό το οποίο µε βάση
δεδοµένα της αγοράς, αλλά και πωλήσεων της ίδιας της επιχείρησης
προτείνει αλλαγές στην τιµολογιακή πολιτική. Τα συστήµατα αυτά
υποστηρίζουν επίσης την καλύτερη διοίκηση του προσωπικού των
πωλήσεων µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς του. Συγκεκριµένα,
τα ΠΣ αυτής της κατηγορίας έχουν τη δυνατότητα ανάλυσης των
στοιχείων από τις πωλήσεις και παραγωγής συγκριτικών αναφορών. Με
τον τρόπο αυτό µπορούν τα στελέχη να αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες
δεξιότητες ή αδυναµίες συγκεκριµένων πωλητών και να αξιοποιούν
κατάλληλα τον καθένα από αυτούς. Σηµαντικό ρόλο τέλος έχουν τα ΠΣ
των πωλήσεων και του µάρκετινγκ στην αυτοµατοποίηση των
διαδικασιών που ακολουθεί ένας πωλητής, στην ανάλυση κερδοφορίας της
επιχείρησης συνολικά, στην ανάλυση των τάσεων της αγοράς και στη
σχεδίαση νέων προϊόντων. Τα περισσότερα από τα συστήµατα που
αναφέρθηκαν είναι σχεδιασµένα για χρήση από την ανώτερη και ανώτατη
διοίκηση της επιχείρησης.

ΠΣ για την παραγωγή και τα logistics
Στη λειτουργική περιοχή της παραγωγής συντελείται η δηµιουργία των
προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης, τα οποία αποτελούν σε µεγάλο βαθµό το
πρόσωπο της επιχείρησης απέναντι στο καταναλωτικό κοινό. Τα συστήµατα
παραγωγής ασχολούνται µε τη διαχείριση των παραγωγικών εγκαταστάσεων, τη
διαχείριση των πρώτων υλών καθώς και τον χρονοπρογραµµατισµό υλικών και
εργασίας µε στόχο τη δηµιουργία τελικών προϊόντων. Τα πληροφοριακά συστήµατα
παραγωγής προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς διευκόλυνση των παραπάνω
δραστηριοτήτων.
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Εικόνα 15: Mamut Business Software. Logistics, προµήθειες και διαχείριση αποθεµάτων.
πηγή: http://www.mamut.com/

Τα ΠΣ παραγωγής παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία η οποία πηγάζει τόσο
από το τεράστιο εύρος των παραγόµενων προϊόντων όσο και των διαδικασιών που
ακολουθούνται κατά την παραγωγή. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται στη συνέχεια
4 από τις πιο κοινές λειτουργίες στις οποίες συνεισφέρουν τα ΠΣ παραγωγής:
•

∆ιαχείριση πρώτων υλών και logistics: Η διαχείριση των logistics
ασχολείται µε δραστηριότητες σχετικές µε την παραγγελία, την αγορά, την
καταγραφή εισερχοµένων και την καταγραφή εξερχοµένων πρώτων υλών
και προϊόντων. Ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα σχετικά µε τα logistics
µιας επιχείρησης είναι η διαχείριση αποθεµάτων (inventory management).
Η διαχείριση αποθεµάτων καθορίζει το ύψος των αποθεµάτων που πρέπει
να βρίσκονται κάθε στιγµή στην επιχείρηση. Η αποδοτική διαχείριση
αποθεµάτων προϋποθέτει από τα στελέχη της παραγωγής να αποφασίσουν
ποια θα είναι η χρονική στιγµή αποστολής της παραγγελίας και ποια η
ποσότητα υλικών που θα ζητείται στην παραγγελία αυτή. Για την
αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων έχουν αναπτυχθεί µοντέλα όπως η
Ποσότητα Οικονοµικής Παραγγελίας (Economic Order Quantity – EOQ)
τα οποία υπολογίζουν τη βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας καθώς και το
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βέλτιστο χρονικό διάστηµα µεταξύ παραγγελιών. Μέσω των ΠΣ
διαχείρισης αποθεµάτων οι διαδικασίες αυτές µπορούν σε µεγάλο βαθµό
να

αυτοµατοποιηθούν,

ενώ

παρέχεται

η

δυνατότητα

εφαρµογής

πρωτοποριακών µεθόδων στις οποίες ο ίδιος ο προµηθευτής παρακολουθεί
το ύψος των αποθεµάτων του πελάτη και αποστέλλει προϊόντα χωρίς την
παρέµβαση του τελευταίου. Στην Εικόνα 15 φαίνεται µία ενδεικτική
οθόνη του module διαχείρισης αποθεµάτων, προµηθειών και logistics της
Mamut Business Software.
•

Σχεδιασµός παραγωγής και λειτουργιών: Η διαχείριση αποθεµάτων
αναφέρεται κυρίως σε υλικά µεταξύ των οποίων δεν υπάρχουν
αλληλεξαρτήσεις. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται τα
ίδια υλικά για την παραγωγή περισσότερων του ενός προϊόντων. Για την
αντιµετώπιση των καταστάσεων αυτών αναπτύχθηκαν τα συστήµατα
MRP (Material Requirements Planning) τα οποία ενοποιούν την παραγωγή
µε τη διαχείριση των αποθεµάτων και την παραγγελία πρώτων υλών. Από
την εξέλιξη των συστηµάτων MRP προέκυψαν τα συστήµατα MRPII
(Manufacturing Resource Planning). Τα MRPII προσθέτουν σε αυτά που
προσφέρουν τα MRP τη διαχείριση της διαθέσιµης εργατικής δύναµης και
την οικονοµική διαχείριση, παρέχοντας δυνατότητες αυτοµατοποιηµένης
παραγωγής ωρολόγιου προγράµµατος για τους εργαζοµένους και
οικονοµικών προϋπολογιστικών αναφορών.

•

Σχεδίαση και κατασκευή µε χρήση Η/Υ: Τα ΠΣ της κατηγορίας αυτής
χρησιµοποιούνται στη σχεδίαση (Computer Aided Design – CAD) και
στην κατασκευή (Computer Aided Manufacturing – CAM) κυρίως στον
τοµέα των κατασκευών (manufacturing). Για παράδειγµα, ένα σύστηµα
CAD θα µπορούσε να παρέχει τα εργαλεία για τη δηµιουργία του σχεδίου
ενός νέου προϊόντος. Στη συνέχεια το σχέδιο αυτό θα µπορούσε να
τροφοδοτηθεί στο σύστηµα παραγωγής (CAM) και να δηµιουργηθεί
αυτόµατα ένα πρωτότυπο µοντέλο. Σήµερα, υπάρχει η τάση ολοκλήρωσης
όλων των ΠΣ παραγωγής που θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται σε ένα
τυπικό εργοστάσιο υπό τον όρο Computer Integrated Manufacturing). Το
CIM έχει ως στόχο την απλοποίηση των τεχνικών που χρησιµοποιούνται,
την αυτοµατοποίηση όσο περισσότερων διαδικασιών είναι δυνατό και την
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ολοκλήρωση µέσω ΠΣ όλων των σταδίων του σχεδιασµού και της
κατασκευής.
•

∆ιαχείριση κύκλου ζωής προϊόντος: Τα συστήµατα ∆ιαχείρισης Κύκλου
Ζωής Προϊόντος (Product Life cycle Management – PLM) παρέχουν τη
δυνατότητα στους κατασκευαστές να ενοποιήσουν διαδικασίες οι οποίες
µέχρι πρόσφατα ήταν ανεξάρτητες µεταξύ τους. Στα συστήµατα PLM
ταξινοµείται πληροφορία για ένα συγκεκριµένο προϊόν η οποία
αναφέρεται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος, από την
αρχική σύλληψη του σχεδίου µέχρι τη συσκευασία και τις µεθόδους
αποστολής στον τελικό πελάτη. Τα δεδοµένα που αποθηκεύονται σε ένα
PLM σύστηµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν
πολλές και ποικίλες ανάγκες µέσα στην επιχείρηση αλλά και έξω από
αυτή. Για παράδειγµα, οι σχεδιαστές µπορούν µέσω του PLM να
καθορίσουν τις απαιτήσεις σε εξαρτήµατα για την εξέλιξη του προϊόντος,
ενώ στο τµήµα µάρκετινγκ µπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα
που σχετίζονται µε την ανταπόκριση του κοινού στο προϊόν αυτό.

ΠΣ για λογιστικά και χρηµατοοικονοµικά
Η λειτουργική περιοχή της λογιστικής έχει ως κύρια αρµοδιότητα τη διαχείριση
των οικονοµικών αρχείων της επιχείρησης παρακολουθώντας τα οικονοµικά της
στοιχεία (π.χ. αποδείξεις, τιµολόγια, επιταγές). Στόχος της λογιστικής είναι η
λεπτοµερής γνώση των χρηµατικών ροών που εισέρχονται στην επιχείρηση ή
εξέρχονται από αυτή. Από την άλλη, η λειτουργική περιοχή των χρηµατοοικονοµικών
έχει ως κύρια αρµοδιότητα τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του
ενεργητικού µίας επιχείρησης (π.χ. µετοχές, οµόλογα ή άλλες επενδύσεις), µε στόχο
τη µεγιστοποίηση της απόδοσής τους, ενώ είναι επίσης υπεύθυνη για την εύρεση
κατάλληλων πηγών χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
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Εικόνα 16: Hyperion System 9 Planning. Κεντρικό σύστηµα χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού
βασισµένο σε web τεχνολογία.
πηγή: http://www.hyperion.com/

Οι λειτουργίες της λογιστικής και της χρηµατοοικονοµικής καλούνται να
αντιµετωπίσουν

κοινά

προβλήµατα

όπως

η

παρακολούθηση

των

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης και των χρηµατοροών προς και από
αυτήν. Για τον λόγο αυτό στις περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι δύο αυτές
λειτουργικές

περιοχές

αποτελούν

µία

οντότητα,

το

τµήµα

λογιστικής-

χρηµατοοικονοµικής. Στη συνέχεια παραθέτουµε ορισµένες δραστηριότητες του
τµήµατος λογιστικής-χρηµατοοικονοµικής καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές
υποστηρίζονται από την πληροφοριακή τεχνολογία:
•

Χρηµατοοικονοµικός

σχεδιασµός:

Για

τον

επιτυχηµένο

χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό ενός οργανισµού ιδιαίτερα κρίσιµη είναι η
γνώση σχετικά µε τη διαθεσιµότητα και το κόστος του χρήµατος.
Ιδιαίτερα κρίσιµη είναι επίσης η γνώση των µελλοντικών χρηµατικών
ροών, εισερχοµένων και εξερχοµένων, ώστε να µπορούν να υπολογιστούν
επιπλέον χρηµατικά ποσά που θα απαιτηθούν σε συγκεκριµένες χρονικές
περιόδους. Αφού υπολογιστούν τα απαιτούµενα ποσά, πρέπει στη
συνέχεια να καθοριστούν οι πηγές από τις οποίες θα αποκτηθούν τα
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επιπλέον χρήµατα, έτσι ώστε το συνολικό µείγµα χρηµατοδότησης να
είναι το πιο συµφέρον για την επιχείρηση. Ο καθορισµός των πλέον
συµφερόντων πηγών χρηµατοδότησης για την επιχείρηση προϋποθέτει,
κατά το δυνατό, ακριβείς προβλέψεις για τις µελλοντικές συνθήκες που θα
επικρατήσουν στο οικονοµικό τοπίο. Προβλέψεις αυτού του είδους
µπορούν να παραχθούν είτε µε τη χρήση εξειδικευµένων πακέτων
λογισµικού, είτε µε την συνδροµή σε υπηρεσίες προβλέψεων οι οποίες
αποστέλλουν αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µέσω του Internet.
Η λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των λειτουργιών ενός
οργανισµού υποστηρίζεται από τα DSS (Decision Support Systems) και
από έµπειρα συστήµατα (expert systems) (Kapla και συν., 1998). Τέλος,
εξειδικευµένα συστήµατα στην κατηγορία αυτή υποστηρίζουν την
προετοιµασία και την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού του
οργανισµού, παρέχοντας εργαλεία για την καλύτερη επικοινωνία µεταξύ
των στελεχών που συµµετέχουν στη διαδικασία. Στην Εικόνα 16
παρουσιάζεται οθόνη του συστήµατος Planning της εταιρίας λογισµικού
Hyperion, το οποίο παρέχει µεταξύ άλλων εργαλεία χρηµατοοικονοµικού
σχεδιασµού, κατάρτισης προϋπολογισµών και προβλέψεων.
•

∆ιαχείριση επενδύσεων: Συνήθης πρακτική στις µεγάλες επιχειρήσεις ή
οργανισµούς αποτελεί η επένδυση µεγάλων χρηµατικών ποσών σε
διάφορες επενδυτικές επιλογές που ποικίλουν από χρηµατιστηριακές
µετοχές µέχρι αγορές ακινήτων. Ο αριθµός των επενδυτικών επιλογών
είναι πρακτικά απεριόριστος, ενώ η διαδικασία περιπλέκεται ακόµη
περισσότερο από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και τους κανονισµούς που
διέπουν την αγορά. Για την υποστήριξη των αποφάσεων που σχετίζονται
µε τις επενδύσεις ενός οργανισµού χρησιµοποιούνται συστήµατα DSS τα
οποία βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα (neural networks) ή σε συστήµατα
εξόρυξης δεδοµένων (data mining). Τα συστήµατα αυτά αναλύουν µεγάλο
όγκο ιστορικών δεδοµένων και παράγουν λεπτοµερείς αναφορές χρήσιµες
για τη δηµιουργία ακριβέστερων προγνώσεων. Τα στελέχη που
συµµετέχουν στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων είναι αρκετά πιθανό
να βρίσκονται σε διαφορετική γεωγραφική τοποθεσία και, για τον λόγο
αυτό, τα συστήµατα που υποστηρίζουν τη διαχείριση επενδύσεων πρέπει
µεταξύ άλλων να διευκολύνουν τη µεταξύ τους επικοινωνία.
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•

∆ιαχείριση οικονοµικών συναλλαγών: Μεταξύ των λειτουργιών που
υποστηρίζουν τα ΠΣ της λογιστικής-χρηµατοοικονοµικής είναι και η
συλλογή των πρωτογενών δεδοµένων για το TPS της λειτουργικής
περιοχής αυτής, η µετατροπή των δεδοµένων σε πληροφορία και η
δηµοσιοποίηση της παραγόµενης πληροφορίας στους χρήστες. Μεγάλος
αριθµός πακέτων λογισµικού είναι διαθέσιµος για τον σκοπό αυτό, ενώ
αρκετά από αυτά διανέµονται δωρεάν σε διάφορους δικτυακούς τόπους.
Σε αρκετές περιπτώσεις το TPS της λογιστικής-χρηµατοοικονοµικής
µπορεί να είναι ενοποιηµένο µε τα TPS συστήµατα άλλων λειτουργικών
περιοχών όπως για παράδειγµα το µάρκετινγκ και η παραγωγή. Τα
στοιχεία που συλλέγονται από το TPS αυτό αποτελούν δεδοµένα εισόδου
για τα υπόλοιπα ΠΣ της περιοχής.

•

Παρακολούθηση και έλεγχος: Εκτός από τον σωστό οικονοµικό
σχεδιασµό η αποδοτική διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού µίας
επιχείρησης απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο. Μία από τις
περισσότερο διαδεδοµένες µορφές ελέγχου είναι αυτή που σχετίζεται µε
τον προϋπολογισµό της επιχείρησης. Για την παρακολούθηση του
προϋπολογισµού το λογιστικό έτος χωρίζεται σε µηνιαίες περιόδους στις
οποίες ανατίθενται αντίστοιχα χρηµατικά ποσά. Στο τέλος κάθε µήνα
ειδικό λογισµικό ελέγχου παράγει αναφορές εξαιρέσεων (exception
reports) οι οποίες καταδεικνύουν τις περιπτώσεις στις οποίες τα
πραγµατικά έξοδα υπερέβησαν ή υπολείπονταν κατά κάποιο ποσοστό των
προϋπολογισθέντων.

Τα

ΠΣ

ελέγχου

των

χρηµατοοικονοµικών-

λογιστικών µίας επιχείρησης ή ενός οργανισµού έχουν τη δυνατότητα για
αρκετά πιο εξεζητηµένες λειτουργίες από την απλή αναφορά εξαιρέσεων.
Για παράδειγµα, έξυπνα συστήµατα (intelligent systems) µπορούν να
εντοπίζουν ύποπτες συναλλαγές και να τις φέρουν υπόψη των αρµόδιων
στελεχών για περαιτέρω διερεύνηση, ενώ έµπειρα συστήµατα (expert
systems) µπορούν να αναλύουν τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και να
προβλέπουν τη µελλοντική τους πορεία.
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ΠΣ για ανθρώπινους πόρους
Η λειτουργική περιοχή των ανθρωπίνων πόρων έχει ως κύριο αντικείµενο την
προσέλκυση, την εξέλιξη και την υποστήριξη του εργασιακού δυναµικού της
επιχείρησης.

Αντίστοιχα,

τα

ΠΣ

των

ανθρωπίνων

πόρων

υποστηρίζουν

δραστηριότητες όπως η εύρεση δυνητικών υπαλλήλων, η περαιτέρω ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των εργαζοµένων της εταιρίας και η συντήρηση των αρχείων τους.
Αρχικά, τα ΠΣ για ανθρώπινους πόρους (Human Resources Information Systems
– HRIS) εκτελούσαν τις παραδοσιακές λειτουργίες ενός TPS, διατηρώντας στοιχεία
όπως οι ηµέρες αδείας ή τα bonus των εργαζοµένων. Από τα µέσα της δεκαετίας του
1990 και µετά, ολοένα και περισσότεροι οργανισµοί άρχισαν να δηµιουργούν
εσωτερικά δίκτυα (intranets) βασισµένα στην τεχνολογία του Internet. Σήµερα πολλοί
οργανισµοί χρησιµοποιούν τις δικτυακές τους πύλες (web portals) για την
ανακοίνωση θέσεων εργασίας, την ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών και την online παρακολούθηση της επεξεργασίας της αίτησης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται
κάποιες από τις πιο σηµαντικές δραστηριότητες του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων
καθώς και η υποστήριξη που παρέχεται σε αυτές από την πληροφοριακή τεχνολογία:
•

Στρατολόγηση:

Η

διαδικασία

της

στρατολόγησης

(recruitment)

περιλαµβάνει την εύρεση υποψηφίων για τη στελέχωση θέσεων εργασίας
στην εταιρία, τη δοκιµασία τους και τελικά την απόφαση για το ποιοι από
αυτούς θα προσληφθούν. Τα HRIS µπορούν να βοηθήσουν τόσο τις
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δυσκολίες στην εύρεση κατάλληλου
προσωπικού, όσο και αυτές που κατακλύζονται από ικανοποιητικές
αιτήσεις για εργασία µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην
επιλογή. Στο στάδιο της στρατολόγησης είναι ιδιαίτερα ενδεδειγµένη η
χρήση του Web µέσω του οποίου έρχονται σε επαφή µεγάλος αριθµός
εργοδοτών και εργαζοµένων. Η on-line στρατολόγηση δίνει τη
δυνατότητα στην επιχείρηση να απευθυνθεί σε µεγάλο πλήθος δυνητικών
υπαλλήλων βελτιώνοντας σηµαντικά την πιθανότητα να βρεθεί κάποιος µε
τα απαιτούµενα προσόντα. Στην on-line στρατολόγηση, τις υπηρεσίες τους
προσφέρουν έξυπνα HRIS τα οποία έχουν τη δυνατότητα ανάλυσης των
βιογραφικών των αιτούντων και στη συνέχεια επιλογής της κατάλληλης
θέσης µέσα από µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Σηµαντικό ρόλο έχουν επίσης
τα portals των εταιριών στα οποία, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως,
αναρτώνται ανακοινώνεις για νέες θέσεις εργασίας.
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•

Ανάπτυξη και εξέλιξη HR: Βασικό µέσο εξέλιξης των εργαζοµένων µέσα
σε µία επιχείρηση είναι η αξιολόγησή τους από τους άµεσα προϊσταµένους
τους. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις η αξιολόγηση γίνεται τόσο από
οµόβαθµους όσο και από υφιστάµενους εργαζοµένους. Με τη χρήση των
HRIS η διαδικασία της αξιολόγησης µπορεί πλέον να γίνει µε ηλεκτρονικό
τρόπο. Οι αξιολογούντες συµπληρώνουν ηλεκτρονικές φόρµες µέσω των
οποίων τα στοιχεία εισάγονται στο σύστηµα αυτόµατα, χωρίς τον κίνδυνο
σφαλµάτων και καθυστερήσεων. Τα στοιχεία αυτά γίνονται άµεσα
διαθέσιµα στους υπόλοιπους ενδιαφεροµένους µέσα στην επιχείρηση, ενώ
ειδικό έξυπνο λογισµικό αναλύει τις αξιολογήσεις και παράγει αναφορές
παραγωγικότητας. Στηριζόµενα στις αναφορές αυτές, τα στελέχη των
ανθρωπίνων πόρων µπορούν να προτείνουν για κάποιον εργαζόµενο από
µισθολογική αύξηση µέχρι και διακοπή της εργασίας του στην επιχείρηση.
Περισσότερα για την επίδραση της ΠΤ στην αξιολόγηση και εξέλιξη του
ανθρώπινου δυναµικού µπορούν να αναζητηθούν στην εργασία του
Klenke (1991). Σηµαντικό ρόλο έχει η ΠΤ και στα θέµατα εκπαίδευσης
των εργαζοµένων µέσω του λεγόµενου e-learning. Λόγω του µεγάλου
κόστους εκπαίδευσης παρατηρείται όλο και πιο συχνά η αντικατάσταση
της φυσικής διδασκαλίας από on-line µαθήµατα. Τα µαθήµατα αυτά
προσφέρονται είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις µέσω κάποιου intranet
είτε από εξειδικευµένες εταιρίες παροχής ηλεκτρονικών µαθηµάτων.

•

Σχεδιασµός και διαχείριση HR: Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται
όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης που σχετίζονται µε τα καθήκοντα
ρουτίνας του τµήµατος HR. Χαρακτηριστική τέτοια δραστηριότητα του
τµήµατος ανθρωπίνου δυναµικού είναι η µισθοδοσία, η οποία είναι
ιδιαίτερα κρίσιµη για την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης. Η
επαναληπτική και τυποποιηµένη φύση της µισθοδοσίας ευνοεί ιδιαίτερα
τη µηχανοργάνωσή της. Έτσι, έχουν δηµιουργηθεί ΠΣ µισθοδοσίας τα
οποία φέρνουν σε πέρας µε αυτόµατο τρόπο όλη τη διαδικασία πληρωµής
των εργαζοµένων µέχρι και την εκτύπωση των επιταγών ή την πίστωση
των τραπεζικών τους λογαριασµών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε πολλές
επιχειρήσεις ή οργανισµούς η µισθοδοσία είναι η πρώτη δραστηριότητα
της

επιχείρησης

που

µηχανοργανώνεται,
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για

τους

λόγους

που

αναφέρθηκαν παραπάνω. Μία άλλη σηµαντική δραστηριότητα του
τµήµατος HR η οποία υποστηρίζεται από ΠΤ είναι η διαχείριση των
επιδοµάτων και των προνοµίων των εργαζοµένων. Μέσω ΠΣ βασισµένων
σε Web σελίδες δίνεται η δυνατότητα στους ίδιους τους εργαζόµενους να
εισάγουν χρήσιµη πληροφορία η οποία θα έπρεπε εναλλακτικά να
εντοπισθεί και να εισαχθεί από το τµήµα προσωπικού προσθέτοντας
καθυστερήσεις και ανακρίβειες. Νέα τάση στη διαχείριση των
ανθρωπίνων πόρων είναι τα συστήµατα ∆ιαχείρισης Σχέσεων µε τους
Εργαζοµένους (Employee Relationship Management – ERM). Τα
συστήµατα

αυτά

παρέχουν

υπηρεσίες

στους

εργαζόµενους

της

επιχείρησης που τους βοηθούν να επιλύσουν προβλήµατα, να αποκτήσουν
πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες ή να έχουν on-line εκπαίδευση,
µέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος.

Εικόνα 17: Φόρµα από το σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης προσωπικού (Employee Self
Service – ESS) της SAP.
πηγή: http://www.sap.com/

Στην Εικόνα 17 φαίνεται µία ενδεικτική οθόνη από το σύστηµα
αυτοεξυπηρέτησης εργαζοµένων της SAP. Στη φόρµα που παρουσιάζεται
οι εργαζόµενοι µπορούν να αλλάξουν τα προσωπικά τους στοιχεία, ενώ οι
αλλαγές γίνονται άµεσα διαθέσιµες στην κεντρική βάση δεδοµένων του
συστήµατος. Αντίστοιχη τάση είναι και τα συστήµατα ∆ιαχείρισης
52

Κύκλου Ζωής Εργαζοµένων (Employee Lifecycle Management – ELM),
τα οποία υποστηρίζουν τη διαχείριση των στοιχείων των εργαζοµένων
ακόµη και αφού αυτοί εγκαταλείψουν την ενεργό δράση (π.χ. διαχείριση
ασφάλισης).

53

1.4 Επιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά ΠΣ
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εµφανίστηκε στην αγορά µία νέα κατηγορία
πληροφοριακών συστηµάτων, τα επονοµαζόµενα Συστήµατα Επιχειρησιακού
Προγραµµατισµού (Enterprise Resource Planning – ERP). Αρχικά, τα συστήµατα
αυτά στόχευαν σε µεγάλους και σύνθετους οργανισµούς µε πολλές και ποικίλες
πληροφοριακές ανάγκες σε όλους τους άξονες της δραστηριότητάς τους. Σε αντίθεση
µε τα προγενέστερα εσωτερικής σχεδίασης ή κατά παραγγελία ΠΣ, τα συστήµατα
ERP αποτελούνται από έτοιµα τµήµατα λογισµικού (modules) τα οποία συντίθενται
και προσαρµόζονται αντίστοιχα µε τις ανάγκες του εκάστοτε οργανισµού. Για να
αποδώσει τους αναµενόµενους καρπούς, η εγκατάσταση ενός ERP απαιτεί, στις
περισσότερες περιπτώσεις, αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών τόσο
εντός όσο και εκτός της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται καλύτερα η
ροή της πληροφορίας και αξιοποιούνται οι νέες δυνατότητες που προσφέρει το
επιχειρησιακό σύστηµα.
Τα συστήµατα ERP ή αλλιώς επιχειρησιακά συστήµατα (enterprise systems) είναι
πληροφοριακά συστήµατα που υποστηρίζουν τη διοίκηση της επιχείρησης και τα
οποία περιλαµβάνουν modules υποστήριξης λειτουργιών όπως: σχεδιασµός,
κατασκευή, πωλήσεις, µάρκετινγκ, διανοµή, λογιστικά, χρηµατοοικονοµικά, διοίκηση
ανθρωπίνων πόρων, διαχείριση έργων, διαχείριση αποθεµάτων, υπηρεσίες και
υποστήριξη, µεταφορές και ηλεκτρονικό επιχειρείν (Rashid και συν., 2002).
Σύµφωνα µε εναλλακτικό ορισµό που δίνεται από τους Bingi και συν. (1999), τα
συστήµατα ERP αποτελούν ενοποιηµένες λύσεις λογισµικού οι οποίες εκτείνονται
κατά µήκος όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών και προσφέρουν συνολική
αντίληψη της επιχείρησης. Βάσει του ορισµού αυτού, τα ERPs υπόσχονται µία
κεντρική βάση δεδοµένων, µία εφαρµογή και µία ενοποιηµένη διαπροσωπεία κατά
µήκος ολόκληρης της επιχείρησης.

Εξέλιξη επιχειρησιακών συστηµάτων
Κατά τη δεκαετία του 1960 οι περισσότερες επιχειρήσεις σχεδίαζαν και
ανέπτυσσαν κεντρικά υπολογιστικά συστήµατα, βασισµένα σε απαρχαιωµένες
γλώσσες προγραµµατισµού, τα οποία αυτοµατοποιούσαν κατά κύριο λόγο τον έλεγχο
και τη διαχείριση των αποθεµάτων. Τα συστήµατα αυτά σχεδιάζονταν προς
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εξυπηρέτηση των εξειδικευµένων αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης, ενώ η χρήση
τους γινόταν από προσωπικό µε ειδικές γνώσεις πληροφορικής.

Εικόνα 18: Bill Of Materials της εφαρµογής E-Z-MRP.
πηγή: http://www.e-z-mrp.com/

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 αναπτύχθηκαν συστήµατα τα οποία έγιναν
γνωστά υπό τον όρο Προγραµµατισµός Απαιτήσεων Υλικών (Material Requirements
Planning – MRP). Τα MRP αποτέλεσαν ουσιαστικά το πρώτο στάδιο στην εξέλιξη
των συστηµάτων ERP και βασικός τους στόχος ήταν η υποστήριξη της λειτουργίας
της παραγωγής. Τα MRP χρησιµοποιούν το λεγόµενο Bill Of Materials (BOM) στο
οποίο ένα κατασκευαστικό προϊόν περιγράφεται µε βάση τα εξαρτήµατα από τα
οποία αποτελείται. Στην Εικόνα 18 φαίνεται το BOM που παράγει η εφαρµογή MRP
για προσωπικό υπολογιστή, E-Z MRP. Σε αρκετές περιπτώσεις το BOM έχει
ιεραρχική δοµή, περιγράφοντας σε επίπεδα αυξανόµενης λεπτοµέρειας τα
εξαρτήµατα και υποεξαρτήµατα που απαιτούνται για την κατασκευή του προϊόντος.
Στο BOM αναφέρονται επίσης τα εργαλεία που απαιτούνται για την κατασκευή, ενώ
υπάρχουν κατάλληλες ενδείξεις σχετικές µε τον αν κάποιο εξάρτηµα πρέπει να
παραχθεί ή να αγοραστεί από κάποιον προµηθευτή. Τα συστήµατα MRP συνέβαλλαν
55

στην ενοποίηση της παραγωγής, της προµήθειας και της διαχείρισης αποθεµάτων υπό
το πρίσµα µίας κοινής πλατφόρµας λογισµικού. Το αποτέλεσµα ήταν η δηµιουργία
του πρώτου συστήµατος που ενοποιούσε γειτονικές λειτουργικές περιοχές. Κατά την
εξέλιξη των συστηµάτων αυτών, προστίθεντο δυνατότητες υποστήριξης όλο και
περισσότερων λειτουργικών περιοχών, µε αποτέλεσµα να ενοποιείται τόσο η
διαχείρισή τους όσο και οι επιχειρησιακές διαδικασίες που τις διαπερνούν.
Από τα συστήµατα MRP προέκυψαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 τα
συστήµατα MRP II. Στα νέα αυτά συστήµατα η ονοµασία µεταβλήθηκε σε
Προγραµµατισµό Κατασκευαστικών Πόρων (Manufacturing Resource Planning –
MRP II) για να τονίσει ότι η υποστήριξή τους δεν περιορίζεται πλέον στα υλικά που
είναι απαραίτητα για την κατασκευή, αλλά και σε άλλους επιχειρησιακούς πόρους.
Κύρια συνεισφορά των συστηµάτων MRPII ήταν η ενοποίηση τόσο των εργασιακών
απαιτήσεων για την παραγωγή καθώς και του οικονοµικού σχεδιασµού, ενώ επίσης
ενοποιήθηκαν λειτουργίες όπως η διαχείριση διανοµής, η διαχείριση έργων και η
διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (Rashid και συν., 2002).

Εικόνα 19: Σχεδιάγραµµα δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται σε ένα επιχειρησιακό σύστηµα.

Τα συστήµατα ERP προέκυψαν από την εξέλιξη των συστηµάτων MRPII και
προσέφεραν διεπιχειρησιακή και διαλειτουργική ενοποίηση και συντονισµό. Τα
συστήµατα ERP πρώτης γενιάς εστίασαν τη λειτουργία τους στο εσωτερικό της
επιχείρησης, υποστηρίζοντας δραστηριότητες ρουτίνας. Στόχος των οργανισµών που
προχώρησαν

πρώτοι

στην

εγκατάσταση

τέτοιων

συστηµάτων

ήταν

να

αντικαταστήσουν πολλά, µικρότερα συστήµατα, περιορισµένης εµβέλειας τα οποία
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είτε ήταν πλήρως αποµονωµένα είτε απαιτούσαν χειροκίνητη παρέµβαση για να
επικοινωνήσουν µεταξύ τους.
Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, τα συστήµατα ERP προσέφεραν όλο και
περισσότερες δυνατότητες δηµιουργώντας έτσι την κατηγορία συστηµάτων που
έγιναν γνωστά ως ERP II ή εκτεταµένα (extended) ERP. Κύριο χαρακτηριστικό των
συστηµάτων αυτών ήταν η ενοποίηση λειτουργιών που εκτείνονταν πέρα από τα
στενά πλαίσια της επιχείρησης και σχετίζονταν µε διεπιχειρησιακές δραστηριότητες,
υποστηρίζοντας συναλλαγές µεταξύ διαφορετικών κρίκων της προµηθευτικής
αλυσίδας (συστήµατα Customer Relationship Management – CRM και Supply Chain
Management – SCM). Η ιστορική εξέλιξη των συστηµάτων ERP φαίνεται στον
πίνακα 1.
∆εκαετία

Σύστηµα

1960

Έλεγχος και διαχείριση αποθεµάτων

1970

Material Requirements Planning – MRP

1980

Manufacturing Resource Planning – MRP II

1990

Enterprise Resource Planning – ERP

2000

Extended ERP – ERP II
Πίνακας 1: Εξέλιξη των επιχειρησιακών συστηµάτων κατά δεκαετία.

Σήµερα, στην προσπάθεια δηµιουργίας νέων αγορών, η εξέλιξη των ERP
εστιάζεται στην προσαρµογή τους προς εξυπηρέτηση των αναγκών µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, των οποίων τόσο οι δυνατότητες όσο και οι ανάγκες διαφέρουν
δραστικά από αυτές των µεγάλων επιχειρήσεων (Huin, 2002).

Επιχειρησιακά συστήµατα
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, η ανάγκη για τη δηµιουργία των
συστηµάτων ERP προέκυψε λόγω της µέχρι τότε αποµόνωσης των ΠΣ στις
διαφορετικές λειτουργικές περιοχές εντός της επιχείρησης. Οι εφαρµογές της κάθε
περιοχής ήταν ουσιαστικά αποκοµµένες η µία από την άλλη µε αποτέλεσµα την
αδυναµία αξιοποίησης χρήσιµης πληροφορίας. Για παράδειγµα, πληροφορία σχετική
µε τις πωλήσεις που επιτεύχθηκαν από τους πωλητές της επιχείρησης βρίσκεται
εγκλωβισµένη στο ΠΣ των πωλήσεων, παρά το γεγονός ότι η ίδια πληροφορία είναι
απαραίτητη και στο τµήµα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων για τον προσδιορισµό των
αµοιβών.
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Υπό την απουσία των επιχειρησιακών συστηµάτων, η διασύνδεση µεταξύ
εφαρµογών οι οποίες ανήκουν στην ίδια ή σε γειτονικές λειτουργικές περιοχές
επιτυγχάνεται µε έµµεσες µεθόδους, οι οποίες µπορεί να εξαρτώνται από την
επέµβαση του ανθρώπου ή να είναι αυτοµατοποιηµένες. Στις µεθόδους που
εξαρτώνται από τον άνθρωπο συγκαταλέγονται αυτές κατά τις οποίες απαιτείται η
εξαγωγή στοιχείων από το ένα σύστηµα, πιθανή µετατροπή τους και εισαγωγή στο
δεύτερο σύστηµα. Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι ότι η ενηµέρωση των
στοιχείων είναι ασύγχρονη και η σωστή λειτουργία εξαρτάται από τη συνέπεια του
υπευθύνου.
Οι αυτοµατοποιηµένες µέθοδοι παρέχουν τη δυνατότητα της αυτόµατης
ενηµέρωσης των στοιχείων από το ένα σύστηµα στο άλλο. Η λειτουργία αυτή µπορεί
να λαµβάνει χώρα σε πραγµατικό χρόνο (σύγχρονα) ή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα
(ασύγχρονα) , τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά µικρότερα από αυτά των µη
αυτοµατοποιηµένων µεθόδων. Οι αυτοµατοποιηµένες µέθοδοι παρουσιάζουν
σηµαντικά πλεονεκτήµατα αλλά η υλοποίηση τους είναι συνήθως χρονοβόρα και
δαπανηρή, ενώ σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να είναι οικονοµικά ασύµφορη.
Οι περιορισµοί που επιβάλλουν οι έµµεσοι τρόποι µεταφοράς πληροφορίας από
ένα σύστηµα σε κάποιο άλλο οδήγησαν στην ολοκλήρωση µέσω των επιχειρησιακών
συστηµάτων.

Στο

στάδιο

της

επιχειρησιακής

ολοκλήρωσης

διαφορετικές

λειτουργικές περιοχές χρησιµοποιούν κοινό λογισµικό το οποίο έχει πρόσβαση σε µία
κοινή βάση δεδοµένων. Η εµφάνιση και οι λειτουργίες της εφαρµογής που είναι
διαθέσιµη σε κάθε λειτουργική περιοχή είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες τις
περιοχής αυτής και στα δικαιώµατα του εκάστοτε χρήστη. Σε ένα τέτοιου είδους
σύστηµα η πληροφορία είναι προσβάσιµη σε ένα κεντρικό σηµείο και µπορεί να
αξιοποιηθεί για τις ανάγκες οποιασδήποτε λειτουργικής περιοχής. Τα επιχειρησιακά
συστήµατα εξαλείφουν προβλήµατα που σχετίζονται µε την αποµόνωση της
πληροφορίας στις λεγόµενες “νησίδες πληροφορίας” (islands of information).
Πλεονεκτήµατα
Πρόσβαση σε αξιόπιστη
πληροφορία
Αποφυγή περιττών
δεδοµένων και
ενεργειών
Μείωση χρόνων

Τρόποι επίτευξης
Σύγχρονα συστήµατα βάσεων δεδοµένων (DataBase
Management Systems – DBMS), τα οποία εγγυώνται
συνεπή δεδοµένα.
Όλα τα περιφερειακά τµήµατα λογισµικού (modules)
προσπελαύνουν το ίδιο σύνολο δεδοµένων. Έτσι,
εισαγωγή των δεδοµένων απαιτείται µόνο σε ένα σηµείο
και αποφεύγονται πολλαπλές εισαγωγές και ενηµερώσεις.
Ελαχιστοποίηση
των
καθυστερήσεων
ανάκτησης
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παράδοσης και
κλεισίµατος
Μείωση κόστους

δεδοµένων και παραγωγής αναφορών.

Προσαρµοστικότητα
Κλιµάκωση (scalability)
Υποστήριξη

Εξοικονόµηση χρόνου και βελτιωµένος έλεγχος µε
επιχειρησιακού εύρους ανάλυση των αποφάσεων.
Αλλαγές σε επιχειρησιακές διαδικασίες αποτυπώνονται
εύκολα στο πληροφοριακό σύστηµα.
∆οµηµένος και τµηµατικός (modular) σχεδιασµός
βασισµένος σε δοµικούς λίθους που µπορούν άµεσα να
προστεθούν στο σύστηµα.
Τα επιχειρησιακά συστήµατα παρέχονται σε συνδυασµό
µε µακροχρόνια συµβόλαια υποστήριξης από τον
προµηθευτή.

Πίνακας 2: Πλεονεκτήµατα εγκατάστασης ERP.
πηγή: (Rashid και συν., 2002)

Στον πίνακα 2 αναφέρονται κάποια από τα πλεονεκτήµατα της εγκατάστασης
ενός ERP συστήµατος από την εργασία των Rashid και συν. (2002). Από την ίδια
πηγή, παρουσιάζονται στον πίνακα 3 τα µειονεκτήµατα των ERP συστηµάτων καθώς
και οι µέθοδοι µε τις οποίες µπορούν τα µειονεκτήµατα αυτά να µετριαστούν. Ένα
επιπλέον µειονέκτηµα που κρύβει η επιλογή κάποιου καθιερωµένου ERP συστήµατος
της αγοράς, είναι πιθανή χρήση του ίδιου λογισµικού από ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις του κλάδου και απώλεια του συγκριτικού πλεονεκτήµατος που µπορεί
να προέκυπτε από τη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων. Περισσότερα για το θέµα
της απώλειας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε συνδυασµό µε την αναδιοργάνωση
που απαιτεί η υλοποίηση ενός ERP παρουσιάζονται στο επόµενο κεφάλαιο.
Μειονέκτηµα
Χρονοβόρα υλοποίηση
∆απανηρή υλοποίηση
Κατάλληλη
αρχιτεκτονική
Εξάρτηση από τον
προµηθευτή
Πολυπλοκότητα

Τρόποι αντιµετώπισης
Αποφυγή επέµβασης σε ευαίσθητα θέµατα ή θέµατα
εσωτερικής πολιτικής, µε παράλληλη εξασφάλιση γενικής
οµοφωνίας.
Σωστός σχεδιασµός και ακριβής προϋπολογισµός του
εγχειρήµατος.
Η αρχιτεκτονική και τα modules του συστήµατος που
επιλέγεται πρέπει να εξυπηρετούν τις επιχειρησιακές
διαδικασίες, την κουλτούρα και τους στρατηγικούς
στόχους του οργανισµού.
Εξασφάλιση
µακρόχρονης
υποστήριξης,
εξέταση
ενδεχοµένου πολλαπλών προµηθευτών.
Απαιτείται ενδελεχής επιλογή των απαραίτητων modules,
έτσι ώστε αυτά που θα επιλεγούν να είναι αυτά που
πραγµατικά εξυπηρετούν την επιχείρηση. Περιττές
λειτουργίες προσθέτουν άσκοπα πολυπλοκότητα και
καθιστούν το σύστηµα δύσχρηστο.

Πίνακας 3: Μειονεκτήµατα εγκατάστασης ERP.
πηγή: (Rashid και συν., 2002)
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Στην Εικόνα 20 παρουσιάζονται τα διάφορα υποσυστήµατα (modules) της
επιχειρησιακής λύσης mySAP ERP 2005. Σε συνεργασία µε τους συµβούλους
επιχειρησιακού λογισµικού, οι επιχειρήσεις πελάτες επιλέγουν τα κατάλληλα
υποσυστήµατα ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες τους.

Εικόνα 20: Υποσυστήµατα του mySAP ERP 2005 solution.
πηγή: http://www.sap.com/

∆ιεπιχειρησιακά Συστήµατα
Οι νέες µέθοδοι οργάνωσης της λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων και οι
αυξηµένες απαιτήσεις της αγοράς έχουν δηµιουργήσει την ανάγκη για συστήµατα,
ικανά να συντονίσουν και να διευκολύνουν τις συναλλαγές µεταξύ διαφορετικών
επιχειρήσεων. Μία από τις πιο σηµαντικές έννοιες στο χώρο των επιχειρήσεων τα
τελευταία χρόνια είναι η ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain
Management – SCM). Ο παγκόσµιος ανταγωνισµός και το outsourcing έχουν
προκαλέσει τον κατακερµατισµό της εφοδιαστικής αλυσίδας, µε αποτέλεσµα η
αποδοτική διαχείρισή της να αποτελεί κεντρική προϋπόθεση για την επίτευξη
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (Christopher, 1998).
Χαρακτηριστικό της τάσης αυτής είναι η λεγόµενη αλυσίδα αξίας που
δηµιουργείται από τις επιχειρήσεις κατά µήκος της προµηθευτικής αλυσίδας. Με τα
δεδοµένα της σύγχρονης αγοράς, η επιτυχία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την
αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης που παράγει το τελικό προϊόν, αλλά από την
αποδοτική λειτουργία ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συγκεκριµένα,
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απαιτείται αγαστή συνεργασία τόσο µε τους προµηθευτές των πρώτων υλών όσο και
µε τους διανοµείς, τελικούς ή ενδιάµεσους πελάτες. Από τη µια πρέπει να υπάρχει
συνεχής διαθεσιµότητα πρώτων υλών, ενώ η προµήθειά τους πρέπει να γίνεται µε
τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται τα δαπανηρά αποθέµατα. Από την άλλη,
πρέπει να υπάρχει άµεση ενηµέρωση για τη ζήτηση στην αγορά ώστε να ρυθµίζεται
κατάλληλα η παραγωγή, ενώ πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωµένα κανάλια παροχής
υποστήριξης και ανατροφοδότησης από τους πελάτες.
Αν και ο όρος SCM αναφέρεται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, τα
συστήµατα που υποστηρίζουν τις “προς τα επάνω” (upstream) λειτουργίες διαφέρουν
σηµαντικά από αυτά που υποστηρίζουν τις “προς τα κάτω” λειτουργίες. Οι “προς τα
κάτω” λειτουργίες του SCM ασχολούνται κατά βάση µε τη διοίκηση της ζήτησης, την
εκπλήρωση παραγγελιών και τις συνεργατικές σχέσεις µε τους πελάτες (συνεργατικός
προγραµµατισµός και πρόβλεψη). Οι “προς τα πάνω” λειτουργίες του SCM
ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε τη διοίκηση των προµηθευτικών δικτύων. Τα ΠΣ
που χρησιµοποιούνται στον τοµέα αυτό καλούνται να υποστηρίξουν τις νέες
πρακτικές που ακολουθούνται, όπως το just-in-time (JIT) και η διαχείριση
αποθεµάτων από τον προµηθευτή (Vendor Managed Iventories – VMI).
Στην εργασία του Moler (2005) αναγνωρίζονται οι παρακάτω έξι κατηγορίες
διεπιχειρησιακών συστηµάτων:
•

Supply Chain Management (SCM): Το λογισµικό αυτής της κατηγορίας
υποστηρίζει λειτουργίες όπως η κατασκευή, ο έλεγχος αποθεµάτων, ο
χρονοπρογραµµατισµός και η διακίνηση.

•

Customer Relationship Management (CRM): Τα συστήµατα αυτά
υποστηρίζουν τις σχέσεις της επιχείρησης µε τους πελάτες, στοχεύοντας
στην καλύτερη εξυπηρέτηση και στην άµεση λήψη ανατροφοδότησης από
το κοινό.

•

Supplier Relationship Management (SRM): Τα SRM αποτελούν το
ανάλογο των CRM, υποστηρίζοντας τη σχέση της επιχείρησης µε τους
προµηθευτές της.

•

Product Lifecycle Management (PLM): Τα συστήµατα αυτά που
αναφέρθηκαν και στην ενότητα 2.3 υποστηρίζουν όλα τα στάδια της
δηµιουργίας ενός προϊόντος κατά µήκος διαφορετικών οργανισµών.
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•

Employe Lifecycle Management (ELM): Τα συστήµατα αυτά, που επίσης
αναφέρθηκαν στην ενότητα 2.3, υποστηρίζουν όλα τα στάδια της εξέλιξης
των εργαζοµένων, από την στρατολόγηση µέχρι και µετά την απόσυρσή
τους από την ενεργό δράση.

•

Corporate Performance Management (CPM): Με τον όρο αυτό
περιγράφονται όλες οι εφαρµογές που υποστηρίζουν την παρακολούθηση
και τη διαχείριση της συνολικής επίδοσης του οργανισµού.

Τα συστήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω επικοινωνούν µε το περιβάλλον
µέσω του web portal της επιχείρησης. Όπως περιγράφεται λεπτοµερέστερα στην
ενότητα 1.1, µέσω του web portal γίνονται οι συναλλαγές B2C, B2B και B2E,
παρέχοντας τη διαπροσωπεία των διεπιχειρησιακά συστήµατα. Στην Εικόνα 21
παρουσιάζονται τα διάφορα υποσυστήµατα της σουίτας διεπιχειρησιακού λογισµικού
της SSA Global.

Εικόνα 21: Η διεπιχειρησιακή σουίτα λογισµικού της SSA Global.
πηγή: http://www.ssaglobal.com/
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Αρχιτεκτονική συστηµάτων
Η ανάπτυξη των ΠΣ για επιχειρήσεις ακολούθησε διαχρονικά την ανάπτυξη της
τεχνολογίας, τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο θεµελιωδών υποδοµών
λογισµικού. Κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970, τα ΠΣ εκτελούνταν σε
πλατφόρµες υλικού όπως τα mainframes και οι minicomputers. Τα mainframes είναι
ισχυρά, κεντρικά συστήµατα µε δυνατότητα σύνδεσης µεγάλου αριθµού τερµατικών
(>1000), µεταξύ των οποίων διαµοιράζεται ο χρόνος επεξεργασίας την κεντρικής
µονάδας. Τα τερµατικά των mainframes είτε στερούνται πλήρως υπολογιστικής ισχύς
(dumb terminals), είτε διαθέτουν ιδιαίτερα περιορισµένες δυνατότητες που
συνεισφέρουν απλώς στην παρουσίαση των δεδοµένων στον τελικό χρήστη. Το
πρώτο σύστηµα κρατήσεων αερογραµµών εµφανίστηκε το 1959 στις ΗΠΑ και
βασίστηκε σε ένα κεντρικό mainframe στο οποίο συνδέονταν χιλιάδες τερµατικά από
όλα τα σηµεία της χώρας. Η κατηγορία των minicomputers εµφανίστηκε το 1965 και
βασίστηκε στο σχεδιασµό µικρότερων και λιγότερο ισχυρών υπολογιστών. Λόγω του
χαµηλότερου κόστους τους, οι minicomputers αποτέλεσαν ελκυστική λύση τόσο για
µικρούς

οργανισµούς,

όσο

και

για

οργανισµούς

που

επιθυµούσαν

να

µηχανογραφήσουν το κάθε τµήµα τους µε έναν minicomputer αντί να
χρησιµοποιήσουν ένα κεντρικό mainframe (λύση η οποία συνήθως ήταν αρκετά
ακριβότερη).
Με την ευρεία διάδοση των προσωπικών Η/Υ (PC) κατά τη δεκαετία του 1980 το
σκηνικό στον χώρο των πληροφοριακών συστηµάτων άρχισε να µεταβάλλεται µε
γοργούς ρυθµούς. Αρχικά τα PCs χρησιµοποιήθηκαν σε αποµόνωση και υποστήριζαν
κυρίως εφαρµογές αυτοµατοποίησης γραφείου. Η εξάπλωση των δικτύων από το
1990 και έπειτα, κατέστησε δυνατή τη σταδιακή αντικατάσταση των τερµατικών από
PCs, τα οποία ονοµάστηκαν πελάτες ή clients, ενώ ταυτόχρονα οι κεντρικοί
mainframes και minicomputers απέκτησαν το ρόλο του εξυπηρετητή ή server. Η
αρχιτεκτονική που προέκυψε από αυτή την εξέλιξη ονοµάζεται εύλογα client/server
αρχιτεκτονική και αποτελεί ακόµη και σήµερα δοµικό λίθο των περισσότερων
πληροφοριακών συστηµάτων. Σήµερα, στο ρόλο των servers, τα mainframes και
minicomputers έχουν αντικατασταθεί από µηχανήµατα που θυµίζουν ισχυρές
εκδόσεις προσωπικών υπολογιστών.
Στο client/server µοντέλο οι προσωπικοί υπολογιστές που έχουν το ρόλο του
πελάτη, είναι συνδεδεµένοι µέσω ενός δικτύου µε τους εξυπηρετητές. Ο ρόλος των
εξυπηρετητών είναι να “ακούν” σε κάποια δικτυακή τοποθεσία και να βρίσκονται σε
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ετοιµότητα ώστε να εξυπηρετήσουν όποια αιτήµατα πελατών καταφθάσουν. Από την
άλλη, οι πελάτες που χρειάζονται κάποια υπηρεσία, επικοινωνούν µε τον κατάλληλο
εξυπηρετητή (χρησιµοποιώντας τη δικτυακή διεύθυνση του), υποβάλλουν αιτήµατα
και λαµβάνουν απαντήσεις. Οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι πελάτες προς
εξυπηρέτηση µπορεί να σχετίζονται µε την ανάγνωση απλών αρχείων δεδοµένων, την
ενηµέρωση κάποιων στοιχείων µε δεδοµένα συναλλαγών ή ακόµη την επικοινωνία µε
άλλα συστήµατα. Η διαφορά της client/server αρχιτεκτονικής από την κεντρική
αρχιτεκτονική των mainframes και minicomputers είναι ότι οι clients έχουν αρκετή
υπολογιστική ισχύ, σε αντίθεση µε τα τερµατικά, και έτσι πλέον αναλαµβάνουν οι
ίδιοι µερίδιο της επεξεργασίας.
Στην πιο απλή του µορφή, το client/server µοντέλο εµπλέκει δύο µηχανές: τον
πελάτη και τον εξυπηρετητή. Η αρχιτεκτονική αυτή ονοµάζεται 2-tier client/server
και αποτελεί θεµέλιο λίθο στη σχεδίαση πληροφοριακών συστηµάτων. Με την
εξέλιξη και την αύξηση της πολυπλοκότητας των ΠΣ δηµιουργήθηκε η ανάγκη για
πιο σύνθετες αρχιτεκτονικές µε περισσότερα επίπεδα αφαίρεσης µεταξύ του τελικού
χρήστη και του συστήµατος αποθήκευσης των δεδοµένων. Τα συστήµατα αυτά
ονοµάζονται n-tier client/server ή multitiered και µοιράζουν το έργο της
εξυπηρέτησης του τελικού χρήστη σε ένα σύνολο servers κατά µήκος του δικτύου.
Στα επιχειρησιακά συστήµατα συσκευές οι οποίες έχουν το ρόλο του πελάτη
(PCs) και ελέγχονται από τελικούς χρήστες αιτούνται υπηρεσίες από τους λεγόµενους
εξυπηρετητές εφαρµογής (application servers). Οι application servers µε τη σειρά
τους αιτούνται υπηρεσίες από τους εξυπηρετητές βάσης δεδοµένων (database
servers). Έτσι, ότι ο ενδιάµεσος Η/Υ (application server) λειτουργεί τόσο σαν
εξυπηρετητής (στην επικοινωνία του µε τον τελικό χρήστη) όσο και σαν πελάτης
(στην επικοινωνία του µε τον database server). Η αρχιτεκτονική αυτή λόγω των
τριών επιπέδων που χρησιµοποιεί ονοµάζεται 3-tiered και είναι η πιο διαδεδοµένη
στο χώρο των επιχειρησιακών συστηµάτων. Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα
τρία επίπεδα της αρχιτεκτονικής:
•

Επίπεδο παρουσίασης (presentation): Στο επίπεδο παρουσίασης λαµβάνει
χώρα η επεξεργασία που σχετίζεται µε το περιβάλλον εργασίας του
χρήστη. Το επίπεδο αυτό βρίσκεται στην πλευρά του τελικού χρήστη (PC
client). Στην περίπτωση του λεγόµενου λεπτού πελάτη (thin client) το
επίπεδο παρουσίασης αποτελείται από έναν απλό web browser.
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•

Επίπεδο εφαρµογής (application): Στο επίπεδο αυτό βρίσκεται όλη η
επιχειρησιακή λογική και οι κανόνες λειτουργίας. Το επίπεδο εφαρµογής
έχει το ρόλο του µεσάζοντα µεταξύ του επιπέδου παρουσίασης και του
επιπέδου βάσης δεδοµένων. Τεχνολογίες που βασίζονται στο διαδίκτυο
και χρησιµοποιούνται στο επίπεδο αυτό είναι: Microsoft .NET και Sun
J2EE. Στην Εικόνα 22 παρουσιάζεται µία 3-tiered εφαρµογή βασισµένη
στην πλατφόρµα Java, J2EE της Sun.

•

Επίπεδο βάσεως δεδοµένων (database): Στο επίπεδο βάσεως δεδοµένων
βρίσκονται όλα τα δεδοµένα από τις συναλλαγές του οργανισµού.
Συνήθως χρησιµοποιείται κάποιο εµπορικό σύστηµα σχεσιακής βάσεως
δεδοµένων (MS SQL, ORACLE). Η πρόσβαση στα δεδοµένα γίνεται µε
τη χρήση εξειδικευµένων γλωσσών όπως η SQL.

Εικόνα 22: 3-tiered αρχιτεκτονική βασισµένη σε J2EE επίπεδο εφαρµογής.
πηγή: (Dumbrava και συν., 2005)

Με την επικράτηση των τεχνολογιών του διαδικτύου τα περισσότερα
επιχειρησιακά συστήµατα σταδιακά µετέβησαν στη χρήση ιστοσελίδων ως το κύριο
µέσο παρουσίασης. Αν και η επιλογή αυτή επιβάλει ορισµένους περιορισµούς που
σχετίζονται µε τις δυνατότητες των πλοηγητών web, ωστόσο είναι ιδιαίτερα
διαδεδοµένη λόγω, τόσο της συµβατότητας που προσφέρει µεταξύ διαφορετικών
συστηµάτων όσο και της ωριµότητας που έχει αποκτήσει η τεχνολογία αυτή τα
τελευταία χρόνια. Στην αγορά, εκτός από τις ιδιαίτερα διαδεδοµένες βασισµένες στο
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διαδίκτυο τεχνολογίες, συνεχίζουν να υπάρχουν περισσότερο κλειστές πλατφόρµες
όπως για παράδειγµα η iSeries της IBM.
Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής client-server οδήγησε στην ανάπτυξη του µοντέλου
της Αρχιτεκτονικής Προσανατολισµένης στις Υπηρεσίες (Service Oriented
Architecture – SOA). Ο όρος SOA περιγράφει την αρχιτεκτονική λογισµικού στην
οποία οι ανάγκες των χρηστών εξυπηρετούνται µε την παροχή αυθύπαρκτων και
ανεξάρτητων

µεταξύ

τους

υπηρεσιών. Αν και

αντίστοιχες

αρχιτεκτονικές

εµφανίστηκαν και στο παρελθόν υπό διαφορετικές ονοµασίες, ειδικά σήµερα
παρατηρείται µεγάλη στροφή των κατασκευαστών επιχειρησιακού λογισµικού προς
το µοντέλο SOA. Αποτέλεσµα αυτής της τάσης είναι η επένδυση σηµαντικών
κονδυλίων από τους κατασκευαστές στον επανασχεδιασµό τµηµάτων λογισµικού µε
βάση την αρχιτεκτονική SOA. Οι σχεδιαστές επιχειρησιακού λογισµικού θεωρούν ότι
το µοντέλο SOA βοηθά τις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται πιο άµεσα και µε
λιγότερο κόστος στις µεταβαλλόµενες συνθήκες τις αγοράς, κάτι που επιτυγχάνεται
µε την επαναχρησιµοποίηση και την διασύνδεση υπαρχόντων µονάδων παροχής
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Wikipedia, 2006).

Κίνδυνοι υλοποίησης και παράγοντες επιτυχίας
Παρά την ιδιαίτερη έκταση που έχει λάβει η χρήση του όρου ERP και το µεγάλο
ποσοστό επιχειρήσεων που έχουν ήδη υιοθετήσει τέτοια συστήµατα, η πρόσφατη
ιστορία έχει δείξει ότι η υλοποίηση τους κρύβει µία αρκετά υψηλή πιθανότητα
αποτυχίας. Αν αναλογιστεί κανείς τα υπέρογκα έξοδα που συνεπάγεται η αγορά και η
υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος (σε µεγάλους οργανισµούς ξεπερνά το ένα
εκατοµµύριο ευρώ) πιθανή αποτυχία του εγχειρήµατος είναι κάτι που απαιτεί
ιδιαίτερη αντιµετώπιση από τη διοίκηση της επιχείρησης. Το αρκετά µεγάλο ποσοστό
αποτυχηµένων ERP υλοποιήσεων έχει προσελκύσει στο θέµα αυτό το ενδιαφέρον της
επιστηµονικής κοινότητας. Στην εργασία του Sumner (2000) επιχειρείται η
συγκέντρωση των κινδύνων υλοποίησης επιχειρησιακών συστηµάτων, όπως αυτοί
αναφέρονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Κάποιοι από τους κινδύνους αυτούς
παρατίθενται στην παρακάτω λίστα:
•

Έλλειψη κατάλληλης τεχνολογικής υποδοµής.

•

Ανώριµη, ανεπαρκής τεχνολογία ή τεχνολογία µη αντάξια των
προδιαγραφών ανεπαρκής.
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•

Έλλειψη οµοφωνίας ως προς τους στόχους του έργου.

•

Έλλειψη τεχνικής εξειδίκευσης.

•

Έλλειψη γνώσης της εφαρµογής.

•

Έλλειψη αφοσίωσης από τους χρήστες και αναποτελεσµατική επικοινωνία
µε αυτούς.

•

Ελλιπής εµπλοκή της υψηλής διοίκησης.

•

Τεχνική πολυπλοκότητα.

•

Ανεπαρκείς πόροι.

•

Μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράµµατα και προϋπολογισµοί.

•

Σύγκρουση µεταξύ τµηµάτων.

•

Έλλειψη συστήµατος µέτρησης ελέγχου κινδύνου και ανεπαρκής
διαχείριση έργου.

Στην εµπειρική έρευνα που παρουσιάζουν οι Ehie & Madsenm (2005), 36 CIOs
επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν ERP συστήµατα αναγνωρίζουν τους παρακάτω
παράγοντες ως τους πιο σηµαντικούς στην επιτυχία της υλοποίησης ενός ERP
συστήµατος κατά σειρά σηµαντικότητας:
•

Σωστή διαχείριση του έργου της υλοποίησης.

•

Σωστός σχεδιασµός και αξιολόγηση του συστήµατος.

•

Υποστήριξη από τα υψηλόβαθµα στελέχη.

•

Κατάλληλη αναδιοργάνωση και επανασχεδιασµός των διαδικασιών.

•

Κατάλληλες συµβουλευτικές υπηρεσίες.

•

Σωστός οικονοµικός προϋπολογισµός.

Τέλος, καθώς αναφέρεται στην εργασία των Motwani και συν. (2005), όπως
προκύπτει από την ανάλυση τεσσάρων περιπτώσεων εγκατάστασης ERP συστήµατος,
µία συστηµατική, εξελικτική και γραφειοκρατική διαδικασία µπορεί, µε προσεκτική
διοίκηση αλλαγών να οδηγήσει σε επιτυχή υλοποίηση. Αντίθετα, η επιλογή µίας
επαναστατικής µεθόδου, η οποία επιβάλλεται από τη διοίκηση, χωρίς την ουσιαστική
της ανάµειξη και χωρίς να βρίσκεται σε ετοιµότητα η ίδια η επιχείρηση, είναι πιθανό
να καταλήξει σε µία προβληµατική υλοποίηση. Σε πολλές εργασίες πάντως,
αναγνωρίζεται ότι η υλοποίηση ενός ERP συστήµατος είναι διαδικασία που
ακολουθεί µία σταδιακή, εξελικτική πορεία και δεν µπορεί να συµβεί από τη µία µέρα
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στην άλλη. Έτσι, το ουσιαστικό έργο της υλοποίησης ξεκινά µετά την αρχική
εγκατάσταση του συστήµατος και µπορεί να κρατήσει µέχρι και µερικά χρόνια,
σταδιακά επεκτείνοντας τη λειτουργία του σε νέες περιοχές, µέχρι την επίτευξη του
επιθυµητού αποτελέσµατος.

∆ιεθνής και εγχώρια αγορά ERP
Η αγορά ERP συστηµάτων παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, επιδεικνύοντας το 2004 σε διεθνές επίπεδο τζίρο της τάξης των 23,6
δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Στον κλάδο παρατηρείται αρκετά µεγάλη συγκέντρωση
λόγω κυρίως της πολυπλοκότητας του λογισµικού και της δυσκολίας σχετικά µικρών
παικτών να ανταγωνιστούν τις µεγάλες και εδραιωµένες επιχειρήσεις. Με βάση τα
στοιχεία της AMR Research (www.amrresearch.com) το 1999 οι 5 κυριότεροι
κατασκευαστές ERP λογισµικού (SAP, PeopleSoft, Oracle, Baan και J.D. Edwards)
κατείχαν το 59% της αγοράς.
Τις χρονιές που ακολούθησαν πολλές από τις εταιρίες του κλάδου προχώρησαν σε
εξαγορές και συγχωνεύσεις, κυρίως λόγω του ιδιαίτερα υψηλού ανταγωνισµού. Έτσι,
η Oracle εξαγόρασε την PeopleSoft και την J.D.Edwards, η Microsoft εισήχθη στην
αγορά µε την εξαγορά της Navision και η SSA εξαγόρασε την Baan. Αυτή αποτελεί
µία αναφορά των πιο εκτεταµένων µόνο εξαγορών, αφού η αγορά διαµορφώθηκε στη
σηµερινή της κατάσταση µέσα από πλήθος άλλων αντίστοιχων πράξεων, οι οποίες
αποτελούν συχνό φαινόµενο στον κλάδο του λογισµικού. Ενδεικτικό αποτελεί το
γεγονός ότι ήδη συζητείται (Μάιος 2006) η εξαγορά της SSA Global από την εταιρία
λογισµικού κατασκευών Infor. Αν η συγχώνευση αυτή πραγµατοποιηθεί θα συντεθεί
η τρίτη σε µέγεθος εταιρία κατασκευής επιχειρησιακών συστηµάτων µετά τις SAP
και Oracle. Από τη συγχώνευση της SSA Global µε την Infor θα προκύψει επίσης ο
κύριος παίκτης στη δηµιουργία εφαρµογών για την πλατφόρµα iSeries της IBM, στην
οποία εξειδικεύονται οι δύο εταιρίες. Χαρακτηριστική είναι η απουσία της Microsoft
από τη λίστα των κατασκευαστών επιχειρησιακού λογισµικού, λόγω της πρόθεσής
της να στοχεύει στις µικροµεσαίες και όχι στις µεγάλες επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερα αγωνιώδης υπήρξε η εξαγορά της Peoplesoft από την Oracle στις ΗΠΑ.
Οι αρχές της χώρας θεώρησαν ότι η πράξη αυτή ίσως δηµιουργούσε µονοπωλιακές
συνθήκες, µειώνοντας στους δύο τους κύριους παίκτες της αγοράς. Τελικά η εξαγορά
ολοκληρώθηκε, και από τη σύνθεση των δύο εταιριών προέκυψε ο µοναδικός
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αξιόµαχος ανταγωνιστής της SAP µε µερίδιο αγοράς 22% το 2004, έναντι περίπου
40% της πρωτοπόρου εταιρίας. Γεγονός είναι πως τις χρονιές µετά το 2004 η SAP
αύξησε περεταίρω το µερίδιό της σε βάρος της Oracle-Peoplesoft, κάτι που πιθανά
σχετίζεται µε την περίπλοκη διαδικασία συγχώνευσης των δύο (Εικόνα 23). Αξίζει να
σηµειωθεί

ότι,

παρά

την

απορρόφηση

της

Peoplesoft

και

λόγω

της

αναγνωρισιµότητας του οµώνυµου προϊόντος της, εξακολουθεί να αναφέρεται σε
συνδυασµό µε την ονοµασία της µητρικής της πλέον εταιρίας, Oracle.

Εικόνα 23: Χρονικό της συγχώνευσης Oracle/Peoplesoft και πρόγραµµα σύµπτυξης των
προϊόντων.
πηγή: http://www.army.mil/aeioo/erp/vendor2_i1.htm

Νέα έρευνα της AMR το 2004 έδειξε ότι οι 5 κυριότεροι κατασκευαστές ERP
(SAP, Oracle-PeopleSoft, Sage Group, Microsoft Business Solutions και SSA)
κατείχαν το 72% της συνολικής αγοράς ERP. Η λίστα των δέκα σηµαντικότερων
παικτών στη διεθνή αγορά κατά σειρά τζίρου είναι η εξής:
•

Oracle - PeopleSoft

•

SAP

•

Sage Group

•

Microsoft Business Solutions

•

SSA Global

•

Geac

•

Intentia

•

Lawson

•

Infor Global Solutions
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Περισσότερα στοιχεία για τις επιχειρήσεις του κλάδου κατασκευής ERP
συστηµάτων φαίνονται στην Εικόνα 24 της επόµενης σελίδας, στοιχεία που
δηµοσιεύει η AMR Research.
Τους κύριους παίκτες στην εγχώρια αγορά ERP αποτελούν οι τρεις µεγαλύτερες
ελληνικές εταιρίες λογισµικού δηλαδή η LogicDIS, η Singular και η Altec. Οι
εξαγορές αποτελούν συχνό φαινόµενο και στην ελληνική αγορά. Συγκεκριµένα, η
LogicDIS έχει προκύψει από τη συνένωση των

Computer Logic και DIS, ενώ

βρίσκεται ήδη στο στάδιο της υλοποίησης η συνένωση της LogicDIS µε τη δεύτερη
της αγοράς Singular. Με την κίνηση αυτή ο ανταγωνισµός ουσιαστικά θα περιοριστεί
µεταξύ του αποτελέσµατος της συνένωσης (ακόµη δεν έχει αποφασιστεί το όνοµα της
εταιρίας που θα προκύψει, Μάιος 2006) και της µακράν δεύτερης Altec.

Εικόνα 24: Μερίδιο αγοράς εταιριών κατασκευής ERP 2005.
πηγή: AMR Research, http://www.amrresearch.com

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ο όρος ERP στην ελληνική αγορά εµφανίζεται
αρκετές φορές παραποιηµένος και χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει εφαρµογές
δίχως τον απαιτούµενο βαθµό ολοκλήρωσης. Βάσει της διευρυµένης έννοιας του
όρου οι λοιπές αξιόλογες ελληνικές εταιρίες κατασκευής ERPs είναι η Q&R, η
Entersoft και η ThesisCGSoft.

70

2. Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και ΠΣ
2.1 Εισαγωγή στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
Ο όρος Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (Business Process
Reengineering) έκανε την εµφάνισή του στην βιβλιογραφία στις αρχές της δεκαετίας
του 1990. Το BPR αναφέρεται στη δραστική αναθεώρηση κύριων επιχειρησιακών
διαδικασιών, µε στόχο την επίτευξη σηµαντικής βελτίωσης των επιδόσεων της
επιχείρησης. Λόγω του έντονου ανταγωνισµού της εποχής, οι επιχειρήσεις έθεταν
στόχους αύξησης της απόδοσης σε ποσοστά που ξεπερνούσαν το 100%. Τέτοια
δραµατικά αποτελέσµατα δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν µε µεµονωµένες σταδιακές
βελτιώσεις στο λειτουργικό επίπεδο, αλλά απαιτούν επανασχεδιασµό σε υψηλό
επίπεδο, ολόκληρων των επιχειρησιακών διαδικασιών. Κατά τον επανασχεδιασµό
αυτό είναι απαραίτητη η χρήση όλων των διαθέσιµων εργαλείων που βρίσκονται στα
χέρια των στελεχών, τόσο από πλευράς τεχνολογίας και πληροφοριακών συστηµάτων
όσο και από πλευράς διαθέσιµων πόρων του εκάστοτε οργανισµού.

Όροι και ορισµοί
Χαρακτηριστικό της µεγάλης απήχησης που είχε η έννοια της αναδιοργάνωσης
των επιχειρησιακών διαδικασιών, αποτελεί το γεγονός ότι για την περιγραφή της
επινοήθηκε µία πληθώρα όρων, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις µπορούν να
χρησιµοποιηθούν

εναλλακτικά.

Εκτός

λοιπόν

από

την

αναδιοργάνωση

επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Reengineering) αναφέρονται σε
διαφορετικές πηγές συναφείς όροι, όπως: επιχειρησιακός µετασχηµατισµός (business
transformation), καινοτοµία διαδικασιών (process innovation), επανασχεδίαση
επιχειρησιακών διαδικασιών (business process redesign), επανασχεδίαση κεντρικών
διαδικασιών (core process redesign). Σε κάθε περίπτωση κεντρικό ρόλο έχει η έννοια
της επιχειρησιακής διαδικασίας (business process), η οποία αποτελεί την βάση για τη
βελτίωση και τον επανασχεδιασµό. Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι εναλλακτικοί
ορισµοί για το τι συνιστά µία επιχειρησιακή διαδικασία, όπως συνοψίζονται στην
εργασία των Irani και συν. (2000):
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•

Ένα σύνολο δραστηριοτήτων, από τον συνδυασµό των οποίων προκύπτει
ένα αποτέλεσµα µε αξία για τον πελάτη (Hammer and Champy, 1993).

•

Ένα σύνολο λογικά συσχετισµένων εργασιών οι οποίες εκτελούνται µε
στόχο την επίτευξη ενός καθορισµένου επιχειρησιακού αποτελέσµατος
(Davenport and Short, 1990).

•

Μία σειρά εργασιακών δραστηριοτήτων µε αρχή, τέλος και καθορισµένες
εισόδους και εξόδους (Davenport, 1993).

•

Κάθε ακολουθία προκαθορισµένων δραστηριοτήτων που εκτελούνται µε
στόχο την επίτευξη ενός προδιαγεγραµµένου τύπου ή µίας γκάµας
αποτελεσµάτων (Talwar, 1993).

Στην Εικόνα 25 φαίνεται το παράδειγµα επιχειρησιακής διαδικασίας για την
επεξεργασία δανείων και υποθηκών σε τράπεζες των ΗΠΑ.
Αντίστοιχα, διαφορετικές εκδοχές έχουν δοθεί για τον ορισµό του ίδιου του BPR
από διάφορους πρωτοπόρους τους κλάδου. Στην εργασία των Grover και συν. (1993)
αναγνωρίζονται οι παρακάτω ορισµοί για την αναδιοργάνωση:
•

Η ανάλυση και ο σχεδιασµός ροών εργασίας και διαδικασιών εντός και
µεταξύ οργανισµών.

•

Μία

µεθοδολογική

διαδικασία

που

χρησιµοποιεί

πληροφοριακή

τεχνολογία για τη δραστική αναθεώρηση των επιχειρησιακών διαδικασιών
µε σκοπό την επίτευξη µείζονων επιχειρησιακών στόχων.
•

Η αναδιαµόρφωση της επιχείρησης χρησιµοποιώντας την πληροφοριακή
τεχνολογία ως βασικό µοχλό.

•

Η

αναδιαµόρφωση

των

επιχειρησιακών

διαδικασιών

και

των

οργανωσιακών δοµών που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα, την
αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του οργανισµού.
•

Η

θεµελιώδης

ανάλυση

και

η

δραστική

επανασχεδίαση

των

επιχειρησιακών διαδικασιών προς επίτευξη δραµατικών βελτιώσεων
κρίσιµων δεικτών επίδοσης.
Παρά τους πολλούς διαφορετικούς ορισµούς που συναντά κανείς στη
βιβλιογραφία, ορισµένα κεντρικά χαρακτηριστικά της αναδιοργάνωσης είναι κοινά
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Καταρχήν, σε όλες τις περιπτώσεις
αναγνωρίζεται ότι το BPR εµπλέκει αν όχι ριζοσπαστικές, τουλάχιστον σηµαντικές
αλλαγές στην επιχείρηση. Επόµενο χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι η µονάδα

72

στην οποία στηρίζεται η ανάλυση είναι η διαδικασία και όχι τα διάφορα τµήµατα της
επιχείρησης. Χαρακτηριστικό των επιχειρησιακών διαδικασιών αποτελεί το γεγονός
ότι συνήθως εκτείνονται κατά µήκος διαφορετικών τµηµάτων ή λειτουργικών
περιοχών. Η τρίτη διάσταση στην οποία κατά βάση συµφωνούν οι διάφοροι ορισµοί
της αναδιοργάνωσης είναι ότι σκοπός της αποτελεί η επίτευξη σηµαντικών στόχων ή
δραµατικών βελτιώσεων στην επίδοση της επιχείρησης. Τέλος, ουσιαστικής
σηµασίας είναι επίσης ο γεγονός ότι κύριος µοχλός επίτευξης αποτελεσµατικής
αναδιοργάνωσης είναι η σωστή χρήση και αξιοποίηση της πληροφοριακής
τεχνολογίας.

Εικόνα 25: Επιχειρησιακή διαδικασία επεξεργασίας δανείων και υποθηκών.
πηγή: Αναπαραγωγή από Laudon & Laudon (2006)
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Η βελτίωση των διαδικασιών και η αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης
δεν αποτελεί αποκλειστικό στόχο της BPR, αλλά και άλλων αντίστοιχων µεθόδων.
Παρακάτω αναφέρουµε ορισµένες από τις µεθόδους αυτές, καθώς και τα σηµεία στα
οποία διαφέρουν από την BPR. Σκοπός της αναφοράς αυτής είναι να αναδείξει τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε µεθόδου και να τις τοποθετήσει µε βάση αυτά σε
ένα κοινό πλαίσιο εργασίας:
•

Συρρίκνωση (downsizing): Η µέθοδος της συρρίκνωσης αναφέρεται στην
µείωση του προσωπικού και έχει λειτουργικό χαρακτήρα (δεν αναφέρεται
σε διαδικασίες αλλά σε λειτουργικές περιοχές). Οι στόχοι που τίθενται
είναι συνήθως κλιµακωτοί, ενώ είναι µία διαδικασία η οποία συµβαίνει
συνήθως µία φορά.

•

Αναδόµηση (restructuring): Στην αναδόµηση αυτό που τίθεται υπό
επανεξέταση είναι η οργάνωση της επιχείρησης καθώς και οι σχέσεις
µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της ιεραρχίας. Η αναδόµηση όπως και
η συρρίκνωση έχει λειτουργικό και όχι διαδικαστικό χαρακτήρα. Όπως
και στη συρρίκνωση, στην αναδόµηση τίθενται σταδιακοί στόχοι, ενώ η
φύση της αλλαγής είναι µοναδική.

•

Αυτοµατοποίηση (automation): Η αυτοµατοποίηση αναφέρεται στη χρήση
ΠΤ για την επιτάχυνση των ήδη υπαρχόντων διαδικασιών και
συστηµάτων. Κατά την αυτοµατοποίηση δεν επιχειρείται αναθεώρηση των
διαδικασιών παρά µόνο η επιτάχυνση µεµονωµένων σταδίων στις
διαδικασίες αυτές. Οι στόχοι που τίθενται είναι επίσης σταδιακοί ενώ οι
αλλαγές µπορεί να συµβαίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα,
εστιάζοντας κάθε φορά σε ένα διαφορετικό µέρος της διαδικασίας. Στην
εργασία

των

Aversano

και

συν.

(2001)

προτείνονται

µέθοδοι

αυτοµατοποίησης ροών εργασίας σε συνδυασµό µε αναδιοργάνωση των
διαδικασιών, για µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
•

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management): Η TQM
αναφέρεται στην συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών µε
στόχο την εξάλειψη των σφαλµάτων ή/και των ελαττωµατικών προϊόντων.
Οι διαφορές που παρουσιάζει η TQM εντοπίζονται στην bottom up
µεθοδολογία που ακολουθείται (σε αντίθεση µε την top down µεθοδολογία
της BPR), στον περιστασιακό ρόλο της ΠΤ καθώς και στη συνεχή
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διαδικασία βελτίωσης (σε αντίθεση µε το BPR που έχει συνήθως
καθορισµένη αρχή και τέλος). Στην εργασία των O’Neill & Sohal (1999)
οι συγγραφείς αναδεικνύουν σχετική βιβλιογραφία που υποστηρίζει τη
συνύπαρξη TQM και BPR, προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι είναι
επιθυµητή τόσο η ριζική αναδιοργάνωση συγκεκριµένων διαδικασιών όσο
και η µετέπειτα συνεχής βελτίωσή τους.

Παράγοντες που οδήγησαν στην αναδιοργάνωση
Καταλυτικό ρόλο για τη ραγδαία εξάπλωση της έννοιας της αναδιοργάνωσης
επιχειρησιακών διαδικασιών τόσο µεταξύ στελεχών όσο και µεταξύ ερευνητών είχε
το πρόσφορο έδαφος που διαµορφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις
αρχές της δεκαετίας του 1990. Στην εργασία τους οι Grover & Manoj (1997) τονίζουν
την ιδιαίτερη σηµασία των παρακάτω παραγόντων ως προς την εδραίωση του BPR:
•

Συµβουλευτικά προγράµµατα: Μεγάλες συµβουλευτικές µονάδες όπως οι
Peat Marwick και McKinsey άρχισαν στα µέσα της δεκαετίας του 1980 να
προωθούν την ιδέα του BPR. Επίσης, ειδικοί του χώρου εξέταζαν µεγάλες
εταιρίες όπως η Mutual Benefit Life και η Ford µε στόχο την ανάπτυξη
και την υλοποίηση διαλειτουργικών συστηµάτων. Οι εταιρίες αυτές
χρησιµοποίησαν πολλές από τις αρχές του BPR και κυρίως την έννοια της
χρήσης πληροφοριακής τεχνολογίας για την επίτευξη δραστικών αλλαγών
σε διαλειτουργικές διαδικασίες. Στην Εικόνα 26 παρουσιάζεται σχηµατικά
η διαλειτουργική διαδικασία εξυπηρέτησης µίας παραγγελίας.
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Εικόνα 26:∆ιαλειτουργική διαδικασία.
πηγή: (Grover & Manoj, 1997)

•

Εστίαση στις διαδικασίες: Η ιδέα της βελτίωσης των επιχειρησιακών
διαδικασιών αποτέλεσε κεντρικό θέµα συζήτησης και στην προ BPR
εποχή. Συγκεκριµένα, η διοίκηση ολικής ποιότητας (Total Quality
Management – TQM) εστιάζει ακριβώς στην συνεχή βελτίωση των
διαδικασιών (ο αντίστοιχος όρος στην Ιαπωνία είναι kaizen και
αναφέρεται στην συνεχή βελτίωση των διαδικασιών). Επίσης, ο
ανταγωνισµός σε ποιότητα, εξυπηρέτηση και ταχύτητα µεταξύ των
επιχειρήσεων συνετέλεσε στο να δοθεί στις έννοιες της διαδικασίας και
της απόδοσης µεγαλύτερη προσοχή από τα διοικητικά στελέχη.

•

Οικονοµικές πιέσεις: Η στασιµότητα που παρουσίασε η αµερικανική
οικονοµία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 παρακίνησε τα διοικητικά
στελέχη να αναζητήσουν νέες µεθόδους περιορισµού του κόστους. Ο
αυξηµένος

ανταγωνισµός

που

προέκυψε

από

την

σταδιακή

παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας περιόρισε ακόµη περισσότερο τα κέρδη
και οδήγησε στην κατάρτιση προγραµµάτων µείωσης κόστους και
συρρίκνωσης
περιορισµού

(downsizing).
του

κόστους

Στο

στόχαστρο

βρέθηκαν

κυρίως

των
οι

προσπαθειών

γραφειοκρατικές

επιχειρησιακές διαδικασίες, η απλοποίηση των οποίων στόχευσε
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παράλληλα στην αύξηση της ευελιξίας και τη µείωση του χρόνου
απόκρισης της επιχείρησης στις αλλαγές του περιβάλλοντος.
•

Παράδοξο

παραγωγικότητας:

Σύµφωνα

µε

το

παράδοξο

της

παραγωγικότητας, ενώ ξοδεύτηκαν υπέρογκα ποσά για επενδύσεις σε
πληροφοριακή τεχνολογία (υπολογίζεται ότι το ποσό έφτασε τα 900 δις
δολάρια σε µία περίοδο 10 ετών) η αντίστοιχη αύξηση παραγωγικότητας
ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη (γύρω στο 0,7%). Το φαινόµενο αυτό
αποδόθηκε εν µέρει στην εφαρµογή της ΠΤ πάνω στις ήδη υπάρχουσες
χειροκίνητες διαδικασίες, µε αποτέλεσµα τα οφέλη να µην είναι ανάλογα
των µεγάλων επενδυµένων κεφαλαίων. Σε µία προσπάθεια να ξεπεράσουν
το πρόβληµα αυτό, οι επιχειρήσεις συνδύασαν την εγκατάσταση νέων ΠΣ
µε αντίστοιχες αλλαγές στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Σε επόµενη
ενότητα περιγράφονται αναλυτικότερα τα θέµατα προσαρµογής των
επιχειρησιακών διαδικασιών στα µέτρα των νέων ΠΣ.
•

Ερευνητική

δραστηριότητα:

Από

τα

πρώτα

κιόλας

χρόνια

συνειδητοποίησης της αναδιοργάνωσης διαδικασιών ως µέθοδο επίτευξης
σηµαντικών στόχων υπήρξε αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα, η
οποία εδραίωσε το BPR και του προσέδωσε το απαραίτητο κύρος τόσο
στην ερευνητική κοινότητα όσο και στην αγορά. Συγκεκριµένα, τα πρώτα
άρθρα επί του συγκεκριµένου θέµατος ήταν αυτά των Davenport & Short
(1990) και Hammer (1990).
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Εικόνα 27: Ο δικτυακός τόπος της πρωτοπόρου στο BPR CIGNA.
πηγή: http://www.cigna.com/

•

∆ηµοσιότητα: Ορισµένες από τις πιο επιθετικές επιχειρήσεις που
υιοθέτησαν το BPR (µεταξύ άλλων η CIGNA, η Xerox και η IBM) έλαβαν
πολύ µεγάλη δηµοσιότητα µε αποτέλεσµα να παρασύρουν και άλλες
επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα πρωτοποριακές θεωρήθηκαν οι προσπάθειες
αναδιοργάνωσης της ασφαλιστικής εταιρίας CIGNA µεταξύ του 1989 και
1993, οι οποίες συνεισέφεραν στην εξοικονόµηση 100 εκ. δολαρίων. Στο
διάστηµα των 5 αυτών ετών ολοκληρώθηκαν 20 πρωτοβουλίες
αναδιοργάνωσης οι οποίες συνετέλεσαν στη µείωση των λειτουργικών
εξόδων κατά 42%, στη βελτίωση των χρόνων εξυπηρέτησης κατά 100%,
στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών κατά 50% και στην βελτίωση
κατά 75% της ποιότητας (Caron και συν., 1994). Στην Εικόνα 27 φαίνεται
ο δικτυακός τόπος της εταιρίας CIGNA.
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Μεθοδολογία αναδιοργάνωσης
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε το πλαίσιο εργασίας για την αναδιοργάνωση
επιχειρησιακών διαδικασιών που προτείνεται ο Davenport (1993). Όπως φαίνεται και
στην Εικόνα 28, το πλαίσιο αυτό αποτελείται από τα εξής πέντε διακριτά στάδια:
Αναγνώριση των διαδικασιών προς αναδιοργάνωση, αναγνώριση των µοχλών
αλλαγής, δηµιουργία οράµατος διαδικασίας, κατανόηση υπαρχόντων διαδικασιών,
σχεδίαση και προτυποποίηση νέων διαδικασιών. Παρά το γεγονός ότι η ακριβής
ακολουθία των σταδίων µπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση, κάποιες δραστηριότητες
είναι σηµαντικό να συµβαίνουν µε τη σωστή σειρά. Για παράδειγµα, είναι θεµιτό η
αναγνώριση των διαδικασιών που πρόκειται να αναδιοργανωθούν να γίνεται όσο το
δυνατό πιο νωρίς ώστε να εστιάζονται κατάλληλα οι προσπάθειες και να ανατίθενται
οι απαιτούµενοι πόροι.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι πέρα από τις µεθοδολογίες που αναφέρονται στις τεχνικές
λεπτοµέρειες της αναδιοργάνωσης πολύ σηµαντικός παράγοντας στην επιτυχία
αντίστοιχων εγχειρηµάτων είναι η κοινωνική διάσταση των αλλαγών και ο τρόπος
που αυτές επηρεάζουν την κουλτούρα της επιχείρησης. Όπως αναφέρουν οι Reijers &
Mansar (2004) η BPR αντιµετωπίζεται συνήθως ως πρόκληση µε δύο όψεις:
•

Η τεχνική όψη της πρόκλησης αποδίδεται στο γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα
δύσκολος ο επανασχεδιασµός µία διαδικασίας έτσι ώστε να επιτευχθούν
δραστικές βελτιώσεις.

•

Η κοινωνική όψη της πρόκλησης σχετίζεται µε τις σηµαντικές
οργανωσιακές αλλαγές τις οποίες επιφέρει η BPR στον οργανισµό και τον
τρόπο µε τον οποίο αυτές επηρεάζουν τους εργαζοµένους.

Για την αντιµετώπιση του κοινωνικού προβλήµατος που δηµιουργείται κατά την
αναδιοργάνωση απαιτείται από την επιχείρηση συνεπής διοίκηση αλλαγών (change
management). Η διοίκηση αλλαγών, αν και είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την
επιτυχία εγχειρηµάτων αντίστοιχης εµβέλειας, βρίσκεται εκτός του αντικειµένου της
παρούσας εργασίας, στα πλαίσια της οποία διαπραγµατεύονται κυρίως οι τεχνικές
πτυχές της αναδιοργάνωσης.
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Εικόνα 28: Στάδια αναδιοργάνωσης κατά Davenport
πηγή: Αναπαραγωγή από το Davenport (1993)

Στο υπόλοιπο της παρούσας ενότητας περιγράφουµε συνοπτικά τα πέντε στάδια
στη µεθοδολογία αναδιοργάνωσης που προτείνει ο Davenport:
Αναγνώριση των διαδικασιών. Η αναγνώριση των διαδικασιών που πρέπει να
αναδιοργανωθούν σε µία επιχείρηση είναι το πρωταρχικό και το σηµαντικότερο
στάδιο στην προτεινόµενη µεθοδολογία. Σε περίπτωση που δεν γίνει σωστή επιλογή,
υπάρχει ο κίνδυνος της εστίασης των προσπαθειών της επιχείρησης στη βελτίωση
διαδικασιών που δεν απαιτούν µεταβολή, ή που η βελτίωσή τους είναι αδύνατη. Το
πρώτο βήµα προς την επιλογή των προς αναδιοργάνωση διαδικασιών είναι η
καταγραφή των κυριότερων διαδικασιών της επιχείρησης.
Ένα θέµα που προκύπτει στο σηµείο αυτό σχετίζεται µε το εύρος των
διαδικασιών κατά την καταγραφή τους. Συγκεκριµένα, όσο µεγαλύτερο είναι το
εύρος των διαδικασιών τόσο µεγαλύτερη η δυνατότητα για διαλειτουργική
αλληλεπίδραση, αλλά τόσο πιο δύσκολη η κατανόηση της διαδικασίας και η
διαχείριση του επανασχεδιασµού της. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία προτείνει έναν
αριθµό 10-20 διαδικασιών για µεγάλες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις
διαδικασίες που καταγράφηκαν στην IBM: Απόκτηση πληροφοριών αγοράς, επιλογή
αγορών, απαιτήσεις, ανάπτυξη υλικού, ανάπτυξη λογισµικού, ανάπτυξη υπηρεσιών,
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παραγωγή, εκπλήρωση πελατών, σχέσεις µε τους πελάτες, ανατροφοδότηση πελατών,
µάρκετινγκ, ολοκλήρωση λύσεων, χρηµατοοικονοµική ανάλυση, ολοκλήρωση
σχεδίων, λογιστικά, ανθρώπινοι πόροι και υποδοµές ΠΤ. Αφού γίνει καταγραφή των
διαδικασιών πρέπει να επιλεγούν ορισµένες από αυτές προς αναδιοργάνωση. Ο
αριθµός των διαδικασιών που θα επιλεγούν για ταυτόχρονη αναδιοργάνωση
εξαρτάται από το µέγεθος και τους πόρους που µπορεί να διαθέσει ο οργανισµός στο
εγχείρηµα. Ορισµένα κριτήρια επιλογής των κατάλληλων διαδικασιών προς
αναδιοργάνωση είναι τα εξής:
•

Συσχετισµός της διαδικασίας µε τη στρατηγική της επιχείρησης.

•

Ύπαρξη προβληµάτων στη διαδικασία.

•

∆ιαχειρισιµότητα της αναδιοργάνωσης.

•

Κουλτούρα και πολιτικό κλίµα στην τρέχουσα διαδικασία.

Αναγνώριση των µοχλών αλλαγής: Στη µεθοδολογία του Davenport για την
αναδιοργάνωση διαδικασιών οι µοχλοί υλοποίησης των αλλαγών χωρίζονται σε τρεις
άξονες, καθένας εκ των οποίων αντιµετωπίζεται ξεχωριστά. Ο πρώτος παράγοντας
που καθιστά δυνατή την αναδιοργάνωση είναι η πληροφοριακή τεχνολογία. Η οµάδα
σχεδιασµού πρέπει να είναι εν γνώσει όλων των διαθέσιµων εργαλείων που παρέχει η
ΠΤ και να είναι σε θέση να τα χρησιµοποιήσει αποδοτικά στο σχεδιασµό των νέων
διαδικασιών. Στην Εικόνα 29 παρουσιάζεται σχηµατικά η σχέση της ΠΤ µε την
αλλαγή των διαδικασιών και την αύξηση παραγωγικότητας της επιχείρησης. Ο
Davenport κατατάσσει την επίδραση που έχει η ΠΤ στο σχεδιασµό νέων διαδικασιών
στις εξής 9 κατηγορίες:
•

Αυτοµατοποίησης (automational): Εξάλειψη της ανθρώπινης εργασίας
από µία διαδικασίας.

•

Πληροφόρησης (informational): Απόκτηση πληροφορίας για λόγους
κατανόησης της διαδικασίας.

•

Σειράς (sequential): Αλλαγή της σειράς των εργασιών σε µία διαδικασία ή
παροχή δυνατότητας παραλληλισµού.

•

Ιχνηλασίας (tracking): Παρακολούθηση κατάστασης διαδικασιών και
επίτευξης στόχων.

•

Ανάλυσης (analytical): Βελτίωση της ανάλυσης πληροφορίας και της
λήψης αποφάσεων.

•

Γεωγραφίας (geographical): Συντονισµός διαδικασιών από απόσταση.
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•

Ολοκλήρωσης (integrative): Συντονισµός εργασιών και διαδικασιών.

•

∆ιανοητικός (intellectual): Συλλογή και διανοµή πνευµατικών στοιχείων
του ενεργητικού.

•

Αποµεσολάβησης (disintermediating): Εξάλειψη των ενδιάµεσων σε µία
διαδικασία.

Ο δεύτερος µοχλός αλλαγών που αναγνωρίζεται στη µεθοδολογία είναι η
πληροφορία. Ο κύριος λόγος για τον οποίο η πληροφορία εξετάζεται ανεξάρτητα από
την πληροφοριακή τεχνολογία είναι ότι το µεγαλύτερο ποσοστό πληροφορίας που
απαιτείται για τη λειτουργία µίας επιχείρησης δεν διαχειρίζεται από κάποιο ΠΣ.
Αδόµητη πληροφορία που είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε κάποιο ΠΣ µπορεί να
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στις διάφορες επιχειρησιακές διαδικασίες. Για την
αξιοποίηση της πληροφορίας στον σχεδιασµό των νέων διαδικασιών απαιτείται η
µελέτη του ρόλου που έχει η πληροφορία στην παρακολούθηση της απόδοσης, στην
ολοκλήρωση εντός και κατά µήκος διαδικασιών και στην προσαρµογή των
παραγώγων µίας διαδικασίας.

Εικόνα 29: Σχέση ΠΤ, διαδικασιών και παραγωγικότητας.
πηγή: Αναπαραγωγή από Davenport (1993)

Ο τρίτος µοχλός αλλαγών είναι η οργάνωση της επιχείρησης και οι ανθρώπινοι
πόροι που βρίσκονται στη διάθεση της οµάδας αναδιοργάνωσης. Στον τοµέα της
οργάνωσης πολύ σηµαντική είναι η χρήση οµάδων εργασίας για την επίτευξη των
επιθυµητών

στόχων,

αφού

αποδεδειγµένα

συµβάλουν

στην

αύξηση

της

παραγωγικότητας και ενισχύουν την υποκίνηση στους εργαζοµένους. Στην εργασία
των Love & Gunasekarasn (1997) προτείνεται η συνδυαστική χρήση της ΠΤ, των
οργανωσιακών και των ανθρώπινων πόρων µε µία φιλοσοφία TQM για να επιτευχθεί
επιτυχής αναδιοργάνωση διαδικασιών. Σηµαντική είναι επίσης η κουλτούρα της
επιχείρησης. Συγκεκριµένα, απαιτείται η ενδυνάµωση των εργαζοµένων µε στόχο τη
µείωση των επιπέδων ιεραρχίας και την αµεσότερη αντίδραση του οργανισµού στις
αλλαγές του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τους ανθρώπινους πόρους σηµαντική είναι η
χρήση διαφόρων ειδών εκπαίδευσης, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν οι
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εργαζόµενοι στις απαιτήσεις των νέων διαδικασιών. Οι νέες διαδικασίες απαιτούν
συνήθως περισσότερες δεξιότητες αφού περιλαµβάνουν εργασίες διαφορετικών
λειτουργικών περιοχών. Τέλος, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέτρα για την παροχή
κινήτρων στους εργαζοµένους όπως:
•

Μερίσµατα επί των κερδών.

•

Πορείες καριέρας.

•

Εναλλαγή καθηκόντων.

•

Ισόβια εργασία.

∆ηµιουργία οράµατος διαδικασιών: Η δηµιουργία στενών δεσµών µεταξύ της
στρατηγικής και του τρόπου λειτουργίας υπήρξε ανέκαθεν ιδιαίτερα σηµαντική για
µία επιχείρηση. Υπό αυτό το πρίσµα απαιτείται η στρατηγική να αποτελεί την
κατευθυντήρια γραµµή για όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και συνεπώς να
λαµβάνεται σοβαρά υπόψη και κατά τον σχεδιασµό των νέων διαδικασιών. Για να
µπορέσουν οι νέες διαδικασίες να αποτελέσουν µέσο επίτευξης στρατηγικών στόχων
σηµαντική είναι τόσο η ύπαρξη καλά καθορισµένης στρατηγικής όσο και η
δηµιουργία καλά καθορισµένων “οραµάτων” για τις διαδικασίες (process visions).
Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Davenport, ένα όραµα διαδικασίας αποτελείται από
συγκεκριµένα και µετρήσιµα µεγέθη σχετικά µε τους επιθυµητούς στόχους και τα
χαρακτηριστικά των µελλοντικών διαδικασιών, έτσι ώστε να παρέχεται η απαραίτητη
σύνδεση µεταξύ στρατηγικής και πράξης. Χωρίς τη δηµιουργία των οραµάτων η
σχεδιαστική οµάδα δεν θα έχει συγκεκριµένους στόχους µε τον κίνδυνο η
αναδιοργάνωση να µετατραπεί σε απλή βελτίωση.
Η µεθοδολογία αναγνωρίζει τις παρακάτω 5 δραστηριότητες ως ιδιαίτερα
σηµαντικές στη δηµιουργία οράµατος για τις διαδικασίες:
•

Ανάλυση της υπάρχουσας επιχειρησιακής στρατηγικής και αναζήτηση
κατευθύνσεων για τις διαδικασίες.

•

Επικοινωνία µε τους πελάτες των διαδικασιών και κατάρτιση των
επιθυµητών στόχων.

•

Πραγµατοποίηση µετρήσεων για τον καθορισµό των επιδόσεων µε τη
δηµιουργία παραδειγµάτων αναδιοργάνωσης.

•

∆ιατύπωση των αντικειµενικών στόχων από την επίδοση των διαδικασιών.

•

Ανάπτυξη συγκεκριµένων χαρακτηριστικών για τις διαδικασίες.
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Κατανόηση υπαρχόντων διαδικασιών: Πριν τον σχεδιασµό µίας νέας
διαδικασίας απαιτείται η βαθιά κατανόηση των ήδη υπαρχόντων διαδικασιών.
Καταρχήν, η κατανόηση των υπαρχόντων διαδικασιών παρέχει το µέσο για την
καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων στην αναδιοργάνωση. Η
επικοινωνία είναι βασικό στοιχείο προς την επιτυχία του εγχειρήµατος και συµβάλει
στη διαµόρφωσης µίας κοινής εικόνας για το πρόβληµα από όλα τα πρόσωπα που
συµµετέχουν στη λύση του. Επίσης, σε µεγάλους και σύνθετους οργανισµούς η
µελέτη της υπάρχουσας τεκµηρίωσης και η κατανόηση των υπαρχόντων διαδικασιών
είναι αναπόφευκτες, ώστε οι νέες διαδικασίες να είναι ολοκληρωµένες και να
παράγουν τα απαιτούµενα προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζονται τυχόν
προβλήµατα στην υπάρχουσα κατάσταση και λαµβάνεται µέριµνα να µην
επαναληφθούν. Τέλος, η κατανόηση της υπάρχουσας διαδικασίας παρέχει το µέτρο
για την αποτίµηση της αξίας της προτεινόµενης αναδιοργάνωσης.
Παρακάτω αναφέρονται ορισµένες σηµαντικές δραστηριότητες στην κατανόηση
και τη βελτίωση υπαρχόντων διαδικασιών:
•

Περιγραφή της τρέχουσας ροής της διαδικασίας.

•

Μέτρηση της διαδικασίας σε συνδυασµό µε τους στόχους για τη νέα
διαδικασία.

•

Αποτίµηση της διαδικασίας µε βάση τα χαρακτηριστικά της νέας
διαδικασίας.

•

Αναγνώριση των προβληµάτων στις διαδικασίες.

•

Αναγνώριση βραχυπρόθεσµων βελτιώσεων στις διαδικασίες.

•

Αποτίµηση της τρέχουσας πληροφοριακής τεχνολογίας και οργάνωσης.

Σχεδίαση και προτυποποίηση νέων διαδικασιών: Με δεδοµένο ότι στα
προηγούµενα στάδια της µεθοδολογίας έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, η
σχεδίαση των νέων διαδικασιών είναι αρκετά απλή και η επιτυχία της εξαρτάται κατά
βάση από την ύπαρξη ευφυών και δηµιουργικών ατόµων στην οµάδα σχεδιασµού. Η
επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων για τη στελέχωση της οµάδας σχεδιασµού
πρέπει να γίνεται µε γνώµονα τόσο τη σχεδίαση όσο και την υλοποίηση της
αναδιοργάνωσης. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητό στη σύνθεση της οµάδας να υπάρχει
ισορροπία µεταξύ ανθρώπων που έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν νέες
διαδικασίες και αυτών που έχουν την ικανότητα να εγγυηθούν την υλοποίησή τους.
Σηµαντικό είναι επίσης στην οµάδα να συµµετέχουν άνθρωποι σε θέσεις κλειδιά
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όπως οι επικεφαλής των λειτουργιών που διαπερνούν οι διαδικασίες, γενικοί
διευθυντές µε λειτουργική αρµοδιότητα για τις διαδικασίες, πάροχοι σηµαντικών
πόρων αλλαγής (ΠΣ, ανθρώπινοι πόροι) και πελάτες – προµηθευτές των διαδικασιών
τόσο εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί.
Στη συνέχεια παρατίθενται ορισµένες από τις πιο σηµαντικές δραστηριότητες
κατά τον σχεδιασµό και την προτυποποίηση νέων διαδικασιών:
•

Κατάθεση ιδεών για τον σχηµατισµό των εναλλακτικών επιλογών.

•

Αξιολόγηση των εναλλακτικών σχεδιασµών µε βάση τη δυνατότητα
υλοποίησης, τον κίνδυνο και τα οφέλη που θα επιφέρουν και επιλογή της
πιο ικανοποιητικής λύσης.

•

∆ηµιουργία πρωτοτύπων για το νέο σχέδιο της διαδικασίας.

•

Ανάπτυξη στρατηγικής για τη µετάβαση.

•

Υλοποίηση νέων οργανωσιακών δοµών και συστηµάτων.

Η αναδιοργάνωση σήµερα
Μετά το καταλάγιασµα του αρχικού ενθουσιασµού για την αναδιοργάνωση
διαδικασιών ο απολογισµός ανέδειξε το γεγονός ότι η BPR δεν αποτελούσε “µαγική”
λύση για όλες τις περιπτώσεις. Για την ακρίβεια, η αναδιοργάνωση µε την αρχική της
µορφή είναι κατάλληλη µόνο υπό συγκεκριµένες συνθήκες, σε συγκεκριµένου τύπου
επιχειρήσεις. Σηµαντικό ποσοστό επιχειρήσεων που προχώρησαν σε αναδιοργάνωση
είτε απέτυχαν είτε πραγµατοποίησαν µικρές µόνο βελτιώσεις, σε αντίθεση µε τα
δραστικά αποτελέσµατα που υπόσχεται η µέθοδος. Ωστόσο, η έννοια της
αναδιοργάνωσης δεν εγκαταλείφθηκε, παρά βελτιώθηκε, εξελίχθηκε και απέκτησε
την πραγµατική της διάσταση στις τεχνικές διοίκησης επιχειρήσεων.
Ενώ η αρχική µορφή της αναδιοργάνωσης εστίαζε στην δραστική αλλαγή των
διαδικασιών, ακόµη και οι πρωτεργάτες της θεώρησαν ότι η σηµασία βρίσκεται στις
διαδικασίες και όχι στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης µεθοδολογίας.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένα σηµεία στα οποία η εµπειρία έδειξε ότι
απαιτούνται αλλαγές στην αρχική θεώρηση της αναδιοργάνωσης, όπως αναφέρονται
στην εργασία των Grover & Manoj (1997):
•

Όλο και περισσότερο αµφισβητείται η άποψη που θέλει ολοκληρωτικό
επανασχεδιασµό

των

νέων

διαδικασιών,

αφού

λίγοι

οργανισµοί

αναλαµβάνουν τον κίνδυνο να επενδύσουν τις µεγάλες ποσότητες
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πολύτιµων πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση αναδιοργάνωσης
από µηδενική βάση. Κατά την εξέλιξη της, η BPR συµφιλιώθηκε µε πιο
σταδιακές και λιγότερο δραστικές µεθόδους συνεχούς βελτίωσης όπως η
TQM, δίνοντας έµφαση στην αργή αλλά σταθερή βελτίωση των
διαδικασιών σε αντίθεση µε την πλήρη αναθεώρηση. Επίσης, από τα µέσα
της δεκαετίας του 1990 είχαν ήδη προταθεί υβριδικές µέθοδοι δραστικού
σχεδιασµού σε συνδυασµό µε σταδιακή υλοποίηση των νέων διαδικασιών
(Albers και συν., 1994).
•

Η αναδιοργάνωση δεν είναι απαραίτητο να καταλήγει σε εξαιρετικά
µεγάλες αυξήσεις στην απόδοση της επιχείρησης. Συνήθως θεωρείται
επιτυχία η επίτευξη ρεαλιστικών στόχων που συµβαδίζουν µε την
κουλτούρα και τον προσανατολισµό του οργανισµού.

•

Η αναδιοργάνωση στην αρχική της µορφή εστιάζει στις κεντρικές στην
επιχείρηση, διαλειτουργικές διαδικασίες, ενώ µπορεί να προσφέρει
σηµαντικά αποτελέσµατα ακόµη και όταν εφαρµοστεί σε µικρότερη
εµβέλεια, εντός περιορισµένων λειτουργιών.

•

Εκτός από την top-down µέθοδο που προτείνει η παραδοσιακή BPR, η
αναδιοργάνωση µπορεί να διενεργηθεί εξίσου ακολουθώντας την
bottom-up µέθοδο. Ισχυρό επιχείρηµα των υποστηρικτών της άποψης
αυτής είναι ότι, οι άνθρωποι που εργάζονται στις διαδικασίες έχουν την
πιο βαθειά γνώση γύρω από αυτές και είναι συνεπώς οι καταλληλότεροι
για να προτείνουν τη βελτίωσή τους.

Σήµερα η BPR αποκτά άλλη διάσταση, χαλαρώνοντας κάποιες από τις αυστηρές
προϋποθέσεις που επέβαλε και αποκτώντας ακόµη στενότερους δεσµούς µε την
πληροφοριακή τεχνολογία. Πολλές επιχειρήσεις προχώρησαν σε µεγάλες επενδύσεις
ΠΤ, αλλά απέτυχαν να αποκοµίσουν ανάλογα οφέλη, διότι οι δυνατότητες της νέας
τεχνολογίας περιορίζονται από τις απαρχαιωµένες διαδικασίες. Η σηµερινή διάσταση
της BPR διαχωρίζει την αυτοµατοποίηση από την αναδιοργάνωση και προτείνει την
εφαρµογή της τεχνολογίας σε διαδικασίες που αξιοποιούν τις δυνατότητες των
σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων. Επιπλέον, απαιτείται από τα στελέχη της
διοίκησης να γνωρίζουν σε βάθος τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και να µην
διστάζουν να τις χρησιµοποιούν µε νέους, πρωτοποριακούς τρόπους. Στην Εικόνα 30
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φαίνονται σχηµατικά τα χαρακτηριστικά της αναδιοργάνωσης που αναθεωρήθηκαν
µετά το πέρας του αρχικού ενθουσιασµού και την εκλογίκευση ορισµένων ιδιαίτερα
αυστηρών περιορισµών.

Εικόνα 30: Εξέλιξη χαρακτηριστικών αναδιοργάνωσης.
πηγή: Αναπαραγωγή από τους Grover & Manoj (1997)

Ενώ λοιπόν η BPR πέρασε µία περίοδο κρίσης και επαναπροσδιορισµού, σήµερα
θεωρείται απαραίτητη συνοδεία κάθε εγκατάστασης ΠΣ, ενώ αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα επιτυχίας των επενδύσεων σε ΠΤ. Χαρακτηριστική είναι τα τελευταία
χρόνια η αναβίωση του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων γύρων από την
αναδιοργάνωση. Στο άρθρο Champy & Weger (2005), το οποίο συνυπογράφει ο
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James Champy, ένας εκ των πρωτεργατών της BPR γίνεται σαφής σύνδεση της
αναδιοργάνωσης που αναλαµβάνουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις µε σηµαντικές
επενδύσεις σε πληροφοριακή τεχνολογία και κυρίως σε ERP συστήµατα. Γίνεται
επίσης αναφορά στην πρόσφατη έρευνα των Rigby & Bilodeau (2005) που έδειξε ότι
61% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων χρησιµοποιούν ή εξετάζουν ενδεχόµενη χρήση
της αναδιοργάνωσης. Το ποσοστό αυτό σε αντίστοιχες έρευνες το 1993 ήταν 67%,
ελάχιστα υψηλότερο δηλαδή από το σηµερινό ποσοστό, γεγονός που στοιχειοθετεί
την ανάκαµψη της µεθόδου. Στο άρθρο του Champy γίνεται τέλος αναφορά και στην
αναδιοργάνωση διοργανωσιακών (interorganizational) διαδικασιών, η οποία εστιάζει
στη βελτίωση των διαδικασιών µεταξύ διαφορετικών οργανισµών κατά µήκος κρίκων
της

προµηθευτικής

αλυσίδας.

Σηµαντικός

µοχλός

στη

διοργανωσιακή

αναδιοργάνωση αποτελεί ασφαλώς η ΠΤ και πιο συγκεκριµένα η εξάπλωση των
τεχνολογιών του διαδικτύου. Στην επόµενη ενότητα εξετάζεται σε µεγαλύτερο βάθος
η αναδιοργάνωση σε συνδυασµό µε την εγκατάσταση σύγχρονων ERP συστηµάτων.
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2.2 Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και ERP συστήµατα
Στην κλασική θεώρηση για την αναδιοργάνωση οι νέες διαδικασίες σχεδιάζονται
και υλοποιούνται από το µηδέν, ώστε να αξιοποιείται στο µέγιστο η νέα τεχνολογία.
Τα πληροφοριακά συστήµατα που προκύπτουν από την αναδιοργάνωση θα πρέπει να
σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν επίσης από το µηδέν στα µέτρα της εκάστοτε
εφαρµογής. Ωστόσο, η δηµιουργία κατά παραγγελία λογισµικού για την
αντιµετώπιση συγκεκριµένων, κατά περίπτωση αναγκών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή
και χρονοβόρα διαδικασία, που ελάχιστες επιχειρήσεις

είναι διατεθειµένες να

αναλάβουν.

∆ιαµόρφωση συστηµάτων και διαδικασιών
Αποτέλεσµα του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η δηµιουργία εξειδικευµένων
εφαρµογών, είναι η δηµιουργία και διάθεση των ERPs ως προκατασκευασµένα
τµήµατα λογισµικού (modules), τα οποία µε την κατάλληλη ρύθµιση µπορούν να
λειτουργήσουν σε ένα εύρος διαφορετικών περιστάσεων, εξυπηρετώντας συναφείς
ανάγκες. Ο τρόπος επιλογής των modules γίνεται ώστε το σύστηµα που προκύπτει να
ανταποκρίνεται κατά το δυνατό στις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης. Αφού
εγκατασταθεί το σύστηµα, ακολουθεί η πολύ σηµαντική διαδικασία της
παραµετροποίησης, κατά την οποία το σύστηµα

ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις

διαδικασίες της επιχείρησης.
Παράλληλα µε την προσαρµογή που δέχεται ένα επιχειρησιακό σύστηµα κατά την
υλοποίησή του, µεταβάλλεται και ο τρόπος λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης,
καθώς

απαιτείται

προσαρµογή

των

διαδικασιών

στις

δυνατότητες

του

εγκατεστηµένου λογισµικού. Σε αντίθεση µε τη δηµιουργία κατά παραγγελίας
λύσεων, όσο εκτεταµένη και να είναι η παραµετροποίηση ενός προκατασκευασµένου
συστήµατος, η δυνατή λειτουργικότητα που µπορεί να προσφέρει εξαρτάται από τους
περιορισµούς που εµπεριέχει ο πυρήνας του λογισµικού του. Οι περιορισµοί αυτοί
είναι κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις-πελάτες που χρησιµοποιούν το ίδιο λογισµικό,
οι οποίοι καλούνται να αναζητήσουν την πληροφοριακή λύση που τους ταιριάζει στα
πλαίσια που καθορίζει το επιλεγµένο σύστηµα ERP.
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Στην εργασία του Gaurav (2005) αναγνωρίζονται τρία βασικά χαρακτηριστικά
των συστηµάτων ERP τα οποία αποτελούν την κινητήρια δύναµη για την
αναδιοργάνωση µίας επιχείρησης:
•

Εµβέλεια: Τα συστήµατα ERP εµπεριέχουν λειτουργίες από διάφορα
τµήµατα

της

επιχείρησης

και

µπορούν

έτσι

να

υποστηρίξουν

διαλειτουργικές διαδικασίες.
•

∆υνατότητες ρύθµισης: Με τις εκτεταµένες δυνατότητες ρύθµισης των
ERP συστηµάτων η λειτουργία τους µπορεί ως ένα βαθµό να
προσαρµοστεί στις ανάγκες και απαιτήσεις του εκάστοτε οργανισµού.

•

Ολοκλήρωση: Η ολοκλήρωση που προσφέρουν τα ERPs προέρχεται από
τη χρήση µίας κεντρικής βάσης δεδοµένων, την ύπαρξη πολλαπλών
συστηµάτων ελέγχου και τη δυνατότητα καθορισµού διαλειτουργικών
διαδικασιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πλειοψηφία των διαδικασιών
περιορίζεται σε ένα module (δηλαδή µία λειτουργική περιοχή).

Η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας (αναδιοργάνωση) του οργανισµού έχει δύο
όψεις. Από τη µία, η αναπόφευκτη µεταβολή που επιφέρει η εγκατάσταση ενός ERP
συστήµατος στις διαδικασίες µίας επιχείρησης κρίνεται θεµιτή, διότι έτσι µόνο
µπορεί να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της ΠΤ. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την
υλοποίηση ενός ERP συστήµατος απαιτείται επανεκπαίδευση του προσωπικού,
επανακαθορισµός

των

θέσεων

εργασίας

και

των

καθηκόντων

τους

και

επαναπροσδιορισµός των κύριων διαδικασιών της επιχείρησης (Deutsch, 1998). Οι
επιχειρησιακές διαδικασίες που υποστηρίζονται ενδογενώς σε ένα ERP σύστηµα
θεωρείται ως ένα βαθµό ότι αντιπροσωπεύουν τις καλύτερες πρακτικές που είναι
διαθέσιµες στον χώρο των επιχειρήσεων. Οι πρακτικές αυτές έχουν προκύψει από
µελέτες της εταιρίας κατασκευής του συγκεκριµένου λογισµικού καθώς και από τις
εµπειρίες που είχε µε προηγούµενους πελάτες. Τα πλεονεκτήµατα από την
αφοµοίωση των προτεινόµενων διαδικασιών

περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:

απλοποίηση διαδικασιών, ολοκλήρωση διαφορετικών επιχειρησιακών µονάδων και
αµεσότερη πρόσβαση σε πληροφορία πραγµατικού χρόνου (Boudreau & Robey,
1999). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι µε την αγορά ενός ERP συστήµατος, µία
επιχείρηση προµηθεύεται παράλληλα και τις διαδικασίες που έχει ενσωµατώσει ο
κατασκευαστής στο ίδιο το λογισµικό.
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Η άλλη όψη στην αποδοχή των επιχειρησιακών διαδικασιών που περιλαµβάνει
εγγενώς ένα ERP σύστηµα σχετίζεται µε τους περιορισµούς που επιβάλλει η χρήση
προκατασκευασµένου λογισµικού.

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη

παράγραφο, η χρήση προκατασκευασµένου λογισµικού αναπόφευκτα οδηγεί στην
αδυναµία πλήρους εναρµόνισής της λειτουργίας του µε τις ενυπάρχουσες
επιχειρησιακές διαδικασίες. Η διαπίστωση αυτή µπορεί να οδηγήσει σε θετικά
αποτελέσµατα όταν συντελεί στη βελτίωση των διαδικασιών, αλλά µπορεί να
οδηγήσει και σε αρνητικά αποτελέσµατα διότι στερεί από την επιχείρηση τη
δυνατότητα να ακολουθεί έναν τρόπο λειτουργίας που θα της δίνει ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα στην αγορά. Η στέρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος πηγάζει
τόσο από την αδυναµία αποτύπωσης των εξειδικευµένων διαδικασιών της
επιχείρησης στο ΠΣ, όσο και από την αναγκαστική υιοθέτηση από την επιχείρηση
των ίδιων διαδικασιών µε αυτές που ακολουθούν και οι υπόλοιπες εταιρίες του
κλάδου που έχουν επιλέξει την υλοποίηση του ίδιου ERP.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εργασία των Kumar & Van Hillegersberg
(2000), είναι επίσης υπαρκτό το ενδεχόµενο ασυµβατότητας µεταξύ της
οργανωσιακής δοµής που προϋποθέτει ένα ERP σύστηµα και της οργανωσιακής
δοµής της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται αλλαγές τόσο στη δοµή
του οργανισµού όσο και στο πληροφοριακό σύστηµα µε σκοπό την σύγκλιση και των
δύο σε ένα κοινά αποδεκτό αποτέλεσµα. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι οι
συνδυασµένες µεταβολές που πρέπει να γίνουν στο πληροφοριακό σύστηµα αλλά και
στην οργάνωση της επιχείρησης οδηγούν σε περίπλοκες αλληλεξαρτήσεις, οι οποίες
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εκτιµηθούν σωστά εκ των προτέρων. Στην εργασία του
Sumner (2000) συνίσταται η αποφυγή µεταβολής του πυρήνα των modules για την
πρόληψη προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν κατά τη σύνδεση των αλλαγµένων
τµηµάτων λογισµικού.
Ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία της υλοποίησης ενός ERP σε
συνδυασµό µε την απαραίτητη αναδιοργάνωση των διαδικασιών της επιχείρησης,
είναι η συµµετοχή στην οµάδα υλοποίησης ικανών συµβούλων σε θέµατα ΠΣ.
Συνήθως, σύµβουλοι σε αντίστοιχα θέµατα παρέχονται από την ίδια την εταιρία
κατασκευής τους λογισµικού, είναι όµως επιθυµητό να συµµετέχουν στη διαδικασία
και στελέχη εξωτερικών συµβουλευτικών οργανισµών, τα οποία θα έχουν
αντικειµενικότερη άποψη για τα θέµατα υλοποίησης. Στην Εικόνα 31 παρουσιάζονται
οι κρίσιµες για την επιτυχία της υλοποίησης δραστηριότητες, όπως αναφέρονται από
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τους Motwani και συν. (2005) σε τρία στάδια: πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την
ολοκλήρωση της υλοποίησης.

Εικόνα 31: Κρίσιµες δραστηριότητες πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την υλοποίηση ενός ERP.
πηγή: (Motwani και συν., 2005)

Ακολουθία αναδιοργάνωσης και υλοποίησης
Στην προηγούµενη ενότητα αναφερθήκαµε στη σχέση µεταξύ BPR και ERP
υλοποίησης. Συγκεκριµένα, δόθηκε έµφαση στο ρόλο της αναδιοργάνωσης των
επιχειρησιακών διαδικασιών προκειµένου να στεφθεί µε επιτυχία η υλοποίηση ενός
ERP συστήµατος. Ενώ λοιπόν αποτελεί κοινό τόπο ότι για να αποδώσει ένα
επιχειρησιακό σύστηµα τα αναµενόµενα είναι απαραίτητη κάποιου είδους
αναπροσαρµογή των διαδικασιών, διίστανται οι απόψεις σχετικά µε τη χρονική
στιγµή κατά την οποία αυτή η αναπροσαρµογή πρέπει να λάβει χώρα. Οι δυνατές
επιλογές σχετικά µε την σειρά διενέργειας BPR και υλοποίησης ERP είναι οι εξής:
•

Αναδιοργάνωση διαδικασιών πρώτα και στη συνέχεια υλοποίηση του ERP
συστήµατος.

•

Εγκατάσταση του ERP συστήµατος χωρίς ιδιαίτερη αναδιοργάνωση παρά
µόνο όση χρειάζεται για την προσαρµογή της επιχείρησης στη λειτουργία
του συστήµατος.
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•

Εγκατάσταση του ERP και στη συνέχεια διενέργεια αναδιοργάνωσης.

Στο άρθρο του Thawani (2001) αναφέρονται τα εξής σχετικά µε τις δύο πρώτες
περιπτώσεις :
•

Στην πρώτη περίπτωση αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών
(πριν την υλοποίηση του ERP), απαιτείται ανάλυση των τρεχουσών
διαδικασιών, αναγνώριση δραστηριοτήτων χωρίς προστιθέµενη αξία,
επανασχεδιασµός των διαδικασιών και τέλος ανάπτυξη κατά παραγγελίας
εφαρµογών ή µετατροπή ενός ERP συστήµατος, ώστε να εξυπηρετεί τις
ανάγκες της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή οι εργαζόµενοι αποκτούν
σφαιρική άποψη για τις διάφορες διαδικασίες κατά µήκος της επιχείρησης
γεγονός που βοηθά σηµαντικά στη επιτυχηµένη υλοποίηση του
συστήµατος. Ωστόσο, η αναδιοργάνωση που θα προκύψει µε τη µέθοδο
αυτή µπορεί να αποδειχθεί υποδεέστερη της αναδιοργάνωσης που θα
επέβαλλε η εγκατάσταση του ERP συστήµατος, λόγω της µεγαλύτερης
εµπειρίας που έχουν στις επιχειρήσεις του κλάδου οι κατασκευαστές ERP.

•

Στη δεύτερη περίπτωση αναδιοργάνωσης, η υλοποίηση πραγµατοποιείται
µε ελάχιστη απόκλιση από τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις και οι
διαδικασίες της επιχείρησης συµµορφώνονται µε το µοντέλο που
υποστηρίζει το ERP. Στο σενάριο αυτό η επιχείρηση εξοπλίζεται µε
αποδοτικές, παγκοσµίου κλάσης διαδικασίες, ενώ παράλληλα υπάρχει
µεγάλη πιθανότητα για γρήγορη και χωρίς πολλά εµπόδια εγκατάσταση.
Το µειονέκτηµα της επιλογής αυτής είναι ότι οι εργαζόµενοι δεν αποκτούν
σφαιρική άποψη για τις διαδικασίες που ακολουθούν, µε αποτέλεσµα να
χάνεται σε ένα βαθµό ο έλεγχος που έχουν στην επιχείρηση.

Όπως αναφέρεται στην εργασία του Siriginidi (2000), ιδανικά η BPR πρέπει να
λαµβάνει χώρα πριν την υλοποίηση του ERP. Έτσι, σχεδιάζονται αρχικά εκ νέου οι
επιχειρησιακές διαδικασίες και στη συνέχεια ακολουθεί κατάλληλη ρύθµιση του ERP
συστήµατος, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των νέων διαδικασιών. Στην πράξη η
πραγµατοποίηση της BPR πριν την εγκατάσταση του ERP συστήµατος µπορεί να
αποδειχθεί ιδιαίτερα επίπονη, λόγω της σηµαντικής προσπάθειας που προϋποθέτει
και το µεγάλο κόστος σε χρόνο και χρήµα που συνεπάγεται. Η εκτέλεση της
αναδιοργάνωσης των διαδικασιών πριν την εγκατάσταση του επιχειρησιακού
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συστήµατος εµπεριέχει επίσης την ανάγκη για ανάθεση πόρων από πλευράς της
επιχείρησης σε δύο ιδιαίτερα απαιτητικά διαδοχικά έργα.
Ένα επιπλέον επιχείρηµα κατά της διενέργειας αναδιοργάνωσης πριν την
υλοποίηση του ΠΣ είναι ότι, οι πρακτικές τις οποίες περιλαµβάνει εγγενώς ένα ERP,
πιθανό να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιµες για την επιχείρηση και συνεπώς να είναι
επιθυµητή η περίληψή τους στις νέες διαδικασίες. Στην περίπτωση της BPR πριν την
υλοποίηση, ωστόσο, οι διαδικασίες που εµπεριέχονται στο ΠΣ αγνοούνται, ενώ
πιθανό να υπάρξει αναγκαιότητα περαιτέρω αναδιοργάνωσης για την εκ νέου
προσαρµογή των διαδικασιών στο νέο σύστηµα.
Παραδείγµατα επίσης υπάρχουν για επιτυχηµένες περιπτώσεις αναδιοργάνωσης,
αφού έχει πρώτα γίνει η υλοποίηση ενός ERP συστήµατος. Στην µελέτη περίπτωσης
που παρουσιάζεται στην εργασία των Martin & Cheung (2005), αναλύεται η
αναδιοργάνωση του Αυστραλιανού τµήµατος της εταιρίας Mobil Oil, αφού πρώτα
έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ERP της SAP. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς,
το ERP σύστηµα θεωρείται ως υποδοµή της επιχείρησης και χρησιµοποιείται ως
εργαλείο υλοποίησης των αναδιοργανωµένων διαδικασιών. Η διαδικασία που
ακολουθήθηκε στην περίπτωση της εργασίας αυτής είναι η παρακάτω:
•

Υλοποίηση του συστήµατος ERP και προσαρµογή συγκεκριµένων
διαδικασιών στα µέτρα του συστήµατος. Οι µεταβολές στον τρόπο
λειτουργίας της επιχείρησης ήταν περιορισµένης εµβέλειας και απέφεραν
αντίστοιχα

περιορισµένη

αύξηση

στην

απόδοση.

Ωστόσο,

οι

περιορισµένες αλλαγές τόσο στην επιχείρηση όσο και στο σύστηµα
βοήθησαν στην γρήγορη και επιτυχηµένη υλοποίηση του ERP.
•

Περαιτέρω

αναδιοργάνωση

των

ήδη

µερικώς

αναδιοργανωµένων

διαδικασιών. Στην αναδιοργάνωση αυτή έγιναν προσπάθειες βελτίωσης
των διαδικασιών που εµπεριείχε το σύστηµα της SAP. Η υλοποίηση των
νέων διαδικασιών έλαβε χώρα µέσω της κατάλληλης ρύθµισης του ERP
συστήµατος.
Από την ανάλυση αυτής της ενότητας καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι δεν
υπάρχει µοναδική λύση που να µπορεί να εφαρµοστεί επιτυχώς σε όλες τις
περιπτώσεις. Έτσι, η σειρά µε την οποία θα διενεργηθούν αναδιοργάνωση των
διαδικασιών και υλοποίηση του επιχειρησιακού συστήµατος διαφέρουν κατά
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περίπτωση, ανάλογα µε τις συνθήκες και τους ανθρώπους που συµµετέχουν στο
εγχείρηµα.
Για τη διευκόλυνση των προσπαθειών αναδιοργάνωσης (πριν, µετά ή κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης ενός ERP) τα στελέχη έχουν στη διάθεσή τους εφαρµογές
λογισµικού οι οποίες αναφέρονται ως εφαρµογές διαχείρισης επιχειρησιακών
διαδικασιών (Business Process Management – BPM). Στην Εικόνα 32 φαίνεται το
λογισµικό της εταιρίας Prodacapo, Process Manager. Λογισµικό αυτής της
κατηγορίας

δίνει

τη

δυνατότητα

οπτικής

αναπαράστασης

των

τρεχουσών

επιχειρησιακών διαδικασιών και προσφέρει µέσα από φιλικό περιβάλλον εργαλεία
βελτίωσης και αναδιοργάνωσης.

Εικόνα 32: Οθόνη από το λογισµικό Prodacapo Process Manager για τη µοντελοποίηση και
αναδιοργάνωση των διαδικασιών.
πηγή: http://www.bellisjoneshill.co.uk/business_process_management/software.htm

Λογισµικό Best of Breed
Παράλληλα µε την ευρεία αποδοχή που έτυχαν τα ενοποιηµένα επιχειρησιακά
συστήµατα, προέκυψε η ανάπτυξη ενός εναλλακτικού µοντέλου, το επονοµαζόµενο
Best of Breed – ΒοΒ (καλύτερο στο κάθε είδος). Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται
στην εργασία Robinson (2003), τα BoB συστήµατα χρησιµοποιούν διαφορετικές
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εφαρµογές για την εξυπηρέτηση των διαφόρων αναγκών της επιχείρησης,
επιλέγοντας σε κάθε τοµέα την εφαρµογή που κρίνεται ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους
στόχους του οργανισµού. Η επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων
επιτυγχάνεται είτε µε τη χρήση ειδικού λογισµικού (middleware), είτε µε τη
δηµιουργία ειδικού λογισµικού γεφύρωσης των “νησίδων πληροφορίας” που
αντιπροσωπεύουν οι διάφορες ανεξάρτητες εφαρµογές. Το σύνολο των συστατικών
που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση των εφαρµογών που προέρχονται από
διαφορετικούς κατασκευαστές αναφέρεται συχνά ως Τεχνολογία Επιχειρησιακής
Ενοποίησης (Enterprise Integration Technology – EIT). Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι η ανάπτυξη και η συντήρηση της EIT απαιτεί σηµαντικούς πόρους ΠΤ,
αφού προϋποθέτει βαθιά κατανόηση των επί µέρους συστηµάτων και στη συνέχεια
δηµιουργία µηχανισµών για τη µεταφορά πληροφορίας µεταξύ των διαφορετικών
εφαρµογών.
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ των ERP και
BoB συστηµάτων καθώς και της αναδιοργάνωσης που λαµβάνει χώρα κατά την
υλοποίηση τους όπως αναφέρουν οι Light και συν. (2001). Στην εργασία αυτή
επιχειρείται η συγκριτική ανάλυση των δύο φιλοσοφιών ΠΤ στις επιχειρήσεις µέσα
από τη µελέτη περίπτωσης της εγκατάστασης ενός BoB συστήµατος σε µία
δισκογραφική εταιρία.
BoB
Η

λειτουργικότητα

καθορίζεται

από

ERP
του

τις

συστήµατος Η λειτουργικότητα στα ERP συστήµατα
οργανωσιακές καθορίζεται από τον κατασκευαστή του

ανάγκες και απαιτήσεις.

λογισµικού.

Η αναδιοργάνωση κατά την υλοποίηση Η αναδιοργάνωση γίνεται από το µηδέν.
των BoB προσπαθεί να εξυπηρετήσει τις
υπάρχουσες διαδικασίες.
Αυξηµένη

ευελιξία

αναδιοργάνωση,

λόγω

κατά
της

την Περιορισµένη
µεγάλης αναδιοργάνωση,

ευελιξία

κατά

λόγω

την
των

ποικιλίας διαθέσιµων συστατικών του προκαθορισµένων στο ERP διαδικασιών.
συστήµατος.
Η εξάρτηση από πολλούς προµηθευτές Η εξάρτηση από έναν µόνο προµηθευτή
λογισµικού κατανέµει τον κίνδυνο.

λογισµικού αυξάνει τον κίνδυνο.
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Οι εργαζόµενοι στο τµήµα ΠΤ της Απαιτείται από τους εργαζοµένους στο
επιχείρησης πρέπει να εξοικειωθούν µε τµήµα ΠΤ να είναι εξοικειωµένοι µε µία
πολλές διαφορετικές τεχνολογίες.

µόνο τεχνολογία.

Με τη χρήση συνδυασµών έτοιµων Η χρήση λογισµικού από έναν µόνο
εφαρµογών είναι δυνατή η δηµιουργία προµηθευτή

συντελεί

σε

κοινές

µοναδικών συστηµάτων που διατηρούν επιχειρησιακές διαδικασίες µέσα στον
τυχόν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της κλάδο, γεγονός που µπορεί να επηρεάσει
επιχείρησης.

το

ανταγωνιστικό

πλεονέκτηµα

των

επιχειρήσεων.
Η

ανάγκη

για

ευελιξία

και Η ευελιξία και η ανταγωνιστικότητα

ανταγωνιστικότητα αναγνωρίζεται κατά µπορεί

να

περιορίζονται

λόγω

της

την έναρξη της υλοποίησης και έτσι έλλειψης αναβαθµίσεων ή της χαµηλής
επιλέγονται οι καλύτερες εφαρµογές κάθε τους ποιότητας.
κατηγορίας.
Η ολοκλήρωση των εφαρµογών είναι Η ολοκλήρωση των εφαρµογών είναι
χρονοβόρα

και

απαιτεί

σηµαντική προγραµµατισµένη µέσα στο σύστηµα

προσπάθεια συντήρησης όταν αλλάζουν και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ενέργειες
τα

επί

µέρους

συστατικά

του για τη συντήρησή της.

συστήµατος.
Πίνακας 4: Συγκριτικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων BoB και ERP και της αναδιοργάνωσης
που τα συνοδεύει.
πηγή: (Light και συν., 2001)

Από τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται
η οµοιότητα που υπάρχει µεταξύ της BoB λύσης και της λύσης µε δηµιουργία κατά
παραγγελίας λογισµικού. Ουσιαστικά, η BoB αντικαθιστά στη σύγχρονη εποχή τη
δηµιουργία λογισµικού κατά παραγγελία, αφού η εκ του µηδενός δηµιουργία όλων
των εφαρµογών που µπορεί να απαιτεί µία επιχείρηση είναι µάλλον ανέφικτη. Όπως
αναφέρει ο Leahy (2004) η BoB αναφέρεται σε καινοτόµες επιχειρήσεις οι οποίες δεν
επιθυµούν να περιµένουν µεγάλα χρονικά διαστήµατα για να υιοθετήσουν τις
παγκοσµίως αναγνωρισµένες καλύτερες

πρακτικές, αλλά ενδιαφέρονται

να

υλοποιήσουν άµεσα τις διαδικασίες τους µε τον δικό τους τρόπο. Φυσικά, µία BoB
λύση απαιτεί µεγάλη επένδυση σε ΠΤ και συνεπάγεται µεγάλα έξοδα συντήρησης,
οπότε και είναι προσιτή κατά κύριο λόγο σε µεγάλες, οικονοµικά εύρωστες
επιχειρήσεις.
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Αναδιοργάνωση και ERP στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
Από την εµφάνιση των ERP συστηµάτων στις αρχές της δεκαετίας του 1990 την
οµάδα στόχο του κλάδου αποτέλεσαν κυρίως µεγάλοι και πολύπλοκοι οργανισµοί,
των οποίων οι ανάγκες απαιτούσαν τη χρήση αντίστοιχα πολύπλοκου λογισµικού. Τα
χρόνια που ακολούθησαν, όλο και περισσότεροι κατασκευαστές ERP συστηµάτων
στρέφονταν προς την αγορά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Στην εργασία των
Gable & Stewart (1999) αναγνωρίζονται οι παρακάτω παράγοντες ως καθοριστικοί
για την επέκταση της εστίασης των µεγάλων οίκων λογισµικού στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις:
•

Κορεσµός της αγοράς των µεγάλων επιχειρήσεων, αφού οι περισσότερες
έχουν ήδη υλοποιήσει κάποιο σύστηµα ERP.

•

Αυξηµένες δυνατότητες ολοκλήρωσης µεταξύ διαφορετικών οργανισµών.
Σε κάποιες περιπτώσεις οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις υποχρεώνονται να
εγκαταστήσουν κάποιο επιχειρησιακό σύστηµα ώστε να συνεργάζονται
καλύτερα µε τις µεγάλες επιχειρήσεις.

•

∆ιαθεσιµότητα εξοπλισµού πληροφορικής σε χαµηλές τιµές.

Οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισµό µίας επιχείρησης ως µικροµεσαίας (Small
to Medium-sized Enterprise – SME ή Small to Medium-sized Business – SMB)
διαφέρουν µεταξύ των διαφόρων χωρών παγκοσµίως. Στις περισσότερες περιπτώσεις
χρησιµοποιούνται ως κριτήρια για την κατάταξη µίας επιχείρησης στην κατάλληλη
κατηγορία ο αριθµός των εργαζοµένων και ο κύκλος εργασιών. Στις Η.Π.Α. τα όρια
αυτά διαφέρουν ανάλογα µε τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση
ενώ στην Ε.Ε. τα όρια διαµορφώθηκαν το 2003 στις τιµές που εµφανίζονται στον
πίνακα 5.
Κατηγορία

Αριθµός Εργαζοµένων

Κύκλος Εργασιών

Μεσαίες

< 250

≤ € 50 εκ.

Μικρές

< 50

≤ € 10 εκ.

Μίκρο

< 10

≤ € 2 εκ.

Πίνακας 5: Κατάταξη των επιχειρήσεων µε βάση το µέγεθος στην Ε.Ε.
πηγή: υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/EC

98

Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας µίκρο αναφέρονται αλλιώς και ως SOHO (Small
Office/Home Office).
Στην Ε.Ε οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερα σηµαντικό οικονοµικό και
κοινωνικό ρόλο, αφού αποτελούν το 99% του συνολικού αριθµού των επιχειρήσεων,
παρέχουν 65 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας και συµβάλλουν στην επιχειρηµατικότητα
και την καινοτοµία (http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/n26001.htm), ενώ αντίστοιχη
είναι η εικόνα που επικρατεί και στις υπόλοιπες οικονοµίες του κόσµου. Λόγω των
παραπάνω, η αγορά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί κύριο στόχο των
κατασκευαστών λογισµικού, ιδιαίτερα σε συνδυασµό µε τον σχετικό κορεσµό που
έχει επέλθει στην κατηγορία των µεγάλων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστική είναι η
κίνηση της Microsoft, η οποία προχώρησε στην απόκτηση της Navision και έτσι
εισήλθε στην αγορά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στην οποία και εστιάζει
εξολοκλήρου τις δραστηριότητές της.
Η λειτουργία και οι διαδικασίες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων παρουσιάζουν
σηµαντικές διαφορές από αυτές των µεγαλύτερων οργανισµών. Συνεπώς, υπάρχουν
διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο στην υλοποίηση επιχειρησιακών συστηµάτων όσο
και στην αναδιοργάνωση που τη συνοδεύει. Στη συνέχεια αναφέρουµε ορισµένες από
τις σηµαντικότερες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
όπως αναγνωρίζονται από τον Huin (2004):
•

Χαµηλός αριθµός επιπέδων ιεραρχίας: Ο διευθύνων σύµβουλος
εµπλέκεται στις περισσότερες στρατηγικές αλλά και στις περισσότερες
σηµαντικές λειτουργικές αποφάσεις. Ο ίδιος αποτελεί συνήθως ιδρυτικό
µέλος της επιχείρησης, ενώ έχει επιτελέσει ουσιαστικό ρόλο στην
καθιέρωση της.

•

Εµπλοκή του διευθύνοντος συµβούλου στις λειτουργίες: Στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι διευθύνοντες σύµβουλοι ενώ είναι υπεύθυνοι
για το στρατηγικό σχεδιασµό έχουν ταυτόχρονα τον ρόλο του γενικού
διευθυντή στις λειτουργίες για τις υψηλού επιπέδου αποφάσεις. Μεταξύ
άλλων, οι διευθύνοντες σύµβουλοι µπορεί να εµπλέκονται στις
προµήθειες, στις πωλήσεις και στα λογιστικά της επιχείρησης, ενώ µπορεί
ακόµη και να τελούν τη διαχείριση του έργου µίας ERP υλοποίησης,
επηρεάζοντας σηµαντικά την έκβαση της.
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•

Ασαφής διαχωρισµός τµηµάτων: Τα όρια των τµηµάτων δεν είναι
ξεκάθαρα, ενώ απουσιάζει σαφής καθορισµός των αρµοδιοτήτων καθενός.
Για παράδειγµα, ο διευθυντής πωλήσεων µπορεί να είναι επίσης
υπεύθυνος για τις προµήθειες, ενώ ο διευθυντής σχεδιασµού παραγωγής
να είναι υπεύθυνος για ολόκληρο το τµήµα παραγωγής. Συχνά επίσης
παρατηρείται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ορισµένα ισχυρά στελέχη να
έχουν ουσιαστικό λόγο σε αποφάσεις που δεν σχετίζονται µε τον τοµέα
ευθύνης τους. Οι αλληλοεπικαλύψεις που παρουσιάζονται στις περιοχές
ευθύνης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν παράγοντα που
επηρεάζει σηµαντικά τόσο την υλοποίηση ενός ERP συστήµατος όσο και
τον επανασχεδιασµό ή τη βελτίωση των διαδικασιών.

•

Υψηλός ρυθµός µεταβολών στις παραγγελίες: Στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις παρατηρούνται µεγαλύτερες µεταβολές των παραγγελιών από
πελάτες. Λόγω δε της ύπαρξης µικρότερου αριθµού πελατών σε σχέση µε
τις µεγάλες επιχειρήσεις, οι µεταβολές στις παραγγελίες µπορούν
συνολικά να επηρεάσουν τη λειτουργία των SMEs, προκαλώντας κάποιες
φορές µεγάλη ζήτηση και ανεπάρκεια πόρων και άλλες φορές µικρή
ζήτηση και υποβέλτιστη αξιοποίησή των πόρων. Οι µεγάλες διακυµάνσεις
στα µεγέθη των παραγγελιών µπορούν να οδηγήσουν σε έλλειψη πόρων
και

συνεπώς

να

δυσκολέψουν

το

έργο

της

υλοποίησης

ενός

επιχειρησιακού συστήµατος.
Η εκτεταµένη έρευνα που γίνεται από τους Buonanno και συν. (2005) αναφέρεται
µεταξύ άλλων στις διαφορές µεγάλων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων που
επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η διαχείριση της πληροφορίας στον
οργανισµό. Αφού τα ERP συστήµατα θεωρούνται ως η λύση στο πρόβληµα της
διαχείρισης των ροών πληροφορίας µέσα στον οργανισµό, οι παράγοντες αυτοί είναι
ιδιαίτερα σηµαντικοί για την έκβαση µίας πιθανής υλοποίησης. Οι διαφορές που
εντοπίζονται από τους Buonanno και συν. (2005) στη βιβλιογραφία είναι οι εξής:
•

Έλλειψη (ή ύπαρξη απλοϊκής) διαχείρισης πληροφοριακών συστηµάτων
στην επιχείρηση.
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•

Τα καθήκοντα συλλογής πληροφορίας συγκεντρώνονται συνήθως σε ένα
ή δύο άτοµα, κάτι που σε µεγαλύτερες επιχειρήσεις αποτελεί αρµοδιότητα
συγκεκριµένων υψηλόβαθµων στελεχών.

•

Περιορισµένοι διαθέσιµοι πόροι για συλλογή πληροφορίας.

•

∆ιαφορετική ποιότητα και ποσότητα πληροφορίας σχετικά µε τις
συνθήκες του περιβάλλοντος.

Στην εργασία των Cagliano και συν. (1998) γίνεται αναφορά στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ε.Ε. και στους τρόπους
µε τους οποίους µπορούν να επωφεληθούν από µία ενδεχόµενη αναδιοργάνωση. Στην
εργασία αυτή αναφέρεται ότι οι SMEs χαρακτηρίζονται από δυναµική οργανωσιακή
δοµή, άτυπες διαδικασίες και εξοπλισµό γενικής χρήσης, γεγονός που τους προσδίδει
ευελιξία και δυνατότητα εκµετάλλευσης εφήµερων αναγκών στην αγορά. Ωστόσο, η
ευελιξία που παρέχουν οι παραπάνω µηχανισµοί περιορίζεται σε µικρό βάθος χρόνου
µε αποτέλεσµα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να επιδεικνύουν ιδιαίτερη δυσκολία
προσαρµογής σε ριζικές αλλαγές ή ακόµη και σε µακροπρόθεσµες τάσεις τις αγοράς.
Βάσει των παραπάνω, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν και αυτές να
επωφεληθούν από την αναδιοργάνωση ώστε να προσαρµοστούν άµεσα στο συνεχώς
µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Στην εργασία τονίζεται επίσης ότι
παραδοσιακά η αναδιοργάνωση έχει συνδυαστεί µε επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους
και για να µπορέσει να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά στις µικροµεσαίες θα πρέπει να
υποστεί κατάλληλες προσαρµογές.
Η εργασία των Fu και συν. (2001) παρουσιάζει τη ριζική αναδιοργάνωση µίας
µικροµεσαίας επιχείρησης στην Ταϊβάν. Η αναδιοργάνωση βασίζεται στα 5 βήµατα
που παρουσιάζονται στη µεθοδολογία του Davenport (1993) και εµπλέκει τόσο την
οργανωσιακή δοµή της επιχείρησης όσο και τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η αναδιοργάνωση είναι όχι µόνο εφικτή, αλλά και
ιδιαίτερα αποτελεσµατική, αρκεί να είναι διαθέσιµοι οι απαραίτητοι πόροι καθώς και
η τεχνογνωσία που απαιτείται για ένα τέτοιο εγχείρηµα. Με δεδοµένο ότι στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι εσωτερικοί πόροι είναι αρκετά περιορισµένοι και
υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας τόσο σε θέµατα αναδιοργάνωσης όσο και σε θέµατα
πληροφοριακών συστηµάτων, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή κατάληξη του
έργου αποτελεί η αναζήτηση συµβουλευτικής βοήθειας από το περιβάλλον της

101

επιχείρησης. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται ορισµένες από τις σηµαντικότερες
µεταβολές που προκλήθηκαν στην οργανωσιακή δοµή της επιχείρησης κατά την
αναδιοργάνωση.

Μισθοί και bonus

Πριν την αναδιοργάνωση

Μετά την αναδιοργάνωση

Σταθερός µισθός (οι
εργαζόµενοι δεν αµείβονταν
µε βάση την προσπάθειά τους)
∆εξιότητα στην κατασκευή
ήταν το κύριο προαπαιτούµενο

Πληρωµές µε βάση τα
πραγµατικά κέρδη

Παθητική και αρνητική

Ευρείες δεξιότητες
(σχεδιασµός, προσφορές,
κατασκευή)
Μπροστά από τις εξελίξεις

Προφορικές οδηγίες από τους
ανωτέρους

Ανάθεση βάσει εγγράφων
ανάθεσης εργασιών

Πηγή εργασίας

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

Έσοδα

Περιορισµένα έσοδα λόγω
υψηλού κόστους και χαµηλής
αποδοτικότητας

Ο ιδιοκτήτης και οι
εργαζόµενοι
Αύξηση των πωλήσεων και
σταθερά έσοδα

∆εξιότητες
Στάση των
εργαζοµένων
Ανάθεση
εργασιών

λειτουργίας και
ανάπτυξη
Παράγοντες
κόστους
Ρυθµός
αποχώρησης

Το επίπεδο του κόστους δεν
έχει αντίκτυπο στον
εργαζόµενο
Υψηλός (οι εργαζόµενοι
αισθάνονταν ότι δεν είχαν
στόχους)

Το επίπεδο του κόστους
επηρεάζει άµεσα τις απολαβές
του εργαζοµένου
Χαµηλός (οι εργαζόµενοι
ικανοποίησαν την ανάγκη να
είναι κύριοι του εαυτού τους)

Ασαφείς (κατά βάση
προφορική ανάθεση
αρµοδιοτήτων)
Σταθερή (λειτουργική)

Ξεκάθαρες (η ανάθεση των
αρµοδιοτήτων γίνεται κατά
βάση γραπτώς)
Ευέλικτη (οριζόντια µε βάση
τις διαδικασίες)

Χαµηλή (όλη η εργασία
γινόταν από την επιχείρηση)

Υψηλή (κάποια εργασία
µπορεί να ανατεθεί εξωτερικά)

Έµµεση διοίκηση

Άµεση διοίκηση

εργαζοµένων
Αρµοδιότητες
Οργανωσιακή
δοµή
Οργανωσιακή
ευελιξία
Μέθοδος
διοίκησης
Πίνακας 6: Οργανωσιακή δοµή µίας µικροµεσαίας κατασκευαστικής επιχείρησης πριν και µετά
την αναδιοργάνωση.
πηγή: (Fu και συν., 2001)
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Το µέγεθος και οι δυνατότητες της επιχείρησης επηρεάζουν µεταξύ άλλων και τα
κριτήρια µε βάση τα οποία γίνεται η επιλογή του συστήµατος ERP προς
εγκατάσταση. Στην εµπειρική έρευνα της οποίας τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται
από τους Bernroider & Koch (2000), παρουσιάζονται οι απαντήσεις στελεχών
σχετικά µε το βάρος των κριτηρίων επιλογής του κατάλληλου ERP συστήµατος, τόσο
στις µικροµεσαίες όσο και στις µεγάλες επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι
κάποια κριτήρια που σχετίζονται µε την ευελιξία, όπως αυξηµένη οργανωσιακή
ευελιξία, βελτίωση διαδικασιών και δυνατότητες καινοτοµίας, θεωρήθηκαν
χαµηλότερης σηµασίας από µικρότερους οργανισµούς, αφού αυτοί συνήθως είναι ήδη
ευέλικτοι και δεν απαιτούν από το ERP σύστηµα να τους βοηθήσει στην επίτευξη
αυτού του στόχου. Επιπρόσθετα, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται ότι
αξιολογούν σηµαντικά τα θέµατα προσαρµοστικότητας και ευελιξίας του λογισµικού,
διότι προσπαθούν να διατηρήσουν όσες από τις επιχειρησιακές διαδικασίες θεωρούν
ότι τους παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Τέλος, µεγαλύτερο βάρος δίνεται
από της µικροµεσαίες επιχειρήσεις στον σύντοµο χρόνο υλοποίησης και το χαµηλό
κόστος, αφού οι διαθέσιµοι πόροι είναι σχετικά περιορισµένοι.
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2.3 Μελέτες περιπτώσεων αναδιοργάνωσης και υλοποίησης ERP

SSA Baan στην Advantec Coils Private Limited (Indian Express Group, 2005)
Η Advantec Coils Private Limited (ACPL) είναι µία µικροµεσαία εταιρία
κατασκευής µονάδων κλιµατισµού, η οποία χρειάστηκε να αυξήσει τη λειτουργική
της απόδοση ώστε να µπορέσει να πετύχει τους στόχους της για περεταίρω ανάπτυξη.
Η επιχείρηση διέθετε πέντε µονάδες παραγωγής και ήταν ιδιαίτερα εξαρτηµένη από
την εποχική ζήτηση. Η ACPL επέλεξε την υλοποίηση του SSA Baan ERP IV, η οποία
διήρκησε µόλις 33 ηµέρες και βοήθησε σηµαντικά στην αποδοτική διαχείριση
αποθεµάτων και στην ικανότητα της επιχείρησης να προσαρµόζεται σε εποχιακές
διακυµάνσεις στη ζήτηση.
Πριν την εγκατάσταση του ERP η ACPL χρησιµοποιούσε το λογισµικό Tally για
τα λογιστικά και κατά παραγγελία λογισµικό για την αυτοµατοποίηση της διαχείρισης
ανθρωπίνων πόρων. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο διευθυντής της επιχείρησης, ο
αυτοµατισµός που παρείχαν τα δύο αυτά συστήµατα δεν µπορούσε να ικανοποιήσει
τη µελλοντική ανάπτυξη αλλά ούτε και να ανταπεξέλθει στο ιδιαίτερα δυναµικό και
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επιπλέον, µε το Tally ήταν αδύνατη τόσο η ασφαλής
διατήρηση των δεδοµένων όσο και η ακριβής διαχείριση λογαριασµών και
αποθεµάτων. Το γεγονός αυτό συντελούσε στη συσσώρευση µεγάλου όγκου
πλεονασµατικών αποθεµάτων.
Λόγω της έλλειψης ενός επιχειρησιακού συστήµατος η εταιρία είχε την τάση να
διατηρεί υψηλά επίπεδα αποθεµάτων, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν ήταν
απαραίτητα και δέσµευαν σηµαντικό ποσοστό από το διαθέσιµο κεφάλαιο της
επιχείρησης. Επίσης, λόγω της περιστασιακής έλλειψης ακόµη και των πιο απλών
συστατικών (π.χ. αυτοκόλλητα) η παραγωγή καθυστερούσε σηµαντικά επηρεάζοντας
αρνητικά τον χρόνο έλευσης του προϊόντος στην αγορά.
Κατά τα λεγόµενα του διευθυντή της ACPL τα πιο σηµαντικά κριτήρια στην
επιλογή κάποιου προµηθευτή ERP αποτέλεσαν ο χρόνος εγκατάστασης του νέου
πληροφοριακού συστήµατος και οι επιπλοκές που µπορούσαν να προκληθούν στη
λειτουργία της επιχείρησης κατά την υλοποίηση. Αφού λοιπόν έγινε αξιολόγηση
διαφόρων ERP συστηµάτων η ACPL κατέληξε στην αγορά του SSA Baan ERP IV,
το οποίο θεωρήθηκε ότι εξυπηρετούσε τις ανάγκες της επιχείρησης παρέχοντας µία
αξιόπιστη λύση µε υψηλή σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας. Για την παροχή
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εξειδικευµένης βοήθειας κατά την εκτέλεση του έργου, επιλέχθηκε η εταιρία
συµβούλων Polaris. Η εταιρία αυτή είχε ιδιαίτερη εµπειρία στην υλοποίηση του
συστήµατος της SSA και υποσχέθηκε την ολοκλήρωση της υλοποίησης σε λιγότερο
από δύο µήνες.
Η µέθοδος εγκατάστασης της Polaris βασίστηκε σε πρότυπες φόρµες και προρυθµισµένες επιχειρησιακές διαδικασίες. Η υλοποίηση επιταχύνθηκε επιπλέον λόγω
της ουσιαστικής εργασίας που έγινε από την ACPL για τον καθορισµό των
απαιτήσεων, την καταγραφή των αναγκών και των στόχων, καθώς και τον υψηλού
επιπέδου σχεδιασµό της επιθυµητής λύσης. Σηµαντικό παράγοντα αποτέλεσε επίσης
η συµµετοχή του διευθυντή της εταιρίας στις καθηµερινές αποφάσεις, γεγονός που
επιτάχυνε τις αποφάσεις παρακάµπτοντας την ιεραρχία. Όπως αναφέρθηκε στην
ενότητα 1.4 του προηγούµενου κεφαλαίου, η ανάµιξη της υψηλόβαθµης διοίκησης
είναι πολύ σηµαντική στην επιτυχία µιας ERP υλοποίησης, αφού παρέχει την
απαραίτητη αποφασιστικότητα που πρέπει να υπάρχει από πλευράς της επιχείρησης
στην αντιµετώπιση προβληµάτων και τη λήψη αποφάσεων.
Εκτός από τη δοκιµασµένη µεθοδολογία της Polaris, σηµαντικό ρόλο στην
επιτυχή έκβαση της εγκατάστασης είχαν οι παρακάτω παράγοντες:
•

σύντοµος χρόνος επίλυσης προβληµάτων και λήψης σηµαντικών
αποφάσεων µε τη συµµετοχή της υψηλόβαθµης διοίκησης.

•

αποτελεσµατική διαχείριση έργου, παραλληλισµός δραστηριοτήτων (π.χ.
η συλλογή δεδοµένων ξεκίνησε κατά την αρχική φάση της υλοποίησης).

•

κατάλληλη τεκµηρίωση των διαδικασιών για αποτελεσµατική µεταφορά
γνώσης.

•

µετατροπή µη πρότυπων διαδικασιών µε τη χρήση των επιχειρησιακών
διαδικασιών του συστήµατος, τεχνικών αναδιοργάνωσης και διοίκησης
αλλαγών. Με την υποστήριξη της Polaris, η ACPL προχώρησε σε
αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών της διαδικασιών, έτσι ώστε να µπορεί
να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρείχε το νέο σύστηµα, όπως
περιγράφεται εκτενέστερα στην ενότητα 2.2.

•

αποτελεσµατικές δοκιµές που επέτρεψαν την άµεση λειτουργία του νέου
συστήµατος χωρίς να απαιτείται δοκιµαστική περίοδος ταυτόχρονης
λειτουργίας και των παλιών συστηµάτων.
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Τα modules που επέλεξε προς εγκατάσταση η ACPL ήταν αυτά της παραγωγής,
των οικονοµικών και της διανοµής. Το module παραγωγής παρέχει λειτουργικότητες
όπως χρονοπρογραµµατιστής κύριας παραγωγής (Master Production Scheduler),
προγραµµατισµός απαιτήσεων υλικών (Material Requirement Planning), έλεγχος
χωροταξίας εδάφους (Shop Floor Control), προγραµµατισµός παραγωγής (Production
Planning) και απαιτήσεις ελέγχου και δυναµικότητας (Control and Capacity
Requirements).
Από τα κυριότερα οφέλη από την υλοποίηση του ERP συστήµατος της SSA
στην ACPL, αποτέλεσε ο αποτελεσµατικός έλεγχος αποθεµάτων. Με την υλοποίηση
του συστήµατος η επιχείρηση απέκτησε τη δυνατότητα διατήρησης του κατάλληλου
ύψους αποθεµάτων για όλες τις γραµµές προϊόντων της, αποφεύγοντας τόσο την
έλλειψη όσο και την υπερβολική συγκέντρωση σε στοκ. Επίσης, η αυξηµένη
ορατότητα κατά µήκος των διαφόρων µονάδων της επιχείρησης βοήθησε στην λήψη
καλύτερα ενηµερωµένων αποφάσεων και έδωσε τη δυνατότητα στην επιχείρηση να
δεσµεύεται µε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες στους πελάτες της. Χαρακτηριστικό είναι
το γεγονός ότι στον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του νέου συστήµατος
εξοικονοµήθηκαν περίπου το 40% των πόρων που δεσµεύτηκαν στην επένδυση.
Τέλος, στα µελλοντικά σχέδια της επιχείρησης περιλαµβάνεται η προσθήκη
εφαρµογών επιχειρησιακής νοηµοσύνης για την βαθύτερη κατανόηση των µοτίβων
που παρουσιάζει η ζήτηση στην αγορά.

Microsoft Navision στην Toronto Electric (Burns, 2002)
Η Toronto Electric (ΤΕ) είναι µία οικογενειακή επιχείρηση µε 31 άτοµα
προσωπικό, της οποίας οι δραστηριότητες λαµβάνουν χώρα σε µία αποθήκη περίπου
τριών χιλιάδων τ.µ. Η επιχείρηση ειδικεύεται στη διανοµή, πώληση, υποστήριξη και
επιδιόρθωση ανυψωτικών µηχανών και ηλεκτροκινητήρων που παράγουν µεγάλοι
κατασκευαστές. Κάποια στιγµή οι ιδιοκτήτες της ΤΕ αποφάσισαν ότι το
πληροφοριακό σύστηµα της επιχείρησης AS/400 της IBM δεν ανταποκρίνονταν
πλέον στις αυξηµένες ανάγκες και ότι ήταν σκόπιµη η υλοποίηση ενός σύγχρονου
ERP συστήµατος.
Αφού εξετάστηκαν τρεις εναλλακτικές επιλογές (µεταξύ αυτών και µία της IBM),
η ΤΕ κατέληξε στη λύση που προσέφερε το Navision. Σηµαντικός λόγος για την
επιλογή αυτή αποτέλεσε η πολύ καλή παρουσίαση του µεταπωλητή της Microsoft,
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PYA Solutions, µέσω της οποίας έγινε κατανοητή στα στελέχη της TE η λύση του
Navision τόσο από τεχνικής όσο και από διοικητικής σκοπιάς. Από την αρχή του
έργου η υλοποίηση χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα υλοποιούταν ο
πυρήνας του συστήµατος, ενώ στη δεύτερη θα υλοποιούταν το σύστηµα
ηλεκτρονικού εµπορίου του Navision.
Οι στόχοι που έθετε η ΤΕ ήταν η βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, η
διαχείριση αποθεµάτων, η εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η λήψη
πιστοποίησης ISO 9002. Προς την επίτευξη των στόχων αυτών η ΤΕ υλοποίησε το
Navision Financials για τις εξής λειτουργίες: λογιστικά, διαχείριση ταµείου, πωλήσεις
και εισπρακτέα, προµήθειες και πληρωτέα, διαχείριση αποθεµάτων, διαχείριση
πόρων, κοστολόγηση εργασιών, πληρωµές προσωπικού, Bill of Materials και
σχεδίαση αναφορών. Το σύστηµα στηρίχθηκε στην εξειδικευµένη βάση δεδοµένων
του Navision, η οποία επέτρεπε την ταυτόχρονη χρήση από 14 χρήστες.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του συστήµατος η ΤΕ προχώρησε σε
µετατροπή πάνω από 240 αντικειµένων του συστήµατος (π.χ. φόρµες, αναφορές και
πίνακες), αριθµός που κατά την PYA ήταν κοντά στο µέσο όρο µετατροπών σε
αντίστοιχες υλοποιήσεις. Ένα παράδειγµα τέτοιας µετατροπής ήταν η πρόσθεση
πεδίου για τον αριθµό των ηµερών στην καρτέλα συντήρησης πελάτη. Κατά την
επεξεργασία µίας παραγγελίας το σύστηµα απαγορεύει την εκτύπωση τιµολογίων ή
την αποστολή προϊόντων, αν ο συγκεκριµένος πελάτης έχει απλήρωτα τιµολόγια για
περισσότερες από τις επιτρεπτές ηµέρες. Οι µετατροπές αυτές γίνονται στον πηγαίο
κώδικα του Navision και µε τη χρήση ειδικών εργαλείων συγχώνευσης
επαναλαµβάνονται κατά την εγκατάσταση νέων εκδόσεων του συστήµατος, όποτε
αυτό είναι δυνατό. Στην τελευταία έκδοση που εγκαταστάθηκε στην επιχείρηση,
περίπου 80% των µετατροπών έγιναν αυτόµατα, ενώ απαιτήθηκαν ακόµη 2 ηµέρες
από την PYA και 1,5 ηµέρες από την ΤΕ για να γίνουν οι υπόλοιπες προσαρµογές.
Ο δεύτερος κατά σειρά στόχος της ΤΕ ήταν η εγκατάσταση του Commerce Portal
τµήµατος του Navision, το οποίο επιτρέπει σε πελάτες, προµηθευτές και συνεργάτες
µίας επιχείρησης να εξυπηρετούνται απευθείας µέσω προσαρµοσµένων δικτυακών
πυλών, φτιαγµένων για την εξυπηρέτηση των συγκεκριµένων επιχειρησιακών τους
αναγκών. Το κόστος της δηµιουργίας του Portal προϋπολογίσθηκε σε 50%
περισσότερο από το κόστος εγκατάστασης του κυρίως τµήµατος του Navision. Της
οµάδας υλοποίησης ηγήθηκε σύµβουλος συστηµάτων πληροφορικής που παρείχε τις
υπηρεσίες του στην ΤΕ. Η οµάδα αποτελούνταν από:
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•

Στελέχη της PYA, καθώς και έναν ανεξάρτητο σύµβουλο, ειδικό σε
θέµατα Navision και ηλεκτρονικού εµπορίου, τον οποίο προσκάλεσε η
PYA.

•

Μία εταιρία σχεδιασµού δικτυακών τόπων, για τη δηµιουργία της
διαπροσωπείας του συστήµατος.

•

Μία εταιρία δικτύωσης για την παροχή των µηχανηµάτων.

•

Μία εταιρία τηλεπικοινωνιών.

Επιπλέον της βασικής εγκατάστασης της πύλης, η ΤΕ απαιτούσε τη δηµιουργία
ενός ρυθµιστή του ιστοχώρου της για εσωτερική χρήση. Ο ρυθµιστής αυτός επιτρέπει
στα τµήµατα παραγγελιοληψίας να δηµιουργούν κατά απαίτηση νέα προϊόντα στις
ιστοσελίδες τους και να θέτουν όρους, ώστε να περιορίζονται οι παραγγελίες σε
προϊόντα που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα. Αν και το Navision παρέχει έναν τέτοιο
ρυθµιστή στο υποσύστηµα κατασκευής του, η ΤΕ δεν τον αγόρασε αλλά αποφάσισε
να δηµιουργήσει τον δικό της, στηριζόµενη στη βάση δεδοµένων του Navision.
Τα αποτελέσµατα της υλοποίησης ήταν ότι καταρχήν όλα τα δεδοµένα του
AS/400 µεταφέρθηκαν ακέραια και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στο νέο σύστηµα.
Επίσης, η ΤΕ απέκτησε τελικά την πιστοποίηση κατά ISO 9002 που ζητούσε, ενώ οι
περισσότερες από τις καθηµερινές λειτουργίες της επιχείρησης στηρίχθηκαν άµεσα
στο νέο σύστηµα. Στον τοµέα της διαχείρισης αποθεµάτων οι δυνατότητες που
παρείχε το Navision ήταν κατά πολύ ισχυρότερες του προηγούµενου συστήµατος,
συντελώντας στην εξοικονόµηση σηµαντικών πόρων. Ουσιαστική ήταν επίσης η
προσπάθεια που έγινε σε θέµατα αξιοπιστίας, τοµέας στον οποίο η ΤΕ έδωσε πολύ
µεγάλη βαρύτητα. Συγκεκριµένα, το σύστηµα έγινε τόσο σταθερό που ακόµη και µία
ξαφνική διακοπή του ρεύµατος δεν µπορούσε να του προκαλέσει σοβαρά
προβλήµατα.
Με το νέο σύστηµα η ΤΕ είναι πλέον πιο αποδοτική στις λειτουργίες της και
αντιδρά γρηγορότερα στις απαιτήσεις των πελατών της. Το νέο λογισµικό για
ηλεκτρονικό εµπόριο παρέχει στους πελάτες πρόσβαση σε ενηµερωµένη πληροφορία,
ενώ τους δίνει, µέσω των ιστοσελίδων της επιχείρησης, τη δυνατότητα απευθείας
κατάθεσης των παραγγελιών τους. Τα νέα συστήµατα αποτελούν στρατηγικό πόρο
της ΤΕ, η οποία θεωρεί τον εαυτό της ως µία παγκόσµια εταιρία παροχής προϊόντων
και υπηρεσιών που προσελκύει µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου και της
διαδικτυακής της παρουσίας νέους πελάτες.
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Μεταξύ των παραγόντων που οδήγησαν στην επιτυχία της συγκεκριµένης
περίπτωσης αναγνωρίζεται η εµπειρία της εταιρίας που ανέλαβε την υλοποίηση
καθώς και η καλή συνεργασία που υπήρξε µεταξύ της εταιρίας αυτής και της TE.
Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούµενα κεφάλαια η εµπειρία των συµβούλων
υλοποίησης και η αγαστή συνεργασία τους µε το προσωπικό της εταιρίας είναι
κρίσιµες για την επιτυχή έκβαση του έργου.

Peoplesoft SA στο UWS (Yakovlev, 2002)
Το University of Wisconsin-Superior (UWS) είναι ένα µικρό πανεπιστήµιο µε
περίπου 2700 φοιτητές, το οποίο ανήκει στο πολιτειακό σύστηµα του Wisconsin. Το
παλιό σύστηµα του UWS βασιζόταν σε ένα Unisys A-Series mainframe από την
δεκαετία του 1980, στο οποίο έγιναν αρκετές σηµαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του 1990. Το πανεπιστηµιακό σύστηµα υποστήριζε µέσω τηλεφώνου
τις παρακάτω διαδικασίες: δηλώσεις µαθηµάτων, βαθµολογία, αυτόµατη χρέωση,
παρακολούθηση τίτλων σπουδών και άµεσο δανεισµό. Το πρόβληµα µε το σύστηµα
αυτό ήταν ότι παρείχε πρόσβαση µόνο στο προσωπικό του πανεπιστηµίου,
αδυνατώντας να καλύψει τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες για βασισµένες στο
διαδίκτυο υπηρεσίες προς τους φοιτητές. Επιπλέον, ιδιαίτερα περιορισµένες κρίθηκαν
και οι δυνατότητες του παλιού συστήµατος του πανεπιστηµίου σχετικά µε τη
δηµιουργία αναφορών.
Για την αναβάθµιση της πληροφοριακής υποδοµής του UWS επιλέχθηκε το
πανεπιστηµιακό ERP, Peoplesoft Student Affairs (SA). Τη διεύθυνση του έργου
ανέλαβε επιτροπή αποτελούµενη από την κορυφαία διοίκηση του πανεπιστηµίου και
επικεφαλείς όλων των βασικών γραφείων και υπηρεσιών. Επίσης, δηµιουργήθηκαν 4
οµάδες, καθεµία εκ των οποίων ήταν υπεύθυνη για µία από τις παρακάτω κεντρικές
λειτουργίες του πανεπιστηµίου: Επιλογή φοιτητών, αρχεία φοιτητών (γραµµατεία),
οικονοµικά φοιτητών και οικονοµική βοήθεια. Στην κάθε οµάδα συµµετείχαν τόσο
εργαζόµενοι της κάθε λειτουργικής περιοχής όσο και διαλειτουργικά µέλη, µε
ιδιαίτερα σηµαντικό συµβουλευτικό ρόλο.
Κατά τη µεταφορά των δεδοµένων από το παλιό σύστηµα στο νέο, το προσωπικό
του τµήµατος πληροφορικής του UWS δηµιούργησε πολλές αναφορές µε σκοπό την
εύρεση διπλών εγγραφών και προβληµατικών δεδοµένων. Για παράδειγµα, µία από
τις αναφορές αυτές εµφάνιζε όλες τις εγγραφές ατόµων µε ελλιπή στοιχεία
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διεύθυνσης (π.χ. έλλειψη ταχυδροµικού κώδικα), ενώ µία άλλη βοηθούσε στην
εξασφάλιση ότι όλες οι εγγραφές ατόµων είχαν τουλάχιστο µία δηλωµένη διεύθυνση.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο Peoplesoft SA δεν ήταν πάντα εφικτή η δηµιουργία
πανοµοιότυπων αναφορών µε αυτές του παλιού συστήµατος. Στις περισσότερες
περιπτώσεις το προσωπικό του τµήµατος πληροφορικής του UWS χρειάστηκε να
επανασχεδιάσει τις αναφορές ώστε να περιλαµβάνουν την επιπλέον πληροφορία που
υποστηρίζει το νέο σύστηµα και να εκµεταλλεύονται τις νέες δυνατότητες
παρουσίασης (π.χ. γραφήµατα). Για παράδειγµα, στην αναφορά µε τους τρέχοντες
φοιτητές το παλιό σύστηµα εµφάνιζε τον κάθε φοιτητή σε µία γραµµή
χρησιµοποιώντας 2 στήλες για τις δύο κύριες και 2 στήλες για τις δύο δευτερεύουσες
ειδικότητες του. Αφού το νέο σύστηµα δεν έχει περιορισµό στον αριθµό των
ειδικοτήτων ενός φοιτητή, η αναφορά επανασχεδιάστηκε ώστε να εµφανίζει την κάθε
πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα ειδικότητα σε νέα γραµµή.
Με την υλοποίηση του νέου συστήµατος οι διοικητικοί υπάλληλοι κάποιας εκ των
τεσσάρων λειτουργικών περιοχών έπρεπε να λαµβάνουν υπόψη τον τρόπο µε τον
οποίο επηρέαζαν τις υπόλοιπες λειτουργίες. Ενώ το παλιό σύστηµα παρείχε ελάχιστες
δυνατότητες διαµοιρασµού δεδοµένων, µε το νέο σύστηµα ο διαµοιρασµός
δεδοµένων γίνεται πλέον σε επιχειρησιακό επίπεδο. Για παράδειγµα, η διεύθυνση
ενός υποψήφιου φοιτητή, η οποία καταχωρείται στο γραφείο επιλογής φοιτητών
γίνεται στιγµιαία διαθέσιµη στην κεντρική γραµµατεία, στο τµήµα οικονοµικών και
στο γραφείο για την οικονοµική βοήθεια. Έτσι, ο ρόλος της εισαγωγής δεδοµένων
στο γραφείο επιλογής είναι πλέον ιδιαίτερα σηµαντικός διότι τα δεδοµένα αυτά θα
χρησιµοποιηθούν από πολλές και κρίσιµες λειτουργίες. Για παράδειγµα, η διεύθυνση
του υποψήφιου φοιτητή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποστολή ενηµερωτικού
υλικού, ενώ το ονοµατεπώνυµο ενός φοιτητή µε την ακριβή ορθογραφία
χρησιµοποιείται για την δηµιουργία λογαριασµού για τις διαδικτυακές υπηρεσίες, για
την δικτυακή πύλη του πανεπιστηµίου και για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
Μία ακόµη σηµαντική αλλαγή που επέφερε η υλοποίηση του νέου συστήµατος
σχετίζονταν µε την ύπαρξη χρονικής διάστασης στα δεδοµένα. Ενώ το παλιό
σύστηµα κατέγραφε µόνο την πιο πρόσφατη πληροφορία για έναν φοιτητή, το νέο
σύστηµα αποθηκεύει ιστορικό όλων των αλλαγών στα στοιχεία. Οι διευθύνσεις
φοιτητών και καθηγητών για παράδειγµα µαρκάρονται κατά την εισαγωγή τους µε
την ηµεροµηνία από την οποία τίθενται σε ισχύ. Η ηµεροµηνία αυτή µπορεί να είναι
και µελλοντική εκφράζοντας αλλαγές που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ. Ενώ στο
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παλιό σύστηµα οι χειριστές έπρεπε να αλλάζουν τις υπάρχουσες τιµές στις φόρµες
εισαγωγής στοιχείων, στο νέο σύστηµα προστίθενται κάθε φορά νέες γραµµές
δεδοµένων, γεγονός που απαιτεί σηµαντική επανεκπαίδευση και επανασχεδίαση της
διοικητικής υποστήριξης σε όλες τις υπηρεσίες του πανεπιστηµίου.
Το Peoplesoft SA παρέχει δυνατότητες προσφοράς φοιτητικών υπηρεσιών µέσω
ιστοσελίδων. Μετά την υλοποίηση του SA, δόθηκε στους φοιτητές η υπηρεσία
δήλωσης µαθηµάτων µέσα από τις ιστοσελίδες τους υποσυστήµατος E-Hive. Βάσει
της πολιτικής του πανεπιστηµίου, τα πιο µεγάλα έτη δικαιούνται πρώτα να δηλώσουν
επιθυµητά µαθήµατα. Έτσι, οι φοιτητές πρέπει να εισέλθουν στο σύστηµα ώστε να
πληροφορηθούν για την ακριβή έναρξη των δηλώσεων, µετά από την οποία µπορούν
να αιτηθούν την εγγραφή τους στα επιθυµητά µαθήµατα. Αν κατά την αίτηση
εγγραφής από τον χρήστη κάποιο µάθηµα είναι πλήρες, το σύστηµα έχει τη
δυνατότητα τοποθέτησης του σε ουρά αναµονής, ενώ ακυρώνει την αίτηση σε
περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει παρακολουθήσει τα προαπαιτούµενα ή στην
περίπτωση που εκκρεµούν σε βάρους του οφειλές. Τέτοιες οφειλές µπορεί να είναι
κλήση για παράνοµη στάθµευση στο πανεπιστήµιο ή κάποιο πρόστιµο για
καθυστέρηση επιστροφής συγγραµµάτων στη βιβλιοθήκη.
Οι υπηρεσίες βασισµένες σε ιστοσελίδες απαιτούσαν επανασχεδιασµό του τρόπου
δηµιουργίας νέων λογαριασµών για τους φοιτητές. Ενώ στο παρελθόν οι φοιτητές
εγγράφονταν αυτοπροσώπως και λάµβαναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
κατά την αρχική τους εγγραφή, στο SA οι φοιτητές πρέπει να έχουν ηλεκτρονικό
λογαριασµό πριν την αρχική τους εγγραφή. Ο νέος λογαριασµός παρέχει πρόσβαση
στις web σελίδες του νέου συστήµατος (δηλώσεις µαθηµάτων, αναζήτηση
βαθµολογιών, παρακολούθηση τίτλων και πρόχειρες αναλυτικές βαθµολογίες),
δικτυακή πύλη (δραστηριότητες σχετικές µε το περιεχόµενο των µαθηµάτων) και
ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο.

Στο

νέο

σύστηµα

η

δηµιουργία

ηλεκτρονικού

λογαριασµού γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο και έτσι οι φοιτητές έχουν άµεση
πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες µε την εγγραφή τους στο πανεπιστήµιο.
Για την επιτυχή αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών του UWS τα
στελέχη έπρεπε να ξεχάσουν τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας του πανεπιστηµίου
και να είναι ανοικτοί στις νέες δυνατότητες που προσέφερε το Peoplesoft SA. Πολλές
από τις δυνατότητες αυτές βελτίωσαν τον τρόπο λειτουργίας του πανεπιστηµίου αν
και κάποιες από αυτές ήταν σχεδιασµένες για µεγαλύτερους οργανισµούς. Όπως
προέκυψε και από τη θεωρητική ανάλυση των προηγούµενων ενοτήτων είναι
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σηµαντικό για την οµάδα υλοποίησης να µην προσκολλάται στις ήδη υπάρχουσες
διαδικασίες και να προσπαθεί να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες του νέου συστήµατος
για να σχεδιάσει αποδοτικά τις νέες διαδικασίες. Μεταξύ των δυνατοτήτων που
παρέχει ένα επιχειρησιακό σύστηµα είναι η αυξηµένη ορατότητα των δεδοµένων από
διαφορετικές λειτουργικές περιοχές, όπως περιγράφεται λεπτοµερέστερα στην
ενότητα 1.4. Κατά την υλοποίηση διαπιστώθηκε επίσης ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
για ένα µικρό πανεπιστηµιακό ίδρυµα να αναδιοργανώσει τις επιχειρησιακές του
διαδικασίες, ώστε αυτές να είναι συµβατές µε το νέο σύστηµα. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστηµα θα έπρεπε να προσαρµοστεί στη λειτουργία του
πανεπιστηµίου γεγονός που θα απαιτούσε πολύ χρόνο από το τµήµα πληροφορικής,
δυσκολίες κατά την αναβάθµιση του συστήµατος και τελικά αύξηση της πιθανότητας
αποτυχίας του έργου.

SAP στην κοµητεία Erie (IBM, 2006)
Η κοµητεία Erie της πολιτείας της Νέας Υόρκης απασχολεί περισσότερους από
5000 εργαζοµένους και εξυπηρετεί περίπου ένα εκατοµµύριο πολίτες. Ο ετήσιος
προϋπολογισµός της κοµητείας ανέρχεται στο ένα δισεκατοµµύριο δολάρια. Το ποσό
αυτό διανέµεται στις τρεις κύριες πόλεις, από όπου παρέχεται ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη µέσω 40 τµηµάτων σε όλη την κοµητεία. Η αποτίµηση των συστηµάτων
της κοµητείας Erie έδειξε ότι η υπάρχουσα πληροφοριακή υποδοµή δεν αρκούσε για
την εξυπηρέτηση των συνεχώς αυξανόµενων αναγκών. Η µελλοντική υποδοµή
έπρεπε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει µε ολοκληρωµένο τρόπο τόσο τις τρέχουσες
ανάγκες στους ανθρώπινους πόρους, τη µισθοδοσία, τα οικονοµικά, την κατάρτιση
προϋπολογισµών και τις προµήθειες όσο και µελλοντικές ανάγκες όπως
αναδιοργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών, ασφάλιση γης, προµήθειες και
αυτοµατισµό µέσα στα τµήµατα παροχής υπηρεσιών υποδοµής.
Για την αντιµετώπιση της κατάστασης η κοµητεία Erie εργάστηκε από το 1999 µε
την IBM Global Business Services, από την οποία ζήτησε στη συνέχεια να δεχθεί τον
ρόλο του συνεργάτη υλοποίησης για το λογισµικό της SAP. Η επιλογή της IBM
βασίστηκε τόσο στην αξιοπιστία της εταιρίας όσο και στο γεγονός ότι τα στελέχη της
γνώριζαν ήδη καλά την κατάσταση από την ανάλυση που είχε προηγηθεί. Στα σχέδια
της κοµητείας υπήρχε η εγκαθίδρυση µίας περιφερειακής κυβέρνησης, η οποία θα
µοιραζόταν µαζί µε τις κατά τόπους δηµοτικές αρχές την ίδια σουίτα λογισµικού.
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Στην προηγούµενη κατάσταση, κάθε ένα από τα 41 σηµεία (25 πόλεις και 16 χωριά)
συντηρούσε ξεχωριστή τεχνική υποδοµή, µε αποτέλεσµα το σύστηµα να
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαµηλή απόδοση και υψηλά κόστη λειτουργίας.
Κατά την προετοιµασία της υλοποίησης η IBM και η κοµητεία Erie αναθεώρησαν
περισσότερες από 600 διοικητικές και λειτουργικές διαδικασίας, συγκρίνοντας τες µε
τις καλύτερες πρακτικές του κλάδου. Στη συνέχεια και µέσα στα πλαίσια της
µετάβασης στο mySAP ERP, η IBM βοήθησε στην προσαρµογή και αναδιοργάνωση
των επιχειρησιακών διαδικασιών. Για την υλοποίηση δηµιουργήθηκαν οµάδες µε
περισσότερα από 50 στελέχη της κοµητείας καθώς και 100 “επικεφαλείς µετάβασης”
επιλεγµένους από κάθε λειτουργική περιοχή. Η δηµιουργία από την IBM του
ιστοχώρου του έργου εξασφάλισε τη συνεπή επικοινωνία των συµµετεχόντων στην
υλοποίηση και τον συντονισµό της εκπαίδευσης του προσωπικού στη νέα
λειτουργικότητα του mySAP. Στη συνέχεια υλοποιήθηκαν τα εξής υποσυστήµατα του
mySAP: οικονοµική διαχείριση, λογιστικά, προϋπολογισµοί και αγορές, µισθοδοσία,
παρουσίες, η λειτουργικότητα διαχείρισης επιδοµάτων του mySAP Human Capital
Management (HCM) και η εφαρµογή διαχείρισης δωρεών (SAP Grants Management)
της λύσης SAP for Public Sector.
Το λογισµικό της SAP υποστήριξε περίπου 1000 χρήστες και απέδωσε καρπούς
σχεδόν αµέσως µετά την έναρξη της λειτουργίας του. Η σύνδεση όλων των
λειτουργικών περιοχών µέσω κοινών επιχειρησιακών λύσεων και διαδικασιών
συνετέλεσε στη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας µεταξύ τους, ενώ η
ύπαρξη µίας κοινής βάσης δεδοµένων προσέδωσε στο σύστηµα συνέπεια και
εξάλειψε τις πολλαπλές εισαγωγές στοιχείων. Η αντικατάσταση του παλιού
συστήµατος µισθοδοσίας από το υποσύστηµα της SAP εξάλειψε το πρόβληµα των
υπερπληρωµών του προσωπικού, όπου ήταν δυνατό αυτοµατοποιήθηκαν οι
διαδικασίες, ενώ βελτιώθηκαν οι διαδικασίες διαχείρισης των δωρεών. Με τη χρήση
του νέου λογισµικού έγινε δυνατή η µείωση του προσωπικού µε ταυτόχρονη
βελτίωση των υπηρεσιών που απολάµβαναν οι πολίτες.
Σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της υλοποίησης θεωρήθηκε ότι είχε η
προπαρασκευαστική εργασία που έγινε µε σκοπό την αναδιοργάνωση των
διαδικασιών. Αν και πολλά από τα οφέλη της υλοποίησης, όπως η καλύτερη
εξυπηρέτηση του κοινού, ήταν δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, η εξάλειψη των
υπερπληρωµών, η µείωση του προσωπικού και η εξοικονόµηση χρηµάτων από τις
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προµήθειες µείωσαν το κόστος λειτουργίας κατά 2-3,5 εκατοµµύρια δολάρια τον
χρόνο.
Η IBM παρείχε τις υπηρεσίες της στην κοµητεία Erie κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της διετίας που διήρκησε το έργο, από την αρχική σχεδίαση µέχρι την
ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήµατος. Μετά τον καθορισµό των αρχικών
απαιτήσεων η IBM έδρασε ως βασικός υλοποιητής/ολοκληρωτής του συστήµατος. Ο
ρόλος αυτός περιλαµβάνει: διαχείριση και σχεδιασµό του προγράµµατος,
αναδιοργάνωση διαδικασιών, µεταφορά περίπου 400.000 εγγραφών από το παλιό στο
νέο σύστηµα, ασφάλεια, δοκιµές, διαχείριση αλλαγής, εκπαίδευση, υλοποίηση υλικού
και λογισµικού και ολοκλήρωση. Κατά τα λεγόµενα των στελεχών της κοµητείας η
IBM παρείχε οτιδήποτε χρειάστηκε κατά την υλοποίηση, από συµβουλευτικές
υπηρεσίες µέχρι υλικό και λογισµικό µε αποτέλεσµα να µειωθεί σηµαντικά η
πολυπλοκότητα του έργου.
Η συνεργασία µε την IBM και την SAP έδωσε στην κοµητεία Erie πρόσβαση σε
µία µεγάλη πηγή επιχειρησιακής και τεχνικής εξειδίκευσης, βοηθώντας τον
οργανισµό να πετύχει τους στόχους του γρήγορα και µε µικρό κίνδυνο. Η κοµητεία
θα συνεχίσει τη στρατηγική που χάραξε, αναδιοργανώνοντας τις επιχειρησιακές
διαδικασίες στα τµήµατα υπηρεσιών και διαχείρισης εργοταξίων, ενώ θα εφαρµόσει
τα αποτελέσµατα σε άλλα τµήµατα µε παρόµοιες διαδικασίες και ροές εργασίας. Στο
τµήµα υπηρεσιών θα αναπτυχθούν δραστηριότητες όπως επιχειρησιακή διαχείριση
περιπτώσεων, ενοποιηµένο τηλεφωνικό κέντρο και διαχείριση σχέσεων µε τους
πελάτες, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια από παρόµοιες υπηρεσίες. Στη
διαχείριση εργοταξίων θα αναπτυχθούν οι διαδικασίες της διαχείρισης παγίων, του
χρονοπρογραµµατισµού πορων, των εντολών εργασίας, της προληπτικής συντήρησης
και της αλληλεπίδρασης µε τους πολίτες, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα κοινό σύνολο
πρότυπων επιχειρησιακών διαδικασιών για τα τµήµατα αποχέτευσης, δηµοσίων
έργων, πάρκων και στόλου. Τα οφέλη από το νέο σύστηµα περιλαµβάνουν µείωση
του διαχειριστικού κόστους µε τη διάχυση των υπηρεσιών ΠΤ και των καλύτερων
πρακτικών κατά µήκος ολόκληρου του οργανισµού. Κατά τα λεγόµενα στελέχους της
κοµητείας Erie η IBM παρείχε µία ολοκληρωµένη λύση, της οποίας η υλοποίηση
ήταν εντός των χρονικών ορίων και του προϋπολογισµού, ενώ συνετέλεσε στον
εκσυγχρονισµό και την απλοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών.
Λόγω της µεγάλης έκτασης του συγκεκριµένου έργου σηµαντικό ρόλο στην
επιτυχή έκβαση του εγχειρήµατος της υλοποίησης έπαιξε η σωστή οργάνωση και ο
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συντονισµός των ανθρώπων που συµµετείχαν. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1,
ιδιαίτερα σε τόσο εκτεταµένες υλοποιήσεις ο προσεκτικός σχεδιασµός και η
προπαρασκευή του έργου, καθώς και η δηµιουργία καναλιών επικοινωνίας µεταξύ
των συµµετεχόντων (στη συγκεκριµένη περίπτωση ιστοχώρος του έργου) επηρεάζουν
δραστικά την έκβαση του εγχειρήµατος.

SAP στον όµιλο Comp (Al-Mashari και συν., 2003)
Στη συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης εξετάζεται η αποτυχηµένη υλοποίηση του
λογισµικού SAP R/3, σε συνδυασµό µε την αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών
διαδικασιών, σε έναν από τους κυριότερους κατασκευαστές στη Μέση Ανατολή. Για
τους σκοπούς της παρούσας µελέτης ο όµιλος αποκαλείται Comp και αντιπροσωπεύει
ένα δίκτυο τεσσάρων συµπληρωµατικών εταιριών µε τις ονοµασίες Comp1, Comp2,
Comp3, Comp4. Σε µια προσπάθεια αναθεώρησης της θέσης του ο όµιλος Comp
αναγνώρισε το 1993 τις παρακάτω προκλήσεις:
•

Ιδιαίτερη αύξηση του ανταγωνισµού.

•

Νέες απειλές και ευκαιρίες στην παγκοσµιοποιηµένη αγορά.

•

Ανάγκη για εστίαση στον πελάτη και αλλαγές που θα επέφερε κάτι τέτοιο
στην οργανωσιακή δοµή της επιχείρησης.

•

Απαξίωση πολλών από τις επιχειρησιακές διαδικασίες, ορισµένες εκ των
οποίων παρέµειναν αµετάβλητες από την αρχή λειτουργίας της
επιχείρησης 17 χρόνια πριν.

•

Ανάγκη για µείωση του κόστους και αύξηση της αποδοτικότητας.

•

Ανάγκη για ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού και αποκέντρωση
των δραστηριοτήτων. Μελέτη της Comp2 έδειξε ότι το τρέχον
οργανόγραµµα περιλάµβανε 55-60 διοικητικές θέσεις εκ των οποίων το
10-20 % θα µπορούσε να εξαλειφθεί. Οι περιττές θέσεις βρέθηκε ότι
λειτουργούσαν ως µεσάζοντες της πληροφορίας µεταξύ των ανώτερων και
κατώτερων στρωµάτων επηρεάζοντας αρνητικά τόσο την παραγωγικότητα
όσο και την ποιότητα.

•

Παρωχηµένη υποδοµή ΠΤ. Ορισµένες από τις κυριότερες λειτουργίες της
επιχείρησης, όπως παραγωγή, πωλήσεις, αποστολή και αποθέµατα,
υποστηρίζονταν από ΠΣ που είχαν εγκατασταθεί στα πρώτα χρόνια
εδραίωσης της επιχείρησης. Τα συστήµατα αυτά ήταν γραµµένα σε
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γλώσσα τρίτης γενιάς (COBOL) και εκτελούνταν σε ένα super-mini NCR
υπολογιστικό σύστηµα. Οι αλλαγές που έγιναν µε τα χρόνια στα
συστήµατα

αυτά

συνετέλεσαν

στην

κατακόρυφη

αύξηση

της

πολυπλοκότητας του κώδικα, στη δηµιουργία πλεονασµατικών δεδοµένων
και στην ελλιπή τεκµηρίωση. Το αποτέλεσµα ήταν ότι το κόστος
συντήρησης της πληροφοριακής υποδοµής ήταν πολύ υψηλό, χωρίς να
υπάρχουν τα ανάλογα οφέλη. Το 1991 η Comp άρχισε τη µεταφορά
ορισµένων εφαρµογών στο περιβάλλον της βάσης δεδοµένων Oracle και
τις

επέκτεινε

ώστε

να

χειρίζονται

περισσότερες

επιχειρησιακές

λειτουργίες. Ωστόσο, η αρχιτεκτονική του νέου συστήµατος δεν
αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευέλικτη και δεν ικανοποίησε τα στελέχη της
Comp.
Το 1993 η Comp διενήργησε έρευνα αγοράς για την εύρεση των πιο έµπειρων
εταιριών που θα µπορούσαν να τη βοηθήσουν να αποτιµήσει σωστά την τρέχουσα
κατάσταση και να αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο πακέτο λύσης. Η διοίκηση της
Comp αναγνώρισε ότι η απλή αλλαγή του τρέχοντος συστήµατος θα είχε οριακά
οφέλη για την επιχείρηση και ότι αυτό που χρειαζόταν ήταν µία συνολική
προσπάθεια αναδιοργάνωσης. Στις αρχές του 1994 επιλέχθηκε τελικά η εταιρία
συµβούλων που θα βοηθούσε την Comp να φέρει σε πέρας τα σχέδιά της. Η εταιρία
συµβούλων αναγνώρισε τα προβλήµατα στην τρέχουσα υποδοµή ΠΤ της Comp και
πρότεινε την υλοποίηση ενός επιχειρησιακού συστήµατος από την παγκόσµια αγορά,
το οποίο θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της επιχείρησης και θα προσέδιδε
προστιθέµενη αξία µέσω της ταυτόχρονης αναδιοργάνωσης. Επίσης, οι σύµβουλοι
ανέπτυξαν σε υψηλό επίπεδο την αρχιτεκτονική του µελλοντικού συστήµατος ώστε
να βοηθήσουν την Comp να εξελιχθεί από ένα σύνολο ξεχωριστών επιχειρησιακών
µονάδων σε ένα ενοποιηµένο σύστηµα, συνδεδεµένο µε κοινές επιχειρησιακές
διαδικασίες. Στόχος ήταν επίσης να απλοποιηθεί και να βελτιωθεί η ροή της
πληροφορίας

κατά

µήκος

διαφόρων

τµηµάτων,

παρέχοντας

επιχειρησιακή,

απρόσκοπτη και άµεση πρόσβαση στην πληροφορία.
Ως πιλότος της υλοποίησης επιλέχθηκε η µονάδα Comp2. Για τη µονάδα αυτή
δηµιουργήθηκε ένα επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο περιέγραφε τον επιθυµητό τρόπο
µε τον οποίο θα λειτουργούσε η Comp2 και θα αλληλεπιδρούσε µε τις διάφορες
εσωτερικές επιχειρησιακές οντότητες, τους πελάτες της και τους προµηθευτές της. Το
έργο της υλοποίησης χωρίστηκε στις εξής τρεις φάσεις:
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•

∆ηµιουργία δύο υψηλού επιπέδου στρατηγικών για τις µελλοντικές
επιχειρησιακές λειτουργίες και την υποδοµή ΠΤ που θα τις υποστήριζε.

•

Λεπτοµερής σχεδιασµός τόσο της αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών
διαδικασιών στην Comp2 όσο και της νέας υποδοµής ΠΤ.

•

Εγκατάσταση του νέου συστήµατος, ανάπτυξη τεκµηρίωσης και
εκπαίδευση.

Κατά την αρχική πρόσληψη της εταιρίας συµβούλων αποφασίστηκε ότι η
συµµετοχή της θα περιορίζονταν στις φάσεις 1 και 2. Στην πορεία προτάθηκε η
σύµπτυξη των φάσεων 2 και 3 ώστε οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης να γίνουν πιο
αποτελεσµατικές. Μετά το πέρας της πρώτης φάσης, η οµάδα αναδιοργάνωσης
θεώρησε ότι η χρήση κάποιου εργαλείου µοντελοποίησης των επιχειρησιακών
διαδικασιών θα βοηθούσε σηµαντικά και θα επιτάχυνε το όλο έργο. Έτσι,
αποφασίστηκε να παγώσει τις προγραµµατισµένες προσπάθειες και να συνεχίσει
αφού είχε πρώτα επιλεγεί το σύστηµα προς υλοποίηση.
Τελικά η εταιρία συµβούλων επέλεξε το λογισµικό της SAP R/3 και οι
προσπάθειες αναδιοργάνωσης άρχισαν και πάλι στις αρχές του 1995 και
συνεχίστηκαν µέχρι τις αρχές του 1996. Οι προσπάθειες για αναδιοργάνωση εστίασαν
σε 4 κύριες διαδικασίες που υποστήριζε το SAP R/3: Πωλήσεις και διανοµή (Sales
and Distribution - S&D), διαχείριση υλικών (Material Management – MM),
οικονοµικά (Finance – FI) και παραγωγή και προγραµµατισµός (Production and
Planning – PP).
Βάσει του χρονοδιαγράµµατος της εταιρίας συµβούλων, η υλοποίηση της
αναδιοργάνωσης µε το SAP R/3 υπολογίστηκε να διαρκέσει 18 µήνες αρχίζοντας από
τον Απρίλιο του 1995. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 1996 (µόλις 9 µήνες µετά), η
συνεργασία της Comp µε την εταιρία συµβούλων διακόπηκε όταν µόνο τα FI και MM
modules του SAP είχαν υλοποιηθεί, µε ποσοστά ολοκλήρωσης 80 και 90 %
αντίστοιχα. Στις αρχές του 1998 η Comp άρχισε την υλοποίηση του S&D module
χρησιµοποιώντας την υπηρεσία OSS (On-line Support Services) µε απ’ ευθείας
υποστήριξη από τα κεντρικά της εταιρίας SAP στη Γερµανία. Παράλληλα,
συνεχιζόταν

η

λειτουργία

του

παλιού συστήµατος,

δηµιουργώντας

άλυτα

προβλήµατα σχετικά µε την αποστολή των τιµολογίων στους πελάτες. Στις αρχές του
2000 είχε υλοποιηθεί περισσότερο από το 50% του S&D module, ενώ το 2002 άρχισε
η υλοποίηση του PP module. Η ρύθµιση και η παραµετροποίηση των modules του
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ERP έγιναν από το τµήµα ΠΤ της Comp, ενώ η µεταφορά των δεδοµένων από το
παλιό σύστηµα έγινε αυτόµατα µε εργαλεία που παρείχε η SAP.
Συνολικά, η προσπάθεια αναδιοργάνωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών σε
συνδυασµό µε την υλοποίηση του ERP συστήµατος της SAP θεωρήθηκε από όλους
σχεδόν τους συµµετέχοντες ως αποτυχηµένη. Παρά την υψηλή επένδυση των 2,8
εκατοµµυρίων δολαρίων δεν υπήρξαν ουσιαστικά οφέλη, ούτε βελτίωση των
επιχειρησιακών διαδικασιών.
Υπεύθυνοι για την αποτυχία του έργου θεωρήθηκαν οι εξής παράγοντες:
•

Μετατόπιση της εστίασης από διοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών
σε προσπάθεια λειτουργικών βελτιώσεων. Όπως αναφέρθηκε στην
ενότητα 2.1, η οµάδα υλοποίησης πρέπει να επανεξετάζει τις
επιχειρησιακές διαδικασίες υπό το πρίσµα των δυνατοτήτων που παρέχει
το νέο σύστηµα και να µην περιοριζεται σε λειτουργικές βελτιώσεις και
αυτοµατοποιήσεις των παλαιών διαδικασιών.

•

Έλλειψη ουσιαστικής συµµετοχής των στελεχών της Comp στην επιλογή
και υλοποίηση του ERP από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας και έλλειψη
αποτελεσµατικών µηχανισµών καταγραφής και µετάδοσης γνώσης. Όπως
έχει αναφερθεί και στη θεωρητική προσέγγιση της αναδιοργάνωσης η
ουσιαστική συµµετοχή των στελεχών της επιχείρησης είναι κρίσιµη για
την επιτυχία του έργου, αφού τα στελέχη αυτά γνωρίζουν τις αδυναµίες
των υπαρχόντων διαδικασιών και συνεπώς µπορούν να υποδείξουν τα
σηµεία βελτίωσης.

•

Απουσία στρατηγικής διοίκησης αλλαγών, µε αποτέλεσµα να θεωρηθεί
από πολλούς εργαζοµένους ότι οι προσπάθειες για εκσυγχρονισµό
αποσκοπούσαν αποκλειστικά στη µείωση του προσωπικού.

•

Απουσία επίσηµης επικοινωνιακής στρατηγικής για τον συντονισµό όλων
των συµµετεχόντων στο έργο.

•

Έλλειψη µεθόδων µέτρησης της απόδοσης.

•

Αδυναµία ευθυγράµµισης µεταξύ της επιχειρησιακής στρατηγικής και της
στρατηγικής ΠΤ. Το πρόβληµα αυτό πήγαζε από την αντιµετώπιση της ΠΤ
από την διοίκηση ως καθαρά τεχνικό θέµα και όχι ως µέσο αλλαγής των
διαδικασιών. Όπως προαναφέρθηκε, η υλοποίηση ενός ERP συστήµατος
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είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και για την επιτυχία της απαιτεί τη συµµετοχή
και το ενδιαφέρον της ανώτατης διοίκησης.

ICode Everest στην Target (Burns, 2003)
Η Target Wholesale & Distributors Inc. είναι µία επιχείρηση διανοµής τζακιών
και συναφών προϊόντων. Ενώ στην αρχή η επιχείρηση διένειµε ολοκληρωµένες
µονάδες τζακιού στη συνέχεια εστίασε τις δραστηριότητές της µόνο σε τζάκια και
σχάρες. Η εστίαση στην συγκεκριµένη περιοχή της αγοράς επέτρεψε στην Target να
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια µε ραγδαίο ρυθµό.
Αρχικά η Target χρησιµοποιούσε ένα σύστηµα βασισµένο στο DOS µε µία
Foxpro βάση δεδοµένων, το οποίο ενώ βοηθούσε ιδιαίτερα στην παροχή υπηρεσιών
παρουσίαζε σηµαντικές αδυναµίες στο θέµα της διανοµής ανταλλακτικών. Ο
ιδιοκτήτης της Target διενήργησε εκτεταµένη έρευνα αγοράς αναζητώντας κάποιο
σύστηµα που να επέτρεπε στους πωλητές του να χειρίζονται γρήγορα και αποδοτικά
τις παραγγελίες των πελατών, αλλά δεν έβρισκε κάποια λύση εντός των οικονοµικών
του δυνατοτήτων. Η εταιρία είχε ανάγκη από ένα σύστηµα το οποίο θα παρείχε
πολλαπλούς τρόπους αναζήτησης µέσα στα αποθέµατα, ενώ θα επέτρεπε ταυτόχρονα
την εστίαση στα επί µέρους συστατικά κάποιου συγκεκριµένου ανταλλακτικού.
Μερικά χρόνια µετά την αρχική αναζήτηση κάποιου ικανοποιητικού συστήµατος
ο ιδιοκτήτης της Target βρήκε µέσω του διαδικτύου πληροφορίες για το σύστηµα
Everest της iCode. Η επιλογή του για το συγκεκριµένο λογισµικό βασίστηκε
αποκλειστικά στις διαδικτυακές πληροφορίες αφού ακολούθησε µία on-line επίδειξη
και εγκατέστησε την δοκιµαστική έκδοση του συστήµατος. Επίσης, αποφασίστηκε η
υλοποίηση του συστήµατος χωρίς τη συµβουλευτική βοήθεια της iCode, αλλά µε την
εµπειρία που είχε στους Η/Υ ο ιδιοκτήτης της Target.
To σύστηµα Everest της iCode περιλαµβάνει εφαρµογές για λογιστικά,
ηλεκτρονικό εµπόριο, προµήθειες, point-of-sale, CRM, διαχείριση αποθεµάτων,
διαχείριση επαφών, επικοινωνία µε email, αυτοµατοποίηση των πωλήσεων και
αποστολές/παραλαβές. Με το Everest η Target έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τον
στόχο της επιτρέποντας τους πωλητές της να χειρίζονται γρήγορα και αποδοτικά τις
αιτήσεις των πελατών για προϊόντα. Το σύστηµα περιλαµβάνει σηµειώσεις για κάθε
είδος στην αποθήκη, ενώ επιτρέπει στους πωλητές να κάνουν αναζητήσεις µε
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πολλαπλά κριτήρια και να εστιάζουν στα τµήµατα από τα οποία αποτελείται ένα
ανταλλακτικό.
Το σύστηµα της Everest έχει υλοποιηθεί σε περισσότερους από 2.000 πελάτες σε
όλο τον κόσµο και διατίθεται σε δύο εκδόσεις, την απλή και την προηγµένη. Η απλή
έκδοση σχεδιάστηκε για µικρότερες επιχειρήσεις (µέχρι 50 εργαζοµένους), ενώ η
προηγµένη για µεγαλύτερες επιχειρήσεις (µέχρι 100 εργαζοµένους). Η προηγµένη
έκδοση περιλαµβάνει στα χαρακτηριστικά της πολλαπλές νοµισµατικές ισοτιµίες και
χρησιµοποιεί τη βάση δεδοµένων MS SQL server.
Η µεγαλύτερη πρόκληση που είχε να αντιµετωπίσει η Target κατά την υλοποίηση
ήταν το πώς θα αξιοποιήσει µε τον καλύτερο τρόπο το σύστηµα. Ο ιδιοκτήτης
θεώρησε ότι θα ήταν πολύ ακριβή διαδικασία η εκπαίδευση των ανθρώπων της iCode
στον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται στην Target και έτσι προτίµησε να αφιερώσει
χρόνο ώστε να µάθει αυτός το Everest, µειώνοντας το κόστος υλοποίησης και
αποκτώντας πολύτιµη τεχνογνωσία που θα έµενε στα χέρια της επιχείρησης. Αυτή η
προσέγγιση ωστόσο έκρυβε και κινδύνους. Για παράδειγµα, η Target δεν ρύθµισε το
σύστηµα των αποθεµάτων στο να περιλαµβάνει το βάρος του κάθε τεµαχίου µε
αποτέλεσµα να µην έχει τη δυνατότητα αυτόµατου υπολογισµού του κόστους
µεταφοράς και συνεπώς η ενέργεια αυτή να γίνεται χειροκίνητα. Με την ανάπτυξη
της επιχείρησης η Target ξόδευε όλο και περισσότερο χρόνο στον χειρισµό ξένων
νοµισµάτων, πρόβληµα που λύθηκε µε την εγκατάσταση της προηγµένης έκδοσης η
οποία είχε αντίστοιχη υποστήριξη.
Στο τέλος της υλοποίησης η Target είχε επενδύσει συνολικά $16,000 για το
σύστηµα µε άδεια χρήσης 8 ατόµων, ενώ κατέβαλλε ένα ποσό της τάξης των $1,200
τον χρόνο για συντήρηση του λογισµικού και αναβαθµίσεις. Η επιχείρηση είχε
σηµαντικά οφέλη από την αναβάθµιση του συστήµατός της. Είναι χαρακτηριστικό ότι
αναπτύχθηκε κατά 600% απασχολώντας µόλις τον διπλάσιο αριθµό εργαζοµένων από
παλαιότερα. Η Target κατάφερε επίσης να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους, αφού µε το
νέο σύστηµα ήξερε πότε ακριβώς να προµηθευτεί αποθέµατα, ενώ χρησιµοποιώντας
το ιστορικό των προµηθευτών πετύχαινε καλύτερες διαπραγµατεύσεις στις αγορές
της. Έτσι, η επιχείρηση είχε πλέον τη δυνατότητα παραγγελίας µεγαλύτερων
ποσοτήτων µε αποτέλεσµα τις χαµηλότερες τιµές και το µειωµένο κόστος µεταφοράς.
Η συγκεκριµένη υλοποίηση δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της
σχετικά µικρής εµβέλειας της επιχείρησης. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι
επέφερε σηµαντικά αποτελέσµατα γεγονός που οφείλεται κυρίως στην εξολοκλήρου
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ανάληψη του έργου από τον ιδιοκτήτη της Target, ο οποίος από τη µια κατείχε τις
απαιτούµενες τεχνικές γνώσεις και από την άλλη, πιστεύοντας στη σηµασία του
έργου για την επιχείρησή του, καθοδήγησε µε συνέπεια τους εργαζόµενους στης
επιχείρησής του και της iCode.

Λογισµικό της CSC στην IRS (Varon, 2004)
Το τρέχον σύστηµα της αµερικανικής φορολογικής υπηρεσίας (Internal Revenue
Service – IRS) υπό την ονοµασία Master File, εγκαταστάθηκε επί διακυβέρνησης
Kennedy και στις βάσεις δεδοµένων του είναι αποθηκευµένο το ιστορικό 227
εκατοµµυρίων ιδιωτών και επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των
συναλλαγών µεταξύ πολιτών και IRS των τελευταίων 40 ετών. Το σύστηµα περιέχει
ακόµη κώδικα από το 1962 και είναι γραµµένο σε µία απαρχαιωµένη γλώσσα
προγραµµατισµού, που ελάχιστοι γνωρίζουν. Κάθε χρόνο, οι προγραµµατιστές της
IRS προσθέτουν νέο κώδικα στο σύστηµα ώστε να αντικατοπτρίζονται οι νέες
φορολογικές διατάξεις της κυβέρνησης, γεγονός που έχει καταστήσει το σύστηµα
ιδιαίτερα περίπλοκο και ευάλωτο σε πιθανή αποτυχία.
Το αµερικανικό κονγκρέσο και η IRS ευελπιστούσαν ότι µε τη λήξη της
φορολογικής περιόδου του 2003, το Master File θα είχε εν µέρει αντικατασταθεί από
νέο σύστηµα µε κεντρική βάση δεδοµένων. Το νέο σύστηµα θα παρείχε τόσο στους
εργαζοµένους της IRS όσο και στους φορολογούµενος καθηµερινές ενηµερώσεις των
λογαριασµών τους, στα πρότυπα των τραπεζών και των εταιριών πιστωτικών καρτών,
επιτρέποντας έτσι αµεσότερη επιστροφή φόρων και ταχύτερη εξυπηρέτηση. Το νέο
αυτό σύστηµα ονοµάστηκε CADE (Customer Account Data Engine) και αποτελεί
µέρος µίας τεράστιας επένδυσης 8 δισεκατοµµυρίων δολαρίων για εκσυγχρονισµό
της υποδοµής ΠΤ της IRS που ξεκίνησε το 1999 και περιλάµβανε την αναβάθµιση
περισσότερων από 100 επιχειρησιακών εφαρµογών.
Το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού της IRS υπό την ονοµασία Business Systems
Modernization παρουσίασε από την αρχή σηµαντικές καθυστερήσεις και υπερβάσεις
του προϋπολογισµού. Η πρώτη έκδοση του συστήµατος CADE, από τις πολλές που
είχαν αρχικά προγραµµατιστεί, καθυστέρησε περισσότερο από τρία χρόνια και
ξεπέρασε τον προϋπολογισµό κατά 36,8 εκατοµµύρια δολάρια. Οκτώ άλλα
σηµαντικά έργα ξεπέρασαν τις προθεσµίες και αύξησαν τα έξοδα κατά περισσότερο
από 200 εκατοµµύρια δολάρια συνολικά, βάσει στοιχείων του γενικού λογιστηρίου
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του αµερικανικού κράτους και της ανεξάρτητης αρχής, αποτελούµενης από ειδικούς,
που όρισε το κονγκρέσο για την παρακολούθηση της προόδου στις εργασίες της IRS.
Εσωτερικές πηγές που παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη του έργου
αναφέρουν ότι σηµαντική πηγή των προβληµάτων υλοποίησης είναι η πολύ ισχυρή
γραφειοκρατία που βρίσκεται ριζωµένη στις διαδικασίες της IRS. Η υπηρεσία δεν
κατάφερε να ακολουθήσει τις διαδικασίες της για τη δηµιουργία νέων συστηµάτων
και απέτυχε να δώσει συνεπής πληροφορίες στην εταιρία Computer Sciences Corp.
(CSC), η οποία είχε επιλεγεί για τη δηµιουργία του λογισµικού. Επίσης, τα παλαιά
στελέχη της IRS αντιδρούσαν στις αλλαγές, αποτελώντας εµπόδιο τόσο στην ίδια την
CSC όσο και στους ανεξάρτητους συµβούλους από τον ιδιωτικό τοµέα που
προσλήφθηκαν για την επίβλεψη του έργου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πρώτα
επτά χρόνια από την έναρξη του έργου BSM η θέση του CIO άλλαξε κάτοχο τρεις
φορές.
Από την πλευρά τους, τα στελέχη της IRS και η ανεξάρτητη αρχή
παρακολούθησης αναφέρουν ότι η CSC δεν µπορούσε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες
του έργου, λόγω των περιορισµένων για την περίσταση δυνατοτήτων της.
Συγκεκριµένα, η πλευρά της IRS θεωρούσε ότι η CSC δεν είχε τη δυνατότητα να
κατανοήσει σε βάθος τις διαδικασίες της συλλογής των φορολογικών εισφορών, αλλά
ούτε και να αντιληφθεί το µέγεθος του εγχειρήµατος, άποψη η οποία δεν
αµφισβητήθηκε από την CSC.
Στην IRS υπήρξαν, περισσότερες από µία φορές, σκέψεις για διακοπή της
συνεργασίας µε την CSC, αλλά κάθε φορά αποφάσιζαν αρνητικά. Τελικά, τον
Φεβρουάριο του 2004 απαγορεύτηκε στην CSC η ανάληψη επιπλέον έργων, εκτός αν
ολοκλήρωνε πρώτα εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη και των οποίων οι
προθεσµίες είχαν ήδη εκπνεύσει. Κατά τα λεγόµενα στελέχους που διετέλεσε
επίτροπος της IRS από την αρχή του έργου µέχρι και το 2002, ήταν λάθος να
θεωρηθεί ότι η CSC, ή οποιαδήποτε άλλη εταιρία πληροφορικής, θα µπορούσε να
φέρει σε πέρας ένα τέτοιο εγχείρηµα χωρίς τη σηµαντική συνεισφορά της ίδιας της
IRS. Είναι χαρακτηριστικό ότι από πλευράς IRS θεωρήθηκε πως το έργο θα
µπορούσε να το διαχειριστεί µία πολύ µικρή οµάδα, αφού οι περισσότερες
αρµοδιότητες θα βάραιναν την ανάδοχο εταιρία.
Παρά τη συµφωνία ότι οι περισσότερες αποφάσεις σχετικά µε την εξέλιξη του
έργου θα λαµβάνονταν από την CSC, τα περισσότερα µεσαία διοικητικά στελέχη της
IRS ήταν απρόθυµα να συνεργαστούν, προτιµώντας να ακολουθούν τις δικές τους
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δοκιµασµένες µεθόδους εργασίας. Εσωτερικά στο τµήµα ΠΣ της υπηρεσίας το κλίµα
ήταν βαρύ µεταξύ του επικεφαλής, ο οποίος εργαζόταν στον εκσυγχρονισµό των
συστηµάτων, και των 8.500 εργαζοµένων, οι οποίοι λειτουργούσαν το υπάρχον
σύστηµα. Παρά το γεγονός ότι τα νέα συστήµατα προορίζονταν προς αντικατάσταση
των παλιών εφαρµογών και της παλιάς υποδοµής γενικότερα, λειτουργίες των παλιών
συστηµάτων παραλείπονταν συχνά από τις συζητήσεις που αφορούσαν τα νέα
συστήµατα. Από τη µία πλευρά, το λιγοστό προσωπικό της οµάδας που ηγούταν του
έργου στην IRS δεν παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη στην CSC, από την άλλη η
CSC δεν έκανε ουσιαστικές προσπάθειες να προσεγγίσει τα στελέχη που διοικούσαν
τα παλιά συστήµατα. Το αποτέλεσµα ήταν ότι απουσίαζαν από τα σχέδια των νέων
συστηµάτων σηµαντικές απαιτήσεις, γεγονός που επέτρεπε στα στελέχη των παλιών
συστηµάτων να προωθούν µετατροπές µη συµµορφώσιµες στα νέα επιχειρησιακά
δεδοµένα.
Σηµαντικό επίσης πρόβληµα, όπως αναγνωρίστηκε από µέλος της ελεγκτικής
επιτροπής, ήταν ότι κανείς δεν είχε την απαραίτητη δικαιοδοσία ώστε να ηγηθεί των
αλλαγών στις επιχειρησιακές διαδικασίες που προϋπέθετε ο εκσυγχρονισµός της
υπηρεσίας. Τα διοικητικά στελέχη που εµπλέκονταν στην έγκριση σχεδίων, τη λήψη
αποφάσεων σχετικά µε την εγκατάσταση και την αντιµετώπιση προβληµάτων,
συµµετείχαν ως µέλη µεγάλων επιτροπών και όχι ως ξεχωριστά άτοµα µε ευθύνη για
την έκβαση των εργασιών. Επίσης, ο καθορισµός των απαιτήσεων και η
πραγµατοποίηση του έργου θεωρούνταν αποκλειστική αρµοδιότητα του τµήµατος ΠΣ
και έτσι οι επικεφαλείς των υπόλοιπων λειτουργικών περιοχών δεν µοιράζονταν την
ευθύνη για την ολοκλήρωση των υποσυστηµάτων στις περιοχές τους.
Ο τελευταίος CIO που ανέλαβε στην IRS τον Μάρτιο του 2001 διαπίστωσε ότι τα
προβλήµατα στην έκβαση του έργου ήταν πολύ σηµαντικότερα από όσο είχε
θεωρήσει αρχικά. Από την πρώτη δέσµη έργων που είχαν προγραµµατιστεί για
εγκατάσταση, τα περισσότερα είχαν καθυστερήσει και είχαν ξεπεράσει τον
προϋπολογισµό. Το σύστηµα δροµολόγησης αιτηµάτων των φορολογουµένων στα
τηλεφωνικά κέντρα της IRS µπήκε σε λειτουργία µετά από αρκετές απεγνωσµένες
προσπάθειες και επικοινωνίες µε τους προµηθευτές του εξοπλισµού για βοήθεια, ενώ
τα έργα αύξησης αποδοτικότητας της παρακολούθησης των συναλλαγών και των online υπηρεσιών για τους φορολογούµενους είχαν ξεφύγει κατά πολύ του αρχικού
προϋπολογισµού. Το σύστηµα CADE που αναµενόταν να ολοκληρωθεί τον Μάιο του
2002 βρισκόταν και αυτό σε ιδιαίτερα δύσκολη φάση.
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Στις αρχές του 2002, είχε γίνει πλέον σαφές ότι η CSC και ο υπεργολάβος της στο
συγκεκριµένο έργο IBM, δεν θα κατάφερναν να παραδώσουν το CADE εντός της
προθεσµίας. Η πηγή του προβλήµατος εντοπίστηκε στην καθυστέρηση ανάπτυξης
ενός περίπλοκου τµήµατος λογισµικού middleware, το οποίο ήταν απαραίτητο για
την ενηµέρωση στο Master File στοιχείων του συστήµατος CADE. Ενώ η ανάγκη για
το συγκεκριµένο λογισµικό είχε αναγνωριστεί από την αρχή, δεν δεσµεύτηκαν άµεσα
οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίησή του. Αν και η IRS κατηγόρησε τους
προµηθευτές για την έκβαση αυτή, συνέβαλε και η ίδια σηµαντικά στην αποτυχία του
έργου. Από µία αναφορά προόδου φαίνεται ότι στελέχη της IRS ενέκριναν την
ανάπτυξη του CASE, ενώ η CSC δεν είχε ακόµη ολοκληρώσει τον σχεδιασµό για τα
υποσυστήµατα υπολοίπου, ελέγχου και προσαρµογής. Παράλληλα, τόσο η υπηρεσία
όσο και η CSC αµέλησαν να λάβουν πολύτιµη πληροφορία από το προσωπικό που
χειριζόταν το Master File, το οποίο τελικά θα χρησιµοποιούσε το CADE, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των δύο συστηµάτων. Όταν τελικά κλήθηκαν οι χειριστές, οι
πληροφορίες που έδωσαν συγκρούονταν µε τις πληροφορίες που είχε δώσει η οµάδα
διοίκησης του έργου στην CSC, µε αποτέλεσµα τελικά η CSC να αγνοήσει όλες τις
υποδείξεις και να προχωρήσει σε κατάρτιση της δικής της λύσης.
Τον Μάιο του 2003, τέθηκε στενός συνεργάτης του Αµερικανού προέδρου νέος
επικεφαλής της IRS, ο οποίος όρισε άµεσα νέο CIO στην υπηρεσία. Τον ∆εκέµβριο
του ίδιου έτους, η ελεγκτική επιτροπή κατέθεσε αναφορά µε τις λεπτοµέρειες της
µέχρι τότε αποτυχίας του εγχειρήµατος, τόσο από πλευράς IRS όσο και από πλευράς
CSC. Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν από την επιτροπή ήταν η ανάληψη
της κυριότητας των έργων από τους επικεφαλείς των λειτουργικών περιοχών και η
αυστηρότερη επιτήρηση της CSC. Σε ανταπόκριση των προτάσεων αυτών, η IRS
άλλαξε τις συµφωνίες της µε την CSC, έτσι ώστε οι περισσότερες εργασίες να
γίνονται µε σταθερό αντίτιµο, ενώ έχρισε τους επικεφαλείς κρίσιµων τµηµάτων
υπεύθυνους για την έκβαση του εκσυγχρονισµού στον τοµέα τους. Για παράδειγµα, ο
διευθυντής του τµήµατος που θα αποτελέσει τον κύριο χρήστη του συστήµατος
δαπανούσε πλέον 75% του χρόνου του στο έργο του εκσυγχρονισµού.
Παρά τις διορθωτικές κινήσεις της νέας διακυβέρνησης της υπηρεσίας η CSC
έχασε τον Φεβρουάριο του 2004 ακόµη µία προθεσµία. Σε περίπτωση απώλειας και
άλλης προθεσµίας, η IRS δήλωσε ότι υπήρχε πιθανότητα να χρησιµοποιήσει το
δικαίωµα για διακοπή της συνεργασίας της µε την CSC. Από την πλευρά της CSC, η
µελλοντική επιτυχία του έργου θεωρήθηκε ότι στηριζόταν στην απαραίτητη
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διεύρυνση του ρόλου που θα έπρεπε να αναλάβει η IRS τόσο στον καθορισµό των
απαιτήσεων, όσο και τον σχεδιασµό της µετάβασης.
Όπως διαφαίνεται από την περιγραφή που προηγήθηκε, κύριος λόγος για την
αποτυχία του έργου ήταν η προσπάθεια σχεδιασµού των νέων συστηµάτων και η
επιβολή της λειτουργίας τους από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Απουσίασε δηλαδή η ουσιαστική ανάµειξη τόσο των υψηλόβαθµων στελεχών όσο
και των στελεχών γραµµής της IRS, µε αποτέλεσµα τα συστήµατα να µην
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και οι εργαζόµενοι να είναι απρόθυµοι να
υποστηρίξουν τις επικείµενες αλλαγές. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι έργα
αντίστοιχης εµβέλειας κρύβουν σηµαντική πιθανότητα αποτυχίας αφού, λόγω της
µοναδικότητάς τους, είναι πρακτικά αδύνατο να βρεθούν άνθρωποι µε κατάλληλη
εµπειρία που να εγγυάται επιτυχηµένο αποτέλεσµα.
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3. Μελέτη επιχειρησιακού συστήµατος
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το ελληνικό ERP της εταιρίας Singular µε
την επωνυµία Singular Enterprise. Η Singular µαζί µε την LogicDIS και την Altec
αποτελούν τους κύριους παίκτες στην ελληνική αγορά λογισµικού για επιχειρήσεις. Η
επικείµενη συγχώνευση της Singular µε την LogicDIS πρόκειται να δηµιουργήσει ένα
κολοσσό για τα εγχώρια δεδοµένα, ο οποίος µε σηµαντική διαφορά θα κατέχει την
πρώτη θέση στην ελληνική αγορά. Η επιλογή του συγκεκριµένου λογισµικού έγινε µε
βάση την εξέχουσα θέση του στην ελληνική αγορά επιχειρησιακών συστηµάτων,
αφού παρέχει µία από τις τρεις πιο ολοκληρωµένες αµιγώς ελληνικές λύσεις. Ωστόσο,
η επιλογή οποιουδήποτε συστήµατος µεταξύ των τριών που αναφέρθηκαν θα
εξυπηρετούσε εξίσου τους σκοπούς της παρούσας εργασίας.
Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου γίνεται περιγραφή της εταιρίας Singular,
παρουσιάζεται το λογισµικό και τέλος αναφέρονται συγκεκριµένα παραδείγµατα
επιχειρησιακών διαδικασιών. Συγκεκριµένα, στην ενότητα 3.1 γίνεται ιστορική
αναδροµή της πορείας της εταιρίας, εστιάζοντας στη συνέχεια στα προϊόντα, τις
υπηρεσίες και την τεχνολογία που χρησιµοποιεί. Τα στοιχεία της ενότητας αυτής
αντλήθηκαν

κατά

κύριο

λόγο

από

τον

ιστοχώρο

της

Singular

(http://www.singular.gr). Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου (ενότητα 3.2)
περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του ERP της εταιρίας, µε εκτενείς αναφορές στη
λειτουργικότητα τόσο του κυρίως τµήµατος του λογισµικού όσο και των διάφορων
υποσυστηµάτων του. Τα στοιχεία που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά και τις
δυνατότητες του Singular Enterprise αντλήθηκαν από ειδική έκδοση της εταιρίας,
στην οποία περιγράφεται το συγκεκριµένο προϊόν.
παρουσιάζονται

ορισµένα

παραδείγµατα

Τέλος, στην ενότητα 3.3

επιχειρησιακών

διαδικασιών

όπως

υλοποιούνται από το συγκεκριµένο ERP. Οι οθόνες που παρουσιάζονται από τις
διαδικασίες

αυτές

καταγράφηκαν

στα

γραφεία

της

εγκατάστασης του Singular Enterprise “ΣΥΝΟΛΟΝ A.E.”.
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εταιρίας

συµβούλων

3.1 Περιγραφή της εταιρίας
Η Singular ιδρύθηκε το 1984 ως εταιρία παραγωγής και διάθεσης
τυποποιηµένων προϊόντων και υπηρεσιών λογισµικού. Μέσα στη δεκαετία του 1980
ιδρύεται η Singular Βορείου Ελλάδος, µε αντικείµενο την ανάπτυξη, προώθηση και
υποστήριξη λογισµικού σε όλη την περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας, ενώ παράλληλα
η εταιρία κατακτά την πρώτη θέση στον εγχώριο κλάδο λογισµικού. Το 1994 η
Singular γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρία λογισµικού που εισέρχεται στο
χρηµατιστήριο, ενώ την επόµενη χρονιά επεκτείνει τις επενδύσεις της στα Βαλκάνια.
Σήµερα η Singular έχει έντονη παρουσία στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Το 1998
εγκαινιάζεται ο νέος θεσµός συνεργατών Singular Business Centers (SBC), µέσω των
οποίων παρέχονται ολοκληρωµένες λύσεις λογισµικού σε µεσαίες και µεγάλες
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Το 2000 η Singular συγχωνεύεται µε την ∆έλτα
Πληροφορική και προκύπτει η εταιρία υπό την ονοµασία Delta Singular, ενώ την
επόµενη χρονιά αποσχίζεται το τµήµα τυποποιηµένου λογισµικού και µετονοµάζεται
σε Singular Software. Η Singular Software εξαγοράζεται το 2004 από την GIT
Holdings η οποία προχώρησε το 2006 στην εξαγορά της LogicDIS µε σκοπό τη
συγχώνευση των δύο εταιριών.
Μεταξύ των δραστηριοτήτων της Singular συγκαταλέγονται η ανάπτυξη και
διάθεση προϊόντων επιχειρηµατικού λογισµικού, η προώθηση και υποστήριξη
προϊόντων τρίτων κατασκευαστών και η παροχή υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που
παρέχει η Singular τοποθετούνται στους παρακάτω άξονες:
•

Συµβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις.

•

∆ιαχείριση έργων και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα εφαρµογών
λογισµικού.

•

Υπηρεσίες υλοποίησης και προσαρµογής εφαρµογών.

•

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και συντήρησης.

Οι εφαρµογές που αναπτύσσει η εταιρία απευθύνονται στο σύνολο της
ελληνικής αγοράς καθώς και σε αγορές των Βαλκανίων, ενώ οι πελάτες της είναι
µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις. Η διανοµή και υποστήριξη των προϊόντων
λογισµικού γίνεται πανελλαδικά από 250 Εξουσιοδοτηµένους Αντιπροσώπους
(Dealers) και 67 Εξουσιοδοτηµένα Κέντρα Υποστήριξης (Singular Business Centers /
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SBC's). Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρίας είναι υπεύθυνο για την προσέγγιση των
αναγκών της αγοράς, τον καθορισµό των προδιαγραφών και τον έλεγχο της
υλοποίησης των εφαρµογών. Με στοιχεία του Ιανουαρίου 2006, η εταιρία
απασχολούσε στην Αθήνα 117 και στη Θεσσαλονίκη 29 εργαζοµένους, αγγίζοντας
στο σύνολο τους 146.

Προϊόντα
Η Singular διαθέτει στους πελάτες τις προϊόντα λογισµικού τα οποία
κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: ERP εφαρµογές, Εµπορικές και
Οικονοµικές Εφαρµογές, ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού, ∆ιαχείριση Εντατικής
Λιανικής, CRM εφαρµογές, Εφαρµογές Φιλοξενίας, Internet Business Software.
Στην κατηγορία του Internet Business Software η Singular συνεργάζεται µε την
OneWorld (µέλος του οµίλου Delta Singular) για τη δηµιουργία λύσεων
ηλεκτρονικού εµπορίου. Η λύση που προσφέρεται αυτή τη στιγµή στη συγκεκριµένη
κατηγορία είναι το e-Channel, το οποίο απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυµούν
να έχουν καλύτερη διαχείριση και έλεγχο των καναλιών πωλήσεων και προµηθειών
που διαθέτουν. Μέσω του e-Channel παρέχεται η δυνατότητα άντλησης
επιχειρηµατικών πληροφοριών από οποιοδήποτε σηµείο του καναλιού. Η πληροφορία
αυτή επεξεργάζεται από το λογισµικό και στη συνέχεια ανατροφοδοτείται στο κανάλι
µε στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής προϊόντων και τη µείωση του διαχειριστικού
κόστους.
Στην κατηγορία των εφαρµογών φιλοξενίας η Singular προωθεί τις
εξειδικευµένες λύσεις της Singular Hospitality Solutions, µέλους του οµίλου Delta
Singular. Συγκεκριµένα, το λογισµικό που προωθείται ονοµάζεται Singular Hotel
System και αποτελεί µία ολοκληρωµένη λύση για την αυτοµατοποίηση µικρών και
µεσαίων ξενοδοχειακών µονάδων. To Singular Hotel System περιλαµβάνει ένα
σύνολο από βασικά υποσυστήµατα, απαραίτητα για τη λειτουργία του λογισµικού,
ενώ παρέχει µία σειρά από προαιρετικά υποσυστήµατα που επιλέγονται µε βάση τις
ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.
Στην κατηγορία των συστηµάτων CRM η Singular προσφέρει τη λύση
Footsteps. Το Footsteps αποτελεί την πρώτη αµιγώς ελληνική λύση CRM και σκοπός
του είναι η καλύτερη διαχείριση και έλεγχος των τρεχουσών και των µελλοντικών
σχέσεων της επιχείρησης µε τους πελάτες. Το Footsteps είναι βασισµένο σε SQL και
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έχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε εξωτερικές εφαρµογές (ιδιαίτερα εφαρµογές της
Singular). Οι βασικές εκδόσεις του λογισµικού είναι οι Footsteps, Footsteps
Advanced και Footsteps Travel, οι οποίες πλαισιώνονται από τα παρακάτω
υποσυστήµατα: Service και Συνδροµές, Marketing και Telemarketing, Project
Management, ∆ιαχείριση Παραπόνων, ∆ιαχείριση Ερωτηµατολογίων, ∆ιαχείριση
Workflow, Αντικαταβολές, Web Access, ∆ιαχείριση Παραγωγής ∆ιαφηµιστικών
Υπηρεσιών, Εγκρίσεις, Στοχοθεσία, Ανταγωνισµός.
Στην κατηγορία των εφαρµογών Εντατικής Λιανικής η Singular προσφέρει το
λογισµικό Singular Retail System. Το λογισµικό αυτό αποτελεί µία ολοκληρωµένη
εφαρµογή που απευθύνεται στις λειτουργικές ανάγκες των αλυσίδων καταστηµάτων
πώλησης αγαθών και υπηρεσιών ανεξαρτήτων µεγέθους και τοµέα επιχειρηµατικής
δραστηριότητας. Το Singular Retail System αποτελείται από το σύστηµα
Front-Office, το οποίο καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των πωλήσεων, και το
σύστηµα Back-Office, το οποίο καλύπτει τις λοιπές λειτουργίες της επιχείρησης, ενώ
έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλών υποκαταστηµάτων.
Στον τοµέα της ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου ∆υναµικού η εταιρία παρέχει το
Singular e-Manpower, το οποίο απευθύνεται σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τοµέα. Το λογισµικό αυτό καλύπτει τις µισθολογικές ανάγκες των
επιχειρήσεων, καταγράφει δυναµικά τη µισθολογική εξέλιξη των ανθρώπων της
εταιρίας και διατηρεί όλα τα ιστορικά στοιχεία των εργαζοµένων, ενσωµατώνοντας
τα νέα δεδοµένα µε πιστότητα και ακρίβεια.
Στην κατηγορία των Εµπορικών και Οικονοµικών Εφαρµογών η Singular
παρέχει µία γκάµα προϊόντων λογισµικού για την υποστήριξη της δραστηριότητας
των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι εφαρµογές Eurofasma και Manager λειτουργούν σε
περιβάλλον DOS και έχουν τη µεγαλύτερη εγκατεστηµένη βάση στην αγορά των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οι εφαρµογές Singular Control, Singular Λογιστικά και
Office Manager αποτελούν τη σύγχρονη λύση της εταιρίας, λειτουργούν σε
περιβάλλον Windows και στηρίζονται σε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Τέλος, στην
κατηγορία αυτή συγκαταλέγεται και η οικογένεια εφαρµογών Singular Accountant
για την αγορά των λογιστών και λογιστικών γραφείων.
Στον τοµέα του επιχειρησιακού λογισµικού η Singular προσφέρει τα συστήµατα
αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων (ERP) Singular Enterprise και Singular
Enterprise 4U. Τα συστήµατα αυτά βοηθούν στην διαχείριση των πόρων της
επιχείρησης

ολοκληρώνοντας

τις

διαφορετικές
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λειτουργικές

περιοχές

και

υποστηρίζοντας τις καθηµερινές επιχειρησιακές διαδικασίες. Το Singular Enterprise
καλύπτει τις ανάγκες µεγάλων εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων, ενώ το
Singular Enterprise 4U αναφέρεται κυρίως σε µεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους κλάδους.

Υπηρεσίες
Εκτός από προϊόντα λογισµικού, η Singular παρέχει ένα σύνολο ειδικών
υπηρεσιών τις οποίες κατατάσσει στις παρακάτω κατηγορίες: υπηρεσίες Start-up,
υπηρεσίες συντήρησης, υπηρεσίες κατ’ αποκοπή – customization, περιοδικές
εργασίες. Στα πλαίσια των υπηρεσιών start-up η εταιρία προσφέρει:
•

Εγκατάσταση τόσο του υλικού όσο και του λογισµικού που απαιτείται για
τη λειτουργία του συστήµατος στον χώρο της επιχείρησης.

•

Σχεδιασµό και ανάπτυξη µηχανογραφικών εντύπων (φόρµες) µε
προσοµοίωση των απαιτήσεων στα µηχανογραφικά έντυπα του πελάτη.

•

Σχεδιασµό και ανάπτυξη εκτυπώσεων (αναφορές) µε προσοµοίωση των
πεδίων σύµφωνα µε το σχέδιο του πελάτη.

•

Σχεδιασµός και υλοποίηση on-line ενηµέρωσης, η οποία περιλαµβάνει
σύνδεση γενικής λογιστικής από εµπορικές εφαρµογές και σύνδεση
αναλυτικής λογιστικής από εµπορικές εφαρµογές και γενική λογιστική.

•

Μεταφορά των βασικών αρχείων της εφαρµογής Eurofasma στο Singular
Enterprise.

Οι υπηρεσίες συντήρησης που παρέχει η Singular περιλαµβάνουν τις παρακάτω
επιµέρους υπηρεσίες:
•

Έλεγχος των αρχείων του συστήµατος µε µεταφορά τους στις
εγκαταστάσεις της Singular, ανεύρεση του προβλήµατος και παροχή
αναλυτικών οδηγιών για την αποκατάσταση του προβλήµατος.

•

Αποκατάσταση βλάβης αρχείων. Ο έλεγχος και η επιδιόρθωση των
αρχείων γίνονται στις εγκαταστάσεις της Singular και ακολουθεί είτε
αποστολή των αρχείων στον πελάτη είτε απευθείας ενηµέρωση των
προβληµατικών αρχείων µέσω modem.

•

Τεχνικός έλεγχος δικτύου στον οποίο περιλαµβάνεται ο έλεγχος από
τεχνικό σύµβουλο στις εγκαταστάσεις του πελάτη και η αποκατάσταση
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του προβλήµατος σε περίπτωση που δεν πρόκειται για θέµα σχετικό µε το
υλικό.
Οι υπηρεσίες κατ’ αποκοπή αναφέρονται στην ανάπτυξη εδικών εφαρµογών
προσαρµοσµένων στα µέτρα του πελάτη. Η ανάπτυξη προσαρµοσµένων (custom)
εφαρµογών αποτελείται από τα εξής στάδια: καταγραφή και µελέτη αναγκών,
υλοποίηση και έλεγχος καλής λειτουργίας, παράδοση µε αναλυτικό προσδιορισµό
παραδοτέων και έλεγχος συµβατότητας µε τις τρέχουσες εκδόσεις.
Τέλος, στις περιοδικές εργασίες περιλαµβάνονται οι εξής επί µέρους υπηρεσίες:
•

Υπηρεσίες αρχής τέλους χρήσης στις οποίες γίνεται κλείσιµο της παλιάς
και άνοιγµα της νέας χρήσης, µεταφορά υπολοίπων και καταστάσεις
ΚΕΠΥΟ.

•

Υπηρεσίες υπολογισµού εποχιακών λειτουργιών, οι οποίες εµπλέκουν
υπολογισµό και έκδοση του δώρου Χριστουγέννων, του δώρου Πάσχα,
του επιδόµατος αδείας και των βεβαιώσεων αποδοχών.

Τεχνολογία
Σχετικά µε την τεχνολογία που χρησιµοποιείται κατά την ανάπτυξη των
προϊόντων της Singular έχουν γίνει οι παρακάτω στρατηγικές επιλογές:
•

Οι εφαρµογές βασίζονται στο µοντέλο ανάπτυξης multi-tier (διαχωρισµός
των λειτουργιών των ΠΣ σε επίπεδα). Το γεγονός αυτό επιτρέπει την
υιοθέτηση διαφορετικών εφαρµογών πελάτη και την διασύνδεση σε
πραγµατικό χρόνο διάφορων συστατικών του συστήµατος. Εκτενέστερη
περιγραφή της αρχιτεκτονικής αυτής πραγµατοποιήθηκε στην ενότητα 1.4.

•

Ανάπτυξη του ενδιάµεσου περιβάλλοντος (middleware) µε την ονοµασία
Singular Application Server (SAS) και υιοθέτησή του στη σχεδίαση των
εφαρµογών της εταιρίας.

•

Υιοθέτηση µεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδίασης εφαρµογών µε τη
χρήση της γλώσσας µοντελοποίησης λογισµικού Unified Modeling
Language (UML) και την υποστήριξη από ειδικό λογισµικό κατασκευής
εφαρµογών Computer-Aided Software Engineering (CASE).

•

Εφαρµογή αυτοµατοποιηµένων µεθόδων ελέγχου του λογισµικού και
σύναψη συνεργασιών µε συγκεκριµένες οµάδες πελατών και συνεργατών
για τον έλεγχο σε επίπεδο beta version και limited availability version.
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•

Πιστοποίηση των διαδικασιών σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000
και το ειδικό πρότυπο για εταιρίες ανάπτυξης λογισµικού TickIT.

•

Συνεργασία, σε τεχνολογικό επίπεδο, µε οίκους του εξωτερικού στον
τοµέα των εργαλείων κατασκευής λογισµικού και µεθοδολογιών
ανάπτυξης, αλλά και στον τοµέα εξωτερικών, διασυνδεδεµένων λύσεων
(Business Intelligence, On-Line Analytical Processing, κλπ).

Σε λειτουργικό επίπεδο η Singular χρησιµοποιεί το παρακάτω σύνολο εργαλείων,
συστηµάτων και µεθοδολογιών:
•

Μεθοδολογίες

ανάλυσης

απαιτήσεων

και

σχεδίασης

λογισµικού

βασισµένες στην UML, Object Oriented Analysis and Design (OOA/D)
και IEEE. Ανάπτυξη µεθοδολογίας παραγωγής λογισµικού της Singular, η
οποία βασίζεται στην αντικειµενοστραφή µεθοδολογία Coad-Yourdon.
•

Γλώσσες οπτικού προγραµµατισµού, όπως Borland Delphi, Microsoft .net
και Web Development.

•

Εργαλεία CASE.

•

Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, όπως ORACLE RDBMS και Microsoft
SQL.

3.2 Περιγραφή λογισµικού
Το Singular Enterprise είναι ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα Αξιοποίησης
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) το οποίο περιλαµβάνει την κλασσική οικονοµική και
εµπορική διαχείριση, καθώς και υποσυστήµατα παρακολούθησης και κοστολόγησης
παραγωγής, προγραµµατισµού πόρων και αποθεµάτων, διοίκησης αποθηκών
(Warehouse Management), διαχείρισης ροής αποθεµάτων και διανοµών (Logistics
και Distribution), διαχείρισης προµηθειών και διοικητικής πληροφόρησης (MIS). Το
Singular Enterprise απευθύνεται τόσο στις µεσαίες και µεγάλες εµπορικές και
βιοµηχανικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, όσο και στις επιχειρήσεις του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (∆ΕΚΟ, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί κλπ).
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Γενικά
Το Singular Enterprise είναι σχεδιασµένο µε γνώµονα τον ελληνικό τρόπο
λειτουργίας και οργάνωσης των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα καλύπτει πιθανές
επεκτάσεις ή αναβαθµίσεις κατά απαίτηση. Το ERP ολοκληρώνει τις λειτουργίες
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) µέσω
ενός ενιαίου περιβάλλοντος λειτουργίας (χαρακτηριστικά των Extended ERP ή ERPII
συστηµάτων που παρουσιάζονται στην ενότητα 1.4), στο οποίο τα διάφορα
υποσυστήµατα επικοινωνούν µεταξύ τους χωρίς τη µεσολάβηση ετερογενών
εφαρµογών. Το περιβάλλον λειτουργίας του Singular Enterprise παρέχει επίσης
εργαλεία για την αµφίδροµη επικοινωνία µε εφαρµογές γραφείου (π.χ. Microsoft
Office).
Όπως φάνηκε και από τη θεωρητική ανάλυση της παρούσας εργασίας, οι
κατασκευαστές λογισµικού εισάγουν στο σύστηµα χαρακτηριστικά που έχουν
προκύψει ως ανάγκες σε παλαιότερες εγκαταστάσεις. Στο Singular Enterprise
αξιοποιείται η εµπειρία της εταιρίας, ενσωµατώνοντας έτοιµες επιχειρησιακές
πρακτικές, ενώ δίνεται ταυτόχρονα η δυνατότητα στην επιχείρηση να περιγράψει τη
δική της πρακτική και την υλοποιήσει στο σύστηµα. Έτσι, µπορεί να γίνει επιλογή
κάποιας από τις προτεινόµενες πρακτικές χωρίς όµως κάτι τέτοιο να είναι
υποχρεωτικό. Το σύστηµα µπορεί να παραµετροποιηθεί µε τη δυνατότητα ορισµού
απεριορίστου αριθµού ιεραρχικών κατηγοριών και ειδικών πεδίων για κάθε βασική
οντότητα της εφαρµογής (πελάτες, προµηθευτές, είδη), ενώ δίνει τη δυνατότητα
άντλησης συγκεντρωτικών και αναλυτικών στοιχείων σε όλα τα επίπεδα,
παρουσιάζοντας τα πεδία που επιλέγει ο χρήστης. Το Singular Enterprise διαθέτει
έτοιµα µοντέλα υλοποίησης, τα οποία αναπτύσσουν και χρησιµοποιούν οι σύµβουλοι
υλοποίησης

του

ERP,

και

συµβάλλουν

στην

γρήγορη

εγκατάσταση

και

παραµετροποίηση του συστήµατος, µε στόχο την ελαχιστοποίηση του εσωτερικού
κόστους της επιχείρησης.
Η εφαρµογή της διαπροσωπείας τρέχει στα µηχανήµατα πελάτες (clients), ενώ η
επιχειρησιακή λογική και το σύστηµα διαχείρισης συναλλαγών υλοποιούνται σε έναν
εξυπηρετητή εφαρµογών (application server). Η εφαρµογή της βάσης δεδοµένων
τρέχει σε έναν εξυπηρετητή βάσης δεδοµένων (database server), ολοκληρώνοντας τη
σύσταση του 3-tier συστήµατος. Το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων
που χρησιµοποιείται (RDBMS) είναι της εταιρίας ORACLE και υποστηρίζει
λειτουργικά συστήµατα τύπου UNIX και λειτουργικά συστήµατα της οικογένειας των
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Windows. Στην Εικόνα 33 φαίνεται η κεντρική οθόνη του Singular Enterprise µέσω
της οποίας ο χρήστης µπορεί να εισέλθει στο επιθυµητό υποσύστηµα.

Εικόνα 33: Υποσυστήµατα του Singular Enterprise.

Το Singular Enterprise παρέχει κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών για
λειτουργίες Business to Business (B2B) µε τη χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου
(διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας). Μέσω του υποσυστήµατος e-Order γίνεται
εισαγωγή και παρακολούθηση παραγγελιών από συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µέσω
του Internet. Τα δεδοµένα γίνονται άµεσα διαθέσιµα στο κεντρικό σύστηµα ενώ
εξαλείφουν την ανάγκη για πολλαπλές εισαγωγές, ολοκληρώνοντας λειτουργίες στο
περιβάλλον της επιχείρησης και προς τις δύο κατευθύνσεις της εφοδιαστικής
αλυσίδας.
Για την αποτελεσµατική διαχείριση της πληροφορίας, το Singular Enterprise
παρέχει το σύστηµα Management Information System (MIS), το οποίο αντλεί
στοιχεία από όλες τις λειτουργικές περιοχές που εξυπηρετεί το ERP. Το MIS
βασίζεται σε εργαλεία δηµιουργίας αναφορών και εκτυπώσεων κατά απαίτηση, ενώ
επιτρέπει και τη δηµιουργία σύνθετων πολυδιάστατων αναφορών (OLAP). Το
σύστηµα παρέχει ένα σύνολο έτοιµων καταστάσεων στις οποίες µπορούν είτε να
γίνουν τροποποιήσεις κατά απαίτηση της εκάστοτε επιχείρησης είτε να προστεθούν
νέες.
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Υποσυστήµατα του Singular Enterprise
Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται και περιγράφονται επιγραµµατικά τα
υποσυστήµατα που διατίθενται µε το Singular Enterprise, ενώ στις επόµενες ενότητες
γίνεται λεπτοµερέστερη αναφορά στη λειτουργικότητα τους. Τα διαθέσιµα
υποσυστήµατα είναι τα εξής:
•

Οικονοµική ∆ιαχείριση: Παρακολούθηση, προγραµµατισµός και έλεγχος
των οικονοµικών πόρων της επιχείρησης. Γενική και Αναλυτική
Λογιστική.

•

Εµπορική ∆ιαχείριση: Παρακολούθηση αποθήκης, αγορών, πωλήσεων,
πωλητών.

•

Εφοδιαστική ∆ιαχείριση Αποθηκών: Παρακολούθηση, καταγραφή και
έλεγχος της διακίνησης των ειδών σε όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής
αλυσίδας.

•

Προγραµµατισµός & Έλεγχος Αποθεµάτων: Προγραµµατισµός και
έλεγχος αποθεµάτων. ∆ιαχείριση της στοχοθεσίας και της αναπλήρωσης
των αποθεµάτων.

•

∆ιαχείριση ∆ιανοµών: ∆ιαχείριση του προγραµµατισµού και της
εκτέλεσης των αποστολών αγαθών στον τελικό πελάτη σε όλα τους τα
στάδια. Παρακολούθηση δροµολογίων διανοµών αλλά και µεταφορών
πρακτορείων µε παράλληλο έλεγχο των φορτωτικών των µεταφορέων.
∆ιαχείριση συµφωνιών και τιµολογήσεων υπηρεσιών διανοµών για τις
3PL και 4PL επιχειρήσεις.

•

Management Information System (M.I.S.): Σύστηµα αναφορών και
εκτυπώσεων µαζί µε ενσωµατωµένη γεννήτρια αναφορών µε στοιχεία από
όλα τα υποσυστήµατα της εφαρµογής για την υποστήριξη του M.I.S. µιας
επιχείρησης.

•

∆ιαχείριση Ασύρµατων Τερµατικών: Υποστήριξη των εργασιών που
πραγµατοποιούνται µέσω Ασύρµατων Τερµατικών (RF terminals).

•

∆ιαχείριση Παγίων: Παρακολούθηση των παγίων στοιχείων και
διαχείριση Αποθήκης Παγίων.

•

∆ιαχείριση

Προϋπολογισµών:

παρακολούθηση

του

Καταχώριση

προϋπολογισµού,

αναθεώρηση του προϋπολογισµού.
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των

έκθεση

προβλέψεων,
αποτελεσµάτων,

•

∆ιοίκηση Παραγωγής: ∆ιαχείριση Συνταγών Παραγωγής, Φασεολογίου,
Εντολών Παραγωγής και Κοστολόγησης Παραγωγής.

•

Βασική

∆ιαχείριση

Παραγωγής:

Παρακολούθηση

παραγωγικής

–

κοστολογικής διαδικασίας µε την λιγότερη δυνατή παραµετροποίηση
(ορισµός µόνο συνταγολογίων και συστατικών κόστους)
•

Third Party Logistics: ∆ιαχείριση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι
εταιρίες 3PL για την αποθήκευση εµπορευµάτων τρίτων στους χώρους
τους.

•

Singular Enterprise e-Order: Εισαγωγή και παρακολούθηση παραγγελιών
από επιχειρηµατικούς συνεργάτες (business Partners), µέσω του Internet.
Πλήρης, on-line και real-time λειτουργία µε τα δεδοµένα της εφαρµογής
Singular Enterprise για ελαχιστοποίηση επαναεισαγωγής στοιχείων και
διασφάλισης της ενηµερότητας των δεδοµένων.

Στην Εικόνα 34 φαίνονται οι λειτουργίες που περιλαµβάνονται σε κάθε
υποσύστηµα του Singular Enterprise.
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Εικόνα 34: Αρχιτεκτονική του Singular Enterprise
πηγή: Singular Enterprise, Product Functionality brochure

137

Γενικά χαρακτηριστικά
Tο Singular Enterprise ελέγχει την πρόσβαση και τα δικαιώµατα των διαφόρων
χρηστών στο σύστηµα µε τη χρήση κωδικών, τον ορισµό ρόλων, τη σύνδεση
συγκεκριµένων χρηστών µε ρόλους και τον καθορισµό λίστας µε επιτρεπόµενες
εργασίες για κάθε ρόλο από τον διαχειριστή του συστήµατος (super user). Το
σύστηµα καταγράφει επίσης µε λεπτοµέρεια τις µεταβολές που συµβαίνουν σε
επίπεδο εγγραφής για όλες τις βασικές οντότητες της εφαρµογής, σηµειώνοντας το
όνοµα χρήστη που πραγµατοποίησε τη µεταβολή και δίνοντας τη δυνατότητα
διερεύνησης του ιστορικού των πεδίων σε περίπτωση που ανιχνευτούν σφάλµατα.
Στο θέµα της παραµετρικότητας το Singular Enterprise προσφέρει ταυτόχρονη
διαχείριση µέχρι και 999 εταιριών µέσω ενός κοινού περιβάλλοντος, ενώ επιτρέπει
την παρακολούθηση απεριορίστων χρήσεων ανά εταιρία µε τη δυνατότητα ορισµού
των ηµεροµηνιών έναρξης-λήξης της κάθε περιόδου. Για κάθε βασική οντότητα της
εφαρµογής (Πελάτες, Προµηθευτές, Είδη κλπ.) µπορούν να οριστούν απεριόριστες
ιεραρχικές κατηγορίες µε δυνατότητα άντλησης συγκεντρωτικών και αναλυτικών
στοιχείων σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, για κάθε βασική οντότητα της εφαρµογής
δίνεται η δυνατότητα ορισµού ειδικών πεδίων, τα οποία συγκεντρώνουν ποσοτικές
και αξιακές πληροφορίες για άµεση εµφάνιση στην οθόνη και γρήγορη παραγωγή
αναφορών. Πλήρης είναι η παραµετρικότητα σε ότι αφορά τις κινήσεις στις
συναλλαγές, στα ηµερολόγια και στα παραστατικά (τύποι, σειρές, φόρµες εκτύπωσης,
φόρµες καταχώρησης και προβολής, διαδοχικά στάδια, τρόποι ενηµέρωσης
αθροιστικών πεδίων κλπ.), ενώ στην ευχέρεια του χρήστη τίθεται ο ορισµός των
πεδίων που περιλαµβάνονται στις Καρτέλες και τα Ισοζύγια όλων των
υποσυστηµάτων της εφαρµογής.
Στο θέµα της λειτουργικότητας, το Singular Enterprise παρέχει τη δυνατότητα
επαναληπτικού drill-down σε όλα τα πεδία όπου εµφανίζονται συγκεντρωτικά
στοιχεία για την περαιτέρω ανάλυση και διερεύνηση της προέλευσης των στοιχείων
αυτών. Για παράδειγµα, από το υπόλοιπο Πελάτη µπορεί να γίνει λεπτοµερέστερη
ανάλυση εµφανίζοντας τη λίστα µε τα ανεξόφλητα Τιµολόγια και στη συνέχεια
ακόµη πιο λεπτοµερής ανάλυση σε συγκεκριµένο Τιµολόγιο. Το σύστηµα παρέχει
επίσης την έννοια του συναλλασσόµενου, εµφανίζοντας ενιαία εικόνα για τον
καθέναν από αυτούς, ανεξάρτητα από τον τύπο των συναλλαγών του και τη σχέση
του µε την επιχείρηση (Πελάτης, Προµηθευτής, Χρεώστης, Πιστωτής κλπ.). Για
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επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν τοµέα το
σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα ορισµού µέχρι 5 διαφορετικών τοµέων ειδικού
οικονοµικού ενδιαφέροντος (επιχειρηµατικές µονάδες, κέντρα κόστους, έργα, τοµείς
δραστηριότητας κλπ.) και επιµερισµού των αξιών κάθε παραστατικού σε έναν ή
περισσότερους τέτοιους τοµείς. Βάσει της πληροφορίας αυτής παράγονται
οικονοµικές αναφορές για κάθε τοµέα και διενεργούνται αυτόµατοι επιµερισµοί στην
Αναλυτική Λογιστική. Το σύστηµα δίνει τέλος τη δυνατότητα στην επιχείρηση να
διαχειρίζεται τα υποκαταστήµατα της που δεν έχουν λογιστική αυτοτέλεια, ορίζοντας
επιτρεπτούς χρήστες, πελάτες, προµηθευτές, είδη, πωλητές και αποθηκευτικούς
χώρους.
Η κάλυψη που παρέχει το Singular Enterprise σχετικά µε την Ελληνική
φορολογιστική νοµοθεσία είναι το κύριο ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα απέναντι
στα συστήµατα ERP του εξωτερικού. Συγκεκριµένα, το σύστηµα εναρµονίζεται
πλήρως µε την Ελληνική νοµοθεσία (ΚΒΣ, ΕΓΛΣ, ΦΠΑ, Γνωµάτευση ΕΣΥΛ 270/107-96, απαιτήσεις ΚΕΠΥΟ κλπ.). Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
εξωτερικό το Singular Enterprise παρέχει ολοκληρωµένη διαχείριση και υποστήριξη
συναλλαγών σε ξένα νοµίσµατα, ενώ αυτοµατοποιεί πλήρως τον υπολογισµό των
συναλλαγµατικών διαφορών καθώς και τις αποσβέσεις των Παγίων, τόσο κατά την
καταχώριση και αντιστοίχηση των εγγράφων, όσο και στο τέλος κάθε περιόδου ή
χρήσης.

Εµπορική ∆ιαχείριση
To υποσύστηµα της Εµπορικής ∆ιαχείρισης του Singular Enterprise περιέχει ένα
σύνολο εφαρµογών, κάθε µία από τις οποίες εξυπηρετεί συγκεκριµένες ανάγκες. Στη
∆ιαχείριση Πωλήσεων παρέχεται η δυνατότητα δηµιουργίας ροών εργασίας
(workflows) µε τον ορισµό απεριόριστων µετασχηµατισµών των παραστατικών
τιµολόγησης από στάδιο σε στάδιο. Όλα τα παραστατικά καταχωρούνται σε µία
οθόνη και µετατρέπονται κατά περίπτωση σε άλλο παραστατικό. Για παράδειγµα, µία
παραγγελία µετασχηµατίζεται σε ένα ή περισσότερα δελτία αποστολής, τα οποία µε
τη σειρά τους µετατρέπονται σε τιµολόγια.
Τα υπόλοιπα υποσυστήµατα ενηµερώνονται σε πραγµατικό χρόνο για τις
συναλλαγές που εισάγονται στο κύκλωµα των πωλήσεων. Σε περίπτωση µη έκδοσης
ενός παραστατικού, το παραστατικό θεωρείται πρόχειρο και συνεπώς δεν
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ενηµερώνονται τα υπόλοιπα υποσυστήµατα. Κατά την καταχώρηση παραγγελιών
υπάρχει επίσης η δυνατότητα για δέσµευση των αντίστοιχων προϊόντων στην
αποθήκη. Για την παρακολούθηση πωλητών, εισπρακτόρων και αντιπροσώπων το
Singular Enterprise παρέχει, µέσω της αντίστοιχης εφαρµογής, δυνατότητες τήρησης
αρχείου µε τα στοιχεία όλων των συνεργατών, ενώ αυτοµατοποιεί τον υπολογισµό
και την απόδοση των αµοιβών που δικαιούνται.
Στη ∆ιαχείριση Αγορών δίνονται µεταξύ άλλων οι δυνατότητες καταχώρησης,
µεταβολής και διαγραφής πρόχειρων παραστατικών αγορών. Τα παραστατικά
µπορούν να εκδοθούν σε προτυπωµένο µηχανογραφικό χαρτί, ενώ δίνεται η
δυνατότητα µαζικής ενηµέρωσης, έκδοσης και µετασχηµατισµού τους. Τα
παραστατικά κατατάσσονται σε οµάδες για την εύκολη παραγωγή των σχετικών
αναφορών, ενώ πραγµατοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σχετικά µε τα όρια
πίστωσης, το υπόλοιπο κλπ. Ειδική διαχείριση γίνεται στην αρίθµηση των
παραστατικών, επιτρέποντας απεριόριστο αριθµό σειρών κατά τύπο παραστατικού
και αναθέτοντας µοναδικό ενδοεταιρικό αριθµό σε επίπεδο οικονοµικής χρήσης. Ο
υπολογισµός των προβλέψεων για εκκρεµή παραστατικά γίνεται µε αυτόµατο τρόπο,
όπως επίσης και ο αντιλογισµός τους όταν λήξει η εκκρεµότητά τους.
Με τη ∆ιαχείριση Παραλαβών επιτυγχάνεται η σωστή ενηµέρωση του
αποθέµατος βάσει των ποσοτήτων που καταµετρήθηκαν, ο έλεγχος των παραδόσεων
των προµηθευτών και η άµεση λήψη διορθωτικών αποφάσεων είτε εφαρµόζοντας
αυτόµατα την πολιτική της επιχείρησης είτε δρώντας κατά περίπτωση. Το
υποσύστηµα διαχείρισης παραλαβών παρέχει µεταξύ άλλων δυνατότητες για
δηµιουργία του συνοδευτικού παραστατικού του προµηθευτή µε βάση τα στοιχεία
που καταγράφηκαν κατά την παραλαβή, άµεσο εντοπισµό προβληµάτων στην
παραλαβή και αυτόµατη τακτοποίηση των προβληµάτων της παραλαβής κατά την
οριστικοποίηση της. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αναστολής των πληρωµών που
αφορούν σε προβληµατικές παραλαβές, έκδοση εντολών τοποθέτησης στην αποθήκη
των παραληφθέντων ειδών και έλεγχος των προµηθευτών ως προς την τήρηση των
συµφωνηµένων τιµών.
Με τις Αιτήσεις Προµήθειας καταγράφονται οι ανάγκες σε αναλώσιµα, έξοδα,
υπηρεσίες και πάγια, καθώς επίσης και οι ανάγκες σε Α’ και Β’ ύλες, υλικά
συσκευασίας και εµπορεύµατα. Οι ανάγκες καταχωρούνται σε επιχειρησιακό επίπεδο,
ανά υποκατάστηµα ή οργανωτική µονάδα και µπορούν να διαφοροποιηθούν ως προς
τα είδη ή τις κατηγορίες των ειδών που περιλαµβάνονται σε αυτές. Οι αιτήσεις
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προµήθειας ανατίθενται σε εξουσιοδοτηµένους υπεύθυνους αγοράς, οι οποίοι έχουν
τη δυνατότητα να ελέγχουν, να συµπληρώνουν και να επαναπροσδιορίζουν τους
κωδικούς των ειδών και των παγίων που αιτούνται οι χρήστες. Οι υπεύθυνοι µπορούν
επίσης να µεταβάλουν τις ποσότητες εξυπηρέτησης και τις ηµεροµηνίες παράδοσης
µε ταυτόχρονη διατήρηση των αρχικών ποσοτήτων και ηµεροµηνιών. Η εξυπηρέτηση
των αναγκών µπορεί να είναι µερική ή ολική µέσω του διαθέσιµου αποθέµατος, ενώ
µπορούν να ενταχθούν σε Πλάνα Προµηθειών για µαζική επεξεργασία και αγορά. Η
επιλογή του προµηθευτή γίνεται µεταξύ του κύριου προµηθευτή, του προµηθευτή
τελευταίας αγοράς και των προµηθευτών µε τους οποίους υπάρχουν ενεργές
συµβάσεις. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής προµηθευτή από τον
υπεύθυνο αγοράς, καταγράφοντας ταυτόχρονα στο σύστηµα την προσφορά του
προµηθευτή.
Για τη ∆ιαχείριση Ειδών το Singular Enterprise αναθέτει 30ψήφιους
αλφαριθµητικούς κωδικούς, οι οποίοι µπορεί να µεταβάλλονται οποιαδήποτε χρονική
στιγµή µέσα στη χρήση, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει κινήσεις ή όχι για το
συγκεκριµένο είδος. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ορισµού εναλλακτικών
κωδικών για τους οποίους µπορεί να γίνει και αυτόµατος έλεγχος ορθότητας. Η
εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα ορισµού πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων, µε
διαφορετικές τιµές για το κάθε είδος, ανάλογα µε την τοποθεσία και τη χρονική
περίοδο. ∆ιαφορετικές µπορούν να είναι οι τιµές πώλησης και ανάλογα µε την
ποσότητα που προµηθεύεται κάποιος πελάτης. Μέσω της εφαρµογής γίνεται
παρακολούθηση της εκπτωτικής πολιτικής ειδών για είδη και πελάτες που ανήκουν
σε συγκεκριµένες ζώνες, ενώ παρακολουθείται η πολιτική προµηθειών για είδη και
πωλητές.
Τα υπόλοιπα των ειδών µπορούν να αποτιµηθούν µε πολλαπλούς τρόπους όπως
τελευταία τιµή, µέση τιµή, FIFO, LIFO, τυπικό κόστος, ΜΣΤΚ, παρέχοντας τη
δυνατότητα εφαρµογής διαφορετικής µεθόδου αποτίµησης ανά αποθηκευτικό χώρο.
Σε κάθε είδος µπορούν να οριστούν µέχρι 7 προσδιοριστικά χαρακτηριστικά όπως
χρώµα, µέγεθος, ποιότητα, ενώ µπορούν να οριστούν πρότυπα προσδιοριστικών
χαρακτηρισµών στα οποία κατά την ένταξή τους τα διάφορα είδη κληρονοµούν
αυτόµατα τα χαρακτηριστικά τους. ∆ίνεται τέλος η δυνατότητα διαχείρισης Brand.
Ως Brand ορίζεται µία κατηγορία προϊόντων, γνωστά στην αγορά µε το ίδιο λογότυπο
για τα οποία η επιχείρηση µπορεί να απαιτεί ξεχωριστή χρηµατοοικονοµική
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παρακολούθηση. Πολλές από τις αναφορές µπορούν να γίνουν ανά Brand, ενώ µε τον
ίδιο τρόπο µπορούν να παρακολουθούνται τα υπόλοιπα των πελατών.
Η εφαρµογή ∆ιαχείριση Παραστατικών Αποθήκης επιτρέπει τη διαχείριση όλων
των παραστατικών που αφορούν είδη και δεν σχετίζονται µε συναλλαγές πώλησης ή
αγοράς όπως παραστατικά ενδοδιακινήσεων, παραστατικά κόστους, καταστροφές,
κλπ. Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή επιτρέπει την καταχώρηση, µεταβολή και
διαγραφή πρόχειρων παραστατικών, την έκδοση παραστατικών σε προτυπωµένο
χαρτί, την αντιγραφή ενός παραστατικού σε ένα άλλο ίδιου ή διαφορετικού τύπου και
την κατάταξη των παραστατικών σε οµάδες, για την εύκολη παραγωγή των σχετικών
αναφορών.
Η εφαρµογή της Εσωλογιστικής Κοστολόγησης Παραγωγής δίνει τη δυνατότητα
πλήρους ισοζύγισης της µάζας των πρώτων υλών µε εκείνη των παραγόµενων
προϊόντων σύµφωνα µε τις πρότυπες συνταγές, ενώ γίνεται επιµερισµός του κόστους
µισθοδοσίας καθώς και των γενικών βιοµηχανικών εξόδων στα παραχθέντα προϊόντα.
Η εφαρµογή δηµιουργεί κινήσεις καταλογισµού κόστους στην αποθήκη µέσω των
οποίων εκτυπώνεται το βιβλίο αποθήκης µε τις ανάλογες στήλες και ενηµερώνεται
συγκεντρωτικά η αναλυτική λογιστική. Τέλος, η εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα
εκτύπωσης των θεωρηµένων βιβλίων των Τεχνικών Προδιαγραφών και της
Παραγωγής Κοστολογίου.
Με την εφαρµογή Απογραφή Αποθηκών το Singular Enterprise υποστηρίζει τη
φυσική απογραφή των αποθεµάτων, δηλαδή την καταµέτρησή τους µε στόχο τη
συµµόρφωση του διαµορφούµενου αποθέµατος µε το πραγµατικό. Η διαδικασία της
φυσικής απογραφής είναι ιδιαίτερα κρίσιµη και µπορεί να επαναλαµβάνεται αρκετές
φορές κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα µε την κινητικότητα και την αξία των
ειδών. Το Singular Enterprise υποστηρίζει την καταγραφή των αποθεµάτων
συγκεντρωτικά ή αναλυτικά για κάθε στοιχείο στο οποίο αναλύει την πληροφορία της
αποθήκης µία επιχείρηση, ενώ επιτρέπει πολλαπλές µετρήσεις των αποθεµάτων και
σύγκριση των µετρήσεων για επεξεργασία µόνο των ειδών των οποίων οι µετρήσεις
παρουσιάζουν διαφορά. Η εφαρµογή υποστηρίζει επίσης τη δηµιουργία κατάλληλων
διορθωτικών κινήσεων µε στόχο την τακτοποίηση των ελλειµµάτων ή πλεονασµάτων
ή τη µετακίνηση των ειδών σε διαφορετικά σηµεία της αποθήκης. Η καταµέτρηση και
εισαγωγή µπορεί να γίνει µέσω RF τερµατικών.
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Οικονοµική ∆ιαχείριση
Στην Οικονοµική ∆ιαχείριση του Singular Enterprise περιέχεται ένα σύνολο
εφαρµογών, κάθε µία από τις οποίες εξυπηρετεί συγκεκριµένη οµάδα αναγκών. Το
υποσύστηµα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής συµµορφώνεται µε όσα
επιβάλλονται από τον νόµο, ενώ διαχειρίζεται όλους τους τύπους λογαριασµών του
λογιστικού σχεδίου όπως το Ενεργητικό, το Παθητικό, Αποτελέσµατα Χρήσης κλπ.
Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης πολλών
λογιστικών σχεδίων, καθώς και τη σύνδεση λογαριασµών του λογιστικού σχεδίου µε
κάποιον αριθµό λογαριασµού τραπέζης ή µε κάποιον συναλλασσόµενο της
επιχείρησης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα καταχώρησης κινήσεων που δεν
επηρεάζουν το λογιστικό αποτέλεσµα και χρησιµοποιούνται σε οικονοµικές
αναφορές,

ενώ

µπορούν

να

δηµιουργηθούν

εκτυπώσεις

ισολογισµού

και

αποτελεσµάτων χρήσης σε δηµοσιεύσιµη µορφή µε χρήση λογιστικού φύλλου. Τέλος,
µπορούν να εκτυπωθούν οι χρηµατικές ροές (cash flow) λαµβάνοντας υπόψη κινήσεις
που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Εµπορική ∆ιαχείριση σε συνδυασµό µε κινήσεις
που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Οικονοµική ∆ιαχείριση (λογιστική).
Το υποσύστηµα ∆ιαχείριση Συναλλασσοµένων δίνει τη δυνατότητα σε µία
επιχείρηση να παρακολουθεί τα χρεωπιστωτικά υπόλοιπα των συναλλασοµένων της
και να αντλεί στατιστικά ή αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε το ύψος των συναλλαγών
τους. Στο σύστηµα καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία του συναλλασσοµένου, ο
οποίος χαρακτηρίζεται σαν πελάτης ή/και προµηθευτής και µπορεί να συνδεθεί µε
κάποιο λογαριασµό του λογιστικού σχεδίου. Το κύκλωµα συναλλασσοµένων παρέχει
τη δυνατότητα ενιαίας παρακολούθησης των πελατών, των προµηθευτών και των
λοιπών συναλλασσοµένων της επιχείρησης. Οι συναλλασσόµενοι κατατάσσονται σε
κατηγορίες µε δενδρική δοµή για τη δηµιουργία συγκεντρωτικών καταστάσεων (π.χ.
κατά

γεωγραφική

κατανοµή,

µέγεθος

επιχείρησης

κλπ).

Τα

ΑΦΜ

των

συναλλασσοµένων ελέγχονται ως προς την ορθότητά και τη µοναδικότητά τους,
ανάλογα µε τη χώρα από την οποία προέρχονται και τον αλγόριθµο που χρησιµοποιεί
η χώρα αυτή.
Το κύκλωµα των Πελατών αναθέτει 20ψήφιο αλφαριθµητικό κωδικό σε κάθε
πελάτη, ο οποίος µπορεί να µεταβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγµή µέσα στη
χρήση. Για τον κάθε πελάτη µπορεί να οριστεί συγκεκριµένο πλαφόν υπολοίπου
βάσει του οποίου να γίνεται έλεγχος κατά την τιµολόγηση. Ο έλεγχος µπορεί να
ρυθµιστεί ώστε να είναι ανενεργός, προειδοποιητικός ή απαγορευτικός. Η εφαρµογή
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δίνει τη δυνατότητα ορισµού πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης σε πολλαπλά
επίπεδα και ανάθεσης των πιστωτικών πολιτικών στους πελάτες. Τα πρότυπα
πιστωτικών πολιτικών µπορούν να περιλαµβάνουν πολλαπλές δικλείδες ελέγχου και
ορίων (πλαφόν) σε παραµέτρους της πιστωτικής πολιτικής όπως λογιστικό υπόλοιπο,
πραγµατικό υπόλοιπο, πραγµατικές και συµφωνηθείσες µέρες αποπληρωµής καθώς
και συνδυασµούς αυτών. Η ιστορία των επισφαλών απαιτήσεων των πελατών
καταγράφεται µε αυτόµατο τρόπο, ενώ η πιστοληπτική τους ικανότητα βαθµολογείται
µε βαθµούς ποινής. Στην αποπληρωµή του υπολοίπου µπορεί να οριστεί ποσοστό
έκπτωσης καθώς και συµφωνία αποπληρωµής. Για κάθε συµφωνία αποπληρωµής ο
χρήστης µπορεί να ορίσει την προθεσµία καθώς και το ποσοστό της οφειλής που θα
αποπληρωθεί (π.χ. σε 20 ηµέρες το 60% και σε 50 ηµέρες το υπόλοιπο 40%). Όλες οι
συναλλαγές µπορούν να καταγραφούν ανά υποκατάστηµα πελάτη. Η πληροφορία
αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παρακολούθηση της οικονοµικής
δραστηριότητας ανά υποκατάστηµα και για τη δηµιουργία αντίστοιχων αναφορών.
Στο υποσύστηµα της Εµπορικής Πολιτικής Πελατών δηλώνεται το σύνολο των
κανόνων που ορίζουν την τιµή, την έκπτωση και τον τρόπο αποπληρωµής των ειδών
που εµπορεύεται η επιχείρηση. Η εµπορική πολιτική διακρίνεται στις εξής ενότητες:
•

Τιµολογιακή πολιτική: Στην τιµολογιακή πολιτική περιλαµβάνονται οι
εργασίες µαζικής ανάθεσης τιµών, οι οποίες ανατίθενται για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα, σε κατηγορίες πελατών σε συνδυασµό µε διάφορα είδη,
σε κατηγορίες πελατών σε συνδυασµό µε κατηγορίες ειδών, σε
συγκεκριµένους πελάτες και κατηγορίες ειδών, σε είδη και πελάτες.

•

Εκπτωτική πολιτική: ∆ίνεται η δυνατότητα επιπλέον εκπτώσεων οι
οποίες µπορούν να οριστούν ως ποσοστά, αξίες, µε αξιακή ή ποσοτική
κλίµακα σε στάδια ή στο σύνολο του ποσού. Οι εκπτώσεις µπορεί να
διαφοροποιούνται βάσει της χρονικής περιόδου, του αποθηκευτικού
χώρου και του τρόπου πληρωµής, ενώ µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ
τους και να εφαρµοστούς µε συγκεκριµένη προτεραιότητα την οποία
δηλώνει ο χρήστης.

•

Πιστωτική πολιτική: Ως πιστωτική πολιτική ορίζεται το πώς, πόσο και
πότε πληρώνει ο πελάτης την επιχείρηση. Συµφωνίες αποπληρωµής
ανατίθενται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σε κατηγορίες πελατών
σε συνδυασµό µε τα είδη, σε κατηγορίες πελατών και κατηγορίες ειδών,
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σε είδη και πελάτες. Σε κάθε συµφωνία αποπληρωµής ορίζονται επιπλέον
οι ηµέρες αποδοχής χρέωσης και ο τρόπος είσπραξης. Ο υπολογισµός των
ηµεροµηνιών αποδοχής γίνεται βάσει της ηµεροµηνίας παραγγελίας,
αποστολής, χρέωσης ή ορίζεται απευθείας από τον χρήστη.
•

∆ιαχείριση Συµβάσεων Πελατών: Σε κάθε σύµβαση καταγράφονται τα
είδη, µε ποσότητα και τιµή συµφωνίας, καθώς και ο τρόπος ελέγχου του
υπολοίπου εκτέλεσης. Κάθε σύµβαση µπορεί να τιµολογηθεί αυτόνοµα ή
να συνδεθεί προαιρετικά µε εµπορική πολιτική. Η τήρηση της πολιτικής
µέσω σύµβασης µπορεί να είναι προτεινόµενη ή δεσµευτική. Η
παρακολούθηση των συµβάσεων πραγµατοποιείται µέσα από ένα σύνολο
προβολών και εκτυπώσεων, ελέγχοντας τα υπόλοιπα, τις τιµές, την
τήρηση της εµπορικής πολιτικής, το µικτό κέρδος ανά είδος και σύµβαση
κλπ.

•

Συµφωνίες Απολογιστικών Εκπτώσεων Πελατών: Παρακολουθούνται
οι συµφωνίες της επιχείρησης µε τον κάθε πελάτη για την παροχή
πρόσθετων απολογιστικών εκπτώσεων σε περίπτωση επίτευξης των
προκαθορισµένων στόχων της συµφωνίας (ποσοτικών ή αξιακών). Η
καταγραφή των απολογιστικών εκπτωτικών συµφωνιών µε τους πελάτες
γίνεται µε τον ορισµό του χρονικού διαστήµατος ισχύος και απόδοσης
καθώς και µε τον ορισµό του τρόπου απόδοσης. Κατά την καταγραφή
προσδιορίζονται οι στόχοι σε συγκεκριµένα είδη, κατηγορίες ειδών ή νέα
είδη, µε την κάλυψη των οποίων θα ενεργοποιηθούν οι συµφωνίες. Με
βάση το ποσοστό µη επίτευξης συγκεκριµένων στόχων µπορεί να
ενεργοποιηθεί

αυτόµατη

µείωση

της

εκπτωτικής

δυνατότητας

συγκεκριµένου πελάτη.
Το κύκλωµα των Προµηθευτών παρέχει αντίστοιχη λειτουργικότητα µε το
κύκλωµα των Πελατών. Έτσι, αναθέτει 20ψήφιο αλφαριθµητικό κωδικό σε κάθε
προµηθευτή, ο οποίος µπορεί να µεταβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγµή µέσα στη
χρήση. Για τον κάθε προµηθευτή ορίζεται συγκεκριµένο πλαφόν υπολοίπου βάσει
του οποίου γίνεται έλεγχος κατά την τιµολόγηση. Ο έλεγχος µπορεί να ρυθµιστεί
ώστε να είναι ανενεργός, προειδοποιητικός ή απαγορευτικός. Η εφαρµογή δίνει τη
δυνατότητα ορισµού εκπτωτικής πολιτικής προµηθευτών σε πολλαπλά επίπεδα και
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ανάθεσης των πολιτικών αυτών στους προµηθευτές. Για κάθε συµφωνία
αποπληρωµής ο χρήστης µπορεί να ορίσει την προθεσµία καθώς και το ποσοστό της
οφειλής που θα αποπληρωθεί (π.χ. σε 20 ηµέρες το 60% και σε 50 ηµέρες το
υπόλοιπο 40%). Για κάθε προµηθευτή υπάρχει η δυνατότητα ορισµού αντιπροσώπου
µέσω του οποίου γίνονται οι αγορές, ενώ ορίζονται τα είδη που αγοράζονται ή θα
αγοραστούν από προµηθευτές ή δυνητικούς προµηθευτές. Τα είδη αυτά
αντιστοιχίζονται µε είδη αποθήκης, λογαριασµούς λογιστικής ή κατηγορίες παγίων.
Για κάθε είδος προµηθευτή ορίζεται η εµπορική πολιτική που έχει συµφωνήσει η
επιχείρηση µε τον προµηθευτή.
Η Εµπορική Πολιτική Προµηθευτών περιλαµβάνει το σύνολο των κανόνων που
ορίζουν την τιµή, την έκπτωση και τον τρόπο αποπληρωµής των ειδών που
προµηθεύεται η επιχείρηση και διακρίνεται στις εξής επί µέρους πολιτικές,
αντίστοιχα µε την εµπορική πολιτική πελατών:
•

Τιµολογιακή Πολιτική: Κάθε πολιτική αφορά σε έναν προµηθευτή και
ανατίθεται σε είδη που παρέχει ο συγκεκριµένος προµηθευτής. Οι τιµές
χαρακτηρίζονται ως συµφωνηθείσες ή ενδεικτικές. Ενώ οι συµφωνηθείσες
τιµές προτείνονται στα παραστατικά του προµηθευτή, οι ενδεικτικές
χρησιµοποιούνται για µη οριστικοποιηµένους τιµοκαταλόγους.

•

Εκπτωτική Πολιτική: Επιπλέον εκπτώσεις µπορούν να οριστούν ως
ποσοστά ή αξίες µε αντίστοιχες κλίµακες (ποσοτικές ή αξιακές) και
εφαρµόζονται σταδιακά ή στο σύνολο. Οι εκπτώσεις µπορεί να
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη χρονική περίοδο, τον αποθηκευτικό
χώρο και τον τρόπο πληρωµής, ενώ µπορούν να εφαρµοστούν σε επίπεδο
γραµµής είδους, στο σύνολο κάθε συναλλαγής ή στο σύνολο γκάµας
ειδών.

•

Πιστωτική Πολιτική: Ορίζεται ανά προµηθευτή, κατηγορία είδους
προµηθευτή και είδος προµηθευτή.

•

∆ιαχείριση

Συµβάσεων

Προµηθευτή:

Οι

συµβάσεις

αφορούν

συγκεκριµένο προµηθευτή και τα είδη που αυτός παρέχει.
•

Συµφωνίες Απολογιστικών Εκπτώσεων Προµηθευτών: Αντίστοιχα µε το
κύκλωµα των πελατών, υπάρχει και στο κύκλωµα των προµηθευτών
δυνατότητα παρακολούθησης των συµφωνιών µε τον κάθε προµηθευτή
για την παροχή πρόσθετων απολογιστικών εκπτώσεων σε περίπτωση που
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επιτευχθούν οι στόχοι της συµφωνίας (ποσοτικοί ή αξιακοί) µέσα σε
ορισµένο χρονικό διάστηµα.
Μέσω της εφαρµογής ∆ιαχείριση Αξιογράφων τηρούνται όλα τα βασικά
στοιχεία των αξιογράφων µιας επιχείρησης καθώς και τα στοιχεία του εκδότη, του
δικαιούχου και του τριτεγγυητή (εάν υπάρχει). Από την εφαρµογή αυτή γίνεται η
διαχείριση και έκδοση όλων των τύπων αξιογράφων όπως επιταγές, γραµµάτια,
συναλλαγµατικές, ενώ παρακολουθούνται τα αξιόγραφα σε όλα τα στάδια και
καταστάσεις στις οποίες µπορούν να περιέλθουν (στο χαρτοφυλάκιο, στην τράπεζα
για προεξόφληση, διαµαρτυρηµένα, επίδικα, µεταβιβασµένα σε προµηθευτή κλπ).
Μέσω του κυκλώµατος παρακολουθούνται επίσης τα µπλοκ επιταγών της εταιρίας
και εκτυπώνονται τα πληρωτέα αξιόγραφα κάθε µπλοκ σε ειδικά προτυπωµένα
έντυπα, ενώ εκτυπώνονται όλες οι απαραίτητες καταστάσεις.
Η εφαρµογή Χρηµατοοικονοµικά Παραστατικά υποστηρίζει τη διαχείριση
παραστατικών για συναλλαγές οι οποίες δεν αφορούν αγορά ή πώληση, όπως
ταµειακές κινήσεις, κινήσεις δαπανών, αξιογράφων κλπ. Το σύστηµα δίνει τη
δυνατότητα

καταχώρησης,

µεταβολής

και

διαγραφής

πρόχειρων

χρηµατοοικονοµικών παραστατικών, τα οποία κατατάσσονται σε οµάδες για την
εύκολη παραγωγή των σχετικών αναφορών. Τα παραστατικά µπορούν να
ενηµερωθούν

και

να

εκδοθούν

µαζικά

σε

προτυπωµένο

χαρτί,

ενώ

πραγµατοποιούνται παράλληλα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι (όριο πίστωσης,
υπολοίπου κλπ). Τέλος, παράγονται όλες οι απαιτούµενες αναφορές που
διευκολύνουν τον έλεγχο των καταχωρηµένων παραστατικών καθώς και όλες οι
αναφορές που απαιτεί ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.
Η εφαρµογή ∆ιαχείριση Οριζόµενων Οικονοµικών Ιεραρχιών παρέχει τη
δυνατότητα αποτύπωσης και παρουσίασης όλων των οικονοµικών δεδοµένων µιας
επιχείρησης σε οριζόµενες οικονοµικές ιεραρχίες, όπως εκµεταλλεύσεις και κέντρα
κόστους-κέρδους, καθώς και συνδυασµού αυτών, πέρα της απλής λογιστικής.
Συγκεκριµένα, επιτρέπει τον ορισµό πέντε δενδρικών οικονοµικών ιεραρχιών, σε
συνδυασµούς στοιχείων των οποίων µπορούν να αναλυθούν τα ποσά κάθε γραµµής
ενός παραστατικού. Το σύστηµα προτείνει αυτόµατα τέτοιους συνδυασµούς ανάλογα
µε τις οντότητες που συµµετέχουν σε κάθε γραµµή του παραστατικού (πελάτες,
προµηθευτές, είδη, πωλητές, λογαριασµοί) και τις προτεραιότητες που έχουν οριστεί.
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Η συνολική αξία κάθε παραστατικού επιµερίζεται στους συνδυασµούς των στοιχείων
των οικονοµικών ιεραρχιών των γραµµών του παραστατικού.
Η

εφαρµογή

Προγραµµατισµός

Πληρωµών

παρέχει

τη

δυνατότητα

προγραµµατισµού της αποπληρωµής των υποχρεώσεων της επιχείρησης µε βάση τη
διαθέσιµη ταµειακή της ρευστότητα. Το σύστηµα δηµιουργεί αυτόµατα και
προοδευτικά προτάσεις πληρωµών βάσει των ληξιπρόθεσµων ή µη υποχρεώσεών της
επιχείρησης, οι οποίες επιλέγονται δυναµικά µέσω πολλαπλών κριτηρίων. Για την
αποπληρωµή των υποχρεώσεων παρέχεται η δυνατότητα αυτόµατης εφαρµογής των
προκαθορισµένων συµφωνιών όπως αυτές αποτυπώνονται στα παραστατικά αγορών
αλλά και η δυνατότητα τροποποίησης αυτών. Η αποπληρωµή µπορεί να γίνεται µε
µετρητά (επιταγή ηµέρας), µε αξιόγραφα ή µέσω τραπεζών µε εντολές πληρωµής.
Υποχρεώσεις µε διαφορετικές ηµεροµηνίες λήξης µπορούν να συγκεντρώνονται σε
ένα αξιόγραφο ανά προµηθευτή, του οποίου η ηµεροµηνία λήξης µπορεί να είναι ο
µέσος όρος των ηµεροµηνιών, η µικρότερη, η µεγαλύτερη ή να ορίζεται από τον
χρήστη. Το σύστηµα περιλαµβάνει, τέλος, µηχανισµό έγκρισης των πληρωµών από
εξουσιοδοτηµένους χρήστες.
Η εφαρµογή ∆ιαχείριση Απαιτήσεων δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των
απαιτήσεων των πελατών της επιχείρησης είτε αυτές αφορούν ανοικτές χρεώσεις είτε
αφορούν αξιόγραφα. Οι πραγµατικές ηµέρες αποπληρωµής των απαιτήσεων
αναπροσαρµόζονται και παρακολουθούνται βάσει των συνεννοήσεων και συµφωνιών
µε τους πελάτες στα πλαίσια της καθηµερινής λειτουργίας της επιχείρησης. Οι
πολιτικές απαιτήσεων καταγράφονται στο σύστηµα, ενώ ορίζονται οι καταστάσεις
στις οποίες µπορεί να περιέλθει µία απαίτηση και οι τύποι ενεργειών που εκτελούνται
σε καθηµερινή βάση για την παρακολούθηση των αλλαγών των ηµεροµηνιών λήξης ή
άλλων στοιχείων των απαιτήσεων. Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να εκτυπώνει
αυτόµατα προκαθορισµένες επιστολές για το σύνολο των απαιτήσεων των πελατών,
ενώ επιτρέπει την παρακολούθηση των απαιτήσεων µέσω ιστορικών στοιχείων και µε
τη βοήθεια κατάλληλων εκτυπώσεων.
Οι

συναλλασσόµενοι

(και

κατά

συνέπεια

οι

πελάτες)

µπορούν

να

χαρακτηριστούν ως προς την πιστοληπτική τους ικανότητα, προσθέτοντας βαθµούς
ποινής έπειτα από ανάλογες κινήσεις (π.χ. διαµαρτυρηµένα γραµµάτια, καθυστέρηση
στις εξοφλήσεις, υπέρβαση υπολοίπου πάνω από ένα όριο κλπ). Η εφαρµογή ελέγχει
την υπέρβαση των ορίων σε συγκεκριµένα στοιχεία κάθε πελάτη όπως: το υπόλοιπο,
τα αξιόγραφα ίδιας έκδοσης, τα αξιόγραφα τρίτων, το σύνολο των αξιογράφων, τις
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συµφωνηθείσες ηµέρες αποπληρωµής, τις πραγµατικές µέρες αποπληρωµής, τις
ηµέρες αποπληρωµής ανοικτών υπολοίπων λαµβάνοντας υπόψη και τις πραγµατικές
µέρες αποπληρωµής. Για κάθε τύπο ελέγχου υπάρχει ένα όριο (πλαφόν) καθώς και
ένα ποσοστό επιτρεπόµενης απόκλισης, ενώ ορίζεται ένα ακόµη ποσοστό το οποίο αν
ξεπεραστεί δίνονται στον πελάτη βαθµοί ποινής.
Μέσω του κυκλώµατος Οικονοµικές Καταστάσεις παρέχεται στην επιχείρηση η
δυνατότητα σχεδιασµού του ισολογισµού της, της φορολογικής δήλωσης και πολλών
άλλων οικονοµικών καταστάσεων, τα δεδοµένα των οποίων προέρχονται από τα
στοιχεία που είναι καταχωρηµένα στην εφαρµογή. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατό να
µεταφερθούν σε EXCEL αρχεία, από όπου ο χρήστης µπορεί να τα εκτυπώσει και να
τα επεξεργαστεί. Τέλος, µε την εφαρµογή Χρηµατοροές το σύστηµα ενηµερώνει τον
χρήστη σχετικά µε τη ρευστότητα της επιχείρησης, ενώ παρέχει πληροφόρηση για τις
κινήσεις των πελατών, προµηθευτών και λογαριασµών.

Λοιπά Υποσυστήµατα
Το υποσύστηµα ∆ιαχείριση Παγίων έχει ως σκοπό την καταγραφή και τον έλεγχο
εγγράφων και οικονοµικών δραστηριοτήτων σχετικών µε τα πάγια στοιχεία της
επιχείρησης. Μέσω του συστήµατος παρέχονται δυνατότητες ανάπτυξης πολιτικών
και διαδικασιών διαχείρισης παγίων, κατηγοριοποίηση, κεφαλαιοποίηση και
εγγραφές παγίων στοιχείων για διαχειριστικούς και φορολογικούς σκοπούς. Η
εφαρµογή υπολογίζει µε αυτόµατο τρόπο τις αποσβέσεις και εγγράφει τις σχετικές
κινήσεις απευθείας στη Γενική Λογιστική. Το µητρώο των παγίων και οι ιστορικές
αποσβέσεις τηρούνται µε πλήρη ιστορικότητα.
Το υποσύστηµα ∆ιαχείριση Προϋπολογισµών αποτελείται από τις εφαρµογές
Οικονοµικός Προϋπολογισµός και Προϋπολογισµός Πωλήσεων, των οποίων σκοπός
είναι να προβλέψουν τη µελλοντική οικονοµική θέση και τα έσοδα σε µία
καθορισµένη χρονική περίοδο αντίστοιχα. Ο Οικονοµικός Προϋπολογισµός στο
Singular Enterprise δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών σεναρίων
προϋπολογισµού, προειδοποιεί έγκαιρα για τις αποκλίσεις έναντι των προβλέψεων,
ενώ δίνει επίσης τη δυνατότητα αναθεώρησης µε ταυτόχρονη διατήρηση ιστορικού
των αναθεωρήσεων αυτών. Η εφαρµογή εκδίδει κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
ανά κατηγορία εισόδου, ανά κέντρο κέρδους και συνολικά της επιχείρησης, ενώ
εκδίδει προϋπολογιστικό ισολογισµό και ταµειακό πρόγραµµα.
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Ο Προϋπολογισµός Πωλήσεων του Singular Enterprise διευκολύνει τις
επιχειρήσεις στην κατάστρωση και την παρακολούθηση πολυδιάστατων πλάνων
πωλήσεων σε πολλαπλά σενάρια. Οι προβλέψεις δηµιουργούνται σε διάφορα
επίπεδα, είτε µε χειροκίνητη καταχώρηση, είτε µε δηµιουργία προβλέψεων από
προηγούµενο έτος καθορίζοντας συγκεκριµένα ποσοστά µεταβολής επί των
πραγµατικών ή των προβλέψεων. Η εφαρµογή παρέχει µεταξύ άλλων τη δυνατότητα
εξαγωγής των προβλέψεων στο Excel και αυτόµατη εισαγωγή των επεξεργασµένων
στοιχείων στην εφαρµογή. Οι πραγµατικές πωλήσεις συλλέγονται από στοιχεία
προγενέστερων περιόδων και συγκρίνονται τα προϋπολογιστικά µε τα πραγµατικά
στοιχεία. Σε περιπτώσεις αποκλίσεων αναθεωρούνται οι αρχικές προβλέψεις και
συγκρίνονται τα αναθεωρηµένα ποσά µε το αρχικό σχέδιο και τα πραγµατικά
στοιχεία.

Στην

παρακολούθηση

του

προϋπολογισµού

χρησιµοποιούνται

πολυδιάστατες αναφορές οι οποίες λαµβάνονται σε οποιαδήποτε περίοδο της
οικονοµικής χρήσης σε συνδυασµό µε τα πραγµατικά ποσά.
Το υποσύστηµα Singular Enterprise / MIS δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης ήδη
έτοιµων στατιστικών καταστάσεων ή δηµιουργία νέων καταστάσεων κατά απαίτηση.
Το υποσύστηµα αυτό βασίζεται σε πολλαπλά εργαλεία αναφορών (reporting tools)
(Crystal Reports, Sen SRG και OLAP), τα οποία έχουν ενσωµατωθεί στην εφαρµογή
και προσφέρουν δυνατότητες που ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία µε τις αναφορές
που παράγει εγγενώς η εφαρµογή. Συγκεντρωτικά δεδοµένα που αφορούν στις
διάφορες εκτυπώσεις µεταφέρονται σε πίνακες συλλογής αριθµητικών δεδοµένων
(data warehouses), ώστε κατά τη δηµιουργία νέων εκτυπώσεων τα δεδοµένα να
αντλούνται από τους πίνακες αυτούς και να µην επιβαρύνεται η εφαρµογή. Η
ενηµέρωση αυτή γίνεται αυτόµατα µε χρονοπρογραµµατισµό κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα που ορίζονται από τον διαχειριστή (π.χ. κάθε βράδυ). Κατά τη
δηµιουργία εκτύπωσης καταστάσεων από κάποιον χρήση, τα αποτελέσµατα µπορούν
να αποθηκεύονται και να γίνονται διαθέσιµα στους υπόλοιπους χρήστες χωρίς να
απαιτείται επαναϋπολογισµός τους. Στις εκτυπώσεις υπάρχει δυνατότητα drill-down
ώστε να εµφανίζονται στοιχεία από τους πίνακες µε τα αναλυτικά δεδοµένα για κάθε
γραµµή της εκτύπωσης.
Μέσα από το Singular Enterprise / MIS προσφέρεται το εργαλείο δηµιουργίας
αναφορών και εκτυπώσεων SEN Report Generator (SRG). Η χρήση του δεν απαιτεί
γνώση της δοµής των πινάκων του συστήµατος αλλά ούτε της γλώσσας SQL, ενώ η
λειτουργία του βασίζεται σε πλήρως κατανοητές στον χρήστη οντότητες, οι οποίες
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περιέχουν τόσο πληροφορίες από τον αντίστοιχο πίνακα όσο και οικονοµικά στοιχεία
από άλλους πίνακες της βάσης δεδοµένων. Για παράδειγµα, η οντότητα Πελάτες
περιέχει εκτός από τα πληροφοριακά στοιχεία του πελάτη και οικονοµικά στοιχεία
όπως χρέωση, πίστωση, υπόλοιπο, τζίρο ανά περίοδο κλπ. Το SRG επιτρέπει στον
χρήστη να διαµορφώσει την αναφορά επιλέγοντας τα πεδία που θα εµφανιστούν και
τον τρόπο εµφάνισης, ενώ τα αποτελέσµατα είναι εξαγώγιµα σε αρχεία Excel, HTML
κλπ. Το σύστηµα τέλος παρέχει µέσω της εφαρµογής Πολυδιάστατες Αναφορές τη
δυνατότητα δηµιουργίας αντίστοιχων αναφορών καθώς και την τροποποίηση των ήδη
δηµιουργηµένων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες.
Το υποσύστηµα Εφοδιαστική ∆ιαχείριση Αποθηκών έχει ως στόχο την
ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των αποθεµάτων µέσω της βέλτιστης
αξιοποίησης των αποθηκευτικών χώρων, της ελαχιστοποίησης των κινήσεων µε
βελτιστοποίηση των διαδροµών και της ελαχιστοποίησης των σφαλµάτων. Μέσω του
υποσυστήµατος αυτού είναι δυνατή η παρακολούθηση των ειδών σε πολλαπλά
επίπεδα (κατηγορίες, φορολογικό είδος, αναλυτικό είδος), ενώ πολλαπλά είναι και τα
επίπεδα των συσκευασιών που υποστηρίζονται για κάθε επίπεδο του είδους. Για
παράδειγµα το είδος αποθηκεύεται σε παλέτα, η οποία περιέχει κιβώτια, κάθε ένα από
τα οποία περιέχει δέµατα και τέλος το κάθε δέµα περιέχει τεµάχια. Οι σειριακοί
αριθµοί υποστηρίζουν παραµετρικά οριζόµενη µορφή, ενώ για την ανάγνωσή τους
υποστηρίζονται όλες οι διεθνώς αναγνωρισµένες κωδικοποιήσεις γραµµωτού κώδικα.
Το σύστηµα υποστηρίζει επίσης την γραφική σχεδίαση και τρισδιάστατη απεικόνιση
των φυσικών χώρων αποθήκευση, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ανεξάρτητης
διαχείρισης των φυσικών χώρων από τις λογιστικές αποθήκες.
Στο υποσύστηµα Εφοδιαστική ∆ιαχείριση Αποθηκών έχουν ενσωµατωθεί
αλγόριθµοι αυτοµατοποίησης λειτουργιών, οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη τα
αποθηκευτικά χαρακτηριστικά των ειδών και τους περιορισµούς των θέσεων και έτσι
αυξάνεται η αποδοτικότητα των χώρων και η ταχύτητα εξυπηρέτησης. Η υλοποίηση
των λειτουργιών λαµβάνει χώρα σε δύο στάδια. Αρχικά γίνεται επιτελικός
σχεδιασµός κατά τον οποίο εξετάζονται οι προτεινόµενες λύσεις και δεσµεύονται οι
κατάλληλοι χώροι και ποσότητες ενώ στη συνέχεια γίνεται η φυσική εκτέλεση, µε
την υλοποίηση των σχεδιασµένων κινήσεων. Για την εποπτική παρακολούθηση της
αποδοτικής διαχείρισης της αποθήκης το σύστηµα έχει τη δυνατότητα παραγωγής
δεικτών ελέγχου και παραγωγικότητας.
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Το Singular Enterprise περιλαµβάνει το υποσύστηµα ∆ιαχείριση Ασύρµατων
Τερµατικών, στόχος του οποίου είναι να υποστηρίξει τις λειτουργίες της
Εφοδιαστικής ∆ιαχείρισης Αποθηκών ώστε να γίνονται µέσω ασύρµατων τερµατικών
(RF). Το σύστηµα περιέχει ειδικούς αλγορίθµους για βελτιστοποίηση των
λειτουργιών που εκτελούνται µε τερµατικά, ενώ υποστηρίζει εναλλακτικές µεθόδους
ανίχνευσης ειδών µε σειριακούς αριθµούς συσκευασίας, τεµαχίων και είδους. Το
σύστηµα καταγράφει πλήρες ιστορικό των κινήσεων και παράγει στατιστικά στοιχεία,
µέσω των οποίων παρακολουθείται η συχνότητα των σφαλµάτων και αναλύονται τα
αίτια αυτών.
Για επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες third party logistics (3PL)
(εταιρίες αποθηκεύσεων και διανοµών) το Singular Enterprise διαθέτει το
υποσύστηµα Παρεχόµενες Υπηρεσίες Αποθήκευσης. Οι εταιρίες αυτές εκδίδουν
τιµολόγια παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες µε βάση τον προσυµφωνηµένο
τιµοκατάλογο για υπηρεσίες όπως αποθήκευση, φορτοεκφόρτωση, διανοµή αγαθών
κλπ. Για τη λειτουργία του το υποσύστηµα προαπαιτεί το υποσύστηµα Εφοδιαστική
∆ιαχείριση Αποθηκών. Μέσω του υποσυστήµατος παρακολουθούνται οι συµφωνίες
παροχής υπηρεσιών που υπογράφονται µεταξύ της εταιρίας και των πελατών της, ενώ
καθορίζονται οι τιµές στις οποίες µπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε
την ποσότητα ή τον χρόνο παροχής της υπηρεσίας (κλίµακες). Το σύστηµα τέλος
εκτυπώνει όλες τις απαιτούµενες καταστάσεις όπως βιβλίο αποθήκευσης, βιβλίο
απογραφής αποθετών, ισοζύγιο µερίδων απόθεσης κλπ.
Το υποσύστηµα ∆ιαχείριση ∆ιανοµών καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης
παραδόσεων των προϊόντων από τα σηµεία εκκίνησης στα σηµεία παράδοσης. Οι
παραδόσεις παρακολουθούνται τόσο σε προγραµµατιστικό όσο και σε απολογιστικό
επίπεδο και µπορεί να αποτελούν µεταφορές από ένα σηµείο σε κάποιο άλλο ή
διανοµές από ένα σηµείο σε πολλαπλούς τελικούς προορισµούς. Κατά τη δηµιουργία
δροµολογίων το σύστηµα προτείνει αυτόµατα επιλογές βάσει προκαθορισµένων
κριτηρίων και στη συνέχεια ο χρήστης παρεµβαίνει για την εύρεση βέλτιστης λύσης.
Το σύστηµα βοηθά τον χρήστη στη λήψη της καλύτερης απόφασης παρέχοντας
πληροφορίες για το κόστος και την κάλυψη δυναµικότητας, χρησιµοποιώντας µεταξύ
άλλων και γραφικό περιβάλλον ‘Gant chart’ για την οπτική αναπαράσταση των
δυνατών λύσεων.
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παραγωγικών επιχειρήσεων το Singular
Enterprise παρέχει το υποσύστηµα ∆ιοίκηση Παραγωγής. Μέσω του υποσυστήµατος
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αυτού εξασφαλίζεται κάλυψη των αναγκών τόσο διακριτής όσο και ροϊκής
παραγωγής προϊόντων, ενώ καλύπτονται και οι ανάγκες σε προγραµµατισµό, έλεγχο
και απεικόνιση της παραγωγικής διαδικασίας. Η διαχείριση λαµβάνει χώρα σε δύο
επίπεδα (επιτελικός σχεδιασµός και εκτέλεση), ενώ τηρούνται στοιχεία για την
κοστολόγηση της κάθε παρτίδας που κατασκευάζεται. Τα κύρια χαρακτηριστικά του
υποσυστήµατος αυτού διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Οργάνωση
(Setup), Σχεδιασµός (Planning), Προγραµµατισµός (Scheduling), ∆ιαχείριση και
Έλεγχος (Execution and Control).
Στον τοµέα της οργάνωσης, το υποσύστηµα υποστηρίζει την αναλυτική
διαχείριση των έµψυχων (εργαζόµενοι) και των άψυχων (µηχανές) πόρων, έχοντας τη
δυνατότητα οµαδοποίησης οµοειδών µηχανών σε συγκεκριµένους τύπους και
εργαζοµένων σε ειδικότητες για έλεγχο δυναµικότητας. Μηχανές και εργαζόµενοι
που εξυπηρετούν ένα συγκεκριµένο σκοπό οµαδοποιούνται σε κέντρα εργασίας. Σε
θέµατα σχεδιασµού το υποσύστηµα υποστηρίζει διαχείριση βασικού προγράµµατος
παραγωγής (MPS), Bill of Materials και σχεδιασµό παραγωγής ηµιετοίµων.
Ταυτόχρονα γίνεται έλεγχος και προγραµµατισµός αναγκών υλικών (λειτουργίες
MRP) και δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας what-if scenarios για βέλτιστο
σχεδιασµό του πλάνου παραγωγής. Οι εργασίες εντολής παραγωγής ανατίθενται σε
πόρους βάσει πολλαπλών κριτηρίων και εκτέλεσης αλγορίθµων µε στόχο το βέλτιστο
πρόγραµµα παραγωγής, ενώ το πρόγραµµα απεικονίζεται µε διαγράµµατα Gant.
Τέλος, για τη διαχείριση και τον έλεγχο οι εντολές παραγωγής παρακολουθούνται µε
πρότυπα και απολογιστικά στοιχεία, ενηµερώνοντας αυτόµατα τις αποθήκες για
τυχόν δεσµεύσεις, ενδοδιακινήσεις, αναλώσεις και παραγωγές προϊόντων. Για την
εξυπηρέτηση

παραγωγικών

επιχειρήσεων

χωρίς

ιδιαίτερες

απαιτήσεις

σε

παραµετροποίηση το Singular Enterprise παρέχει το υποσύστηµα Βασική ∆ιαχείριση
Παραγωγής στο οποίο απαιτείται µόνο ο ορισµός των συνταγολογίων και των
συστατικών κόστους.
Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργιών που απευθύνονται σε επιχειρήσεις
(Business to Business) το Singular Enterprise διαθέτει τις επεκτάσεις λογισµικού (eextensions) e-Order. Το Singular Enterprise e-Order είναι µία εφαρµογή που
επιτρέπει την εισαγωγή και παρακολούθηση παραγγελιών από επιχειρηµατικούς
συνεργάτες µέσω του διαδικτύου. Το υποσύστηµα αυτό συνδέεται σε πραγµατικό
χρόνο µε τα δεδοµένα του κεντρικού συστήµατος, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για
επαναεισαγωγή στοιχείων.
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3.3 Παραδείγµατα διαδικασιών
Η λειτουργία του Singular Enterprise κατά την υποστήριξη των καθηµερινών
δραστηριοτήτων της επιχείρησης βασίζεται σε αλληλουχίες µετασχηµατισµών µεταξύ
διαφορετικών τύπων παραστατικών. Αυτές οι αλληλουχίες µετασχηµατισµών
αντανακλούν τη ροή εργασιών (workflow) µέσα στην επιχείρηση. Σε κάθε στάδιο της
ροής εργασιών µπορεί να εµπλέκεται διαφορετικός χειριστής, µε διαφορετικό ρόλο, ο
οποίος µπορεί να ανήκει και σε διαφορετική λειτουργική περιοχή. Ο κάθε χειριστής
µπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί πληροφορία κατά τον µετασχηµατισµό του
παραστατικού που πραγµατοποιεί, ανάλογα µε την αρµοδιότητά του και το επίπεδο
στην ιεραρχία της επιχείρησης στο οποίο γίνεται η επεξεργασία. Κάποιοι
µετασχηµατισµοί µπορεί να παίζουν το ρόλο της έγκρισης µίας ενέργειας από τον
αρµόδιο χρήστης. Κάθε χρήστης εισέρχεται στο σύστηµα µε το προσωπικό του
ζεύγος όνοµα/κωδικός και βάσει αυτού του παραχωρείται αντίστοιχη εξουσιοδότηση.
Η διάφορες ροές εργασιών καθορίζονται κατά την παραµετροποίηση του
συστήµατος από ειδικούς συµβούλους, οι οποίοι ρυθµίζουν το λογισµικό µε βάσει τις
απαιτήσεις του πελάτη και την δική τους εµπειρία από αντίστοιχες υλοποιήσεις.
Συγκεκριµένα, οι σύµβουλοι παραµετροποίησης διαθέτουν έτοιµα σύνολα ρυθµίσεων
µεταξύ των οποίων γίνεται επιλογή ανάλογα µε τον τύπο της επιχείρησης στην οποία
γίνεται η εγκατάσταση. Στη συνέχεια, γίνεται σύσκεψη µε τον πελάτη και
συµφωνούνται οι µεταβολές που πρέπει να υπεισέρθουν στο πρότυπο, έτσι ώστε να
εξυπηρετούνται οι διαδικασίες της εκάστοτε επιχείρησης και να αξιοποιείται η
προηγούµενη εµπειρία του συµβούλου από παρόµοιες επιχειρήσεις. Για την
παραµετροποίηση το Singular Enterprise παρέχει στους συµβούλους υλοποίησης
εργαλεία µε γραφικό περιβάλλον.
Στις επόµενες παραγράφους παρατίθενται ορισµένες ενδεικτικές ροές εργασιών
µίας απλής παραµετροποίησης. Αρχικά δηµιουργείται στο σύστηµα η παραγγελία
(προµηθευτή ή αγοραστή), στη συνέχεια µετασχηµατίζεται σε δελτίο αποστολής
(προµηθευτή ή αγοραστή), ενώ τέλος µετασχηµατίζεται σε τιµολόγιο (προµηθευτή ή
αγοραστή).
Ροή εργασιών αγορών
Στην Εικόνα 35 φαίνεται η καρτέλα Γενικά ενός παραστατικού αγορών το οποίο,
όπως φαίνεται στο πεδίο Αιτιολογία, ονοµάζεται “Παραγγελία σε Προµηθευτή”. Το
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παραστατικό αυτό αποτελεί συνήθως το αρχικό στάδιο της ροής εργασιών που
πυροδοτεί η παραγγελία σε κάποιον προµηθευτή.

Εικόνα 35: Παραγγελία σε προµηθευτή.

Με τον µετασχηµατισµό του συγκεκριµένου παραστατικού παραγγελίας
προκύπτει το ∆ελτίο Αποστολής Προµηθευτή που φαίνεται στην Εικόνα 36. Τα
στοιχεία του παραστατικού (π.χ. προϊόντα, ποσότητες, στοιχεία προµηθευτή)
µεταφέρονται στο δελτίο αποστολής ενώ δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να
αλλάξει όσα από αυτά τα στοιχεία κρίνει απαραίτητο και βρίσκονται εντός της
δικαιοδοσίας του. Στην οθόνη αυτή φαίνεται επίσης ο τρόπος µε τον οποίο έχει
συµφωνηθεί να γίνει η καταβολή του ποσού της οφειλής.
Όλα τα παραστατικά που εµπεριέχονται στις ροές εργασιών του συστήµατος
βρίσκονται αρχικά σε κατάσταση πρόχειρου. Αφού τελειώσει η επεξεργασία των
παραστατικών και γίνει επιβεβαίωση των στοιχείων από τον αντίστοιχο χειριστή,
ακολουθεί η ενηµέρωση της κεντρικής βάσης δεδοµένων, από όπου η πληροφορία
γίνεται διαθέσιµη στα υπόλοιπα υποσυστήµατα του Singular Enterprise.

155

Εικόνα 36: ∆ελτίο αποστολής προµηθευτή.

Στο επόµενο στάδιο της ροής εργασιών το ∆ελτίο Αποστολής Προµηθευτή
µετασχηµατίζεται σε Τιµολόγιο Αγοράς. Το Τιµολόγιο Αγοράς της Εικόνα 37 έχει
προέλθει από τον µετασχηµατισµό του προηγούµενου ∆ελτίου Αποστολής
Προµηθευτή µε αλλαγή του δεύτερου στη σειρά εµφάνισης προϊόντος και
ταυτόχρονη προσθήκη τιµών.
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Εικόνα 37: Τιµολόγιο Αγοράς.

Στην Εικόνα 38 φαίνεται η οθόνη προβολής όλων των διαθέσιµων παραστατικών
αγορών. ∆ιακρίνονται 2 παραστατικά Παραγγελία σε Προµηθευτή, 5 παραστατικά
∆ελτίο Αποστολής Αγοραστή και 1 ∆. Αποστολής – Τιµολόγιο Αγοράς. Στη στήλη
“Μετασχηµατίζονται” διακρίνεται ότι 2 από τα 5 παραστατικά Παραγγελία σε
Προµηθευτή δεν µπορούν να υποστούν περεταίρω µετασχηµατισµό αφού έχουν ήδη
µετασχηµατιστεί σε 2 δελτία αποστολής. Τα 2 αυτά δελτία αποστολής µπορούν να
υποστούν µετασχηµατισµό, ενώ τα υπόλοιπα 3 έχουν ήδη µετασχηµατιστεί στο
µοναδικό τιµολόγιο αγοράς που βρίσκεται τελευταίο στη λίστα. Σε κάθε παραστατικό
δίνεται ένας αύξων αριθµός, ενώ στη στήλη “Έχει εκδοθεί” δίνεται η πληροφορία του
αν το συγκεκριµένο παραστατικό βρίσκεται σε κατάσταση Πρόχειρο ή αν έχει
καταχωρηθεί στη βάση του συστήµατος.
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Εικόνα 38: ∆ιαθέσιµα παραστατικά αγορών.

Στοιχεία τιµολογίου αγοράς
Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται ορισµένες ενδεικτικές καρτέλες ενός
τιµολογίου αγοράς. Αρκετές από τις καρτέλες αυτές είναι διαθέσιµες και στα
υπόλοιπα παραστατικά, µετά την έκδοσή τους στο σύστηµα. Στην Εικόνα 39 φαίνεται
η καρτέλα µε τα στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο πληρωµής του προµηθευτή. Ο
χρήστης µπορεί στο αριστερό τµήµα της καρτέλας να επιλέξει µεταξύ των µεθόδων
αποπληρωµής που είναι ήδη ορισµένοι στο σύστηµα, ενώ µπορεί να προσθέσει νέες
µεθόδους πληρωµής εισάγοντας το ποσοστό της συνολικής οφειλής που πρέπει να
εξοφληθεί και τη χρονική προθεσµία για την εξόφληση. Στο δεξί τµήµα της οθόνης
παρουσιάζονται συνολικά στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική σχέση της επιχείρησης
µε τον συγκεκριµένο προµηθευτή.
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Εικόνα 39: Καρτέλα Πληρωµή τιµολογίου αγοράς.

Στην Εικόνα 40 παρουσιάζεται η καρτέλα Σχετικά Παραστατικά ενός τιµολογίου
αγοράς. Στην καρτέλα αυτή φαίνεται από ποια παραστατικά έχει προκύψει το
συγκεκριµένο τιµολόγιο καθώς και σε ποια παραστατικά έχει µετασχηµατιστεί. Όπως
φαίνεται, το συγκεκριµένο τιµολόγιο έχει προκύψει από το ∆ελτίο Αποστολής
Προµηθευτή µε αριθµό 7, ενώ δεν έχει µετασχηµατιστεί σε κανένα άλλο
παραστατικό.
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Εικόνα 40: Καρτέλα Σχετικά Παραστατικά τιµολογίου αγοράς.

Επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει κα
σχηµατικά την πορεία µετασχηµατισµών που οδήγησαν σε κάποιο παραστατικό,
όπως φαίνεται στην Εικόνα 41.

Εικόνα 41: ∆ιάγραµµα µετασχηµατισµών παραστατικών.
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Μετασχηµατισµοί παραστατικών πώλησης
Η ροή εργασιών µίας πώλησης στη συγκεκριµένη υλοποίηση είναι ανάλογη µε
αυτή µίας αγοράς. Συγκεκριµένα, καθώς λαµβάνεται η παραγγελία ενός πελάτη
δηµιουργείται στο σύστηµα από τον κατάλληλο χειριστή ένα παραστατικό
Παραγγελία Πώλησης. Στη συνέχεια, το παραστατικό αυτό µετασχηµατίζεται σε
∆ελτίο Αποστολής, ενώ αυτό µε τη σειρά του µετασχηµατίζεται σε ∆. Αποστολής –
Τιµολόγιο Πώλησης. Ενδεικτικά παρατίθεται στην Εικόνα 42 µία Παραγγελία
Πώλησης. Η διάταξη στην οθόνη αυτή είναι ανάλογη µε τη διάταξη των στοιχείων σε
µία Παραγγελία Προµηθευτή µε τη διαφορά ότι τα στοιχεία του προµηθευτή
αντικαθίστανται από τα στοιχεία του πελάτη.

Εικόνα 42: Παραγγελία πώλησης.

Ο µετασχηµατισµός της παραγγελίας πώλησης σε δελτίο αποστολής γίνεται µέσω
της οθόνης που παρουσιάζεται στην Εικόνα 43. Μέσω της οθόνης αυτής δίνεται η
δυνατότητα στον χειριστή να επιλέξει τον τύπο του παραστατικού που θα προκύψει
από τον µετασχηµατισµό καθώς και κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικές µε το
υποκατάστηµα στο οποίο θα γίνει η συναλλαγή, τον αποθηκευτικό χώρο από τον
οποίο θα ληφθεί το προϊόν και τις ηµεροµηνίες έκδοσης.
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Εικόνα 43: Μετασχηµατισµός σε δελτίο αποστολής.

Στην Εικόνα 44 διακρίνεται η οθόνη µε τη λίστα όλων των διαθέσιµων
παραστατικών πώλησης που βρίσκονται στο σύστηµα.

Εικόνα 44: ∆ιαθέσιµα παραστατικά πωλήσεων.

Κατά τον µετασχηµατισµό παραστατικών δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει
αριθµητική σχέση ένα προς ένα µεταξύ των αρχικών και των τελικών παραστατικών.
Συγκεκριµένα, κάποιο παραστατικό µπορεί να προκύψει από τον µετασχηµατισµό
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περισσότερων του ενός αρχικών παραστατικών, καθώς και πολλαπλά παραστατικά
µπορεί να µετασχηµατιστούν σε ένα µοναδικό παραστατικό. Στην Εικόνα 45 φαίνεται
η καρτέλα Σχετικά Παραστατικά µίας παραγγελίας πώλησης, από την οποία
προκύπτει ότι η παραγγελία αυτή µετασχηµατίστηκε σε δύο δελτία αποστολής.

Εικόνα 45: Καρτέλα Σχετικά Παραστατικά παραγγελίας πώλησης.

Στην οθόνη της Εικόνα 46 φαίνεται σχηµατικά η πορεία µίας παραγγελίας
πώλησης. Αρχικά, η παραγγελία πώλησης µε αριθµό 2 (το παραλληλόγραµµο στο
επάνω µέρος του παραθύρου) µετασχηµατίζεται σε δύο δελτία αποστολής µε
αριθµούς 3 και 4. Τα δύο δελτία αποστολής που προέκυψαν από τον προηγούµενο
µετασχηµατισµό µετασχηµατίζονται εκ νέου σε ένα µοναδικό τιµολόγιο πώλησης.
Παρά το γεγονός ότι στο κάτω µέρος του διαγράµµατος εµφανίζονται δύο ξεχωριστά
παραλληλόγραµµα, αναφέρονται και τα δύο στο ίδιο παραστατικό, αυτό µε αύξων
αριθµό 5.
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Εικόνα 46: Πολλαπλοί µετασχηµατισµοί παραστατικών.

∆ιαχείριση Αποθεµάτων
Οι συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα σε κάποιο υποσύστηµα του Singular
Enterprise προκαλούν µεταβολές στα υπόλοιπα υποσυστήµατα, µέσω της
ενηµέρωσης της κεντρικής βάσης δεδοµένων. Έτσι, κατά τη δηµιουργία και
µετασχηµατισµό παραστατικών ενηµερώνεται αυτόµατα το υποσύστηµα των
αποθεµάτων, αντανακλώντας τυχόν πωλήσεις, αγορές, δεσµεύσεις και αναµονές
προϊόντων. Για παράδειγµα, η δηµιουργία µίας παραγγελίας πώλησης δεσµεύει
αυτόµατα τα κατάλληλα αποθέµατα, ενώ η δηµιουργία µίας παραγγελίας αγοράς
εµφανίζεται ως αναµενόµενη ποσότητα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται διαχείριση των
αποθεµάτων και µπορούν να προληφθούν ελλείψεις και καθυστερήσεις στην
παράδοση.
Στην Εικόνα 47 φαίνεται η οθόνη Κατάσταση Αποθεµάτων στην οποία
παρουσιάζονται τα στοιχεία των αποθεµάτων ενός συγκεκριµένου είδους. Στο επάνω
τµήµα της οθόνης φαίνεται η τρέχουσα κατάσταση των αποθεµάτων για το
επιλεγµένο είδος, καθώς και χρήσιµα στοιχεία όπως αναµονές, κρατήσεις και
δεσµεύσεις. Στο κάτω τµήµα της οθόνης παρουσιάζεται συνοπτικά η τρέχουσα
κατάσταση και δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης της κατάστασης των αποθεµάτων
στο τέλος της τρέχουσας ηµέρας, εβδοµάδας ή µήνα. Έτσι, ο χειριστής αποκτά
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συνολική αντίληψη του ύψους των αποθεµάτων όχι µόνο την τρέχουσα στιγµή αλλά
και στο µέλλον βοηθώντας τη διενέργεια ακριβέστερου προγραµµατισµού.

Εικόνα 47: Κατάσταση αποθεµάτων είδους.

Στο υποσύστηµα ∆ιαχείριση Αποθεµάτων του Singular Enterprise παρέχεται
µέσω συγκεκριµένων οθονών η δυνατότητα παρακολούθησης των αναµονών τόσο
κατά είδος όσο και κατά προµηθευτή. Στην Εικόνα 48 φαίνονται οι ποσότητες που
αναµένεται να παραληφθούν από την επιχείρηση ανά είδος προϊόντος. Για κάθε είδος
µπορεί να αναµένονται πολλαπλές παρτίδες, κάθε µία εκ των οποίων φέρει ξεχωριστή
ηµεροµηνία παράδοσης. Για κάθε παρτίδα φαίνεται επίσης ο αποθηκευτικός χώρος
στον οποίο θα τοποθετηθεί το προϊόν κατά την άφιξή του, ο προµηθευτής από τον
οποίο αναµένεται το προϊόν και το παραστατικό που συνδέεται µε τη συγκεκριµένη
πράξη.
Στην Εικόνα 48 φαίνονται τα δύο είδη για τα οποία αναµένονται παραλαβές. Το
πρώτο είδος ονοµάζεται “ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 19%” και ο κωδικός του είναι 001. Για το
είδος αυτό αναµένεται να παραληφθεί από τον προµηθευτή “ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ” µία
παρτίδα ενός τεµαχίου στις 31/07/2006, η οποία θα τοποθετηθεί στον αποθηκευτικό
χώρο “ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΧ”. Στην τελευταία στήλη διακρίνεται επίσης η ηµεροµηνία
καταχώρησης του παραστατικού της παραγγελίας. Φαίνεται δηλαδή ότι η παραγγελία
δόθηκε στις 19/7 και αναµένεται να φθάσει στις 31/7.
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Το δεύτερο είδος που φαίνεται στην οθόνη είναι το “ΑΒΑΦΟ ΥΦΑΣΜΑ” µε
κωδικό 300. Από το προϊόν αυτό φαίνεται ότι αναµένονται συνολικά 101 τεµάχια σε
δύο ξεχωριστές παρτίδες. Η πρώτη παρτίδα αποτελείται από 100 τεµάχια και
αναµενόταν να φθάσει στις 3/7, ηµεροµηνία που είχε παρέλθει κατά την προβολή των
στοιχείων αυτών. Λόγω της καθυστέρησης στην παράδοση της παρτίδας τόσο οι
γραµµές που αφορούν σε αυτή όσο και η γραµµή που αναφέρεται στο είδος συνολικά
χρωµατίζονται µε κόκκινο χρώµα. Έτσι, µπορεί άµεσα ο χειριστής να εντοπίσει
καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων. Η δεύτερη παρτίδα που αναµένεται
από το ίδιο προϊόν (“ΑΒΑΦΟ ΥΦΑΣΜΑ”) αποτελείται από 1 τεµάχιο και η
ηµεροµηνία παράδοσής της δεν έχει παρέλθει µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται µε
µαύρο χρώµα. Ο προµηθευτής και στις δύο περιπτώσεις είναι η παραγωγή, γεγονός
που δηλώνει ότι οι παρτίδες αυτές θα κατασκευαστούν από το τµήµα παραγωγής της
επιχείρησης και δεν θα προέλθουν από κάποιον εξωτερικό προµηθευτή. Φαίνεται
τέλος ότι και οι δύο παρτίδες θα τοποθετηθούν στον αποθηκευτικό χώρο της
παραγωγής µε κωδικό 2.

Εικόνα 48: Αναµονές ανά είδος.

Στην οθόνη που παρουσιάζεται στην Εικόνα 49 φαίνονται οι αναµονές της
επιχείρησης ανά προµηθευτή. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι όµοια µε αυτά
της προηγούµενης εικόνας και παρατίθενται σε δύο οµάδες, µία για κάθε προµηθευτή
από τον οποίο αναµένονται παραλαβές. Με κόκκινο χρώµα τονίζονται και σε αυτή
την οθόνη παραλαβές οι οποίες έχουν καθυστερήσει µε βάση την ηµεροµηνία
παράδοσης που έχει οριστεί στο σύστηµα.
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Εικόνα 49: Αναµονές ανά προµηθευτή.

Στην οθόνη της Εικόνα 50 φαίνονται οι δεσµεύσεις συγκεκριµένων ειδών, µε
βάση τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στα διάφορα υποσυστήµατα του
Singular Enterprise. Στην οθόνη αυτή υπάρχουν δύο εµπορεύµατα. Για το προϊόν που
εµφανίζεται πρώτο στη λίστα µε κωδικό 1 έχει γίνει κράτηση 101 τεµαχίων, µέσω
δύο ξεχωριστών παραγγελιών πώλησης µε κωδικούς 6 και 7. Η ηµεροµηνία
παράδοσης του προϊόντος είναι 31/7 και είναι εντός των συµφωνηθέντων ορίων,
γεγονός που φαίνεται εποπτικά λόγω του µαύρου χρώµατος των χαρακτήρων.

Εικόνα 50: ∆εσµεύσεις ανά είδος.
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Για το δεύτερο προϊόν που εµφανίζεται στην Εικόνα 50 µε κωδικό 200 υπάρχει
δέσµευση 1.111 τεµαχίων. Από αυτά, τα 1.100 προορίζονται να χρησιµοποιηθούν
στην παραγωγή ως πρώτη ύλη στις 3/7, ενώ τα υπόλοιπα 11 προορίζονται για τον ίδιο
σκοπό στις 19/7. Η δέσµευση του προϊόντος γίνεται και στις δύο περιπτώσεις στον
κεντρικό αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης µε κωδικό 1, ενώ το κόκκινο χρώµα
τονίζει το γεγονός ότι µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία για την παράδοση του
προϊόντος δεν αναµένεται να υπάρχουν διαθέσιµες οι απαιτούµενες ποσότητες. Οι
προβλέψεις αυτές γίνονται µε βάση τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στο
σύστηµα και αντιστοιχούν σε προµήθειες προϊόντων.
Κλείνοντας, στην Εικόνα 51 διακρίνονται τα στοιχεία των δεσµεύσεων που
παρουσιάστηκαν και προηγουµένως κατά πελάτη. Στην οθόνη αυτή µπορεί ο
χειριστής να δει εποπτικά

ποιοι πελάτες

αναµένεται να αντιµετωπίσουν

καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων που έχουν παραγγείλει και ποιες είναι
οι επιπλέον ποσότητες που απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Εικόνα 51: ∆εσµεύσεις ανά πελάτη.
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Επίλογος
Η ραγδαία εξέλιξη της πληροφοριακής τεχνολογίας έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές
στον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Τα ΠΣ έχουν αναχθεί σε κύριο
παράγοντα επιτυχίας µίας επιχειρηµατικής δραστηριότητας ενώ είναι κοινά αποδεκτό
το γεγονός ότι η αποδοτική τους χρήση µπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα σε µία επιχείρηση στον κλάδο δραστηριοποίησής της. Όπως προκύπτει
από την ανάλυση του πρώτου κεφαλαίου της παρούσας εργασίας, η χρήση των ΠΣ
στις επιχειρήσεις δεν περιορίζεται ούτε σε συγκεκριµένη λειτουργική περιοχή, αλλά
ούτε και σε συγκεκριµένο επίπεδο της οργανωσιακής ιεραρχίας. Ωστόσο, το
συµπέρασµα στο οποίο οδήγησε η µελέτη των ΠΣ στον χώρο των επιχειρήσεων είναι
ότι η απλή εφαρµογή ΠΤ στις προϋπάρχουσες επιχειρησιακές διαδικασίες δεν αρκεί
για να φέρει το µέγιστο επιθυµητό αποτέλεσµα.
Η διαπίστωση ότι υπέρογκες επενδύσεις σε ΠΣ στη δεκαετία του 1980 επέφεραν
µόνο οριακή αύξηση στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, οδήγησε ερευνητές
και στελέχη επιχειρήσεων στην αναζήτηση νέων µεθόδων για την καλύτερη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ΠΤ. Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του
1990

άρχισε

να

αποκρυσταλλώνεται

η

έννοια

της

αναδιοργάνωσης

των

επιχειρησιακών διαδικασιών δια µέσου των πληροφοριακών συστηµάτων. Η χρήση
των ΠΣ ως µέσο για τον σχεδιασµό νέων και αποδοτικότερων διαδικασιών έρχεται σε
αντίθεση µε την µέχρι τότε φιλοσοφία βάσει της οποίας η ΠΤ χρησιµοποιούνταν µε
στόχο την αυτοµατοποίηση των υπαρχόντων διαδικασιών.
Η έννοια της αναδιοργάνωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών εµφανίστηκε την
ίδια χρονική περίοδο µε τα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήµατα ERP. Τα
συστήµατα αυτά αποτελούνται από προκατασκευασµένο λογισµικό µε τη µορφή
ανεξάρτητων υποσυστηµάτων τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόζουν τη
λειτουργία τους ανάλογα µε την περίσταση, διατηρώντας όµως τα βασικά τους
χαρακτηριστικά αναλλοίωτα. Στην εµφάνιση των ERP συστηµάτων οδήγησε το
γεγονός ότι το κόστος κατασκευής λογισµικού από µηδενική βάση για την
εξυπηρέτηση των αναγκών µεµονωµένων επιχειρήσεων είναι απαγορευτικό. Επίσης,
επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου έχουν συνήθως ανάγκη παρόµοιας λειτουργικότητας
και συνεπώς αρκετά τµήµατα του λογισµικού µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν.
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Οι εταιρίες κατασκευής συστηµάτων ERP ενσωµατώνουν στο λογισµικό τους τις
καλύτερες πρακτικές που έχουν συναντήσει στην αγορά µε βάση την εµπειρία τους,
επιτρέποντας ταυτόχρονα µεταβολές των πρακτικών αυτών εντός των συγκεκριµένων
ορίων που θέτει ο σχεδιασµός τους. Το ερώτηµα που καλούνται να απαντήσουν οι
επιχειρήσεις που υλοποιούν ένα σύστηµα ERP είναι κατά πόσο πρέπει να
προσαρµόσουν τις διαδικασίες τους σε αυτές που υποστηρίζει το σύστηµα ή να
προσαρµόσουν το σύστηµα στις υπάρχουσες διαδικασίες.
Το συµπέρασµα στο οποίο οδηγεί η ανάλυση της παρούσας εργασίας είναι ότι
τόσο οι διαδικασίες της επιχείρησης που υλοποιεί το ERP όσο και οι διαδικασίες του
ίδιου του λογισµικού πρέπει να υποστούν αλλαγές και να συγκλίνουν σε κάποια µέση
λύση, ανάλογα µε την περίπτωση. Από τη µια, η επιχείρηση οφείλει να
αναδιοργανώσει τις διαδικασίες της ώστε να αποκοµίσει τα σηµαντικά οφέλη που
υπόσχεται η υλοποίηση, ενώ από την άλλη οφείλει να διατηρήσει τις διαδικασίες
εκείνες που θεωρεί ότι της προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά. Η
εύρεση της κατάλληλης ισορροπίας µεταξύ των δύο προσεγγίσεων αποτελεί ένα
ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό έργο, γεγονός στο οποίο συνηγορεί µεταξύ άλλων
το µεγάλο ποσοστό αποτυχηµένων ERP υλοποιήσεων που αναφέρεται στη
βιβλιογραφία.
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