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Σύνοψη 

 

 Οι αλλαγές που υπόκεινται οι επιχειρήσεις  ως αποτέλεσμα της εισαγωγής και 

χρήσης νέων τεχνολογιών είναι τόσο σημαντικές όσο οι αλλαγές που επέφερε η 

Βιομηχανική Επανάσταση. Οι συνέπειες αυτών των αλλαγών είναι ότι οι δομές και οι 

λειτουργίες των επιχειρήσεων αλλάζουν και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Στην 

μελέτη αυτή θα εξετάσουμε την  διαχείριση των πληροφοριών και των  σχέσεων στην 

αλυσίδα προμηθειών και διανομής που αφορά ένα ιδιαίτερο κλάδο, αυτόν των  

φαρμακευτικών προϊόντων. Η  πληροφορική, δίνοντας τη δυνατότητα να αυξήσει την 

ταχύτητα, το ποσό και την ποιότητα της πληροφορίας μπορεί να επιτρέψει 

μεγαλύτερο έλεγχο και συντονισμό ανάμεσα στα διάφορα τμήματα μίας επιχείρησης. 
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Στην μελέτη αυτή θα γίνει μία ανάλυση των διαφόρων πληροφοριακών 

συστημάτων που χρησιμοποιούνται και στον φαρμακευτικό χώρο και στη συνέχεια 

θα γίνει παρουσίαση ενός συστήματος  ERP συστήματος και η εφαρμογή του σε μία 

εταιρία αποθήκευσης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων. 



1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Καθώς οι επιχειρήσεις αγωνίζονται για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα 

τους μέσα από την  προσαρμοστικότητα του προϊόντος, την υψηλή ποιότητα, την 

μείωση του κόστους και την αμεσότητα στην αγορά, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 

αλυσίδα εφοδιασμού . Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά μεταβάλλονται και οι 

ανάγκες των επιχειρήσεων που προσπαθούν να είναι ευέλικτες και ανταγωνιστικές. 

Παράλληλα με τις αλλαγές αυτές μεταβάλλονται τόσο η εφαρμογή όσο και η 

χρησιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία αποτελούν εργαλείο για τις 

επιχειρήσεις. Η εφαρμογή  συστημάτων, όπως το CRM , το ERP, SRM, PRM αλλά 

και γενικότερα η όλη φιλοσοφία διαχείρισης της αλυσίδας ανεφοδιασμού έχει 

επηρεάσει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. 

Ο στρατηγικός προγραμματισμός είναι το πιο λογικό βήμα σε οποιαδήποτε  

επιχείρηση, φαρμακευτική ή μη. Κάθε μία από τις λειτουργικές περιοχές της 

επιχείρησης θα πρέπει να έχει ένα στρατηγικό πλάνο που να ταιριάζει με το κύριο 

πλάνο της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης. Ο προγραμματισμός αυτός 

απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, αλλά το όφελος για την επιχείρηση είναι μεγάλο. Σε 

μία ευρύτερη έννοια, ένα ολοκληρωμένο σύστημα logistics καλύπτει την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών, των συστημάτων και των επιχειρήσεων που ελέγχουν 

την μετακίνηση των αγαθών από τους προμηθευτές στον ικανοποιημένο καταναλωτή 

– πελάτη χωρίς απώλειες. 

Οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν ότι τα πληροφοριακά συστήματα 

συνεισφέρουν στην «προστιθέμενη» αξία του προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχουν. 

Ως αποτέλεσμα, μεγάλες εταιρίες αναπτύσσουν τα πληροφοριακά συστήματα σαν 

στοιχείο κλειδί στις στρατηγικές τους. Ο προσανατολισμός του ERP είναι κυρίως στις 

επιχειρηματικές διεργασίες και όχι στις λειτουργίες. Σκοπός του είναι η 

μεγιστοποίηση της ευελιξίας της επιχείρησης και ο σωστός καταμερισμός των 

πληροφοριών 
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Το πληροφοριακό σύστημα CRM. αποτελεί το κύριο εργαλείο, μέσα στο οποίο 

συλλέγονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, και οι 

οποίες μπορεί να προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για 



την επιχείρηση, γιατί της δίνουν τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να έχει πλήρη 

εικόνα σχετικά με τους πελάτες της και τις ανάγκες τους. Η πληροφόρηση αυτή 

αποτελεί το κύριο εργαλείο για την λήψη αποφάσεων,  σε συνδυασμό με τα 

συστήματα διαχείρισης των σχέσεων των συνεργατών (Partner Relationship 

Management) και των σχέσεων με τους προμηθευτές (Supplier Relationship 

Management) 

Στην συνέχεια, θα παρουσιαστούν πιο αναλυτικά τα συστατικά που 

αποτελούν μία επιτυχημένη «συνταγή» για τις επιχειρήσεις στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά και μία πραγματική εφαρμογή ενός πληροφοριακού 

συστήματος (συγκεκριμένα του ERP) σε μία ελληνική εταιρία. 
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2. ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός, λειτουργίες, ιδιαιτερότητες στον χώρο 
 
 Υπάρχει μία βιομηχανία όπου είναι απαραίτητο  η αλυσίδα ζήτησης 

/προσφοράς  να λειτουργεί σε τέλεια αποδοτικότητα. Η βελτιστοποίηση της 

απόδοσης μίας φαρμακευτικής αλυσίδας απαιτεί προσεκτική ανάλυση 16 κύριων 

περιοχών. Κάθε μία από αυτές τις περιοχές πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά μέσα στα 

όρια της και να συνδεθεί λειτουργικά με όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης. Οι 

διαδικασίες αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.(Newton Birkhead et al,1999) 

 

Διαδικασία 
Εφοδιαστικής
Αλυσίδας

Ανθρώπινο 
Δυναμικό

Στρατηγικός 
Προγραμματισμός

ΠοιότηταΕισαγωγές

ΕξαγωγέςΜεταφορά

Αποθήκευση
Πληροφοριακά 
Συστήματα

Παραγωγή

Συντονισμός 
Παραγωγής

Προμήθειες

Έλεγχος 
Αποθεμάτων

Εξυπηρέτηση 
πελατών

Μάρκετινγκ/
Πωλήσεις

Λογιστική
Διαχείριση Logistics
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 Σχήμα 1. Δραστηριότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας 



 

 Ο πίνακας παρουσιάζει μία κατανοητή εφοδιαστική αλυσίδα, που εστιάζει 

στις κύριες εταιρικές δραστηριότητες που την αποτελούν, και περιλαμβάνει : 

πληροφοριακά συστήματα, αποθήκευση και διανομή, μεταφορά, εισαγωγές και 

εξαγωγές. Κάθε μια από αυτές τις περιοχές αποτελεί τη βάση για την ροή των 

προϊόντων. 

 Ποιότητα, ανθρώπινο δυναμικό, στρατηγικός προγραμματισμός, λογιστική, 

πωλήσεις/ μάρκετινγκ και εξυπηρέτηση πελατών είναι λειτουργικές περιοχές που 

είναι κομμάτι των 16 κύριων περιοχών. Ο έλεγχος των αποθεμάτων, οι προμήθειες 

και ο συντονισμός της παραγωγής υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα της 

παραγωγής. 

Τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κοινά στις εφοδιαστικές 

αλυσίδες σε όλους τους κλάδους, αλλά ο φαρμακευτικός κλάδος  παρουσιάζει 

κάποιες ιδιαιτερότητες, κυριότερες από τις οποίες είναι (N.Birkhead et al, 1999): 

- Πολλοί κανονισμοί και νόμοι 

- Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων 

- Αυστηροί κανόνες τυποποίησης ( Περιεχόμενα,  προειδοποιήσεις, 

παρενέργειες, αλληλεπιδράσεις κλπ) 

- Ειδικές συνθήκες φύλαξης ( Φως, υγρασία, θερμοκρασία) 

- Περιορισμοί στους χρόνους αποστολής/ παράδοσης 

- Έντονος ανταγωνισμός 

- Αντίστροφη αλυσίδα (επιστροφές από διανομείς/ πελάτες) 

- Υψηλά κόστη έρευνας και ανάπτυξης 

- Αυξανόμενος ανταγωνισμός από την δημιουργία αντιγράφων 

- Μείωση κερδών λόγω εισόδου νέων ανταγωνιστικών φαρμάκων 

- Μεγάλος χρόνος ανάπτυξης πρωτότυπου προϊόντος 
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Οι αλλαγές στη φαρμακευτική νομοθεσία περιπλέκουν τα ζητήματα πρόβλεψης. 

Οι τελευταίες τάσεις των κυβερνήσεων είναι να αυξάνουν την αυστηρότητα στην 

λειτουργία των φαρμακευτικών εταιριών. Η αλλαγή της νομοθεσίας έχει 

καθυστερήσει πολλές εταιρίες που κάνουν αίτηση για την έγκριση κάποιου 

φαρμάκου, που τελικά απορρίπτεται, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου πολλά 

υποσχόμενα φάρμακα αποσύρονται από την αγορά, λίγο καιρό μετά από την είσοδο 

τους. Συνεπώς, το νέο προϊόν δεν θα αποφέρει σημαντικά έσοδα καθώς δεν θα μείνει 

αρκετά στην αγορά για να καλύψει τα αρχικά κόστη ανάπτυξης. 



Η παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει αλλαγές στο σκηνικό, καθώς τα σύνορα 

ουσιαστικά καταργούνται. Η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους κατοίκους της 

εκάστοτε χώρας αποτελεί πλέον μια τάση του παρελθόντος. Οι επιχειρήσεις κάνουν 

κυρίως οικονομικές, παρά πολιτικές επιλογές όταν εκτιμούν το που πρέπει να 

τοποθετήσουν ένα νέο εργοστάσιο ή ένα νέο κατάστημα. 

 Για να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή η αναταραχή που υπάρχει στο 

φαρμακευτικό περιβάλλον θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο του Porter (Zeineb Karake, 

1997). Το μοντέλο αυτό παρουσιάστηκε από τον Porter ως ένα πλαίσιο για να 

εξετάσει τους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία μίας 

βιομηχανίας. Το μοντέλο περιλαμβάνει πέντε «δυνάμεις» : 

1. Εσωτερικός ανταγωνισμός του κλάδου 

2. Εμπόδια εξόδου/ εισόδου 

3. Υποκατάστατα προϊόντα 

4. Δύναμη των προμηθευτών 

5. Δύναμη των αγοραστών 

 

Το μοντέλο απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα  

 

Σχήμα 2. Μοντέλο Porter στον φαρμακευτικό κλάδο 
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Ο εσωτερικός ανταγωνισμός είναι στο κέντρο του μοντέλου γιατί μπορεί να 

επηρεαστεί από καθεμία από τις άλλες δυνάμεις. Μία εκτίμηση του εσωτερικού 

ανταγωνισμού απαιτεί μία ανάλυση της δομής της αγοράς, της διαφοροποίησης του 

προϊόντος και της φύσης του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Όσο αυξάνει ο 

ανταγωνισμός τόσο αυξάνεται και η αναταραχή στο περιβάλλον 

Τα εμπόδια εισόδου/ εξόδου περιλαμβάνουν : 

1. Οικονομίες κλίμακας 

2. Περιορισμένη πρόσβαση σε απαραίτητους πόρους ή κανάλια διανομής 

3. Πατέντες 

4. Υπάρχουσες οικονομίες των ανταγωνιστών 

5. Τεχνολογικό επίπεδο της βιομηχανίας. 

Τα υποκατάστατα προϊόντα επηρεάζουν το επίπεδο της αβεβαιότητας στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Νέα υποκατάστατα μπορεί να θέσουν μεγάλη απειλή. Τα 

νέα υποκατάστατα συνήθως αντιπροσωπεύουν νέες τεχνολογίες, των οποίων τα 

κόστη είναι πιθανόν να μειώνονται με το πέρασμα των χρόνων. 

 Η δύναμη των προμηθευτών αναφέρεται στην δυνατότητα των προμηθευτών 

να διαπραγματεύονται τις τιμές. Η ακραία περίπτωση όπου οι προμηθευτές δεν έχουν 

διαπραγματευτική δύναμη συμβαίνει μόνο στην θεωρητική περίπτωση όπου η 

βιομηχανία των προμηθειών είναι πλήρως ανταγωνιστική. Ο προμηθευτής μπορεί να 

αυξήσει τις τιμές όταν η αγορά που απευθύνεται ευημερεί, αυξάνοντας έτσι την 

αναταραχή στον περιβάλλον.  

 Η δύναμη των αγοραστών είναι παράλληλη με αυτή των προμηθευτών. 

Αναφέρεται στην δυνατότητα των μεμονωμένων εταιριών να διαπραγματεύονται τις 

τιμές. Όσο μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη έχουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

αβεβαιότητα στο περιβάλλον. 

 Η φαρμακευτική βιομηχανία είχε το υψηλότερο επίπεδο κερδοφορίας τα 

προηγούμενα χρόνια. Η απόδοση της είναι αρκετά υψηλή, αλλά οι αλλαγές στο 

φαρμακευτικό περιβάλλον αρχίζουν να μειώνουν αυτήν την απόδοση. Όσον αφορά 

την ένταση του εσωτερικού ανταγωνισμού, στον φαρμακευτικό χώρο είναι μικρή για 

τους εξής λόγους : 

1. Ο αριθμός των ανταγωνιστών είναι σχετικά μικρός 

2. Οι περισσότερες εταιρίες εστιάζουν σε θεραπείες συγκεκριμένων ασθενειών 
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3. Ο ανταγωνισμός περιορίζεται από την προστασία των πατέντων. 
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Ως αποτέλεσμα, ο ανταγωνισμός δεν αποτελεί τον κύριο λόγο της αναταραχής 

του φαρμακευτικού περιβάλλοντος 

Οικονομικά, κανονιστικά και νομικά εμπόδια δυσκολεύουν την είσοδο νέων 

ανταγωνιστών. Επίσης τα σημαντικά κόστη έρευνας και ανάπτυξης θέτουν σημαντικά 

εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών. Όσον αφορά τους προμηθευτές, η 

πλειοψηφία είναι η κοινότητα των ερευνητών και επιστημόνων, που μπορεί να έχουν 

κάποια δύναμη επηρεάζοντας το φαρμακευτικό περιβάλλον.  

Οι κύριοι αγοραστές στην φαρμακευτική βιομηχανία είναι οργανισμοί υγείας 

και μεγάλοι χονδρέμποροι-διανομείς και κυβερνητικές μονάδες, που πιέζουν τους 

γιατρούς και τα νοσοκομεία να συνταγογραφούν λιγότερο ακριβά φάρμακα. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη διαπραγματευτική τους δύναμη και δημιουργεί μία 

πηγή αβεβαιότητας και αναταραχής στο φαρμακευτικό περιβάλλον. 

Όσο για την απειλή των υποκατάστατων φαρμάκων είναι ιδιαίτερα έντονη τα 

τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων γενόσημων (αντιγράφων) 

φαρμάκων, μειώνει τη δύναμη των πρωτότυπων φαρμάκων. Επίσης, σε αυτό έχει 

συντελέσει και η πρόοδος της τεχνολογίας, που έχει κάνει την αντιγραφή 

πρωτότυπων φαρμάκων πιο εύκολη.(Geimer et al, 2002) 

Ο στρατηγικός προγραμματισμός είναι το πιο λογικό βήμα σε οποιαδήποτε 

πειθαρχημένη επιχείρηση, φαρμακευτική ή μη. Κάθε μία από τις λειτουργικές 

περιοχές που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να έχει ένα στρατηγικό πλάνο που να 

ταιριάζει με το κύριο πλάνο της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης. Ο 

προγραμματισμός αυτός απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, αλλά το όφελος για την 

επιχείρηση είναι μεγάλο. 

Στη δεκαετία του ’90 η φαρμακευτική βιομηχανία υπέστη πολλές αλλαγές στο 

περιβάλλον της. Τα συστήματα υγείας στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες έχουν 

σχεδόν καταρρεύσει, οδηγώντας σε αυστηρές πολιτικές ελέγχου των τιμών των 

φαρμάκων, αλλάζοντας έτσι και τον όγκο παραγωγής και τις πιέσεις για κέρδος. 

Παράλληλα, η αύξηση των νομοθετικών ρυθμίσεων οδηγεί σε κλιμάκωση των 

δαπανών καθώς και περισσότερο χρόνο για προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Η πίεση 

των καταναλωτών γίνεται ολοένα πιο έντονη, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα 

στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η φαρμακευτική βιομηχανία. 

Παραδοσιακά, η φαρμακευτική βιομηχανία βασιζόταν σε σταθερότητα, 

σταθερό κέρδος και μία κυρίαρχη στάση απέναντι στους πελάτες. Η αντίδραση της 

στις επερχόμενες αλλαγές επικεντρώθηκε σε τρεις κύριους άξονες : 



1) Συγχωνεύσεις και εξαγορές 

2) Επιστροφή στις βασικές λειτουργίες 

3) Ανάπτυξη ξεχωριστών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
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Καθώς το περιβάλλον της φαρμακευτικής βιομηχανίας χειροτερεύει, θα 

γίνεται πιο σημαντική  η συνεργασία των συνδετικών κρίκων της φαρμακευτικής 

αλυσίδας και πιο επιτακτική η ανάγκη για μείωση κόστους, βελτίωση των 

προβλέψεων ζήτησης και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αποθεμάτων. Επίσης, 

με δεδομένη την συμπίεση των περιθωρίων κέρδους και την σχετική ανεπάρκεια της 

φαρμακευτικής αλυσίδας, οι τρέχουσες πρακτικές θα πρέπει να αλλάξουν. 

Στις περισσότερες επιχειρήσεις, η οργάνωση της επιχείρησης τείνει να διαιρεί 

το κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρία ή περισσότερα, αλλά χαρακτηριστικά 

συστατικά με παραδοσιακές σχέσεις πελάτη-προμηθευτή: Έρευνα, προμήθεια, 

παραγωγή και τελικό προϊόν. Ένα από τα χαρακτηριστικά του νέου περιβάλλοντος 

είναι η παγκοσμιοποίηση των σχέσεων αλλά και οι συχνά αντικρουόμενες σχέσεις. 

Δεν υπάρχει μία μαγική απάντηση για όλες τις εταιρίες και κάθε επιχείρηση πρέπει να 

ψάξει να βρει μία λύση που να ταιριάζει στην κουλτούρα της και την οργάνωση της.  

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι οι διαδικασίες. Πριν  δημιουργηθούν τα 

πληροφοριακά συστήματα που θα χρησιμοποιήσει η εταιρία, πρέπει να υπάρχουν οι 

κατάλληλες διαδικασίες ώστε να «χτιστούν» τα πληροφοριακά συστήματα γύρω από 

τις διαδικασίες αυτές. Πολλές επιχειρήσεις κάνουν το λάθος να αγοράζουν ακριβά 

συστήματα και να προσπαθούν να προσαρμόσουν την επιχείρηση σε αυτά. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ένα άκαμπτο σύστημα, καθώς και την άσκοπη 

σπατάλη χρόνου, χρήματος και πιθανόν θέσεων εργασίας. 

Σημαντική αξία στην εφοδιαστική αλυσίδα προσθέτουν, αν βελτιστοποιηθούν 

η μεταφορά και η αποθήκευση και η διανομή των προϊόντων. Οι μέθοδοι μεταφοράς 

πρέπει να ρυθμιστούν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πελατών, με το 

μικρότερο δυνατό κόστος και την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Είναι πολύ σημαντικό 

να διατηρηθεί μία πλατφόρμα για την ανάλυση, εκτίμηση και βελτιστοποίηση των 

παρόντων αλλά και μελλοντικών κινήσεων.  

 Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που μειώνουν τα κόστη μίας επιχείρησης 

είναι το κόστος του αποθηκευμένου αποθέματος (στοκ). Πολλές εταιρίες πιστεύουν 

ότι πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο στοκ ασφαλείας, αλλά η ανάλυση εις βάθος 

δείχνει ότι πρέπει η επιχείρηση να είναι πολύ επιφυλακτική. Αν η υπόλοιπη 

εφοδιαστική αλυσίδα είναι σωστά οργανωμένη, η επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει 
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με ελάχιστα αποθέματα. Η σταθεροποίηση αυτής της κατάστασης μπορεί να αυξήσει 

ακόμη περισσότερο την εξοικονόμηση κεφαλαίων. 

Η εφαρμογή και η επιτυχία μίας εφοδιαστικής αλυσίδας εξαρτάται από τη 

ζήτηση των πελατών, τις διαδικασίες που ακολουθούν οι ανταγωνιστές, και τη σωστή 

συλλογή και ανάλυση των σχετικών δεδομένων. Έτσι, οι επιχειρήσεις  εστιάζονται 

στην βελτίωση των δυνατοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας για να αυξήσουν τα 

περιθώρια κέρδους και γενικότερα την οικονομική απόδοση της εταιρίας.  

Ωστόσο, πριν εφαρμόσει μία φαρμακευτική επιχείρηση οποιαδήποτε 

πρωτοβουλία εφοδιαστικής αλυσίδας, θα πρέπει να αναλύσει τις ανάγκες των 

πελατών της. Η εμπειρία έχει αποδείξει πως οι εταιρίες που προσαρμόζουν και 

διαφοροποιούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους, βασισμένες σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά προϊόντων ή αγορών, είναι πιο αποδοτικές από τις επιχειρήσεις που 

προσπαθούν να ικανοποιήσουν όλους τους πελάτες τους με έναν τρόπο και μία 

διαδικασία. Η προσπάθεια αυτή αντίθετα οδηγεί σε αυξημένα κόστη. 

Σήμερα τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για να προβλέψει μία εταιρία τη 

ζήτηση είναι πολύ πιο εξελιγμένα από ότι στο παρελθόν. Τα πληροφοριακά 

συστήματα που έχουν αναπτυχθεί, δίνουν μία πιο έγκυρη και ενημερωμένη αναφορά 

για την ροή των λειτουργιών μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

Η επιχείρηση δεν χρειάζεται πλέον να τα κάνει όλα μόνη της. Η συνεργασία 

με τρίτους συνεργάτες για ορισμένες υπηρεσίες είναι πιο αποδοτική και παρέχει την 

αναγκαία ευελιξία. Έτσι μπορεί να διαθέσει τους πόρους της για άλλες 

δραστηριότητες, πιο κρίσιμες για την εταιρία. Η χρησιμοποίηση εξωτερικών 

συνεργατών μειώνει τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης και αυξάνει το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, ενώ υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά του κινδύνου, 

αφού οι εξωτερικοί συνεργάτες δουλεύουν παράλληλα και για άλλες εταιρίες, 

μειώνοντας έτσι το κίνδυνο, που θα επωμιζόταν μία μόνο επιχείρηση. 

Πολλές εταιρίες χρησιμοποιούν τρίτους για την καλύτερη κατανομή των 

πόρων, αλλά δεν πετυχαίνουν την βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται σε τεχνικούς λόγους, δηλαδή οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της 

εταιρίας να μην συμβαδίζει με την διαθεσιμότητα στην αγορά. Μπορεί να οφείλεται 

και στη δομή της αγοράς. Αν υπάρχει κάποια μονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή 

περίπτωση, θα πρέπει αυτά να υπερκεραστούν  ώστε να υπάρχουν συνέργιες ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις. 



Είναι σημαντικό να βρεθεί ένας καλός συνεργάτης που δεν είναι δεσμευμένος 

με περισσότερες επιχειρήσεις από ότι μπορεί να εξυπηρετήσει. Επίσης οι επιχειρήσεις 

δεν πρέπει να βλέπουν η μία την άλλη ανταγωνιστικά, αλλά συνεργατικά. Σε αντίθετη 

περίπτωση μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στην ροή των πληροφοριών, στον 

προγραμματισμό και τις προβλέψεις- όλα αυτά που είναι απαραίτητα για την 

συνεργασία με τρίτους (outsourcing) (M.Lurquin, 1996) 

Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει πολλή συνεργασία ανάμεσα στους 

συνδετικούς κρίκους της φαρμακευτικής αλυσίδας. Η πληροφόρηση για την ζήτηση 

και προσφορά στην φαρμακευτική βιομηχανία είναι μικρότερη από ότι σε άλλες 

βιομηχανίες. Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Πρώτον, η φαρμακευτική 

βιομηχανία έχει υψηλά κέρδη στα πρώτα χρόνια εισαγωγής ενός νέου προϊόντος, 

λόγω της προστασίας της πατέντας. Στην περίοδο αυτή η εταιρία  ενδιαφέρεται 

κυρίως να καλύψει τα έξοδα της έρευνας, παρά να βελτιώσει τις λειτουργίες της. 

Δεύτερον,  αν υπάρχει δίκαιη ισορροπία στις δυνάμεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι  

προμηθευτές, οι διανομείς αλλά και οι παραγωγοί δεν μπορούν να σταματήσουν την 

ροή της πληροφόρησης ώστε να κρατήσουν την κυριαρχία που θέλουν. Αυτή η 

δυναμική είναι η καρδιά της σχετικά μικρής συνεργασίας των φαρμακευτικών 

συνδετικών κρίκων της αλυσίδας.  

 

 Οφέλη Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται σωστά την εφοδιαστική 

αλυσίδα, κερδίζουν σημαντικά οφέλη. Κυριότερα από αυτά είναι(Geimer et al, 2002): 

 Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 

Η έγκαιρη παράδοση είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό της εξυπηρέτησης του 

πελάτη. Προβλήματα διανομής μπορεί να οδηγήσουν σε ελλείψεις αποθεμάτων, που 

οδηγεί με τη σειρά του σε χαμένες πωλήσεις και πιθανόν απώλειες πελατών. Οι 

εταιρίες που ταιριάζουν τις απαιτήσεις των πελατών τους με τις διαδικασίες τους 

μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την έγκαιρη παράδοση. Αυτό με τη σειρά του 

αυξάνει και την εισροή εσόδων καθώς επιταχύνεται ο κύκλος των πληρωμών. 

 Μείωση του κόστους 
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Οι φαρμακευτικές εταιρίες μπορούν να μειώσουν τα κόστη κατά τουλάχιστον 10-

15% με καλύτερες προβλέψεις, διαχείριση των αποθεμάτων και χρήση των 

κεφαλαίων. Όταν οι λειτουργίες της εταιρίας γίνονται με βάση τις ανάγκες των 



πελατών, παράγεται το σωστό προϊόν, στο σωστό χρόνο και στο σωστό μέρος, 

μειώνοντας  την ανάγκη για στοκ ασφαλείας ή άλλες άχρηστες πρακτικές. 

 Καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων 

Μειώσεις των αποθεμάτων κατά 20-30% είναι σύνηθες φαινόμενο στις 

επιχειρήσεις που διαχειρίζονται πολλές εφοδιαστικές αλυσίδες. Τα προϊόντα υψηλής 

αξίας μπορούν να αγοράζονται ή να παράγονται κατόπιν παραγγελίας, μειώνοντας 

έτσι τα κεφάλαια που δεσμεύονται στα αποθηκευμένα στοκ. Η αποδέσμευση 

κεφαλαίων οδηγεί σε μείωση των γενικών εξόδων. 

 Μεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας δίνει στην επιχείρηση την ικανότητα να 

χειρίζεται καλύτερα τις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες της- 

εσωτερικούς και εξωτερικούς. Έτσι, λειτουργεί  με μεγαλύτερη δυνατότητα 

προσαρμογής στο συνεχώς εναλλασσόμενο περιβάλλον, και έχει καλύτερα 

αποτελέσματα. Και όσο το περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο, οι επιχειρήσεις που θα  

αντιδράσουν πιο γρήγορα στις απαιτούμενες αλλαγές θα έχουν την μεγαλύτερη 

πιθανότητα για επιβίωση. 
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2.2 Συστήματα Υποστήριξης Διαχείρισης Πληροφοριών και Σχέσεων 

 

 Καθώς η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς με γρήγορους ρυθμούς, οι 

παραδοσιακές μέθοδοι λειτουργίας των επιχειρήσεων θα πρέπει να παρακολουθούν 

το συνεχώς εναλλασσόμενο περιβάλλον  και να εξελίσσονται για να επιβιώσουν. 

Μόνο οι εταιρίες που συμμετέχουν στην δημιουργία και χρήση της γνώσης μπορούν 

να ελπίζουν να απολαύσουν την ανταμοιβή της αλλαγής της βασιζόμενης στη γνώση 

οικονομίας. Οι αλλαγές που υπόκεινται οι επιχειρήσεις  ως αποτέλεσμα της 

εισαγωγής και χρήσης νέων τεχνολογιών είναι τόσο σημαντικές όσο οι αλλαγές που 

επέφερε η Βιομηχανική Επανάσταση. Οι συνέπειες αυτών των αλλαγών είναι ότι οι 

δομές και οι λειτουργίες των επιχειρήσεων αλλάζουν και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. 

Η νέα τεχνολογία, δίνοντας τη δυνατότητα να αυξήσει την ταχύτητα, το ποσό και την 

ποιότητα της πληροφορίας που μεταφέρεται, επεξεργάζεται και χρησιμοποιείται, 

μπορεί να επιτρέψει μεγαλύτερο έλεγχο και συντονισμό ανάμεσα στα διάφορα 

τμήματα μίας επιχείρησης. Κατά συνέπεια, τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση όλων 

αυτών των πληροφοριών είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που έχει να εξετάσει 

μία διοίκηση. Ο επιχειρησιακός ανταγωνισμός είναι ολοένα και πιο έντονος και έτσι 

η ανώτατη διοίκηση συνειδητοποιεί πλέον ότι η διαχείριση των πληροφοριών είναι 

εκτός από λειτουργικό και στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.(Laudon & 

Laudon, 2004) 

 Ολοένα και περισσότερο, η πληροφορική και τα πληροφοριακά συστήματα 

θεωρούνται ως κεφάλαια για την επιχείρηση, που αν τα  διαχειριστεί σωστά, μπορεί 

αναμφίβολα να βελτιώσει και την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης και να οξύνει την εστίαση της στους στρατηγικούς της στόχους. Οι 

επιχειρήσεις ανακαλύπτουν ότι τα πληροφοριακά συστήματα συνεισφέρουν στην 

«προστιθέμενη» αξία του προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχουν. Ως αποτέλεσμα 

μεγάλες εταιρίες αναπτύσσουν τα πληροφοριακά συστήματα σαν στοιχείο κλειδί στις 

στρατηγικές τους.  
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 Λόγω των τεχνολογικών χαρακτηριστικών του κλάδου, η φαρμακευτική 

βιομηχανία έχει μία στενή σχέση με την υιοθέτηση, δημιουργία και αποθήκευση της 

γνώσης, καθώς η έρευνα και το μάρκετινγκ είναι από τα κύρια ανταγωνιστικά της 

στοιχεία. Η αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης μπορεί να βοηθήσει την 

φαρμακευτική βιομηχανία να συγκεντρώσει πληροφόρηση, να δημιουργήσει 

«εταιρική νοημοσύνη» και να αποκτήσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 



 Η γνώση δεν μπορεί εύκολα να μετρηθεί ή να ελεγχθεί, έτσι οι επιχειρήσεις 

θα πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη γνώση, ώστε να εκμεταλλεύονται τις 

δεξιότητες και την εμπειρία που έχουν κληρονομήσει από το παρελθόν των 

συστημάτων τους και των δομών της επιχείρησης, αλλά και την σιωπηρή γνώση που 

κατέχουν οι εργαζόμενοι της εταιρίας. 
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Η σχέση και αλληλεξάρτηση που έχει η επιχείρηση με τα πληροφοριακά 

συστήματα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.(Laudon & Laudon, 2004)  Η διαχείριση 

της γνώσης είναι μία συστηματοποιημένη και ολοκληρωμένη στρατηγική, που 

συνδυάζει την τεχνολογία της πληροφορικής με τις λειτουργίες της επιχείρησης. Η 

διαχείριση της γνώσης αναπτύσσει, μεταφέρει, αποθηκεύει και εφαρμόζει τη γνώση 

ενώ παράλληλα δίνει την ακριβή πληροφόρηση στους εργαζομένους της επιχείρησης 

για να δράσουν και να κάνουν τις σωστές αποφάσεις, με απώτερο σκοπό να 

επιτευχθούν οι  επιχειρησιακοί  σκοποί. Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν 

την λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και η στρατηγική που έχουν χαράξει τα 

στελέχη φαίνεται ότι σχετίζονται άμεσα με το λογισμικό που χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση. Τόσο οι υπολογιστές, όσο και οι βάσεις δεδομένων που έχει 

δημιουργήσει η επιχείρηση , σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών 

δημιουργούν μία δομή που στηρίζει την επιχείρηση. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

HARDWARE

ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΛΕ-
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 
Σχήμα 3. Σχέση επιχείρησης και πληροφοριακών συστημάτων 

 

 Αφού τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται για την διαχείριση της 

γνώσης και της πληροφορίας, οι κρίσιμοι παράγοντες ,που επηρεάζουν την επιτυχία 

της διαχείρισης της γνώσης στον φαρμακευτικό κλάδο, σχετίζονται άμεσα και με 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση των πληροφοριακών συστημάτων. 

Κυριότεροι από αυτούς είναι: 

 Η ύπαρξη μίας ανοικτής επιχειρησιακής κουλτούρας βασισμένης στην 

εμπιστοσύνη. 

 Η εταιρία θα πρέπει να συζητά ανοιχτά το όραμα, την στρατηγική και τις αρχές 

της και να υποστηρίζει την συνεργασία και την αλλαγή. Να ενισχύει την ομαδική 

εργασία και την διάχυση των πληροφοριών 

 Δέσμευση και ηγεσία της ανώτατης διοίκησης 
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Οι ανώτεροι μάνατζερ θα πρέπει να εκφράζουν ανοικτά την απόφαση τους να 

υιοθετήσουν νέα πληροφοριακά συστήματα. Στις αλλαγές αυτές θα πρέπει να 

συμμετέχουν και να καθοδηγούν τους εργαζομένους και να τους υποστηρίζουν 



 Άμεση εμπλοκή των εργαζομένων 

Οι εργαζόμενοι  πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην λήψη 

αποφάσεων, αλλά και στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εργασίας, και να 

νιώθουν υπεύθυνοι για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος διάχυσης 

πληροφοριών 

 Εκπαίδευση των εργαζομένων 

Εκτός από την εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες της επιχείρησης, θα 

πρέπει να δημιουργείται ένα περιβάλλον αυτό-εκπαίδευσης και αυτό-μάθησης. 

Ακόμα θα πρέπει να υπάρχουν εξωτερικοί ή και εσωτερικοί εκπαιδευτές για την 

συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού 

 Ομαδική εργασία 

Είναι πολύ σημαντική η ενθάρρυνση της δημιουργίας ομάδων αλλά και της 

αξιολόγησης της συνεργασίας, του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας 

των ομάδων εργασίας. 

 Ενίσχυση και ενδυνάμωση των εργαζομένων 

Η ενδυνάμωση του προσωπικού μπορεί να γίνει με αύξηση του ελέγχου που 

έχουν οι εργαζόμενοι στην χρήση των πόρων και τη διαχείριση τους από αυτούς, 

ώστε να γίνει φανερή η δέσμευση της επιχείρησης στους εργαζομένους 

 Η εσωτερική δομή των πληροφοριακών συστημάτων 

Τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να είναι φιλικά προς τον χρήστη, να 

υπάρχει ολοκληρωμένη δομή, και συγχρόνως η τεχνολογία που χρησιμοποιείται 

να είναι ανταγωνιστική. 

 Αξιολόγηση της απόδοσης 

Η αξιολόγηση της απόδοσης καταδεικνύει δικαιοσύνη στην μεταχείριση των 

εργαζομένων, και συνεπάγεται ανταμοιβή της πραγματικής βελτίωσης της 

απόδοσης 

 Σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις ή εσωτερικά  (Benchmarking ) 

Η σύγκριση χρησιμοποιείται για να ενθαρρύνει τους εργαζομένους να 

χρησιμοποιήσουν τις καλύτερες πρακτικές των ανταγωνιστών ή να 

δημιουργήσουν ένα συγκριτικό παράγοντα για  εσωτερική βελτίωση. 

 Δομή της γνώσης και διάχυση της στην επιχείρηση. 

 18

Να γίνει γνωστή η σχέση με τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και με τους 

πελάτες, και να γίνεται διάχυση της γνώσης  με βάση τους ανθρώπους και όχι  

μόνο την τεχνολογία 



2.2.1 ERP 

 

 Ιστορική Αναδρομή

 

Το επιχειρησιακό περιβάλλον είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο. Για αυτό το 

λόγο οι επιχειρήσεις πρέπει διαρκώς να βρίσκονται σε εγρήγορση. Οι νέες τάσεις 

προς την παγκοσμιοποίηση απαιτεί αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων, και άρα 

κατά συνέπεια ανάγκη για καλύτερη διαχείριση και μεγαλύτερο έλεγχο, καθώς η 

επιχείρηση πρέπει να είναι ανταγωνιστική στην παγκόσμια πλέον αγορά.  

Η οικονομία εκβιομηχανίζεται, βασίζεται στην γνώση και την 

παραγωγικότητα. Ο κύκλος ζωής των προϊόντων γίνεται συντομότερος και η ανάγκη 

για νέα προϊόντα και υπηρεσίες γίνεται πιο επιτακτική στο νέο ευμετάβλητο 

περιβάλλον. Η στρατηγική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις είναι η οριζοντοποίηση, 

με έμφαση στην αποκέντρωση της εξουσίας, ώστε να υπάρχει η ευελιξία για 

προσαρμογή στα εκάστοτε δεδομένα. Η κάθε μονάδα της επιχείρησης πρέπει να 

διατηρεί την ανεξαρτησία της θέσης της, αλλά και παράλληλα να συνεργάζεται με τις 

υπόλοιπες μονάδες για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Τα  συστήματα διαχείρισης  πόρων/ πληροφοριών προέκυψαν ως αποτέλεσμα 

των αναγκών αυτών. Πριν το 1960 υπήρχαν μόνο παραδοσιακές μέθοδοι διαχείρισης 

αποθεμάτων. Χαρακτηριστική μέθοδος είναι η EOQ (Economic Order Quantity 

Model). Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε κάποιες παραδοχές : Η ζήτηση είναι γνωστή, 

σταθερή και ανεξάρτητη, η παραλαβή των αποθεμάτων είναι πλήρης και άμεση-δεν 

υπάρχει δηλαδή καθυστέρηση. 

Τη δεκαετία του 1960 δημιουργήθηκε το MRP (Material Requirements 

Planning). Δεδομένης της προϋπολογιζόμενης ζήτησης  , γνωρίζοντας τις ανάγκες για 

πρώτες ύλες (Bill Of Materials), το MRP είναι το εργαλείο με το οποίο σχεδιάζεται το 

χρονοδιάγραμμα της παραγγελίας πρώτων υλών και του σχεδιασμού της παραγωγής, 

δεδομένου του υπάρχοντος αποθέματος. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του  MRP 

ήταν η μείωση των αποθεμάτων και η βελτίωση της αποδοτικότητας και 

παραγωγικότητας της επιχείρησης. Βασικό μειονέκτημα του όμως ήταν ότι δεν 

λάμβανε υπόψη άλλους πόρους της επιχείρησης.(Heizer et al, 2004) 
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Τη δεκαετία του ’70 γεννιέται το  MRP Closed Loop, το οποίο λαμβάνει 

υπόψη και τη δυναμικότητα του οργανισμού για το σχεδιασμό της παραγωγής. 



Παράλληλα προστίθεται ένα νέο εργαλείο, το CRP ( Capacity Requirements 

Planning) 

Στη δεκαετία του ’80 γίνεται αισθητή η ανάγκη για ενοποίηση όλων των 

πόρων της βιομηχανικής αλυσίδας. Έτσι δημιουργείται το MRP II (manufacturing 

Resources Planning) το οποίο συνδυάζει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό με το MRP 

και το CRP 

Την προηγούμενη δεκαετία, ως ολοκλήρωση των παραπάνω έρχεται το ERP. 

Είναι μία ολοκληρωμένη επιχειρηματική λύση, η οποία καλύπτει πλήρως όλο το 

φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μίας εταιρείας σε ένα ενιαίο 

πληροφοριακό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να αποτελείται από τα 

υποσυστήματα : 

•Πωλήσεις & Μάρκετινγκ. 

•Διοίκηση παραγωγής. 

•Λογιστική και Χρηματοοικονομική παρακολούθηση. 

•Διοίκηση αποθηκών. 

•Διανομή. 

•Διαχείριση προμηθειών. 

•Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. 

Φυσικά, δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται όλα τα υποσυστήματα, 

αλλά να υπάρχει ο βασικός πυρήνας και μία βάση δεδομένων, γύρω από τα οποία να 

συνδέονται περιφερειακές εφαρμογές. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν add-on 

modules διαφορετικών προμηθευτών για να καλύπτουν εξειδικευμένες απαιτήσεις. 

Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ERP συστημάτων είναι η τρίτη γενιά 

συστημάτων ERP. Τα πρώτα ERP συστήματα που δημιουργήθηκαν έδιναν έμφαση 

στα δεδομένα. Η δεύτερη γενιά ERP συστημάτων  εστίασε περισσότερο στις 

εσωτερικές διαδικασίες των επιχειρήσεων εφαρμόζοντας client server τεχνολογία.     

Η τρίτη γενιά  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον άνθρωπο, δηλαδή στους υπαλλήλους που 

χρησιμοποιούν το σύστημα,  χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και την τεχνολογία 

microsoft.net 

Τα πλεονεκτήματα της νέας γενιάς του ERP μπορεί να είναι τεχνολογικά αλλά 

και επιχειρησιακά: 
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Τεχνολογικά 

•Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε interface που ήδη χρησιμοποιεί η 

εταιρεία 

•Το σύστημα γίνεται updated μέσω internet 

•Μπορεί να επικοινωνεί με άλλα συστήματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία και παρέχει  

•Μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει το υπάρχον σύστημα ERP δίχως να προκύψει 

πρόβλημα κατά τη μεταφορά των δεδομένων  

•Εύκολη εισαγωγή των διαφόρων  components. 

•Εύκολη μεταφορά από άλλες βάσεις δεδομένων 

 

Επιχειρησιακά 
• Η χρήση του διαδικτύου μετατρέπει το σύστημα σε εξωστρεφές 

•Παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να έχει πρόσβαση στην πληροφορία ανά 

πάσα στιγμή (αρκεί να έχει ένα lap top και σύνδεση στο διαδίκτυο) 

•Βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας, εφόσον η εργασία μπορεί να γίνει και 

πέραν του 8ώρου 

• Προάγει την τηλεργασία εφόσον οι εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν χωρίς να 

βρίσκονται στο χώρο του γραφείου – εταιρείας. 

•Στην περίπτωση που πρόκειται για όμιλο εταιρειών ή εταιρεία που λειτουργεί πολλά 

υποκαταστήματα, όλα τα στοιχεία μπορούν να ενοποιηθούν σε μία βάση και η 

κεντρική διοίκηση από ένα σημείο να μπορεί να ελέγξει και να παρακολουθήσει τα 

πάντα.      

•Μπορεί να παραμετροποιηθεί ιδιαίτερα εύκολα (σε σχέση με τα πρώτα συστήματα) 

σε περίπτωση αλλαγής των διαδικασιών και των αναγκών της εταιρείας.  

 

 Εφαρμογές ERP σε πολλές τοποθεσίες 

 

Όταν οι επιχειρήσεις έχουν περίπλοκη οργανωσιακή δομή και είναι σε 

διάφορες γεωγραφικές περιοχές, η εφαρμογή ενός συστήματος ERP περιλαμβάνει  

πιθανώς μοναδικές  για κάθε περίπτωση τεχνικές και διοικητικές αποφάσεις και 

προκλήσεις. 
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να 

ρυθμίσουν τις σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες επιχειρησιακές μονάδες από τις οποίες 

αποτελούνται. Καθένας από αυτούς τους τρόπους συνδέεται άμεσα την εφαρμογή και 



εγκατάσταση των ERP. Οι συχνότερες προσεγγίσεις είναι : ή ολική αυτονομία των 

επιχειρησιακών μονάδων ή ελάχιστος έλεγχος από τα κεντρικά στις τοπικές 

διαδικασίες, συντονισμός των συναλλαγών ανάμεσα στις μονάδες από τα κεντρικά, 

συνεργασία τύπου δικτύου ανάμεσα στις μονάδες, ή και ολική κεντρικοποιημένη 

διαχείριση από την κεντρική έδρα της εταιρίας. Φυσικά υπάρχουν και διάφορες 

ενδιάμεσες, υβριδικές καταστάσεις(M Lynne Markus et al,2000). 

Οι κατασκευαστές των ERP συστημάτων σχεδιάζουν τα προϊόντα τους ώστε 

να μπορούν να υποστηρίζουν τις ανάγκες διαφόρων επιχειρήσεων. Η διαμόρφωση 

του κάθε συστήματος περιλαμβάνει την δημιουργία μίας λογικής δομής που 

σχετίζεται με τα διάφορα μέρη μίας εταιρίας ή τις διάφορες επιχειρησιακές μονάδες 

της. Έτσι, ανάλογα με την δομή της εταιρίας, ένα ERP σύστημα μπορεί να έχει 

κεντρική οικονομική και λειτουργική διαχείριση ,κεντρική οικονομική διαχείριση και  

τοπική αυτόνομη λειτουργική διαχείριση, τοπική οικονομική διαχείριση και 

κεντρικοποιημένη λήψη λειτουργικών αποφάσεων ή και αυτόνομη λειτουργική και 

οικονομική διαχείριση σε κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης. (M Lynne Markus et 

al,2000) Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή του ERP είναι σημαντική και από 

στρατηγική σκοπιά, καθώς η εφαρμογή σε διάφορες τοποθεσίες εννοεί την ύπαρξη 

μίας κεντρικής βάσης δεδομένων και πολλών server. 

 

 

 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα 

 

Ο προσανατολισμός του ERP είναι κυρίως στις επιχειρηματικές διεργασίες 

και όχι στις λειτουργίες. Σκοπός του είναι η μεγιστοποίηση της ευελιξίας της 

επιχείρησης και ο σωστός καταμερισμός των πληροφοριών. Η κάθε πληροφορία 

εισάγεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ και ενημερώνονται αυτόματα όλα τα σχετιζόμενα 

υποσυστήματα, είτε real time είτε batch. Η απόδοση σε ταχύτητες ενός ERP μπορεί 

να βελτιστοποιηθεί με τεχνικές data warehousing ή με ενσωματωμένα υποσυστήματα 

Workflow μέσω των οποίων σχεδιάζεται όλη η ροή των πληροφοριών και η λήψη 

αποφάσεων. 

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του ERP είναι (Heizer et al, 2004): 
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• Εξοικονόμηση πόρων (κυρίως ανθρωπίνων). 



• Περιορισμός λαθών-Καλύτερος έλεγχος. 

• Μεγαλύτερη ευελιξία. 

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. 

• Αξιοποίηση της πληροφορίας. 

• Βελτιστοποίηση διαδικασιών. 

• Γρηγορότερη ανταπόκριση και συνέπεια προς τους πελάτες 

• Καλύτερη παρακολούθηση και γρηγορότερη ανάλυση ερωτημάτων 

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της βελτίωσης των επιχειρηματικών 

διαδικασιών 

• Βελτιώνει την πρόσβαση των πληροφοριών και την διοίκηση μέσα στην 

επιχείρηση 

• Αύξηση παραγωγικότητας. 

Ωστόσο, το ERP παρουσιάζει και  κάποια μειονεκτήματα, κυριότερα από τα 

οποία είναι τα εξής: 

• Υψηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης. 

• Η εφαρμογή του απαιτεί αλλαγή στην κουλτούρα της διοίκησης. 

• Είναι τόσο περίπλοκο, ώστε πολλές  εταιρείες δεν μπορούν να 

προσαρμοστούν. 

• Δεν υπάρχουν πολλά εξειδικευμένα άτομα στην συγκεκριμένη εφαρμογή. 

Βασικά στοιχεία για την επιτυχία ενός συστήματος ERP είναι η εκπόνηση 

καταρχήν μίας μελέτης με τις απαιτήσεις της εταιρίας και τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές(Yahaya Yusuf et al,2004). Επίσης πρέπει να γίνουν μελέτες 

αναδιοργάνωσης των διαδικασιών που δεν είναι παραγωγικές, να ληφθούν υπόψη οι 

διάφορες προσφορές και με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια να γίνει επιλογή. 

Τέτοια κριτήρια είναι : 

 Τεχνολογικό επίπεδο της εφαρμογής. 

 Λειτουργικότητα και κάλυψη απαιτήσεων. 

 Φιλικότητα στον χρήστη. 

 Δυνατότητα ανάπτυξης custom εφαρμογών. 

 Επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. 

 Υποστήριξη μετά την εγκατάσταση. 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 
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 Κόστος 



Η επιλογή του καταλληλότερου ERP είναι ίσως το σημαντικότερο βήμα για 

την επιτυχία του εγχειρήματος ( Richard Ligus et al, 2004).  Εξίσου σημαντική είναι 

και η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών υλοποίησης του πληροφοριακού 

συστήματος που θα επιλεγεί, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στον αναμενόμενο χρόνο, 

εντός του προϋπολογισθέντος κόστους και με την προσδοκώμενη ποιότητα και 

λειτουργικότητα. Ενδεικτικές  διαδικασίες που εντάσσονται στην διαχείριση έργων 

είναι : 

•Διάσπαση του έργου σε επιμέρους φάσεις. 

•Ορισμός εξαρτήσεων μεταξύ των φάσεων. 

•Διαχείριση ομάδας υλοποίησης. 

•Διαχείριση χρονοδιαγράμματος. 

•Έλεγχος και διαχείριση συμβάσεως. 

•Διασφάλιση ποιότητας έργου. 

Τα συστήματα ERP είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. Η εφαρμογή τους είναι μία 

δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία που απαιτεί τη διάθεση πολλών πόρων, 

οικονομικών και μη. Πιο συγκεκριμένα, το κόστος αυτό αποτελείται από το κόστος 

της άδειας χρήσης του συστήματος. Επίσης, εκτός από το κόστος της εγκατάστασης η 

επιχείρηση επιβαρύνεται και με το κόστος συντήρησης, αλλά και την υποστήριξη από 

εξωτερικούς συμβούλους. Το πιο σημαντικό κόστος είναι το κόστος της εκπαίδευσης 

του προσωπικού στην χρήση του συστήματος αλλά και στην αλλαγή της εργασιακής 

κουλτούρας. 

 

 Παράγοντες Επιτυχίας 

 

Η εφαρμογή ενός συστήματος ERP δεν είναι ένα εγχείρημα χωρίς ρίσκο. Στην 

πραγματικότητα, 65 % των στελεχών πιστεύουν ότι υπάρχει μία μέτρια πιθανότητα 

να έχουν ζημιά οι εταιρίες τους παρά όφελος, κατά την εφαρμογή του συστήματος. 

Έτσι λοιπόν, είναι χρήσιμο να εξετάσουμε τους παράγοντες, που σε μεγαλύτερο 

βαθμό, καθορίζουν την επιτυχία της εφαρμογής του ERP. Πολλοί συγγραφείς έχουν 

αναγνωρίσει διάφορους παράγοντες. Οι πιο σημαντικοί αναφέρονται παρακάτω. 

(Umble et al ,2003) 
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1. Σαφής κατανόηση των στρατηγικών στόχων της εταιρίας 

Η εφαρμογή των ERP απαιτούν την ύπαρξη κάποιων ανθρώπων-κλειδιά μέσα 

στην επιχείρηση, που θα δημιουργήσουν ένα καθαρό, υποχρεωτικό όραμα, σχετικά με 

το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει η επιχείρηση, ώστε να ικανοποιήσουν τους 

πελάτες, να ενδυναμώσουν τους εργαζόμενους και να εξυπηρετήσουν την συνεργασία 

με τους προμηθευτές. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν ξεκάθαρες δηλώσεις σχετικά με 

τους στόχους, τις προσδοκίες και τις προθεσμίες.. Επίσης, η επιχείρηση θα πρέπει να 

εξηγεί προσεκτικά γιατί εγκαθιστά  το ERP και ποιες κύριες λειτουργίες θα πρέπει να 

εξυπηρετεί. 

 

2. Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης 

Οι επιτυχημένες εφαρμογές απαιτούν ισχυρή ηγεσία, δέσμευση και 

συμμετοχή από την ανώτατη διοίκηση. Αφού η πληροφόρηση των στελεχών είναι 

κρίσιμη όταν αναλύουν και επεξεργάζονται τις υπάρχουσες λειτουργίες, η 

εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί μία επιτροπή που είναι να είναι 

δεσμευμένη στην ολοκλήρωση της επιχείρησης, καταλαβαίνει το τι σημαίνει ERP, 

υποστηρίζει πλήρως τα κόστη, αποζητά την απόδοση της εφαρμογής και προωθεί το 

όλο πρόγραμμα. 
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3. Διαχείριση οργανωσιακών αλλαγών. 

Η προϋπάρχουσα οργανωσιακή δομή και οι διαδικασίες που ακολουθούνται 

από τις περισσότερες επιχειρήσεις συνήθως δεν είναι συμβατές με την δομή και τα 

εργαλεία που παρέχουν τα ERP συστήματα. Έτσι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν οι 

υπάρχουσες λειτουργίες και να δημιουργηθούν καινούριες για να υποστηρίξουν τους 

στόχους της επιχείρησης μέσω του ERP. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν τις 

οργανωσιακές δομές, αρχές, διαδικασίες, αλλά και τους υπάλληλους. Αν οι άνθρωποι 

δεν είναι προετοιμασμένοι για τις άμεσες αλλαγές, τότε η άρνηση, η αντίσταση και το 

οργανωσιακό χάος, θα είναι οι πιο σίγουρες συνέπειες των αλλαγών αυτών. Η 

επιχείρηση θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να εκμεταλλευτεί τα νέα 

πλεονεκτήματα που φέρνει το ERP. 

 

 



 

4. Ακρίβεια των δεδομένων 

Η ακρίβεια των δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για τη σωστή 

λειτουργία ενός συστήματος ERP. Έτσι αν κάποιος εισάγει λάθος δεδομένα, το λάθος 

αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες σε όλο το ολοκληρωμένο, πλέον, σύστημα. 

Για αυτό το λόγο, είναι υψίστης σημασίας η εκπαίδευση των χρηστών σχετικά με την 

ακρίβεια των δεδομένων που εισάγουν. Επίσης, όλα τα παλιά και ανεπίσημα 

συστήματα θα πρέπει να καταργηθούν, ώστε να μην τα χρησιμοποιούν οι χρήστες. 

 

5. Εκτενής επιμόρφωση και εκπαίδευση 

Η επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας επιτυχίας ενός συστήματος ERP. Τα πλήρη οφέλη του ERP δεν μπορούν 

να πραγματοποιηθούν μέχρι οι τελικοί χρήστες να μάθουν να το  χρησιμοποιούν 

σωστά. Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση αρκετό καιρό πριν την 

εφαρμογή του συστήματος. Τα στελέχη συνήθως υποτιμούν το επίπεδο της 

εκπαίδευσης που απαιτείται, όπως επίσης και τα σχετικά  κόστη. Η ανώτατη διοίκηση 

θα πρέπει να δεσμευτεί να ξοδέψει το απαραίτητο ποσό χρημάτων που απαιτείται για 

την εκπαίδευση του προσωπικού. Επίσης, μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται και 

την ώρα της κανονικής λειτουργίας, ενώ υπάρχει και ανάγκη για εκπαίδευση μετά την 

εγκατάσταση, καθώς είναι πιθανόν να προκύψουν κάποια προβλήματα μετά. 

 

6. Μετρήσεις της απόδοσης 

Θα πρέπει να  δημιουργηθούν δείκτες που να μετρούν την απόδοση του νέου 

συστήματος. Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται εξ αρχής και θα ήταν αρκετά 

χρήσιμο να συνδεθεί η απόδοση του συστήματος και με την απόδοση του 

προσωπικού, ώστε να υπάρχει και προσανατολισμός στη βελτίωση του συστήματος 

αλλά και των δεικτών. Πιθανόν η διοίκηση και οι υπάλληλοι να περιμένουν ότι η 

απόδοση θα βελτιωθεί μόλις εγκατασταθεί το ERP. Ωστόσο, η πράξη απέδειξε ότι 

αρχικά είναι μεγάλη η πιθανότητα να παρουσιαστεί πτώση στην απόδοση της 

εταιρίας. Όσο η εξοικείωση με το πρόγραμμα  αυξάνεται, βελτιώνονται και οι 

επιδόσεις. 
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7. Σωστή επιλογή ERP συστήματος 

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσπαθεί να επιλέξει να εγκαταστήσει ένα 

σύστημα που υποβοηθά τις ιδιαίτερες μοναδικές δυνάμεις, αλλά και να βοηθά να 



ξεπεραστούν οι αδυναμίες της. Ο κύριος σκοπός είναι να βελτιωθεί  η επιχείρηση, και 

όχι απλά να εγκατασταθεί ένα ακόμη λογισμικό. Η σημαντικότητα επιλογής του 

λογισμικού δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Οι συγγραφείς προτείνουν μία 

συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής ERP συστήματος. Αυτή περιλαμβάνει: την 

δημιουργία της εταιρικής αποστολής, τη δημιουργία μίας λίστας λειτουργιών-

διαδικασιών, η καταγραφή των πιθανών προμηθευτών του λογισμικού και  η επιλογή 

των καταλληλότερων. Στη συνέχεια, γίνεται η παρουσίαση των υποψήφιων πακέτων, 

η εξέταση των πλεονεκτημάτων, δοκιμή του πακέτου και τέλος διαπραγμάτευση του 

συμβολαίου. 

 

 

 Σχέση TQM και ERP 

 

•Τι είναι η  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  (Total Quality Management); 

  Μια νέα φιλοσοφία διοίκησης επιχειρήσεων, η οποία με τις μεθόδους και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιεί, προσφέρει στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που 

την εφαρμόζουν, την δυνατότητα να  βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους 

μακροχρόνια μέσω της ικανοποίησης των αναγκών και απαιτήσεων των 

πελατών.(Evans et al, 2005) 

    Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας βασίζεται στην συμμετοχή όλων των μελών 

μιας επιχείρησης ή οργανισμού για την βελτίωση των διαδικασιών, των προϊόντων, 

των υπηρεσιών και του τρόπου εργασίας. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας προσφέρει 

στις επιχειρήσεις την απαραίτητη δυναμική για βελτίωση και τα απαραίτητα μέσα για 

ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  και  

το ERP  έχουν κοινό στόχο την βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας.  Το ERP  είναι το εργαλείο, ενώ η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας είναι ο βασικός παράγοντας που οδηγεί στην ολοκλήρωση. 

 Η καλύτερη σειρά εφαρμογής των  συστημάτων (ERP, TQM)  είναι  αρχικά 

να  γίνεται η αναδιάρθρωση των   εργασιών (BPR), στη συνέχεια να εφαρμόζεται το 

ERP και τέλος να  ολοκληρώνεται η διαδικασία με το TQM. 

 27

 



 
ΛΥΣΕΙΣ ERP ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Κατασκευαστής Προϊον Εταιρεία Διάθεσης 
ACE Public Vision ACE 
CG Soft Thesis ERP CG Soft 
Data communications Challenger Erp Data communications 
DCW Software DCW Software DCW Software 
Delta-Singular Singular-Enterprise Express Delta-Singular 
Effect Effect/Auto ERP Effect 
Emphasis Systems Emphasis ERP Emphasis Systems 
Entersoft Entersoft Business Suite Entersoft 
Entersoft Entersoft Expert Entersoft 
Epicor Epicor e4he ERP system ATC 
Epicor Software Platinum SLQ e by Epicor Delta-Singular 
IFS AB IFS Applications IFS AB 
JD Edwards JD Edwards Softecon 
Lavisoft ERMIS ERP Lavisoft 
Logic DIS LogicDIS Business ERP Logic DIS 
Megasoft Prisma ERP Megasoft 
Microsoft Business Solution Navision Microsoft Ελλάς 
Oracle E-Business Suite Oracle Hellas 
O&R Orama ERP O&R 
QAO MFG PRO ECI 
SAP mySAP Business Suite SAP Hellas 
SAP mySAP ERP SAP Hellas 
SAP SAP Business One SAP Hellas 
Scicom e-ProMan Scicom 
Scicom Scicom-Auto ERP Scicom 
Scicom Scicom- Business ERP Scicom 
SDC Αιχμές SDC 
Siebel Siebel Logic DIS 
Soft One Technologies S1 Panorama ERP Soft One Technologies 
Softsys Smart Retail Suite Exodus 
Sunsystems SunSystems ERP NetU Hellas 
Symper Asos ERP Symper 
Symper Asset Symper 
Συνπαν Software Ultimo ERP Συνπαν Software 
   
 Πηγή : Εφημερίδα Χρηματιστήριο 19/2/2005 
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 Το ERP στον φαρμακευτικό κλάδο 
  

Τα πληροφοριακά συστήματα σε μία φαρμακευτική εταιρεία εξαρτάται από 

τα δεδομένα σε κάθε πλευρά της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό περιλαμβάνει 

παραλαβές εμπορευμάτων, αποτελέσματα ελέγχων διασφάλισης ποιότητας, πληρωμές 

για τις αγορές, καταγραφές της παραγωγής, παραγγελίες πελατών, αποστολές 

εμπορευμάτων, διατήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων και φόρους.(Phil 

Norris,2005) 

 Επίσης, θα πρέπει να αντανακλούν τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε 

επιχείρησης. Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, κάποιες βασικές λειτουργίες είναι : 

(Marty Weil,1999) 

 Αμφίδρομος έλεγχος παρτίδας –lot. Οι φαρμακευτικές εταιρίες πρέπει να 

διατηρούν αρχεία των παρτίδων των υλικών που φέρουν, και τα 

πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα για να 

παρακολουθούν το ιστορικό των προϊόντων, ώστε να υπάρχει η λεγόμενη 

«ιχνηλασιμότητα» των προϊόντων μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 Αμφίδρομη διασφάλιση ποιότητας. Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας 

θα πρέπει να ενσωματωθούν σαν ένα κρίσιμο στάδιο-διαδικασία μέσα στην 

εφαρμογή του ERP 

 Έλεγχος κωδικού και ημερομηνίας λήξης κάθε προϊόντος. Αυτό είναι 

απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι μόνο ένα κατάλληλο προϊόν διακινείται 

μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσης με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να 

οριστεί ο χρόνος που χρειάζεται για την διανομή ενός προϊόντος και η 

διάρκεια ζωής του. 
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 Έλεγχος των αποθεμάτων. Οι φαρμακευτικές εταιρίες θα πρέπει να ξέρουν 

ακριβώς την ποσότητα, την ποιότητα, τη διάρκεια ζωής και την ακριβή θέση 

κάθε προϊόντος σε οποιοδήποτε στιγμή. 

Η εφαρμογή ενός συστήματος ERP σε μία φαρμακευτική εταιρία δίνει τη 

δυνατότητα να αυξάνει την ευελιξία της σε απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς 

χρησιμοποιώντας μία βάση δεδομένων παρέχει στιγμιαία μεταφορά των 

πληροφοριών και ενημέρωση όλων των τμημάτων μέσα στην επιχείρηση. Το 

σύστημα είναι διαφανές και επιτρέπει σε ορισμένους χρήστες να μπαίνουν στο 

σύστημα και να παρακολουθούν την ακριβή κατάσταση οποιασδήποτε λειτουργίας 

στην επιχείρηση. 



 

 
 
2.2.2  CRM 
 
 

Το CRM ( Customer Relationship Management), υπό την στενή έννοια του 

όρου, αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο επικεντρώνεται στην Διαχείριση 

Πελατών. Στόχος κάθε τέτοιου συστήματος είναι η άμεση επαφή με τους πελάτες και  

η διατήρηση της επαφής αυτής με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση 

αυτών και να αυξάνονται οι πωλήσεις της επιχείρησης. 

 Εξετάζοντας πιο ευρέως την έννοια και χρήση του CRM , μπορούμε να πούμε 

ότι το CRM αποτελεί μια επιχειρησιακή στρατηγική που σχεδιάζεται με στόχο την 

μείωση του κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας, που μπορούν να επιτευχθούν 

από την αφοσίωση του πελάτη στην επιχείρηση. Το πληροφοριακό σύστημα CRM 

αποτελεί το κύριο εργαλείο αυτής της επιχειρησιακής στρατηγικής, μέσα στο οποίο 

συλλέγονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες και οι οποίες 

μπορεί να προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης. Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την 

επιχείρηση, γιατί της δίνουν τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να έχει πλήρη εικόνα 

σχετικά με τους πελάτες της και τις ανάγκες τους. Η πληροφόρηση αυτή αποτελεί το 

κύριο εργαλείο για την λήψη αποφάσεων από τα στελέχη που σχετίζονται με τομείς 

όπως οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, η εξυπηρέτηση πελατών, και τα οποία ανιχνεύουν 

τις ευκαιρίες που υπάρχουν με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

επιχείρησης. 
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 Πιο συγκεκριμένα το CRM αποτελεί ένα σύνολο από μεθόδους και τεχνικές 

κάθε επιχειρησιακής στρατηγικής  που στοχεύει στην προσέλκυση και διατήρηση των 

πελατών της επιχείρησης. Η αξιοποίηση ενός τόσο πολύτιμου εργαλείου μπορεί να 

γίνει μόνο από επιχειρήσεις που έχουν πελατοκεντρική φιλοσοφία, δηλαδή από αυτές 

στις οποίες ο πελάτης και η ικανοποίηση του αποτελούν την κινητήρια δύναμη τους. 

Στο εργαλείο αυτό δεν ενσωματώνεται μόνο η τεχνολογία αλλά και ο ανθρώπινος 

παράγοντας  και οι δραστηριότητες / λειτουργίες της επιχείρησης.(Yun Zeng et al, 

2003) 



 Ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει στην επιχείρηση να συλλέγει, 

καταχωρεί, ταξινομεί και να ανιχνεύει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με τους 

πελάτες της. Οι πληροφορίες αυτές επικεντρώνονται στις πραγματικές ανάγκες των 

πελατών και στα οικονομικά οφέλη που μπορεί να έχουν αυτές για την επιχείρηση. 

Επιπλέον, η επιχείρηση έχει το πλεονέκτημα να είναι σε άμεση επαφή με τους 

πελάτες της. Στόχος αυτής της αμφίδρομης επικοινωνίας είναι η άμεση γνώση των 

αναγκών του πελάτη και  ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης προς 

ικανοποίηση των αναγκών αυτών.  Αυτό επιτυγχάνεται με την διάνοιξη πολλών 

δίαυλων επικοινωνίας μεταξύ των πελατών και της επιχείρησης (μέσω διαδικτύου, 

τηλεφωνικών κέντρων, πωλητών κλπ) έτσι ώστε ο πελάτης να αισθάνεται ότι 

συναλλάσσεται με μια οργανωμένη επιχείρηση, στην οποία μπορεί να απευθυνθεί και 

να εξυπηρετηθεί ανά πάσα στιγμή. (Yurong Xu et al, 2002) 

Αυτό το οποίο επιτυγχάνεται με την εφαρμογή  του CRM, είναι η συλλογή και 

αξιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω της σύνδεσης των λειτουργιών που συνδέονται άμεσα με τον 

πελάτη (όπως πωλήσεις, μάρκετινγκ, εξυπηρέτηση πελατών), με τις βασικές 

λειτουργίες της επιχείρησης (όπως χρηματοοικονομική διοίκηση, διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων, διαχείριση  αποθεμάτων).  Η σύνδεση αυτή είναι εφικτή εφόσον 

υπάρχουν οι κατάλληλοι δίαυλοι επικοινωνίας, όπως call centers, Internet, e-mail, 

telemarketing, fax κλπ. Όλα αυτά τα σημεία επαφής μεταξύ πελάτη και επιχείρησης 

ελέγχονται από ξεχωριστά πληροφοριακά υποσυστήματα, τα οποία συνενώνονται 

μέσα σε ένα CRM σύστημα, με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 

εικόνας για τον κάθε πελάτη και τις ανάγκες του.(I.Chen et al, 2003) 

 Το CRM βέβαια δεν αποτελεί απλά ένα πληροφοριακό σύστημα αλλά για μια 

φιλοσοφία, η οποία στρέφει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα γύρω από τον 

πελάτη και την ικανοποίηση του. Η Διαχείριση Πελατών δεν αποτελεί μια απλή 

επιχειρησιακή λειτουργία αλλά μια επιχειρησιακή στρατηγική, η οποία έχει ως στόχο 

την ανίχνευση νέων πελατών, την προσέλκυση τους στην επιχείρηση και διατήρηση 

τους σε αυτήν. Η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη στον μέγιστο δυνατό βαθμό, 

έχει ως αποτέλεσμα την  αφοσίωση του πελάτη στην επιχείρηση, κάτι το οποίο 

δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση. Η σωστή διαχείριση των 

πελατειακών σχέσεων, αποτελεί για την επιχείρηση παράγοντα προστιθέμενης αξίας. 
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 Η Εξέλιξη Του CRM 

Καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 

μεταβάλλονται και οι ανάγκες των επιχειρήσεων που προσπαθούν να είναι ευέλικτες 

και ανταγωνιστικές. Παράλληλα με τις αλλαγές αυτές μεταβάλλονται τόσο η 

εφαρμογή όσο και η χρησιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία 

αποτελούν εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Παρακολουθώντας κανείς την εφαρμογή 

των CRM  συστημάτων, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει πως η εφαρμογή και ο τρόπος 

χρησιμοποίησης τους έχουν αλλάξει σημαντικά από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν ως 

και σήμερα.  

Αυτό που αποκαλείται σήμερα CRM, πρωτοεμφανίστηκε ως ιδέα και 

προσέγγιση την δεκαετία του 1960. Ακαδημαϊκοί ερευνητές ανακάλυψαν πως τα 4 

Ρ΄ς του μίγματος μάρκετινγκ δεν ήταν πια τόσο αποτελεσματικό εργαλείο για τις 

επιχειρήσεις στις οποίες η σημασία της επικοινωνίας και των σχέσεων αποδείχτηκε 

ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας. Γύρω στο 1980 το Σχεσιακό Μάρκετινγκ 

(Relationship Marketing) αποτελούσε την νέα προσέγγιση στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Αυτό που αποτελούσε τον πλέον κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας ήταν 

η κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς, η ποιοτική εξυπηρέτηση και η επίτευξη 

της μέγιστης δυνατής ικανοποίησης του πελάτη.(M.Stone et al, 1996)  Το σχεσιακό 

μάρκετινγκ (Relationship MKT), ήταν μια φιλοσοφία αλλά και στρατηγική η οποία 

αποσκοπούσε στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τοποθετώντας τον 

πελάτη στο κέντρο της κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πελατοκεντρική 

αυτή προσέγγιση δεν μπορούσε να αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα όταν 

αναπτύχθηκε, γιατί δεν υπήρχε τέτοια ανάπτυξη της τεχνολογίας, ώστε να μπορέσει 

να υλοποιηθεί μια τέτοια στρατηγική. 
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Η εξέλιξη της τεχνολογίας την δεκαετία του 1990 αποδείχτηκε ιδιαίτερα 

σημαντικός παράγοντας για την εφαρμογή και υλοποίηση στρατηγικών που 

στηριζόταν στην πελατοκεντρική θεώρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα 

πληροφοριακά συστήματα που αναπτύχθηκαν ήταν ικανά για να υποστηρίξουν μέσω 

της αυτοματοποίησης,  διαδικασίες όπως οι πωλήσεις. Στα μέσα της δεκαετίας του 



1990, το CRM  ήταν πλέον ένα αναγνωρισμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο 

μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης, κάτω φυσικά από κάποιες 

προϋποθέσεις. (I.Chen et al, 2003)  

To CRM πρωτοεμφανίστηκε ως λογισμικό σύστημα, στην πιο απλή του 

μορφή, περίπου πριν από μία δεκαετία. Η εξέλιξη της επιστήμης του Management 

καθώς και η αλματώδης εξέλιξη της λογισμικής τεχνολογίας οδήγησαν το CRM  σε 

μία παράλληλη εξελικτική πορεία με τελικό προορισμό την σημερινή μορφή του. 

Την τελευταία δεκαετία, το CRM και οι βελτιώσεις που αυτό προωθούσε 

βασιζόταν σε κάποιες γενικά παραδεκτές υποθέσεις όπως ότι : το παρελθόν αποτελεί 

προσδιοριστικό παράγοντα για το μέλλον, ότι υπάρχει ένα μέρος της ζήτησης που 

παραμένει αμετάβλητο και ότι η βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες μπορεί να 

αποτρέψει την φθορά μιας επιχείρησης. Βέβαια στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, 

όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου στις Η.Π.Α., οι 

υποθέσεις αυτές αποδείχτηκαν άστοχες. Τελικά σε μια αγορά με υψηλό ανταγωνισμό, 

πάντα οι αγοραστές λειτουργούν με ορθολογικά κριτήρια και στρέφονται προς τους 

προμηθευτές αυτούς που θα τους προσφέρουν την πιο οικονομική και 

αποτελεσματική λύση. 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 τα τεχνολογικά δεδομένα αλλάζουν 

σημαντικά. Η εκτενής χρήση του διαδικτύου είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη   e- 

business στρατηγικών. Σήμερα πλέον τα πληροφοριακά συστήματα CRM έχουν 

μετατραπεί σε e- CRM. Με την χρήση του διαδικτύου και τις κατάλληλες πάντα 

προϋποθέσεις, θεωρητικά τουλάχιστον κάθε σύστημα CRM μπορεί να υποστηρίζει 

αποτελεσματικά πολλές διαδικασίες μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (Multi- 

Channel CRM). Αυτό δίνει την δυνατότητα τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους 

εξωτερικούς χρήστες να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση και να διεκπεραιώσουν 

διεπιχειρησιακές λειτουργίες με όποιο τρόπο επιθυμούν ή δύνανται να το 

κάνουν.(C.Stefanou et al, 2003) 
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Ο βασικός στόχος της εγκατάστασης και χρήσης ενός CRM συστήματος 

σήμερα είναι η συνεχής βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης 

και ο τρόπος με τον οποίο τα CRM αναπτύσσονται πλέον βασίζεται στην 

πελατοκεντρική προσέγγιση. Τα χαρακτηριστικά του πελάτη είναι αυτά που 

αποτελούν πλέον τα δεδομένα σύμφωνα με τα οποία προδιαγράφεται η λειτουργία 



των επιμέρους διεργασιών των επιχειρήσεων και είναι ο οδηγός για την θέση 

επιτυχημένων στρατηγικών μάρκετινγκ. 

 

 

 Η Χρησιμότητα Του CRM 

Η αναγκαιότητα της χρήσης του CRM προέκυψε ως αποτέλεσμα των 

εξελίξεων και αλλαγών στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά την τελευταία 

10ετία. Η μαζικότητα  της παραγωγής που επικρατούσε πριν την εφαρμογή τέτοιων 

συστημάτων, οδήγησε στην αποξένωση μεταξύ επιχείρησης και πελατών. Η 

αποξένωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της ανταγωνιστικότητας τόσο των 

επιχειρήσεων όσο και των παραγόμενων προϊόντων.  

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και σε ένα υπερβολικά ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, οι επιχειρήσεις έπρεπε να αλλάξουν την φιλοσοφία τους και να 

στραφούν σε νέες στρατηγικές, οι οποίες θα τις βοηθούσαν να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ισχυρή θέση στην αγορά. Αυτό οδήγησε τις 

επιχειρήσεις στο να αναπτύξουν τέτοιες στρατηγικές ώστε να προσελκύσουν τους 

πελάτες και να διατηρήσουν με αυτούς μακροχρόνιες σχέσεις, οι οποίες θα 

βασίζονται στην «αφοσίωση» του πελάτη στην επιχείρηση. Έτσι λοιπόν οι 

επιχειρήσεις ανακαλύπτουν πως το κλειδί της επιτυχίας τους είναι η πελατοκεντρική 

προσέγγιση, δηλαδή η στροφή προς τον πελάτη και τις ανάγκες του και πως το 

εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει την υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής ήταν η 

εφαρμογή του CRM  Ο πελάτης αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία για την επιχείρηση 

και αποτελεί το κέντρο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η απόκτηση 

οποιασδήποτε πληροφορίας σε σχέση με τον πελάτη, δεδομένου ότι αξιοποιείται με 

τον σωστό τρόπο, μπορεί να αποτελέσει δυνητικό παράγοντα προστιθέμενης αξίας 

για την επιχείρηση. 
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Η σωστή διαχείριση των πελατών αποτελεί πλέον το κέντρο κάθε 

επιχειρησιακής διαδικασίας και την κινητήριο δύναμη για κάθε ανταγωνιστική 

επιχείρηση. Το CRM αποτελεί το εργαλείο που βοηθάει την επιχείρηση να 

αξιοποιήσει σωστά τους ανθρώπινους πόρους, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και την 

τεχνολογία, με στόχο την κατανόηση της συμπεριφοράς του πελάτη και 

χρησιμοποίηση της πληροφορίας αυτής προς όφελος της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει 



για την επιχείρηση πολλά πράγματα όπως βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη, 

ενίσχυση της αφοσίωσης του στη επιχείρηση,  αύξηση των πωλήσεων και της 

κερδοφορίας της επιχείρησης, μείωση του κόστους, ανίχνευση νέων ευκαιριών σε 

πελάτες ή και προϊόντα. 

Το CRM , όταν εφαρμόζεται πλήρως και επιτυχώς, είναι μία διαλειτουργική, 

πελατοκεντρική, στρατηγική διοίκησης που μεγιστοποιεί τις πελατειακές σχέσεις και 

κατευθύνει όλη την επιχείρηση. Η εφαρμογή του CRM αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα των εταιριών, μεγαλώνοντας τα κέρδη αλλά και μειώνοντας τα 

λειτουργικά κόστη. Επίσης ενισχύεται η ικανοποίηση του πελάτη και αυξάνονται τα 

ποσοστά παραμονής και αφοσίωσης των πελατών στην εταιρία. Είναι κοινά αποδεκτό 

ότι η απόκτηση νέων πελατών είναι πολύ πιο δαπανηρή από ότι η συντήρηση  των 

παλιών. Έχουν αναφερθεί ότι η οικονομική αναλογία είναι μέχρι και πενταπλάσια 

έως επταπλάσια. Επίσης οι πελάτες επωφελούνται από την πεποίθηση ότι κερδίζουν 

χρόνο και χρήμα καθώς λαμβάνουν καλύτερη πληροφόρηση και ιδιαίτερη 

μεταχείριση 

 Το CRM  διαχέει τα δεδομένα των πελατών σε όλα τα τμήματα της 

επιχείρησης. Αυτό έχει ως συνέπεια(Yung Zeng et al, 2004) (I. Chen et al ,2003) 

 Ανώτερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών 

 Δυνατότητες για διασταυρούμενες πωλήσεις (συμπληρωματικά ή μη 

προϊόντα) 

 Άφθονη πληροφόρηση σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των 

πελατών  

 Σφαιρική και ολοκληρωμένη άποψη του πελάτη 

 Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση από τα  τηλεφωνικά κέντρα 
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 Μεγαλύτερη κερδοφορία, όχι απλά γιατί κάθε πελάτης αγοράζει περισσότερο, 

αλλά γιατί υπάρχουν μικρότερες δαπάνες για προσέλκυση νέων πελατών, 

αφού υπάρχει ένας σταθερός όγκος δουλειάς, άρα και μειωμένο κόστος 

πωλήσεων, αφού οι υπάρχοντες πελάτες είναι συνήθως πιο εύκολα 

ανταποκρινόμενοι. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα οφέλη  περαιτέρω, 

καθώς μπορούν να προβλέψουν καλύτερα τις πωλήσεις, άρα και τις προμήθειες, να 

δελεάσουν τους πελάτες με ειδικές προσφορές και υπηρεσίες, που θα ξέρουν από πριν 



ότι χρειάζονται, να εκτιμήσουν το οικονομικό όφελος από κάθε πελάτη ξεχωριστά 

και να χτίσουν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις. 

Επίσης, η τεχνολογία που παρέχει το CRM: 

 Επεκτείνει τις δυνατότητες του πελάτη για αυτό-εξυπηρέτηση και 

εξυπηρέτηση μέσω Διαδικτύου. Σε αυτήν την περίπτωση το κόστος είναι πολύ 

μικρότερο από το αν η εταιρία αποφάσιζε να ανοίξει ένα υποκατάστημα, ενώ 

ουσιαστικά ο πελάτης κάνει όλη τη δουλειά και  πληρώνει και τη σύνδεση του  

στο Διαδίκτυο 

 Αναιρεί την έννοια της στρατηγικής τοποθέτησης της επιχείρησης, αφού μέσω 

του Διαδικτύου η εταιρία είναι παντού. 

 Προσελκύει νέους πελάτες αλλά και διατηρεί τους παλιούς μέσω της 

προσωπικής αμφίδρομης επικοινωνίας 

 Ενσωματώνει σχέσεις πελατών και προμηθευτών 

 Δημιουργεί  μοντέλα μέτρησης και ανάλυσης για κάθε πελάτη ξεχωριστά. 

Αυτό δίνει τη δυνατότητα να εκτιμηθούν οι ήδη υπάρχοντες μέθοδοι 

εξυπηρέτησης και κατά πόσο ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. 

(Yung Zeng et al, 2004) 

Καθώς η αγορά  οδηγείται στο περιβάλλον συναλλαγής ένας προς ένα, γίνεται 

ιδιαίτερα απαραίτητη η  λεπτομερής πληροφόρηση  για τους πελάτες Χωρίς αυτήν 

την πελατοκεντρική προσέγγιση δεν είναι εφικτή μια επιτυχημένη στρατηγική 

μάρκετινγκ που θα διαχειρίζεται τους κινδύνους, τα κόστη και τις πελατειακές 

σχέσεις. 

 

 Λόγοι Αποτυχίας Συστημάτων CRM
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Αν και πολλές εταιρίες έχουν εγκαταστήσει συστήματα CRM, αυτό δεν 

σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν πετύχει το στόχο τους. Πολλές από αυτές έχουν 

καταλήξει να έχουν τεράστιες αποθήκες δεδομένων, αχρησιμοποίητες και μη 

αξιοποιήσιμες, οι πελάτες απεχθάνονται να είναι απλά ένα νούμερο, αλλά και οι 

υπάλληλοι εμφανίζονται άκαμπτοι και τυποποιημένοι. Οι επιχειρήσεις νιώθουν ότι 

έχουν ένα λογισμικό το οποίο δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα και ζητούν από τις 

προμηθεύτριες εταιρίες αποζημιώσεις. 



 Η πρώτη κριτική που ασκείται στο CRM είναι ότι το σύστημα δεν είναι 

εφαρμόσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις. Πιο πιθανόν είναι να επωφεληθούν εταιρίες που 

αθροίζουν πολλά δεδομένα κατά την διαδικασία αγοράς των πελατών τους, όπως πχ  

εταιρίες τηλεπικοινωνιών αλλά και οικονομικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, επιχειρήσεις 

όπου ο καταναλωτής δεν είναι σε άμεση επαφή με τους πωλητές, ή όπου η διάρκεια 

ζωής του πελάτη δεν έχει ιδιαίτερη σημασία (πχ πρατήρια πώλησης βενζίνης) δεν 

έχουν άνεση ανάγκη τη χρήση ενός συστήματος CRM. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτήν 

την περίπτωση, κάποια από αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν 

καλύτερα με την καλύτερη κατανόηση των αναγκών του πελάτη μέσω της χρήσης 

ενός CRM 

 Επίσης, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν τρομερές δυνατότητες για τις 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν πρέπει να παραμελεί τα βασικά στοιχεία της. 

Ο ανταγωνισμός στην αγορά δεν σημαίνει ότι το παρελθόν είναι άσχετο. Πολλά από 

τα στοιχεία που ήταν επιτυχημένα στο παρελθόν είναι ακόμα ζωτικής σημασίας. Οι 

επιχειρήσεις απαιτούν ισχυρή ηγεσία, τα σωστά άτομα στις σωστές θέσεις και τις 

σωστές διαδικασίες. Η τεχνολογία θα πρέπει να ενσωματωθεί μέσα στην επιχείρηση 

και όχι η επιχείρηση σε αυτήν.(Turban et al, 2004) 

 Ένα ακόμα σημείο κριτικής του CRM είναι  ότι το σύστημα αδυνατεί να 

επεξεργαστεί από μόνο του τα δεδομένα που συσσωρεύονται. (Turban et al, 2004) 

Είναι καλό και χρήσιμο να υπάρχουν όλα τα στοιχεία για τους πελάτες, αλλά ένα 

σύστημα χωρίς ανάλυση είναι σαν ένα σώμα χωρίς εγκέφαλο.(49) Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διασφαλιστεί ο ανθρώπινος ρόλος. Το προσωπικό πρέπει να ξέρει τι να 

κάνει και γιατί το κάνει. Ο ρόλος της τεχνολογίας είναι υποστηρικτικός. Η υιοθέτηση 

μίας πελατοκεντρικής στρατηγικής απαιτεί  μία οργανωσιακή κουλτούρα που θα 

προσαρμόζεται και θα αποκρίνεται άμεσα στις αλλαγές και η ποιότητα της 

επικοινωνίας είναι σημαντικός παράγοντας για κάθε αλλαγή. Η αποτυχία για επιτυχή 

επικοινωνία και οι συνέπειες της μπορεί να οδηγήσουν στην αποτυχία του 

συστήματος. 
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Τέλος, ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή ενός CRM 

συστήματος είναι η εκπαίδευση.(L.Ryals et al, 2001)  Όλοι οι χρήστες πρέπει να 

καταλάβουν τις αλλαγές που θα λάβουν χώρα. Συχνά προβλήματα παρουσιάζονται 

όταν οι άνθρωποι δεν έχουν τις δυνατότητες να υιοθετήσουν «προχωρημένα» 

συστήματα ή όταν δεν καταλαβαίνουν τις νέες δυνατότητες και αδιαφορούν για χάρη 



της παλιάς εμπειρίας και εξοικείωσης. Επίσης συχνά δεν μπορούν να χειριστούν τον 

αυξημένο όγκο πληροφοριών ή νιώθουν αγχωμένοι και απογοητευμένοι όταν δεν 

καταλαβαίνουν. Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για να γίνει κατανοητό το πώς αλλά 

και το γιατί πρέπει οι άνθρωποι να εξοικειωθούν στο νέο περιβάλλον. 

 Το μέλλον του CRM  είναι δύσκολο να προβλεφθεί, γιατί αν και υπάρχει 

κάποια πρόσφατη ιστορία, δεν υπάρχουν σίγουρα στοιχήματα στο συνεχώς 

εναλλασσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η μεγαλύτερη απειλή είναι η εστίαση της 

διοίκησης στα βραχυπρόθεσμα οφέλη παρά σε ένα πιο μακροπρόθεσμο όραμα. Το 

CRM είναι μία πρόταση δαπανηρή, χρονοβόρα και περίπλοκη. 

 Υπάρχει όμως ένα γεγονός σίγουρο, και αυτό είναι το ότι ο κόσμος αλλάζει 

συνεχώς και ο ανταγωνισμός για το κέρδος είναι έντονος. Το CRM είναι μία ευκαιρία 

για μία εταιρία να ξεπεράσει τα συνηθισμένα και να αναπτύξει μία ουσιαστική σχέση 

με τους πελάτες. Δεν είναι φυσικά απλό, όπως άλλωστε και κανένα ανταγωνιστικό 

διαχρονικό πλεονέκτημα. Οι εταιρίες που θα επιτύχουν να προσφέρουν κατά το 

μέγιστο ότι θέλει κάθε πελάτης είναι οι πιο πιθανοί ηγέτες του μέλλοντος. 

 

 Το CRM στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με μία εμπειρική μελέτη που έγινε στην Ελλάδα σε 1000 εταιρίες,  

(Constantinos J. Stefanou et al., 2003)περίπου οι μισές από τις εταιρίες χρησιμοποιούν 

εργαλεία για τη συστηματική έρευνα ικανοποίησης των πελατών και άλλες αναλύσεις 

σχετικά με τους πελάτες, ενώ οι άλλες μισές δεν ασχολούνται καθόλου με το 

σχεσιακό μάρκετινγκ (relationships marketing) και δεν έχουν υιοθετήσει κάποια 

φιλοσοφία CRM. Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές εταιρίες θα πρέπει πρώτα να 

αναπτύξουν μία κουλτούρα που να είναι θετικά προσανατολισμένη στην κατασκευή, 

υιοθέτηση και εκμετάλλευση  πελατοκεντρικών εργαλείων .  
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 Οι ελληνικές εταιρίες είναι στα πρώτα στάδια ωρίμανσης του CRM. Μόνο 

ένας μικρός αριθμός χρησιμοποιεί ολοκληρωμένα εξειδικευμένα συστήματα CRM 

και εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες μπορεί να χαρακτηριστούν ότι ανήκουν στο 

στάδιο ωριμότητας του CRM. Το θετικό είναι ότι 90 τοις εκατό θεωρούν τα 

περισσότερα θέματα ικανοποίησης του πελάτη από σημαντικά έως και πολύ 

σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες εταιρίες στο μέλλον είναι πιθανόν να 



εκμεταλλευτούν αυτά τα συστήματα, καθώς αυτή η μελέτη δεν επιτρέπει γενικευμένα 

συμπεράσματα.  

  

 Το CRM στον Φαρμακευτικό Κλάδο

Το CRM που πρωτοξεκίνησε σαν μία καινοτόμος τακτική, πρέπει τώρα να 

εξελιχτεί σε στρατηγική δυνατότητα.  Αν και το CRM παραδοσιακά εφαρμόζεται από 

βιομηχανίες πλήρως εστιασμένες στον πελάτη, όπως είναι οι οικονομικές υπηρεσίες 

και οι τηλεπικοινωνίες, υπάρχουν πλέον πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους οι 

φαρμακευτικές εταιρίες θα πρέπει να εφαρμόσουν  τις πρακτικές του CRM. 

 Πρώτον, οι εταιρίες χάνουν σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες με το να μην 

δίνουν έμφαση στην συμμόρφωση και την επιμονή, που απαιτεί μία μακροπρόθεσμη 

πρόσβαση και ένας συνεχής διάλογος με τους καταναλωτές και τους ασθενείς. 

Επίσης, οι υπεύθυνοι του φαρμακευτικού μάρκετινγκ βλέπουν την προοπτική μίας 

μακροπρόθεσμης προώθησης απευθείας στον καταναλωτή, αξίας πολλών 

δισεκατομμυρίων δολαρίων.  

 Οι φαρμακευτικές εταιρίες θα πρέπει να επενδύσουν στις πελατειακές σχέσεις, 

ώστε να κατανοήσουν καλύτερα και να προσαρμόσουν καλύτερα τα προγράμματα 

για τους καταναλωτές-ασθενείς. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθούν στο να 

δημιουργούν δεδομένα για επεξεργασία ώστε να δίνουν αξία στους καταναλωτές. 

Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τη δημιουργία λιστών που βασίζονται σε συγκεκριμένα 

προφίλ πελατών. Αυτή η προσέγγιση με τη συγκέντρωση των δεδομένων μπορεί να 

βοηθήσει στην δημιουργία μίας δομής που πραγματικά θα βοηθήσει το χτίσιμο 

σχέσεων με τους πελάτες.(39) 

 Στην φαρμακευτική βιομηχανία, ο πελάτης δεν είναι απαραίτητα ο 

καταναλωτής. Πελάτες μπορεί να είναι οι καταναλωτές – ασθενείς ή  οι υπεύθυνοι για 

την υγεία του ασθενούς, αλλά και οι γιατροί, οι νοσοκόμες, οι φαρμακοποιοί, οι 

διευθυντές των νοσοκομείων ακόμα και  οι πράκτορες των ασφαλιστικών εταιριών. 

Οι σχέσεις, με την παραδοσιακή έννοια, στην αγορά του φαρμάκου είναι σπάνια 

αμοιβαίες, ενώ η διοίκηση ασχολείται περισσότερο με τις διαδικασίες και τις 

λειτουργίες παρά με τις πωλήσεις.(David Stern et al, 2003) 
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 Ένας άλλος αντικειμενικός σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να 

διασφαλιστεί ότι υπάρχει σωστή εκμετάλλευση όλων των μέσων προώθησης της 



εταιρίας και των προϊόντων της και σωστή κατανομή των κοστών της. Τα συστήματα 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσουν ποια 

τμήματα του πελατολογίου έχουν την υψηλότερη αξία και έτσι να διασφαλίσουν ότι 

σε αυτά τα τμήματα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. 

 Επιπρόσθετα, το CRM επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμογή στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και να προβλέψει κάποιες ενέργειες των ανταγωνιστών, 

όπως η είσοδος νέων  ανταγωνιστών. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει στην κατανομή 

των πόρων για την μεγιστοποίηση της απόδοσης στις αγορές- στόχο. 

 Οι προκλήσεις και ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στον φαρμακευτικό κλάδο 

πρέπει να εξεταστούν ιδιαίτερα για να θεωρείται πετυχημένο ένα σύστημα CRM. Το 

πρώτο είναι οι κανονιστικές οδηγίες και νομοθεσίες που αφορούν το φαρμακευτικό 

χώρο. Κάθε σύστημα CRM θα πρέπει να είναι συνεπές με τους νόμους και τους 

κανόνες αυτούς, για να μην έχει νομικά προβλήματα  η εκάστοτε εταιρία.(Jennifer 

Rigley et al, 2005), (Robert Smallwood , 2005) 
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 Η σχέση της ικανοποίησης του πελάτη με την ικανοποίηση των οικονομικών 

στόχων της εταιρίας διαγράφεται συνοπτικά και στο παρακάτω διάγραμμα.( Dieter 

Scharitzer et al, 2000)  Στο διάγραμμα φαίνεται η στρατηγική που πρέπει να 

ακολουθήσει η εταιρία για να συνδέσει τους δείκτες της ικανοποίησης του πελάτη με 

τους δείκτες των αντικειμενικών στόχων της εταιρίας, που αντικατοπτρίζεται από την 

τελική συμπεριφορά του πελάτη.  



 

Σχήμα 4. Σχέση ικανοποίησης πελάτη με ικανοποίηση στόχων της εταιρίας 

 

 Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η ικανοποίηση του πελάτη 

δεν είναι ένα μονοδιάστατο θέμα, αλλά  ποικίλα κριτήρια  χρησιμοποιούνται για να 

εξηγήσουν την ικανοποίηση ή μη του πελάτη. Το πώς ο πελάτης αντιλαμβάνεται τα 

εργαλεία και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να βελτιώσει την 

ποιότητα και κατ’ επέκταση την εικόνα της, αλλάζει τελικά την συμπεριφορά του 

πελάτη ως προς την αφοσίωση του ή όχι. Αυτό έχει άμεση επίπτωση στον τελικό 

στόχο της εταιρίας, που είναι η μεγιστοποίηση των κερδών. 
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 Κάποιες φαρμακευτικές εταιρίες εφαρμόζουν το CRM για να παρέχουν μία 

εξατομικευμένη υπηρεσία, ένα online σύστημα εκπαίδευσης των ασθενών, χτίζοντας 

έτσι μία σχέση αφοσίωσης ανάμεσα στο γιατρό και τον ασθενή. Το χτίσιμο αυτών 

των σχέσεων δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς την δύναμη της τεχνολογίας. Στο παρελθόν 

η ανάπτυξη συστημάτων CRM ήταν ιδιαίτερα κοστοβόρα. Η ανάπτυξη του 

διαδικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων κατέστησε την δημιουργία 

πελατειακών σχέσεων πιο εύκολη από οικονομική σκοπιά.  Ουσιαστικά, το CRM 

βασίζεται στην δυνατότητα να εντοπίζονται και να αποθηκεύονται τα στοιχεία, που 



επιτρέπουν στην εταιρία να καταλάβουν τις αγοραστικές συνήθειες και ανάγκες των 

πελατών. 
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 Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί η αξία της ανατροφοδότησης. 

Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να γίνει η προσαρμογή των στοιχείων σε κάθε περίπτωση. 

Εξάλλου, τα στοιχεία, αν και είναι ακριβή όταν συλλέγονται δεν είναι αμετάβλητα. 

Έτσι, θα πρέπει η εταιρία να δημιουργεί μηχανισμούς που επιτρέπουν την ενημέρωση 

των δεδομένων, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των αναγκών των 

πελατών. Το κλειδί είναι να προσφέρει το CRM αξία στην επιχείρηση. Αν η 

πληροφορία δεν είναι χρήσιμη, δεν χρειάζεται να αποθηκεύεται. Για να είναι 

επιτυχημένο το CRM θα πρέπει ο φαρμακευτικός έμπορος να βρει ακριβώς τι 

χρειάζεται ο πελάτης του και να του το παραδώσει στην μορφή και με τον τρόπο που 

επιθυμεί. 



SRM – Supplier Relationship Management 

 

Το SRM ( Supplier Relationship Management) καλύπτει  τη διαχείριση των 

προμηθευτών, την στρατηγική διαχείρισης των πόρων και των διαδικασιών. Το SRM 

προσπαθεί  να ελέγξει και να μειώσει τα συνολικά έξοδα της εταιρίας. 

Η νέα παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει τον τρόπο που ανταγωνίζονται οι 

εταιρίες. Την ίδια στιγμή που αυξάνει το επίπεδο ανταγωνισμού, η τάση που 

κυριαρχεί είναι οι εταιρίες να ενεργούν αποτελεσματικά σε αυτό το υπερ-

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έτσι, οι εταιρίες δεσμεύονται σε συνεργασίες με άλλες 

μεγαλύτερες εταιρίες για να βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά.  

Κατά την τελευταία δεκαετία, πολλές εταιρίες παροχής πληροφοριακών 

λύσεων έχουν στοχεύσει στην αγορά της διαχείρισης των προμηθειών, προσφέροντας 

εργαλεία που θα βοηθήσουν την προμήθεια μέσω του Διαδικτύου άϋλων προϊόντων 

όπως η συντήρηση, η επιδιόρθωση και η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών. Άλλοι 

παροχείς έχουν εισαγάγει τεχνολογίες ηλεκτρονικών  δημοπρασιών μέσω του 

Διαδικτύου επεκτείνοντας τα ERP συστήματα τους με SRM εφαρμογές. 
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Οι λόγοι για τους οποίους οι εταιρίες χρησιμοποιούν στρατηγικές 

συνεργασίας είναι διάφοροι. Πέρα από τις διαφορές, όλες οι σχέσεις συνεργασίας 

έχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά (Gianluca Spina et al.,2000): μία 

μακροπρόθεσμη προοπτική που αποτρέπει τον συνεχή ανταγωνισμό προσφορών 

ανάμεσα στους πιθανούς προμηθευτές, αμοιβαία δέσμευση και έντονη ανταλλαγή 

πληροφοριών ανάμεσα στον πελάτη και τον προμηθευτή. Οι σχέσεις πελάτη-

προμηθευτή περιλαμβάνουν χαμηλά έξοδα κεφαλαίων, μεγαλύτερη ανταπόκριση στις 

εκάστοτε ανάγκες και μεγαλύτερη δέσμευση στην βελτίωση της απόδοσης παρά στην 

κάθετη ολοκλήρωση. Την ίδια ώρα παρέχεται και αρκετή προστασία από κινδύνους 

αποτυχίας στην αγορά.  Από την άποψη της θεωρίας  δαπανών συναλλαγής, αυτή η 

συνεργασία είναι ένας τρίτος τρόπος ανάμεσα στην καθαρή αγορά και την προς τα 

πάνω κάθετη ολοκλήρωση, που μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία όταν  η ιδιομορφία 

και η αβεβαιότητα του Κεφαλαίου είναι υψηλή. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και οι 

δύο πλευρές βρίσκουν κίνητρο για να εξελιχθούν από μία λογική της αγοράς, σε μία 

λογική της συνεργασίας. 



Ωστόσο, υπάρχει ακόμα διαμάχη σχετικά με την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα των σχέσεων αυτών μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με κάποιους 

ερευνητές, οι σχέσεις αυτές εκτίθενται σε μεγαλύτερα ρίσκα τεχνολογικής 

πεπαλαίωσης και διακοπές προμηθειών και έτσι μακροπρόθεσμα γίνονται 

αναποτελεσματικές. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι επισημαίνουν ότι με αυτές τις σχέσεις 

επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία κόστους-κέρδους. Ο επικρατέστερος λόγος είναι 

ότι η σταθερή συνεργασία  με προμηθευτές-συνεργάτες που έχουν πόρους που η άλλη 

εταιρία δεν έχει, δημιουργεί ένα σταθερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέσα από τις 

μακροχρόνιες σχέσεις, οι εταιρίες αυξάνουν τη δύναμη τους και παράλληλα μπορούν 

να βοηθηθούν στο κυνήγι νέων ευκαιριών.  

Η αύξηση της πιθανότητας μίας επιτυχημένης σχέσης με τους προμηθευτές 

είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Οι επιτυχημένες σχέσεις μέσα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα παρέχουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιτύχουν αποτελέσματα που 

είναι δύσκολο να τα κατορθώσει μία εταιρία μόνη της. Η βασική ιδέα είναι απλή : 

όλοι μαζί, μοιράζονται ιδέες, πόρους, γνώσεις, κινδύνους, ανταμοιβές και στο τέλος 

όλοι κερδίζουν. Αν και ακούγεται εύκολο, η εφαρμογή και η πραγματοποίηση μίας 

επιτυχημένης συνεργασίας είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. 

Η σύναψη μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές έχουν κυρίως τρεις 

κατηγορίες οφελών των αγοραστών από τους προμηθευτές : οικονομικά, διοικητικά 

και στρατηγικά. Τα πιθανά οφέλη περιλαμβάνουν : 

 Μεταφορά του κινδύνου στον προμηθευτή 

 Χαμηλότερα κόστη παραγωγής 

 Βελτίωση της ποιότητας των πρώτων υλών 

 Τυποποίηση της διαδικασίας των προμηθειών-αγορών 

 Επιμερισμός των κοστών ανάπτυξης 

 Μείωση του αριθμού των σχέσεων με προμηθευτές που πρέπει να χειριστεί η 

εταιρία 

 Βελτίωση ευελιξίας στην παραγωγή 
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 Καλύτερη τήρηση των προθεσμιών και εκπλήρωση των στόχων για 

εξυπηρέτηση των πελατών 



 Σταθερότητα στις τιμές 
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 Λιγότερος χρόνος για διαπραγμάτευση και επαναδιαπραγμάτευση των 

συμβολαίων με τους προμηθευτές. 

Τα οφέλη αυτά εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες απρόβλεπτους ή μη, 

όπως για παράδειγμα η πολυπλοκότητα του κάθε προμηθευτή και του πελάτη, η 

πολυπλοκότητα της συναλλαγής, η αβεβαιότητα, η δομή της αγοράς και τα 

χαρακτηριστικά της, αλλά και η ανάγκη για ανταλλαγή της τεχνογνωσίας. Επίσης η 

δυνατότητα εφαρμογής και η επιτυχία αυτών των σχέσεων εξαρτάται και από θέματα 

πρακτικά. 

Τα πρακτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή είναι σημαντικά υπό την έννοια 

ότι μπορεί κάποιες εταιρίες να θέλουν να εγκαταστήσουν μία τέτοια σχέση, αλλά 

συχνά δεν ξέρουν πώς , ή έχουν απογοητευτικά αποτελέσματα λόγω κακής 

προσαρμογής. Προβλήματα μπορεί να προκύψουν σε όλα τα στάδια της σχέσης, είτε 

στην αρχή είτε στην ανάπτυξη ή την διατήρηση της σχέσης, που μπορεί να απαιτούν 

διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με την περίπτωση(Amy V. Beekman et al, 2004) 

Αναπόφευκτα οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από αλληλεπίδραση και 

αλληλεξάρτηση.(Sandra Hoghart-Scott, 1999). Διαφορετικές εταιρίες φέρνουν στο 

προσκήνιο τα δικά τους ιδιαίτερα εταιρικά στοιχεία, στη μορφή των πόρων, των 

δεξιοτήτων, της γνώσης, της κουλτούρας, της δομής, του ενθουσιασμού, της 

δέσμευσης, της εμπιστοσύνης και πολλών άλλων. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να 

οργανωθούν για να αυξήσουν την απόδοση των εταιριών και να αναπτύξουν κάποιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η αποδοτικότητα της συμμαχίας είναι πολύπλευρη 

όπως και η αποδοτικότητα της εταιρίας. Ωστόσο, υπάρχει και κάποιο κόστος με το να 

βρίσκεσαι σε μία σχέση, αν δεν υπάρχει σωστή διαχείριση των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων της κάθε εταιρίας. 

Κάποιες επιχειρήσεις είναι «ικανοί μαθητευόμενοι», μπορούν να παράγουν 

και να μεταδώσουν την γνώση. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν ένα κοινωνικό κεφάλαιο ή 

σύνολο κοινωνικών πόρων που μπορούν να φέρουν σε αυτές τις σχέσεις και να 

προσθέσουν αξία σε αυτές. Στο σημερινό περιβάλλον, που κυριαρχείται από την 

πληροφορική, οι εταιρίες μπορούν να θεωρηθούν σαν κοινωνικές κοινότητες που 

ειδικεύονται στην αποδοτικότητα και την δημιουργία και μετάδοση της γνώσης. 



Στρατηγικά, αυτό οδηγεί την εταιρία στο να εστιάζει στην αξία που προέρχεται από 

σταθερές και δυνατές σχέσεις. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, πολλοί προμηθευτές λογισμικού 

έχουν στόχο τους την διαχείριση των προμηθειών, προσφέροντας εργαλεία που 

βοηθούν την «συμμόρφωση» των επιχειρήσεων με τις νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες 

του διαδικτύου. Παράλληλα, οι προμηθευτές ERP συστημάτων, προσπαθούν να 

καλύψουν αυτή την έλλειψη των προγραμμάτων τους, προσθέτοντας στο σύστημα 

ευκολονόητες στατιστικές αναλύσεις, κάνοντας την επιλογή της αγοράς ενός 

συστήματος ERP πιο ελκυστική. 

 

 Το SRM στον φαρμακευτικό κλάδο 

 Η βελτιστοποίηση των σχέσεων πελάτη-προμηθευτή γίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη 

στην φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς τα κόστη αυξάνονται τόσο στις άμεσες όσο 

και στις έμμεσες αγορές. Το πρόβλημα σε αυτόν το  κλάδο γίνεται πιο έντονο, γιατί 

πρέπει να εξισορροπηθεί η ανάγκη για μείωση των εξόδων με τη διατήρηση της 

ποιότητας των προμηθευτών και των προϊόντων. 

 Για τις φαρμακευτικές εταιρίες, ο στόχος της βελτιστοποίησης των 

προμηθειών και την διαχείριση των λειτουργιών μέσα από άμεσα και έμμεσα έξοδα 

είναι πολύ σημαντικός. Η διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές είναι μία 

ευκαιρία σε αυτόν τον στόχο τους. Τα συνέδρια με τους προμηθευτές είναι ένας 

τρόπος για να βελτιώσουν τις σχέσεις με τους προμηθευτές, μέσω της αμφίδρομης 

επικοινωνίας.(40) 

 Ένα άλλο εργαλείο είναι η« ηλεκτρονική τράπεζα ιδεών»(40), μια ιδέα 

βασισμένη στο διαδίκτυο, όπου οι προμηθευτές θα μπορούν να στέλνουν ιδέες 

βελτίωσης. Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες μπορούν να αξιολογήσουν και την 

δημιουργικότητα ενός προμηθευτή και την πρακτική εφαρμογή ή όχι των ιδεών που 

προτείνονται 
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 Άλλα εργαλεία είναι workshop συνεχούς βελτίωσης, όπου υπάρχουν 

διαλειτουργικές ομάδες που ανταλλάσσουν ιδέες για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες, 

την ποιότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών, αλλά και την μείωση των κοστών. 

Επίσης οι εταιρίες μπορεί να χρησιμοποιούν κάρτες (scorecards) για να ελέγχουν την 

απόδοση των προμηθευτών. 



PRM – Partner Relationship Management 

 

Κάθε επιχείρηση που έχει επαγγελματικούς συνεργάτες πρέπει να διαχειριστεί 

προσεκτικά τις σχέσεις μαζί τους. Οι συνεργάτες πρέπει να αναγνωριστούν, να 

συντονιστούν και να διατηρηθούν. Η επικοινωνία πρέπει να διαχέεται ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και η πληροφόρηση να ανανεώνεται και να μοιράζεται. Όλες οι 

προσπάθειες για να εφαρμοστεί η διαχείριση των σχέσεων αυτών σε όλους τους 

τύπους των επαγγελματικών συνεργασιών κατηγοριοποιούνται ως Διαχείριση 

Σχέσεων Συνεργασιών – Partner Relationship Management.(Turban et al, 2004) 

 Καθώς η αγορά παγκοσμιοποιείται, ο ανταγωνισμός γίνεται πιο έντονος και 

τα πληροφοριακά συστήματα υποστηρίζουν τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις, αλλά και μεταβάλλονται επίσης τα μοντέλα συνεργασίας. Οι 

συνεργάτες παίρνουν πλέον την μορφή των καναλιών έμμεσης πώλησης, διανομέων ή 

επιχειρησιακών συμμάχων. Οι εταιρίες έχουν ανάγκη να μεγιστοποιήσουν το όφελος 

από τις συνεργασίες τους απλοποιώντας την επικοινωνία μεταξύ τους, βελτιώνοντας 

χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες και μειώνοντας άσκοπα έξοδα. Η ουσία της 

συνεργασίας προϋποθέτει ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δημιουργείται όταν 

συνδυάζονται οι μοναδικές δεξιότητες και η εμπειρία κάθε εταιρίας. Η στενή επαφή 

με άλλες εταιρίες είναι μια έννοια που αποκτά γρήγορα αποδοχή ανάμεσα στους 

ηγέτες της αγοράς, που καταλαβαίνουν ότι η συνεργασία είναι επιτακτική για την 

συνεχή τους επιτυχία. 

 Η συνεργασία ως επιχειρησιακή σχέση βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, 

στην διαίρεση του κίνδυνου αλλά και σε ανταμοιβές, που οδηγούν σε απόδοση της 

επιχείρησης μεγαλύτερη από ότι θα μπορούσε να επιτύχει κάθε επιχείρηση μόνη της. 

Ο βαθμός στον οποίο οι εταιρίες μοιράζονται τη δομή, τις εγκαταστάσεις, τις 

τεχνολογίες, τους ανθρώπινους πόρους, τα κεφάλαια και τον κίνδυνο εξαρτάται από 

τις ανάγκες τους και τους κανόνες που έχουν θέσει οι ίδιες. Έτσι, μπορούν να 

συνεργάζονται και να συναγωνίζονται την ίδια στιγμή, ώστε να είναι πιο 

αποτελεσματικές στην αγορά.( Maro Vlachopoulou et al, 2003) 
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 Μία πετυχημένη συνεργασία  είναι όπως ένας γάμος. Και στις δύο 

περιπτώσεις χρειάζεται συνεχής σκληρή δουλειά και από τα  δύο μέρη. Ο κάθε ένας 

από τους δύο πρέπει να καταλάβει τις ανάγκες του άλλου, και οι δύο να μοιράζονται 



τις ίδιες αξίες. Όπως ένας γάμος, η επιτυχημένη επιχειρηματική συνεργασία απαιτεί 

ανοικτή επικοινωνία, αμοιβαία δέσμευση στη συνεργασία, δικαιοσύνη και ευελιξία. 

Είναι σχέση μακροπρόθεσμη και χτίζεται με βάση την εμπιστοσύνη. 

 Στον επιχειρηματικό κόσμο συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των εταιριών που 

συνάπτουν μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας. Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, οι 

συνεργάτες βελτιώνουν αμφότεροι την αποδοτικότητα τους, δουλεύουν μαζί για την 

μειώσουν τα κόστη, να αυξήσουν την κερδοφορία και να βελτιώσουν την 

εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη. Οι ειδήμονες πιστεύουν ότι αυτές οι συνεργασίες 

είναι πλέον απαραίτητες για τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να 

ευημερήσουν στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

 Υπάρχουν σημαντικές διαφορές από την παραδοσιακή σχέση αποθήκης – 

μεταφορέα και την μακροχρόνια συνεργασία. Η παραδοσιακή σχέση είναι μία τυπική 

σχέση συναλλαγής, ενώ η μακροχρόνια σχέση συνεργασίας περιλαμβάνει το 

μοίρασμα  των οφελών και των υποχρεώσεων, αλλά και εκτεταμένο 

προγραμματισμό, λεπτομερή ανταλλαγή πληροφοριών ενώ παράλληλα επιτρέπει τον 

έλεγχο των λειτουργιών. Οι συνεργασίες αυτές γενικά εξελίσσονται μέσα στο χρόνο. 

 Πριν την εξάπλωση της Διαδικτυακής Τεχνολογίας, υπήρχαν λίγες 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες για να υποστηρίξουν τις συνεργασίες. Οι 

επιχειρήσεις περιορίζονταν στη χρήση τηλεφώνων, φαξ και αλληλογραφίας. Επίσης, 

δεν υπήρχε συστηματικός τρόπος για τη διεξαγωγή του PRM. Η τεχνολογία του 

Διαδικτύου έχει αλλάξει αυτήν την κατάσταση, προσφέροντας έναν εύκολο, γρήγορο 

και οικονομικό τρόπο για να συνδέει διαφορετικές επιχειρήσεις. 

 Οι PRM λύσεις συνδέουν τους προμηθευτές με τους επαγγελματικούς 

συνεργάτες τους (πελάτες, προμηθευτές, υπηρεσίες), χρησιμοποιώντας την 

τεχνολογία του διαδικτύου για να διανείμουν και να διαχειριστούν τις πληροφορίες με 

ασφάλεια. Ο βασικός πυρήνας του PRM είναι να διευκολύνει αυτές τις σχέσεις 

συνεργασίας. 
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 Οι λειτουργίες ενός συστήματος PRM περιλαμβάνουν : το προφίλ των 

συνεργατών, επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών,  εξειδικευμένη διανομή των 

πληροφοριών, προγραμματισμό των συνεργασιών, ενημερώσεις μέσω e-mail, 

ενημερωτικά φόρουμ και χώρους ανακοινώσεων. Η βασική ιδέα είναι μία 

ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα. Οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά, οι μετρήσεις 



της αποδοτικότητας γίνεται πάνω σε κοινά αποδεκτούς όρους, και οι πληροφορίες 

μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο (όσο είναι δυνατό). Το μόνο που χρειάζεται ένας 

νέος συνεργάτης για να συμμετέχει σε ένα σύστημα PRM είναι ένας web 

browser.(Turban et al, 2004) 

 Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που είναι κρίσιμοι για την επιτυχία μίας 

επιχειρησιακής συνεργασίας, κυριότεροι από τους οποίους είναι (Karen Tate, 1996): 

1. Προσεκτική επιλογή του συνεργάτη : Οι συνεργάτες πρέπει να έχουν 

συμβατές εταιρικές κουλτούρες και αξίες 

2. Διάχυση πληροφοριών : Οι εταίροι θα πρέπει να μοιράζονται στρατηγικές και 

λειτουργικές πληροφορίες 

3. Εξειδίκευση ρόλων : κάθε μέρος της συνεργασίας θα πρέπει να ξέρει τι ρόλο 

έχει στην σχέση αυτή 

4. Βασικοί κανόνες : θα πρέπει να ξεκαθαρίζονται οι διαδικασίες και οι αρχές 

του κάθε μέρους 
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5. Παροχή εξόδου : θα πρέπει να  ορίζεται ο τρόπος που μπορεί να τερματιστεί 

μία επιχειρησιακή σχέση. 

Η συμβατότητα αξιών και κουλτούρας είναι ένα βασικό συστατικό της 

επιτυχημένης συνεργασίας. Τα στελέχη πρέπει να αναζητούν κάποια στοιχεία-κλειδιά 

πριν συνάψουν μία σχέση συνεργασίας, όπως το ποια είναι η φιλοσοφία του 

συνεργάτη, ποιο είναι το όραμα του, αν θέλει ο συνεργάτης να συνάψει μια 

μακροχρόνια σχέση, αλλά και το αν πραγματικά πιστεύει στις συνεργασίες. 

Μια επιτυχημένη σχέση συνεργασίας ξεκινά από την δημιουργία ξεκάθαρων 

προσδοκιών και από τα δύο συνεργαζόμενα μέρη. Ο στόχος είναι να αποκτήσει η μία 

εταιρεία την εξειδίκευση που δεν έχει ή τους πόρους που δεν μπορεί να αποκτήσει για 

κάποιον λόγο. Πριν όμως τεθούν οι ευθύνες πρέπει να ξεκαθαριστούν και οι 

συμβατικές υποχρεώσεις. Το πρόβλημα προκύπτει  όταν οι εταιρίες δεν έχουν ένα 

κοινό επίπεδο εξειδίκευσης και ακρίβειας όσον αφορά τις διαδικασίες τους. Οι 

εταιρίες θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποιες σημαντικές περιοχές λειτουργίας, όπως 

οι ζημίες, τα παράπονα, η αρχειοθέτηση αλλά και οι περιπτώσεις που τυχαίνουν 

εξαίρεσης από τον κανόνα  



 Ένα χαρακτηριστικό μίας καλής συνεργασίας είναι να εξασφαλίζει ένα νομικό 

πλαίσιο όπου μπορούν να προστεθούν επιπρόσθετες υπηρεσίες, καθώς η σχέση 

συνεργασίας θα διευρύνεται. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχικές διαπραγματεύσεις θα 

πρέπει να είναι αρκετά αναλυτικές, ώστε να μην χρειάζεται να επανεξετάζονται κάθε 

φορά που η εταιρεία αναλαμβάνει μία καινούρια δραστηριότητα. 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό μίας πετυχημένης σχέσης συνεργασίας είναι η 

συνεχής επικοινωνία. Οι συνεργαζόμενες εταιρίες θα πρέπει να είναι ενήμερες για το 

τι σχέδια έχει η καθεμία. Η διαφάνεια στην στρατηγική αλλά και στην δυναμικότητα 

παραγωγής, οι αλλαγές στην προσφορά και τη ζήτηση είναι εξίσου σημαντικά με τη 

διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να 

ανταποκρίνονται με αμεσότητα στις αλλαγές. Αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει 

καθημερινή επικοινωνία – τηλεφωνική, ηλεκτρονική- μηνιαίες συναντήσεις για 

ανάλυση των αποτελεσμάτων, αλλά και ετήσιες για προγραμματισμό και σχεδιασμό, 

αλλά και  αξιολόγηση της επικοινωνίας και των αποτελεσμάτων. 

Συνοψίζοντας, οι σχέσεις συνεργασίας είναι μία στρατηγική επιλογή των 

εταιριών.  Αντανακλούν την αλληλεξάρτηση και μία προσπάθεια για την μείωση του 

κόστους της αντιμετώπισης ενός άγνωστου και συνεχώς εναλλασσόμενου 

περιβάλλοντος. Περιλαμβάνουν οφέλη και κόστη, την έλλειψη – ή έστω περιορισμό- 

της καιροσκοπίας, την εμπιστοσύνη, την δέσμευση και την ανταλλαγή πληροφοριών. 

Παρέχουν νέες ευκαιρίες και ένα όχημα για επίλυση των διαφορών. Επηρεάζονται 

από παλιές αλληλεπιδράσεις και μελλοντικές προσδοκίες, και βασίζονται στην 

συνέργια, σε κοινούς κανόνες και στόχους.  Συνολικά, οι καλύτερες σχέσεις 

συνεργασίας μπορεί να παρέχουν την επιθυμητή υπηρεσία στο χαμηλότερο κόστος, 

αλλά θα πρέπει πάντα να παίρνουν υπόψη τον τελικό καταναλωτή, καθώς απώτερος 

σκοπός κάθε εταιρίας είναι η αποκόμιση κερδών μέσω της ικανοποίησης του τελικού 

πελάτη- αποδέκτη. 

 

 Το PRM στον φαρμακευτικό κλάδο
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 Οι στρατηγικές συνεργασίες στον φαρμακευτικό χώρο γίνονται ολοένα και 

πιο σημαντικές. Πολλές φαρμακευτικές εταιρίες συνάπτουν στρατηγικές συμμαχίες 

σε μία προσπάθεια να πάρουν τον έλεγχο των καναλιών διανομής και να επεκτείνουν 



την κάλυψη της αγοράς. Οι αναλυτές της αγοράς λένε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί 

και στο προσεχές μέλλον. 

 Παρόλη την αυξημένη συχνότητα και τη σημαντικότητα των συνεργασιών 

στη φαρμακευτική βιομηχανία, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τη δημιουργία και 

τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. 

 Πολλά χαρακτηριστικά των φαρμακευτικών εταιριών είναι σημαντικά στην 

δημιουργία των στρατηγικών συνεργασιών. Τρία είναι τα κύρια στοιχεία( Binshan 

Lin et al,1999) : 

1. Η δημιουργία αξίας 

2. Η διαμόρφωση και ο συντονισμός 

3. Οι εκτιμήσεις κόστους και κινδύνου 

Η διαχείριση των σχέσεων σε μία περίπτωση στρατηγικής συνεργασίας δεν 

είναι όσο απλή φαίνεται, γιατί οι συνεργάτες συχνά δεν έχουν την αμοιβαία 

κατανόηση για τις λειτουργίες του άλλου και συνεπώς μπορεί να παρουσιαστεί 

αντίσταση από πηγές που δεν αναμένεται. Η δημιουργία αξίας, αναφέρεται στην 

διαδικασία με την οποία οι ικανότητες των συνεργατών συνδυάζονται  για να 

βελτιωθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τους. Είναι μία προσπάθεια που γίνεται 

από κοινού για να λύσουν τα προβλήματα που επηρεάζουν την συνεργασία και 

θεωρητικά και διοικητικά. Το πρόβλημα ανάγεται στο πώς να ξεπεραστούν 

προβλήματα λειτουργιών, φιλοσοφίας, διοικητικών συστημάτων και ούτω καθεξής. 

Οι στρατηγικές συμμαχίες στην φαρμακευτική βιομηχανία γενικά 

περιλαμβάνουν την ανταλλαγή γνώσεων. Συχνά αυτό σημαίνει ότι η μία εταιρία 

(συνήθως η μικρότερη)  θα πρέπει να θυσιάσει κάποιο βαθμό αυτονομίας για να 

αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές που ήταν μέχρι τώρα απαγορευτικές για αυτήν. 
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 Η φύση των στρατηγικών συνεργασιών, που απαιτεί αμοιβαία 

αλληλεξάρτηση, χρειάζεται ένα συνταίριασμα των λειτουργιών των συνεργατών. 

Αυτό, σύμφωνα με τον Porter, πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα : διαμόρφωσης και 

συντονισμού. Διαμόρφωση εννοούμε το βαθμό συγκέντρωσης / διασπορά των 

δραστηριοτήτων μέσα στην αλυσίδα αξίας και την τοποθέτηση των δραστηριοτήτων 

στην παγκόσμια αγορά. Από την άλλη, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων 



σχετίζεται με την ανταλλαγή πληροφοριών, την ανάθεση ευθυνών και τον 

συντονισμό των προσπαθειών . 

 Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία για μία φαρμακευτική εταιρία που 

αποφασίζει να συνεργαστεί με κάποια άλλη, είναι η προβλεψιμότητα της 

συμπεριφοράς του μελλοντικού συνεργάτη. Η εμπιστοσύνη μπορεί να βελτιώσει την 

ευελιξία της εταιρίας, να μειώσει τα κόστη και να αυξήσει την παραγωγικότητα και 

την αποδοτικότητα.( David Drickhamer,2005) 

 Επίσης, το κόστος μίας σύναψης  συνεργασίας είναι κυρίαρχο στοιχείο στην 

προτίμηση της επιλογής της συνεργασίας από την πιο κοστοβόρα στρατηγική 

εξαγορών. Το οικονομικό πλεονέκτημα των στρατηγικών συνεργασιών είναι επίσης 

και το ότι επιτρέπει μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη από ότι θα 

μπορούσε να κάνει μία εταιρία από μόνη της. 

 Τα μειονεκτήματα των στρατηγικών συμμαχιών περιλαμβάνουν την δυσκολία 

διοίκησης, περισσότερο χρόνο και προσπάθεια από την ανώτατη διοίκηση και μείωση 

της ευελιξίας της εταιρείας. Για αυτούς τους λόγους οι φαρμακευτικές εταιρίες που 

αποφασίζουν να συνάψουν τέτοιου είδους συμμαχίες πρέπει να το σκεφτούν πολύ 

σοβαρά.( Lisa Drakeman, 2005) 

 52

 Οι στρατηγικές συνεργασίες έχουν οφέλη και κινδύνους, τα οποία δεν είναι 

ομοιόμορφα στην φαρμακευτική βιομηχανία. Για παράδειγμα, η ποιότητα είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να αποτιμηθεί, ειδικά όταν το προτέρημα που έχει ο ένας 

συνεργάτης είναι ιδιαίτερο και σιωπηρό, όπως είναι η τεχνογνωσία Αυτό σημαίνει ότι 

θα πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν μία συνεργασία πριν αποφασιστεί η πραγματοποίηση της. 



 
2.2.3 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
 

Η βιβλιογραφία που αφορά το supply chain management είναι γεμάτη από 

ορισμούς όπως ολοκληρωμένη στρατηγική αγορών, ολοκληρωμένα logistics, 

ολοκλήρωση προμηθευτών, συνεργασίες αγοραστών-προμηθευτών, διοίκηση 

βασισμένη στις προμήθειες, συμμαχίες προμηθευτών, για να απευθύνει τα στοιχεία ή 

στάδια αυτής της νέας φιλοσοφίας διοίκησης.(Lambert et al, 2000)  Αν και κάθε 

ορισμός αναφέρεται σε κάποια στοιχεία του φαινομένου, κυρίως τους προμηθευτές 

μίας εταιρίας, ο όρος supply chain management είναι ο πιο ευρύτατος 

χρησιμοποιούμενος. Στην μελέτη αυτή θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον 

ελληνικό όρο διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων κατά τις οποίες γίνεται η προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, η 

μετατροπή σε ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα, και η διανομή τους στους πελάτες. 

Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις αγορές, όσο και το outsourcing, όπως 

και άλλες δραστηριότητες που είναι σημαντικές για τις σχέσεις με τους προμηθευτές 

και τους διανομείς.  Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας  περιλαμβάνει α)τους 

προμηθευτές μεταφορών, β)την πίστωση και τη μεταβίβαση μετρητών, γ) τους 

προμηθευτές, δ) τους διανομείς και τις τράπεζες, ε)λογαριασμούς εισπρακτέους και 

πληρωτέους, στ)αποθήκευση και επίπεδα των αποθεμάτων, ζ) την πραγματοποίηση 

παραγγελιών, η) τις προβλέψεις και την διανομή των πληροφοριών σχετικά με την 

παραγωγή. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι να δημιουργηθεί μία αλυσίδα που να 

εστιάζει στην μεγιστοποίηση της αξίας του τελικού πελάτη.(Key Choo Tan, 2000) 

Καθώς οι επιχειρήσεις αγωνίζονται για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα 

τους μέσα από την  προσαρμοστικότητα του προϊόντος, την υψηλή ποιότητα, την 

μείωση του κόστους και την αμεσότητα στην αγορά, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 

αλυσίδα εφοδιασμού. Το κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι  να γίνουν οι προμηθευτές συνεργάτες στην στρατηγική της 

επιχείρησης για την ικανοποίηση της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς. 
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Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία από τις πιο σημαντικές 

στρατηγικές μίας επιχείρησης. Αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον 

συντονισμό της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, την διαχείριση αποθεμάτων, 



το από πού θα αγοραστούν τα υλικά και πως θα διανεμηθούν με τον πιο σύντομο και 

οικονομικότερο τρόπο. Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας  σημαίνει να έχουμε τα 

σωστά πράγματα, στο σωστό μέρος, στο σωστό χρόνο, με απώτερο σκοπό το κέρδος. 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζει τόσο ενδιαφέρον καθώς 

είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι της στρατηγικής των επιχειρήσεων και  από τις πιο 

δαπανηρές διαδικασίες . Για αυτό το λόγο, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει μία 

αποτελεσματική στρατηγική, η εφοδιαστική αλυσίδα  να χρησιμοποιηθεί σωστά, 

ώστε να μειωθούν τα κόστη και να αυξηθεί το περιθώριο κέρδους. 

Είτε για υπηρεσίες είτε για υλικά αγαθά, η επιχείρηση έχει πολλές 

στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας. Μία τέτοια στρατηγική είναι η 

διαπραγμάτευση με πολλούς προμηθευτές, και η εναλλαγή του ενός στην θέση του 

άλλου. Μία άλλη στρατηγική είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων 

συνεργασίας, με λίγους προμηθευτές, με τελικό σκοπό  την ικανοποίηση του τελικού 

αποδέκτη του προϊόντος. Μία τρίτη στρατηγική είναι η κάθετη ολοκλήρωση, όπου οι 

εταιρίες αποφασίζουν την κάθετη ολοκλήρωση προς τα πίσω, ουσιαστικά 

αγοράζοντας τον προμηθευτή. Τέλος μία άλλη στρατηγική είναι η δημιουργία 

εικονικών επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν τους προμηθευτές με  βάση τις εκάστοτε 

ανάγκες. 

 

 Ιστορική Εξέλιξη Του SCM 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, νέες ιδέες και τεχνολογίες έχουν αλλάξει 

δραστικά τις εφοδιαστικές αλυσίδες  και κατ’ επέκταση τον τρόπο που δουλεύουν οι 

εταιρίες (Thomas Siems, 2004).  Έτσι, οι γιγαντιαίες μηχανές αντικατέστησαν την 

χειρονακτική εργασία, ενώ ο ηλεκτρισμός και οι τηλεπικοινωνίες επέκτειναν και 

διευκόλυναν τις συνεργασίες. 
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Στις αρχές του 1900, ο Χένρυ Φορντ δημιούργησε την πρώτη κινούμενη σειρά 

συναρμολόγησης, χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου που απαιτούνταν για την κατασκευή ενός 

αυτοκινήτου από τις 728 ώρες στη 1,5 ώρα, και  αποτέλεσε την αρχή της μαζικής 

παραγωγής. Στα μέσα του 1970, η κυριαρχία των αμερικανικών εταιριών  

αμφισβητήθηκε από τα προϊόντα ξένων εταιριών, που ήταν ποιοτικότερα και 

οικονομικότερα. Ο διεθνής ανταγωνισμός ανάγκασε τους αμερικανούς παραγωγούς 

να συγκεντρωθούν στην βελτίωση της ποιότητας, μειώνοντας τα ελαττωματικά 



προϊόντα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι Ιάπωνες κατασκευαστές άλλαξαν τους 

κανόνες παραγωγής, εστιάζοντας στην ευελιξία και ποιότητα παρά στην 

αποδοτικότητα και ποσότητα. Οι καινοτόμες ιδέες των Ιαπώνων συμπεριλαμβάνουν 

τον έλεγχο ποιότητας των 6-Σίγμα, το Just-In-Time σύστημα και την Διαχείριση 

Ολικής Ποιότητας. 

Τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 οι περισσότεροι κατασκευαστές έδωσαν 

έμφαση , ως κύρια στρατηγική, στην μαζική παραγωγή, για να ελαχιστοποιήσουν το 

κόστος της παραγωγής της μονάδας, με μικρή ευελιξία. Η παραγωγή νέων προϊόντων 

ήταν αργή και στηριζόταν μόνο στην τεχνολογία και τεχνογνωσία της εταιρίας. Η 

ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας θεωρούνταν πολύ επικίνδυνες και 

απαράδεκτες και υπήρχε πολύ μικρή έμφαση στην συνεργασία προμηθευτή – 

αγοραστή. Η λειτουργία των αγορών ήταν μία απλή υπηρεσία της παραγωγής χωρίς 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Την δεκαετία του ’70, με την είσοδο του MRP (Manufacturing Resource 

Planning)  έγινε πλέον αντιληπτό από την διοίκηση ότι μπορούσαν να αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Ο έντονος 

παγκόσμιος ανταγωνισμός στη δεκαετία του ’80 οδήγησε τις εταιρίες να 

παρουσιάσουν νέα προϊόντα, χαμηλότερου κόστους, υψηλότερης ποιότητας και 

μεγαλύτερης ευελιξίας. Οι κατασκευαστές χρησιμοποίησαν τα συστήματα JIT (Just-

In-Time) και άλλες νέες καινοτόμες μεθόδους για να αυξήσουν την αποδοτικότητα 

τους. Η έννοια της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας άρχισε να γίνεται εμφανής 

όταν οι κατασκευαστές έκαναν στρατηγικές συνεργασίες με τους άμεσους 

προμηθευτές τους. Επίσης, ειδικοί στην μεταφορά και τα logistics προχώρησαν την 

έννοια της διαχείρισης των υλικών ένα βήμα περαιτέρω με αποτέλεσμα την 

ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών υπό την έννοια της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 
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Η εξέλιξη της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας συνεχίστηκε και την 

δεκαετία του 1990 καθώς οι επιχειρήσεις επέκτειναν την διαχείριση των εταιρικών 

πόρων με τους προμηθευτές και τις λειτουργίες της αλυσίδας στην αλυσίδα Αξίας. Η 

αποδοτικότητα των προμηθευτών διευρύνθηκε περαιτέρω καθώς τέθηκαν νέα 

θέματα, όπως η συμφιλίωση του κόστους και της ποιότητας. Οι κατασκευαστές τώρα 

εκμεταλλεύονται ακόμα περισσότερο τις δυνάμεις και τεχνολογίες των προμηθευτών 

στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και οι λιανοπωλητές έχουν ενσωματώσει την 

δραστηριότητα της διανομής με συνεργάτες-μεταφορείς για να πετύχουν πιο γρήγορα 



αποτελέσματα. Το κλειδί που διευκολύνει τους μηχανισμούς της εξέλιξης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι το πελατοκεντρικό εταιρικό όραμα που οδηγεί τις 

αλλαγές μέσα και έξω από την επιχείρηση. 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελείται βασικά από τέσσερα 

στοιχεία ( Thomas Siems, 2004) 

1. Παραγωγή : η επιχείρηση εστιάζει στο πόσο θα παράγει, που θα το παράγει , 

και με ποιους προμηθευτές θα συνεργαστεί. 

2. Αποθήκευση : η επιχείρηση αποφασίζει που να αποθηκεύσει τα προϊόντα και 

πόσα θα αποθηκεύσει 

3. Διανομή : η επιχείρηση παίρνει αποφάσεις για πώς θα μετακινηθούν και θα 

αποθηκευτούν τα προϊόντα 

4. Χρηματοδότηση : η επιχείρηση αναζητά τους καλύτερους όρους 

αποπληρωμής από τους πελάτες και πίστωσης από τους προμηθευτές. 

Σε μία ευρύτερη έννοια, ένα ολοκληρωμένο σύστημα logistics καλύπτει την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών, των συστημάτων και των επιχειρήσεων που ελέγχουν 

την μετακίνηση των αγαθών από τους προμηθευτές στον ικανοποιημένο καταναλωτή 

– πελάτη χωρίς απώλειες. Ενώ παλιότερα logistics σήμαινε τον κορεσμό των 

αποθηκών με αποθέματα, σήμερα ένα ολοκληρωμένο σύστημα logistics περιλαμβάνει 

διαχείριση αποθεμάτων, σχέσεις με τους προμηθευτές, και υπηρεσίες μεταφοράς, 

διανομής, αποθήκευσης και παράδοσης. Ο ρόλος της αποτελεσματικής διανομής είναι 

ένα σημαντικός παράγοντας στην όλη διαδικασία. Το εμπόρευμα πρέπει να 

αναπληρώνεται γρήγορα και να φτάνει όπου και όπως πρέπει σε μικρές ποσότητες. Ο 

στόχος είναι να αντικατασταθεί το απόθεμα με την «τέλεια πληροφόρηση». Ο 

αποτελεσματικός συντονισμός των δραστηριοτήτων, μέσω των πληροφοριακών 

συστημάτων, είναι απαραίτητος για την απόδοση της επιχείρησης. 

Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα μίας εφοδιαστικής αλυσίδας  

είναι άμεσα συναρτώμενη με την ικανότητα της επιχείρησης να συγκεντρώνει και 

αναλύει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα παρακάτω στοιχεία. Στις μέρες μας, οι 

εταιρίες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερα συστήματα πληροφορικής, 

εστιάζοντας στην διαχείριση των πληροφοριών, με απώτερο σκοπό την  βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των πελατών. 
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 Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να διαιρεθεί σε τρία κύρια 

μέρη : α)το προς τα πάνω κομμάτι, β) το εσωτερικό, και γ) το προς τα κάτω κομμάτι. 



Α) Το προς τα πάνω κομμάτι : Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες μίας 

κατασκευαστικής επιχείρησης με τους πρωτογενείς προμηθευτές της (οι οποίοι 

μπορεί να είναι κατασκευαστές ή συναρμολογητές) και τη σύνδεση τους με τους 

δευτερογενείς προμηθευτές. Η σχέση των προμηθευτών επεκτείνεται σε όλο το 

φάσμα μέχρι την προέλευση των πρώτων υλών. Η κύρια δραστηριότητα είναι η 

προμήθεια. 

Β) Το εσωτερικό κομμάτι : Το εσωτερικό κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας 

περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες της επιχειρήσεις που γίνονται για την μετατροπή 

των εισερχομένων υλικών στα τελικά προϊόντα της επιχείρησης. Εκτείνεται από την 

στιγμή που μπαίνουν οι πρώτες ύλες στην εταιρία μέχρι τη στιγμή που πηγαίνουν για 

διανομή έξω από την επιχείρηση. Οι κύριες δραστηριότητες είναι η διαχείριση του 

έργου και ο έλεγχος της παραγωγής και των αποθεμάτων. 

Γ) Το προς τα κάτω κομμάτι : Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν 

τη διανομή των προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές. Το κομμάτι αυτό της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι προσανατολισμένο στην διανομή, την αποθήκευση, την 

μεταφορά και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. 

 Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να είναι πολύ δύσκολη λόγω 

της ανάγκης να συντονιστούν διάφοροι συνεργάτες, πολλά διαφορετικά εταιρικά 

τμήματα, πολυάριθμες εταιρικές διαδικασίες και πιθανότατα πολλοί πελάτες. Στην 

περίπτωση λοιπόν αυτή είναι πολύ χρήσιμη η χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων. Ανάλογα με το κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι  διαφορετική 

η υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων. 

 Στο «προς τα πάνω» κομμάτι ο στόχος είναι η βελτίωση των δραστηριοτήτων 

των προμηθειών και των σχέσεων με τους προμηθευτές. Οι  «ηλεκτρονικές 

προμήθειες» -  μέσω ίντερνετ -αρχίζουν και γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Στο 

«προς τα κάτω» κομμάτι δίνεται έμφαση στις πελατειακές σχέσεις (Customer 

Relationship Management), ενώ στο εσωτερικό κομμάτι βοηθούν σε όλες τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης.  

 

 

 Προβλήματα Της Εφοδιαστικης Αλυσίδας 
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Τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας προέρχονται κυρίως από δύο 

πηγές :  



1. Αβεβαιότητες στην πρόβλεψη της ζήτησης 
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2. Η ανάγκη συντονισμού διαφόρων δραστηριοτήτων, των εσωτερικών μονάδων 

και των εξωτερικών συνεργατών.  

Η αβεβαιότητα της πρόβλεψης της ζήτησης μπορεί να επηρεαστεί από 

πολλούς παράγοντες όπως ο ανταγωνισμός, οι τιμές, οι καιρικές συνθήκες, η 

τεχνολογική εξέλιξη καθώς και η γενική πεποίθηση του κόσμου. Άλλες αβεβαιότητες 

μπορεί να παρουσιαστούν στους χρόνους παράδοσης , που εξαρτώνται από πολλούς 

παράγοντες, που εκτείνονται από βλάβες των μηχανών μέχρι και την κυκλοφοριακή 

κίνηση ή την κατάσταση της οδοποιίας . Επίσης προβλήματα ποιότητας των υλικών 

μπορεί να προκαλέσουν καθυστέρηση στην παραγωγή. 

Ένα κύριο χαρακτηριστικό της αναποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας 

είναι η κακή εξυπηρέτηση των πελατών, που εμποδίζει τους ανθρώπους ή τις 

επιχειρήσεις να αποκτούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στον χρόνο ή στον τόπο που 

επιθυμούν. Άλλα συμπτώματα είναι το υψηλό κόστος των αποθεμάτων, η απώλεια 

εσόδων, το αυξημένο κόστος μεταφορικών και άλλα 

Τα πληροφοριακά συστήματα επιλύουν πολλά από τα προβλήματα της  

εφοδιαστικής αλυσίδας.  Έτσι λοιπόν η ασύρματη τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει 

ορισμένες διεργασίες στην αλυσίδα, λχ την αυτοματοποίηση των πωλήσεων. 

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων (DSS) μπορούν να ορίσουν τα βέλτιστα πλάνα 

αποστολής ή τις καλύτερες  σχέσεις συνεργασίας. Τα συστήματα Just-In-Time 

διευκολύνουν τη διαχείριση των αποθεμάτων. Τα συστήματα CRM και  SRM 

μπορούν να βελτιώσουν αντίστοιχα τις σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές 

ενώ γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και της 

ροής των πληροφοριών διευκολύνει  την  διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Συμπερασματικά, ο όρος διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

χρησιμοποιείται με πολλές έννοιες, αλλά τρεις είναι οι κύριες περιγραφές που 

μπορούμε να δώσουμε. Πρώτον, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν συνώνυμο για να περιγράψει τις δραστηριότητες αγοράς και 

προμήθειας των κατασκευαστών. Δεύτερον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει τις λειτουργίες μεταφοράς και logistics των χονδρεμπόρων και 

λιανέμπορων. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει όλες εκείνες τις 

λειτουργίες που προσθέτουν αξία, από την εξαγωγή των πρώτων υλών μέχρι τους 

τελικούς καταναλωτές, ακόμα και μέχρι την ανακύκλωση. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 



μας κάνει εντύπωση ότι κάποιες από τις περιγραφές αλληλοκαλύπτουν η μία την 

άλλη. 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί μία μαζική 

δέσμευση από όλα τα μέλη της αλυσίδας. Η κακή απόδοση των προμηθευτών δεν 

είναι απλά ένα ρίσκο. Ο αγοραστής θα ανησυχεί για το αν ένας προμηθευτής του 

μεταφέρει μυστικά των συναλλαγών στους ανταγωνιστές του ή αν , με τις νέες του 

δεξιότητες, αναλάβει μόνος του την δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλά εμπόδια στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, όπως είναι οι αντικρουόμενοι στόχοι και οράματα, ο 

ανεπαρκής ορισμός της εξυπηρέτησης των πελατών και ο διαχωρισμός του 

σχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας από τις λειτουργικές αποφάσεις. 

 Βασική προϋπόθεση για να συμβούν όλα τα παραπάνω είναι η αμοιβαία 

συμφωνία και εμπιστοσύνη όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

συμβατότητα των διαφορετικών κουλτουρών είναι επίσης πολύ σημαντική, καθώς 

ενδυναμώνει τις σχέσεις προμηθευτών – πελατών. Τελικός σκοπός όλων είναι η 

ικανοποίηση του τελικού πελάτη με στόχο την επίτευξη κέρδους. 

 

 

 Παράγοντες Καθοριστικοί Στην Εφοδιαστικη Αλυσίδα 
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 Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτρέπει στις εταιρίες να 

πραγματοποιούν τα πλεονεκτήματα της κάθετης ολοκλήρωσης προς τα πίσω 

κατορθώνοντας συγχρόνως να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα της. Ωστόσο, 

υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για μία επιτυχημένη υιοθέτηση της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Η πιο σημαντική προϋπόθεση είναι μία αλλαγή στις 

εταιρικές κουλτούρες όλων των μελών της αλυσίδας που να συμβάλλει στην 

υιοθέτηση αυτής της φιλοσοφίας. Μία παραδοσιακή κουλτούρα που δίνει έμφαση  

στην καλή, βραχυπρόθεσμη απόδοση της εταιρίας είναι αντίθετη με τους 

αντικειμενικούς στόχους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας εστιάζει στο να τοποθετεί την εικονική επιχείρηση με ένα τέτοιο τρόπο , 

ώστε όλοι οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας να ωφελούνται. Η αποτελεσματική 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας εναπόκειται στον συνδυασμό εμπιστοσύνης 

και επικοινωνίας και οι ειδήμονες επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν εξοπλιστεί με 

την απαραίτητη γνώση στις κρίσιμες λειτουργίες και να κατανοούν πλήρως το πώς 

αυτές επηρεάζουν την αλυσίδα αξίας. 



Ως απάντηση στον έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό, τις εξαγορές και τις 

συγχωνεύσεις που δημιουργούν πλεονάζον δυναμικό, και τα νέα πληροφοριακά 

συστήματα, οι εταιρίες μπορεί να υιοθετήσουν τη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας για να περάσουν από την απλή μείωση κόστους στην πραγματική αύξηση 

της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. 

 Στα τελευταία χρόνια, η γρήγορη ανάπτυξη του software που αφορά την 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και περιλαμβάνει πλήρη διαχείριση της 

αλυσίδας αλλά και στοιχεία ηλεκτρονικού εμπορίου, βοηθάει επίσης στην εξέλιξη της 

φιλοσοφίας αυτής. Η άμεση διάχυση της πληροφορίας σε λιανοπωλητές και 

χονδρέμπορους βοηθά επίσης στην αποδοτικότερη ικανοποίηση των τελικών 

αποδεκτών της αλυσίδας, τους πελάτες. Εξάλλου, η δυνατότητα να αυξηθεί η 

ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που μεταφέρονται, μπορεί να βελτιώσει 

την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 

 

  

 To Διαδίκτυο και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Το διαδίκτυο έχει εξαπλωθεί με μεγάλη ταχύτητα τα τελευταία 10 χρόνια. 

Στον χώρο των επιχειρήσεων υπάρχει μεγάλο δυναμικό χρήσης, καθώς υπάρχει η 

δυνατότητα να επιταχυνθεί η επικοινωνία μεταξύ πελατών και προμηθευτών, να 

βελτιωθούν τα επίπεδα εξυπηρέτησης και να μειωθούν τα κόστη 

 Οι ευκαιρίες που ανοίγονται με το διαδίκτυο είναι πολλές. Έτσι υπάρχει 

δυνατότητα για on-line πωλήσεις, κρατήσεις, η δυνατότητα για 24ωρη εξυπηρέτηση 

σε καθημερινή βάση, πρόσβαση από όλο τον κόσμο, αλλά και η δυνατότητα 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επίσης, μπορούν να εντοπιστούν προβλήματα κατά την 

μεταφορά, να γίνει ενημέρωση για τα προβλήματα αυτά πριν φτάσουν στον τελικό 

προορισμό τους, και γενικότερα υπάρχει η δυνατότητα για μεγαλύτερη ανταπόκριση 

στις ανάγκες των πελατών με ταυτόχρονη μείωση χρόνου και κόστους.(Lancioni et 

al, 2000) 
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 Η χρήση του διαδικτύου στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα 

σχετικά πρόσφατο φαινόμενο. Οι κύριες εφαρμογές του είναι στις περιοχές των 

προμηθειών, του προγραμματισμού μεταφορών, στον εντοπισμό οχημάτων που 

εκτελούν μεταφορές αλλά και στην εξυπηρέτηση πελατών. 



 Η χρήση του διαδικτύου στη διαχείριση των αγορών στις εφοδιαστικές 

αλυσίδες είναι ένα κομμάτι που έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Οι 

εταιρίες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές, 

να ελέγξουν τους καταλόγους των προμηθευτών αλλά και να κάνουν on-line αγορές. 

Η γραφειοκρατία μειώνεται και ο χρόνος εργασίας επίσης μειώνεται κατά πολύ, 

μειώνοντας έτσι και το κόστος για την εταιρία 

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι η διαχείριση των αποθεμάτων. (Lancioni et al, 2000)Το Ιντερνετ 

μπορεί να βοηθήσει και σε αυτήν την κατεύθυνση, με ενημέρωση των πελατών για 

εξάντληση των αποθεμάτων ή ενημέρωση από τις εταιρίες στους πελάτες για 

ελλείψεις ή εξάντληση των αποθεμάτων. Έτσι η εταιρία μπορεί να δράσει 

προληπτικά. Η πληροφόρηση φτάνει πιο έγκαιρα και έγκυρα, δίνοντας τη δυνατότητα 

για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο 

ικανοποίησης του πελάτη. 

 Επίσης το Ιντερνετ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέσα για τον έλεγχο 

των μεταφορών, καθώς δίνει την δυνατότητα ενημέρωσης για την έγκαιρη και σωστή 

μεταφορά των εμπορευμάτων. Μία χρήσιμη δυνατότητα του Ιντερνετ είναι επίσης ο 

έλεγχος της κατάστασης των παραγγελιών. Τα λάθη διαγιγνώσκονται και 

διορθώνονται πιο γρήγορα και πιο εύκολα, ελαχιστοποιώντας την γραφική δουλειά 

 Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το Ιντερνετ δίνει στους πελάτες άλλη μία 

δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρία, καθώς προσφέρει στους πελάτες 24ωρη 

πρόσβαση στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, επιτρέποντας τους να ενημερώνουν 

άμεσα τις εταιρίες για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία υπάρξει. Το τελικό 

αποτέλεσμα έχει μειώσει σημαντικά τους χρόνους ανταπόκρισης και επίλυσης των 

προβλημάτων των πελατών. 
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Ιστορικά  η φαρμακευτική βιομηχανία θεωρούνταν ότι λειτουργεί 

διαφορετικά από τις άλλες βιομηχανίες. Τα διευθύνοντα στελέχη δηλώνουν ότι δεν 

μπορούν να προβλέψουν το μίγμα αγοράς και την τελική κατανάλωση. Εξαιτίας 

αυτής της θεώρησης, οι περισσότεροι ερευνητές επιλέγουν να αξιολογήσουν τις 

βελτιώσεις στα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, παρά στις οικονομίες κλίμακας. 



Αν και οι φαρμακευτικές δαπάνες είναι το πρώτο θέμα στον τομέα της υγείας, η 

εφοδιαστική αλυσίδα δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στον κλάδο αυτό.( Dan Kiely, 

2004) 

 Οι έρευνες που αφορούν τις φαρμακευτικές δαπάνες και την αύξηση τους 

βασίζονται στις υποθέσεις ότι τα πληροφοριακά συστήματα που αφορούν την 

εφοδιαστική αλυσίδα στον φαρμακευτικό κλάδο είναι ανεπαρκή. Παράλληλα, η 

φαρμακευτική βιομηχανία επιδέχεται πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις για την 

συγκράτηση των κοστών, ενώ αυτές οι πιέσεις δεν ασκούνται σε άλλες βιομηχανίες, 

που επίσης έχουν διαδικασίες διανομής, αποθήκευσης και παραγωγής.(H.Geimer, 

2002) 

 Στον φαρμακευτικό κλάδο υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες, όπως έχει 

προαναφερθεί, όπως είναι οι διάφοροι κανονισμοί και οι διάφορες νομοθετικές 

ρυθμίσεις, η χρήση «οικονομικών υγείας» και η παραγωγή φαρμάκων.(Rupert Booth, 

1996)  

 Όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχει άμεση ανάγκη να γίνουν 

κατανοητές οι διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν στις διάφορες χώρες – 

πχ κοινοτικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφορετικότητα αυτή δημιουργεί 

προβλήματα πολυπλοκότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Για παράδειγμα, 

διαφορετικές αγορές έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σχετικά με την αποθήκευση και 

διανομή των ίδιων προϊόντων. Στο τέλος της αλυσίδας υπάρχει πολλαπλασιασμός της 

πολυπλοκότητας, καθώς οι απαιτήσεις συσκευασίας και πληροφοριών πρέπει να 

έρθουν στα μέτρα της κάθε χώρας. 

 Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την χρήση των «οικονομικών υγείας», ως 

ένα μέσο για την προστασία της κερδοφορίας των εταιριών, εστιάζοντας την έρευνα 

και ανάπτυξη σε εκείνα τα προϊόντα που θα είναι πιο επιτυχημένα και οι τιμές τους 

θα αντανακλούν τα οφέλη του φαρμάκου. Σε αυτό το γενικότερο πλάνο 

αναπροσαρμόζονται και οι φαρμακευτικές εφοδιαστικές αλυσίδες, μέσα από 

εξαγορές κάθετες ή οριζόντιες. 
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 Μετά από όλα  τα παραπάνω προκύπτει ότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα 

μέσο για την επέκταση σε νέες αγορές, την δημιουργία νέων προϊόντων, την 

εκμετάλλευση νέων καναλιών διανομής, αλλά και την μείωση του κόστους και 

καλύτερη εκμετάλλευση των κεφαλαίων. Η αριστεία στη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι απαραίτητη αν είναι να οριστούν οι προτεραιότητες στην 

φαρμακευτική βιομηχανία. Όχι απλά είναι ένα στοιχείο κλειδί της στρατηγικής των 



φαρμακευτικών εταιριών, αλλά οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα πρέπει να οργανώνονται 

ορθολογιστικά για να επιτευχθεί αύξηση στην απόδοση και μείωση του κόστους, τα 

οποία αντανακλούν  τη λογική με την οποία έχουν οργανωθεί οι εφοδιαστικές 

αλυσίδες.(P.Kayer et al, 2000) 
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 Οι φαρμακευτικές εταιρίες πρέπει να συνειδητοποιήσουν το πόσο σημαντικό 

είναι να παρακολουθούν όλη την αλυσίδα παραγωγής- προμηθειών-διανομής για την 

βελτιστοποίηση της  λειτουργίας της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την 

ικανοποίηση του τελικού πελάτη και την επίτευξη των οικονομικών στόχων της 

επιχείρησης.



2.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ERP ΤΗΣ LAVISOFT ΣΤΗΝ LAVIPHARM - CASE 

STUDY 

 
 
2.3.1 Ιστορικό Εταιρίας Lavisoft 
 

Η εταιρία LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. αποτελεί  μια 

δυναμική παρουσία στο χώρο  της  Πληροφορικής στην Ελλάδα. Η βασική  

κατεύθυνση της εταιρίας είναι η ανάληψη  έργων μεγάλης και μεσαίας κλίμακας, 

τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα, πάντοτε βασισμένα  στα  τελευταία 

επιτεύγματα της τεχνολογίας και χρησιμοποιώντας  αυστηρούς κανόνες για την 

ολοκλήρωση των έργων. 

Η Εταιρία άρχισε τη λειτουργία της το 1988 και εξειδικεύτηκε  στην 

ανάπτυξη λογισμικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των πελατών της, αποκτώντας 

σημαντική τεχνογνωσία σε αυτό το  τομέα, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να 

προσφέρει στην  αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε  

 τεχνολογικό επίπεδο. 

Βασισμένη στους διεθνείς κανόνες διασφάλισης ποιότητας παραγωγής 

Λογισμικού (ISO 9001, ISO 9001-3) έχει  δυνατότητα να σχεδιάζει, να υλοποιεί και 

να υποστηρίζει  ολοκληρωμένες λύσεις για λογαριασμό των  πελατών 

της,   διασφαλίζοντας κάθε επένδυση τους.   

  Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε με δραστηριότητα  πάνω από 

μία δεκαετία στο χώρο της πληροφορικής έχει  συμβάλει στην εξέλιξη του χώρου 

αυτού.  Ένα σημαντικό ορόσημο στη πορεία της Εταιρίας, 

ενδεικτικό   των προοπτικών της, αποτελεί η εξαγορά των δικαιωμάτων 

και  η απορρόφηση του προσωπικού της Εταιρίας ACTION GROUP  LTD από τις 

αρχές του 1992.   Η ACTION, μετά από μία  αξιόλογη πορεία στο χώρο της 

πληροφορικής, με την  ενσωμάτωσή της στη Lavisoft, αναβάθμισε ουσιαστικά το   

 παραγωγικό μέγεθος της εταιρίας, αυξάνοντας σημαντικά τις  δυνατότητες ανάληψης 

μεγαλύτερων και περισσότερων έργων. 

Στις αρχές του 2000, η εταιρία εξαγόρασε το 70% της   ALPHASOFT S.A., 

αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την τεχνική  υποδομή της και τις αναπτυξιακές της 

προοπτικές.  Δημιουργεί  έτσι μια υπολογίσιμη μονάδα του χώρου της Πληροφορικής 

με  υψηλότερους στόχους και φιλοδοξίες για τη μελλοντική πορεία  της. 

 64

Το 2001, η Εταιρία ιδρύει την θυγατρική της   LAVISOFT CYPRUS Ltd.   



Σύμφωνα με εκτιμήσεις ξένων κορυφαίων αναλυτών, όπως των Gartner 

Group, Meta Group κ.λπ., η πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις 

στην εποχή της Νέας Οικονομίας είναι η σχέση τους και η συνεργασία με πελάτες, 

προμηθευτές και συνεργάτες. Αυτό είναι και το πεδίο στο οποίο οι επιχειρήσεις που 

θα εφαρμόσουν ολοκληρωμένα συστήματα θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, αφού τα καταστήσουν κεντρικό στόχο της επιχειρηματικής 

στρατηγικής τους,. Η εξέλιξη των ERP συστημάτων απαντά σε αυτή την πρόκληση 

με την προέκταση των διαδικασιών που κάλυπταν τα παραδοσιακά ERP συστήματα 

στην περιοχή του e-Business (B2B και B2C) και του CRM (Customer Relationship 

Management).   

Η εξειδίκευση της αφορά κυρίως τα συστήματα ERP, HR, αλλά και σε 

διάφορα μεμονωμένα έργα. Γενικότερα η Lavisoft αναλαμβάνει έργα μεσαίας και 

μεγάλης κλίμακας, τόσο στον Ιδιωτικό τομέα όσο και στον Δημόσιο, στηριζόμενη 

πάντοτε στα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας και χρησιμοποιώντας αυστηρές 

προδιαγραφές για την ολοκλήρωση των έργων.  Βασίζεται όμως, όχι μόνο στους 

κανόνες σχεδιασμού και παραγωγής προγραμμάτων, άλλα και στην πολυετή εμπειρία 

και εξειδίκευση του πολυπληθούς ανθρώπινου δυναμικού της.  

Κατέχει Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001 για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη 

και τη συντήρηση των συστημάτων Πληροφορικής. Κύρια πλεονεκτήματα των 

συστημάτων της Lavisoft, που τη διαφοροποιούν από τις άλλες εταιρίες, είναι η 

ευελιξία καθώς και η δυνατότητα της να αναπροσαρμόζει κάθε έργο της στα 

δεδομένα της τεχνολογίας. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστική η συνέπεια της σε όλες 

της εργασίες που αναλαμβάνει, προσφέροντας στους πελάτες της το σωστό προϊόν, 

στους σωστούς χρόνους, με άψογη υποστήριξη.  

Η Lavisoft είναι Πιστοποιημένος Service Partner της SAP για την ελληνική 

αγορά, στην υλοποίηση και υποστήριξη έργων βασισμένων στο λογισμικό της SAP. 

Η Lavisoft, μέσα από αυτή τη συνεργασία, επέκτεινε και συμπλήρωσε τη γκάμα των 

προϊόντων και των υπηρεσιών της, στα πλαίσια των ολοκληρωμένων λύσεων που 

προσφέρει πάντα στους πελάτες της. Επιπλέον, η Lavisoft επεκτάθηκε και στη 

Κύπρο, με στόχο την εξάπλωση της σε άλλες γειτονικές χώρες.  

Σημαντικό μέρος των επιτυχιών της είναι οι συνεργασίες που έχει συνάψει με τις 

μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της Πληροφορικής, καθώς και με ειδικούς συνεργάτες 

για εξειδικευμένες λύσεις στην Ελλάδα 
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2.3.2 Ιστορικό Εταιρίας Lavipharm 

 
Η Lavipharm, ελληνική εταιρία που ιδρύθηκε το 1911, είναι σήμερα ο 

μεγαλύτερος ολοκληρωμένος Όμιλος  Έρευνας και Ανάπτυξης, παραγωγής, 

εισαγωγής, προώθησης και διανομής φαρμάκων,  καλλυντικών και  καταναλωτικών 

προϊόντων υγείας στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα. 

  Με σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, τη 

Γαλλία, την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συνεργάζεται με τις 

μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρίες φαρμάκων και καλλυντικών και είναι σε θέση να 

παρέχει προϊόντα δικής της τεχνολογίας αλλά και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο 

στο φαρμακοποιό όσο και στον καταναλωτή.    Μοναδικό στόχο αποτελεί η βελτίωση 

της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. 

Πρωτοπόρος στον τομέα της φαρμακευτικής τεχνολογίας, η Lavipharm 

αναπτύσσει νέες, δυναμικές στρατηγικές, ευέλικτες στο διαρκώς εξελισσόμενο 

παγκόσμιο περιβάλλον αλλά σταθερές στο όραμά της, ενώ ταυτόχρονα συζητά και 

μελετά νέες συνεργασίες που αφορούν στην ενίσχυση και εξάπλωσή της τόσο στον 

ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. 

Η LAVIPHARM ιδρύθηκε το 1911 και το 1975 πήρε  την μορφή της 

Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρίας Φαρμακευτικών χημικών και 

καλλυντικών προϊόντων. Η εταιρία ιδρύθηκε από τον κ. Αθανάσιο Λαβίδα ο οποίος 

είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας. Η έδρα της εταιρίας είναι 

στην Παιανία. Η διάρκεια της προβλέπεται για 50 έτη. 

Το 1977 η LAVIPHARM ΑΕ συνεργάστηκε με την L’OREAL, με στόχο την 

δημιουργία αγοράς καλλυντικών στα φαρμακεία. Το 1979 η εταιρία κατασκεύασε το 

πρώτο της εργοστάσιο, με σκοπό την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών. Το 

1985 ιδρύεται τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα νέα 

συστήματα χορήγησης φαρμάκων. 
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  Το 1990 ιδρύεται η LABORATOIRES LAVIPHARM στο Παρίσι, ενώ το 

1992 η εταιρία προχωράει σε κοινοπραξία με την SYNTHELABO-FRANCE 

(SYNTHELABO-LAVIPHARM)και με την L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE 

(LAVICOSMETICA). Το 1993 η εταιρία ολοκληρώνει την μονάδα παραγωγής 

διαδερμικών προϊόντων. Το 1994 ιδρύεται η LAVIPHARM ALLIANCE SANTE Α.Ε 

(L.A.S.), η μεγαλύτερη ιδιωτική φαρμακαποθήκη στην Ελλάδα. Το 1995 η 

LAVIPHARM Α.Ε. εισήχθηκε στο Χ.Α.Α. Το 1996 η εταιρία πραγματοποίησε την 



εξαγορά ερευνητικής μονάδας με εξειδίκευση στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων 

στις Η.Π.Α (σημερινή επωνυμία LAVIPHARM LABORATORIES). Το 1997 

λανσάρεται από την L’OREAL στην Ευρώπη, το πρώτο επιδερμικό καλλυντικό που 

ανέπτυξε η εταιρία. Το 1998 δημιουργείται ο όμιλος φαρμακαποθηκών L.A.S. 

(Ιωάννινα, Πάτρα, Καβάλα). 

  Το 2000 πραγματοποιείται η εξαγορά της SEPAREX  (Γαλλία) και της 

PHASEX (Η.Π.Α.). Το 2001 ιδρύεται στην Κύπρο η κοινοπρακτική εταιρία 

LAVIPHARM PHARMACEUTICAL SERVICES Ltd. Επίσης το 2002 η 

LAVIPHARM ΑΕ συνάπτει στρατηγική συμφωνία με την GLAXOSMITHKLINE 

για την αποκλειστική διανομή των φαρμακευτικών της προϊόντων στην ελληνική 

αγορά. Επιπλέον, κατά το 2002 η LAVIPHARM ΑΕ εισέρχεται στην Ιαπωνική 

αγορά, με την διάθεση ενός επιδερμικού προϊόντος για την αντιμετώπιση των ρυτίδων 

στην περιοχή των ματιών. Το τελευταίο σημαντικό στρατηγικό βήμα στην εξέλιξη 

του ομίλου ήταν, το 2003, η συνεργασία της LAVIPHARM Corp. και της 

GLAXOSMITHKLINE στην Φαρμακευτική Έρευνα. Το 2003 η Lavipharm A.E. 

εξαγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό (40%) της L.A.S. A.E. από τον Όµιλο “Alliance 

Unichem”. Επίσης το 2003 πραγματοποιήθηκε είσοδος της Lavipharm στην Κίνα µε 

την Castalia Soins Dermocosmetiques.Η εγκατάσταση του ERP που θα αναλύσουμε 

παρακάτω αφορά τον όμιλο φαρμακαποθηκών L.A.S .  
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H  L.A.S. είναι θυγατρική εταιρία της Lavipharm που δραστηριοποιείται στο 

χώρο της αποθήκευσης και διανομής φαρμακευτικών, καλλυντικών και OTC 

προϊόντων.  Τη στιγμή αυτή είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική φαρμακαποθήκη στην 

Ελλάδα, με έξι κέντρα διανομής πανελλαδικά. (Αθήνα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, 

Λάρισα, Καβάλα, Πάτρα ). Η LAS ιδρύθηκε το 1994 και κατέχει την πρώτη θέση στις 

ιδιωτικές φαρμακαποθήκες πανελλαδικά, με μερίδιο αγοράς 7,2%(στοιχεία ΙΟΒΕ 

2002). Η LAS έχει ένα ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων και τηρώντας όλες τις 

πανευρωπαϊκές οδηγίες αποθήκευσης και διανομής φαρμάκου και παραφάρμακου, 

φροντίζει να ανεφοδιάζει και το πιο απομακρυσμένο φαρμακείο στην Ελλάδα σε 

λίγες μόνον ώρες, δημιουργώντας φαρμακαποθήκες σε όλη την επικράτεια. Ο όμιλος 

αυτός έχει κατορθώσει να έχει πανελλαδικά ενιαία παρουσία και εταιρική ταυτότητα, 

ενιαία εμπορική πολιτική και προκαθορισμένες αρχές ποιότητας και εξυπηρέτησης 

στον πελάτη, δημιουργώντας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας 

διαχρονικά. Οι φαρμακευτικές εταιρείες διανέμουν τα φάρμακα στα φαρμακεία και 

τα δημόσια νοσοκομεία είτε απευθείας, είτε μέσω των φαρμακαποθηκών. Οι 



φαρμακαποθήκες επίσης  εξάγουν και σημαντικές ποσότητες φαρμάκων στο 

εξωτερικό. Τα φαρμακεία εκτός από τους ασθενείς προμηθεύουν με φάρμακα τις 

ιδιωτικές κλινικές και τα νοσοκομεία. Τα δημόσια  νοσοκομεία χορηγούν φάρμακα 

σε απόρους και σε άλλες ειδικές κατηγορίες ασθενών. 

Στον κλάδο των φαρμακαποθηκών παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια 

ανακατατάξεις, με εμφανή την τάση για στενότερες συνεργασίες των φαρμακείων ή 

πολυστεγάσεις, που θα επηρεάσουν άμεσα τον κλάδο της χονδρικής πώλησης 

φαρμάκου οδηγώντας σε περαιτέρω μείωση του αριθμού των φαρμακαποθηκών, σε 

συνενώσεις ή εξαγορές μικρών φαρμακαποθηκών από μεγαλύτερες, αλλά και σε 

κλείσιμο κάποιων μικρού μεγέθους που δεν θα ενταχθούν σε κάποιον όμιλο. 

Οι φαρμακαποθήκες στην ελληνική αγορά λειτουργούν με  νομοθετημένο 

περιθώριο μικτού κέρδους 7,78%, το οποίο μπορεί να μειωθεί ως και 5% λόγω των 

εκπτώσεων που χορηγούνται στα φαρμακεία. Έτσι λοιπόν γίνεται εύκολα αντιληπτό 

γιατί θα πρέπει μία φαρμακαποθήκη να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της, ώστε να 

ελαχιστοποιήσει τα κόστη και να αυξήσει την κερδοφορία της. 

 

 

 Η Κατάσταση Πριν Την Εφαρμογή Του ERP

 

Πριν την εγκατάσταση του ERP η LAS χρησιμοποιούσε τα πληροφοριακά 

συστήματα σε μικρό βαθμό. Τα συστήματα αυτά ήταν δύσκολο να συντηρηθούν και 

ακόμα πιο δύσκολο να αναπτυχθούν. Δεν παρείχαν ακριβή, αξιόπιστα και διαθέσιμα 

δεδομένα, που ήταν απαραίτητα για τη σωστή και έγκαιρη λήψη αποφάσεων και την 

εκτίμηση της απόδοσης. Ενώ η τάση της εταιρίας ήταν και είναι η διάχυση της 

πληροφορίας στα διάφορα τμήματα του ομίλου, το σύστημα δεν παρείχε την 

δυνατότητα επικοινωνίας των θυγατρικών εταιριών ούτε και την επικοινωνία με τους 

προμηθευτές και τους πελάτες. Η επικοινωνία που γινόταν συχνά δεν ήταν πλήρης, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα εξάντλησης ή υπερβολικού αποθέματος. 
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Οι δυνατότητες του συστήματος είχαν εξαντληθεί και δεν μπορούσαν να 

υποστηρίξουν την ανάπτυξη της εταιρίας, αλλά ούτε και να συμβαδίσουν με το 

συνεχώς εναλλασσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον Το χρησιμοποιούμενο σύστημα 

δεν ήταν ευέλικτο. Η δυσκολία επέμβασης στα αρχεία ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα 

καθώς και η οποιαδήποτε δημιουργία συμπληρωματικών φορμών απαιτούσε πολύ 

κόπο και χρόνο.  



 

2.3.3   Η Διαδικασία Της Εφαρμογής  

 

Η δημιουργία του ERP συστήματος στη LAS, καθώς και η εγκατάσταση του, 

έγινε με τη συνεργασία στελεχών από όλα τα τμήματα της εταιρίας (αποθήκη, 

λογιστήριο, διασφάλιση ποιότητας, πωλήσεις) με την εταιρία Lavisoft, ώστε να 

υπάρχει άμεση συσχέτιση του συστήματος με τις ανάγκες της εταιρίας. Τα 

προβλήματα που αντιμετώπισε η εταιρία κατά την εφαρμογή του συστήματος ήταν 

κυρίως προβλήματα κουλτούρας, επιχειρησιακά και τεχνολογικά. 

 

-Προβλήματα Κουλτούρας 

Η αρχιτεκτονική του ERP σχεδιάστηκε σε σχέση με τα παλιά πληροφοριακά 

συστήματα της εταιρίας, ώστε η βασική φιλοσοφία να παραμένει η ίδια και να είναι 

ευκολότερη η μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλα. Παρόλα αυτά ο κόσμος που 

εργαζόταν στην εταιρία ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος, γιατί το σύστημα χτίστηκε σε ένα 

αρκετά μεγάλο διάστημα, για να αφήσει την ανησυχία τους να μεγαλώσει. 

Το πιο βασικό πρόβλημα ήταν ότι το νέο σύστημα ήταν διαμορφωμένο σε 

περιβάλλον Windows, ενώ το προηγούμενο σε UNIX, απαιτούσε δηλαδή διαφορετικό 

χειρισμό. Αυτό απαιτούσε και την εκπαίδευση ενός μεγάλου ποσοστού του εργατικού 

δυναμικού, που δεν είχε ξαναχρησιμοποιήσει ποντίκι, και δεν είχε δουλέψει σε 

παραθυρικό σύστημα. Το πρόβλημα έγινε πιο έντονο, όταν οι χρήστες διαπίστωσαν 

ότι το νέο σύστημα είναι πιο αργό από το παλιό, γεγονός που αύξησε την ανησυχία 

τους και το αρνητισμό τους στην νέα αλλαγή. Στο σημείο αυτό η εταιρία προσπάθησε 

να κάνει κάποιες αναβαθμίσεις, αλλά κυρίως να πείσει τους εργαζομένους ότι το 

«κόστος» της ταχύτητας αντισταθμίζεται με πολλά οφέλη που δεν είχε το 

προηγούμενο σύστημα. 

Ένα άλλο πρόβλημα ήταν ότι ο όμιλος LAS αποτελείται από 6  διαφορετικές 

εταιρίες, που σημαίνει 6 διαφορετικές κουλτούρες, οι οποίες θα έπρεπε να 

συγκεραστούν ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένα σύστημα που να διασφαλίζει 

την επικοινωνία των θυγατρικών εταιριών. Σε αυτό τον τομέα, ο όμιλος οργάνωσε 

ενημερωτικά σεμινάρια φέρνοντας στελέχη από όλες τις εταιρίες μαζί ώστε να 

μοιραστούν τα προβλήματα και τις λύσεις τους. 
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-Επιχειρησιακά Προβλήματα 

 

Η εταιρία είχε να πάρει σοβαρές αποφάσεις σε επίπεδο διοικητικό- 

στρατηγικό, καθώς η εγκατάσταση ενός συστήματος ERP περιλαμβάνει εκτός από 

αλλαγή της νοοτροπίας και κουλτούρας των εργαζομένων και πρακτικά οικονομικά 

κόστη. Ο όμιλος έπρεπε να αποφασίσει τι δαπάνες θα επέτρεπε να δημιουργηθούν 

καθώς το υλικό κόστος ήταν εξίσου σημαντικό με το «άϋλο». Νέοι υπολογιστές, 

πολλές ώρες εκπαίδευσης, αλλά και στη συνέχεια υποστήριξη και προώθηση του 

συστήματος. 

 Ένα άλλο πρόβλημα σε διοικητικό επίπεδο ήταν ότι ο όμιλος αποτελείται από 

6 εταιρίες- πέντε θυγατρικές και μία κεντρική- οι οποίες αναπτύχθηκαν σε 

διαφορετικές περιόδους και έχουν φτάσει σε διαφορετικά επίπεδα η καθεμία. Το θέμα 

ήταν πως θα μπορούσαν να συμβαδίσουν οι εταιρίες ώστε να αλλάξουν όλες μαζί το 

σύστημα. Τελικά, αυτό το πρόβλημα δεν υπερνικήθηκε εντελώς, καθώς η πλήρης 

εφαρμογή του ERP σε όλες τις θυγατρικές διήρκησε ένα ολόκληρο χρόνο.  

 Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην όσο το δυνατόν πιο ομαλή 

προσαρμογή στο νέο σύστημα, ώστε να μην γίνει πολύ έντονα αντιληπτό από τους 

πελάτες της εταιρίας. Στην μητρική εταιρία, που ήταν η πρώτη που το εφάρμοσε, 

υπήρξαν πολλές ελλείψεις που είχαν αντίκτυπο στους πελάτες, η κατάσταση όμως 

βελτιώθηκε και διορθώθηκε πριν περάσει στις θυγατρικές εταιρίες. 

 

-Τεχνολογικά Προβλήματα 

 

Το κύριο τεχνολογικό πρόβλημα που συναντούν τα συστήματα ERP που 

αντικαθιστούν κάποια παλιά συστήματα είναι η ύπαρξη των «παλιών»  δεδομένων. 

Τα παλιά δεδομένα πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν στο νέο σύστημα και να 

μπορούν να αναλυθούν και να αποθηκευτούν σε κάποια μορφή στα νέα συστήματα 

και να είναι συμβατά με το νέο Σύστημα  
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 Στην περίπτωση της LAS,  το παλιό σύστημα (reflection) μεταφέρθηκε 

αυτούσιο με τα δεδομένα του στο νέο σύστημα και μπορούσε να λειτουργήσει 

παράλληλα με το νέο, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τις άλλες εταιρίες ή 

να συνδυαστούν τα δεδομένα του ενός με του άλλου. Έτσι στην περίπτωση που οι 

εργαζόμενοι χρειαστούν κάποιο παλιό δεδομένο, πρέπει να ανατρέξουν στο παλιό 

σύστημα 



Δεδομένου ότι τα παλιά τερματικά δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν windows, 

δηλαδή το νέο σύστημα, ένα άλλο τεχνολογικό πρόβλημα που τέθηκε ήταν η ανάγκη 

για αντικατάσταση παλιών  τερματικών με PC. Το κόστος αυτό ήταν σημαντικό για 

την εταιρία, αλλά η διοίκηση είχε αποφασίσει οριστικά να κάνει την αλλαγή του 

συστήματος, οπότε και έγινε αντικατάσταση των παλιών τερματικών με PC. To 

επόμενο βήμα,  ήταν η εκπαίδευση των εργαζομένων στο νέο περιβάλλον και το νέο 

σύστημα. 

 

  Κίνδυνοι στην Εφαρμογή

 

Η εγκατάσταση του  ERP στη LAS ήταν ένα εγχείρημα αρκετά πολύπλοκο 

και για αυτό το λόγο ενείχε αρκετούς κινδύνους. Η LAS, σε συνεργασία με την 

Lavisoft, με την οποία έχει συνεχή επικοινωνία  προσπάθησε όσο το δυνατόν να 

προληφθούν κάποιοι από αυτούς τους κινδύνους και να επιλυθούν τα προβλήματα 

που μπορούσαν να προκληθούν. Οι κυριότεροι κίνδυνοι είναι οι παρακάτω : 

 Η πιθανή αποτυχία ή αδυναμία να ευθυγραμμιστούν οι στόχοι των διαφόρων 

τμημάτων της εταιρίας, οι οποίοι ενίοτε μπορεί να είναι και 

αλληλοσυγκρουόμενοι 

 Η μη διαθεσιμότητα ή η αδυναμία εγκατάστασης αξιόπιστου hardware πριν 

αλλά και κατά την διάρκεια της εφαρμογής 

 Η πιθανή αποτυχία της υποστήριξης από τη Lavisoft κατά την διάρκεια της 

εγκατάστασης αλλά και μετά 

 Η μη τήρηση της δέσμευσης της διοίκησης για στήριξη του συστήματος ή μη 

υποστήριξη σε περίπτωση αλλαγής της διοίκησης 

 Δυσκολία προσαρμογής και χρήσης των δεδομένων των παλιών 

πληροφοριακών συστημάτων 
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 Ανεπαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων για εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 

του συστήματος, λόγω «παπαγαλισμού» 

Η εγκατάσταση  έγινε σταδιακά σε όλες τις εταιρίες του ομίλου. Πρώτα 

ξεκίνησε από την Αθήνα, όπου έγινε και ο βασικός σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής 

του προγραμματισμού, και στη συνέχεια ακολούθησαν οι υπόλοιπες θυγατρικές. 

Αρχικά, δημιουργήθηκε ένα test-εικονικό περιβάλλον, στο οποίο έγινε η εκπαίδευση 

των χρηστών, ενώ αυτοί κανονικά χρησιμοποιούσαν το παλιό πληροφοριακό 

σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, η μετάβαση στο live-πραγματικό περιβάλλον, έγινε με 



όσο το δυνατόν πιο ομαλό τρόπο, αφού οι χρήστες ήδη είχαν εξασκηθεί στο 

καινούριο περιβάλλον. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο είχαν δοκιμαστεί και οι διάφορες 

εκτυπώσεις του συστήματος. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μία 

επιχείρηση όπως η φαρμακαποθήκη, γιατί υπάρχει άμεση-καθημερινή επαφή με τον 

πελάτη, και έτσι δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια για δοκιμές και μη ικανοποίηση του 

πελάτη. 
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 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ERP-ERMIS 

 

Η LAVISOFT έχοντας σαν σκοπό να είναι πάντα στο επίκεντρο των 

εξελίξεων στον χώρο δραστηριοποίησης της, και γνωρίζοντας την εξέλιξη αυτή των 

ERP συστημάτων έχει θέσει μεταξύ των άλλων Στρατηγικών της Στόχων την 

δημιουργία ενός  ERP συστήματος στο οποίο θα ενσωματώσει τις νέες μεθοδολογίες 

και τεχνολογίες του κλάδου. 

Η LAVISOFT παράγει Λογισμικό σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη 

μεθοδολογία υιοθετώντας τις πιο καινοτόμες και λειτουργικές τεχνολογίες, αφού τις 

προσαρμόσει στις συγκεκριμένες ανάγκες που προκύπτουν από την αγορά. Η 

διεύθυνση R & D αναλαμβάνει να διερευνήσει κάθε νέα τεχνολογία που 

ανακοινώνεται στο χώρο της πληροφορικής.  Αφού γίνει η σχετική μελέτη, η νέα 

τεχνολογία δοκιμάζεται σε «εργαστηριακό περιβάλλον» και αφού γίνει αποδεκτή, 

περνάει με συγκεκριμένους κανόνες στην «παραγωγική διαδικασία», λαμβάνοντας 

υπόψη τις προηγούμενες τεχνολογίες και προσαρμόζοντάς τις ανάλογα.  

Σύμφωνα λοιπόν με την προηγούμενη διαδικασία, η LAVISOFT έχει 

καταλήξει στον τρόπο ανάπτυξης «n-στρωματικής αρχιτεκτονικής» (Multi-tier 

Application Architecture). Ο τρόπος αυτός ανάπτυξης αποτελεί την η αιχμή της 

τεχνολογίας και η LAVISOFT είναι ίσως η μοναδική ελληνική εταιρία που εφαρμόζει 

τέτοιου είδους τεχνολογίες. 

Με το συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης, επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία στη 

διανομή της πληροφορίας, σε κάθε ηλεκτρονικό μέσο και με κάθε ηλεκτρονικό 

τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι οι εφαρμογές μπορούν να «τρέξουν» από ένα κεντρικό 

σύστημα έως και σε πλήρως ανεξάρτητα συστήματα. Δηλαδή, οι χρήστες μπορούν να 

δουλεύουν από «ελαφριά» τερματικά (palmtop, diskless PC κλπ.) και ενδιάμεσα να 

υπάρχουν σε οριζόντια ανάπτυξη servers οι οποίοι μπορούν να προστίθενται ή να 

αφαιρούνται σε κάθε επίπεδο, δίνοντας ουσιαστικά απεριόριστη υπολογιστική ισχύ 

στο νέο σύστημα (cloning). Επίσης, οι database servers μπορούν με τον ίδιο τρόπο να 

αναπτύσσονται σε οριζόντιο επίπεδο.   Το όλο σύστημα είναι απλό στην υλοποίηση 

και με χαμηλό κόστος εκπαίδευσης και προσαρμογής για τον τελικό χρήστη. 
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Η LAVISOFT αναπτύσσει, με την βοήθεια αυτών των τεχνολογιών, κατά 

τέτοιο τρόπο το λογισμικό της που δεν είναι ανάγκη η επιχείρηση να προσαρμοστεί 

στο λογισμικό, αλλά συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή το λογισμικό μπορεί 



και προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, χωρίς να υποχρεώνεται η 

επιχείρηση να αλλάξει τους κανόνες και τις δομές λειτουργίας της. 

Όλα τα υποσυστήματα  χρησιμοποιούν ανοιχτή αρχιτεκτονική, ώστε πέρα από 

την αυτόνομη λειτουργία τους να μπορούν να συνεργαστούν εύκολα με τα υπόλοιπα 

υποσυστήματα αλλά και με άλλα συστήματα που μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση.   

Χρησιμοποιείται Data Warehousing για τη συλλογή δεδομένων που 

σxετίζονται με τους πελάτες, από τα λειτουργικά συστήματα μιας επιχείρησης, όπως 

το δίκτυο και το σύστημα τιμολόγησης, και  οργανώνονται με ένα τέτοιο τρόπο ώστε 

να μπορούν να αναλυθούν 

To Data Mining δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να αναγνωρίζει τους 

πιο σημαντικούς πελάτες της καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αυτοί 

επιθυμούν να αγοράσουν. 

Λειτουργικά το  σύστημα  καλύπτει όλες τις ενότητες που αποτελούν την 

επιχειρησιακή δράση με βάση τα νέα δεδομένα, δηλαδή: 

-  Διαχείριση Οικονομικών (Financial Management Application)   

-  Διαχείριση Προμηθειών (Purchasing Management Application) 

-  Διαχείριση Πωλήσεων (Sales Management Application)   

-  Διαχείριση Αποθηκών (Warehouse Management Application)   

 Στο παράρτημα παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική δομή του ERP συστήματος 

της Lavisoft με τα modules που χρησιμοποιούνται στην LAS, ενώ παρακάτω θα γίνει 

η παρουσίαση των διαφόρων ενοτήτων του προγράμματος 

 

Υποσύστημα Διαχείρισης Οικονομικών 

 
Στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών 

της με την εκμετάλλευση των σύγχρονων τεχνολογιών , η LAVISOFT ανέπτυξε ένα 

σύγχρονο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Οικονομικών, σε παραθυρικό 

περιβάλλον. Το νέο αυτό σύστημα έχει αναπτυχθεί με Object Oriented εργαλεία 

ανάπτυξης εφαρμογών, σε γλώσσα Delphi και αξιοποιεί τις δημοφιλέστερες βάσεις 

δεδομένων (ORACLE, MS SQL Server ,DB2). 
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Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι ότι επιτρέπει την 

ακριβή καταγραφή της οικονομικής οργάνωσης και της δομής της επιχείρησης που το 

χρησιμοποιεί, αίροντας τους περιορισμούς που υπάρχουν στα παραδοσιακά 

προγράμματα μέσω αυθαίρετων παραδοχών. Αυτό το χαρακτηριστικό απορρέει από 

http://www.lavisoft.gr/diaxeirisi/doik.htm
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τη δυνατότητα να απεικονίζονται απεριόριστα 'δομικά' στοιχεία. Ενδεικτικά ,σαν 

τέτοια στοιχεία αναφέρονται οι εταιρείες του οργανισμού , τα υποκαταστήματα των 

εταιρειών ,οι αποθηκευτικοί χώροι , οι επιχειρηματικές μονάδες ,οι διευθύνσεις / 

τμήματα ,οι τομείς δραστηριότητας κλπ. 

Το Ολοκληρωμένο Υποσύστημα Διαχείρισης Οικονομικών αποτελείται από 

τα ακόλουθα modules:  

- Γενική Λογιστική  

- Προϋπολογισμός Δαπανών - Εσόδων  

- Πάγια και Αποσβέσεις  

- Αξιόγραφα  

- Κοστολόγηση  

- Αναλυτική Λογιστική  

- Οικονομική Ανάλυση 
 

 
 Υποσύστημα Διαχείρισης Προμηθειών 

 
Κάθε σύγχρονη επιχείρηση ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών της, 

έχει διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια ειδών για την εύρυθμη 

λειτουργία της.  

Η παραγωγικότητα του τμήματος που έχει αναλάβει την διεκπεραίωση των 

διαδικασιών αυτών κρίνεται από το αποτέλεσμα. Δηλαδή από την έλλειψη ή το 

πλεόνασμα των απαραίτητων ειδών.  
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Ένα τυπικό σύστημα διαχείρισης προμηθειών  διακρίνεται από την εκτός 

σειράς (off-line) ενεργοποίηση των διαδικασιών του. Δηλαδή ενεργοποιείται μετά 

από αίτηση οποιουδήποτε τμήματος της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε 

τμήμα αναγνωρίζει τις απαιτήσεις του για προμήθειες μέσα από τις δικές του, και 

συνήθως κλειστές διαδικασίες, ετοιμάζει μία αίτηση προμήθειας και την υποβάλλει 

στο τμήμα προμηθειών συνήθως εγγράφως. Στην συνέχεια το τμήμα προμηθειών 

κάνει μία έρευνα αγοράς, ζητάει από πιθανούς προμηθευτές προσφορές, τις 

αξιολογεί, κατακυρώνει την προμήθεια σε προμηθευτή και αναμένει να  παραδώσει. 

Οι περισσότερες από τις παραπάνω διαδικασίες γίνονται «χειροκίνητα» και μόνο 

στην τελική φάση πιθανώς να χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα.  

http://www.lavisoft.gr/diaxeirisi/doik1.htm
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Ένα τέτοιο σύστημα αν και αφήνει την «απατηλή» εντύπωση του πλήρους 

ελέγχου των διαδικασιών, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα τόσο σε 

«γραφειοκρατικές» διαδικασίες όσο και προβλήματα ολοκληρωμένης εικόνας της 

αγοράς. Αν στα παραπάνω προβλήματα προστεθούν και οι διαδικασίες οικονομικού 

ελέγχου και ελέγχου αποθεμάτων μπορούμε  με ασφάλεια να πούμε ότι όντως είναι 

απατηλή η εντύπωση του πλήρους ελέγχου των διαδικασιών προμηθειών. 

Η  LAVISOFT διακρίνοντας τις αδυναμίες αυτές σχεδίασε και υλοποίησε το 

σύστημα  PMA παρουσιάζοντας λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα των διαδικασιών 

προμηθειών. 

Το υποσύστημα PMA της LAVISOFT αποτελείται από τα ακόλουθα modules:  

- Προμηθευτές  

- Αγορές

 

Υποσύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων 

 
Ο έντονος ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση, και οι γενικότερες 

επιχειρηματικές συνθήκες έχουν ωθήσει τις επιχειρήσεις στην εστίαση στο 

πολυτιμότερο ίσως κεφάλαιό τους, τους πελάτες. Ένα σύγχρονο σύστημα διοίκησης 

που υιοθετεί αυτήν ακριβώς την πελατοκεντρική φιλοσοφία, αφήνοντας στο 

περιθώριο παλαιότερες αντιλήψεις που είχαν σαν κέντρο τους το προϊόν, είναι το 

Sales Management Application (SMA). 

Οι άξονες στους οποίους έχει στηριχθεί το σύστημα SMA είναι αυτοί που 

έχουν άμεση σχέση με την πελατειακή βάση: 
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- Πωλήσεις. Η διαδικασία επικοινωνίας με έναν πιθανό πελάτη, η μεταβολή του σε 

ενεργό πελάτη και η διατήρηση μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης είναι μια  

βασική ''ανησυχία'' για την επιτυχημένη πορεία μιας εταιρίας.  

- Marketing. Η εξατομίκευση των αναγκών του πελάτη έχει αναπτυχθεί ευρέως. Το 

ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην ανάλυση των συγκεκριμένων επιθυμιών - 

αναγκών του. Το λεγόμενο content Management και οι τεχνικές one-to-one marketing 

έχουν κάνει την εμφάνισή τους σαν μία νέα τάση η οποία σκοπό έχει την καλύτερη 

προσέγγιση και ανάλυση των χαρακτηριστικών της πελατειακής βάσης.  

- Υπηρεσίες. Το τμήμα υπηρεσιών είναι το πιο βασικό όταν έχουμε να κάνουμε με 

διαχείριση σχέσεων. Η ανάπτυξη αυτού είναι το κλειδί για την διασφάλιση των 

ικανοποιημένων αφοσιωμένων πελατών. 

http://www.lavisoft.gr/diaxeirisi/dprom1.htm#1
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Το υποσύστημα SΜA της LAVISOFT αποτελείται από τα ακόλουθα modules:  

- Πωλήσεις Υπηρεσιών & Προϊόντων 

- Πελάτες  

- Στατιστική Πωλήσεων

 

Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών 

 
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών ασχολείται με την 

στρατηγική διαχείρισης και διοίκησης της φυσικής ροής των προϊόντων, που ξεκινά 

από τις πηγές των πρώτων υλών και τελειώνει στο σημείο κατανάλωσης του τελικού 

προϊόντος. Είναι πλήρες σύστημα που αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί ολόκληρο το 

κύκλωμα των αποθηκών μίας εταιρείας. Έχει σαν στόχο την ελαχιστοποίηση του 

κόστους, που δημιουργείται από τις λανθασμένες τοποθετήσεις των εμπορευμάτων, 

από την έλλειψη αποθέματος και  την αδυναμία εκτέλεσης παραγγελιών, από τη 

λανθασμένη εκτέλεση παραγγελιών, από ληγμένες παρτίδες, από την αδυναμία 

εντόπισης παραγγελιών για τυχόν ανάκληση παρτίδων, από αδυναμία έγκαιρης 

αντίδρασης σε ανάγκες προτεραιότητας, από έλλειψη πληροφόρησης, κ.ά. 
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Σε μία αρχική προσέγγιση οι λειτουργικές δυνατότητες του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης Αποθηκών  είναι:  

- Διαχείριση του βασικού αρχείου ειδών  με δυνατότητα παραμετρικού ορισμού των 

πεδίων του (User defined fields). Ομαδοποίηση των ειδών σε πολλαπλές βασικές 

διαφορετικές κατηγορίες και σε απεριόριστες κατηγορίες οριζόμενες από τον χρήστη 

(User defined).      

- παρακολούθηση και καταγραφή αλλαγών / προσθηκών που έγιναν στα αρχεία του 

συστήματος: από ποιο χρήστη και σε ποια χρονική στιγμή.  

- Ελεύθερη κωδικοποίηση αποθηκευτικών χώρων για λογαριασμό πολλαπλών 

εταιρειών - συνεργατών καθώς επίσης και τήρηση ιδεατών αποθηκευτικών χώρων 

(virtual).  

- Σύνδεση ειδών με αποθηκευτικούς χώρους (τήρηση αποθεμάτων), Ιεραρχική δομή  

ειδών πολλαπλών επιπέδων, παρακολούθηση ειδών σε παρτίδες  

- Παρακολούθηση αποθεμάτων σε δύο διαστάσεις (χρώμα-μέγεθος), Κωδικοποίηση  

αιτιών κίνησης, Καταχώρηση κινήσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της 

εταιρείας (Αγορές, Πωλήσεις, διάφορες εισαγωγές, διάφορες εξαγωγές, Διακινήσεις 

Α' Υλών, Υλικών Συσκευασίας, Ετοίμων Προϊόντων μεταξύ των αποθηκευτικών 

http://www.lavisoft.gr/diaxeirisi/dpel1.htm#2
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χώρων της εταιρείας, Διορθωτικές κινήσεις αποθεμάτων)  

- Πληροφόρηση , Ετήσιες εργασίες (Φυσική απογραφή, ελλείμματα, πλεονάσματα, 

Μεταφορά υπολοίπων σε νέα χρήση, Άνοιγμα παραστατικών για νέα χρήση), 

Σύνδεση με άλλα υποσυστήματα, Εσωτερικοί έλεγχοι της εφαρμογής. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποθηκών, 

μερικά από τα οποία δεν υπάρχουν στην προηγούμενη έκδοση είναι:  

- Πολλαπλές εταιρείες και πολλαπλά υποκαταστήματα εταιρείας  

- Πολλαπλές σειρές παραστατικών καταχώρησης κινήσεων  

- Έλεγχοι ακεραιότητας του συστήματος  

- Ακύρωση Διαδικασιών  

- Κωδικοποίηση παραμέτρων  

- Καθορισμός λογιστικών περιόδων 

 

 

 Πλεονεκτήματα 

 

Το βασικότερο πλεονέκτημα του LVS ERMIS  είναι ότι είναι ένα πλήρες και 

ολοκληρωμένο ERP Σύστημα που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας 

επιχείρησης σε κάθε της δραστηριότητα. Παράλληλα, το σύστημα παρέχει: 

- Ευελιξία - Προσαρμοστικότητα. Το σύστημα έχει την δυνατότητα να ενσωματώνει 

εύκολα και γρήγορα νέες εφαρμογές καθώς οι επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρίας 

μεγαλώνουν.   

-Αποτελεσματική διαχείριση (δεδομένων, πελατών κ.λ.π.).   

-Διαθεσιμότητα της πληροφόρησης 

-Ακρίβεια των δεδομένων.   

-Ασφάλεια συναλλαγών.   

-Μικρό χρόνο εγκατάστασης.   

-Παραθυρική τεχνολογία - φιλικότητα περιβάλλοντος εργασίας.   

- Ευκολία στη χρήση, αλλά και στην εκμάθηση. 
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2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Η οικονομική παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση των λειτουργιών είναι 

σημαντικοί παράγοντες στην ολοκλήρωση της σχέσης των προμηθευτών, 

συνεργατών και πελατών εντός και εκτός συνόρων, με απώτερο στόχο την 

βελτιστοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Αυτήν την προσπάθεια διευκολύνει η 

εφαρμογή και χρήση των πληροφοριακών συστημάτων όπως το ERP. Η περίπτωση 

της εγκατάστασης του συστήματος ERP- ERMIS της Lavisoft στον όμιλο 

φαρμακαποθηκών LAS είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα. 

 Ο όμιλος LAS κατάλαβε από νωρίς τις επιχειρησιακές, πολιτισμικές και 

τεχνολογικές δυσκολίες ενός τέτοιου μεγάλου εγχειρήματος, και για αυτό το λόγο η 

διοίκηση στήριξε εξ αρχής το έργο αυτό, δημιουργώντας, όπως προαναφέρθηκε, μία 

ομάδα με στελέχη από όλα τα τμήματα, για να υπάρχει σωστή κάλυψη των αναγκών 

όλων των τμημάτων από το ERP. Η άμεση επικοινωνία με τη Lavisoft, η οποία είναι 

μία εταιρία στην οποία μεγάλο ποσοστό ανήκει στην Lavipharm, βοήθησε στην 

ανάπτυξη μίας σωστής και ικανοποιητικής αρχιτεκτονικής δομής για το σύστημα. 

Ασφαλώς ένα τόσο μεγάλο έργο δεν μπορεί να είναι τέλειο και αρκετές δυσκολίες 

παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή, αλλά και μετέπειτα, και φυσικά θα 

παρουσιαστούν και στο μέλλον. Το σημαντικό είναι ότι τόσο η Lavipharm όσο και η 

Lavisoft αντιμετώπισαν άμεσα τα προβλήματα και συνεχώς παρακολουθούν το 

σύστημα εντοπίζοντας και διορθώνοντας αδυναμίες. 

 Η επιτυχία του συστήματος στη Lavipharm συνίσταται σε διάφορα επιμέρους 

κομμάτια, κυριότερα από τα οποία είναι : 

 Η «γεφύρωση» του παλιού συστήματος με το νέο, διατηρώντας την παλιά 

φιλοσοφία, αλλά και συγχρόνως δίνοντας τη δυνατότητα για πρόσβαση στα 

παλιά δεδομένα. 

 Η εκπαίδευση των ανώτερων στελεχών, που είναι υπεύθυνα για την διοίκηση 

της εταιρίας και πιθανόν δεν είναι τεχνικά καταρτισμένα. 

 Η ύπαρξη ενός δοκιμαστικού test περιβάλλοντος που λειτούργησε πριν την 

πραγματική εφαρμογή του  ΕRP και βοήθησε στον εντοπισμό αστοχιών και 

αδυναμιών του συστήματος. 

 Η δέσμευση της διοίκησης. 
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Προμηθευτές, χονδρέμποροι, συνεργάτες και λιανέμποροι συνεργάζονται με 

απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη Οι εταιρίες έχουν ανάγκη να 

μεγιστοποιήσουν το όφελος από τις συνεργασίες τους απλοποιώντας την επικοινωνία 

μεταξύ τους, βελτιώνοντας χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες και μειώνοντας 

άσκοπα έξοδα. Η ουσία της συνεργασίας προϋποθέτει ότι το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα δημιουργείται όταν συνδυάζονται οι μοναδικές δεξιότητες και η 

εμπειρία κάθε εταιρίας. Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα δίνουν στις εταιρίες 

αυτήν τη δυνατότητα , και εναπόκειται στους χρήστες να την αξιοποιήσουν και να 

την εκμεταλλευτούν προς όφελος τους. 
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

1. Υπόδειγμα Φόρμας Υποσυστήματος Πωλήσεων 

2. Υπόδειγμα Φόρμας Υποσυστήματος Αποθήκης 

3. Αρχιτεκτονική Δομή συστήματος ERP-ERMIS στην Lavipharm 

 

 



1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ERP-ERMIS - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ERP-ERMIS – ΑΠΟΘΗΚΗ (warehouse) 
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  ΔΟΜΗ ΤΟΥ ERP-ERMISΣΤΗΝ Lavipharm       



84  

3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
          

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ         
           

 Πελάτες    ΠΩΛΗΣΕΙΣ   ΑΠΟΘΗΚΗ  
 Αναλυτική Λογιστική           
 Προμηθευτές    Πωλήσεις Προϊόντων   Αποθήκη  

 Πάγια       Πελάτες     Ειδικές λειτουργίες Αποθήκης  

 Επιταγές εισπρακτέες     Στατιστική πωλήσεων    Προμηθευτές  
 Επιταγές πληρωτέες          Αγορές  
 Γραμμάτια εισπρακτέα             
 Γραμμάτια πληρωτέα           
 Οικονομική Ανάλυση            
 Budget           
             

   Administrator  Global   
              
   Προσβάσεις    Ειδικές Λειτουργίες   
   Χειρισμός main menu  Αίτηση πραγματοποίησης    
   Ιχνηλασιμότητα ενεργειών  Δαπανών     
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	2.2.1 ERP 
	 
	   Το ERP στον φαρμακευτικό κλάδο 
	2.2.2  CRM 
	Καθώς η αγορά  οδηγείται στο περιβάλλον συναλλαγής ένας προς ένα, γίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη η  λεπτομερής πληροφόρηση  για τους πελάτες Χωρίς αυτήν την πελατοκεντρική προσέγγιση δεν είναι εφικτή μια επιτυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ που θα διαχειρίζεται τους κινδύνους, τα κόστη και τις πελατειακές σχέσεις. 
	PRM – Partner Relationship Management 
	2.2.3 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

	H  L.A.S. είναι θυγατρική εταιρία της Lavipharm που δραστηριοποιείται στο χώρο της αποθήκευσης και διανομής φαρμακευτικών, καλλυντικών και OTC προϊόντων.  Τη στιγμή αυτή είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική φαρμακαποθήκη στην Ελλάδα, με έξι κέντρα διανομής πανελλαδικά. (Αθήνα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα, Πάτρα ). Η LAS ιδρύθηκε το 1994 και κατέχει την πρώτη θέση στις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες πανελλαδικά, με μερίδιο αγοράς 7,2%(στοιχεία ΙΟΒΕ 2002). Η LAS έχει ένα ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων και τηρώντας όλες τις πανευρωπαϊκές οδηγίες αποθήκευσης και διανομής φαρμάκου και παραφάρμακου, φροντίζει να ανεφοδιάζει και το πιο απομακρυσμένο φαρμακείο στην Ελλάδα σε λίγες μόνον ώρες, δημιουργώντας φαρμακαποθήκες σε όλη την επικράτεια. Ο όμιλος αυτός έχει κατορθώσει να έχει πανελλαδικά ενιαία παρουσία και εταιρική ταυτότητα, ενιαία εμπορική πολιτική και προκαθορισμένες αρχές ποιότητας και εξυπηρέτησης στον πελάτη, δημιουργώντας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας διαχρονικά. Οι φαρμακευτικές εταιρείες διανέμουν τα φάρμακα στα φαρμακεία και τα δημόσια νοσοκομεία είτε απευθείας, είτε μέσω των φαρμακαποθηκών. Οι φαρμακαποθήκες επίσης  εξάγουν και σημαντικές ποσότητες φαρμάκων στο εξωτερικό. Τα φαρμακεία εκτός από τους ασθενείς προμηθεύουν με φάρμακα τις ιδιωτικές κλινικές και τα νοσοκομεία. Τα δημόσια  νοσοκομεία χορηγούν φάρμακα σε απόρους και σε άλλες ειδικές κατηγορίες ασθενών. 
	Το κύριο τεχνολογικό πρόβλημα που συναντούν τα συστήματα ERP που αντικαθιστούν κάποια παλιά συστήματα είναι η ύπαρξη των «παλιών»  δεδομένων. Τα παλιά δεδομένα πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν στο νέο σύστημα και να μπορούν να αναλυθούν και να αποθηκευτούν σε κάποια μορφή στα νέα συστήματα και να είναι συμβατά με το νέο Σύστημα  
	 
	  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ERP-ERMIS 
	 Υποσύστημα Διαχείρισης Οικονομικών 
	 
	  Υποσύστημα Διαχείρισης Προμηθειών 

	 Υποσύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων 
	 Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών 






