
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Business Process Reengineering

Από τη φοιτήτρια του μεταπτυχιακού Τμήματος

ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Η εργασία αποτελεί μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση του Τίτλου 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Φεβρουάριος, 1997

Επιβλέπων Καθηγητής : Koc Γεωονόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας

Διατμηματικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η εκπόνηση της εργασίας αυτής επιτεύχθηκε με τη συνεργασία, βοήθεια και 

υποστήριξη πολλών ατόμων.

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κο Γεωργόπουλο Νικόλαο, Λέκτορα 

του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ο οποίος είχε τη συνολική 

επίβλεψη της εργασίας. Η αμέριστη συμπαράσταση, καθοδήγηση και 

ενθάρρυνσή του καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας, με 

βοήθησαν ιδιαίτερα στην ολοκλήρωσή της.

Ευχαριστώ την οικογένειά μου για την οικονομική και κυρίως την ηθική 

υποστήριξη, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου.



ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3
1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 3
1.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5
1.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 8
1.5 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ Δ ΥΝΑΜΙΚΟ 10

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 12
2.2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 12
2.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 18

2.3.1 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ 18
2.3.2 ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ 19

2.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 20

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 26
3.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ 26
3.3 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΑΣ 28
3.4 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛ ΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ 30

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 32
4.2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 32
4.3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 39

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ Η/Υ (CBIS)

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 43
5.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 43
5.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Π.Σ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 45

5.3.1 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Π.Σ. 45
5.3.2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ Π.Σ. 46

5.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 47

5.5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 50



σελ.
6 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 53
6.2 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΔΑΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 53
6.3 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (BPR)

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (CONTINUOUS IMPROVEMENT) 55
6.4 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 56

7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 57

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 60

8.1 1° ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ «ΙΒΜ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ» 60
8.2 2° ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» 61

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 63



ΖΑΙΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (BPR) - MBA 1997

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες η διεθνοποίηση των αγορών, η αύξηση του ανταγωνισμού, η 

οικονομική κάμψη, οι αυξανόμενες απαιτήσεις των αγοραστών είτε για προϊόντα είτε 

για υπηρεσίες και τέλος η ραγδαία ανάπτυξη της Πληροφοριακής Τεχνολογίας (IT), 

οδήγησαν τις επιχειρήσεις στο σχεδίασμά νέων στρατηγικών και στην αναζήτηση 

νέων μεθόδων και πρακτικών διοίκησης για την επιτυχή συνέχιση της πορείας τους 

στο πολυτάραχο εξωτερικό περιβάλλον.

Πολλές επιχειρήσεις-ηγέτες των κλάδων τους κατέβαλαν πολλές προσπάθειες, για να 

μπορέσουν να αυξήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και συνεπώς την αξία 

των προϊόντων τους για τον καταναλωτή, ανασχεδιάζοντας ορισμένες από τις κύριες 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Με τη σωστή εφαρμογή του ανασχεδιασμού 

πετυχαίνονται σημαντικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, στη μείωση του κόστους 

και την αύξηση των κερδών.

Ωστόσο, ο ανασχεδιασμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν είναι πάντοτε μία 

απλή διαδικασία. Συχνά δημιουργεί προβλήματα και πολλές φορές αποτυγχάνεται η 

επίτευξη του. Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται, όταν 

εφαρμοστεί σωστά, το υψηλό ποσοστό αποτυχιών (50% - 70%), οδηγεί σε απώλεια 

σημαντικών πόρων σε πολλές επιχειρήσεις. Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους 

αποτυχαίνει ο ανασχεδιασμός είναι η ανυπαρξία θεωρητικού υπόβαθρου, οι 

ανεπαρκείς ή μη ολοκληρωμένες μέθοδοι και η αδυναμία σωστού σχεδιασμού και 

υλοποίησης του προγράμματος ανασχεδιασμού.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετηθεί η διαδικασία του ανασχεδιασμού, 

προσπαθώντας να επιτευχθεί η σύνδεση της με τη θεωρία. Παρουσιάζονται τα 
προβλήματα που τυχόν θα αντιμετωπίσει μία επιχείρηση κατά τη διάρκεια του 

ανασχεδιασμού και τρόπους επιτυχούς διαμόρφωσης και υλοποίησης του.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την ολοκλήρωση της εργασίας, τα απαραίτητα στοιχεία αντλήθηκαν από τη 

βιβλιογραφία της Στρατηγικής Επιχειρήσεων και Marketing (ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, μοντέλο της αλυσίδας αξίας), Θεωρίας Οργάνωσης και Διοίκησης 

επιχειρήσεων (Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, κουλτούρα, Οργανωτική Δομή) και 

Πληροφορικής. Ιδιαίτερες δυσκολίες υπήρξαν στην εξεύρεση ελληνικής και ξένης
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αρθρογραφίας, για τον εμπλουτισμό της εργασίας από εμπειρικές μελέτες και 

στοιχεία. Τέλος, σημαντικά στοιχεία αντλήθηκαν μέσω του δικτύου Internet, τόσο για 

παραδείγματα ξένων εταιριών που έχουν εφαρμόσει ήδη ανασχεδιασμό, όσο και για 

πληροφορίες από έρευνες που έχουν γίνει παγκόσμια.
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αλλαγές στο πολυτάραχο εξωτερικό περιβάλλον δημιούργησαν την ανάγκη στις 

επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέες προσεγγίσεις διοίκησης προκειμένου να 

διατηρήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και το μερίδιο αγοράς που 

κατέχουν. Ο ανασχεδιασμός μιας επιχειρηματικής διαδικασίας (Business Process 

Reengineering) ασχολείται με την επανασχεδίαση μίας ή περισσοτέρων κύριων 

διαδικασιών, με σκοπό να ανταποκριθεί η επιχείρηση στις παρουσιαζόμενες αλλαγές, 

πετυχαίνοντας σημαντικές βελτιώσεις στο κόστος, την εξυπηρέτηση και την ταχύτητα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του ανασχεδιασμού μίας επιχειρηματικής 

διαδικασίας και αναφέρονται αναλυτικά τα συστατικά στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για την επιτυχή διαμόρφωση και υλοποίησή του.

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ο ανασχεδιασμός (Business Process Reengineering) ασχολείται με την 

επανασχεδίαση των επιχειρηματικών διαδικασιών για την επίτευξη μίας 

συγκεκριμένης εργασίας, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα 

της επιχείρησης. Περιλαμβάνει την αναγνώριση, ανάλυση και απλοποίηση των 

σημαντικότερων (core) επιχειρηματικών διαδικασιών με στόχο τη μείωση του κόστους 

και τη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες. Ανασχεδιασμός σημαίνει η επιχείρηση 

να εγκαταλείψει καθιερωμένες πρακτικές και να επαναπροσδιορίσει τις εργασίες που 

απαιτούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας 

ώστε να αποδοθεί περισσότερη αξία στον πελάτη.

Καθώς οι επιχειρήσεις αυξάνονταν σε μέγεθος, οι σχέσεις τους με τους πελάτες 

γίνονταν πιο χαλαρές. Τα τμήματα της Διοίκησης, της Λογιστικής, της Έρευνας και 

Ανάπτυξης είχαν ως βασικό προσανατολισμό την υποστήριξη και τη διοίκηση των 

εσωτερικών ζητημάτων παρά τις σχέσεις με τους πελάτες. Μόνο οι πωλητές 

παρέμεναν προσηλωμένοι στους πελάτες και πολλές φορές ακόμα και αυτοί 

ανάλωναν τον περισσότερο χρόνο τους στο μάνατζμεντ και στη σχεδίαση των 

διαδικασιών πώλησης.
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Η διεθνοποίηση των αγορών, οι αλλαγές στις απαιτήσεις των πελατών και ο έντονος 

ανταγωνισμός δημιούργησαν ανάγκες για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων, που θα 

συμβαδίζουν με τη δυναμική του περιβάλλοντος καθώς και με τη δυνατότητα 

ανταπόκρισης της επιχείρησης στις εμφανιζόμενες περιβαντολλογικές αλλαγές. Με 

την απειλή αυτή τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων προσπαθώντας να 

ανταποκριθούν σ’ αυτές τις αλλαγές, χρησιμοποίησαν τον ανασχεδιασμό, ως ένα νέο 

μέσο βελτίωσης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αύξησης του μεριδίου 

αγοράς. Τρεις κυρίως αλλαγές στο περιβάλλον των επιχειρήσεων, δηλ., η σμίκρυνση 

του κύκλου ζωής των προϊόντων, η συνεχώς αυξανόμενη χρήση της Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας και η απώλεια κερδών της αναποτελεσματικότητας, έκαναν τον 

ανασχεδιασμό πιο ενδιαφέρον ως μέθοδο βελτίωσης της επιχείρησης.

Σε πολλές επιχειρήσεις ο κύκλος ζωής προϊόντος έχει μικρύνει υπερβολικά. Για 

παράδειγμα, η εταιρία Motorola γνωρίζει πολύ καλά ότι κάθε νέο προϊόν κινητής 

τηλεφωνίας ή αναζήτησης προσώπων (paging systems) έχει κύκλο ζωής μόνο έξι 

μηνών, γεγονός που αναγκάζει την επιχείρηση να καινοτομεί συνεχώς και ακόμη 

περισσότερο να παραδίδει στον πελάτη ένα προϊόν γρηγορότερα. Οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, το λογισμικό και ο ιατρικός εξοπλισμός είναι επίσης προϊόντα με μικρό 

κύκλο ζωής. Έτσι, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η προώθηση τέτοιου είδους 

προϊόντων πρέπει να οργανωθούν κατάλληλα για να μπορεί η επιχείρηση να 

ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου στον οποίο ανήκει.

Η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των Η/Υ επιτρέπει στις επιχειρήσεις την αποθήκευση 

μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών απ’ ότι στο παρελθόν. Η ταχύτητα επεξεργασίας 

των διαφόρων δεδομένων είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες αναγνώρισης και 

διεκδίκησης ενός νέου πελάτη από μία επιχείρηση. Για παράδειγμα, οι πωλητές 

συστημάτων αναζήτησης προσώπων της Motorola χρησιμοποιούν φορητούς 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για να μεταβιβάζουν άμεσα τις παραγγελίες των πελατών 

στο εργοστάσιο, για ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Τέλος, μερικές επιχειρήσεις είναι βεβαρημένες με υψηλό κόστος αποθήκευσης, λαθών 

σε παραγγελίες, γραφειοκρατία, αδυναμία συνδυασμού προσφοράς και ζήτησης που 

οδηγούν σε απώλεια σημαντικών, γι’ αυτές, πελατών. Είναι δυνατή η επίλυση των 

προβλημάτων αυτών και συνεπώς η αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης με 

τον ανασχεδιασμό της κατάλληλης διαδικασίας.
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Ο ανασχεδιασμός αυξάνει το μερίδιο αγοράς, αφού οι πελάτες εξυπηρετούνται 

καλύτερα, δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζονται αμέσως οι ευκαιρίες, επιταχύνει το 

χρόνο ανάπτυξης ενός προϊόντος και βοηθάει στη μείωση του συνολικού κόστους. Με 

τον ανασχεδιασμό επιτυγχάνεται βελτίωση της ποιότητας και της αξίας των 

προϊόντων, της εξυπηρέτησης των πελατών με αποτέλεσμα η επιχείρηση βρίσκεται σε 

καλύτερη ανταγωνιστική θέση. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ανασχεδιασμού παίζει 

η Πληροφοριακή Τεχνολογία (IT). Οι εξελίξεις στον τομέα αυτό δίνουν νέες 

δυνατότητες στις επιχειρήσεις, για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητάς τους.

Το 1991 ο Μ. Hammer σ’ ένα άρθρο του στο Harvard Business Review τόνισε την 

ανάγκη για μία θεμελιώδη επιχειρησιακή αλλαγή και για πρώτη φορά χρησιμοποίησε 

τον όρο “Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικής Διαδικασίας" (Business Process 

Reengineering-BPR). Από τότε, η έννοια του ανασχεδιασμού διαδόθηκε και 

εφαρμόστηκε ευρέως, εκδόθηκαν πολλά βιβλία με τον τίτλο αυτό, αλλά κυρίως έγιναν 

και συνεχίζουν να γίνονται πολλές αναφορές σε επιστημονικά και μη περιοδικά. Έχει 

εκτιμηθεί ότι περισσότερες από 70% των επιχειρήσεων των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή 

παίρνουν μέρος σε προγράμματα ανασχεδιασμού ενώ στην Ευρώπη όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να ανασχεδιάσουν κάποια διαδικασία τους. 

Σε μία έρευνα, που έγινε το 1994 από το γραφείο “ Mercer Management Consulting” 

και έλαβαν μέρος 180 Αμερικανικές και 100 Ευρωπαϊκές εταιρίες βρέθηκε ότι το 75% 

των εταιριών αυτών κάνουν προσπάθειες ανασχεδιασμού τα τελευταία τρία χρόνια και 

τα αποτελέσματα είτε είναι αυτά που επιθυμούσαν οι επιχειρήσεις, είτε προσεγγίζουν 

τις προσδοκίες τους (Industry Week, 1995).

Παρά το γεγονός ότι πολλοί έχουν αναφερθεί για τον ανασχεδιασμό, πρωταγωνιστικό 

ρόλο στη διάδοση των αρχών του ανασχεδιασμού στους επιχειρηματικούς κύκλους 

έπαιξαν ο Michael Hammer και σε λιγότερη έκταση ο James Champy.

1.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τον Μ. Hammer, ο ανασχεδιασμός είναι:

"Θεμελιώδης και ριζοσπαστικός επανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών 

με στόχο την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στο κόστος, στην ποιότητα, στην
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εξυπηρέτηση και την ταχύτητα " (“ The fundamental rethinking and radical redesign of 

the business processes to achieve dramatic improvements in critical, measures of 

performance such as cost, speed, quality...”). Ο ορισμός αυτός χρησιμοποιείται στα 

περισσότερα βιβλία και άρθρα που ασχολούνται με τον ανασχεδιασμό.

Επιπλέον ο Μ. Hammer θεωρεί τέσσερις λέξεις ως κλειδιά για τον καθορισμό του 

BPR, τα οποία είναι:

♦ θεμελιώδης : Δύο ερωτήματα τίθενται ως θεμέλιο για την ύπαρξη μιας επιχείρησης 

α) Γιατί πραγματοποιούμε τις συγκεκριμένες διαδικασίες, β) Γιατί τις 

πραγματοποιούμε με αυτόν τον τρόπο. Όπως υποστηρίζει ο Hammer βοηθώντας 

τα άτομα μιας επιχείρησης να αναρωτηθούν για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούν 

τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, τους δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουν τους 

σιωπηρούς κανόνες στους οποίους βασίζονται για την επίτευξη των καθηκόντων 

τους. Συχνά οι κανόνες αυτοί αποδεικνύονται απαρχαιωμένοι, ακατάλληλοι και 

λαθεμένοι. Ανασχεδιασμός σημαίνει να ξεκινήσεις από την αρχή, χωρίς υποθέσεις 

και δεδομένα γεγονότα και να προσδιορίσεις αρχικά Τι πρέπει να κάνει η 

επιχείρηση και στη συνέχεια Πώς θα το επιτύχει.

♦ Ριύκή : Ριζική επανασχεδίαση μιας διαδικασίας σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει 

να ξεκινήσει από το μηδέν, χωρίς να προσπαθήσει να διορθώσει τις υπάρχουσες 

διαδικασίες. Σύμφωνα με τον Hammer ριζικός επανασχεδιασμός σημαίνει να 

παραβλεφθούν όλες οι υπάρχουσες δομές και διαδικασίες και να εφευρεθούν νέες 

μέθοδοι για την επίτευξη μιας διαδικασίας.

♦ Θεαματική : Ο ανασχεδιασμός δεν είναι ένα μέσο επίτευξης οριακών ή βαθμιαίων 

βελτιώσεων. Πρέπει να επιχειρηθεί μόνο όταν υπάρχει η ανάγκη σημαντικών 

αλλαγών σε βασικές διαδικασίες της επιχειρηματικής δραστηριότητας (core 
processes).

♦ Διαδικασίεο : Ο προσανατολισμός στις διαδικασίες θεωρείται το πιο σημαντικό 

σημείο του BPR. Ο Hammer υποστηρίζει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις 

συγκεντρώνουν την προσοχή τους στα καθήκοντα, στους ανθρώπους και στη δομή 

παρά στις διαδικασίες. [Ως διαδικασία θα μπορούσε να οριστεί ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων που απαιτούν ένα ή περισσότερα είδη εισροών και αποδίδουν μία 

εκροή η οποία έχει αξία για τον πελάτη].

Ύστερα από έρευνα του Πανεπιστημίου του Bristol που βασιζόταν σε 60 επιχειρήσεις 

οι οποίες είχαν πραγματοποιήσει ανασχεδιασμό, προτάθηκε ο παρακάτω ορισμός: 

“Ανασχεδιασμός είναι ένας συνειδητός ανασχηματισμός της επιχείρησης, πίσω από
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ένα νέο στρατηγικό όραμα, μία νέα αγορά στόχο και νέων πελατών. Με ένα νέο 

ξεκίνημα ο ανασχεδιασμός αναθεωρεί όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μέχρι 

το τέλος. Αυτό μπορεί να σημαίνει επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών, των 

οργανωτικών δομών και της τεχνολογίας και με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν η 

επιχείρηση να αλλάξει ή να διαγράψει τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι εργασίες ως 

τώρα. Στόχος του ανασχεδιασμού είναι η επίτευξη μόνιμων βελτιώσεων στο κέρδος, 

στην παραγωγικότητα, στην εξυπηρέτηση και στην ποιότητα, μεγιστοποιώντας τις 

δυνατότητες των ατόμων και της ομάδας”1.

Από τα αποτελέσματα του ανασχεδιασμού θα κριθεί και η όλη διαδικασία. Εάν τα 

αποτελέσματα είναι θεαματικά τότε ίσως να έχει πετύχει ο ανασχεδιασμός. Στην 

έρευνα αυτή γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στον ανασχεδιασμό (Business Process 

Reengineering) και την επανασχεδίαση μίας μόνο διαδικασίας της επιχείρησης 

(Process redesign). Η τελευταία, αφορά μία συγκεκριμένη αλλαγή σε μία μόνο 

διαδικασία της επιχείρησης. Αντίθετα, ο ανασχεδιασμός (BPR) είναι επαναστατικός. 

Εάν αυτές οι έννοιες διευρυνθούν για να καλύψουμε και τη διοίκηση ολικής ποιότητας 

(TQM), τότε αυτές οι τεχνικές μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικές (διάγραμμα 

1.1).

Benefits of change
Incremental Fundamental

Mandatory

Management 
Involvement 
& Commitment

Optional

Διάγραμμα 1.1
Σχέση Ανασχεδιασμού επιχειρηματικής διαδικασίας- Ολικής Ποιότητας και Ανασχεδιασμού επιχείρησης

1 Focus on Change Management, «Does Reengineering Equal success?» Issue 1, January 1994
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Σε πολλά άρθρα ακόμα και στη βιβλιογραφία δεν είναι ξεκάθαροι οι παραπάνω όροι. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί λαμβάνεται υπόψη ο ορισμός του Μ. Hammer που 

όπως και οι περισσότεροι συγγραφείς θεωρούν ως BPR τον ανασχεδιασμό μίας 

βασικής (core) επιχειρηματικής διαδικασίας, που οδηγεί την επιχείρηση σε πολύ 

σημαντικές βελτιώσεις και στην αύξηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.

1.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ένας επιτυχημένος οργανισμός θεωρητικά πρέπει να είναι δομημένος -να λειτουργεί 

με βάση λειτουργικές δομές και επιχειρησιακές διαδικασίες παρά με λειτουργικές 

ιεραρχίες. Ωστόσο, η απλή εφαρμογή της πρόσφατης τεχνολογίας στις υπάρχουσες 

δομές- διαδικασίες δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα. Η λύση έγκειται στο να 

προχωρήσουμε ακόμη ένα βήμα και να μελετήσουμε το κατά πόσο οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες αποτελούν θεμέλιο για τις διαδικασίες της επιχείρησης. 

Αποτελεσματικός ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών μπορεί να γίνει 

διαγράφοντας μη απαραίτητες δραστηριότητες και αντικαθιστώντας απαρχαιωμένες 

λειτουργικές διαδικασίες με αλληλοδιαπλεκόμενες (cross-functional), σε συνδυασμό 

με τη χρήση της Πληροφορικής η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα (enabler) της 

αλλαγής αυτής. “Cross-functional management” μπορεί να οριστεί ως μία διαδικασία 

διοίκησης σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την 

ενδο-διατμηματική επικοινωνία και συνεργασία μέσα στην επιχείρηση. Σκοπός είναι 

να βελτιωθεί η απόδοση της επιχείρησης ως προς την παραγωγικότητα, την 

εξυπηρέτηση, την ποιότητα και τις καινοτομίες. Ο επιχειρησιακός ανασχεδιασμός 
συνήθως περιλαμβάνει μία σε βάθος ανάλυση της οργάνωσης και επανασχεδίαση 

των παρακάτω:

♦ Οργανωσιακή δομή

♦ Καθορισμό καθηκόντων

♦ Μεθόδους επιβράβευσης

♦ Ροή εργασίας

♦ Διαδικασίες ελέγχου και σε μερικές περιπτώσεις

♦ Επανεκτίμηση της οργανωσιακής κουλτούρας και φιλοσοφίας.

Γενικά θεωρείται ότι τέσσερα είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη για τον ανασχεδιασμό : οι στρατηγικές, οι διαδικασίες, η
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τεχνολογία και τα άτομα. Οι στρατηγικές και οι διαδικασίες προετοιμάζουν το έδαφος, 

ενώ η χρήση της τεχνολογίας θα βοηθήσει να ανασχεδιαστεί το σύστημα των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Αναλυτικά :

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Λέγοντας στρατηγικές εννοούμε την επιχειρησιακή στρατηγική, τη στρατηγική 

ανθρωπίνων πόρων και της τεχνολογίας. Ο προσδιορισμός όλων των στρατηγικών 

πρέπει να γίνει υπολογίζοντας τη δυναμική της αγοράς, στην οποία ενεργεί η 

επιχείρηση, τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και τις δυνάμεις 

και αδυναμίες της επιχείρησης. Εξάλλου η στρατηγική πρέπει να είναι δυναμική και να 

συγκλίνει με τους στόχους και τα οράματα της επιχείρησης. Πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί περιορισμοί, γεγονός που επιβάλλει τον 

επαναπροσδιορισμό της, ώστε να είναι επίκαιρη και να βοηθά στην υποκίνηση των 

εργαζομένων, με σκοπό να γίνεται εφικτή η επιχειρησιακή αλλαγή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΟΙ διαδικασίες αναφέρονται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Σκοπός των 

επιχειρήσεων είναι η αναγνώριση των βασικών διαδικασιών που ικανοποιούν τις 

ανάγκες των πελατών και προσθέτουν αξία σ’ αυτές. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

διαδικασίες δεν προσδιορίζονται από ενδοεπιχειρησιακές δυνατότητες, αλλά από τις 

απαιτήσεις των πελατών, παρόλο που οι εσωτερικοί περιορισμοί πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη. Είναι απαραίτητη η αλλαγή από λειτουργικά τμήματα σε 

διαλειτουργικές (interfunctional) διαδικασίες. Η αλλαγή αυτή περιλαμβάνει 

επανασχεδιασμό ολόκληρης της επιχειρησιακής δομής και των δραστηριοτήτων των 

ατόμων, που σημαίνει τη βελτίωση διαδικασιών και όχι των καθηκόντων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Πληροφοριακή Τεχνολογία θεωρείται ο βασικός παράγοντας για την επέκταση των 

λειτουργιών πέρα από τα λειτουργικά και οργανωτικά όρια της επιχείρησης. Εντούτοις 

δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η Πληροφοριακή Τεχνολογία ως μέσο βελτίωσης των 

ήδη υπαρχουσών δραστηριοτήτων, όπως συχνά θεωρείται, αλλά ως “βοηθός” για τη 

νέα οργάνωση. Αυτό περιλαμβάνει : α) τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η εργασία 

σε ομάδες (group ware), β) νέες μεθόδους για τη χρησιμοποίηση των τεχνολογιών 

αυτών και γ) την αποδοχή των τεχνολογικών αλλαγών και του γεγονότος ότι η 

Πληροφορική τεχνολογία είναι αυτή που θα διαμορφώσει το μέλλον.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πιο σημαντικός για τον ανασχεδιασμό. Ενώ, είναι 

ιδιαίτερα εύκολο να υπάρξει υποστήριξη των ανώτατων διευθυντικών στελεχών (οι 

οποίοι είναι οι πραγματικοί φορείς της αλλαγής), η δυσκολία κυρίως εντοπίζεται στα 

μεσαία στελέχη, που βρίσκονται απομακρυσμένα επειδή έχουν να αντιμετωπίσουν τις 

αλλαγές, αλλά και να τις πραγματοποιήσουν, καθώς απειλούνται από τις διαδικασίες 

του ανασχεδιασμού, ο οποίος συχνά γίνεται αφορμή για περικοπές ανθρώπινου 

δυναμικού και αλλαγών στην ιεραρχία. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμπόρευση των 

εργαζομένων με τις στρατηγικές και η προσαρμογή τους με τη νέα κουλτούρα και το 

περιβάλλον. Τέλος, η ισοπέδωση της ιεραρχίας σημαίνει ότι τα κατώτερα στελέχη 

ενθαρρύνονται και αναλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων. Κάτι που απαιτεί πρώτον 

εκπαίδευση των εργαζομένων και υποκίνηση και δεύτερον εμπιστοσύνη από τα 

στελέχη ότι τα άτομα αυτά είναι ικανά και πρόθυμα να αναλάβουν υπευθυνότητες, 

γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το σκεπτικό “η εμπιστοσύνη είναι καλή αλλά ο 

έλεγχος καλύτερος” (“trust is good, control is better").

1.5 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ένα ερώτημα που τίθεται στην αρχή της διαδικασίας του ανασχεδιασμού είναι το 

ποιος θα αναλάβει τον ανασχεδιασμό. Ως κυρίαρχοι ρόλοι στη διαδικασία αυτή 

μπορούν να αναφερθούν :

=> Ο Ηγέτης. Ανώτατο διοικητικό στέλεχος με κύρος που μπορεί να επηρεάζει τα 

στελέχη της επιχείρησης και βοηθάει στην πραγματοποίηση του ανασχεδιασμού. 

Λειτουργεί ως παρακινητής και οραματιστής. Διορίζει τους ανώτερους διευθυντές 

ως “επόπτες επιχειρηματικών διαδικασιών”. Είναι άτομο με αρκετή εξουσία πάνω 

σε όλους όσους αφορούν οι διαδικασίες που θα ανασχεδιαστούν, για να 

εξασφαλιστεί η πιθανότητα ότι ο ανασχεδιασμός μπορεί να υλοποιηθεί. Ο ηγέτης 

είναι αυτός που θα πείσει τους άλλους να εκτελέσουν αυτό που ο ίδιος θέλει.

=> Ο επόπτης διαδικασίας. Ένα διευθυντικό στέλεχος, που είναι υπεύθυνο για μία 

συγκεκριμένη διαδικασία και την προσπάθεια ανασχεδιασμού της. Η δουλειά ενός 

επόπτη δεν είναι να κάνει τον ανασχεδιασμό, αλλά να εξασφαλίσει ότι αυτός θα
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γίνει. Εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους και αντιμετωπίζει τις παρεμβάσεις 

της γραφειοκρατίας. Παίζει το ρόλο του κριτικού, του εκπροσώπου και του 

συνδέσμου της ομάδας.

=> Η ομάδα ανασχεδιασμού. Ένα σύνολο ατόμων από ανώτερα στελέχη (μάνατζερ), 

που λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις, αναπτύσσοντας τη συνολική στρατηγική 

ανασχεδιασμού και ελέγχοντας την πορεία της. Είναι αυτοί που επιφορτίζονται με 

τον ανασχεδιασμό, γιατί πρέπει να διαμορφώσουν τα σχέδια και τις ιδέες και 

πολλές φορές θα πρέπει να τα υλοποιήσουν. Στην ομάδα συμμετέχουν τόσο 

εσωτερικά όσο και εξωτερικά στελέχη.

♦ Τα εσωτερικά μέλη, προέρχονται μέσα από την επιχείρηση και πολλές φορές 

είναι ο ανασταλτικός παράγοντας για την υλοποίηση του ανασχεδιασμού. 

Συγχέουν το τι πρέπει να συμβεί με το τι συμβαίνει τώρα στην επιχείρηση. 

Ωστόσο έχουν πολύ καλές γνώσεις για την επιχείρηση και το προϊόν. Ένα άλλο 

προσόν τους είναι η εμπιστοσύνη που τους έχουν οι συνεργάτες τους.

♦ Τα εξωτερικά μέλη, είναι συνήθως σύμβουλοι επιχειρήσεων. Πρέπει να είναι 

πολύ καλοί ακροατές και ικανοί για επικοινωνία, να σκέπτονται ολοκληρωμένα 

και να μελετούν γρήγορα, διότι πρέπει να κατανοήσουν τα δρώμενα στην 

επιχείρηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Προσφέρουν ωστόσο την 

αντικειμενική τους άποψη και εμπειρία χρόνων πάνω στη διαδικασία 

ανασχεδιασμού που τα εσωτερικά στελέχη δεν κατέχουν. Εσωτερικά και 

εξωτερικά στελέχη πολλές φορές, και κυρίως στην αρχή, συγκρούονται.

=> Η οργανωτική επιτροπή. Η ομάδα που παίρνει στρατηγικές αποφάσεις, σχεδιάζει 

τη γενική στρατηγική ανασχεδιασμού και ελέγχει την πορεία της. Πολλές 

επιχειρήσεις δεν την θεωρούν απαραίτητο τμήμα του ανασχεδιασμού. Γενικά 

ζητήματα που υπερβαίνουν το πεδίο των ξεχωριστών διαδικασιών και 

προγραμμάτων συζητούνται στην οργανωτική επιτροπή.

=> Ο Τσάρος του ανασχεδιασμού. Είναι το άτομο που ασχολείται με τη διαχείριση της 

ανασχεδιαστικής προσπάθειας συνολικά. Δίνει αναφορά απευθείας στον ηγέτη. 

Έχει δύο βασικά καθήκοντα : α) να βοηθά και να υποστηρίζει τους επόπτες 

διαδικασιών και τις ομάδες ανασχεδιασμού, και β) να συντονίζει όλες τις τρέχουσες 

ανασχεδιαστικές δραστηριότητες.
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2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Όραμα (vision), οι Ικανότητες της επιχείρησης, τα Κίνητρα για την υποκίνηση των 

ατόμων, οι απαραίτητοι Πόροι και το Σχέδιο δράσης αποτελούν συστατικά στοιχεία 

του ανασχεδιασμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των παραπάνω στοιχείων 

και αναφορά στη σημαντικότητα και κρισιμότητά τους για την επιτυχία του 

ανασχεδιασμού. Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται ένας διαχωρισμός των 

παραγόντων επιτυχίας σε όσους αφορούν το θεωρητικό και σ’ αυτούς που αφορούν 

το λειτουργικό ή πρακτικό επίπεδο.

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες ανασχεδιασμού. Στο τέλος του 

κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται επιλεκτικά ορισμένες και στη συνέχεια γίνεται 

κριτική πάνω στις επιλεγμένες μεθόδους και παρουσιάζονται τα βασικά στάδια που 

πρέπει να περιλαμβάνει η διαδικασία του ανασχεδιασμού, για να είναι επιτυχής.

2.2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Για να επιτύχει ο ανασχεδιασμός είναι απαραίτητο η επιχείρηση να έχει τα ακόλουθα 

στοιχεία2:

• Όραμα

• Ικανότητες

• Κίνητρα

• Πόροι

• Σχέδιο δράσης 

ΟΡΑΜΑ

Το Όραμα είναι απαραίτητο, ώστε όλα τα στελέχη να έχουν κοινούς στόχους. Το 

Όραμα είναι μια εικόνα του 77 αλλαγές επιθυμεί η επιχείρηση όσον αφορά τα άτομα, 

το προϊόν-υπηρεσία, τις διαδικασίες, την κουλτούρα και τους πελάτες. Κάθε μέλος της 

επιχείρησης πρέπει να έχει την ικανότητα να βλέπει σε τι αποσκοπεί ο

2 Internet. Netscape/Navigator/Program/reengl.htm «The change management executive overview»
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ανασχεδιασμός, ώστε όλες οι σημαντικές αποφάσεις και πράξεις να φέρνουν πιο 

κοντά την επιχείρηση στο επιθυμητό αυτό όραμα-αποτέλεσμα.

Η ανυπαρξία οράματος θα οδηγήσει στη σύγχυση των μελών του οργανισμού. Ένας 

από τους παράγοντες που βοηθούν στη διαμόρφωση σωστού οράματος είναι ο 

σωστός Στρατηγικός Σχεδιασμός. «Εάν δεν ξέρεις που πηγαίνεις, οποιαδήποτε 

κατεύθυνση κι αν πάρεις δεν έχει σημασία». Χωρίς στρατηγική δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη κατεύθυνση της επιχείρησης, για να αποφασιστεί ποιες διαδικασίες θα 

ανασχεδιαστούν για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο σωστός 

στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει και το ολοκληρωμένο σχέδιο για δράση. Είναι 

η βάση ή το «γιατί» του ανασχεδιασμού. Πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένο, να 

πείθει και να κάνει σαφές το κόστος της αδράνειας (μη δράσης).

Η διαμόρφωση και η υλοποίηση του ανασχεδιασμού δεν είναι εφικτοί χωρίς την 

ύπαρξη κοινού οράματος. Πρέπει να είναι κατανοητό σε όλα τα άτομα, ώστε κάθε ένα 

απ’ αυτά να προγραμματίσει τι θα κάνει διαφορετικό από τους άλλους για να συμβάλει 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επίτευξη του οράματος. Επίσης το όραμα θα 

πρέπει να προσανατολίζεται στις λειτουργίες της επιχείρησης και να είναι μετρήσιμο.

Η επιχείρηση πρέπει να θέτει υψηλούς στόχους επίδοσης συνδεμένους με όλη την 

επιχειρηματική μονάδα, και πρέπει να προσανατολίζεται σε δύο σημεία όσον αφορά 

στον καθορισμό των στόχων της. Πρώτον, να βοηθήσει τους ανθρώπους να 

σκεφθούν ελεύθερα και δεύτερον, να συνδυάσει τις ενέργειες που οφείλουν να κάνουν 

τα άτομα με τα έσοδα της επιχείρησης μετά την αλλαγή. Τέλος είναι απαραίτητο να 

παρακολουθούνται και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης πριν κατά 

τη διάρκεια και μετά τα αποτελέσματα του ανασχεδιασμού.

Πολλές φορές τα ανώτερα στελέχη επιθυμούν να αποκλείσουν κάποιους τομείς από 

τον ανασχεδιασμό, όπως το οργανόγραμμα ή τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού 

(HR systems). Στην περίπτωση αυτή ο ανασχεδιασμός δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει. 

Τελευταίος παράγοντας για τη διαμόρφωση ενός σωστού οράματος είναι η ξεκάθαρη 

σύνδεση του ανασχεδιασμού με τη συγκεκριμένη διαδικασία την οποία προσπαθεί να 

βελτιώσει η επιχείρηση. Συσχετισμός του ανασχεδιασμού με την υπάρχουσα 

στρατηγική, την ποιότητα, τις περικοπές κλπ. Για παράδειγμα, εάν η επιχείρηση έχει 

ως στόχο να βελτιώσει την ποιότητα τότε η επιτυχία του ανασχεδιασμού πρέπει να 

είναι συνυφασμένη με τη βελτίωση της ποιότητας.
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Τα άτομα που θα αναλάβουν τον ανασχεδιασμό μιας διαδικασίας πρέπει να έχουν τα 

κατάλληλα προσόντα. Τέτοια μπορεί να είναι τεχνικά, ηγετικά, θεωρητικά, 

ανθρωπιστικά, διαγνωστικά κ.α..

Σημαντική είναι η εκπαίδευση των διοικητικών στελεχών στην ιδέα-έννοια και την 

υλοποίηση του ανασχεδιασμού. Με την εκπαίδευσή τους στην έννοια του 

ανασχεδιασμού είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιχείρησης κατά τη 

διάρκεια και μετά τον ανασχεδιασμό. Πρέπει να αντιληφθούν το μέγεθος των αλλαγών 

που τους ζητείται.

Απαραίτητη επίσης, είναι η τοποθέτηση ηγετικών στελεχών. Η διαδικασία αυτή είναι 

χρήσιμη για δύο λόγους : α) Για το σχεδίασμά του ανασχεδιασμού και β) για τη 

μακροχρόνια εφαρμογή του. Τα στελέχη που λαμβάνουν μέρος στον ανασχεδιασμό 

πρέπει να έχουν ικανότητες για προγραμματισμό έργων, ώστε να βοηθήσουν και τη 

δυναμική των ομάδων και το έργο μέσα στο χάος του ανασχεδιασμού.

Τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στον ανασχεδιασμό πρέπει να έχουν 

απελευθερωμένη σκέψη από τα τρέχοντα δεδομένα. Πολύ συχνά η ομάδα του 

ανασχεδιασμού περιορίζει τη σκέψη και τις πράξεις της βάσει των ικανοτήτων των 

ατόμων που ήδη εργάζονται στην επιχείρηση και των αποτελεσμάτων που αυτά 

μπορούν να πετύχουν. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι δυνατότητες και τα 

αποτελέσματα που μπορεί να πετύχει ο ανασχεδιασμός. Για το λόγο αυτό είναι 

αναγκαίο στην ομάδα να λαμβάνουν μέρος και εξωτερικά άτομα, τα οποία μπορούν 

ξεκάθαρα να κρίνουν τα ικανά στελέχη που έχουν τις δυνατότητες να παραμείνουν 

στην επιχείρηση μετά τον ανασχεδιασμό. Για το λόγο αυτό, η σύμβαση εργασίας 

πρέπει να είναι «ελαστική», ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή των ρόλων και των 

καθηκόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ανασχεδιασμού.

Ο ανασχεδιασμός θα έχει πάρει τη σωστή κατεύθυνση, όταν η επιχείρηση θα 

προσπαθήσει να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της. Η επιχείρηση είναι εύκολο να 

προσκολληθεί στις ανάγκες της, γεγονός το οποίο προσθέτει μικρή αξία όσον αφορά 

την προοπτική του πελάτη. Η παρουσίαση των κινήσεων των ανταγωνιστών θα 

βοηθήσει στην αποφυγή των εσωτερικών διαφωνιών.

Πολλές φορές ο σχεδιασμός και η εφαρμογή νέων διαδικασιών δημιουργούν 

ασάφειες, αμφιβολίες, συμφωνίες και συνεργασίες. Ο επόπτης πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να αντιμετωπίζει τις διαφωνίες και τις παρεμβάσεις από τρίτα μέλη της 

εταιρίας, να εξαλείφει τις ασάφειες, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια μιας
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δημιουργικής διαδικασίας, ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει από τη μία τη συνοχή της 

ομάδας και από την άλλη τους απαραίτητους πόρους, για να συνεχίσει η ομάδα το 

έργο της. Διαφωνίες και παρεκτροπές πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως μόλις 

εμφανιστούν. Επειδή και τα δύο αυτά στοιχεία είναι αναπόφευκτα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν για τη συνέχιση της διαδικασίας αλλαγής. Οι διαφορετικές απόψεις 

πρέπει να ακούγονται, αλλά να μην αμαυρώνουν τη διαδικασία.

ΚΙΝΗΤΡΑ

Τα κίνητρα πρέπει να δίνονται από τα διοικητικά στελέχη, τα οποία έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές που απαιτούνται για το πρόγραμμα 

ανασχεδιασμού. Η αναγνώριση και επιβράβευση της σύντομης-γρήγορης επιτυχίας 

θα βοηθήσει και άλλα άτομα να κατευθυνθούν προς το δρόμο της επιτυχίας. Εξάλλου 

«τίποτε άλλο δεν δίνει τροφή στην επιτυχία από την ίδια την επιτυχία (nothing breeds 

success like success)».

Στη σωστή επιβράβευση θα βοηθήσει και η εφεύρεση νέων τρόπων μέτρησης της 

απόδοσης. Συνήθως οι παλιές μέθοδοι δεν ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα. Νέοι 

ρόλοι και αξίες δημιουργούν την ανάγκη για ένα νέο σύνολο μεθόδων μέτρησης της 

αποδοτικότητας.

Η ομάδα ανασχεδιασμού πρέπει να είναι υπόλογη για τα αποτελέσματα του έργου, 

ώστε να υπάρχει συνεργασία των μελών και πρόοδος στην αλλαγή. Διαφορετικά τα 

αποτελέσματα θα είναι οριακά.

Η αποσαφήνιση του έργου και του οράματος τακτικά, βοηθάει τους εργαζομένους να 

κατανοήσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Όταν δύσκολες αποφάσεις 

λαμβάνονται, πρέπει να υπενθυμίζεται συχνά στους εργαζομένους ο λόγος της 

αλλαγής και τι αποτελέσματα θα επιφέρει αυτή. Κατά τη διάρκεια του ανασχεδιασμού 

είναι απαραίτητη η επικοινωνία των μελών της επιχείρησης με διάφορους τρόπους και 

επιπλέον η διαρκής ανατροφοδότηση (feedback). Ειδάλλως, οι εργαζόμενοι θα 

επαναπαυτούν στους παλιούς και γνώριμους τρόπους εργασίας.

Για την ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού πρέπει να απομακρυνθούν οι φόβοι των 

μελών. Οι φόβοι αυτοί μπορεί να προέρχονται από την αδυναμία πλήρους 

καθορισμού του τι ακριβώς θα αλλάξει ο ανασχεδιασμός, της αλλαγής των ρόλων και 

των καθηκόντων των ατόμων, των αξιών και γενικότερα από τη μη γνώριμη αυτή 

διαδικασία. Είναι αναμενόμενο ότι τα άτομα αντιστέκονται στις αλλαγές, είναι όμως 

απαραίτητο να απομακρύνονται οι φόβοι και τα σχόλια άμεσα και με ειλικρίνεια, 

γεγονός που θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των ατόμων προς τη διαδικασία του
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ανασχεδιασμού. Αν και πολλές φορές τα διευθυντικά στελέχη είναι αυτά που 

αντιστέκονται στον ανασχεδιασμό, τα ίδια καλούνται να κατανοήσουν και να 

εφαρμόσουν τη νέα διαδικασία και τη νέα κουλτούρα.

ΠΟΡΟΙ

Ο ανασχεδιασμός δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί εάν δε συνεργάζονταν οι διάφοροι 

πόροι όπως ανθρώπινοι, κεφαλαιουχικοί και πληροφοριακοί.

Ξεκινώντας από την κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας, ο ηγέτης θα πρέπει να 

αφιερώνει στο πρόγραμμα του ανασχεδιασμού τουλάχιστον το 25% έως 50% (στο 

στάδιο της εφαρμογής) του χρόνου του. Εκτός από τον ηγέτη ακόμη ένας ειδικός θα 

ήταν απαραίτητος για την πραγματοποίηση του ανασχεδιασμού, ο οποίος θα πρέπει 

να βρίσκεται πρώτος στη λίστα προτεραιοτήτων της διοίκησης.

Δέσμευση χρόνου και ενέργειας απαιτείται και από τα άτομα με την καλύτερη 

εκπαίδευση. Εάν δεν μπορεί η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τα άτομα με τις 

περισσότερες ικανότητες δεν μπορεί να κάνει ανασχεδιασμό. Τα αποτελέσματα του 

ανασχεδιασμού θα αντικατοπτρίζουν την ποιότητα των ατόμων αυτών.

Για την αλλαγή του τρόπου διοίκησης (management), απαιτείται να δεσμευτεί περίπου 

το 50% του χρόνου που διατίθεται για τον ανασχεδιασμό. Από την αρχή του 

προγράμματος ανασχεδιασμού τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να εστιάσουν την 

προσοχή τους στην αντίσταση των υπολοίπων μελών προς την αλλαγή και να 

προσπαθήσουν να διασκορπίσουν τους φόβους τους. Σε κάθε βήμα του 

προγράμματος οι ομάδες πρέπει να εξετάζουν πώς θα αντιδράσουν τα μέλη της 

επιχείρησης, ποιος θα συμμετέχει με ποιον θα συνεργαστούν και τι επιπτώσεις θα 

έχουν στην εφαρμογή του ανασχεδιασμού.

Εξωτερικοί συνεργάτες να γίνουν μέλη της ομάδας ανασχεδιασμού. Άτομα που δεν 

γνωρίζουν για τη συγκεκριμένη διαδικασία και τη συγκεκριμένη επιχείρηση είναι πιο 

αντικειμενικά, προσφέρουν περισσότερη δημιουργικότητα από τους άλλους. Συνήθως 

είναι αυτοί που ρωτούν “ανόητες” ερωτήσεις που κρύβουν όμως κάποιο μεγάλο 

πρόβλημα ή τη λύση του. Οι “εξωτερικοί” δεν πρέπει να βρίσκονται έξω από την 

επιχείρηση.

Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση υποστήριξης και βοήθειας κατά τη διάρκεια της 

αλλαγής. Κάθε άτομο που συμμετέχει στη διαδικασία του ανασχεδιασμού, από τον 

ηγέτη έως τις ομάδες χρειάζεται υποστήριξη, επιβεβαίωση και επιβράβευση. Τόσο
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στο σχεδίασμά όσο και στην υλοποίηση του ανασχεδιασμού βοηθάει το 

benchmarking. Η γνώση εκ μέρους της επιχείρησης των παραγόντων που κάνουν 

επιτυχημένες άλλες επιχειρήσεις (όχι μόνο αυτών που ανήκουν στον ίδιο κλάδο) και η 

εφαρμογή νέων ιδεών και πρακτικών από την επιχείρηση, βοηθά τα μέλη της ομάδας 

ανασχεδιασμού να προβλέπουν τα αποτελέσματα και να αποφεύγουν λάθη. Τέλος, 

αναγκαία είναι όχι μόνο η αναγνώριση των αλλαγών, αλλά και η εφαρμογή τους. Η 

νέα διαδικασία δεν θα αποδώσει εάν τα άτομα συνεχίζουν να κάνουν τα καθήκοντά 

τους με τον παλιό “καλό” τρόπο.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Ένα Σχέδιο Δράσης με υπευθυνότητες και χρονικά προγραμματισμένες ενέργειες δίνει 

στα άτομα τη δυνατότητα προσανατολισμού και επίτευξης του κοινού στόχου.

Η υλοποίηση και όχι η διαμόρφωση είναι το δύσκολο μέρος. Οι περισσότεροι 

φοβούνται ότι ο ανασχεδιασμός και οι καινοτομίες είναι το δυσκολότερο κομμάτι της 

διαδικασίας. Ομως η υλοποίηση και η διατήρησή του είναι πραγματικά τα 

δυσκολότερα σημεία, επειδή οι άνθρωποι έχουν την τάση να επιστρέφουν στα παλιά 

μοντέλα συμπεριφοράς. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο τι αλλάζει, τι παραμένει το ίδιο, τι 

τελειώνει ή τι ξεκινάει. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η ενδυνάμωση των μελών.

Ο ανασχεδιασμός δεν τελειώνει με το σχεδίασμά της διαδικασίας. Η ομάδα 

ανασχεδιασμού πρέπει να αναθέσει αρμοδιότητες, καθήκοντα, ρόλους, να προτείνει 

αλλαγές στη διοίκηση, την κουλτούρα και την τεχνολογία. Η ομάδα δεν είναι υπεύθυνη 

για τις αλλαγές των προσώπων που θα εκτελέσουν κάποιους νέους ρόλους. ΓΓ αυτό 

την ευθύνη φέρουν τα στελέχη διοίκησης. Επίσης αυτά πρέπει να είναι 

προετοιμασμένα να κατευθύνουν (πέρα από το να ενδυναμώνουν) την αλλαγή. Ο 

ανασχεδιασμός δεν θα εφαρμοστεί από μόνος του. Δεκάδες ενδοεπιχειρησιακά 

προβλήματα θα εμποδίσουν την εφαρμογή του. Τα στελέχη διοίκησης πρέπει να είναι 

έτοιμα να ελέγχουν και να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις, εάν κριθεί απαραίτητο, 

για να συνεχιστεί η αλλαγή.

Ο συνεχής έλεγχος, που βελτιώνει τη μεθοδολογία του ανασχεδιασμού και επιτρέπει 

να γίνονται αλλαγές πριν την τελική εφαρμογή τους σ’ ολόκληρη την επιχείρηση είναι 

απαραίτητο στοιχείο του προγράμματος. Το σχέδιο δράσης χρειάζεται συνεχή 

ανανέωση, για να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τι θα κάνουν στη συνέχεια ή “όταν θα 

επιστρέφουν στο γραφείο τους τη Δευτέρα το πρωί”.
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2.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Περισσότερες από το 50% των περιπτώσεων ανασχεδιασμού έχουν αποτύχει την 

ολοκλήρωση ή την επίτευξη ενός ελάχιστου ορίου θετικών αποτελεσμάτων. Οι 

παράγοντες επιτυχίας της διαδικασίας ανασχεδιασμού δεν είναι παρά συγκέντρωση 

εμπειρίας ετών από διάφορες περιπτώσεις ανασχεδιασμού. Τέτοιοι παράγοντες είναι:

1. Η συνεχής συμμετοχή της διοίκησης σε πόρους, ηγεσία και κεφάλαιο.

2. Ο σωστός στρατηγικός σχεδιασμός, παράλληλος με τους στόχους του 

ανασχεδιασμού.

3. Δημιουργία Business Case για την αλλαγή της διαδικασίας (με μετρήσιμους 

στόχους).

4. Μεθοδολογία (εμπεριέχονται οι κοινοί στόχοι - όραμα).

5. Αποτελεσματική διοικητική αλλαγή.

6. Line ownership.

7. Σύνθεση σωστής ομάδας ανασχεδιασμού (σε μέγεθος και γνώσεις).

Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε δύο ομάδες στις οποίες μπορεί κανείς να 

διαχωρίσει τους παράγοντες -κλειδιά για την επιτυχία μιας διαδικασίας 

ανασχεδιασμού3. Η πρώτη ομάδα παραγόντων αφορά τη θεωρητική πλευρά του 

ανασχεδιασμού (conception). Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για τη διεκπεραίωση ενός προγράμματος ανασχεδιασμού σε 

λειτουργικό (operational) επίπεδο.

2.3.1 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ

Ξεκάθαρη στρατηγική προσέγγιση του ποονοάυυατοο ανασχεδιασυού. Η προσπάθεια 

αλλαγής πρέπει να είναι ξεκάθαρα συνδεδεμένη με τη στρατηγική της επιχείρησης. 

Αυτό εμπεριέχει τρία πράγματα : α) Επιχείρηση προσανατολισμένη στους πελάτες και 

επανακαθορισμό της επιχειρησιακής στρατηγικής πριν τον ανασχεδιασμό, β) Εστίαση 

στον ανασχεδιασμό συγκεκριμένων κρίσιμων διαδικασιών και γ) Απαιτήσεις 

μετρήσιμης απόδοσης προσανατολισμένης στον πελάτη ως στόχος για τον 

ανασχεδιασμό. Συνεπώς, οι αλλαγές προσανατολίζονται σε περιοχές ζωτικής

3 «ΙΤ-Enabled Business Innovation»,Dr. Matthias Schumann, Thommas Hoch. Proceedings of the 3rd 
Conference on Information Systems, Athens 1995.
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σημασίας για την επιχείρηση και η σημασία των προσπαθειών για αλλαγή 

καθοδηγούνται από τις στρατηγικές ανάγκες της επιχείρησης.

Πληροφοριακή Τεγνολονία κατάλληλη via τη συνκεκοιυένη επιγείοηση. Η 

Πληροφοριακή Τεχνολογία (IT) πρέπει να είναι σύμφωνη με τις στρατηγικές και 

λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει η 

Πληροφοριακή Τεχνολογία να έχει ήδη χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

στρατηγικής ανάπτυξης για τη βελτίωση της στρατηγικής θέσης της επιχείρησης. 

Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές ικανότητες ή οι περιορισμοί των 

ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή.

Ποώιυη αντιυετώπιση των ευποδίων via την αλλανή. Τα εμπόδια αναφέρονται στην 

αντίσταση των εργαζομένων για οποιαδήποτε αλλαγή από το φόβο, την αβεβαιότητα 

ή ακόμα και την έλλειψη ικανοτήτων. Τα εμπόδια αυτά πρέπει να υπερκεραστούν 

στην αρχή, γιατί όσο περνάει ο καιρός μεγαλώνουν συνεχώς και είναι πιο δύσκολο να 

ξεπεραστούν αργότερα. Η γρήγορη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών θα 

βοηθήσει και στη γρήγορη υλοποίηση του ανασχεδιασμού.

Εγκατάσταση διαδικασίαο συνεγούς βελτίωσης. Η διαδικασία του ανασχεδιασμού έχει 

μεγάλη χρονική διάρκεια. Η επιχείρηση πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς καθόλη τη 

διάρκεια αυτή. Παρόλα αυτά πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στον ανασχεδιασμό 

και τα άλλα προγράμματα βελτίωσης των επιχειρήσεων, όπως η βελτίωση ποιότητας, 

η στρατηγική διάταξη, συνεταιρισμοί πελατών - προμηθευτών. Εξάλλου η διάρκεια της 

διαδικασίας ανασχεδιασμού δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τον ένα ή τα δύο χρόνια. Ο 

ανασχεδιασμός δημιουργεί ένταση μέσα στην επιχείρηση, και τα μέλη της επιχείρησης 

είναι δυνατόν να γίνονται ανυπόμονοι, συγχυσμένοι και αφηρημένοι. Αν μετατραπεί σ’ 

ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα στο τέλος η προσπάθεια θα καταρρεύσει.

2.3.2 ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ

Ισγυρή δέσυευση τηο διοίκησης. Για να υλοποιηθούν και να διατηρηθούν αλλαγές 

μεγάλης κλίμακας, όπως αυτές που επιτυγχάνονται με τον ανασχεδιασμό, απαιτείται 

ενεργός συμμετοχή της διοίκησης, επειδή μόνο αυτή έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει 

το πρόγραμμα και τελικά να το υλοποιήσει. Κάθε επιχειρησιακή διαδικασία διαπερνά 

αναπόφευκτα κάποια οργανωτικά όρια, οπότε κανένα από τα μεσαία στελέχη δεν θα 

έχει δικαιοδοσία για να επιμείνει ότι μία τέτοια διαδικασία θα πρέπει να ανασχεδιαστεί.
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Η ώθηση πρέπει να προέλθει από την κορυφή, επειδή τα άτομα που βρίσκονται στα 

κατώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας και ασχολούνται με τις ιδιαίτερες λειτουργίες και τα 

προβλήματα των τμημάτων στα οποία ανήκουν και δεν έχουν την ευρεία οπτική που 

χρειάζεται ο ανασχεδιασμός. Μπορεί να γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα του 

τμήματός τους, είναι όμως δύσκολο να δουν μία διαδικασία συνολικά, να την 

κατανοήσουν και στη συνέχεια να πείσουν και τα υπόλοιπα μέλη της επιχείρησης να 

ενστερνιστούν τις απόψεις τους.

Κατάλληλη συγκρότηση ουάδας ανασγεδιασυού. Η ομάδα πρέπει να απαρτίζεται από 

διάφορα τμήματα της επιχείρησης και ιδιαίτερα από τα τμήματα της Πληροφορικής και 

των Ανθρωπίνων Πόρων. Πρέπει να είναι τα καλύτερα εκπαιδευμένα άτομα της 

επιχείρησης. Είναι φυσικό τα άτομα που σχεδιάζουν τις αλλαγές να είναι και αυτά που 

θα τις υλοποιήσουν.

Εξεύρεση απαραίτητων πόρων. Πολλές φορές ο ανασχεδιασμός δεν επιτυγχάνεται 

από την έλλειψη οικονομικών ή ανθρωπίνων πόρων. Μία επιχείρηση δεν μπορεί να 

πετύχει τις επαναστατικές επιδόσεις που υπόσχεται ο ανασχεδιασμός, αν δεν 

επενδύσει στο πρόγραμμα. Το πιο σημαντικό ίσως συστατικό της επένδυσης αυτής 

είναι ο χρόνος και η προσοχή των καλύτερων στελεχών της επιχείρησης. Η διάθεση 

ανεπαρκών πόρων για την προσπάθεια δείχνει ότι η διεύθυνση της επιχείρησης δε τη 

θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική. Ενθαρρύνει έτσι πολλούς να την αγνοήσουν ή να 

αντισταθούν στην απόπειρα ανασχεδιασμού.

2.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Υπάρχουν αρκετές μεθοδολογίες για τον ανασχεδιασμό μιας επιχειρησιακής 

διαδικασίας. Οι περισσότερες απ’ αυτές έχουν κοινά στοιχεία, αλλά οι μικρές διαφορές 

έχουν σημαντική επίδραση στην επιτυχία ή την αποτυχία της διαδικασίας του 

ανασχεδιασμού. Θα αναφέρουμε τα στάδια των σημαντικότερων μεθόδων και τις 

ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σ' αυτές.

1η μέθοδος ανασχεδιασμού

a) Περιγραφή της διαδικασίας ανασχεδιασμού

b) Σχεδιασμός οράματος, αξιών και στόχων

ο) Καθορισμός διαδικασίας και απαραίτητων εργαλείων

d) Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
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e) Κατασκευή σχεδίου εφαρμογής

f) Εφαρμογή του ανασχεδιασμού

g) Συνεχής έλεγχος και βελτίωση

2η μέθοδος ανασχεδιασμού

a) Καθορισμός της διαδικασίας ανασχεδιασμού

b) Καταγραφή και «διάγνωση» της διαδικασίας (που θα αλλάξει) όπως λειτουργεί 

τώρα στην επιχείρηση

c) Επανασχεδίαση των επιχειρησιακών διαδικασιών και της τεχνολογίας

d) Κατάρτιση ανάλυσης κόστους-κέρδους(ωφέλειας) 

θ) Σχεδιασμός και εφαρμογή των νέων διαδικασιών 

f) Αξιολόγηση της αποδοτικότητας της διαδικασίας

3η μέθοδος ανασχεδιασμού

a) Καθορισμός της διαδικασίας και καταγραφή των σταδίων εφαρμογής

b) Συλλογή πληροφοριών (από πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, benchmarking)

c) Σχεδιασμός του οράματος και του νέου μοντέλου επιχειρησιακής διαδικασίας

d) Develop enabling technology architecture and organizational model

e) Perform a gap analysis and prepare a business case for change (benefit & cost)

f) Καθορισμός της διαδικασίας, των συστημάτων και των απαιτήσεων σε εκπαίδευση 

προσωπικού, και σχεδιασμός της εφαρμογής του ανασχεδιασμού.

g) Εύρεση εναλλακτικών λύσεων

h) Εφαρμογή και μέτρηση της αποδοτικότητας

4η μέθοδος ανασχεδιασμού

a) Καθορισμός της διαδικασίας και της ομάδας ανασχεδιασμού

b) Brainstorm νέων τρόπων διεκπεραίωσης των διαδικασιών, και αναζήτηση 

τεχνολογίας για την καλύτερη εφαρμογή τους

c) Ανάλυση και καθορισμός των ευκαιριών-δυνατοτήτων ανάλογα με την όφελος της 

επιχείρησης (ανάλυση κόστους - ωφέλειας)

d) Επιλογή της «καλύτερης λύσης» και σχεδιασμός της εφαρμογής της

e) Ανάπτυξη και δοκιμή των νέων διαδικασιών, πληροφοριακών συστημάτων και των 

εργαλείων

f) Σχεδιασμός της μετάβασης στην νέα κατάσταση και εφαρμογή του σχεδίου

g) Μέτρηση του αποτελέσματος
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Κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στις 4 μεθόδους :

♦ Καθορίζουν αρχικά τη διαδικασία

♦ Έχουν ένα βήμα ανασχεδιασμού ή δημιουργίας μίας νέας ιδέας

♦ Κάνουν ανάλυση κόστους - απόδοσης

♦ Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν μία λύση

♦ Κάνουν μέτρηση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης των αλλαγών

Μοναδικά χαρακτηριστικά των μεθόδων :

♦ Οι μέθοδοι 1 και 3 σχεδιάζουν ένα όραμα πριν ξεκινήσουν τον ανασχεδιασμό

♦ Η μέθοδος 2 καταγράψει την παρούσα κατάσταση πριν τη διαδικασία 

ανασχεδιασμού

♦ Η μέθοδος 3 έχει ένα στάδιο εκμάθησης - συλλογής πληροφοριών, ιδιαίτερα 

σημαντικό για την επιτυχία της διαδικασίας

♦ Η μέθοδος 4 η γένεση ιδεών γίνεται μετά τον καθορισμό του ανασχεδιασμού

♦ Όλες οι μεθοδολογίες διαφέρουν στον τρόπο που σχεδιάζουν την αλλαγή και στον 

τρόπο μετάβασης από την υπάρχουσα κατάσταση στη νέα.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1η υέθοδος ανασγεδιασυού : Παρόλο που είναι μία πολύ καλή μέθοδος 

ανασχεδιασμού, μπορεί να χαρακτηρισθεί ελλιπής ως προς τη συλλογή δεδομένων 

από το εξωτερικό περιβάλλον. Στο σύγχρονο δυναμικό περιβάλλον ο σχεδιασμός 

οράματος, αξιών και στόχων χωρίς την επίγνωση των αναγκών των πελατών, τις 

ικανότητες των ανταγωνιστών και μη, και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας μάλλον 

θα είναι λαθεμένος. Δίχως πληροφορίες από το περιβάλλον είναι αδύνατο να 

απαντηθούν ερωτήματα όπως το αν το όραμα θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

πελατών και σε πόσο χρονικό διάστημα, αφού δεν γνωρίζει ποιες είναι, εάν υπάρχει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου 

κ.λ.π.

Με τη μέθοδο αυτή, το τελευταίο στάδιο της μετάβασης στη νέα διαδικασία γίνεται με 

ένα μοντέλο συνεχούς βελτίωσης, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση 

να βελτιώνεται και να διορθώνει τυχόν λάθη.

2η ιιέθοδος ανασγεδιασυού : Ένα αρνητικό στοιχείο της μεθόδου αυτής είναι η 

καταγραφή της παρούσας κατάστασης, που είναι και χρονοβόρος και σπάνια
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χρησιμεύει στην ομάδα ανασχεδιασμού στην αρχή. Εξάλλου στο στάδιο αυτό υπάρχει 

ο κίνδυνος να παγιδευτεί η ομάδα στις υπάρχουσες διαδικασίες, σε σημείο που να 

είναι δύσκολο να σκεφθεί δημιουργικά για νέους τρόπους εκτέλεσης των διαδικασιών. 

Τα περισσότερα, αν όχι όλα τα μέλη της ομάδας ανασχεδιασμού προέρχονται από την 

ίδια την επιχείρηση, γεγονός που λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην 

εύρεση νέων τρόπων διεξαγωγής των διαδικασιών της επιχείρησης. Υπάρχει μία 

«ένστικτη τάση» των μελών να σκέφτονται σύμφωνα με τις αξίες και την κουλτούρα 

της επιχείρησης. Είναι δύσκολο να «καταργηθεί» ο μέχρι σήμερα τρόπος σκέψης και 

λειτουργίας των μελών.

Σ’ ένα άλλο σημείο στο οποίο υστερεί η 2η μέθοδος είναι η δημιουργία οράματος ως 

βάση για τη διαδικασία ανασχεδιασμού. Η ανυπαρξία οράματος ή κανόνων 

καθοδήγησης δημιουργεί δυσκολία στο σχεδίασμά και την εφαρμογή των προτάσεων 

ανασχεδιασμού. Όταν αρχίσουν οι δυσκολίες στην εφαρμογή της διαδικασίας τα μέλη 

της επιχείρησης θα αναρωτηθούν το λόγο για τον οποίο κάνουν τον ανασχεδιασμό. 

Ενώ αρχικά όλες οι ιδέες φαίνονταν καλές κατά τη διάρκεια του καταιγισμού σκέψεων 

(brainstorming) στη συνέχεια γίνεται δύσκολη η εφαρμογή τους. Οι επιτυχείς ιδέες 

πρέπει να είναι συνδεδεμένες και με τη στρατηγική κατεύθυνση και με τα οράματα της 

επιχείρησης.

3η υέθοδος ανασγεδιασυού : Ελλιπής ως προς τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης και 

αλλαγής στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας. Ωστόσο ένα σημαντικό βήμα στη 

μέθοδο αυτή είναι η συλλογή πληροφοριών για άλλες επιχειρήσεις που έχουν ήδη 

ανασχεδιάσει κάποιες διαδικασίες και η εκμάθηση από τις παραλήψεις και τα λάθη 

τους. Η μεθοδολογία αυτή θεωρείται πιο ολοκληρωμένη επειδή εξετάζει τις 

διαδικασίες των εταιριών που είναι leader στον κλάδο (benchmarking).

4η υέθοδος ανασγεδιασυού : Μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο γρήγορη μέθοδος 

ανασχεδιασμού, όμως τα αποτελέσματά της πιθανόν να μην έχουν μεγάλη διάρκεια. 

Το πρόβλημα στη μεθοδολογία αυτή εντοπίζεται στην απουσία οράματος - κοινών 

στόχων και συλλογής πληροφοριών από το περιβάλλον. Μπορεί τα μέλη της ομάδας 

ανασχεδιασμού να είναι τα καταλληλότερα και να έχουν τις καλύτερες ιδέες, όμως οι 

ιδέες αυτές χωρίς στρατηγική καθοδήγηση και την άγνοια των αναγκών των πελατών, 

της δράσης των ανταγωνιστών και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας θεωρούνται 

άχρηστες.
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Οι παραπάνω μεθοδολογίες δεν είναι οι μοναδικές ή οι καλύτερες που υπάρχουν στη 

βιβλιογραφία, όμως επιλέχθηκαν γιατί ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 

περισσότερων επιχειρήσεων και πολλές εταιρίες συμβούλων τις χρησιμοποιούν με 

πολύ καλά αποτελέσματα. Η καλύτερη μέθοδος ανασχεδιασμού είναι αυτή για την 

οποία η ομάδα ανασχεδιασμού συμφωνεί, ύστερα από κατανόηση (σε βάθος) των 

αποτελεσμάτων και των ωφελειών των διαφορετικών μεθόδων ανασχεδιασμού.

Σε γενικές γραμμές η διαδικασία ανασχεδιασμού πρέπει να περνάει από τα 

παρακάτω στάδια :

1° στάδιο : Ανάνκη νια αλλανή. Καθορισμός του τι πρέπει να αλλάξει, γιατί και τι 

αλλαγές θα επέλθουν στην επιχείρηση. Πρέπει να προσδιοριστούν οι πόροι για την 

εφαρμογή των αλλαγών, να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης, να επιλεγούν οι 

διαδικασίες και τα άτομα που θα υλοποιήσουν τις αλλαγές. Η υλοποίηση ξεκινάει από 

αυτό το στάδιο.

2° στάδιο : Επίννωση της διαδικασίας που θα αλλάξει. Πρέπει να γίνει κατανοητή από 

τα μέλη της ομάδας η προσφορά της υπάρχουσας διαδικασίας ( τι ακριβώς κάνει, 

ποια τα οφέλη). Γνωρίζοντας η ομάδα τα στοιχεία αυτά και τις απαιτήσεις των 

πελατών θα μπορέσει να ανασχεδιάσει τη διαδικασία με καλύτερα αποτελέσματα για 

την επιχείρηση.

3° στάδιο : Ανασγεδιασυός τγκ διαδικασίας. Καθορισμός του νέου τρόπου εκτέλεσης 

της εργασίας ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και οι στόχοι των πελατών. 

Χρησιμοποίηση των απαραίτητων πόρων (ατόμων, τεχνολογίας κ.α.), ώστε να 

επιτευχθεί το όραμα.

4° στάδιο : Μετάβαση προς τη νέα κατάσταση ποανυάτων. Ανάπτυξη στρατηγικής και 

επιχειρηματικών σχεδίων για την εφαρμογή και τον έλεγχο της διαδικασίας 

ανασχεδιασμού, ενθαρρύνοντας τα άτομα συνεχώς, για την επίτευξη του στόχου.

Το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού 

δεν μπορεί να καθοριστεί. Εξαρτάται από τις μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη 

όπως είναι το εύρος και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας που πρόκειται να 

ανασχεδιαστεί, το μέγεθος των απαιτούμενων και διαθέσιμων πόρων, το μέγεθος της 

επιχείρησης, τη διάθεση των διοικητικών στελεχών προς την αλλαγή κ.α.

Ωστόσο το παρακάτω σχεδιάγραμμα μπορεί να δώσει κατά μέσο όρο το χρονικό 

ορίζοντα ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανασχεδιασμού :
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10 Στάδιο

2° Στάδιο

Τ"
3° Στάδιο

m
4° Στάδιο

2-4 Μήνες

1-5 Μήνες

2-4 Μήνες

10 Μήνες - 3 Χρόνια

Αντίσταση της Διοίκησης

Σχεδιάγραμμα 2.1 Χρονικό Διάγραμμα ολοκλήρωσης ανασχεδιασμού επιχειρηματικής διαδικασίας



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΥΣ]ΔΑ ΑΞΙΑΣ
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3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος κάθε επιχείρησης είναι η διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος ή 

ακόμη η δημιουργία νέου, για να μπορέσει να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς που 

κατέχει. Η διαδικασία του ανασχεδιασμού δίνει αυτή τη δυνατότητα.

Όπως είναι γνωστό, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μίας επιχείρησης προκύπτει από 

την αξία, την οποία η επιχείρηση αυτή μπορεί να δημιουργήσει στους καταναλωτές 

της και προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αξίας αυτής και του απαιτούμενου 

κόστους της επιχείρησης για τη δημιουργία της. Αξία είναι το ποσό που είναι 

διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές για την απόκτηση του προϊόντος της 

επιχείρησης. Η αύξηση της αγοραστικής αξίας είναι από τους βασικότερους λόγους, 

για τους οποίους οι επιχειρήσεις κάνουν ανασχεδιασμό. Αρχικά όμως πρέπει να 

προσδιοριστεί η έννοια της αλυσίδας αξίας και στη συνέχεια πώς μπορεί να 

επιτευχθεί η προστιθέμενη αξία για τους πελάτες.

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η θεωρητική σύνδεση της αλυσίδας αξίας μίας 

επιχείρησης και του Συστήματος Αξίας στο οποίο ανήκει με τον ανασχεδιασμό. 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της επιχείρησης κατασκευής οχημάτων ‘Scania Trucks”, η 

οποία έχει εφαρμόσει ανασχεδιασμό και κατάφερε να μειώσει το κόστος κατασκευής 

αυξάνοντας όμως την ποιότητα των προϊόντων και να βελτιώσει τόσο την εικόνα της 

προς τους πελάτες, όσο και το μερίδιο αγοράς που κατέχει στην 

αυτοκινητοβιομηχανία.

3.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ

Ο Michael Porter θεωρεί την επιχείρηση ως “ένα σύνολο δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται για το σχεδίασμά, παραγωγή, πώληση, διανομή και υποστήριξη 

των προϊόντων της”. Μία επιχείρηση δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

πετυχαίνοντας να εκτελέσει το σύνολο των παραπάνω δραστηριοτήτων είτε 

οικονομικότερα είτε καλύτερα από τους ανταγωνιστές της. Όλες αυτές οι 

δραστηριότητες μπορούν να παρουσιαστούν σε μία αλυσίδα αξίας.
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Η Αλυσίδα Αξίας και ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνται οι δραστηριότητες 
(παραγωγή, διανομή, πώληση) δείχνουν την ιστορία της επιχείρησης, όπως επίσης τη 

στρατηγική που ακολουθεί και τη μέθοδο που χρησιμοποιεί για την εφαρμογή της 

στρατηγικής αυτής.

Η Αλυσίδα Αξίας περιλαμβάνει τις “κύριες δραστηριότητες” (primary activities), τις 

“δραστηριότητες υποστήριξης” (support activities) και το “Περιθώριο” (Margin), όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα 3.1.
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Ε
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Ρ
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Ω

Ρ
Επιμελητεία Επιμελητεία ΜΚΤ
παραλαβής Λειτουργίες παράδοσης & Υπηρεσίες I

υλικών υλικών Πωλήσεις

0

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διάγραμμα 3.1 Η βασική αλυσίδα αξίας της επιχείρησης

Οι κύριες δραστηριότητες σχετίζονται με τη φυσική δημιουργία του προϊόντος, την 

πώλησή του, τη διανομή του καθώς επίσης και την υποστήριξή του μετά την πώληση. 

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες προσθέτουν άμεσα αγοραστική αξία στο προϊόν ή 

την υπηρεσία και η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων αυτών έχει άμεση 

επίδραση στη συνολική επίδοση της επιχείρησης. Τέτοιες δραστηριότητες είναι, όπως 

φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα η επιμελητεία παραλαβής και παράδοσης υλικών, το 

Marketing, οι πωλήσεις κ.α.

Οι δραστηριότητες υποστήριξης υποστηρίζουν τις κύριες, ώστε να διασφαλίζεται ο 

έλεγχος του οργανισμού και της διοίκησης, ο συντονισμός των βασικών 

δραστηριοτήτων όπως και η ανάπτυξη και διατήρηση μίας κοινής επιχειρησιακής 

κουλτούρας και μία εικόνα συνεργασίας προς το περιβάλλον. Δευτερεύουσες 

δραστηριότητες είναι η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη της τεχνολογίας,
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η δομή της επιχείρησης (firms infrastructure) και η προμήθεια. Η επίδραση στην 

αύξηση της αγοραστικής αξίας είναι έμμεση και γίνεται φανερή μόνο από τα 

αποτελέσματα των κύριων δραστηριοτήτων.

Τέλος, το Περιθώριο κέρδους είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας του προϊόντος και του 

αθροιστικού κόστους εκτέλεσης όλων των δραστηριοτήτων μέχρι την τελική διάθεσή 

του στους πελάτες.

Η αλυσίδα αξίας δεν είναι απλά μία συλλογή από ανεξάρτητες δραστηριότητες, αλλά 

ένα σύνολο δραστηριοτήτων που εξαρτώνται και επιδρούν η μία στην άλλη. Οι 

δραστηριότητες “διασυνδέονται” μεταξύ τους στην αλυσίδα αξίας. Οι διασυνδέσεις 

είναι οι σχέσεις ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο εκτελείται μία δραστηριότητα και 

του κόστους εκτέλεσης μίας άλλης δραστηριότητας. Οι διασυνδέσεις μπορούν να 

συνεισφέρουν στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με δύο τρόπους : α) 

με την αριστοποίηση της πραγματοποίησης των κύριων δραστηριοτήτων και β) με τη 

συνεργασία μεταξύ αλληλοσχετιζόμενων δραστηριοτήτων.

Η αλυσίδα αξίας είναι ένα υπόδειγμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ένας τρόπος 

ανταπόκρισης σε δύσκολες οργανωσιακές δομές, που προσπαθεί να διασπάσει την 

επιχείρηση σε πολλά τμήματα, ώστε με ευκολία να πραγματοποιείται η ανάλυση, η 

διαχείριση και η αλλαγή των διαδικασιών. Ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά κάνουν την 

ανάλυση της αλυσίδας αξίας διαφορετική από άλλες προσεγγίσεις :

=> Διαχωρισμός των κύριων δραστηριοτήτων από τις δραστηριότητες υποστήριξης.

=> Εστίαση στην αύξηση της αγοραστικής αξίας.

=> Μη μεταβολή της οργανωσιακής δομής (organizational structures).

3.3 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΑΣ

Η αλυσίδα αξίας μίας επιχείρησης αποτελεί μέρος της αλυσίδας αξίας ολόκληρου του 

συστήματος για την παραγωγή και διάθεση στον καταναλωτή του τελικού προϊόντος. 

Ο Porter ονομάζει την αλυσίδα αυτή Σύστημα Αξίας. Η αλυσίδα αξίας μιας 

επιχείρησης δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκομμένη από το σύστημα αξίας του 

βιομηχανικού κλάδου και αποτελεί μέρος της αλυσίδας αξίας όλου του συστήματος για 

την παραγωγή και διάθεση του προϊόντος στον καταναλωτή. Όπως φαίνεται και στο 

διάγραμμα 3.2, το σύστημα αξίας περιλαμβάνει την αλυσίδα αξίας των προμηθευτών 

που παρέχουν τις πρώτες ύλες στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης. Το παραγόμενο
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προϊόν διοχετεύεται στον τελικό αγοραστή αφού προηγουμένως περάσει από το 

δίκτυο διανομής (αλυσίδα αξίας του δικτύου διανομής). Η δημιουργία και διατήρηση 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης απαιτεί την κατανόηση όλου 

του Συστήματος Αξίας στο οποίο λαμβάνει μέρος.

Αξία του προϊόντος 
πριν αυτό φθάσει στην 

επιχείρηση

Αξία του προϊόντος 
στην επιχείρηση

Αξία που έχει το προϊόν 
μετά την επιχείρηση

Αλυσίδα αξίας 
προμηθευτών

Αλυσίδα αξίας της 
επιχείρησης

Αλυσίδα αξίας 
καναλιού διανομής

Αλυσίδα αξίας ^ 
αγοραστών

Διάγραμμα 3.2 Το σύστημα Αξίας ενός προϊόντος

Στην αξία του προϊόντος της συγκεκριμένης επιχείρησης προστίθεται και η αξία των 

προμηθευτών των α' υλών για την παραγωγή του προϊόντος και η αξία των 

διανομέων που το προσφέρουν στον τελικό καταναλωτή. Το κέρδος ολόκληρου του 

συστήματος εξαρτάται από τις απαιτήσεις των πελατών και τη δυνατότητα του 

συστήματος να τις ικανοποιήσει. Αυτό σημαίνει ότι η θέληση του πελάτη να πληρώσει 

ένα συγκεκριμένο ποσό για ένα προϊόν είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την 

επίτευξη κέρδους, αν αφαιρέσουμε το κόστος όλων των εταιριών (προμηθευτών - 

διανομέων), που έλαβαν μέρος, για να φτάσει το προϊόν στον πελάτη. Θα πρέπει η 

αξία που δημιουργείται στους πελάτες να είναι μεγαλύτερη από το συνολικό κόστος 

παραγωγής του προϊόντος.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η ανταγωνιστικότητα για κέρδος μέσα στο 

σύστημα αξίας. Όπως αναφέρει ο Porter, μία επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει τους 

ανταγωνιστές της μόνο μέσα στην “αρένα ανταγωνισμού”, ακόμη και επιχειρήσεις που 

ανήκουν στο εξεταζόμενο σύστημα αξίας προσπαθούν να πετύχουν μεγαλύτερο 

μερίδιο από το αναμενόμενο κέρδος του συστήματος.
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3.4 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

Η ανάλυση της αλυσίδας αξίας είναι ανεξάρτητη από την ανάλυση της οργανωσιακής 

δομής. Ωστόσο, δίνει ένα πλαίσιο για να θεωρήσουμε τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες ως ένα καθοριστικό παράγοντα της οργανωσιακής αλλαγής. Για 

παράδειγμα η προσπάθεια προσανατολισμού των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

και της οργανωσιακής συμπεριφοράς στις απαιτήσεις του πελάτη, σημείο που 

εστιάζεται ο ανασχεδιασμός, αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητες της 

επιχείρησης στην αλυσίδα αξίας.

Κατά τη διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν οι 

κύριες δραστηριότητες, οι συσχετισμοί τους και οι πηγές που απαιτούνται γι’ αυτές. 

Παρόλα αυτά, η αλυσίδα των κύριων δραστηριοτήτων περιγράφει κατά βάση πως 

λειτουργεί η επιχείρηση και όχι πώς γίνεται ο έλεγχος και πώς η επιχείρηση 

αναπτύσσεται. Ο έλεγχος και η ανάπτυξη περιλαμβάνουν και κύριες και 

δραστηριότητες υποστήριξης, αλλά η διαδικασία αλλαγής των τελευταίων καθορίζεται 

από τις απαιτήσεις για αλλαγές του συστήματος των κύριων δραστηριοτήτων.

Στη σχέση αυτή είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι η συνολική αγοραστική αξία ενός 

προϊόντος ή μίας υπηρεσίας αποτελείται από δύο στοιχεία, την άμεση (direct) αξία του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας και την προστιθέμενη (additional). Η άμεση αξία είναι η 

καθεαυτό αξία του προϊόντος/υπηρεσίας, η προστιθέμενη αξία αναφέρεται στην αξία 

που μπορεί να προστεθεί στο προϊόν από παράγοντες όπως γρηγορότερη 

εξυπηρέτηση, επιπλέον επίβλεψη κ.α.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα επιχείρησης που πέτυχε τη διατήρηση του 
ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος με τον ανασχεδιασμό της αλυσίδας αξίας με το 

συνδυασμό χαμηλότερου κόστους και βελτίωσης της εξυπηρέτησης πελατών, είναι η 

σουηδική εταιρία παραγωγής φορτηγών, λεωφορείων και μηχανών «Scania Trucks»4. 

Επιχείρησε αλλαγές στην αλυσίδα αξίας και πέτυχε αύξηση των πωλήσεων και του 

μεριδίου αγοράς κατά 3% μέσα σ’ ένα εξάμηνο καθώς και αύξηση τόσο των κερδών 

της όσο και των κερδών των διανομέων. Η επιχείρηση άλλαξε την αποστολή της, η 

οποία ήταν απλά η κατασκευή καλών ποιοτικών αυτοκινήτων και έδωσε ιδιαίτερη 

προσοχή σε μία διευρυμένη έννοια του όρου επιχείρηση (business), δημιουργώντας 

περισσότερες «λύσεις» για μεταφορά και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση πελατών 

πετυχαίνοντας καλύτερες συνεργασίες με αντιπροσώπους και διανομείς και καλύτερες

4 «Long Range Planning» Vol. 29, August 1996
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σχέσεις με τους πελάτες της. Η αποστολή της Scania σήμερα είναι : « να πετύχει 

βέλτιστες λύσεις για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της, δημιουργώντας 

επικερδείς συνεργασίες με βασικό άξονα την ποιότητα σε όλα όσα κατασκευάζει ».

Στο σχεδιάγραμμα 3.3 εμφανίζεται το υπόδειγμα της αλλαγής και διακρίνεται η 

πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Οδηγός για το νέο όραμα είναι το δυναμικό 

περιβάλλον και οι υπάρχουσες ή νέες αξίες και τα πιστεύω της επιχείρησης. Με τον 

τρόπο αυτό αναγνωρίζεται η φύση των επιδιωκόμενων αλλαγών τις οποίες ονομάζουν 

“δύσκολες” (hard) αλλαγές, για παράδειγμα η ανάπτυξη νέων, που θα αυξάνουν την 

αξία, υπηρεσιών και των “εύκολων” (soft) αλλαγών όπως ο επανακαθορισμός της 

κουλτούρας, που θα βοηθήσουν με έμμεσο τρόπο την αύξηση της αξίας των 

προϊόντων.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SCANIA
Στόχοι μεριδίων αγοράς

Δυναμικό ανταγωνιστικό 
περιβάλλον

Τεχνολογία διαδικασιών 
και προϊόντων

Αξίες της επιχείρησης

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Ιστορία της επιχείρησης 
και εξέλιξη

Δύσκολες αλλαγές
Εύκολες αλλαγές 

Έμμεση συμβολή στην αύξηση
Αρχές που προσδίδουν άμεσα αξία 

1
αξίας

1

Επανακαθορισμός του συστήματος αξιών
▼

Αλλαγή κουλτούρας 
Πλουραλιστικοί αρχηγοίΑρχές εξυπηρέτησης πελατών 

“Λύσεις Μεταφοράς”

Μερίδια αγοράς που κατέχει *

* Επικερδές Σύστημα Αξιών

* Συνεχής δυνατότητα για αλλαγή*

Διάγραμμα 3.3 Υπόδειγμα αλλαγών της επιχείρησης «Scania Tmcks»
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4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη μέχρι τώρα ανάλυση, έχουν προσδιοριστεί η έννοια του ανασχεδιασμού, τα 

απαραίτητα συστατικά στοιχεία και οι μέθοδοι για μία επιτυχημένη διαδικασία 

ανασχεδιασμού. Οι αλλαγές που επέρχονται μετά την υλοποίηση του ανασχεδιασμού 

αφορούν ολόκληρη τη δομή και οργάνωση της επιχείρησης.

Οι μεταβολές αφορούν στα άτομα και στους ρόλους που καλούνται να αναλάβουν, 

μετατρέπονται πλέον σε δυναμικά συμμετέχοντα μέλη, στην οργανωτική δομή, η 

οποία γίνεται επίπεδη και στο σύστημα αξιών της επιχείρησης.

Η σημαντικότερη όμως αλλαγή μετά τον ανασχεδιασμό είναι ο τρόπος εκτέλεσης της 

διαδικασίας, που έχει επιλεχθεί για να ανασχεδιαστεί. Η δημιουργία των ομάδων 

εργασίας βοηθάει στην γρηγορότερη και πιο ολοκληρωμένη εκτέλεσή της.

4.2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Ο ανασχεδιασμός περιλαμβάνει τη ριζική επανασχεδίαση επιχειρηματικών 

διαδικασιών. Οι αλλαγές που επέρχονται δεν αφορούν μόνο τις συγκεκριμένες 

διαδικασίες, αλλά και πολλά τμήματα της επιχείρησης. Αναλυτικά θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε τις παρακάτω αλλαγές :

♦ Οι υονάδες εpvασίαc αλλάζουν. Από λειτουργικά συστήματα μετατρέπονται σε 

ομάδες διαδικασίας.

Με το τέλος του ανασχεδιασμού, οι ομάδες διαδικασίας -σύνολο ατόμων που 

συνεργάζονται για να εκτελέσουν μία ολόκληρη διαδικασία- αποδεικνύονται ότι είναι ο 

πιο λογικός τρόπος οργάνωσης για την εκτέλεση της εργασίας. Οι ομάδες δεν 

αποτελούνται από “εκπροσώπους” όλων των λειτουργικών τμημάτων που 

συμμετέχουν στη διαδικασία και αντικαθιστούν την παλιά οργανωτική δομή των 

τμημάτων. Για την εκτέλεση μίας παραγγελίας ή την αγωγή αποζημίωσης, για 

παράδειγμα, μέχρι σήμερα παίρνουν μέρος διάφορα άτομα που δεν αποτελούν ένα 

ενιαίο οργανικό σύνολο. Είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρη την επιχείρηση σε 

διαφορετικά τμήματα, ομάδες, τομείς κ.λ.π. Το γεγονός αυτό συμβάλλει από τη μία 

στην καθυστέρηση της εκτέλεσης της εργασίας, στην αδυναμία γνώσης του βήματος 

στο οποίο βρίσκεται η εργασία και από την άλλη στην προώθηση ασύμβατων στόχων
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ανάμεσα στους συμβαλλόμενους (άλλος ενδιαφέρεται για το χρόνο παράδοσης και 

άλλος για τις μεταβολές της παρακαταθήκης).

Στην ανασχεδιασμένη επιχείρηση διατηρείται το ίδιο σύνολο προσώπων που 

διαχειρίζονται την παραγγελία ή την αγωγή, αλλά αντί να διαχωρίζονται σε τμήματα 

τοποθετούνται σε μία ομάδα. Δεν αλλάζει η φύση της εργασίας που κάνουν τα άτομα, 

απλά δεν είναι πλέον διασκορπισμένα σ’ ολόκληρο τον οργανισμό. Γίνεται δηλαδή 

επανασύνδεση της ομάδας, που είχε διασπασθεί λόγω της οργάνωσης.

Υπάρχουν διαφόρων ειδών ομάδες διαδικασίας. Η επιλογή του είδους εξαρτάται από 

τη φύση του έργου που εκτελείται. Ένα είδος είναι η “ομάδα υπόθεσης”, στην οποία 

άτομα με διαφορετικές ειδικότητες συγκεντρώνονται για την διεξαγωγή ενός έργου 

ρουτίνας όπως είναι η επεξεργασία μίας ασφαλιστικής αγωγής. Συνήθως τα μέλη της 

ομάδας αυτής μένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί.

Μία άλλη ομάδα διαδικασίας που έχει μικρή διάρκεια ζωής, δημιουργείται και ενεργεί 

όσο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί κάποια συγκεκριμένη και ιδιαίτερη αποστολή. 

Όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός ενός νέου προϊόντος. Η ομάδα αυτή καλείται 

πλασματική. Μετά την ολοκλήρωση του έργου η ομάδα διαλύεται και τα μέλη της 

προσχωρούν σε άλλες ομάδες.

Σε πολλές περιπτώσεις («ΙΒΜ Πιστωτική» - Παράτημα Παράδειγμα 1), η ομάδα 

αποτελείται από ένα μέλος (το οποίο έχει πρόσβαση σε βάση δεδομένων) εξαιτίας της 

ενοποίησης ορισμένων λειτουργιών σε μία. Το άτομο που εκτελεί την εργασία 

ονομάζεται “υπεύθυνος ζητήματος”.

♦ Οι εονασίες αλλάζουν. Από απλά καθήκοντα μετατρέπονται σε πολυδιάστατη 

διαδικασία.

Η διαδικασία του ανασχεδιασμού αλλάζει και τη φύση των εργασιών, από απλά 

καθήκοντα τις μετατρέπει σε πολυδιάστατες εργασίες. Τα μέλη της ομάδας 

διαδικασίας είναι συλλογικά υπεύθυνα για τα αποτελέσματα της διαδικασίας, ενώ 

παλαιότερα ήταν ατομικά υπεύθυνα για συγκεκριμένα καθήκοντα. Μοιράζονται την 

ευθύνη με τα άλλα μέλη της ομάδας τους για την εκτέλεση ολόκληρης της διαδικασίας, 

και όχι ενός μικρού μέρους αυτής. Παρά τις διαφορετικές ειδικότητες ή εξειδικεύσεις 

και ικανότητες που έχουν, οι γραμμές διαχωρισμού μεταξύ τους δεν είναι ξεκάθαρες. 

Κάθε μέλος της ομάδας έχει μία βασική εξοικείωση με όλα τα βήματα της διαδικασίας. 

Μετά τον ανασχεδιασμό η εργασία γίνεται πιο ευχάριστη, διότι οι εργαζόμενοι έχουν 

την αίσθηση της ολοκλήρωσης, του επιτεύγματος του έργου τους. Όσο η εργασία 

γίνεται περισσότερο πολυδιάστατη, τόσο γίνεται και πιο ουσιώδης. Ο ανασχεδιασμός 

εξαλείφει όχι μόνο την περιττή, αλλά και την εργασία που δεν προσθέτει αξία.
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Μειώνεται ο χρόνος ελέγχου, επίβλεψης, συγκρίσεων από τμήμα σε τμήμα και έτσι 

υπάρχει περισσότερος χρόνος για πραγματική εργασία. Εξάλλου με τον τρόπο αυτό 

τα άτομα διευρύνουν τους ορίζοντές τους, προσπαθούν να μάθουν περισσότερα, για 
να μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για ένα μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας. 

Ωστόσο υπάρχει και ο αντίποδας στο σημείο αυτό. Οι εργασίες έχουν περισσότερες 

απαιτήσεις και γίνονται πιο δύσκολες. Από απλά καθήκοντα για απλούς ανθρώπους 

γίνονται πολύπλοκες διαδικασίες για έξυπνους ανθρώπους.

♦ Οι εοναζόυενοι υετατοέπονται σε δυναυικά συυυετέγοντα υέλη.

Μία ακόμη αλλαγή που γίνεται με την ανασχεδίαση της επιχειρηματικής διαδικασίας 

αφορά τους ρόλους των εργαζομένων, οι οποίοι από ελεγχόμενοι μετατρέπονται σε 

δυναμικά συμμετέχοντες. Παραδοσιακά τα στελέχη της επιχείρησης ακολουθούν τους 

κανόνες της. Στην ανασχεδιασμένη επιχείρηση τα στελέχη δημιουργούν τους δικούς 

τους κανόνες. Η διοίκηση πρέπει να δίνει την ευχέρεια στα στελέχη να παίρνουν 

αποφάσεις για την περάτωση των εργασιών. Οι εργαζόμενοι σε μία ομάδα 

διαδικασίας έχουν την υποχρέωση να σκέπτονται, να ανταλλάσσουν ιδέες, να κρίνουν 

και να παίρνουν αποφάσεις. Οι ομάδες μονομελείς ή πολυμελείς είναι αναπόφευκτα 

αυτόνομες. Μέσα στα όρια των υποχρεώσεών τους προς την επιχείρηση -προθεσμίες 

μετά από συμφωνία, στόχοι παραγωγικότητας, στάνταρτ ποιότητας- αποφασίζουν 

αυτές για το πώς και το πότε θα γίνει η εργασία.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη και η άριστη εκπαίδευση των εργαζομένων πέρα 

από την κατάρτιση. Η κατάρτιση αυξάνει τις ικανότητες και την επιδεξιότητα και 

διδάσκει τα μέλη της επιχείρησης “πώς” εκτελείται μία εργασία. Η εκπαίδευση αυξάνει 

τη διορατικότητα και τους διδάσκει το “γιατί”.

Για τις πολυδιάστατες και εναλλασσόμενες εργασίες οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανάγκη 

από άτομα που απλά θα καλύψουν μία κενή θέση, αλλά για άτομα που μπορούν να 

καταλάβουν τι χρειάζεται να γίνει και να το κάνουν, άτομα που να μπορούν να 

φτιάξουν μόνα τους τη θέση που τους ταιριάζει.

♦ Το επίκεντρο των υέτρων απόδοσης και avTauoiB0c υετατοπίζεται.

Η μετατόπιση των μέτρων απόδοσης και ανταμοιβής από τη δράση στα 

αποτελέσματα είναι μία σημαντική αλλαγή που επέρχεται με τον ανασχεδιασμό. Μέχρι 

σήμερα στις παραδοσιακές επιχειρήσεις η αμοιβή των εργαζομένων γινόταν ανάλογα 

με τις ώρες απασχόλησης. Η εργασία ενός μεμονωμένου εργαζομένου δεν έχει αξία 

που μπορεί να υπολογισθεί ακριβώς. Δεν μπορεί να υπολογισθεί η αξία της 

συμπλήρωσης μίας αίτησης ή η τοποθέτηση ενός τροχού σε ένα αυτοκίνητο. Μόνο το
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ολοκληρωμένο αυτοκίνητο έχει αξία για την εταιρία. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο 

γιατί η αύξηση της αποδοτικότητας των αυστηρά καθορισμένων καθηκόντων δεν 

μεταφράζεται σε αύξηση της αποδοτικότητας ολόκληρης της διαδικασίας. Στην 

ανασχεδιασμένη επιχείρηση οι εργαζόμενοι κρίνονται από την απόδοσή τους και 

ανταμείβονται με βάση την αξία που παράγουν. Αυτή η αξία είναι μετρήσιμη γιατί οι 

ομάδες διαδικασίας δημιουργούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες που έχουν εγγενή 

αξία, για παράδειγμα ένα νέο μηχάνημα έχει αξία, ένα εξάρτημα αυτού του 

μηχανήματος δεν έχει.

♦ Τα κριτήρια ανταυοιβεκ και ποοανωνικ αλλάζουν.

Ο ανασχεδιασμός υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν ορισμένες βασικές 

αντιλήψεις σχετικά με τις αμοιβές. Η καλή απόδοση ενός μέλους μιας ομάδας 

διαδικασίας δεν είναι απαραίτητο να παραμείνει το ίδιο καλή και τα επόμενα χρόνια. 

ΓΓ αυτό ο βασικός μισθός παραμένει σταθερός και οι ουσιαστικές ανταμοιβές για τις 

αξιοσημείωτες επιδόσεις παίρνουν τη μορφή του πριμ (bonus) και όχι αυτή της 

αύξησης του βασικού μισθού. Στις ανασχεδιασμένες επιχειρήσεις η συνεισφορά και η 

απόδοση είναι τα βασικά κριτήρια για την αμοιβή. Η απόδοση μετριέται με την αξία και 

η αμοιβή πρέπει να καθορίζεται ανάλογα.

Εξάλλου, τα κριτήρια για τις προαγωγές αλλάζουν και αυτά. Ένα πριμ είναι η 

κατάλληλη ανταμοιβή για μία καλή δουλειά, μία προαγωγή δεν είναι. Η προαγωγή σε 

μία ανώτερη θέση είναι συνάρτηση των ικανοτήτων και όχι της απόδοσης. Πολλές 

από τις εταιρίες που έχουν εφαρμόσει τον ανασχεδιασμό έχουν διαχωρίσει τον έλεγχο 

των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον οποίο αμείβουν τους εργαζομένους από τον 

έλεγχο αξιοποίησης.

♦ Οι αξίες υετατοέπονται σε παρανωνικές.

Η απλή διακήρυξη αξιών δεν αρκεί, θα πρέπει να ενισχύεται από τα συστήματα 

διοίκησης. Φυσικά τα ανώτερα στελέχη πρέπει να ακολουθούν αυτές τις αξίες. 

Παλαιότερες αξίες όπως η ικανοποίηση του αφεντικού, η αφάνεια των στελεχών λόγω 

έλλειψης αυτοπεποίθησης και η προσπάθεια αύξησης της δικαιοδοσίας, δεν 

προάγουν τη συμπεριφορά που απαιτείται στις ανασχεδιασμένες επιχειρήσεις, που 

έχουν βασικό προσανατολισμό τον πελάτη και είναι ασύμβατες με τις νέες διαδικασίες 

που έχουν σχηματιστεί στο νέο περιβάλλον. Εάν δεν αλλάξουν οι αξίες οι νέες 

διαδικασίες όσο καλά και αν είναι σχεδιασμένες δεν θα λειτουργήσουν ποτέ σωστά. Οι 

νέες αξίες μπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω :

=> Η ικανοποίηση των πελατών είναι ο βασικότερος στόχος της επιχείρησης
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=> Η εργασία κάθε ατόμου είναι σημαντική

=> Η παρουσία και μόνο των εργαζομένων στην επιχείρηση δεν αποτελεί επίτευγμα. Η 

αμοιβή τους γίνεται σύμφωνα με την αξία όσων παράγουν 

=> Υπευθυνότητα

=> Υπάρχει η ομάδα και επιτυχίες ή αποτυχίες της είναι κοινές για όλα τα μέλη της 

=> Κανείς δεν γνωρίζει το μέλλον. Η συνεχής εκπαίδευση είναι τμήμα της δουλειάς 

κάθε εργαζομένου.

♦ Οι ρόλοι των διευθυντικών και διοικητικών στελεγών αλλάζουν.

Οταν μία επιχείρηση ανασχεδιάζεται, κάποιες πολύπλοκες διαδικασίες γίνονται 

απλούστερες, ενώ κάποιες απλούστερες μετατρέπονται σε πολύπλοκες. Τα 

διευθυντικά στελέχη είναι υποχρεωμένα να βοηθούν τους υφισταμένους τους να 

κάνουν περισσότερο ενδιαφέρουσα και απαιτητική εργασία. Οι ομάδες διαδικασίας δε 

χρειάζονται προϊσταμένους - αφεντικά αλλά “προπονητές”. Οι ομάδες ζητούν οδηγίες 

από τους προπονητές τους, οι οποίοι δεν είναι μέσα στη δράση αλλά πολύ κοντά για 

να υποβοηθούν την ομάδα στο έργο της. Οι παραδοσιακοί προϊστάμενοι σχεδιάζουν 

και αναθέτουν εργασίες. Οι ομάδες ανασχεδιασμού το κάνουν αυτό μόνες τους. Οι 

παραδοσιακοί προϊστάμενοι εποπτεύουν, παρακολουθούν, επιβλέπουν και ελέγχουν 

τη ροή της διαδικασίας. Οι ομάδες τα κάνουν αυτά μόνες τους. Ο ρόλος των 

διευθυντικών στελεχών πρέπει να αλλάξει από εποπτικό σε ενεργοποιητικό. Βασικός 

τους στόχος πρέπει να είναι η εξέλιξη των υφισταμένων με βάση τις ικανότητές τους, 

ώστε να μπορούν οι τελευταίοι να εκτελούν διαδικασίες που προσθέτουν αξία μόνες 

τους. Τα διευθυντικά στελέχη σε μία ανασχεδιασμένη επιχείρηση χρειάζονται μεγάλες 

διαπροσωπικές ικανότητες και πρέπει να νιώθουν περήφανοι για τα επιτεύγματα των 

άλλων.

Ανάλογα αλλάζει και ο ρόλος των διοικητικών στελεχών από βαθμολογητές σε 

ηγέτες. Οι περισσότεροι επίπεδοι ιεραρχικά οργανισμοί φέρνουν τα ανώτερα στελέχη 

πιο κοντά στους πελάτες και σε αυτούς που εκτελούν την εργασία που προσθέτει αξία 

στην επιχείρηση. Σ’ ένα ανασχεδιασμένο περιβάλλον, η επιτυχημένη ολοκλήρωση της 

εργασίας εξαρτάται περισσότερο από τη στάση και της προσπάθειες ενδυνάμωσης 

των μελών των ομάδων, παρά από τις ενέργειες των λειτουργικών διευθυντών που 

είναι προσηλωμένοι στα καθήκοντα. Τα ανώτερα στελέχη πρέπει να είναι ηγέτες και 

να μπορούν να επηρεάσουν και να ενισχύσουν τις αξίες και τις πεποιθήσεις των 

υφισταμένων τους με λόγια και έργα. Δεν έχουν τον άμεσο έλεγχο των εργαζομένων

36



ΖΑΙΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (BPR) - MBA 1997

παρόλο που έχουν τη γενική ευθύνη για τη απόδοση των ανασχεδιασμένων 

διαδικασιών, που αυτοί εκτελούν.

♦ Οι οονανωτικές δουές αλλάζουν από ιεοαργικές σε επίπεδες.

Ο ανασχεδιασμός συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλη μεταβολή τόσο στη νοοτροπία όσο 

και στην οργανωτική δομή το οργανισμού. Ο ανασχεδιασμός απαιτεί από τους 

εργαζομένους να πιστεύουν ότι εργάζονται για να ικανοποιήσουν καλύτερα τις 

ανάγκες των πελατών και όχι για τους προϊσταμένους τους.

Όταν μία ολόκληρη διαδικασία περιέρχεται στη δικαιοδοσία μίας ομάδας, η διαχείριση 

της διαδικασίας αυτής αποτελεί και αυτή έργο της ομάδας. Τώρα τα μέλη της ομάδας 

λαμβάνουν αποφάσεις και λύνουν τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 

των εργασιών της, ενώ παλαιότερα χρειαζόταν συσκέψεις των μάνατζερ. Η μετάθεση 

της ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε αυτούς που κάνουν την εργασία, περιορίζει 

τον παραδοσιακό ρόλο του μάνατζερ. Έτσι απαιτούνται και λιγότερα ιεραρχικά 

επίπεδα.

Τα συστήματα διοίκησης ενός οργανισμού -οι τρόποι αμοιβής, τα κριτήρια ελέγχου της 

απόδοσης των εργαζομένων κ.α.- είναι οι βασικοί διαμορφωτές των αξιών και των 

πεποιθήσεων των εργαζομένων.

Η οργανωσιακή δομή είναι η διαδικασία ιεράρχησης των ομάδων και των τμημάτων με 

βάση σχέσεις εξουσίας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την τμηματοποίηση έργου, 

την κατανομή των πόρων που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των εργασιών και 

τον καθορισμό των περιοχών ευθύνης. Η σχηματική απεικόνιση της οργανωσιακής 

διάρθρωσης είναι το οργανόγραμμα. Απ' αυτό μπορούμε να διακρίνουμε ποιος είναι 

υπεύθυνος για ορισμένα καθήκοντα και σε ποιον αναφέρεται.

Η οργανωσιακή δομή κάθε επιχείρησης είναι μοναδική και ταιριάζει με τις ανάγκες της 

επιχείρησης, ώστε να είναι ευέλικτη στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Ωστόσο υπάρχει 

και ένα θεωρητικό υπόβαθρο με βάση το οποίο γίνεται η περιγραφή της διαδικασίας 

ελέγχου, της διοίκησης κ.α.

Σε μία παραδοσιακή επιχείρηση θέτοντας τον επιχειρησιακό στόχο, καθορίζονται τα 

απαραίτητα καθήκοντα για την επίτευξή του. Τα καθήκοντα αυτά αφορούν την 

παραγωγική διαδικασία, τη διαδικασία εξυπηρέτησης πελατών, επίβλεψης, 

συντονισμού κ.α. Η δυσκολία εμφανίζεται στην ομαδοποίηση των καθηκόντων αυτών 

για τον προσδιορισμό των θέσεων εργασίας, των θέσεων αυτών σε εργασιακές 

ομάδες και των ομάδων αυτών σε μονάδες (organization units) και τελικά σε
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μεγαλύτερες ομάδες. Στη συνέχεια πρέπει να προσδιοριστούν τα ανώτατα επίπεδα 

διοίκησης. Η ομαδοποίηση πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται 

το τελικό κόστος της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων.

Το κεντρικό πρόβλημα της κλασικής οργάνωσης εξαντλείται με την αποτελεσματική 

πραγματοποίηση του έργου, που επιτυγχάνεται με την προσεκτική κατανομή των 

καθηκόντων σε εξειδικευμένες εργασίες και με το συντονισμό που αναλαμβάνει η 

ιεραρχία των διοικητικών μονάδων.

Σε επιχειρήσεις που έχουν ανασχεδιαστεί, η οργανωτική δομή δεν είναι ένα πολύ 

σημαντικό ζήτημα. Η εργασία οργανώνεται με βάση τις διαδικασίες και τις ομάδες που 

τις εκτελούν. Οι ομάδες επικοινωνούν με όσα άτομα έχουν ανάγκη. Ο έλεγχος γίνεται 

από αυτούς που εκτελούν τη διαδικασία. Συνεπώς, όποια οργανωτική δομή 

παραμείνει μετά τον ανασχεδιασμό είναι επίπεδη. Η εργασία εκτελείται από ομάδες 

ουσιαστικά ίσων ατόμων, που λειτουργούν με μεγάλη αυτονομία και υποστηρίζονται 

από λίγα διευθυντικά στελέχη. Τα στελέχη αυτά είναι λίγα, γιατί ενώ συνήθως ένα 

στέλεχος επιβλέπει περίπου επτά άτομα, στην ανασχεδιασμένη επιχείρηση μπορεί να 

καθοδηγήσει περίπου τριάντα. Έτσι είναι και λιγότερο ιεραρχικό εκ των πραγμάτων.

Σύμφωνα με τον Gulick5 “είναι αδύνατον να αποφασισθεί ο τρόπος οργάνωσης μιας 

διαδικασίας, χωρίς ταυτόχρονη αντιμετώπιση του τρόπου καταμερισμού του έργου. Ο 

καταμερισμός του έργου είναι η βάση της οργανώσεως”.

Στη θεωρία τμηματοποίησης που ανέπτυξε ο Gulick (1937) οι βασικοί τρόποι 

ομαδοποίησης της εργασίας είναι α) κατά σκοπό και β) κατά διαδικασία. Λέγοντας 

ομαδοποίηση κατά σκοπό εννοούμε τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης βάσει των προϊόντων τα οποία παράγει ή των υπηρεσιών που 
προσφέρει. Η τμηματοποίηση αυτού του είδους απαιτεί διαφοροποίηση και 

ταξινόμηση δραστηριοτήτων με βάση μία εκροή της οργάνωσης. Αυτό σημαίνει ότι 

όλες οι λειτουργίες, οι οποίες απαιτούνται για την παραγωγή, τη διαχείριση και τη 

διάθεση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας εντάσσονται (παρ’ ότι πρόκειται για 

ανόμοιες δραστηριότητες), στο ίδιο τμήμα ή την ίδια κατηγορία τμημάτων.

Η συγκέντρωση (ομαδοποίηση) των δραστηριοτήτων της επιχείρησης κατά διαδικασία 

ή μορφή (τύπο) εξοπλισμού χρησιμοποιείται συχνά από βιομηχανικές επιχειρήσεις, 

ως κριτήριο για τμηματοποίηση, ιδιαίτερα στα κατώτατα κλιμάκια διοικήσεως. Το είδος 

αυτό τμηματοποίησης είναι περισσότερο προσανατολισμένο προς την “παραγωγή”

5 «Οργάνωση και Διοίκηση» Σ. Ζευγαρίδης, Σ.Κουφίδου, 1989
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(production oriented), απομονώνοντας λειτουργίες όπως αγορά, κατασκευή και 

πωλήσεις. Η τμηματοποίηση αυτού του τύπου συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη 
λειτουργική αποδοτικότητα αλλά δεν απευθύνεται στην συνολική απόδοση του 

συστήματος αξιών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο όρος “διαδικασία” με βάση την οποία γίνεται η παραπάνω 

μορφή τμηματοποίησης διαφέρει από τον όρο διαδικασία που χρησιμοποιείται στον 

ανασχεδιασμό μιας επιχειρησιακής διαδικασίας (Business Process Reengineering). Ο 

Gulick χρησιμοποιώντας τον όρο “τμηματοποίηση με βάση τις διαδικασίες” αναφέρεται 

σε λειτουργικό διαχωρισμό. Η έννοια του ανασχεδιασμού της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας είναι πιο σχετική με την ομαδοποίηση του έργου κατά σκοπό.

Η δόμηση μιας οργάνωσης κατά προϊόν σημαίνει ότι κάθε προϊόν έχει τις δικές του 

λειτουργίες (π.χ. παραγωγή ή πώληση). Στην περίπτωση αυτή η προσοχή της 

επιχείρησης εστιάζεται στο αποτέλεσμα (output) παρά στις διαδικασίες που πρέπει να 

εκτελεστούν. Ο στόχος είναι η ομαδοποίηση προϊόντων με μεγάλη συσχέτιση.

4.3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Η επιχειρησιακή κουλτούρα είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

οικονομική απόδοση της επιχείρησης. Λέγοντας κοινή επιχειρησιακή κουλτούρα 

εννοούμε τις αξίες που οι ομάδες μίας επιχείρησης αποδέχονται και λειτουργούν 

σύμφωνα μ’ αυτές. Κοινές αξίες και άγραφοι νόμοι μπορούν να αυξήσουν σε μεγάλο 

βαθμό την οικονομική επιτυχία της επιχείρησης, όπως ακριβώς παλιοί απαρχαιωμένοι 
κανόνες μπορούν να την οδηγήσουν σε αποτυχία προσαρμογής στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος και τελικά σε αφανισμό. Η κουλτούρα που στο παρελθόν προσέφερε 

στην επιχείρηση επιτυχίες δεν αποτελεί πανάκεια για το μέλλον. Οι κουλτούρες 

διαφορετικών επιχειρήσεων διαφέρουν ως προς την αξία που δίνουν τα άτομα σε 

παράγοντες όπως η ακρίβεια, η τεχνολογία, οι σχέσεις με τους πελάτες κ.α.

Για παράδειγμα ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όπως η τράπεζα, απαιτεί υψηλή 

ακρίβεια πληροφοριών και στοιχείων, ενώ μία επιχείρηση διανομής προϊόντων μπορεί 

να συγκεντρώσει την προσοχή της στις σχέσεις με τους πελάτες. Εξάλλου υπάρχουν 

κοινά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα άτομα με διαφορετική κουλτούρα. Θα 

μπορούσαμε ν’ αναφέρουμε ως παράδειγμα την συντηρητική εμφάνιση των πωλητών
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της IBM ή το σπορ ντύσιμο των φοιτητών. Διαφορετικές κουλτούρες μπορούν να 

βρεθούν και στην ίδια την επιχείρηση (υποκουλτούρες). Τα μέλη του οικονομικού 

τμήματος δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ακρίβεια, προσπαθώντας να ανακαλύψουν 

το λάθος της μίας δραχμής, ενώ η κουλτούρα των πωλητών επικεντρώνεται στην 

πώληση, χωρίς τον περιορισμό (σκεπτικό) «for a few bucks here or there».

Τέτοιες διαφορές στις υποκουλτούρες της επιχείρησης μπορούν να προκαλέσουν 

ενδοεπιχειρησιακές προστριβές και διαμάχες. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές με στόχο τη μείωση της αρνητικής 

επιρροής της κουλτούρας και των διενέξεων.

Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί μία κουλτούρα διαιωνίζεται με διάφορους 

τρόπους. Οι εκπαιδευόμενοι πωλητές προσαρμόζονται στις «απαιτήσεις» των 

επιτυχημένων στελεχών πωλήσεων στο ζήτημα της εμφάνισης. Τα παλαιότερα 

στελέχη εκπαιδεύουν τους νεότερους τους οποίους θα κρίνουν στο τέλος της 

εκπαίδευσής τους. Οι τελευταίοι προσπαθούν να ικανοποιήσουν τα επιτυχημένα 

στελέχη μιμούμενοι τη συμπεριφορά τους και αποκτώντας την ίδια νοοτροπία μ’ 

αυτούς, την ίδια δηλαδή κουλτούρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα στελέχη διοίκησης 

(managers), οι οποίοι προσλαμβάνουν και προωθούν άτομα που έχουν ίδια 

χαρακτηριστικά με αυτούς.

Οι Kotter και Hesket6 κατέληξαν στα παρακάτω συμπεράσματα για την επιχειρησιακή 

κουλτούρα :

=>Έχει σημαντική επίδραση στη μακροχρόνια οικονομική επίδοση της επιχείρησης 

=> Στην επόμενη δεκαετία θα είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 

επιτυχίας ή μη της επιχείρησης

=> Οι κουλτούρες που περιορίζουν την ισχυρή μακροπρόθεσμη οικονομική απόδοση 

είναι κοινές. Αναπτύσσονται ακόμη και σε επιχειρήσεις με έξυπνα και λογικά 

στελέχη

=> Παρόλο που είναι δύσκολο, η διοίκηση είναι αυτή που μπορεί να επηρεάσει την 

κουλτούρα της επιχείρησης, ώστε να γίνει πιο αποδοτική.

Μη υγιείς κουλτούρες σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς ξεκινούν την ύπαρξή τους 

με τον ακόλουθο τρόπο. Μερικοί συνδυασμοί οραμάτων και τύχης βοηθούν στη 

δημιουργία και εφαρμογή επιτυχημένων επιχειρησιακών στρατηγικών. Στη συνέχεια η 

επιχείρηση πετυχαίνει προσωρινή αύξηση των κερδών, ανάπτυξη και είσοδο σε 

κάποιες αγορές (ίσως λόγω περιστασιακής έλλειψης ισχυρού ανταγωνισμού).

6 «Corporate Culture and Performance», J. Kotter & J. Heskett, New York, 1992

40



ΖΑΙΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ : ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (BPR) - MBA 1997

Βαθμιαία, οι πιέσεις στα στελέχη της διοίκησης αλλάζουν ανάλογα με την αγορά ή τον 

εκάστοτε ανταγωνισμό και προέρχονται κυρίως μέσα από την επιχείρηση. 

Δημιουργούν γραφειοκρατία και ξεχνούν τη σημαντικότητα των εξωτερικών τμημάτων 

(constituencies). Πιστεύουν ότι είναι οι καλύτεροι και τα διευθυντικά στελέχη δεν 

κάνουν τίποτα, για να αλλάξουν την κατάσταση. Τέλος, οι επιχειρήσεις ζητούν, 

προσλαμβάνουν και προωθούν διευθυντικά στελέχη (όχι αρχηγούς - ηγέτες), που 

ταιριάζουν στην υπάρχουσα κατάσταση και γραφειοκρατία και τα ανώτατα στελέχη 

επιτρέπουν να εξελίσσονται αυτοί σε ειδικούς (executives). Το αποτέλεσμα είναι μία 

μη υγιής επιχειρησιακή κουλτούρα με τα εξής χαρακτηριστικά όπως :

0 Μία ισχυρή και συχνά αλαζονική κουλτούρα,

0 τα στελέχη διοίκησης δίνουν λιγότερη σημασία στις επιθυμίες των πελατών και των 

μετόχων, ενεργούν ατομικά και

0 δίνουν λιγότερη αξία στην αρχηγία-καθοδήγηση και στους εργαζομένους που την 

παρέχουν

0 έχουν την τάση να «καταπνίγουν» καινοτόμες ιδέες και συμπεριφέρονται με 

συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό τρόπο.

Η μη υγιής κουλτούρα παραμένει εδραιωμένη έως ότου η επιχείρηση δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί υπεύθυνα στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Στο σημείο αυτό η 

επιχείρηση ή θα πρέπει να δημιουργήσει νέα κουλτούρα ή να υποστεί τις συνέπειες 

της μη υγιούς κουλτούρας.

Για τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας προσπαθώντας να αυξηθεί η επίδοση της 

επιχείρησης απαιτείται καθοδήγηση από την κορυφή της επιχειρησιακής ιεραρχίας. 

Ένα ή δύο στελέχη πρέπει να είναι άριστοι καθοδηγητές και να πείθουν τα μέλη της 

επιχείρησης ότι η κρίση είναι στα χέρια τους και να ‘προσδιορίζουν’ νέα οράματα και 

στρατηγικές για την επιχείρηση. Η υποκίνηση ορισμένων μελών είναι απαραίτητη για 

την καθοδήγηση των υπολοίπων ώστε να γίνει δυνατή η εφαρμογή των νέων 

οραμάτων και των στρατηγικών.

Με τον τρόπο αυτό η νέα κουλτούρα δημιουργείται. Τα μεσαία στελέχη συμμερίζονται 

τις αξίες των αρχηγών όσον αφορά την ικανοποίηση των πελατών, των εργαζομένων, 

των αναγκών των μετόχων και της σημαντικότητας της αρχηγίας ή της ικανότητας να 

δημιουργούν την αλλαγή αυτή. Έτσι σιγά - σιγά αλλάζει η συμπεριφορά και πράξεις 

των εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό βρίσκονται πιο κοντά στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος και αντιλαμβάνονται ευκολότερα τα σημάδια των αλλαγών και τους 

δίνεται η δυνατότητα να ενεργούν πριν από αυτές (καθορίζουν proactive στρατηγικές). 

Αφού δημιουργηθεί η νέα αυτή κουλτούρα το επόμενο βήμα είναι η διατήρησή της.
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Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια τόσο από τα διευθυντικά όσο και από τα κατώτερα 

στελέχη. Η αλλαγή της επιχειρησιακής κουλτούρας απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων ίσως να χρειαστούν έως και 15 

χρόνια για την ολοκληρωτική αλλαγή της επιχειρησιακής κουλτούρας. Είναι μία 

χρονοβόρα διαδικασία, ωστόσο είναι απαραίτητη για την υγιή συνέχιση της πορείας 

της επιχείρησης.
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5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Πληροφοριακή Τεχνολογία είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες στη 

διαδικασία του Ανασχεδιασμού. Η χρήση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέα πρότυπα διαδικασιών. Ανατρέπει τους 

υπάρχοντες κανόνες λειτουργίας και οργάνωσης της επιχείρησης, δημιουργεί νέους 

κανόνες, δίνοντάς της, με τον τρόπο αυτό, τη δυνατότητα να διατηρήσει τα 

ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και το μερίδιο αγοράς που κατέχει.

Πολλοί συγχέουν τον ανασχεδιασμό με τη χρήση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας, 

πιστεύοντας ότι οι προσωρινές βελτιώσεις που επέρχονται με την εφαρμογή της 

τελευταίας (πιθανή μείωση του χρόνου εκτέλεσης μίας εργασίας κ.λ.π.) είναι 

ανασχεδιασμός. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Πληροφοριακή Τεχνολογία είναι το 

μέσο επίτευξης του ανασχεδιασμού.

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η σχέση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας με τον 

Ανασχεδιασμό καθώς και οι κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων που βοηθούν 

στην υλοποίησή του. Στη συνέχεια αναλύονται οι οκτώ κανόνες που ανατρέπει η 

Πληροφοριακή Τεχνολογία, σύμφωνα με τον Michael Hammer.

5.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο παράγοντας που επέτρεψε στις εταιρίες που εφαρμόζουν ανασχεδιασμό να 

καταργήσουν τους παλιούς κανόνες και να δημιουργήσουν νέα πρότυπα διαδικασιών 

είναι η σύγχρονη τεχνολογία της Πληροφορικής. Η σύγχρονη Πληροφοριακή 

Τεχνολογία (IT) αποτελεί το βασικό παράγοντα στη διαδικασία του ανασχεδιασμού 

(enabler) και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κάνουν κάποια εργασία με ριζικά 

διαφορετικούς τρόπους. Μία επιχείρηση που δεν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον 

οποίο αντιμετωπίζει την Πληροφοριακή Τεχνολογία και ταυτίζει την τεχνολογία με την 

αυτοματοποίηση δεν μπορεί να ανασχεδιασθεί. Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή τόσο στον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα τεχνολογικά μέσα 

όσο και στον καθορισμό των χρηστών. Απλά με τη διάθεση ορισμένων υπολογιστών 

για τη λύση ορισμένων προβλημάτων δε γίνεται εφικτός ο ανασχεδιασμός μιας
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επιχειρηματικής διαδικασίας. Με τη μηχανογράφηση της είναι πιθανή η βελτίωση της 

απόδοσης της επιχείρησης ίσως και κατά ένα ποσοστό 10%, όχι όμως κατά 50-90% 

που πετυχαίνεται με τον ανασχεδιασμό.

Η Πληροφοριακή Τεχνολογία (IT) χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους κατά τη 

διαδικασία του ανασχεδιασμού7. Η πιο προφανής χρήση της είναι ως ενεργοποιητής 

(enabler) για τον ανασχεδιασμό (σχεδιάγραμμα 5.1). Χρησιμοποιείται και ως βασικός 

παράγοντας στην υλοποίηση του ανασχεδιασμού, ως υποστηρικτής των νέων 

διαδικασιών παρέχοντας έλεγχο των πληροφοριών της ροής διαδικασιών. Εξάλλου, 

παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την υποστήριξη του κατάλληλου λογισμικού για 

τη διαδικασία ανασχεδιασμού και βοηθάει στο σχηματισμό των απαραίτητων 

συστημάτων. Τέλος παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή παρέχοντας εργαλεία για τη 

δημιουργία υποδειγμάτων και το σχεδίασμά της διαδικασίας.

Διαμόρφωση Υλοποίηση >
IT ως βασικός παράγοντας για BPR Ι.Τ. ως μέρος της υλοποίησης
Οι καινοτομίες της Ι.Τ. προκαλούν εντελώς Συστήματα Πληρ. για την υποστήριξη
νέους τρόπους εκτέλεσης των διαδικασιών της ροής των διαδικασιών

Ι.Τ. ως κύρια διαδικασία υλοποίησης 
Εργαλεία για την ανάπτυξη του λογισμικού

IT ως διαμεσολαβητής
Μεθοδική και λειτουργική υποστήριξη για το BPR
• Εργαλεία για τη μοντελοποίηση της διαδικασίας
• Εργαλεία για το σχεδίασμά του έργου

Σχεδιάγραμμα 5.1 Πληροφοριακή Τεχνολογία ως ενεργοποιητής του Ανασχεδιασμού

Βασικό στοιχείο στην αναγνώριση της εγγενούς δύναμης της τεχνολογίας είναι η 

αλλαγή του τρόπου σκέψης των διευθυντικών στελεχών. Μέχρι σήμερα η προσπάθειά 

τους ήταν να σκέπτονται συμπερασματικά, δηλαδή να ορίζουν ένα πρόβλημα και στη 

συνέχεια να ψάχνουν διάφορες λύσεις και να τις αποτιμούν. Με την εφαρμογή της 

Πληροφοριακής Τεχνολογίας στα προβλήματα του ανασχεδιασμού απαιτείται 

επαγωγική σκέψη, δηλαδή η ικανότητα να αναγνωριστεί μία “καλή λύση” και στη 

συνέχεια να αναζητηθούν τα προβλήματα που αυτή μπορεί να επιλύσει, προβλήματα 

που πιθανότατα η επιχείρηση δεν γνωρίζει ότι έχει.

7 «IT- Business Innovation», Dr. Matthias Schumann, Thommas Hoch. Proceedings of the 3rd Conference on 
Information Systems, Athens 1995.
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Το βασικό λάθος που διαπράττουν οι περισσότερες εταιρίες όταν εξετάζουν την 
τεχνολογία είναι ότι τη βλέπουν μέσα από το πρίσμα των υφιστάμενων διαδικασιών. 

Προσπαθούν με τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες να βελτιώσουν μία υπάρχουσα 

κατάσταση ή να εξομαλύνουν κάποια προβλήματα. Σκοπός του ανασχεδιασμού, 

σ'αντίθεση με την αυτοματοποίηση, είναι η καινοτομία, η εκμετάλλευση των 

τελευταίων νέων στόχων. Ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα του ανασχεδιασμού 

είναι η αναγνώριση των νέων και άγνωστων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, αντί των 

γνωστών.

5.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΝ 

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

5.3.1 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ( DISTRIBUTED I.S.)

Κατανεμημένα Πληροφοριακά Συστήματα μπορούν να ορισθούν τα συστήματα όπου 

όλες οι πηγές πληροφοριών αποθηκεύονται σε τοπικά συστήματα αλλά και σε μία 

κεντρική βάση δεδομένων, απ’ όπου οι χρήστες όλων των τμημάτων μπορούν να 

επανακτούν οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστούν. Όλες οι μονάδες (business units) 

χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχεία, πληροφορίες και λογισμικό τα οποία παρέχονται από 

το κεντρικό σύστημα. Σ’ ένα περιβάλλον κατανεμημένης επεξεργασίας, τα πρωτογενή 

δεδομένα εισέρχονται από τις τοπικές μονάδες και αποθηκεύονται και διατηρούνται 

πάλι τοπικά, στο σημείο προέλευσης, γεγονός που αυξάνει την εγκυρότητα των 

πληροφοριών. Στη συνέχεια γίνεται η επεξεργασία είτε από τις τοπικές μονάδες είτε 

από το κεντρικό σύστημα. Τέλος γίνεται η ανατροφοδότηση των επεξεργασμένων 

πληροφοριών στα υποσυστήματα.
Τα πλεονεκτήματα των κατανεμημένων πληροφορικών συστημάτων είναι η μείωση 

του όγκου των δεδομένων που μεταδίδονται, ο καταμερισμός των πόρων (υλικά, 

λογισμικό, αρχεία) σε πολλούς χρήστες, η ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

χρηστών και η αξιοπιστία του συστήματος και των δεδομένων.
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5.3.2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DECENTRALIZED 

IS)

Τα αποκεντρωμένα συστήματα βασίζονται στην αρχή ότι κάθε περιοχή 

δραστηριότητας κατέχει δικά της συστήματα. Η αποθήκευση των πληροφοριών είναι 

τοπική και η αλληλεπίδραση (interaction) ανάμεσα στις περιοχές των δραστηριοτήτων 

βασίζεται στην ηλεκτρονική μετάδοση μηνυμάτων (Computerized Message 

Interaction). Τις πληροφορίες που αποθηκεύονται από τα τοπικά συστήματα δεν 

μπορούν να τις αλλάξουν ή ακόμη πολλές φορές να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές άτομα 

εκτός του τοπικού αυτού συστήματος. Η δομή των αποκεντρωμένων συστημάτων 

υποδηλώνει ξεκάθαρα όρια και τον καθορισμό του περιεχομένου και του τύπου της 

αλληλεπίδρασης, που είναι αποτέλεσμα διαδικασίας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα 

υποσυστήματα. Ένα αποκεντρωμένο σύστημα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : α) 

Εσωτερικές αλλαγές σε μία υπομονάδα δεν επιφέρουν αλλαγές στις υπόλοιπες, β) 

υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας και γ) δεν είναι πολύπλοκο.
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5.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η Πληροφοριακή Τεχνολογία είναι ο βασικός παράγοντας για 

κάθε ανασχεδιαστική προσπάθεια. Παρόλα αυτά υπάρχουν και ορισμένοι 

υποστηρικτές της άποψης ότι ο ανασχεδιασμός μπορεί να γίνει και χωρίς τη βοήθεια 

των Πληροφορικών Συστημάτων που βασίζονται σε Η/Υ. Ωστόσο, μπορούμε να 

διατυπώσουμε την άποψη ότι τα συστήματα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στα 

περισσότερα από τα προγράμματα ανασχεδιασμού.

Αυτό δε σημαίνει ότι τοποθετώντας η επιχείρηση μερικούς υπολογιστές έχει κάνει 

ανασχεδιασμό. Ίσως σε μερικές περιπτώσεις αυξήσουν την απόδοση της εργασίας 

και οδηγήσουν σε προσωρινές βελτιώσεις, αλλά το πρόβλημα δεν θα έχει λυθεί, απλά 

θα έχει προσωρινά καλυφθεί.
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Ο Μ. Hammer® θεωρεί την Πληροφοριακή Τεχνολογία ως ανατρεπτικό στοιχείο 

(disruptive) για τους υπάρχοντες κανόνες που είναι σχετικοί με την οργάνωση της 

εργασίας, γεγονός που τη μετατρέπει σε ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο για επιχειρήσεις 

που αναζητούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αναγνωρίζει επτά περιοχές όπου η Πληροφοριακή Τεχνολογία ανατρέπει παλιούς 

κανόνες και τους αντικαθιστά με καινούριους.

A/A ΠΑΛΙΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

1 Οι πληροφορίες μπορούν να 
εμφανίζονται σε ένα μέρος κάθε 
φορά

Κοινές βάσεις δεδομένων Οι πληροφορίες μπορούν να 
εμφανίζονται ταυτόχρονα σε όσα 
μέρη χρειάζονται

2 Μόνο οι ειδικοί μπορούν να 
εκτελέσουν πολύπλοκες διαδικασίες

Έμπειρα Συστήματα (Expert 
Systems)

Ένα άτομο γενικών καθηκόντων 
μπορεί να κάνει τη δουλειά του 
ειδικού

3 Οι επιχειρήσεις πρέπει να 
επιλέγουν μεταξύ του συγκε
ντρωτισμού και της αποκέντρωσης

Δίκτυα τηλεπικοινωνιών Οι επιχειρήσεις μπορούν να 
απολαμβάνουν ταυτόχρονα τα 
πλεονεκτήματα και των δύο

4 Οι μάνατζερ παίρνουν όλες τις 
αποφάσεις

Εργαλεία υποστήριξης της 
λήψης αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί 
μέρος της δουλειάς όλων

5 Οι τοπικοί αντιπρόσωποι
χρειάζονται γραφεία όπου μπορούν 
να λάβουν και να μεταδώσουν 
πληροφορίες

Ασύρματη μεταβίβαση
δεδομένων και φορητοί 
υπολογιστές

Μπορούν να στέλνουν και να 
λαμβάνουν πληροφορίες απ’ όπου 
και αν βρίσκονται

6 Η καλύτερη επαφή με έναν πιθανό 
πελάτη είναι η προσωπική επαφή

Interactive videodisk (Αλ
ληλοεπίδραση)

Η καλύτερη επαφή με έναν πιθανό 
πελάτη είναι η αποδοτική επαφή

7 Πρέπει να βρεις τα αντικείμενα εκεί 
όπου βρίσκονται

Αυτόματη αναγνώριση και 
τεχνολογία παρακολούθησης

Τα αντικείμενα σου λένε μόνα τους 
που βρίσκονται

8 Τα σχέδια αναθεωρούνται κατά 
περιόδους

Υπολογιστές υψηλών
επιδόσεων

Τα σχέδια μπορούν να
αναθεωρηθούν αμέσως

Μπορούμε να αναλύσουμε περισσότερο τις παραπάνω μεταβολές. Ειδικότερα, για 

τον πρώτο κανόνα είναι γνωστό ότι πληροφορίες που καταγράφονται σε χαρτί και 

στη συνέχεια αρχειοθετούνται είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν από άλλα άτομα. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η επιχειρησιακή διαδικασία περιορίζεται από τους 

φακέλους αρχειοθέτησης. Η εργασία που χρησιμοποιεί μία συγκεκριμένη 

πληροφορία, τείνει να εκτελείται σε διαδοχικά βήματα (π.χ. εξέταση μίας αίτησης 

ασφάλισης σε μία ασφαλιστική εταιρία), έτσι ώστε ένα άτομο να ολοκληρώνει τα 

καθήκοντά του και στη συνέχεια να μεταβιβάζει το φάκελο στον επόμενο. Η

«Reengineering the corporation»Michael Hammer & James Champy, 1993
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τεχνολογία των πολλών βάσεων δεδομένων αλλάζει αυτόν τον κανόνα και επιτρέπει 

σε πολλά άτομα να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες ταυτόχρονα.

Όσον αφορά το δεύτερο κανόνα, η τεχνολογία των έμπειρων συστημάτων επιτρέπει 

σε μη καταρτισμένα σχετικά άτομα να λειτουργούν στο επίπεδο των διευθυντικών 

στελεχών. Όπως για παράδειγμα σε μία επιχείρηση μπορούν να δοθούν σε όλα τα 

μέλη του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση ή τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η αντιμετώπιση 

των πελατών από όλους και όχι μόνο από τα πιο έμπειρα στελέχη πωλήσεων.

Οι νέες τεχνολογίες, όπως τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών βοηθούν τα υποκαταστήματα 

των επιχειρήσεων να αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητοι οργανισμοί και να λειτουργούν 

αποδοτικά και αποτελεσματικά (τρίτος κανόνας). Με τους παραδοσιακούς τρόπους 

μετάδοσης των πληροφοριών, όπως ταχυδρομείο ή τηλέφωνο θα πρέπει να θυσιαστεί 

ο κεντρικός διευθυντικός έλεγχος για την επίτευξη μίας ελαστικής τοπικής λειτουργίας. 

Με τα δίκτυα επικοινωνιών, τα υποκαταστήματα έχουν τις ίδιες πληροφορίες και 

δεδομένα με το κεντρικό κατάστημα και αντιστρόφως. Με τον τρόπο αυτό οι 

επιχειρήσεις μπορούν να διαλέξουν είτε την αποκέντρωση είτε το συγκεντρωτισμό ή 

κάποιο συνδυασμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Το ίδιο συμβαίνει και με την ασύρματη μεταβίβαση δεδομένων (πέμπτος κανόνας) 

και τους φορητούς υπολογιστές οι τοπικοί αντιπρόσωποι στέλνουν και λαμβάνουν 

δεδομένα από οποιαδήποτε περιοχή, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να επιστρέφουν 

στο γραφείο τους. Έτσι τα τοπικά γραφεία δεν λειτουργούν αυτόνομα και 

απομονωμένα από το κεντρικό. Ταυτόχρονα σε συνδυασμό με την τεχνολογία της 

αυτόματης αναγνώρισης γίνεται εφικτή η συνεχής ενημέρωση του κεντρικού γραφείου 
για το που βρίσκονται οι οδηγοί για παράδειγμα ή οι πωλητές του. Αποτέλεσμα του 

συνδυασμού αυτού είναι η σημαντική μείωση του κόστους.

Στον τέταρτο κανόνα που ανατρέπει η σύγχρονη τεχνολογία, τα διάφορα εργαλεία 

υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, όπως οι βάσεις δεδομένων, επιτρέπουν την 

ευρεία πρόσβαση σε πληροφορίες από όλα τα μέλη της επιχείρησης, έτσι ώστε οι 

αποφάσεις να μην λαμβάνονται μόνο από τους μάνατζερ αλλά και από κατώτερα 

στελέχη. Μέχρι σήμερα η παραπομπή κάθε ζητήματος στα ανώτερα κλιμάκια σήμαινε 

επίλυση των προβλημάτων με πολύ αργό ρυθμό. Πλέον η λύση των προβλημάτων 

είναι άμεση και γίνεται από όλα τα μέλη καθώς η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι 

ελεύθερη και οι αποφάσεις λαμβάνονται από όλα τα κλιμάκια της ιεραρχίας.
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Τέλος, οι υπολογιστές υψηλών επιδόσεων (high performance computing) δίνουν τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μεταβάλουν τα σχέδιά τους ανάλογα με τις αλλαγές 

του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος ή τη συλλογή δεδομένων από τα 

υποκαταστήματα, τους πωλητές της ή το χρηματιστήριο (όγδοος κανόνας). Η 

αλλαγή των σχεδίων μοναδικό στόχο έχει την άμεση ανταπόκριση της επιχείρησης 

στις τρέχουσες ανάγκες.

Οι επιχειρήσεις που έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να εκμεταλλεύονται τις 

δυνατότητες της Πληροφοριακής Τεχνολογίας είναι αυτές που θα μπορέσουν να 

επιτύχουν τον ανασχεδιασμό και να απολαμβάνουν ένα συνεχώς αυξανόμενο 

πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές του. Όμως θα πρέπει να σημειωθεί η 

δυναμικότητα του παράγοντα τεχνολογία. Η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των 

πληροφοριακών συστημάτων απαιτεί μία συνεχή επανεκτίμηση του συστήματος της 

επιχείρησης και προσαρμογή στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Ωστόσο είναι αδύνατη 

η εξερεύνηση των ευκαιριών που παρέχει η τεχνολογία σε καθημερινή βάση και όπως 

αναφέρει ο Hammer και ο Champy : “ Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να διαβάζουν για 

τη νέα τεχνολογία σήμερα και να την εφαρμόζουν την επόμενη ημέρα. Απαιτείται 

χρόνος για να κατανοηθεί η σπουδαιότητα των νέων εφαρμογών, να μελετηθούν οι 

μελλοντικές χρήσεις της, να μεταδοθούν αυτές οι χρησιμότητες μέσα στην επιχείρηση 

και στη συνέχεια σχεδιαστεί η αλλαγή”. Η Πληροφοριακή Τεχνολογία δεν είναι 

αυτοσκοπός, αλλά μέσο για να επιτευχθεί μία καλύτερη ανταγωνιστική θέση της 

επιχείρησης.

5.5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του ανασχεδισμού εμφανίζονται πολλά προβλήματα. 

Προβλήματα που εμποδίζουν τη σωστή υλοποίησή του και σχετίζονται με τα βασικά 

βήματα της διαδικασίας (Διάγραμμα9 5.2).

9 «IT- Business Innovation», Dr. Matthias Schumann, Thommas Hoch. Proceedings of the 3rd Conference on 
Information Systems, Athens 1995.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΗΣ

“>

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

_

>

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

)

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑ
ΣΜΟΣ
ΤΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

)

ΠΡΟΣΑΡ
ΜΟΓΗ ΤΗΣ

)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
_

Επιλογή λάθους Ελλιπής στόχοι Παραμονή στις Βραχυπρόθεσμοι Έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων 

διαδικασίας λεπτομέρειες της στόχοι πόρων
παρούσας κατάστασης Αντίσταση στην αλλαγή

Μη επαρκής χρήση των Π.Σ. +·
Μη επαρκής υλοποίηση των νέων διαδικασιών 

λόγω της μη σωστής χρήσης των Π.Σ.

Οι ικανότητες της επιχείρησης για την αλλαγή δεν λαμβάνονται υπόψη____

Διάγραμμα 5.2 Προβλήματα στη διαδικασία ανασχεδιασμού

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της διαδικασίας μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα

λάθη που συμβαίνουν όπως :

• Λάθος επιλογή διαδικασιών προς ανασχεδιασμό. Εάν ο ανασχεδιασμός δεν 

προσανατολίζεται στις βασικές (core) στρατηγικής σημασίας διαδικασίες που 

προσθέτουν αξία στον πελάτη, δεν είναι εφικτές οι βελτιώσεις που είχαν τεθεί ως 

στόχος.

• Οι διαδικασίες καθορίζονται σε στενά όρια, για παράδειγμα μόνο μέσα σε 

λειτουργικά περιθώρια και έτσι δεν περιλαμβάνουν όλα τα στάδια που είναι 

σχετικά.

• Μη σωστός ή ολοκληρωμένος καθορισμός στόχων. Γεγονός που οδηγεί σε μη 

ολοκληρωμένη σχεδίασμά της όλης διαδικασίας. Εάν οι στόχοι δεν είναι μετρήσιμοι 

και δεν συνδέονται με την προσπάθεια αύξησης της αξίας για τον πελάτη, η μείωση 

του κόστους καταλήγει να είναι το κύριο αντικείμενο, ανεξάρτητα από τις ανάγκες 

της επιχείρησης.

• Μετά τον αναλυτικό καθορισμό της παρούσας κατάστασης, τα άτομα δεν μπορούν 

να ξεφύγουν απ’ αυτήν και να επιτύχουν δραματικές βελτιώσεις προχωρώντας 

στον ανασχεδιασμό.
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• Ο ανασχεδιασμός πολλές φορές εκλαμβάνεται ως ένα βραχυπρόθεσμο 

πρόγραμμα για μακροχρόνιες βελτιώσεις, ακριβώς το αντίθετο δηλαδή από ότι 

είναι στην πραγματικότητα.

• Προγραμματισμός για μεγαλεπίβολες αλλαγές, χωρίς να υπάρχουν κατάλληλες 

ικανότητες εκ μέρους της επιχείρησης.

• Ακατάλληλη χρήση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας. Είτε οι δυνατότητές της 

παραμερίζονται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της διαδικασίας, είτε, σ’αντίθεση, 

χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία χωρίς τα άτομα να συλλογιστούν πώς αυτή θα 

συμβάλλει στην αύξηση της αξίας για τον πελάτη.

Πολλές φορές ο ανασχεδιασμός αποτυγχάνει κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, 

επειδή τα διευθυντικά στελέχη πιστεύουν ότι ο ανασχεδιασμός έχει επιτευχθεί με τον 

σχεδίασμά του και μόνο. Ωστόσο, το πιο δύσκολο μέρος είναι η υλοποίηση. Στο 

στάδιο αυτό δυσκολίες όπως η αντίσταση των ατόμων προς την αλλαγή ή η έλλειψη 

κατάλληλων πόρων οδηγούν την επιχείρηση στον παλιό τρόπο σκέψης και εκτέλεσης 

των εργασιών.
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6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην ενότητα αυτή αρχικά γίνεται ένας διαχωρισμός ανάμεσα στις μεθόδους 

βελτίωσης μίας επιχειρηματικής διαδικασίας, που βασίζονται στην Πληροφοριακή 

Τεχνολογία (IT-related) και σ’ αυτές που βασίζονται στη διοίκηση (Business-related). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται περιληπτικά η σχέση του Ανασχεδιασμού με άλλες 

προσεγγίσεις βασισμένες σε διαδικασίες (Process - based approaches), καθώς και με 

άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality 

Management) και η Συνεχής Βελτίωση (Continuous Improvement).

6.2 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (Process- based approaches)

Η έννοια της εξέτασης των διαδικασιών δεν είναι κάτι καινούριο. Ιδιαίτερα στο 

περιβάλλον της Πληροφοριακής Τεχνολογίας οι διαδικασίες ήταν το στοιχείο κλειδί για 

τις αναλύσεις μέχρι τη δεκαετία του 1960 με τον σχεδίασμά των επιχειρηματικών 

συστημάτων (Business Systems Planning - BSP) της IBM (εταιρία HA'). Για το λόγο 

αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαχωρίσουμε τον ανασχεδιασμό από τις άλλες 

μεθόδους βελτίωσης που βασίζονται στις διαδικασίες της επιχείρησης. Ο κύριος 

διαχωρισμός γίνεται ανάμεσα στις μεθόδους που βασίζονται στην Πληροφορική 

Τεχνολογία (IT-related) και σ' αυτές που βασίζονται στη διοίκηση (business-related) 

(Διάγραμμα10 6.1).

Οι πρώτες (IT - related), εξετάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες για να 

αναγνωρίσουν τις απαιτήσεις για Πληροφοριακά Συστήματα με βάση τους ΗΑΛ Δυο 

δυνατότητες υπάρχουν : είτε αυτές οι μέθοδοι λαμβάνουν τη δομή της επιχείρησης ως 

δεδομένη και προσανατολίζονται στη μείωση των υπεράριθμων δεδομένων (data) και 

στη βελτίωση την διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών, είτε προσαρμόζουν την 

επιχείρηση στις ανάγκες του συστήματος. Ωστόσο και οι δύο περιπτώσεις 

παρουσιάζουν έλλειψη στα εργαλεία για την αμοιβαία προσαρμογή επιχείρησης και 

συστημάτων για τη μεγιστοποίηση του κέρδους της επιχείρησης.

10 «IT- Business Innovation», Dr. Matthias Schumann, Thommas Hoch. Proceedings of the 3rd Conference on 
Information Systems, Athens 1995.
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Η άλλη ομάδα χωρίζεται επίσης σε δύο κατηγορίες : Στους αναλυτικούς μηχανισμούς 

(analytical instruments) στα προγράμματα αλλαγής (change programmes). Η πρώτη 

ομάδα περιλαμβάνει μεθόδους που επιτρέπουν την ανάλυση της ροής των 

διαδικασιών της παρούσας κατάστασης και βοηθούν τη βελτίωση τους. Στη δεύτερη 

ομάδα υπάρχουν δύο κριτήρια κοινά για όλες τι μεθόδους, οι περιορισμοί (scope) και 

η δυνατότητα βελτίωσης. Πολλές φορές σύμφωνα με τις μεθόδους που ανήκουν στην 

ομάδα αυτή η οργανωσιακή δομή παραμένει η ίδια ή γίνονται περιορισμένες αλλαγές 

(π.χ. Συνεχής Βελτίωση). Σε σύγκριση με τον ανασχεδιασμό τα όρια του Business 

invention είναι πιο ελαστικά.

IT Related

— Information Engineering

__  Business System Planning

__  Strategic Value Analysis

__ Customer Resource Life Cycle

Process-based

improvement

methods

___Analytical

Instruments

—Activity based Costing 

— Process Value Analysis

Business Related

Operations research

Change Program»

Business Process 

Improvement 
B.P.R.

— Business Invention

Διάγραμμα 6.1 Διαχωρισμός των διαφόρων μεθόδων βελτιώσεων
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6.3 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (B.P.R.) - 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

Πολύ συχνά ο ανασχεδιασμός συγχέεται με τα προγράμματα συνεχούς βελτίωσης 

που χρησιμοποιούν οι εταιρίες για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Παρόλο που 

η συνεχής βελτίωση μπορεί να θεωρηθεί μέρος του ανασχεδιασμού, ο τελευταίος είναι 

πιο δραστικό μέτρο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Έχουν πολλά κοινά στοιχεία, 

όπως η έμφαση που δίνεται και με τις δύο μεθόδους στην ικανοποίηση των αναγκών 

των πελατών, η χρησιμοποίηση ομάδων εργασίας, η μέτρηση της αποδοτικότητας, η 

δυνατότητα λήψης αποφάσεων από όλα τα στρώματα της επιχείρησης. Ωστόσο 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές (Πίνακας 6.1). Ο ανασχεδιασμός προσανατολίζεται σε 

μεγάλες, cross-functional διαδικασίες και σ’ ολόκληρα επιχειρηματικά συστήματα, με 

αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να ξεκινήσει ή να συνεχιστεί από τα κατώτερα ή 

μεσαία στελέχη, χωρίς τη δυναμική παρουσία των ανώτερων. Καθοδηγείται από την 

κορυφή της ιεραρχίας, από ένα άτομο που πιστεύει στον ανασχεδιασμό, στη 

σημαντικότητά του, στα αποτελέσματα που θα επιφέρει και το οποίο θα μπορέσει να 

επωμιστεί το κόστος του.

Συνεχής βελτίωση Ανασχεδιασμός
Area - Έκταση Διάχυτη (Pervasive) Συγκεντρωμένη (Focused)

Εύρος Μικρές διαδικασίες Μεγάλες διαδικασίες

Βάθος Υπάρχουσες επιχειρησιακές διαδικασίες Ολόκληρο το σύστημα της επιχείρησης

Αποτέλεσμα Τρόπος εργασίας Disruptive

Στόχοι Μικρή αύξηση (5-20%) Υπερβολική (τουλάχιστο 50%)

Ηγεσία Ενδυνάμωση / υποστήριξη Συνεργασία / συμμετοχή / κατεύθυνση

Magnitude (σημασία) Εξελικτική Επαναστατική

Μεθοδολογία Λεπτομερής ανάλυση Συνεχής σχεδιασμός και έλεγχος

Μορφή Περίπλοκη και ακριβής Απλή και ασαφής

Ύφος Βελτίωση υπαρχουσών διαδικασιών Ολική επανασχεδίαση γύρω από τα 

αποτελέσματα

Προϋποθέσεις Υγιής διαδικασία Διαδικασία με ατέλειες

Τεχνική Ανίχνευση για την εύρεση των αιτιών Αποφυγή κανόνων και παραδειγμάτων

Τ εχνολογία Βιομηχανική μηχανική Καινοτομίες - αλλαγή τρόπου διοίκησης

Θέμα - Σκοπός Εξάλειψη υπολειμμάτων / αποκλίσεων Βασικός παράγοντας- ενδυναμωτή

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 Διαφορές ανασχεδιασμού και συνεχούς βελτίωσης
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6.4 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (B.P.R.) ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (T.Q.M.)

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1980 η έννοια της ολικής ποιότητας εμφανίστηκε και 

διαδόθηκε σε πολλές επιχειρήσεις. Η διοίκηση ολικής ποιότητας και ο ανασχεδιασμός 

έχουν πολλά κοινά σημεία καθώς και οι δύο προσεγγίσεις εστιάζονται στις ανάγκες 

των πελατών και στις διαδικασίες για την ικανοποίησή τους, ωστόσο διαφέρουν 

σημαντικά στα βήματα της διαδικασίας που ακολουθούν για την αλλαγή και βελτίωση 

όπως επίσης και στα μέσα επίτευξης της αλλαγής.

Ο ανασχεδιασμός έχει ως στόχο την επίτευξη σημαντικών και άμεσων αλλαγών 

αντικαθιστώντας τις παλιές διαδικασίες με νέες, ενώ η διοίκηση ολικής ποιότητας 

(όπως και άλλες προσεγγίσεις) βελτιώνουν τις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες.

Ωστόσο η μία διαδικασία δεν αναιρεί την άλλη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

συμπληρωματικές έννοιες με σκοπό την επίτευξη βελτιώσεων βασισμένων σε 

ραγδαίες διαδικασίες αλλαγής όπως και σε σταθερή βελτίωση των νέων διαδικασιών. 

Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις συγκεντρώνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Επίπεδο αλλαγής Incremental Δραστικές

Σημείο έναρξης Υπάρχουσα διαδικασία Από το μηδέν

Συχνότητα αλλαγών Μία φορά / Συνεχώς Αποκλειστικά μόνο μία φορά

Χρονική διάρκεια Μικρή Μεγάλη

Συμμετοχή Υψηλά προς χαμηλά
επίπεδα ιεραρχίας

Χαμηλά προς υψηλά
επίπεδα ιεραρχίας

Οπτική Στενή, functional Ευρεία, cross functional

Κίνδυνος Μέσος Υψηλός

Βασικός παράγοντας Στατιστικός έλεγχος Πληροφοριακή Τεχνολογία

Πίνακας 6.2 Διαφορές ανάμεσα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τον Ανασχεδιασμό
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Η επιβίωση των επιχειρήσεων στο σύγχρονο δυναμικό περιβάλλον απαιτεί ισχυρή 

διοικητική ηγεσία, εντατική εστίαση στους πελάτες και τις ανάγκες τους, καθώς και 

σωστή σχεδίαση και εκτέλεση διαδικασιών. Ο ανασχεδιασμός είναι ένα από τα μέσα 

με τα οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για την 

επιτυχία. Ο ανασχεδιασμός μιας επιχειρηματικής διαδικασίας δεν προσφέρει κάποια 

γρήγορη, απλή και ανώδυνη επιδιόρθωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μία 

επιχείρηση. Αντίθετα, απαιτεί δύσκολη και επίπονη εργασία από όλα τα μέλη της 

επιχείρησης, αλλαγή του τρόπου σκέψης και εκτέλεσης των εργασιών. Σοβαρές 

ανασχεδιαστικές προσπάθειες δεν γίνονται στις αίθουσες συνεδριάσεων των 

διευθυντικών στελεχών, αλλά στην αρένα της εργασίας.

Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τη σωστή και επιτυχή εφαρμογή του 

ανασχεδιασμού αφορούν στην επιχειρησιακή στρατηγική, τη δομή, την κουλτούρα και 

στους ρόλους των εργαζομένων. Για το σχεδίασμά, την υλοποίηση και την 

ενδυνάμωση των νέων στρατηγικών, που προτείνονται με τον ανασχεδιασμό, είναι 

απαραίτητη η χρησιμοποίηση των νέων εφαρμογών της Πληροφοριακής Τεχνολογίας, 

ως μέσο για την καλύτερη ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης.

Ο ανασχεδιασμός ως μέθοδος έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι η 

καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη -εξαιτίας της μείωση του χρόνου εκτέλεσης των 

διαδικασιών-, που είναι και ο βασικότερος στόχος κάθε επιχείρησης. Έτσι ένα άτομο 

που κάνει μία αίτηση χρηματοδότησης σε ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και περίμενε 

δύο με τρεις εβδομάδες για να εγκριθεί ή όχι η αίτησή του, σε μία ανασχεδιασμένη 

επιχείρηση απαιτούνται μόνο μερικές ώρες (IBM Πιστωτική). Επιπλέον η επιχείρηση 

γνωρίζει ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγκεκριμένη αίτηση.

Μία ακόμη θετική απόρροια του ανασχεδιασμού είναι η μείωση του κόστους και του 

χρόνου εκτέλεσης των εργασιών που προέρχονται από την αποτελεσματικότερη 

οργάνωση της εργασίας.

Η χρήση του Just in Time (JIT) ως μεθόδου διοίκησης για τη διατήρηση μικρού 

αποθέματος, είναι ένα ακόμη επίτευγμα των επιχειρήσεων που κάνουν 

ανασχεδιασμό. To JIT αναφέρεται σε τεχνικές ελέγχου των αποθεμάτων της 

επιχείρησης. Σε εξιδανικευμένες περιπτώσεις το απόθεμα είναι μηδενικό. Οι 

προμηθευτές και οι επιχειρήσεις παράγουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών 

κάθε στιγμή. Είναι γνωστό ότι το κόστος των αποθεμάτων είναι πολύ μεγάλο. Οι
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ανασχεδιασμένες επιχειρήσεις παράγουν προϊόντα που ζητούν οι πελάτες τους, 

καθώς βρίσκονται σε συνεχή άμεση επαφή μαζί τους. Με τη βοήθεια επιπλέον των 

προμηθευτών, οι οποίοι ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις της επιχείρησης, 

καταφέρνουν να παράγουν γρήγορα τα νέα προϊόντα και δεν έχουν την ανάγκη 

αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων, που πολλές φορές σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα θεωρούνται περασμένης τεχνολογίας (π.χ. Motorola). Με τον τρόπο αυτό 

μειώνονται : α) οι ανάγκες για επιπλέον πόρους β) οι καθυστερήσεις και γ) τα λάθη 

(ελαττωματικά), που αυξάνουν το κόστος της επιχείρησης.

Όσον αφορά στους εργαζομένους της επιχείρησης, μετά τον επιτυχημένο 

ανασχεδιασμό αυξάνεται η επίδοση και απόδοσή τους. Η εργασία που κάνουν είναι 

πιο ολοκληρωμένη, γεγονός που τους δίνει την ηθική ικανοποίηση ότι συμμετέχουν 

στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Παίρνουν μέρος τόσο στο σχεδίασμά των προϊόντων 

όσο και στη λήψη αποφάσεων.

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα στη διαδικασία ανασχεδιασμού, όπως 

το υψηλό κόστος της διαδικασίας. Η επανασχεδίαση της διαδικασίας, η καταγραφή 

των δεδομένων και η εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις απαιτούν χρόνο και σημαντική απώλεια 

κεφαλαίου. Ο εξοπλισμός των επιχειρήσεων με νέα συστήματα Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών είναι απαραίτητος. Πολλές φορές η βελτίωση του τρόπου εκτέλεσης των 

εργασιών μέσα στην επιχείρηση, την οδηγεί σε μειώσεις του προσωπικού της.

Τα στελέχη διοίκησης (managers) ξεκινούν εκτενείς αλλαγές στις οικονομικές εκθέσεις, 

στις σχέσεις με τους προμηθευτές, στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών, 

διαδικασίες που απαιτούν και χρόνο και κεφάλαιο. Εξίσου σημαντική είναι η αποστολή 

των ανώτερων στελεχών διοίκησης (top managers), οι οποίοι πρέπει να 

παραλληλίσουν τους στόχους της επιχείρησης με τους στόχους του ανασχεδιασμού, 

καθήκον πιο πολύπλοκο απ’ ότι φαίνεται στην αρχή. Τα παραπάνω προβλήματα 

μπορούν να εξηγήσουν ίσως το μεγάλο ποσοστό (50%-70%) αποτυχιών των 

επιχειρήσεων που προσπαθούν να κάνουν ανασχεδιασμό.

Ο ανασχεδιασμός πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι αποτελεί μία δοκιμασμένη και 

αναγνωρισμένης αποτελεσματικότητας επιστημονική πρόταση προς την επιχείρηση 

που θέλει να διατηρήσει και να διευρύνει τους επεκτατικούς της ορίζοντες. Ωστόσο, 

υπάρχει αβεβαιότητα σε κάποιο βαθμό, όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιφέρει. 

Η αβεβαιότητα όμως αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την
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αναβολή του. Οι επιχειρήσεις συνεχώς θα αναζητούν μέγιστες βελτιώσεις στον τρόπο 

με τον οποίο εργάζονται. Νέα επιτεύγματα στον τομέα της τεχνολογίας και στις 

τεχνικές διοίκησης ωθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Οι 

επιχειρήσεις-ηγέτες σε πολλούς κλάδους έχουν επιτυχώς εφαρμόσει τον 

ανασχεδιασμό μίας από τις βασικότερες διαδικασίες τους. Γεγονός που δημιουργεί 

την ανταγωνιστική αναγκαιότητα και στις υπόλοιπες να αναρωτηθούν για τη νέα αυτή 

ριζοσπαστική μέθοδο σημαντικών βελτιώσεων.

Αναμφισβήτητα, η διερεύνηση του ανασχεδιασμού είναι ένα θέμα με πολλές 

προεκτάσεις. Στην παρούσα εργασία έχει γίνει μία προσπάθεια κάλυψης των 

σημαντικότερων στοιχείων που αφορούν τον ανασχεδιασμό. Ζητήματα όπως τυχόν 

επιπτώσεις του ανασχεδιασμού στην οικονομία, επιδράσεις της ισοπέδωσης της 

ιεραρχίας της επιχείρησης, ή επιλογή της κατάλληλης χρονικής περιόδου για να 

αρχίσει η ανασχεδιαστική προσπάθεια είναι ζητήματα που ξεφεύγουν από το πεδίο 

μίας μόνο εργασίας.
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1° ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ “IBM ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ”11

Η εταιρία IBM Πιστωτική (θυγατρική της IBM) ασχολείται με τη χρηματοδότηση των 

υπολογιστών, του λογισμικού και των υπηρεσιών που πουλάει η εταιρία IBM. Στην 

αρχή η διαδικασία συναλλαγής για τη συμπλήρωση μίας αίτησης χρηματοδότησης 

ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία που διαρκούσε από έξι ημέρες έως και δύο 

εβδομάδες. Η αίτηση μεταφερόταν σε διάφορα τμήματα (τμήμα πιστώσεων, 

επιχειρησιακών πρακτικών, κοστολόγησης, γραμματεία, διεύθυνση), προκειμένου να 

ελεγχθεί η αξιοπιστία του πελάτη, οι διάφοροι όροι της χρηματοδότησης, οι τυχόν 

αλλαγές στο τυπικό συμφωνητικό κ.α.. Στο διάστημα αυτών των ημερών κανείς δεν 

γνώριζε σε ποιο στάδιο βρισκόταν η συγκεκριμένη αίτηση.

Το πρόβλημα της εταιρίας, δηλαδή η συνολική διαδικασία παροχής πιστώσεων, 

λύθηκε με την παρέμβαση δύο ανώτερων στελεχών και τον ανασχεδιασμό ουσιαστικά 

της διαδικασίας συμπλήρωσης της αίτησης. Το συνολικό χρονικό διάστημα που 

χρειαζόταν για να συμπληρωθεί η αίτηση, εάν κάποιος την μετέφερε από γραφείο σε 

γραφείο και συμπληρωνόταν αμέσως, ήταν μιάμιση ώρα. Ο υπόλοιπος χρόνος (έως 

τις δύο εβδομάδες πολλές φορές) καταναλωνόταν με τις μεταβιβάσεις από γραφείο σε 

γραφείο. Η IBM Πιστωτική στην προσπάθεια ανασχεδιασμού της διαδικασίας 

συμπλήρωσης της αίτησης, αντικατέστησε τους ειδικούς κοστολόγους, ελεγκτές 

αξιοπιστίας κ.λ.π. με άτομα γενικών καθηκόντων. Ένα άτομο, που ονομάζεται 

“διαμορφωτής συμφωνίας” χειρίζεται ολόκληρη την αίτηση. Εγκαταστάθηκε ένα νέο 

σύστημα υπολογιστών για την υποστήριξη των ατόμων αυτών, απ’ όπου θα 

μπορούσαν να λαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για τη συμπλήρωση 

της αίτησης. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας κατά 90% και εκατονταπλασίασε την παραγωγικότητά της.

" «Reengineering the corporation», Michael Hammer & James Champy, 1993
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2° ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ “ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ”12

Μία από τις λίγες, κατά κοινή ομολογία, επιχειρήσεις που επιχειρούν ανασχεδιασμό 

στον ελλαδικό χώρο είναι η ασφαλιστική εταιρία “Ασπίς Πρόνοια”. Οι προσπάθειες 

ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1996. Οπως αναφέρει και ο Γενικός Διευθυντής και 

Πρόεδρος της ομάδας εργασίας Κος Κων. Καρατζάς, “την απόφαση για την εφαρμογή 

του ανασχεδιασμού υπαγόρευσαν στη Διοίκηση της εταιρίας οι εξελίξεις στην 

ασφαλιστική αγορά και η διαμόρφωση ενός εντεινόμενου ανταγωνιστικού κλίματος, 

που υποχρεώνουν σε ταχύτατη βελτίωση τη λειτουργικότητα και παραγωγικότητα των 

τμημάτων και υπηρεσιών των ασφαλιστικών εταιριών”. Η ασφαλιστική εταιρία καλείται 

να εντοπίσει ποιες διαδικασίες της δεν είναι πλέον αρκετά ανταγωνιστικές με βάση τις 

σύγχρονες αντιλήψεις για τις ανάγκες του πελάτη. Κριτήριο για την απόφαση αυτή 

είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να έρχεται σε επαφή 

με πολλές υπηρεσίες.

Η «Ασπίς Πρόνοια», σύμφωνα με τον Κο Σπανό, Διευθυντή Marketing της εταιρίας 

έθεσε τις παρακάτω ερωτήσεις :

V Τι πιστεύουν οι πελάτες για τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση ;

V Βρίσκεται η επιχείρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο όσον αφορά στη σύγχρονη 

τεχνολογία;

V Σε τι υπερέχει η επιχείρηση από τον ανταγωνισμό;

V Ποιες είναι οι ευκαιρίες ή οι απειλές που παρουσιάζονται στον ορίζοντα για την 

ανάπτυξη του Ομίλου;

V Είναι σε θέση η επιχείρηση να πετύχει και να στηρίξει κάποιες ριζικές αλλαγές στον 

τρόπο λειτουργίας;

V Οι πελάτες θα ωφεληθούν από τις αλλαγές αυτές και, κατ’ επέκταση, θα γίνουν οι 

σχέσεις μαζί τους περισσότερο σταθερές;

Οι απόψεις των πελατών για το επίπεδο υπηρεσιών της “Ασπίς Πρόνοια” , 

διερευνώνται με κατάλληλα ερωτηματολόγια. Τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα 

της έρευνας θα οδηγήσουν στην περιγραφή και ιεράρχηση των αιτίων που μπορούν 

να καθυστερήσουν ή να προσκολλήσουν τη σταδιακή άνοδο του Ομίλου. Τα αίτια 

αυτά, σύμφωνα με τον Κο Σπανό, αναζητούνται σε χώρους όπως :

* κριτήρια επιλογής, ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου πωλήσεων,

12 «ΑΣΠΙΔΑ» Αντ. Σπανός : «Ο ανασχεδιασμός στις σύγχρονες Ασφαλιστικές Εταιρίες», Μ. Μέλλιου : «Το 
Reengineering απάντηση στις Προκλήσεις του αύριο» Τεύχος 54, Οκτώβριος 1996
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* διαδικασίες λειτουργίας κεντρικών υπηρεσιών

* μέθοδοι και συστήματα επικοινωνίας με τους πελάτες, το δίκτυο και τις θυγατρικές 

εταιρίες,

* σύνθεση και σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου.

“Τα επόμενα βήματα της προσπάθειας επικεντρώνονται στη χάραξη Οράματος και 

Στρατηγικής στον προγραμματισμό προώθησης στην αγορά, στη βελτίωση του 

συστήματος διοίκησης και στην ορθολογικοποίηση του δικτύου πωλήσεων” αναφέρει 

η Κα Μαρίζα Μέλλιου, Change Management Consultant, της εταιρίας συμβούλων 

επιχειρήσεων “Deloitte & Touche”, που συνεργάζεται με την “Ασπίς Πρόνοια”.
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