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Περίληψη 

H Τεχνολογική Επανάσταση που επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες άλλαξε 

ριζικά τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, επέφερε παράλληλα και µια σειρά αλλαγών που 

επηρέασε βαθιά και τις επιχειρήσεις. Οι αλλαγές αυτές µπορούν να αποτελέσουν 

σηµαντικό όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων που θέλουν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις ενός νέου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχώς µεταβαλλόµενες 

συνθήκες, από αύξηση και εντατικοποίηση του ανταγωνισµού κ.τ.λ. Για να µπορέσει όµως 

να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις η κάθε επιχείρηση έπρεπε να εξελίξει 

τεχνολογικά τους τρόπους λειτουργίας της, όσον αφορά το αντικείµενο της, αλλά και όχι 

µόνο. Ένα από τα κοµµάτια που έπρεπε να εξελίξει ήταν και η λειτουργικότητα της 

εµπορικής της διαχείρισης, και στα πλαίσια της οργάνωσης αλλά και της καθηµερινής 

λειτουργικής διαδικασίας. Μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες όλες οι επιχειρήσεις τηρούσαν 

την εµπορική τους διαχείριση χειρόγραφα. Αυτό βέβαια απαιτούσε πολύ χρόνο και 

προσπάθεια από αρκετούς υπαλλήλους, ενώ τα λάθη ήταν αναπόφευκτο φαινόµενο. 

Παραστατικά πώλησης εµπορευµάτων και αγοράς, Φ.Π.Α., τήρηση αποθήκης, εισπράξεις 

υπολοίπων πελατών και πληρωµές προµηθευτών, µηνιαίος τζίρος, λειτουργία της κουζίνας 

και της διαδικασίας παραγωγής, εσωλογιστική κοστολόγηση κ.ο.κ., είναι ορισµένα 

χαρακτηριστικά εµπορικής διαχείρισης που έπρεπε να τηρούνται χειρόγραφα και µε 

απόλυτη ακρίβεια, πράγµα πολύ δύσκολο. Σε πολλές περιπτώσεις, τα εστιατόρια δεν είχαν 

καν την δυνατότητα να τα τηρούν όλα αυτά, ενώ ακόµη κι αν τα τηρούσαν ήταν δύσκολο 

να έχουν συγκεντρωτικά αποτελέσµατα προκειµένου να βλέπουν την κίνηση της 

επιχείρησης και πόσο πετυχηµένη ήταν αυτή, περίοδο µε περίοδο. Η αντιµετώπιση όλων 

αυτών των προβληµάτων ήταν η αυτοµατοποίηση τους, µέσα από τους υπολογιστές και τις 

εφαρµογές εµπορικής διαχείρισης. Οι εφαρµογές αυτές έλυσαν τα χέρια των επιχειρήσεων, 

δίνοντας τους ταχύτερα, ασφαλέστερα και πιο αξιόπιστα όλα τα αποτελέσµατα που θέλουν 

και µε πολύ λιγότερα εργατικά χέρια, καθώς όλη την εργασία υλοποίησης µιας εµπορικής 

συναλλαγής και τα αποτελέσµατά της, την κάνει πια η εµπορική εφαρµογή. Στον χώρο της 

εστίασης επίσης, η διαδικασία της απλοποιηµένης διαχείρισης µέσα από touch screen 

οθόνες, συνετέλεσε στην χρήση και λειτουργία των συστηµάτων αυτών και από χρήστες οι 

οποίοι δεν χρειάζονται κανένα υπόβαθρο χρήσης των νέων τεχνολογιών. 
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Abstract 

The technological revolution which prevailed the last  decades  utterly changed people’s 

way of living  and at the same time brought about a  number of changes  that deeply 

affected   businesses.  These changes can positively affect  businesses in a drastic way. 

These businesses want to meet the requirements of a new environment characterized by 

constant  changing conditions of growth and intensifying competition, etc.  In order for  the 

business to be able to meet  these requirements  it had  to technologically develop its way 

of functioning, concerning  its object. One of the aspects that demanded development was 

also the functionality of the commercial management, both in the context of  management 

and its daily functional process . Up until some decades ago  all businesses kept their 

commercial management in manuscripts. However , this  required a great deal of  the 

employee’s time as well as  effort while mistakes were inevitable. Documentation of 

market selling goods, VAT, compliance records, customer account balances ,suppliers 

receipts , monthly sales , the way the kitchen operates  and its  process of production , 

inner cost analysis etc., are some characteristics of commercial management that had  to be 

kept in manuscripts with absolute precision.  

In many cases,  restaurants did not have the option to keep such records  and even if they 

did it was difficult for the company to keep track of its progress from period to period. The 

tackling of these problems were also in a sense their automation both  through the 

application of computers and business management. Providing faster, safer and more 

reliable results these applications were the resolution to many  enterprises thus requiring  

fewer employees for the  

 the implementation work of a transaction and its results. In the  Food & Beverage  area 

,the process of simplified management through means of touch screen monitors, has 

contributed to the use and operation of these systems by users who do not need any 

background  in new technologies. 
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Κεφάλαιο 1ο – Πληροφοριακά Συστήµατα 

1.0 Εισαγωγή 

Οι περισσότεροι αν όχι όλοι οι οργανισµοί είναι σήµερα δέσµιοι των 

πληροφοριακών συστηµάτων καθώς η λειτουργία τους και η ύπαρξη τους είναι 

εξαρτηµένη από το Πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιούν. Στις ΗΠΑ οι επενδύσεις 

σε Πληροφοριακή Τεχνολογία – Information Technology ξεπερνούν τα 1,8 τρις δολάρια 

και είναι γεγονός πως η βιοµηχανία της Πληροφορικής είναι η ταχύτερα αναπτυσσόµενη 

παγκοσµίως. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που έκαναν επιτακτική τη χρήση 

πληροφοριακών συστηµάτων είναι: Η παγκοσµιοποίηση, η άνοδος της οικονοµίας της 

πληροφορίας, ο µετασχηµατισµός της επιχείρησης και η εµφάνιση της ψηφιακής 

επιχείρησης. Πλέον η οικονοµία παύει να βασίζεται στην βιοµηχανία και βασίζεται στη 

γνώση και στην πληροφορία. Στη νέα ψηφιακή επιχείρηση οι βασικές λειτουργίες αλλά 

και οι σχέσεις της γίνονται και ελέγχονται ψηφιακά. Στις ψηφιακές επιχειρήσεις οι 

τεχνολογίες πληροφορικής δεν είναι απλά βοηθητικές αλλά αποτελούν τη βάση για τη 

λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. 

 

Ιστορία των Πληροφοριακών Συστηµάτων  

Η µελέτη των πληροφοριακών συστηµάτων, προέρχεται από τη sub-discipline της 

επιστήµης των υπολογιστών, είναι µία προσπάθεια να γίνει κατανοητή και να οργανωθεί 

ορθολογικά η διαχείριση της τεχνολογίας µέσα στις οργανώσεις. Έχει ωριµάσει σε ένα 

σηµαντικό τοµέα της διαχείρισης που αυξανόµενα υπογραµµίζεται ως ένας πολύ 

σηµαντικός τοµέας των διοικητικών επιστηµών και διδάσκεται σε όλα τα σηµαντικά 

πανεπιστήµια και επιχειρησιακά σχολεία του κόσµου. Στις µέρες µας, οι πληροφορίες και 

η τεχνολογία πληροφοριών έχουν γίνει ο πέµπτος σηµαντικός πόρος που πρέπει να 

διαθέτουν οι ανώτεροι υπάλληλοι για τη διαµόρφωση µίας οργάνωσης, παράλληλα µε τους 

ανθρώπους, τα χρήµατα, το υλικό και τις µηχανές. Πολλές επιχειρήσεις έχουν 

δηµιουργήσει τη θέση του Chief Information Officer (CIO) δηλαδή του κύριου ανώτερου 

υπαλλήλου πληροφοριών που συµµετέχει στο εκτελεστικό συµβούλιο µαζί µε το Chief 

Executive Officer (CEO), τον Chief Financial Officer (CFO), το Chief Operating Officer 

(COO) και τον Chief Technical Officer (CTO). Ο CTO µπορεί επίσης να χρησιµεύσει και 

ως CIO, και αντίστροφα. 
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Εφαρµογές των Πληροφοριακών Συστηµάτων  

Τα συστήµατα πληροφοριών εξετάζουν την ανάπτυξη, τη χρήση και τη διαχείριση 

της υποδοµής µίας οργάνωσης. Στη µεταβιοµηχανική ηλικία των πληροφοριών, η εστίαση 

των επιχειρήσεων έχει µετατοπιστεί από το προϊόν στη γνώση. Οι ρυθµιστές της αγοράς 

σήµερα ανταγωνίζονται στη διαδικασία και την καινοτοµία παρά στο προϊόν. Δηλαδή η 

έµφαση έχει µετατοπιστεί από την ποιότητα και την ποσότητα παραγωγής, στην ίδια τη 

διαδικασία της παραγωγής και στις υπηρεσίες που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία της 

παραγωγής. Σήµερα λοιπόν το µεγαλύτερο ενεργητικό στοιχείο των επιχειρήσεων είναι οι 

πληροφορίες τους που αντιπροσωπεύονται από τους ανθρώπους, την εµπειρία, την 

τεχνογνωσία, τις καινοτοµίες (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, πνευµατικά δικαιώµατα, 

εµπορικά µυστικά). Ένας χειριστής της αγοράς πρέπει να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί 

και να έχει µία ισχυρή υποδοµή πληροφοριών, στην καρδιά της οποίας, βρίσκεται η 

υποδοµή της τεχνολογίας των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η µελέτη των συστηµάτων 

πληροφοριών, εστιάζει στο γιατί και στον τρόπο µε τον οποίο η τεχνολογία µπορεί να 

τεθεί στην καλύτερη χρήση για να εξυπηρετήσει τη ροή πληροφοριών µέσα σε µια 

οργάνωση. 

 

1.1 Ορισµός πληροφοριακών συστηµάτων 

Στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία συναντά κανείς ένα πλήθος ορισµών που έχουν 

δοθεί για τα πληροφοριακά συστήµατα. Ακολουθούν λοιπόν µερικοί από τους ορισµούς 

αυτούς:  

• Πληροφοριακά σύστηµα είναι ένα σύνολο διασυνδεδεµένων συνιστωσών οι οποίες 

συλλέγουν (collect, retrieve), επεξεργάζονται (process), αποθηκεύουν (store) και 

κατανέµουν (distribute) πληροφορίες (information) για την υποστήριξη του 

ελέγχου και της λήψης αποφάσεων σε έναν Οργανισµό/Επιχείρηση. [Ι. Βασιλείου].  

• Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα σύστηµα που παρέχει ιστορική, παρούσα και 

προβλεπόµενη πληροφόρηση για την επιχείρηση και το περιβάλλον της [Kroenke 

& Nolan].  

• Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα σύνολο οργανωµένων διαδικασιών που όταν 

εφαρµοστεί, παρέχει πληροφορίες για υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και του 

ελέγχου του οργανισµού [Lucas].  

• Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ανθρώπου-µηχανής για 

την παροχή πληροφοριών, που υποστηρίζει τις δραστηριότητες της διαχείρισης, 
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ανάλυσης και λήψης των αποφάσεων σε έναν οργανισµό. Το σύστηµα 

χρησιµοποιεί µηχανολογικό εξοπλισµό και λογικό, χειρογραφικές διαδικασίες, 

υποδείγµατα για ανάλυση, προγραµµατισµό, έλεγχο και λήψη αποφάσεων, καθώς 

επίσης και µία τράπεζα δεδοµένων [Davis & Olson].  

 

Από τους παραπάνω ορισµούς µπορεί να κατανοήσει κανείς πως εν ολίγοις το 

πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα επιχειρησιακό σύστηµα το οποίο επεξεργάζεται 

δεδοµένα από το περιβάλλον της επιχείρησης και έπειτα δίνει τις απαραίτητες για τη λήψη 

αποφάσεων πληροφορίες στη διοίκηση του οργανισµού. Πρέπει να δοθεί προσοχή στη 

συχνά λάθος χρήση του όρου πληροφοριακό σύστηµα καθώς υπάρχει µία συχνή σύγχυσή 

του µε τα βασισµένα σε υπολογιστή συστήµατα πληροφοριών. Για να καταφέρει να γίνει η 

διάκριση των δύο αυτών όρων πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα βασισµένα σε υπολογιστή 

συστήµατα πληροφοριών είναι ο τοµέας της µελέτης των τεχνολογιών των πληροφοριών 

(IT). 

 

 
Εικόνα 1-0-1: Βασικά στοιχεία πληροφοριακών συστηµάτων 
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1.2 Είδη Συστηµάτων Πληροφοριών 

 

Τα είδη των συστηµάτων πληροφοριών είναι τα ακόλουθα:  

 

Αιτιοκρατικά Συστήµατα  

Αιτιοκρατικά συστήµατα χαρακτηρίζονται αυτά που µας δίνουν βέβαιη πρόβλεψη 

γεγονότων και τα στοιχεία τους είναι σε αυστηρά καθορισµένη σχέση µεταξύ τους. Σε 

αιτιοκρατικό σύστηµα η κατάσταση του (S) σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή (t) είναι 

συνάρτηση του χρόνου (t) και της εισόδου (Ι) σε αυτό: S= f (t, I)  

Πιθανοσυστήµατα  

Τα πιθανοσυστήµατα παρέχουν αβέβαιη πρόβλεψη γεγονότων. Τα φυσικά και µικτά 

συστήµατα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία συστηµάτων.  

Κλειστά Συστήµατα  

Είναι τα συστήµατα τα οποία έρχονται σε επαφή µε το περιβάλλον τους µόνο µέσα από 

την τυπική διαδικασία εισόδου-εξόδου που τους εξασφαλίζει όµως µία σύντοµη χρονική 

διάρκεια ζωής.  

Ανοικτά Συστήµατα  

Τα συστήµατα αυτά έχουν άτυπη αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον τους και µε αυτό τον 

τρόπο προσαρµόζονται σε νέα δεδοµένα και απαιτήσεις εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον 

τρόπο µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία ανήκουν τα 

πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια της µελέτης.  

Ευσταθή Συστήµατα  

Είναι τα συστήµατα στων οποίων τις εκροές γίνεται τακτικώς έλεγχος.  

Συστήµατα Λειτουργικού Επιπέδου (operational level systems)  

Τα συστήµατα αυτά παρακολουθούν µόνο τις βασικές δραστηριότητες και συναλλαγές του 

οργανισµού.  

Συστήµατα Επιπέδου Γνώσης (knowledge level systems)  

Είναι συστήµατα πληροφοριών που υποστηρίζουν τις ανάγκες του εξειδικευµένου 

προσωπικού µιας επιχείρησης.  

Συστήµατα Διοικητικού Επιπέδου (management level systems)  

Είναι τα συστήµατα πληροφοριών που εξυπηρετούν την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη 

λήψη αποφάσεων και τις διοικητικές δραστηριότητες των µεσαίων στελεχών µιας 

επιχείρησης.  
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Συστήµατα Στρατηγικού Επιπέδου (strategic level systems)  

Είναι τα συστήµατα πληροφοριών που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες µακροπρόθεσµου 

προγραµµατισµού των ανώτερων στελεχών ενός οργανισµού. 

 
Εικόνα 1-0-2: Εφαρµογές Πληροφοριακών Συστηµάτων  

πηγή: Rosemann, K.H., Gable, G.G.: What is ERP?, Information System Fronters, Vol. 2, 2000., No. 2, page 78 
 

1.3 Τύποι πληροφοριακών συστηµάτων  

 

Η ταξινόµηση των πληροφοριακών συστηµάτων γίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

 

Συστήµατα Πληροφοριών Διοίκησης (MIS): Ένα πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης 

είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα χρήστη – µηχανής µε σκοπό την υποστήριξη των 

διοικητικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε 

έναν οργανισµό. Επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδοµένα µε αυτοµατοποιηµένο ή µη 

τρόπο και παρέχει πληροφορίες στα στελέχη του οργανισµού για τη λήψη δοµηµένων 

κυρίως αποφάσεων. Τα συστήµατα διοίκησης είναι επιχειρησιακά εργαλεία και αφορούν 

το management level (επίπεδο διοίκησης) του οργανισµού. Στόχος τους είναι η διατήρηση 

αρχείων και η επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων και η παραγωγή περιληπτικών 

αναφορών (summary reports) Χρήστες αυτών των πληροφοριακών συστηµάτων είναι τα 

µεσαία στελέχη, τα MIS λοιπόν αφορούν το διοικητικό επίπεδο του οργανισµού.  

 

Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών (TPS): Είναι πληροφοριακά συστήµατα που 

εξυπηρετούν τις συναλλαγές της επιχείρησης. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των 
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συστηµάτων είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να αντιµετωπίζουν δοµηµένες και 

επαναλαµβανόµενες διαδικασίες. Τα συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών εκτός από τη 

συλλογή και την επεξεργασία των δεδοµένων ενηµερώνουν αυτόµατα και τα αρχεία που 

διατηρούν τα αντίστοιχα κάθε φορά δεδοµένα και παράγουν εκτός των άλλων και τα 

αντίστοιχα έγγραφα της συναλλαγής. Τα TPS εξυπηρετούν το λειτουργικό επίπεδο του 

οργανισµού.  

 

Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS): Παρέχουν υποστήριξη περισσότερο 

στοχευµένη και εστιασµένη σε µία απόφαση από ότι ένα MIS. Είναι αυτά που βοηθούν τα 

διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης στην επίλυση κυρίως των ηµιδοµηµένων 

προβληµάτων. Ηµιδοµηµένα προβλήµατα είναι εκείνα των οποίων ένα µέρος µπορεί να 

προγραµµατισθεί/ δοµηθεί και να λυθεί από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα άλλο 

µέρος το οποίο δε µπορεί να προγραµµατισθεί και για το οποίο απαιτείται η ανθρώπινη 

παρέµβαση έτσι ώστε να επιλυθεί. Δηλαδή απαιτείται αλληλεπιδραστική επεξεργασία και 

το αποτέλεσµα αυτών είναι ανάλυση αποφάσεων. Τα DSS αφορούν το διοικητικό επίπεδο 

του οργανισµού.  

 

Συστήµατα Υποστήριξης Υψηλόβαθµων Στελεχών (ESS): Τα συστήµατα υποστήριξης 

υψηλόβαθµων στελεχών είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στις εταιρίες να µετατρέπουν τα 

δεδοµένα τους σε χρήσιµες αναφορές. Οι αναφορές που προκύπτουν χρησιµοποιούνται 

από τα διευθυντικά στελέχη που µε αυτό τον τρόπο έχουν γρήγορη πρόσβαση στις 

εκθέσεις που προέρχονται από όλα τα επίπεδα και τις υπηρεσίες της εταιρίας. Εκτός από 

τη γρήγορη πρόσβαση στα δεδοµένα των διαφόρων υπηρεσιών κάποια ESS παρέχουν 

επίσης εργαλεία ανάλυσης µε δυνατότητες πρόβλεψης µιας σειράς επιδόσεων 

αποτελεσµάτων χρόνου και αυτό το επιτυγχάνουν µε τη χρήση των στοιχείων που 

προκύπτουν από τις εκθέσεις των υπηρεσιών. Τα εργαλεία καθώς και τα αποτελέσµατα 

που θα εκτελεί το  ESS εξαρτώνται από τον προγραµµατιστή αλλά και από τον κλάδο για 

τον οποίο προορίζεται. Αρκετές εταιρίες προσφέρουν προσχεδιασµένα πακέτα ESS, ενώ 

άλλες προσφέρουν πακέτα που µπορούν να προσαρµοστούν στις ανάγκες της κάθε 

επιχείρησης.  
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Συστήµατα Γραφείου (Οffice Systems): Τα συστήµατα γραφείου είναι συστήµατα 

υπολογιστών όπως επεξεργαστές κειµένου, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και συστήµατα 

προγραµµατισµού, τα οποία έχουν σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας των 

υπαλλήλων γραφείου.  

 

Συστήµατα Γνώσης (Knowledge Work Systems, KWS): Συστήµατα πληροφοριών που 

βοηθάνε το εξειδικευµένο προσωπικό στη δηµιουργία και την αφοµοίωση νέας γνώσης 

στον οργανισµό. 

 

1.4 Διαχείριση ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων 

1.4.1 Ορισµός της έννοιας ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 

Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, είναι µια προσπάθεια δηµιουργίας 

ενός προϊόντος το οποίο διαχειρίζεται την πλειοψηφία των λειτουργιών µίας επιχείρησης. 

Αυτό που διαφοροποιεί τα συστήµατα αυτά, είναι το γεγονός ότι ενώνουν διάφορες 

συναρτήσεις ώστε να δηµιουργήσουν ένα µοναδικό, ενοποιηµένο σύστηµα και όχι µια 

οµάδα ξεχωριστών και αποµονωµένων εφαρµογών. Πρόκειται για λύση λογισµικού η 

οποία ολοκληρώνει διάφορες λειτουργίες σε µία εταιρία. Αν και κατά την εγκατάστασή 

του παραµετροποιείται για τις ανάγκες της κάθε εταιρίας, εντούτοις πρόκειται για έτοιµο 

πακέτο λογισµικού και δεν κατασκευάζεται από την αρχή για την εκάστοτε εταιρία. 

Άλλωστε, πολλές από τις διαδικασίες που καλύπτει ένα τέτοιο πακέτο είναι κοινές σε κάθε 

εταιρία (λ.χ. επεξεργασία παραγγελιών, τιµολόγηση, ισολόγηση κ.ά.). 

Τα συστήµατα αυτά είναι στρατηγικά εργαλεία που µπορεί να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να κερδίσουν ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Με την 

ενσωµάτωση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών και τη βελτιστοποίηση των 

διαθέσιµων πόρων, υποστηρίζει τη διαχείριση της επιχείρησης συνολικά και την εφαρµογή 

των βέλτιστων πρακτικών για κάθε επιχειρησιακή διαδικασία σε ολόκληρη την 

επιχείρηση. 

Στην ουσία, τέτοια συστήµατα υλοποιούν την έννοια του συνδυασµού πολλών 

τµηµάτων και των µοναδικών συστηµάτων τους καθώς και την έννοια της εκµετάλλευσης 

των χρησιµοποιούµενων µεθόδων. Πιο συγκεκριµένα αφορά τη συλλογή και την 

επεξεργασία των πληροφοριών από τα χωριστά τµήµατα, το συνδυασµό όλων σε ένα 
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σύστηµα και τη διαφανή και οµαλή επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων, των προµηθευτών, 

των πελατών και της διαχείρισης. 

     Όπου είναι απαραίτητο τα ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα παρέχουν επίσης 

σηµαντικές, φιλικές προς το χρήστη πληροφορίες για την επιχείρηση. Όταν προκύπτουν 

αλλαγές, το σύστηµα ενηµερώνεται αναλόγως, επιτρέποντας έτσι καλύτερη απόδοση και 

ελαχιστοποίηση των περιττών δεδοµένων. 

Ωστόσο, το ποσοστό επιτυχίας είναι χαµηλότερο από το ποσοστό αποτυχίας στις 

εφαρµογές των συστηµάτων αυτών, γεγονός το οποίο οφείλεται συνήθως στην ανθρώπινη 

επιρροή και τις στρατηγικές εφαρµογής. Αυτό αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην 

πλειοψηφία τους από την προσπάθεια υλοποίησης ενός τέτοιου ολοκληρωµένου έργου. 

Μια επιχείρηση δεν πρέπει εντούτοις να αποθαρρυνθεί για την εγκατάσταση ενός 

ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος εξαιτίας των πολυάριθµων αποτυχιών που 

έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε άλλες επιχειρήσεις. Αντίθετα εντοπίζοντας τα λάθη 

που οι προγενέστερες επιχειρήσεις έχουν κάνει και µαθαίνοντας από αυτά, δίνεται η 

δυνατότητα στην επιχείρηση  να αποτρέψει την πραγµατοποίηση παρόµοιων λαθών κατά 

την εφαρµογή του ενός τέτοιοι συστήµατος. 

Οι βασικοί λόγοι για την εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήµατος 

ολοκληρωµένης διαχείρισης σε µία επιχείρηση είναι δύο:  Η επίλυση υπαρχόντων 

προβληµάτων και η προσπάθεια για βελτίωση των διαδικασιών στην επιχείρηση. Όσον 

αφορά στον πρώτο λόγο, οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τα συστήµατα αυτά για να 

επιλύσουν  προβλήµατα από  ετερογενή συστήµατα (λογισµικού και hardware) τα οποία η 

επιχείρηση έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει κατά το παρελθόν. Όσον αφορά στο δεύτερο 

λόγο, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη δυνατότητα που παρέχουν τα 

συστήµατα αυτά για άµεση πρόσβαση στην πληροφορία σε ολόκληρη την επιχείρηση. Η 

διαθεσιµότητα της πληροφορίας επιτρέπει στην επιχείρηση να περιορίσει το κόστος 

αποθήκευσης, να µειώσει σηµαντικά τους κύκλους εκτέλεσης των διαδικασιών και, 

βέβαια, να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της. 

Φυσικά, είναι γνωστό  ότι τα ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα είναι 

απλώς το µέσο, η δυνατότητα για την επιχείρηση να βελτιώσει τις λειτουργίες της. Από 

εκεί και πέρα, χρειάζεται δηµιουργική ενσωµάτωση του συστήµατος µέσα στην 

επιχείρηση, ώστε να είναι παραγωγική. 
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1.4.2 Στόχοι 

Ο πραγµατικός στόχος των πληροφοριακών συστηµάτων µπορεί να οριστεί ως η 

εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών σε όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες, δεδοµένου 

ότι επιτρέπει τη βελτίωση των οικονοµικών και των διοικητικών συστηµάτων. Ένα από τα 

µέγιστα οφέλη από την ενσωµάτωση των συστηµάτων αυτών ως µια βασική 

επιχειρησιακή στρατηγική, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα να καταργηθούν πλήρως τα 

πολλαπλά συστήµατα και ο οποιοσδήποτε πλεονασµός. Τα µεµονωµένα τµήµατα της 

επιχείρησης µπορούν µε το σύστηµα αυτό, να µοιραστούν σηµαντικές πληροφορίες µε 

έναν τυποποιηµένο τρόπο, επιτυγχάνοντας τη µείωση του χρόνου και τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας. Οι συνολικές δαπάνες µειώνονται µε την εφαρµογή τέτοιων 

συστηµάτων, η οποία σκοπεύει στον προσδιορισµό των καλύτερων πρακτικών για όλες τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν. Το σηµαντικότερο στοιχείο 

ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος είναι η επικοινωνία, που 

χρησιµοποιείται ουσιαστικά για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε διάφορα ζητήµατα 

γρήγορα και αποφασιστικά, προκειµένου να τεθούν ρεαλιστικές προσδοκίες για το έργο. 

Στην έναρξη του έργου πρέπει γίνουν αξιόπιστες προβλέψεις για τις δαπάνες και το χρόνο 

εφαρµογής που απαιτούνται, ενώ επίσης, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η τεχνική υποδοµή 

είναι αρκετά εύρωστη, και ότι χρησιµοποιείται µια ενιαία βάση δεδοµένων για να 

αποθηκευτούν τα δεδοµένα για τις διάφορες ενότητες του συστήµατος. 

Στόχος ενός τέτοιου συστήµατος είναι η ολοκλήρωση των επιµέρους διαδικασιών 

µέσα στην επιχείρηση στις οποίες εµπλέκονται τα διάφορα τµήµατα (λογιστήριο, 

παραγωγή, πωλήσεις, κλπ.), έτσι ώστε να µπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις κύριες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητές της. Η «ολοκλήρωση» αποτελεί και τη λέξη-κλειδί, αφού 

η εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήµατος δηµιουργεί καλύτερες δοµές στην 

επιχείρηση, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόµενους να εργαστούν αποτελεσµατικότερα 

και πιο παραγωγικά. Στόχος επίσης δεν είναι η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός τοµέα 

στην επιχείρηση, όπως λ.χ. του λογιστηρίου, της παραγωγής, των πωλήσεων κ.λπ., αλλά η 

εξυπηρέτηση των διαδικασιών µέσα στην επιχείρηση, στις οποίες διαδικασίες εµπλέκονται 

οι διάφοροι τοµείς, έτσι ώστε να µπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηµατικές 

δραστηριότητές της (core businesses).  Από τη στιγµή που τα δεδοµένα εισαχθούν σε 

κάποια µονάδα (module) του πληροφοριακού συστήµατος, αυτά είναι διαθέσιµα σε 

οποιαδήποτε µονάδα που µπορεί να τα χρειαστεί. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται µία 

λογική ενοποίηση των διαδικασιών µεταξύ των τµηµάτων της επιχείρησης. 
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Οι επιχειρήσεις πρέπει να χτίσουν µια ισχυρή βάση υποστήριξης για το έργο. Αυτό 

θα µπορούσε ενδεχοµένως να σηµαίνει ένα επιτυχές σύστηµα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων ως υποστήριξη σε συνδυασµό µε τα οφέλη που θα µπορούσαν να προκύψουν από 

αυτήν τη σχετική οµαδική εργασία. Επιλέγεται κάποιος διευθυντής ως διαχειριστής του 

έργου, δεδοµένου ότι αυτό αντανακλά τη θετική και επαγγελµατική αντιµετώπιση της 

επιχείρησης προς το έργο και ενθαρρύνει τους χρήστες. Οι χρήστες πρέπει επιπλέον να 

εκπαιδευθούν, καθώς αυτοί θα αξιοποιήσουν το σύστηµα και θα είναι ουσιαστικά το 

κλειδί στην επιτυχία ή την αποτυχία του έργου. Γενικά, η εφαρµογή ενός τέτοιου 

πληροφοριακού συστήµατος πρέπει να αντιµετωπιστεί ως ένας επιχειρησιακός 

µετασχηµατισµός και όχι ως ένα απλό έργο Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT –Information 

Technology). 

 

1.4.3 Οι συνηθέστεροι λόγοι αποτυχίας 

Όπως προαναφέρθηκε, πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν επιτύχει στο παρελθόν όσον 

αφορά την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης λύσης πληροφοριακού συστήµατος για τις 

δραστηριότητές τους. Αυτό συµβαίνει γιατί αποτυγχάνουν να προσδιορίσουν ορισµένους 

παράγοντες που οδηγούν στην εµφάνιση σφαλµάτων λειτουργίας. Ένας από τους 

κυρίαρχους λόγους για τους οποίους αυτές οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν τελικά, είναι 

συνεπεία των µη σχεδιασµένων ή ανεπαρκώς σχεδιασµένων φάσεων της διαδικασίας 

εφαρµογής. Ένα παράδειγµα ανεπαρκούς σχεδιασµού µπορεί να είναι µια επιχείρηση που 

θα καθιερώσει µια επιχειρησιακή διαδικασία, θα την εξετάσει λεπτοµερώς, και θα την 

εφαρµόσει, αλλά όλα αυτά πριν από την επιλογή, την αγορά, και την ανάπτυξη της λύσης 

λογισµικού. Είναι δυνατό µε την παράβλεψη ενός κρίσιµου σταδίου όπως αυτό, η 

στρατηγική εφαρµογής της επιχείρησης  να οδηγήσει ενδεχοµένως σε αποτυχία. 

Ο σχεδιασµός είναι κρίσιµος για τη σωστή εφαρµογή οποιασδήποτε νέας 

επιχειρησιακής διαδικασίας στην υπάρχουσα στρατηγική της επιχείρησης, γιατί µία 

εφαρµογή που δεν είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις µιας επιχείρησης µπορεί να 

προκαλέσει τεχνικά προβλήµατα. Αν αγνοήσουµε τη διαδικασία καθορισµού των 

απαιτήσεων, τότε παραβλέπουµε τα µακροπρόθεσµα οφέλη που µπορεί να προσφέρει η 

τεχνολογία. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες τελικά δε θα βελτιωθούν χωρίς τη 

χρησιµοποίηση της τεχνολογίας. 

Η απόλυτη εστίαση στην τεχνολογία είναι ένας άλλος κίνδυνος για µια επιχείρηση,  

δεδοµένου ότι αυτή και µόνο δεν µπορεί να επιλύσει ένα επιχειρησιακό πρόβληµα. Η 
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ανεπαρκής εφαρµογή µπορεί να επιµηκύνει τον κύκλο ανάπτυξης µε τις κακώς 

καθορισµένες απαιτήσεις που οδηγούν στα ανεπαρκώς καθορισµένα µέτρα επιτυχίας. 

Ένα τέτοιο έργο δεν πρέπει εποµένως να προχωρά βεβιασµένα. Δεν είναι επιτρεπτή η κατ' 

ευθείαν µετάβαση από τον καθορισµό απαιτήσεων στη φάση ανάπτυξης παραλείποντας 

απαραίτητα βήµατα της εγκατάστασης. Αυτά τα βήµατα, όπως ο καθορισµός ενός ενιαίου 

προγραµµατισµού εγκατάστασης και η πλήρης κατανόηση όσων χρειάζονται για να 

αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί µια ολοκληρωµένη µηχανογραφική λύση, είναι ζωτικής 

σηµασίας στην επιτυχία ή την αποτυχία ενός τέτοιου έργου. 

Οι επιχειρήσεις µπορούν να αποφύγουν την αποτυχία ενσωµάτωσης του 

πληροφοριακού συστήµατος µε την κατάρτιση των χρηστών τους. Όπως αναφέρεται 

ανωτέρω, οι χρήστες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον καθορισµό της επιτυχίας ή της 

αποτυχίας µιας τέτοιας λύσης και πρέπει εποµένως να λάβουν προσεκτική και διακριτική 

µεταχείριση.  

Όταν οι εφαρµογές των πληροφοριακών συστηµάτων αποτυγχάνουν, είναι 

συνήθως επειδή η διοίκηση δεν έχει αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο να δοµήσει την 

επιχείρηση έτσι ώστε να µπορεί να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες του συστήµατος. 

Οι επιχειρήσεις έχουν ξοδέψει ολόκληρες περιουσίες στο λογισµικό και στην 

εφαρµογή ολοκληρωµένων συστηµάτων, για να διαπιστώσουν τελικά ότι η επιχειρησιακή 

απόδοση δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Αυτές οι µεγάλες επενδύσεις και οι αρνητικές 

αποδόσεις των επενδύσεων (Return On Investment-ROI) έχουν δηµιουργήσει έντονη 

διαµάχη, ανεξέλεγκτη επιχειρησιακή πολιτική ακόµη και δικαστικές διαφορές. Ο τύπος 

έχει δηµοσιεύσει πολλές αρνητικές περιπτώσεις εφαρµογής πληροφοριακών συστηµάτων, 

και επιπλέον ετήσιες εκθέσεις έχουν κατηγορήσει τέτοια συστήµατα για αποδοχές 

χαµηλότερες από τις αναµενόµενες. Το γεγονός αυτό έχει δηµιουργήσει ένα υψηλό 

επίπεδο φόβου για την εκπόνηση ενός τέτοιου έργου. Τις περισσότερες φορές, είναι οι 

προµηθευτές του λογισµικού που δέχονται τα πυρά, όταν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

δεν υλοποιούνται. Αλλά η υπευθυνότητα για την επιλογή και την εφαρµογή ενός τέτοιου 

λογισµικού βρίσκεται συνήθως σε κάποιο βαθµό και στο προσωπικό των επιχειρήσεων και 

συχνά στους εξωτερικούς συµβούλους που αναλαµβάνουν το έργο.  

Η επιλογή και η εφαρµογή ενός νέου πληροφοριακού συστήµατος, 

συµπεριλαµβανοµένων και των αλλαγών των επιχειρηµατικών διαδικασιών που το 

συνοδεύουν, είναι αδιαφιλονίκητα µια σύνθετη υπόθεση. Ανεξάρτητα από το µέγεθος και 

τους πόρους της επιχείρησης, µια εφαρµογή ενσωµάτωσης ενός πληροφοριακού  

συστήµατος στους κόλπους της εταιρίας είναι µια διαδικασία που πρέπει να προσεγγιστεί 
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µε πολύ προσεκτικό προγραµµατισµό. Μεταξύ των επιχειρήσεων που δεν 

πραγµατοποίησαν µια πλήρως επιτυχή εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος, 

επισηµαίνονται πέντε λόγοι για τα µη προσδοκώµενα  αποτελέσµατα: 

• Η στρατηγική που υιοθετήθηκε δεν προέβλεπε το σχεδιασµό και την επέκταση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών. 

• Η περίοδος της εφαρµογής του συστήµατος διήρκεσε πολύ περισσότερο από το 

αναµενόµενο.  

• Οι απαραίτητες δραστηριότητες για την προετοιµασία πριν την εφαρµογή 

πραγµατοποιήθηκαν ελλιπώς, εάν όχι καθόλου. 

• Οι άνθρωποι δεν ήταν κατάλληλα προετοιµασµένοι για να δεχτούν και να 

λειτουργήσουν µε το νέο σύστηµα. 

• Το κόστος της εφαρµογής ήταν πολύ µεγαλύτερο από το αναµενόµενο. 
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Εικόνα 0-3: Κύκλος Μειωµένων Προσδοκιών 

Πηγη: Aleksandar Vukovic, Igor Dzambas, Dalibor Blazevic, "Development of ERP Concept and ERP System", page 40. 
 

Για να σπάσει αυτόν τον κύκλο, µια επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει και να 

εκτελέσει ένα σχέδιο που εξετάζει ολόκληρο το πεδίο των στόχων του έργου, και 

διαχειρίζεται τον αντίκτυπο στο ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης. 
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1.4.4 Η επιτυχηµένη εφαρµογή ενός Ο.Π.Σ. 

Η επιχειρηµατική ανάπτυξη είναι κάτι για το οποίο όλες οι σοβαρές επιχειρήσεις 

πασχίζουν, καθώς αυτή δίνει µια άµεση ένδειξη της επιτυχίας και της παραγωγικότητάς 

τους. Μια επιχείρηση χρειάζεται εντούτοις να σκεφτεί την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος στην περίπτωση που η ανάπτυξη αυτή γίνει γρήγορη και 

ανεξέλεγκτη, αφήνοντας ελάχιστη ή καµία δυνατότητα να προβλεφθούν και να 

σχεδιαστούν οι απαιτήσεις παραγωγής µε κάποιο βαθµό ακρίβειας. Μια επιχείρηση πρέπει 

να εξετάσει την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος όταν η ακριβής οικονοµική απόδοση 

των διαδικασιών της είναι άγνωστη, οι προβλέψεις για τις  προσδοκίες των πελατών και 

τις δαπάνες εργασίας είναι ανακριβείς και οι παραδόσεις των προϊόντων στους πελάτες δε 

γίνονται στις υποσχόµενες ηµεροµηνίες. Ένα σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 

είναι επίσης αναγκαίο όταν τα αποθέµατα της επιχείρησης δεν καλύπτουν ή υπερβαίνουν 

µακράν τις απαιτήσεις παραγωγής. 

Με την υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος, µια επιχείρηση µπορεί να 

ωφεληθεί αρκετά από όλα αυτά που προσφέρει µια τέτοια λύση και είναι σε θέση να 

εκτελέσει σωστά τα επιχειρηµατικά της σχέδια. Με την εφαρµογή ενός Ο.Π.Σ., δεν 

επηρεάζεται πλέον η αποδοτικότητα υπαλλήλων, καθώς τώρα αρκεί µόνο ένα απλό βήµα 

για να συλλεχθούν ζωτικής σηµασίας δεδοµένα. Η εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος 

επιτρέπει επιπλέον σε µια επιχείρηση να υπερνικήσει τα προβλήµατα και τα ζητήµατα που 

οδηγούν στην αποτυχία και είναι υπό αυτήν την έννοια ικανή να αντικαταστήσει τα 

συστήµατα που λειτουργούν στην παρούσα φάση και αναχαιτίζουν τη δυνατότητα 

ανάπτυξης µιας επιχείρησης. 

 

1.4.4.1 Επιχειρηµατική διαδικασία 

Ο σκοπός της τεχνολογίας των ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων είναι 

να υποστηριχθούν οι επιχειρησιακές διαδικασίες που υποστηρίζουν τις στρατηγικές 

ευκαιρίες της επιχείρησης. Υπάρχουν µερικές βασικές αρχές των Ο.Π.Σ. που πρέπει να 

καθοδηγούν τις διοικητικές ενέργειες και  αποφάσεις. 

Τα οφέλη ενός Ο.Π.Σ. είναι άµεσο αποτέλεσµα της κατάλληλης προετοιµασίας και  

εφαρµογής, και βέβαια της κατάλληλης χρήσης. Αυτό είναι προφανές, αλλά οι 

περισσότερες επιχειρήσεις δεν το αντιλαµβάνονται άµεσα. Αναµένοντας γρήγορα 

αποτελέσµατα, η υιοθέτηση µιας λύσης-πανάκειας µπορεί να εµπεριέχει πολλούς 

κινδύνους. 
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Η προηγµένη τεχνολογία πληροφοριών, δεν µπορεί από µόνη της να αντισταθµίσει 

το πρόβληµα µιας ελαττωµατικής επιχειρησιακής στρατηγικής και της κακής εκτέλεσης 

των επιχειρησιακών διαδικασιών. Ειδικότερα, οι επαγγελµατίες που αναλαµβάνουν την 

εφαρµογή τέτοιων λογισµικού µπορεί να µην εξετάσουν πλήρως αυτή η περιοχή, επειδή 

µπορεί να επιβραδύνει την επέκταση του συστήµατος. 

Ο καθορισµός µια επιχειρησιακής στρατηγικής θα  δώσει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Κατόπιν ακολουθεί η ανάλυση για τις υπάρχουσες επιχειρησιακές 

διαδικασίες και η ανάπτυξη των στόχων. Μόλις γίνει αυτό το βήµα, τα επόµενα βήµατα 

για την προετοιµασία, την επιλογή του λογισµικού και την εφαρµογή µπορούν να 

υποστηρίξουν τους στόχους της εκάστοτε επιχείρησης καλύτερα. 

Το πληροφοριακό σύστηµα πρέπει να είναι ευέλικτης τεχνολογίας έτσι ώστε να 

µπορεί να προσαρµοστεί στις γρήγορα µεταβαλλόµενες επιχειρησιακές συνθήκες. Η 

υψηλής ταχύτητας ροή των πληροφοριών που απαιτείται για να υποστηρίξει τη 

δραστηριότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι ένα σηµαντικό βήµα για τους 

περισσότερους κατασκευαστές.  

Ανάθεση σε ένα ανώτερο στέλεχος της δυνατότητας να επιβάλλει τις αλλαγές και 

να τις επιβάλλει γρήγορα υπό την καθοδήγηση της εφαρµογής του συστήµατος. 

Η αποµάκρυνση των παραδοσιακών συστηµάτων και η δηµιουργία 

αποτελεσµατικών διαλειτουργικών διαδικασιών που ολοκληρώνονται µέσω ενός 

ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Όταν όµως το 

Ο.Π.Σ. δεν είναι πλήρως ολοκληρωµένο στις καθηµερινές επιχειρησιακές διαδικασίες τα 

αποτελέσµατα δεν είναι τα αναµενόµενα. 

Η επιχειρηµατική ολοκλήρωση και οι προηγµένες στρατηγικές διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν πιθανότητες πλήρους επιτυχίας, σε µεγάλο βαθµό, αν 

αρθούν τα εµπόδια στη διαλειτουργικότητα. Τα παραδοσιακά συστήµατα επιβάλλουν 

συχνά λειτουργικά όρια στη ροή πληροφοριών ακόµα και στη συνεργασία. Πολλά 

προβλήµατα ενισχύονται από αντιφατικούς στόχους και από  µεγέθη αξιολόγησης της 

απόδοσης που δηµιουργούν τελικά ασυµβίβαστα συστήµατα, ζηµιώνοντας την επιχείρηση. 

Η τεχνολογία πληροφοριών δεν είναι δυνατό να διορθώσει αυτά τα προβλήµατα. Η 

διοίκηση πρέπει να  τα εξαλείψει µια για πάντα µέσω του επανασχεδιασµού των 

επιχειρησιακών διαδικασιών. 

Ένα άλλο θέµα που αγνοείται συχνά, είναι το ζήτηµα της αλλαγής της τεχνολογίας 

πληροφοριών. Συχνά, στις αλλαγές υποδοµής της Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT –

Information Technology), που απαιτούνται για να εφαρµοστεί ένα νέο πληροφορικό 
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σύστηµα, δε δίνεται η υψηλή προτεραιότητα που απαιτούν αυτά τα τεχνολογικά ζητήµατα. 

Βεβαίως, η εφαρµογή ενός Ο.Π.Σ. πρέπει να καθοδηγηθεί από τα επιχειρησιακά ζητήµατα, 

όχι από την τεχνολογία. Αλλά η κατανόηση και οι δεξιότητες της τεχνολογίας, 

υποστηρίζουν τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Η παράβλεψη της 

προετοιµασίας και της εκπαίδευσης που η νέα τεχνολογία πληροφοριών απαιτεί, είναι 

πιθανό να δηµιουργήσει προβλήµατα. Επιπλέον, οι επαγγελµατίες του IT πρέπει να 

υλοποιήσουν την τεχνολογική µετάβαση γρήγορα. Εάν  η τεχνολογική µετάβαση και η 

αλλαγή στην υποδοµή δεν γίνουν σωστά, το έργο θα καθυστερήσει. 

 

1.4.4.2 Επιλογή λογισµικού 

Πριν αρχίσει η διαδικασία επιλογής λογισµικού, πρέπει οι διαδικασίες και τα 

υποστηρικτικά συστήµατα να συγκρίνονται µε τις δυνατότητες του νέου συστήµατος. 

Αρχικά είναι απαραίτητος ο καθορισµός των αναγκών λογισµικού µε την εξέταση των 

διαδικασιών που καθορίζουν τη ροή των πληροφοριών και των υλών, σε όλη τη 

διαδικασία από την παραγγελία στην παράδοση και τελικά σε ολόκληρη την αλυσίδα 

ανεφοδιασµού. 

Η αξιολόγηση και η επιλογή του λογισµικού είναι µια σύνθετη διαδικασία. Η 

διαδικασία πρέπει να καθοδηγείται από µια αντικειµενική και περιεκτική µεθοδολογία, 

ώστε να οδηγεί σε µία εύκολη απόφαση. Αυτό σηµαίνει ότι η αξιολόγηση και η διαδικασία 

επιλογής πρέπει να βασιστούν στο πρότυπο της στρατηγικής και επιχειρησιακών 

διαδικασιών της εταιρίας. Μια περιεκτική µεθοδολογία για το σχεδιασµό, την καθοδήγηση 

και τον έλεγχο του εγχειρήµατος δίνει τη δυνατότητα για σηµαντικό περιορισµό των 

δαπανών, καθώς και το σηµαντικότερο όφελος που είναι η αποφυγή µεγάλων λαθών. 

Η διαδικασία αναζήτησης, αξιολόγησης και επιλογής ενός Ο.Π.Σ. πρέπει να γίνει 

σωστά για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απόρριψης του προϊόντος. Η ζήτηση για 

γρήγορη εφαρµογή του είναι υψηλή. Αυτό ήταν το αρχικό κίνητρο για την ανάπτυξη των 

έτοιµων προτύπων που σχεδιάστηκαν µε σκοπό να επιταχύνουν και να απλοποιήσουν τη 

διαδικασία προσαρµογής του λογισµικού. Αλλά τα πρότυπα, από την ίδια τη φύση τους, 

ενσωµατώνουν συγκεκριµένες βέλτιστες πρακτικές που υποστηρίζουν διαλειτουργικές 

επιχειρησιακές διαδικασίες. Με µια πρώτη µατιά αυτό µπορεί να φαίνεται ιδανικό, αλλά 

πολύ λίγες επιχειρήσεις αφιερώνουν χρόνο για να επαναπροσδιορίσουν πώς πρέπει και 

πώς θα µπορούσαν να διευθύνουν τις δραστηριότητές τους. Με την υιοθέτηση της εύκολης 
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λύσης, αυτές οι επιχειρήσεις καταλήγουν σε γενικές, αν και εξειδικευµένες ως προς το 

τοµέα τους, λειτουργίες. 

 

1.4.5 Βασικές αρχές 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιµαστούν να συνεργαστούν, να οργανώσουν και 

να επεκτείνουν τα επιχειρησιακά συστήµατά τους. Μερικές βασικές αρχές που έχουν 

στόχο να υποστηρίξουν αυτές τις αποφάσεις:  

• η αποθήκευση όλων σε µια κεντρική βάση δεδοµένων εγγυάται ότι όλες οι 

σχετικές πληροφορίες θα είναι γρήγορα διαθέσιµες στους υπαλλήλους πάντα, 

µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τα έντυπα έγγραφα και το χρόνο που χρειάζεται 

για τη λήψη βασικών αποφάσεων 

• η παροχή ασφαλούς, βασισµένης σε ρόλους πρόσβαση σε όλους µέσω ενός ενιαίου 

περιβάλλοντος εισόδου στο σύστηµα εξασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι, οι πελάτες, οι 

συνεργάτες και άλλοι έχουν ασφαλή πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζονται 

• η αυτοµατοποίηση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών οδηγεί στα βελτιωµένα 

αιτήµατα και στη ροή εργασιών που απαιτεί λιγότερο χρόνο να ολοκληρωθούν οι 

διάφορες εργασίες 

 

1.4.5.1 Αποθήκευση όλων σε µια κεντρική βάση δεδοµένων 

Η καταγραφή των ίδιων δεδοµένων σε πολλαπλάσιες περιπτώσεις και 

πολλαπλάσιες θέσεις είναι χάσιµο χρόνου. Η ιδέα ότι οι πληροφορίες που µια επιχείρηση 

συλλέγει κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της πρέπει να καταγράφονται µία φορά και να 

αποθηκεύονται σε µία θέση είναι ο µόνος τρόπος να εγγυηθεί κανείς ότι όλοι στην 

επιχείρηση έχει πρόσβαση πάντα στις ίδιες πληροφορίες. 

Αυτή η αρχή δεν είναι νέα, αλλά µέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν αδύνατη η 

πραγµατοποίησή της για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό έχει αλλάξει, λόγω της  

προόδου στον τοµέα της κλιµακωτής τεχνολογίας κεντρικών υπολογιστών βάσεων 

δεδοµένων, το συµφέροντα συνδυασµό αυξανόµενης υπολογιστικής ικανότητας και τις 

χαµηλότερες τιµές των επεξεργαστών και των µέσων αποθήκευσης,. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις µπορούν να αντέξουν οικονοµικά να επεκτείνουν συνεχώς τον πλούτο 

πληροφοριών τους χωρίς να πρέπει να απορρίπτουν δεδοµένα ή να απελευθερώνουν 

χώρους αποθήκευσης. 
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Τα ανεπτυγµένα πληροφοριακά συστήµατα παρέχουν τη δυνατότητα να 

ψηφιοποιηθούν αυτά τα δεδοµένα και να αποθηκευτούν µία φορά. Οι λύσεις µπορούν να 

κτίσουν και να εµπλουτίσουν τις καταγεγραµµένες πληροφορίες µε την παραγωγή των 

συνδέσµων µεταξύ των δεδοµένων. Αυτό καθιστά οποτεδήποτε δυνατή τη γνώση των 

δεδοµένων σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, σε οποιοδήποτε επιθυµητό επίπεδο 

λεπτοµέρειας, και επιτρέπει την ανάκτηση των σχετικών πληροφοριών. Οι υποχρεωτικές 

λέξεις-κλειδιά και οι επιλογές αναζήτησης ελεύθερου κειµένου παρέχουν τη βέλτιστη 

πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της επιχείρησης. Μόνο η ψηφιοποίηση όλων εγγυάται ότι, 

εκτός από τις πληροφορίες που δηµιουργούνται µέσα στο σύστηµα, όλες οι εξωτερικές 

πληροφορίες θα είναι διαθέσιµες για αναθεώρηση και ανάλυση από τους υπαλλήλους και 

όλους όσους  εµπλέκονται στην επιχείρηση. 

 

1.4.5.2 Ασφάλεια βασισµένη σε ρόλους πρόσβασης 

Οι κεντρικά αποθηκευµένες πληροφορίες πρέπει να είναι προσιτές οποτεδήποτε, 

οπουδήποτε. Πριν από πολλά χρόνια η ιδέα της καθολικής πρόσβασης φαινόταν αδύνατη. 

Αλλά η εµφάνιση των εφαρµογών του Διαδικτύου και των ταχύτατων τοπικών δικτύων 

έχει καταρρίψει τα τελευταία εµπόδια. 

Κάθε µεµονωµένος χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που 

χρειάζεται, αλλά όχι σε περισσότερες. Αυτή η απαίτηση έχει ικανοποιηθεί στα 

ανεπτυγµένα πληροφοριακά συστήµατα µέσω της χρήσης των επιπέδων ασφάλειας. 

Υπάρχει η δυνατότητα ορισµού  συγκεκριµένων επιπέδων ασφάλειας για τους πελάτες, 

τους µεταπωλητές, τους υπαλλήλους και το κοινό, ανάλογα µε τους κανονισµούς τις κάθε 

επιχείρησης. Αυτά τα επίπεδα διαµορφώνουν ένα σύστηµα ασφάλειας, στο οποίο το 

επίπεδο ασφάλειας 0 αντιπροσωπεύει “το Κοινό” και ισχύει για καθέναν που επισκέπτεται 

την ιστοσελίδα της επιχείρησης. Το επίπεδο ασφάλειας 1 αντιπροσωπεύει “τον Πελάτη” 

και προσφέρει πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη πελατών της επιχείρησης, δηλαδή το 

µέρος του ιστοχώρου που διατηρείται αποκλειστικά για τους πελάτες. Το επίπεδο 5, 

παραδείγµατος χάριν είναι το επίπεδο ασφάλειας για τους υπαλλήλους γενικά, ενώ κάποιο 

ανώτερο επίπεδο είναι για τα µεσαία στελέχη κλπ. Κάθε χρήστης συνδέεται στο επίπεδό 

του µε ένα µοναδικό συνδυασµό ενός ονόµατος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης (user 

name και password). Αυτό παρέχει την πρόσβαση σε όλα τα µέρη του συστήµατος για τα 

οποία έχει τα δικαιώµατα. Για την ασφάλεια σε υψηλότερα διοικητικά επίπεδα, 

παραδείγµατος χάριν οι οικονοµικές πληροφορίες, ένα όνοµα χρηστών και ένας κωδικός 
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πρόσβασης µπορούν να συµπληρωθούν µε άλλους µηχανισµούς ασφάλειας όπως τα 

κλειδιά υλικού κλπ. 

Ένας υπάλληλος µπορεί και συχνά έχει πολλαπλάσιους ρόλους. Παραδείγµατος 

χάριν, ένας υπάλληλος υποστήριξης µπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις ενός πελάτη και 

να είναι αρµόδιος για την αξιολόγηση της ακρίβειας των τεχνικών οδηγιών πριν 

εµφανιστούν στον ιστοχώρο πελατών. Κάθε ρόλος έχει ένα συγκεκριµένο σύνολο 

εργασιών και ευθυνών. Είναι επίσης δυνατό να δοθεί σε περισσότερα από ένα πρόσωπα ο 

ίδιος ρόλος, δηµιουργώντας κατά συνέπεια οµάδες υπαλλήλων µε τα ίδια δικαιώµατα. 

Αυτό διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στις εκτεταµένες δυνατότητες που προσφέρει το 

Ο.Π.Σ. για τη διαχείριση των ροών εργασιών και την ανάθεση των στόχων. Η καθιέρωση 

των ρόλων των υπαλλήλων απλοποιεί τους στόχους µεταφοράς και εξουσιοδότησης των 

εργασιών. 

Το Ο.Π.Σ. πρέπει να αναπτυχθεί ως ένα σύστηµα, µε µια διεπαφή για κάθε χρήστη. 

Τα δικαιώµατα που ορίζονται σε έναν χρήστη καθιερώνονται µία φορά. Η είσοδος στο 

σύστηµα παρέχει στους χρήστες την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και λειτουργίες 

στις οποίες έχουν δικαίωµα. Για την επιχείρηση, το γεγονός ότι κάθε χρήστης έχει µόνο 

έναν συνδυασµό ονόµατος και κωδικού πρόσβασης σηµαίνει µια σηµαντική απλοποίηση 

της διαχείρισης των δικαιωµάτων χρηστών. Αυτό µεταφράζεται άµεσα σε χαµηλότερο 

κόστος συντήρησης του συστήµατος συνολικά. 

 

1.4.5.3 Αυτοµατοποίηση 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες και οι εργασίες που περιλαµβάνουν, πρέπει να 

αυτοµατοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Για να επιτευχθεί αυτό, ένα 

πληροφοριακό σύστηµα πρέπει να χρησιµοποιήσει ένα σύνολο προηγµένων αλγορίθµων 

για να εξασφαλίσει ότι οι εργασίες και τα αιτήµατα ανατίθενται και ολοκληρώνονται από 

το κατάλληλο πρόσωπο ή οµάδα. Ένα αίτηµα µπορεί να είναι άµεσο αποτέλεσµα µιας 

συναλλαγής (παραδείγµατος χάριν ένα αίτηµα για πληροφορίες προϊόντων από τον 

ιστοχώρο), αλλά µπορεί επίσης να δηµιουργηθεί ρητά από έναν υπάλληλο για έναν άλλο 

(παραδείγµατος χάριν, κάποιος που ζητά µια ηµέρα άδειας από το διευθυντή του). 

Ουσιαστικά όλες οι δραστηριότητες µέσα σε µια επιχείρηση έχουν µια κοινή δοµή 

όσον αφορά το αίτηµα, την έγκριση και την ολοκλήρωση. Αυτή η υπόθεση είναι η βάση 

για την έννοια αιτήµατος που διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση της ροής 

εργασιών, αλλά που παραµένει κατά ένα µεγάλο µέρος κρυµµένη από το χρήστη στην 
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καθηµερινή εργασία του. Ένα αίτηµα µπορεί να είναι µια εργασία, ένα τηλεφώνηµα, µια 

ερώτηση υποστήριξης ή µια σηµείωση για τον λογαριασµό ενός πελάτη. 

 

1.4.6 Μεθοδολογίες εφαρµογής 

Τα ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης, έχουν φέρει 

επαναστατικές αρχές όσον αφορά τον τρόπο που οι επιχειρήσεις οργανώνουν τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες και µοιράζονται τις πληροφορίες των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων τους. Τα αρχικά ERP είναι συνεπακόλουθο του Material Requirements 

Planning-MRP (εργαλείο διαχείρισης αποθεµάτων) και Manufacturing Resource Planning-

MRP ΙΙ (εργαλείο προγραµµατισµού πόρων παραγωγής), τα οποία είναι παλαιότεροι τύποι 

λογισµικού προορισµένοι για την παραγωγή που στοχεύουν να βελτιώσουν τη διαδικασία 

παραγωγής µε την ανάπτυξη αποδοτικών σχεδίων παραγωγής σύµφωνα µε την προσφορά, 

τη ζήτηση, τους πόρους και τα υλικά. 

Τα συστήµατα ERP έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν την επικοινωνία και το 

συντονισµό, να επιτρέπουν τη συγκέντρωση των διοικητικών δραστηριοτήτων,  να 

µειώσουν τις δαπάνες συντήρησης των πληροφοριακών συστηµάτων και να αυξήσουν τη 

δυνατότητα επέκτασής τους µε νέες λειτουργίες. Διάφοροι ερευνητές (Bingi et al., 1999/ 

Holland and Light, 1999/ Nah et al., 2001/ Nah et al., 2003, Siau and Messersmith 2003) 

έχουν προσδιορίσει τους παράγοντες επιτυχίας του ERP. Όταν εφαρµόζεται καλά, το ERP 

φέρνει λειτουργικά, διοικητικά και στρατηγικά οφέλη. Με όλες αυτές τις υποσχέσεις, τα 

συστήµατα ERP εξαπλώθηκαν γρήγορα στον επιχειρηµατικό κόσµο. Το 1997, περίπου 

20.000 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο πλήρωσαν περισσότερα από 10 δισεκατοµµύρια 

δολάρια στην αγορά συστηµάτων ERP. Μέχρι το 2000, πάνω από 60% των επιχειρήσεων 

της κατάταξης Fortune 5001 είχε υιοθετήσει τα συστήµατα ERP στις  ΗΠΑ  (Stewart et 

al., 2000). Το ERP έχει εξελιχθεί σε µια ενιαία εφαρµογή που διαπερνά τα οργανωτικά 

όρια και ενσωµατώνει το ηλεκτρονικό εµπόριο, τη διαχείριση πελατειακής βάσης 

(Customer Relationship Management-CRM) και τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Supply Chain Management-SCM). 

Παρά το γεγονός όµως ότι έχει προβληθεί ως πανάκεια στο πρόβληµα της 

ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών συστηµάτων, το λογισµικό ERP παρουσιάζει κάποιες 

                                                
1 Η κατάταξη Fortune 500 είναι µια ταξινόµηση των κορυφαίων 500 αµερικανικών δηµόσιων εταιριών όπως 
µετριέται από το ακαθάριστο εισόδηµα, αν και οι επιλεγόµενες επιχειρήσεις είναι οποιεσδήποτε των οποίων 
τα εισοδήµατα είναι δηµόσια διαθέσιµα. 
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σηµαντικές ανεπάρκειες. Τα συστήµατα ERP έχουν επικριθεί για τη χρονοβόρα και ακριβή 

εγκατάσταση, και για το γεγονός ότι είναι πολύ µεγάλα και µονολιθικά για να 

υποστηρίξουν το γρήγορο ρυθµό των επιχειρηµατικών αλλαγών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

κατά την αντιµετώπιση των επαναστατικών αλλαγών στις επιχειρησιακές πρακτικές που 

συνδέονται µε το Διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Τα οφέλη που συνδέονται µε τη 

δύναµη ολοκλήρωσης των συστηµάτων ERP συνοδεύονται συχνά από σηµαντικές 

προκαταβολικές επενδύσεις, εκτενείς και επιρρεπείς σε λάθη προσαρµογές και µέτρια 

αποτελέσµατα. 

Ακόµα και όταν η εγκατάσταση είναι επιτυχής, οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν 

ότι το ποσοστό αλλαγής στις επιχειρησιακές πρακτικές υποχρεώνει τη συνεχή ανάπτυξη 

των συστηµάτων και ότι οι λειτουργίες που είναι απαραίτητες για να διεξαχθούν οι 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες δεν θα προέλθουν µόνο από τα συστήµατα ERP. Οι 

ριζικές αλλαγές στις επιχειρησιακές πρακτικές που υπαγορεύονται από το ηλεκτρονικό 

εµπόριο και τις σχετικές τεχνολογίες του Διαδικτύου επιταχύνουν την αλλαγή, 

εξασφαλίζοντας ότι τα επιχειρηµατικά συστήµατα δεν θα παραµείνουν ποτέ στατικά. Ενώ 

οι προµηθευτές ERP αγωνίζονται να διαφηµίσουν τις πιο πρόσφατες διαδικτυακές 

προσφορές τους, έχει αποδειχθεί ότι τα συστήµατα είναι δύσκολο να αλλαχτούν και να 

επεκταθούν σε κρίσιµες περιοχές όπως η διαχείριση αλυσίδων ανεφοδιασµού, το 

ηλεκτρονικό εµπόριο και το κινητό εµπόριο (Radding,1999). 

Διάφορες µεθοδολογίες εφαρµογής ERP είναι διαθέσιµες στην αγορά. Αυτές είναι 

κυρίως µεθοδολογίες που προτείνονται από τους προµηθευτές και τους συµβούλους ERP. 

Ταξινοµούµε τις µεθοδολογίες ERP σε τρεις γενιές – πρώτη, δεύτερη και τρίτη γενιά. 

Κάθε διαδοχική γενιά έχει ένα ευρύτερο πεδίο και είναι πιο σύνθετη να εφαρµοστεί. 

Οι περισσότερες υπάρχουσες µεθοδολογίες εφαρµογής ERP ανήκουν στις 

µεθοδολογίες πρώτης γενιάς. Αυτές οι µεθοδολογίες έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν την 

εφαρµογή ενός συστήµατος ERP σε µια επιχείρηση, και η εφαρµογή συνήθως περιορίζεται 

σε µια τοποθεσία. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της γενιάς είναι το Accelerated 

SAP (από τη SAP), το SMART, και το Accelerated Configurable Enterprise Solution 

(ACES). 

Όταν οι µεθοδολογίες ERP δεύτερης γενιάς αρχίζουν να εµφανίζονται, έχουν ως 

σκοπό να υποστηρίξουν µια εφαρµογή του ERP που αφορά ολόκληρη την επιχείρηση και 

µπορεί να εκτείνεται σε πολλές τοποθεσίες. Οι διαφορετικές επιχειρηµατικές µονάδες 

µπορούν να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες για συγκεκριµένες αγορές, όµως όλες οι 

πληροφορίες µπορούν να συγκεντρωθούν σε µια συνολική άποψη της εταιρείας. Ένα καλό 
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παράδειγµα είναι το Global ASAP από τη SAP, που πρωτοεµφανίστηκε το 1999. Αυτή η 

κατηγορία µεθοδολογιών υποστηρίζει µια ενιαία σε ολόκληρη την επιχείρηση, σφαιρική 

στρατηγική εφαρµογής που λαµβάνει υπόψη γεωγραφικές, πολιτιστικές διαφορές και 

διαφορές χρονικής ζώνης. 

Οι µεθοδολογίες ERP τρίτης γενιάς θα είναι η επόµενη τάση στις µεθοδολογίες 

εφαρµογής ERP. Οι προτεινόµενες µεθοδολογίες πρέπει να περιλαµβάνουν την ικανότητα 

να υποστηριχθεί η πολυ-επιχείρηση και η εφαρµογή πολλαπλών τοποθεσιών του 

λογισµικού ERP, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να µπορούν γρήγορα να προσαρµοστούν στους 

µεταβαλλόµενους παγκόσµιους επιχειρησιακούς όρους, δίνοντάς τους την απαραίτητη 

ευελιξία για να εκµεταλλευθούν τις ευκαιρίες της αγοράς ή της αλυσίδας αξιών. 

Δεδοµένου ότι συνήθως αναµιγνύονται περισσότερες από µια επιχειρήσεις, οι 

µεθοδολογίες πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την ολοκλήρωση πολλαπλών 

συστηµάτων ERP από διαφορετικούς προµηθευτές, που κάθε µια έχει διαφορετικές βάσεις 

δεδοµένων. Η πολύ-επιχειρηµατική αρχιτεκτονική θα πρέπει να διευκολύνει την 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των επιχειρηµατικών µονάδων και των εµπορικών 

εταίρων παγκοσµίως. Η δυνατότητα να υποστηριχθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η 

ασύρµατη πρόσβαση είναι επίσης σηµαντική. 

 

1.4.7 Κριτήρια για τις µεθοδολογίες εφαρµογής ERP τρίτης γενιάς 

Τα συστήµατα ERP πρώτης γενιάς ενσωµατώνουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες 

µέσω της συγκέντρωσης των διαφορετικών συστηµάτων και των βάσεων δεδοµένων σε 

ένα ενσωµατωµένο σύνολο. Η δεύτερη γενιά αντιµετωπίζει τα συστήµατα ERP ως βάση 

των παγκόσµιων πληροφοριών και συναλλαγών µιας επιχείρησης.  

Οι µεθοδολογίες για την υποστήριξη της εφαρµογής συστηµάτων ERP τρίτης 

γενιάς πρέπει να εξετάσουν τα εξής: 

• Αρχιτεκτονική βασισµένη σε συστατικά: Το ERP τρίτης γενιάς διαχειρίζεται την 

ολοκλήρωση των ετερογενών συστατικών µε την καθιέρωση µιας αρχιτεκτονικής 

βασισµένης στα συστατικά. Σήµερα, βρίσκεται σε εξέλιξη µια πρωτοβουλία να 

διαχωριστούν τα συστήµατα ERP σε ξεχωριστά συστατικά (componentization). Το 

componentization αναφέρεται στην πράξη διαχωρισµού των µεγάλων, µονολιθικών 

συστηµάτων ERP σε συστατικά που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν από κοινού. 

Με το componentization, οι προµηθευτές ERP µπορούν εύκολα να αναβαθµίσουν 

τις λύσεις τους και οι πελάτες µπορούν εύκολα να αναβαθµίσουν το λογισµικό 
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τους. Επιπλέον, ένας πελάτης θα µπορεί επιλεκτικά να αναβαθµίσει µερικά 

συστατικά χωρίς να πρέπει να αναβαθµιστεί ολόκληρο το λογισµικό ERP. Η 

βασισµένη στα συστατικά αρχιτεκτονική θα επισπεύσει τη δοκιµή µε την παροχή 

συνεπούς διαχωρισµού σε υποµονάδες και ορισµού διεπαφών. Κάθε συστατικό 

ενσωµατώνεται επαυξητικά και δοκιµάζεται έως ότου µπορεί να πιστοποιηθεί και 

γίνει µέρος του συστήµατος. Αυτό θα απλοποιήσει την ανάπτυξη και την 

ολοκλήρωση των νέων συστατικών ή την προσαρµογή µιας ακολουθίας 

συστατικών σε µια νέα πλατφόρµα. 

• Ηλεκτρονικό εµπόριο: Οι προµηθευτές ERP αγκαλιάζουν επίσης το ηλεκτρονικό 

εµπόριο. Με την επέκταση του υπάρχοντος συστήµατος ERP που υποστηρίζει το 

ηλεκτρονικό εµπόριο, η επιχείρηση όχι µόνο εκµεταλλεύεται την επένδυσή της στη 

λύση ERP, αλλά είναι επίσης ικανή να επιταχύνει την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

ηλεκτρονικού εµπορίου (Siau και Messersmith, 2002). Η SAP εισήγαγε το 

mySAP.com, µια ακολουθία συστατικών ηλεκτρονικού εµπορίου για το SAP. Η 

Oracle έχει πολυάριθµες πρωτοβουλίες, συµπεριλαµβανοµένης µιας που θα 

επιτρέψει στις λύσεις ERP και ηλεκτρονικού εµπορίου να µοιράζονται την ίδια 

βάση δεδοµένων. 

• Κινητό εµπόριο. Στην επερχόµενη εποχή του ηλεκτρονικού εµπορίου, οι χρήστες 

θα θελήσουν να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στους σωστούς πόρους και να 

εργαστούν όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα – είτε είναι ταξίδι, επισκεπτόµενοι 

έναν πελάτη ή εργαζόµενοι σε άλλες µακρινές τοποθεσίες – µε τα συστήµατα ERP 

τους (Siau et Al, 2001). Πολλοί προµηθευτές ERP ερευνούν σήµερα για τα µέσα 

που χρειάζονται για να παρασχεθεί η κινητικότητα στους χρήστες ERP. 

Προσπαθούν να “συνδέσουν” τους υπαλλήλους µε την εργασία τους 

αποτελεσµατικότερα από ποτέ πριν, επιτρέποντας στα κινητά τηλεφώνα και σε 

άλλες ασύρµατες συσκευές να γίνουν ένα νέο είδος εργαλείου που ανταλλάζει 

πληροφορίες οµαλά, αυτοµατοποιεί την εισαγωγή δεδοµένων και εκτελεί µια σειρά 

συναλλαγών οποτεδήποτε, οπουδήποτε (Siau και Shen, 2003). Ο στόχος είναι να 

παρασχεθεί η συνεχής ολοκλήρωση µεταξύ των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων  

και των δραστηριοτήτων που εµπεριέχουν αλληλεπίδραση µε τον πελάτη (back-

office και front-office) για να εξασφαλιστεί ότι οποτεδήποτε συµβαίνει κάτι 

σηµαντικό που επηρεάζει την επιχείρηση, θα ενηµερωθούν οι κατάλληλοι 

άνθρωποι και η αντίδραση θα  είναι άµεση. 
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• Διαχείριση Πελατειακής Βάσης: Ο τελικός στόχος για το ηλεκτρονικό εµπόριο 

είναι η εξυπηρέτηση των πελατών. Η ικανοποίηση και η πίστη πελατών είναι 

ζωτικής σηµασίας στην επιτυχία στον Διαδίκτυο. Το λογισµικό ERP τρίτης γενιάς 

θα ενσωµατωθεί µε το ισχυρό λογισµικό Διαχείριση Πελατειακής Βάσης (CRM). 

Το CRM περιλαµβάνει τις front-office εφαρµογές που βοηθούν στην 

αλληλεπίδραση µε τους πελάτες, την καταγραφή πληροφοριών των πελατών και 

των προϊόντων, και έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται µε τα back-office 

συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών, του αποθέµατος και των 

συστηµάτων ERP.  

• Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

χορηγούν εξωτερική πρόσβαση στους προµηθευτές και στους πελάτες στην 

εσωτερική τιµολόγηση, στο απόθεµά τους, στα συστήµατα σχεδιασµού και 

παραγωγής. Η επιτυχής διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται στη ζήτηση και να προσφέρουν το σωστό προϊόν, 

στη σωστή θέση, στο σωστό χρόνο και µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Άλλα 

οφέλη περιλαµβάνουν την ανταπόκριση πελατών, τον ενηµερωµένο κατάλογο 

προϊόντων, τη µείωση των δαπανών µεταφορών και το συµπιεσµένο κύκλο ζωής 

παράδοσης προϊόντων (Siau και Shen, 2002/ Siau και Tian, 2002) 

• Εξελιξιµότητα: Ένα υψηλής απόδοσης σύστηµα ERP τρίτης γενιάς πρέπει να είναι 

σε θέση να χειριστεί επιτυχώς τη συνεχή αύξηση όσον αγορά την κίνηση και να 

επιτρέψει στις επιχειρήσεις να ευθυγραµµίσουν εύκολα τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες µε τις εταιρικές προσταγές χωρίς επιπλέον προγραµµατισµό. Η 

δυνατότητα να υιοθετηθούν οι µεταβαλλόµενοι επιχειρησιακοί κανόνες χωρίς 

εκτενή προγραµµατισµό ή εξωτερικές συµβουλές, θα επιτρέψει στα συστήµατα 

ERP να ολοκληρωθούν οµαλά µε άλλα συστήµατα ERP και οργανωτικές δοµές 

που δηµιουργούνται από συγχωνεύσεις και αποκτήσεις ή ειδικές οµάδες και 

συµµαχίες. 

• Διαθεσιµότητα: Η διαθεσιµότητα είναι ένα µέτρο του χρόνου λειτουργίας του 

συστήµατος. Οι επιχειρήσεις απαιτούν τα συστήµατα ERP να λειτουργούν 24 ώρες 

την ηµέρα, 7 ηµέρες τη βδοµάδα, και 365 µέρες το χρόνο για το ηλεκτρονικό 

εµπόριο. Αυτά τα συστήµατα δεν είναι πλέον αφανή, αλλά είναι στρατηγικά 

επιχειρησιακά συστήµατα. Τέτοιες αυστηρές απαιτήσεις για υψηλή διαθεσιµότητα 

απαιτούν έναν ασφαλή µηχανισµό για τον εντοπισµό και την ανάκαµψη από τις 

αποτυχίες, ενώ παρέχουν συνεχώς υπηρεσίες. 
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• Ποιότητα Υπηρεσιών: Στα πλαίσια της πρόσβασης στις πληροφορίες, η ποιότητα 

των υπηρεσιών αναφέρεται σε µια εγγυηµένη τιµή του χρόνου πρόσβασης στα 

δεδοµένα ή του ρυθµού συναλλαγών. Σήµερα, οι παράγοντες αυτοί ποικίλλουν 

ευρέως µε το επίπεδο συµφόρησης των δικτύων, την ύπαρξη άλλων πελατών, το 

γενικό φορτίο στον κεντρικό υπολογιστή, και άλλες απρόβλεπτες παραµέτρους. 

Για τα συστήµατα ERP τρίτης γενιάς, η ποιότητα υπηρεσιών είναι κρίσιµη και 

πρέπει να διασφαλιστεί. 

• Δυνατότητα Συντήρησης: Η συντήρηση των συστηµάτων µεγάλης κλίµακας της 

πολυ-επιχείρησης και των πολλαπλών προµηθευτών απαιτεί εξειδικευµένη 

εµπειρία σε ένα ευρύ φάσµα των πλατφόρµων λογισµικού και των συσκευών 

υλικού. Οι λύσεις ERP τρίτης γενιάς που απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και πολύ 

περιορισµένη πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευµένες πλατφόρµες είναι 

απαραίτητες. 

• Ασφάλεια: Για τα συστήµατα ERP ηλεκτρονικού εµπορίου, οι επιχειρήσεις 

παγκοσµίως µπορούν να έχουν άµεση πρόσβαση στα συστήµατα ERP των 

προµηθευτών τους και των επιχειρησιακών συνεργατών. Αυτό το γεγονός 

επεκτείνει τον κόσµο των χρηστών παρά πολύ. Αφ' ετέρου, σε αυτήν την 

παγκόσµια οικονοµία, οι επιχειρήσεις µπορούν να συνεργαστούν και να 

ανταγωνιστούν συγχρόνως. Η αποκάλυψη των ιδιόκτητων (µυστικών) 

πληροφοριών θα µπορούσε να είναι καταστροφική. Κατά συνέπεια, η ασφάλεια 

στοιχείων και των επικοινωνιών αποτελεί θεµελιώδη προτεραιότητα. 

• Διανοµή Δεδοµένων και Ολοκλήρωση: Μια εύκαµπτη αρχιτεκτονική που 

διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των επιχειρησιακών µονάδων και 

των εµπορικών εταίρων, αποτελεί τον πυρήνα των συστηµάτων ERP τρίτης γενιάς. 

Η διανοµή των δεδοµένων είναι σηµαντική για τα συστήµατα τρίτης γενιάς που 

συνδέουν τα παλαιότερα συστήµατα µε τα συστήµατα ERP, και συνδέουν επίσης 

τα συστήµατα ERP από διαφορετικές επιχειρήσεις. Για να επιτύχουµε αυτό, πρέπει 

να παρέχουµε µια οµοιογενή παγκόσµια διεπαφή βασισµένη στο Διαδίκτυο, µε τις 

διαφορετικές βάσεις δεδοµένων. Παρεµφερές είναι το ζήτηµα του καθορισµού του 

ελάχιστου συνόλου πληροφοριών που χρειάζεται για το B2B ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Ο προσδιορισµός του ελάχιστου συνόλου πληροφοριών θα χρησίµευε να αποβάλει 

τις περιττές και ξεπερασµένες πληροφορίες και να ελαχιστοποιήσει τις 

ενηµερώσεις στα διάφορα συστήµατα ERP. 

 



Μεταπτυχιακή εργασία του Γκόφα Παναγιώτη  
 

 35 

1.4.8 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία εφαρµογής 

 

1.4.8.1 Εµπειρία 

Η εµπειρία είναι πολύτιµο αγαθό και ζωτικής σηµασίας συστατικό για την εγγύηση 

της επιτυχίας οποιουδήποτε σηµαντικού έργου. Περισσότερο από τους συµβούλους που 

ξέρουν το προϊόν τους, οι σύµβουλοι εφαρµογής πρέπει να έχουν εκτενή πραγµατική 

εµπειρία στην αντιµετώπιση των καθηµερινών ζητηµάτων τα οποία συναντούν οι 

κατασκευαστές. 

 

1.4.8.2 Διαχείριση του έργου  

Μαζί µε την επιλογή της σωστής λύσης ERP, ο προγραµµατισµός και η γενική 

διοίκηση ενός έργου εφαρµογής µπορεί να είναι το σηµαντικότερο µέρος της 

πρωτοβουλίας επιχειρησιακών συστηµάτων. Για πολλές επιχειρήσεις, ένα πρόγραµµα 

εφαρµογής λογισµικού εµφανίζεται µια φορά, ίσως δύο φορές, στη διάρκεια της θητείας 

των υπαλλήλων του. Οι επιχειρήσεις έχουν συχνά περιορισµούς ως προς τη στελέχωσή 

τους ή και περιορισµένη εµπειρία στην εφαρµογή ολοκληρωµένων συστηµάτων 

λογισµικού και δεν προετοιµάζονται για να καθοδηγήσουν τις προσπάθειες εφαρµογής 

τους. 

Ουσιαστικά για την επιτυχία του έργου εφαρµογής είναι ο συντονισµός των πόρων, 

ο προγραµµατισµός του έργου, η οργάνωση και η ηγεσία των οµάδων, ο επανασχεδιασµός 

των διαδικασιών, η επίλυση των προβληµάτων, οι επικοινωνίες και άλλα. Η 

αποτελεσµατική διαχείριση του έργου είναι το κλειδί για την έγκαιρη ολοκλήρωση του 

έργου µέσα στον προϋπολογισµό. Μειώνει την πιθανότητα εµφάνισης σφαλµάτων ή 

άλλων απροσδόκητων περιστατικών όταν τεθεί σε λειτουργία, σε αντίθεση µε ένα έργο 

που κόστισε πολύ περισσότερο από τις αρχικές εκτιµήσεις δαπανών και δεν ικανοποιεί τις 

ανάγκες της επιχείρησής σας. 

Η µεθοδολογία εφαρµογής του επιλεγµένου προµηθευτή πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσαρµόσιµη στις εκάστοτε προδιαγραφές του χρήστη σύµφωνα µε τις ανάγκες και την 

πείρα του κατασκευαστή. Ο προµηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει την 

απαραίτητη διαχείριση του έργου, από την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση του έργου ως 

την παροχή οδηγιών στον ορισµένο από την επιχείρηση διαχειριστή του έργου.   
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1.4.8.3 Επανασχεδιασµός των επιχειρησιακών διαδικασιών  

Ο επανασχεδιασµός των επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process 

Reengineering-BPR) είναι η ανάλυση και ο σχεδιασµός των ροών εργασιών και των 

διαδικασιών ανάµεσα στις επιχειρήσεις. Επιδιώκει τη ριζική βελτίωση των διαδικασιών µε 

εστίαση στην επαυξητική αλλαγή και τη βαθµιαία βελτίωση. Το BPR περιλαµβάνει το 

σχεδιασµό των διαδικασιών γύρω από τα επιθυµητά αποτελέσµατα και τους επιθυµητούς 

στόχους. Ενσωµατώνει την εργασία επεξεργασίας πληροφοριών στην πραγµατική εργασία 

που παράγει τις πληροφορίες. Η τεχνολογία πληροφοριών γίνεται η κινητήρια δύναµη του 

επανασχεδιασµού των διαδικασιών. 

Το BPR είναι ένα φυσικό και έµφυτο µέρος κάθε έργου νέας εφαρµογής ή 

αναβάθµισης λογισµικού. Πολλές επιχειρήσεις αλλάζουν τις συγκεκριµένες λειτουργικές 

µεθόδους για να εκµεταλλευθούν τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και τις λειτουργίες 

που παρέχονται από το νέο λογισµικό. Αν και αυτή η δραστηριότητα µπορεί να παρέχει 

προστιθέµενη αξία, οι πραγµατικές βελτιώσεις προέρχονται από µια προσπάθεια 

συνεργασίας να επαναπροσδιοριστεί και να απλοποιηθεί ολόκληρη η διαδικασία, και όχι 

από τις µικροαλλαγές σε συγκεκριµένες εργασίες. 

Ο επιλεγµένος προµηθευτής πρέπει να προσφέρει µια υπηρεσία BPR, η οποία 

µπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως µε την αρχική εφαρµογή του συστήµατος, µε επόµενα 

σηµαντικά έργα αναβάθµισης ή εξ ολοκλήρου ως ξεχωριστή φάση.  

 

1.4.8.4 Πελάτο-κεντρική υποστήριξη  

Καθώς προκύπτουν νέες ερωτήσεις και ανάγκες, είτε κατά τη διάρκεια είτε µετά το 

τέλος της εφαρµογής, ο προµηθευτής πρέπει να έχει καταρτισµένους, ειδικούς έτοιµους να 

δώσουν τις απαντήσεις. Ένα πεπειραµένο και πλήρως στελεχωµένο κέντρο κλήσεων, µαζί 

µε εκπαιδευτικούς, σύµβουλους, τεχνικούς εγκατάστασης και τµήµα προσαρµογής, πρέπει 

να είναι σε ετοιµότητα για να δώσουν λύσεις και βοήθεια όταν χρειάζεται.  

 

1.5.8.5 Μετατροπή βάσεων δεδοµένων 

Η µεταφορά των δεδοµένων από ένα ή περισσότερα παλαιότερα συστήµατα στη 

νέα βάση δεδοµένων είναι ένα αναπόσπαστο τµήµα κάθε έργου εφαρµογής. Είτε απλός 

είτε σύνθετος, ο προµηθευτής λογισµικού πρέπει να είναι προετοιµασµένος να 

συνεργαστεί µε το τεχνικό προσωπικό για να αναπτύξει µια στερεά στρατηγική για την 
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µετατροπή των δεδοµένων για χρήση στο νέο σύστηµα. Δείγµατα των διαγραµµάτων ροής 

της διαδικασίας µετατροπής δεδοµένων, των λογιστικών φύλλων απεικόνισης των 

δεδοµένων και δείγµατα προτύπων µετατροπής των δεδοµένων,  βοηθούν να 

προσδιοριστούν τα κρίσιµα στοιχεία της διαδικασίας µετατροπής και εξασφαλίζουν οµαλή 

µετατροπή. 

 

1.4.8.6 Ηλεκτρονικό εµπόριο  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο ασκεί σηµαντική επίδραση στον τρόπο της 

επιχειρηµατικής συµπεριφοράς των κατασκευαστών. Μπορεί να προωθήσει τις πωλήσεις 

και να εξασφαλίσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, βελτιώνοντας τις σχέσεις µε τους 

προµηθευτές. Οι προµηθευτές ERP πρέπει σήµερα να συµβάλλουν στη βοήθεια των 

πελατών τους να ξεκινήσουν στο ηλεκτρονικό εµπόριο εύλογα και αποτελεσµατικά για τις 

επιχειρήσεις τους. 

Το νέο λογισµικό ERP πρέπει να περιλάβει τις διαδικτυακές φόρµες για την είσοδο 

παραγγελιών και τον εντοπισµό των αιτηµάτων αυτοεξυπηρέτησης, καθώς επίσης και να 

εξασφαλίσει διαδικτυακές πύλες όπου οι εκθέσεις και τα εξουσιοδοτηµένα δεδοµένα είναι 

εύκολα προσβάσιµα. Ο προµηθευτής πρέπει να κατέχει την πείρα για να βοηθήσει τους 

πελάτες του να επεκτείνουν γρήγορα τις ικανότητες ηλεκτρονικού εµπορίου του 

συστήµατος. 

 

1.4.8.7 Εκπαίδευση και κατάρτιση  

Το βασικό στοιχείο που απουσιάζει σε πολλές εφαρµογές είναι η εκπαίδευση. Αυτό 

είναι η κατευθυντήρια δύναµη στην κίνηση µιας επιχείρησης πέρα από τα οριακά οφέλη 

προς µια σηµαντική απόδοση της επένδυσης. Η εκπαίδευση οπλίζει τις επιχειρήσεις µε τη 

γνώση που χρειάζονται για να εκµεταλλευτούν το σύστηµα ERP ώστε να φτάσουν την 

επιχείρηση σε ένα υψηλότερο επίπεδο. 

Με την εκπαίδευση, οι χρήστες µαθαίνουν να χρησιµοποιούν το σύστηµα πέρα από 

την λήψη παραγγελιών ή την διαχείριση του αποθέµατος. Κατανοούν πώς να 

χρησιµοποιήσουν το σύστηµα για να συντοµεύουν τους κύκλους απόκρισης των πελατών, 

να βελτιώσουν τη ροή µετρητών, να δραστηριοποιηθούν στο ηλεκτρονικό εµπόριο και να 

αυξήσουν την παραγωγικότητα και τα κέρδη τους.  Το  σύστηµα αξιοποιείται για να 
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εστιάσει στην επίλυση των σηµαντικών και επιχειρηµατικά κρίσιµων στόχων και για να 

δηµιουργήσει ένα περιβάλλον συνεχούς επιχειρησιακής βελτίωσης. 
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Κεφάλαιο 2ο – Στοιχεία E.R.P Συστηµάτων 

2.0 Εισαγωγή 

Η πολυπλοκότητα της σύγχρονης αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, 

σε συνδυασµό µε την ανάγκη για τεκµηριωµένη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων 

δηµιουργούν την ανάγκη για ολοκληρωµένη διαχείριση των πόρων µιας επιχείρησης και 

της ροής πληροφοριών. Επίσης µε την αύξηση του επιπέδου customer service προκύπτει 

µια σηµαντική τάση για διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα µε τις ανάγκες 

του κάθε πελάτη.  

Ο µόνος ίσως τρόπος αποτελεσµατικής διαχείρισης και κάλυψης των ανωτέρω 

απαιτήσεων επιτυγχάνεται µε τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων 

διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, γνωστών και ως Enterprise Resource Planning 

(E.R.P.). Τα πληροφοριακά αυτά συστήµατα είναι ολοκληρωµένες επιχειρηµατικές λύσεις, 

οι οποίες καλύπτουν πλήρως όλα το φάσµα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µιας 

εταιρίας (παραγωγική, εµπορική, υπηρεσίες, κ.λπ.) σε ένα ενιαίο σύστηµα.  

Η ανάπτυξη που επιτεύχθηκε στις τεχνολογίες πληροφορικής τα τελευταία χρόνια 

κατέστησε σταδιακά εφικτή τη χρήση συστηµάτων E.R.P. όχι µόνο σε µεγάλους 

οργανισµούς αλλά και σε µικροµεσαίους. Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφερθεί ότι 

«ελαφρά συστήµατα E.R.P.» µπορούν να χρησιµοποιήσουν ακόµα και επιχειρήσεις µε 

µόλις πέντε άτοµα στο ενεργητικό τους, αν και γίνεται αντιληπτό ότι το όφελος της 

ολοκλήρωσης σε τέτοιες περιπτώσεις είναι µικρότερο απ’ ότι σε πολύπλοκα οργανωτικά 

σχήµατα όπου το πρόβληµα της συνεννόησης και της συνεργασίας µεταξύ των 

διαφορετικών οργανωτικών µονάδων είναι αναπόφευκτο. 

 

2.1 E.R.P. Συστήµατα 

2.1.1 Ορισµός E.R.P. Συστηµάτων 

«Τα E.R.P. είναι ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα τα οποία διαχειρίζονται 

και συντονίζουν όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σε µία 

επιχείρηση καθώς και τους κάθε φύσεως πόρους (οικονοµικούς, ανθρώπινους κ.λ.π.) που 

απαιτούνται για τη διεκπεραίωσή τους.» 



Μεταπτυχιακή εργασία του Γκόφα Παναγιώτη  
 

 40 

Ο όρος E.R.P. προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων «Enterprise 

Resource Planning» και µπορεί να µεταφραστεί στα Ελληνικά ως Σύστηµα 

Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Πόρων. Ένα E.R.P. σύστηµα, αποτελεί µία ακολουθία 

από άµεσα υλοποιήσιµα πακέτα εφαρµογών  που καλύπτουν πλήθος λειτουργιών µιας 

επιχείρησης και διαθέτουν την απαραίτητη δυναµική για την προσαρµογή τους στις 

απαιτήσεις και τις µεταβολές που συµβαίνουν σε αυτή. Παρέχουν ολοκληρωµένες 

πληροφοριακές λύσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση και 

προγραµµατισµό των πόρων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 

λειτουργήσει συντονισµένα σαν ενιαίο σύνολο, καθοδηγούµενη από τις πληροφορίες που 

δέχεται από το περιβάλλον. 

 

2.1.2 Ιστορική Αναδροµή – Προϊόντα 

Τα συστήµατα E.R.P. δεν εµφανίστηκαν ξαφνικά στο προσκήνιο από τη µία ηµέρα 

στην άλλη. Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για την εξέλιξη µίας τεχνολογίας που 

ξεκίνησε σαράντα πέντε χρόνια πριν και συνεχίζει να λαµβάνει χώρα µέχρι και σήµερα. 

Πρόκειται για µία εξέλιξη που στηρίχθηκε σε µία προσέγγιση δοκιµής και σφάλµατος 

(trial and error), και που διαµορφώθηκε µε βάση επιτυχείς αλλά και ανεπιτυχείς εφαρµογές 

σε πλήθος επιχειρήσεων.  

Πριν από τη δεκαετία του 1960, η βιοµηχανία στηριζόταν σε παραδοσιακές 

µεθόδους διαχείρισης αποθεµάτων µε δηµοφιλέστερη ίσως τη µέθοδο της Οικονοµικής 

Μερίδας Παραγγελίας (Economic Order Quantity). Αυτή η µέθοδος προσπαθούσε να 

προσδιορίσει την ιδανικότερη ποσότητα παραγγελίας για κάθε υλικό, εξετάζοντας τόσο το 

κόστος παραγγελιοληψίας, όσο και το κόστος τήρησης αποθέµατος. Η τεχνική αυτή είναι 

στην πραγµατικότητα µία τακτική αντίδρασης στις αυξοµειώσεις της ζήτησης που 

αναγνωρίζεται στην αγορά, παρόλα αυτά χρησιµοποιείται ακόµα επιτυχώς από πάρα 

πολλές επιχειρήσεις.  

Το 1960, µία νέα µέθοδος διαχείρισης απαιτήσεων υλικών προέκυψε µε την 

ονοµασία Προγραµµατισµός Απαιτήσεων Υλικών (Material Requirement Planning ή 

M.R.P.) προσπαθώντας να διαχειριστεί τα υλικά µε έναν αποτελεσµατικότερο τρόπο. Η 

µέθοδος αυτή αποσυνθέτει τη ζήτηση τελικών προϊόντων που καταγράφεται στο Κύριο 

Πρόγραµµα Παραγωγής (Master Production Schedule ή M.P.S.) για µία συγκεκριµένη 

δοµή προϊόντων που καθορίζεται στον Πίνακα Υλικών (Bill Of Materials ή B.O.M.).  
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Σε γενικές γραµµές η λογική του M.R.P. είναι: «Εάν γνωρίζουµε έγκαιρα πότε 

θέλουµε να παράγουµε συγκεκριµένες ποσότητες προϊόντων, µπορούµε να 

προγραµµατίσουµε τις προµήθειές µας ή τις επιµέρους εντολές παραγωγής λαµβάνοντας 

υπόψη το διαθέσιµο απόθεµα.» 

Παρά την απλή λογική του, το M.R.P. δεν µπορεί πρακτικά να υλοποιηθεί χωρίς 

την υποστήριξη ενός πληροφοριακού συστήµατος. Η εφαρµογή της µεθόδου M.R.P. 

επέφερε σηµαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις που την εφάρµοσαν όπως µείωση του µέσου 

αποθέµατος, ελάττωση του χρόνου παραγωγής και αποστολής των προϊόντων στους 

πελάτες, αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της αξιοπιστίας (αφού πλέον υπήρχε η 

δυνατότητα ουσιαστικού προγραµµατισµού). Από την άλλη βέβαια, η µέθοδος είχε τις 

απαιτήσεις της όπως ακριβή βασικά δεδοµένα χρόνων παράδοσης και παραγωγής, 

αναλυτικά καταγεγραµµένους και αξιόπιστους πίνακες υλικών και χρόνο για την 

πραγµατοποίηση του προγραµµατισµού.  

Η µέθοδος M.R.P. αποδείχτηκε αρκετά καλή (χρησιµοποιείται µέχρι και τις µέρες 

µας), είχε όµως µία σηµαντική αδυναµία: δε λάµβανε υπόψη τη διαθεσιµότητα των πόρων. 

Αυτήν την αδυναµία επιχείρησε να καλύψει το 1970 µία µεταλλαγµένη λογική M.R.P, η 

οποία ονοµάστηκε M.R.P. Κλειστού Βρόγχου (Closed Loop M.R.P.) και περιλάµβανε µία 

πρόσθετη λειτουργία, τον Προγραµµατισµό Δυναµικότητας (Capacity Requirement 

Planning ή C.R.P.). Η ανάδραση του κλειστού βρόγχου παρέχεται ακριβώς από το C.R.P, 

που ελέγχει τη διαθεσιµότητα, ή µη, των απαραίτητων πόρων.          

  

 
Εικόνα 0-1: Η γέννηση των E.R.P. 

 

Το 1980, παρουσιάστηκε η ανάγκη να ενσωµατωθούν στη µέθοδο και άλλοι πόροι 

που σχετίζονται µε την παραγωγική διαδικασία, οπότε προέκυψε ο Προγραµµατισµός 

Παραγωγικών Πόρων (Manufacturing Resource Planning ή M.R.P. II). Ο οργανισµός 

APICS Association of Operations Management δίνει τον ακόλουθο ορισµό για το MRP II:  
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 «MRP II είναι µία µέθοδος για αποτελεσµατικό προγραµµατισµό όλων των πόρων µίας 

παραγωγικής επιχείρησης. Σε ιδανικές συνθήκες αναλύει τον προγραµµατισµό παραγωγής 

σε µονάδες, τον χρηµατοοικονοµικό προγραµµατισµό σε αξίες και έχει τη δυνατότητα 

προσοµοίωσης πιθανών εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας». 

Αποτελείται από ένα σύνολο διασυνδεδεµένων λειτουργιών, όπως Επιχειρηµατικός 

Προγραµµατισµός (Business Planning), Προγραµµατισµός Παραγωγής (Production 

Planning), Κύριο Πρόγραµµα Παραγωγής, Προγραµµατισµός Απαιτήσεων Υλικών, 

Προγραµµατισµός Δυναµικότητας και Εκτελεστικό Σύστηµα Δυναµικότητας & 

Προτεραιοτήτων.  

 

 
Εικόνα 0-2: Η εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Πηγη: Aleksandar Vukovic, Igor Dzambas, Dalibor Blazevic, "Development of ERP Concept and ERP System", page 38. 
 

Ορισµένα από τα προβλήµατα του M.R.P. II ήταν η υπόθεση ντετερµινιστικών 

χρόνων, η υπόθεση της άπειρης διαθέσιµη δυναµικότητα (infinite capacity) καθώς και 

άλλα. Που προσπάθησαν να επιλυθούν από νέα εργαλεία όπως τα συστήµατα C.A.D. 

(Computer Aided Design), C.A.M. (Computer Aided Manufacturing), C.I.M. (Computer 

Integrated Manufacturing), C.O.M. (Customer Oriented Manufacturing) και πολλά άλλα. 
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Τα άλυτα προβλήµατα του M.R.P. II και η προσπάθεια ολοκλήρωσης των πρόσθετων 

λύσεων που αναπτύσσονταν οδήγησε στη γέννηση του E.R.P, το οποίο επιχειρεί πλέον να 

διασυνδέσει οµαλά τους πελάτες και τους προµηθευτές µίας επιχείρησης µε το 

παραγωγικό της περιβάλλον και να συνδυάσει επιτυχώς τις λειτουργικότητες όλων των 

προγόνων του. 

 

2.1.3 Χαρακτηριστικά E.R.P. Συστηµάτων 

H επένδυση για την εισαγωγή ενός πληροφοριακού συστήµατος στις διαδικασίες 

µιας εταιρίας είναι µεγάλη. Τα περισσότερα συστήµατα Ε.R.P. είναι από τη φύση τους 

γενικής εφαρµογής. Σε µεγάλο βαθµό προτείνουν διαδικασίες που απορρέουν από 

τεχνογνωσία των επιχειρήσεων στις οποίες έχει εγκατασταθεί. Οι πωλητές συστηµάτων 

E.R.P., µέσω των υποδειγµατικών πρακτικών που είναι ενσωµατωµένες στα συστήµατά 

τους (best practice templates), επιβάλλουν διαδικασίες σε πελάτες και προµηθευτές σε 

πανευρωπαϊκή και παγκόσµια κλίµακα (εναρµονισµένες διαδικασίες, µία βάση 

πληροφοριών). Επίσης οι πωλητές καθορίζουν κλαδικά πρότυπα (Baan στην Αεροπορική 

Βιοµηχανία, SAP στη Βιοµηχανία Πετρελαίου και Αερίου).  

Η εφαρµογή των συστηµάτων E.R.P. είναι αποτέλεσµα συµβιβασµού µεταξύ του 

τρόπου που η επιχείρηση επιθυµεί να λειτουργήσει και του τρόπου που το σύστηµα της 

επιτρέπει να λειτουργήσει. Η υλοποίηση των συστηµάτων επιβάλλει αλλαγές σε όλη την 

εταιρία και απαιτεί µεγάλες επενδύσεις σε λογισµικό, εξοπλισµό, κόστος άµεσης 

υλοποίησης και εκπαίδευσης χρηστών.  

Η εισαγωγή του E.R.P. αποτελεί ευκαιρία για ριζικό ανασχεδιασµό ήδη 

υφιστάµενων αναποτελεσµατικών διαδικασιών. Αλλαγές µετά την εφαρµογή του 

συστήµατος δεν είναι συνήθως επιθυµητές. Η υλοποίηση των συστηµάτων Ε.R.Ρ. απαιτεί 

τη συµµετοχή ειδικών σε θέµατα E.R.P. και διοίκησης. Το κόστος του ανασχεδιασµού 

είναι συνήθως πολύ υψηλό και για το λόγο αυτό οι διοικήσεις το αποφεύγουν. 

Τα συστήµατα E.R.P. πρέπει να βασίζονται σε απολύτως ακριβή στοιχεία. Λόγω 

της ενοποιηµένης λογικής τους εάν κάποιος εισάγει λανθασµένα στοιχεία, αυτά 

µεταδίδονται σε όλη την επιχείρηση σαν domino. Αποτελεί προτεραιότητα η εκπαίδευση 

των χρηστών ως προς την ακεραιότητα και ακρίβεια των στοιχείων. 

Το περιβάλλον εργασίας των σύγχρονων συστηµάτων E.R.P. είναι πολύ κοντά στο 

περιβάλλον των windows και εποµένως δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία για τους 

χρήστες που είναι εξοικειωµένοι σε παραθυρικές εφαρµογές.  
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2.1.4 Βασικές Καλυπτόµενες Λειτουργίες 

Οι λειτουργικές περιοχές που µπορούν να καλυφθούν από ένα σύστηµα E.R.P. 

είναι αρκετά εκτεταµένες παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικοποίησης σχεδόν κάθε 

διαδικασίας ενός οργανισµού. Παρόλα αυτά είναι σπανιότατη περίπτωση όπου µία 

επιχείρηση επιλέγει να υλοποιήσεις όλες τις εφαρµογές που παρέχει ένα σύστηµα E.R.P. 

Ένας από τους σηµαντικούς παράγοντες αποτυχίας εγκαταστάσεων τέτοιων συστηµάτων 

είναι η αδυναµία επιλογής των κατάλληλων εφαρµογών που θα υλοποιηθούν στην 

επιχείρηση, στο βαθµό που και η ίδια µπορεί να τις λειτουργήσει και να της υποστηρίξει. 

Η πλειοψηφία των Ελληνικών Επιχειρήσεων έχει εγκαταστήσει τις βασικές 

εφαρµογές των συστηµάτων E.R.P, δηλαδή τη Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική 

Διαχείριση, την Εµπορική Εφαρµογή, τη Διαχείριση Υλικών & Υποστήριξη Προµηθειών 

και τη βασική λειτουργικότητα του Προγραµµατισµού & Ελέγχου Παραγωγής. Οι 

επιχειρήσεις τολµούν συνήθως την επέκταση της εγκατεστηµένης λειτουργικότητας µετά 

από ένα ικανό χρονικό διάστηµα που τους επιτρέπει να εξοικειωθούν µε το πληροφοριακό 

σύστηµα και τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα υιοθέτησης νέων πρακτικών, ενώ σπάνια 

εγκαθιστούν το σύνολο των λειτουργιών. 

 
Εικόνα 0-3: Λειτουργίες ενός τυπικού συστήµατος E.R.P. 

Πηγη: Rosemann, K.H., Gable, G.G.: What is ERP?, Information System Fronters, Vol. 2, 2000., No. 2, page 145 
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2.1.5 Υποσυστήµατα  E.R.P  

2.1.5.1. Υποσύστηµα Οικονοµικής Διαχείρισης  

Tο υποσύστηµα Oικονοµικής Διαχείρισης είναι η καρδιά του E.R.P., και 

ανταλλάσσει πληροφορίες µε όλα τα υπόλοιπα υποσυστήµατα. Bασικές διαδικασίες της 

Oικονοµικής Διαχείρισης περιλαµβάνουν τη Γενική Λογιστική (General Ledger), την 

Aναλυτική Λογιστική (Analytical Ledger), τη Διαχείριση Παγίων (Asset Management), τις 

Oικονοµικές Kαταστάσεις (Financial Statements), τους Eισπρακτέους Λογαριασµούς 

(Accounts Receivable), τους Πληρωτέους Λογαριασµούς (Accounts Payable) και τη 

Διαχείριση Διαθεσίµων (Treasury Management).  

2.1.5.2. Υποσύστηµα Πωλήσεων-Marketing 

Oι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Πωλήσεων – Marketing 

περιλαµβάνουν την Παραγγελιοληψία (Order Entry), την Tιµολόγηση (Invoicing), τη 

Διαχείριση Συµβολαίων (Sales Contracts), το Mητρώο Πελατών (Customer Table), 

Aξιόγραφα, Open Items, και Στατιστικά Πωλήσεων. Oρισµένα E.R.P. υποστηρίζουν 

επίσης την Aνάλυση Oφειλών (Aging Analysis), την Eξυπηρέτηση Πελατών (Customer 

Service), το Marketing, τις Προβλέψεις Zήτησης (Forecasting), την Hλεκτρονική 

Aνταλλαγή Δεδοµένων (EDI) και το Hλεκτρονικό Eµπόριο µέσω Internet (Electronic 

Commerce). Tο υποσύστηµα των Πωλήσεων ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως µε τα 

υποσυστήµατα Oικονοµικής Διαχείρισης, Aποθήκευσης, Διανοµής, και Παραγωγής.  

2.1.5.3. Υποσύστηµα Αποθήκευσης-Διανοµής 

Oι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Aποθήκευσης – Διανοµής 

περιλαµβάνουν τη Διαχείριση Aποθεµάτων (Inventory Control), και τον Προγραµµατισµό 

Aπαιτήσεων Διανοµής (Distribution Requirement Planning). Άλλες λειτουργίες που 

πιθανώς να υποστηρίζονται περιλαµβάνουν τη Διαχείριση Aποθηκών (Warehouse 

Management) και τη Διαχείριση Στόλου Φορτηγών (Fleet Management). Tο υποσύστηµα 

της Aποθήκευσης – Διανοµής ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα υποσυστήµατα 

Oικονοµικής Διαχείρισης, Πωλήσεων – Marketing, Προµηθειών και Παραγωγής.  

 

2.1.5.4. Υποσύστηµα Προµηθειών 

Oι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Προµηθειών περιλαµβάνουν τον 

Έλεγχο και Διαχείριση Aιτήσεων Aγοράς (Purchase Inquiries Control & Management), τη 
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Διαχείριση Eντολών Aγοράς (Purchase Orders Management), τον Έλεγχο Παραλαβών 

(Receipt Control), την Aξιολόγηση Προµηθευτών (Supplier Evaluation) και τη Διαχείριση 

Συµβάσεων (Contract Management). Tο υποσύστηµα των Προµηθειών ανταλλάσσει 

πληροφορίες κυρίως µε τα υποσυστήµατα Oικονοµικής Διαχείρισης, Aποθήκευσης και 

Διανοµής, και Παραγωγής.  

2.1.5.5. Υποσύστηµα Παραγωγής 

Oι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστηµα Παραγωγής περιλαµβάνουν 

τον Προγραµµατισµό Aπαιτήσεων Δυναµικότητας (Capacity Requirements Planning), το 

Mακροπρόθεσµο Προγραµµατισµό Παραγωγής (Master Production Scheduling), τον 

Προγραµµατισµό Aπαιτήσεων Yλικών (Material Requirements Planning), τον Έλεγχο 

Παραγωγής (Shop Floor Control), την Kοστολόγηση Παραγωγής (Cost Accounting), τη 

Δοµή Προϊόντων (Product Configuration), τον Έλεγχος Aλλαγών Σχεδίων (Design 

Control) και το Bραχυπρόθεσµος Προγραµµατισµός Παραγωγής (Scheduling). Tο 

υποσύστηµα της Παραγωγής ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα υποσυστήµατα Oικονοµικής 

Διαχείρισης, Πωλήσεων – Marketing, Προµηθειών και Aποθήκευσης – Διανοµής.  

2.1.5.6. Υποσύστηµα Κοστολόγησης 

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Κοστολόγησης ανάλογα µε το βαθµό 

ολοκλήρωσης των συστηµάτων E.R.P. περιλαµβάνουν διαδικασίες όπως ο 

Προϋπολογισµός (Budgeting), η Kοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based 

Costing), τις Oικονοµικές Kαταστάσεις (Financial Statements) κ.α. Σε εταιρίες που το 

επίπεδο ολοκλήρωσης του συστήµατος E.R.P. δεν είναι σε µεγάλο βαθµό το υποσύστηµα 

της κοστολόγησης είναι δυνατόν να συµπεριλαµβάνεται στο υποσύστηµα Οικονοµικής 

Διαχείρισης και Παραγωγής. Το υποσύστηµα της Κοστολόγησης ανταλλάσει πληροφορίες 

κυρίως µε το υποσύστηµα Οικονοµικής Διαχείρισης.   

2.1.5.7. Υποσύστηµα Ανθρώπινων Πόρων 

Oι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστηµα Aνθρώπινων Πόρων 

περιλαµβάνουν τον Προγραµµατισµό Προσωπικού (Personnel Planning), τη Mισθοδοσία 

(Payroll), και την Aξιολόγηση Προσωπικού (Personnel Evaluation). Άλλες λειτουργίες 

που καλύπτονται είναι τα Eξοδολόγια (Personnel Expenses), η Παρουσία Προσωπικού 

(Time &Attendance), η Διαχείριση Eπιπέδων Προσωπικού, Πιστοποιητικών Eκπαίδευσης 
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και Σεµιναρίων. Tο υποσύστηµα των Aνθρώπινων Πόρων ανταλλάσσει πληροφορίες µε το 

υποσύστηµα Oικονοµικής Διαχείρισης.  

2.1.5.8. Υποσύστηµα Συντήρησης-Εξοπλισµού 

Oι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστηµα Συντήρησης-Εξοπλισµού 

περιλαµβάνουν τη Στρατηγική Συντήρηση (Strategic Maintenance), το Προγραµµατισµό 

Προληπτικής Συντήρησης (Planning of Preventive Maintenance), τη Συντήρηση µετά από 

Βλάβη (Maintenance after Damage), τη Διαχείριση Πόρων (Resource Management) και 

τον Απολογισµό (Assessment). Το υποσύστηµα της Συντήρησης-Εξοπλισµού ανταλλάσει 

πληροφορίες κυρίως µε τα υποσυστήµατα Διαχείρισης υλικού και Διαχείρισης Ποιότητας.  

2.1.5.9. Υποσύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας 

Oι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαµβάνουν 

το Ποιοτικό Έλεγχο (Qualitative Control), τον έλεγχο ετοίµων προϊόντων (ready products 

control) καθώς και τη Ροή Ενέργειας Ζητηµάτων Ποιότητας. Το υποσύστηµα της 

Διαχείρισης Ποιότητας ανταλλάσει πληροφορίες µε τα υποσυστήµατα Οικονοµικής 

Διαχείρισης, Ανθρωπίνων Πόρων και Διαχείρισης Έργων ενώ ανάλογα µε το επίπεδο 

ολοκλήρωσης των συστηµάτων E.R.P. µπορεί να περιλαµβάνει πακέτα όπως τη 

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management).  

2.1.5.10. Υποσύστηµα Διαχείρισης Παγίων 

Oι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Διαχείρισης Παγίων περιλαµβάνουν τη 

Γενική Λογιστική (General Ledger), την Aναλυτική Λογιστική (Analytical Ledger), τη 

Διαχείριση Παγίων (Asset Management), τις Oικονοµικές Kαταστάσεις (Financial 

Statements) κ.α. Ανάλογα µε το επίπεδο ολοκλήρωσης των συστηµάτων E.R.P. µπορεί το 

υποσύστηµα Διαχείρισης Παγίων (αν το επίπεδο δεν είναι πολύ υψηλό) να αποτελεί µέρος 

του υποσυστήµατος Οικονοµικής Διαχείρισης µε το οποίο κυρίως ανταλλάζει 

πληροφορίες.  

2.1.5.11 Υποσύστηµα Διαχείρισης Έργων  

Oι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστηµα Διαχείρισης Έργων 

περιλαµβάνουν την Υποβολή Προσφορών (Οffers Submission), τον Προγραµµατισµό 

Έργου (Work Planning), τη Διαχείριση Πόρων (Resource Management) και τη Διαχείριση 

Κόστους (Cost Management). Το υποσύστηµα της Διαχείρισης Έργων ανταλλάσει 

πληροφορίες κυρίως µε τα υποσυστήµατα Παραγωγής και Οικονοµικής Διαχείρισης. 
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2.1.6 Οφέλη Επιχείρησης από E.R.P. Συστήµατα  

Τα βασικά οφέλη µιας εταιρίας  από ένα E.R.P. σύστηµα παρουσιάζονται 

παρακάτω :  

Με την χρήση των E.R.P. επιτυγχάνεται αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων της 

εταιρίας (τεχνολογικού εξοπλισµού και ανθρώπινου δυναµικού) µε στόχο την 

βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, τη συµπίεση του κόστους και τελικά την 

αύξηση του επιπέδου των πωλήσεων της επιχείρησης.  

Πλεονέκτηµα της χρήσης των E.R.P. είναι ότι το σύστηµα βοηθάει στην εκτέλεση 

των παραδόσεων όσο το δυνατόν φθηνότερα σύµφωνα µε τη πολιτική της καλύτερης 

προσφοράς που το σύστηµα µπορεί να ελέγχει και να συµβουλεύει.  

Με τη χρήση των E.R.P. οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα για ιχνηλασιµότητα των 

προϊόντων µέσω του εποπτικού ελέγχου της πλήρης κίνησης των προϊόντων από το στάδιο 

της προµήθειας µέχρι το στάδιο της παραγωγής. Τα προβλήµατα ποιότητας µε αυτό το 

τρόπο µπορούν να ανιχνευθούν από τον χρόνο και τον τόπο από όπου προήλθαν.  

Μέσω των συστηµάτων E.R.P. επιτυγχάνεται µείωση του κόστους λειτουργίας που µπορεί 

να επιτευχθεί µέσω της βέλτιστης διαχείρισης των αποθεµάτων/ αποθηκών και της 

αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζοµένων.  

Ακόµα επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση των προβληµάτων του 

προγραµµατισµού των απαιτήσεων του ανθρώπινου δυναµικού όπως είναι για παράδειγµα 

τα κυλιόµενα ωράρια, οι εναλλαγές βαρδιών, οι άδειες κλπ.  

Επιπρόσθετη δυνατότητα που δίνει η χρήση ενός E.R.P. συστήµατος είναι η 

τήρηση κατά το δυνατόν µικρότερων αποθεµάτων πρώτων υλών και τελικών προϊόντων 

και η ανάγκη επικαιροποιηµένης εποπτείας αυτών µέσω της επιλογής της σωστής µεθόδου 

παραγγελιοληψίας, παραγωγής και ανταλλαγής προϊόντων µεταξύ εργοστασίων της ίδιας 

επιχείρησης.  

Τέλος πολύ σηµαντικό όφελος µιας επιχείρησης από τη χρήση συστηµάτων E.R.P. 

είναι η  ελάττωση των λαθών και των καθυστερήσεων ώστε τα προϊόντα να φτάνουν στους 

πελάτες γρηγορότερα. Οι πληροφορίες και τα προϊόντα απαιτείται πλέον να µεταφέρονται 

µέσα στην παγκόσµια εφοδιαστική αλυσίδα σε ώρες ή ηµέρες αντί για εβδοµάδες ή µήνες.  

 

2.1.7 Το Κενό που αφήνουν τα E.R.P. Συστήµατα 

Στην πραγµατικότητα τα προβλήµατα ενός E.R.P. συστήµατος που µπορεί να 

αντιµετωπίσει µία επιχείρηση είναι αρκετά, µερικά από τα οποία παρουσιάζονται 
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παρακάτω. Σηµαντικό ρόλο θα παίξει βέβαια και η ετοιµότητα της επιχείρησης και 

συγκεκριµένα το επίπεδο της εσωτερικής οργάνωσης, τα στελέχη και το προσωπικό που 

θα πρέπει να είναι έτοιµα κατ’ αρχάς να προσαρµοστούν και στη συνέχεια να 

απορροφήσουν ένα τέτοιο πρόγραµµα. Πιο συγκεκριµένα:  

Ένα πρώτο πρόβληµα είναι η έλλειψη εµπειρίας των εταιριών πώλησης τέτοιων 

συστηµάτων. Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι θέµατα που µπορεί να προκύψουν κατά την 

προσαρµογή µπορεί να µην είναι άµεσα αντιµετωπίσιµα από τις εταιρίες των E.R.P, 

δεδοµένου ότι κάθε πελάτης γι’ αυτές είναι κάτι καινούργιο και πρωτόγνωρο όσον αφορά 

στο «στήσιµο» του συστήµατος.  

Άλλο µειονέκτηµα είναι επίσης το υψηλό κόστος καταρχάς αγοράς και 

προσαρµογής – εκπαίδευσης του προσωπικού (µε τα δεδοµένα µιας µεσαίας σε µέγεθος 

επιχείρησης υπολογίζεται σε 60 – 90 χιλιάδες ευρώ). Να επισηµανθεί και η ανάγκη 

αντίστοιχου εξοπλισµού hardware, όπου στις περισσότερες των περιπτώσεων χρειάζονται 

αναβαθµίσεις, µε το ανάλογο κόστος. Μεγάλο επίσης είναι και το κόστος συντήρησης– 

υποστήριξης. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µία τέτοια χρέωση µπορεί να φτάσει τα 60 -120 

ευρώ/ώρα.  

Ο χρόνος εγκατάστασης και τελειοποίησης της λειτουργίας µιας E.R.P. εφαρµογής 

ο οποίος κρίνεται µεγάλος αποτελεί ένα επιπλέον µειονέκτηµα της χρήσης συστηµάτων 

E.R.P. Στατιστικά έχει υπολογισθεί ένας µέσος όρος ενός έτους. Αντίστοιχα είναι σίγουρο 

ότι θα επιβραδυνθούν οι καθηµερινές εργασίες της επιχείρησης για προφανείς λόγους.  

Γενικά τα συστήµατα E.R.P. εστιάζουν περισσότερο στη λογιστική φύση µιας 

επιχείρησης. Δεν περιλαµβάνονται διαδικασίες που δεν έχουν άµεση οικονοµική 

απεικόνιση στα αποτελέσµατα της επιχείρησης, δε συµµετέχουν δηλαδή άµεσα στην 

προστιθέµενη αξία των προϊόντων. Τέτοιες είναι για παράδειγµα οι διαδικασίες 

διαχείρισης των αποθηκών, όπως παραλαβή, τοποθέτηση, συλλογή, διαλογή, διαχείριση 

συσκευασιών κ.λ.π., που εκφράζονται από το ακρωνύµιο WHM (Warehouse 

Management). Επίσης οι διαδικασίες των διανοµών µε το χρονικό προγραµµατισµό των 

διαδροµών και των οχηµάτων, τις φορτώσεις και εκφορτώσεις κ.λ.π., που µε τη σειρά τους 

εκφράζονται από το ακρωνύµιο TRM (Transportation Management). Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα να µην είναι εύκολος ο υπολογισµός του οφέλους, της αποδοτικότητας και 

της απόσβεσης της επένδυσης στο σύστηµα µε συνέπεια να µη µπορεί να υπάρχει έλεγχος 

στις διαδικασίες που εκτελούνται µέσω αυτού.  
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2.1.8 Επιλογή Καταλληλότερης Λύσης 

Συνοψίζοντας τα οφέλη µιας εταιρίας από τη χρήση συστηµάτων E.R.P. αλλά και 

των κενών που αυτά αφήνουν πίσω τους, η απόφαση για την εγκατάσταση ενός 

ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος E.R.P. και η επιλογή της καταλληλότερης 

λύσης είναι ένα πολυσύνθετο πρόβληµα που απαιτεί µεγάλη προσοχή και λεπτοµερή 

µελέτη. H επιλογή του λογισµικού E.R.P. και του προµηθευτή είναι κρίσιµη για την 

επιτυχία του συνολικού έργου.    

Το πρώτο βήµα στη διαδικασία επιλογής είναι η σύσταση οµάδας αξιολόγησης και 

επιλογής. Σε αυτή πρέπει να συµµετέχουν ο Yπεύθυνος Πληροφορικής (IT Manager) της 

εταιρίας και εκπρόσωποι των σηµαντικότερων λειτουργιών/ διαδικασιών(αλλά όχι οι 

managers). Πρόεδρος της οµάδας αξιολόγησης και επιλογής θα πρέπει να είναι ο 

διευθυντής που αντιπροσωπεύει τον εταιρικό προσανατολισµό (π.χ. ο Eµπορικός 

Διευθυντής κ.λπ.) και όχι κατ’ ανάγκη ο Oικονοµικός Διευθυντής. Kατά την αξιολόγηση 

των λογισµικών E.R.P. σηµαντικό ρόλο µπορεί να διαδραµατίσει εξωτερικός σύµβουλος, 

ο οποίος διαθέτει τεχνογνωσία και αντικειµενικότητα. Λόγω της αποστασιοποιηµένης 

θέσης του είναι ο καταλληλότερος για το σφαιρικό εντοπισµό των αναγκών της 

επιχείρησης και την τήρηση των ισορροπιών. Tέλος, λόγω της εµπειρίας που διαθέτει είναι 

σε θέση να παρέχει υπηρεσίες benchmarking, στη σύνταξη των προδιαγραφών. 

 

H αξιολόγηση πρέπει να είναι πολυκριτηριακή και να ακολουθήσει συστηµατική 

διαδικασία φάσεων η οποία παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 
Εικόνα 0-4: Διαδικασία επιλογής καταλληλότερης λύσης 

Πηγη: R. Michael Donovan, "Successful ERP Implementation the First Time", Performance Improvement, page 13. 
 

• Φάση 1η: Σε αυτή τη φάση βασικό κριτήριο αποτελεί η συµβατότητα του 

συστήµατος E.R.P. µε τον εταιρικό προσανατολισµό, π.χ. οικονοµικό, εµπορικό, 
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παραγωγικό, κατασκευαστικό ή δηµόσιο οργανισµό. Επιχειρήσεις παρόµοιου 

προσανατολισµού στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελούν µια πολύτιµη πηγή 

σχετικών πληροφοριών. Tο αποτέλεσµα της φάσης αυτής δεν θα πρέπει να ξεπερνά 

τον αριθµό των 7 λογισµικών E.R.P.  

• Φάση 2η: Kατά τη δεύτερη φάση πραγµατοποιείται η αξιολόγηση πρώτου 

επιπέδου, στην οποία τα προεπιλεγµένα συστήµατα της πρώτης φάσης 

αξιολογούνται τόσο όσον αφορά τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, 

όσο και µε βάση τα χαρακτηριστικά του προµηθευτή. Το αποτέλεσµα της φάσης 

αυτής είναι τα 2-4 επικρατέστερα συστήµατα E.R.P. Αντιπροσωπευτικά κριτήρια 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

Τα κριτήρια που σχετίζονται µε το πακέτο λογισµικού παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Ο εξελληνισµός του συστήµατος αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής και έχει 

να κάνει µε τη συµβατότητα του συστήµατος µε την Ελληνική πραγµατικότητα 

και τη δυνατότητά του να παρέχει Ελληνικό µενού και επιλογές που είναι 

άµεσα κατανοητές.  

 Ένα ακόµη σηµαντικό κριτήριο είναι και η Επεκτασιµότητα / 

Προσαρµοστικότητα του πακέτου, δηλαδή η ικανότητα του συστήµατος για 

µετέπειτα αλλαγή και επέκταση ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εταιρίας στο 

µέλλον.  

 Η επιλογή της καταλληλότερης Πλατφόρµας εξοπλισµού (hardware) αποτελεί 

ένα ακόµα σηµαντικό κριτήριο µιας και είναι η βάση πάνω στην οποία θα 

στηθεί το σύστηµα και θα λειτουργήσει όλη η εφαρµογή.  

 Η ικανότητα του πακέτου λογισµικού για συνεργασία µε ανεξάρτητες 

εφαρµογές είναι πολύ σηµαντική µιας και έτσι το πακέτο µπορεί να εµβαθύνει 

στις διαδικασίες της εταιρίας καθώς και να επιλύσει µε πρόσθετες εφαρµογές 

πιθανά «µαύρα σηµεία» στη λειτουργία του συστήµατος. 

Τα κριτήρια που σχετίζονται µε την εταιρία κατασκευής και Αντιπροσώπου 

παρουσιάζονται παρακάτω  

 Σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου αντιπροσώπου αποτελεί η 

Oικονοµική ισχύς της εταιρίας (Eλλάδα και εξωτερικό). Με τη κατάλληλη 

επιλογή η εταιρία µπορεί να παρέχει σιγουριά και κύρος στην επιχείρηση που 

θα την επιλέξει για την εγκατάσταση του λογισµικού.  

 Η Eµπειρία σε παρόµοιες εγκαταστάσεις (Eλλάδα και εξωτερικό) αποτελεί 

επίσης ένα σηµαντικό παράγοντα αφού µε τη σωστή επιλογή µειώνονται οι 
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πιθανότητες παρουσίασης προβληµάτων από τη µεριά του αντιπροσώπου, ενώ 

τα όποια προβλήµατα εµφανιστούν θα είναι εύκολο να αντιµετωπισθούν.  

 Η συµµόρφωση του προµηθευτή σύµφωνα µε τους κανόνες ISO αποτελούν 

άλλο ένα σηµαντικό κριτήριο αφού εξασφαλίζεται εγγυηµένα η αναβάθµιση 

του λογισµικού και η συµβατότητα του µε άλλες εφαρµογές και υποσυστήµατα 

όταν αυτά συµµετέχουν στη φιλοσοφία των διεθνών προτύπων ISO.  

 Τέλος οι απαιτήσεις του προµηθευτή σε Kόστος και Xρόνο (εγκατάστασης 

λογισµικού, υλοποίησης εφαρµογής, εκπαίδευσης προσωπικού, υποστήριξη) 

αποτελούν ένα σηµαντικό κριτήριο για τη βέλτιστη επιλογή µιας και η επιλογή 

προσφοράς µε κριτήριο το χαµηλότερο κόστος και το µικρότερο 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης θα βοηθήσει στην αρµονική εισαγωγή του 

συστήµατος στην εταιρία .  

• Φάση 3η: Στην Τρίτη φάση οι κατασκευαστές / αντιπρόσωποι των συστηµάτων 

E.R.P. της προηγούµενης φάσης καλούνται να πραγµατοποιήσουν επίδειξη (demo) 

σε συγκεκριµένες κρίσιµες διαδικασίες ή ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, ώστε να 

εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του συστήµατος στο περιβάλλον της εταιρίας. 

Eδώ κρίνονται και οι ολοκληρωµένες οικονοµικές προσφορές από τους 

προµηθευτές και επιλέγεται η πιο συµφέρουσα τεχνική / οικονοµική προσφορά. 

 

2.1.9 Μεθοδολογία Διαχείρισης Του Έργου 

Η επιλογή του καταλληλότερου συστήµατος E.R.P. είναι ίσως το σηµαντικότερο 

βήµα για την επιτυχία του εγχειρήµατος, όχι όµως και το µοναδικό. Εξίσου σηµαντική 

είναι και η αποτελεσµατική διαχείριση των διαδικασιών υλοποίησης/ εγκατάστασης του 

πληροφοριακού συστήµατος που θα επιλεγεί, έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στον 

αναµενόµενο χρόνο, εντός του προϋπολογισθέντος κόστους και µε την προσδοκώµενη 

ποιότητα και λειτουργικότητα. Η πιο διαδεδοµένη µεθοδολογία διαχείρισης ενός έργου 

πληροφορικής µεθοδολογίας είναι η PRINCE (Projects IN Controlled Environment), η 

οποία προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες του έργου για την πρακτική και αποτελεσµατική 

εφαρµογή της.  

Η εµπειρία έχει δείξει ότι το έργο χωρίζεται σε λογικές ενότητες (π.χ. πωλήσεις, 

παραγωγή, οικονοµική παρακολούθηση, Logistics, κ.λπ.) µε βάση το διαχωρισµό του 

E.R.P. σε modules που προτείνει η ανάδοχος εταιρία πληροφορικής. Για κάθε ενότητα 

ορίζεται ένας υπεύθυνος από την πλευρά της εταιρίας που γνωρίζει σε βάθος τις ανάγκες 
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και ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου κυκλώµατος και ένας υπεύθυνος από την πλευρά 

του αναδόχου του E.R.P. που γνωρίζει σε βάθος τις δυνατότητες του συστήµατος. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το χρονοδιάγραµµα της εφαρµογής το οποίο θα πρέπει 

να δοµηθεί και να παρακολουθηθεί µε µεγάλη προσοχή. Για παράδειγµα, είναι κρίσιµο να 

τεθεί σε πραγµατική λειτουργία (live) την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του οικονοµικού έτους 

τουλάχιστον το έµπορο-λογιστικό κύκλωµα στην απλή του µορφή, δηλαδή να εκδίδεται 

τιµολόγιο πώλησης από το νέο σύστηµα. Παράλληλα, αν η επιχείρηση είναι παραγωγική, 

θα πρέπει την ίδια στιγµή να έχει σχεδιαστεί το µοντέλο κοστολόγησης της παραγωγής, 

και να είναι έτοιµη τουλάχιστον η εφαρµογή συλλογής δεδοµένων από την παραγωγή. Η 

εφαρµογή κοστολόγησης πιθανώς να µπορεί να εγκατασταθεί µέχρι και τον τέταρτο µήνα 

(τέλος Απριλίου), έτσι ώστε να επεξεργαστεί τα δεδοµένα του α΄ τριµήνου. 

 

 
Εικόνα 0-5: Οργανόγραµµα διαδικασιών διαχείρισης έργων. 
Πηγή: Singular Software, "Singular Enterprise ERP System White Paper", page 22. 

 

Μια επίσης σηµαντική παράµετρος επιτυχίας και περιορισµού του ρίσκου είναι και 

η παράλληλη λειτουργία του παλαιού µε το νέο σύστηµα για ένα διάστηµα µερικών 

εβδοµάδων. Το διάστηµα αυτό είναι απαραίτητο για τον έλεγχο του νέου συστήµατος σε 

πραγµατικές συνθήκες, αλλά συνήθως είτε γίνεται πολύ συνοπτικά, είτε παρακάµπτεται 

τελείως, λόγω του διπλάσιου φόρτου εργασίας εισαγωγής δεδοµένων που θα απαιτηθεί 

αυξάνοντας δυστυχώς έτσι το ρίσκο της µετάπτωσης. Η µεταφορά των δεδοµένων στο νέο 
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σύστηµα (data conversion) γίνεται συνήθως µε αρκετή προσπάθεια και ανάπτυξη 

εξειδικευµένων interfaces, ενώ πάντοτε τα ιστορικά δεδοµένα τηρούνται σε ένα αντίγραφο 

του παλαιού συστήµατος για πιθανή µελλοντική χρήση, δεδοµένου του ότι το νέο σύστηµα 

πιθανώς να έχει διαφορετική δόµηση αρχείων και πεδίων από το παλαιό, έτσι ώστε τα 

ιστορικά δεδοµένα να µην είναι δυνατό να επεξεργαστούν πλήρως από το νέο σύστηµα. 

Με τη µεταφορά δεδοµένων στο νέο σύστηµα δίνεται µια πολύ καλή ευκαιρία για 

το ξεκαθάρισµα του αρχείου ειδών και πελατών και την εισαγωγή χρήσιµων 

πληροφοριακών πεδίων. Στα πλαίσια αποτελεσµατικής διοίκησης του έργου εφαρµογής 

συστηµάτων E.R.P. απαιτείται ένας συνολικός Υπεύθυνος Έργου από την πλευρά της 

εταιρίας, ένας από την πλευρά της αναδόχου εταιρίας πληροφορικής και ένας από την 

πλευρά του Συµβούλου που συνήθως αναλαµβάνει το συνολικό Project Management. 

Εκτός της σωστής οργάνωσης της διοίκησης του έργου εγκατάστασης, απαιτείται η 

δέσµευση της διοίκησης της εταιρίας ότι θα τολµήσει τις όποιες αλλαγές θα επέλθουν και 

θα αφιερώσει ανθρώπινους πόρους στο έργο σαν µέρος της δουλειάς τους και όχι στο 

περιθώριο αυτής. Αυτός είναι και ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες επιτυχίας 

του όλου έργου.  

 

2.1.10 Εφαρµογές που συµπληρώνουν τα E.R.P. συστήµατα  

Σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων υπάρχει η ανάγκη να συνδεθούν 

εξειδικευµένες εφαρµογές στην υπάρχουσα υποδοµή ενός E.R.P. συστήµατος ώστε να 

καλυφθούν κενά όπως αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω. Oι περισσότεροι 

κατασκευαστές λογισµικού δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης των εξειδικευµένων 

εφαρµογών µε το σύστηµα E.R.P. µιας επιχείρησης. Eνδεικτικά παρουσιάζονται οι 

κατωτέρω εφαρµογές:  
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Εικόνα 0-6: Εφαρµογές που συµπληρώνουν τα E.R.P. συστήµατα 
Πηγή: Singular Software, "Singular Enterprise ERP System White Paper", page 11. 

 

Το κενό που αφήνουν τα E.R.P. συστήµατα σε θέµατα Διαχείρισης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας προσεγγίζεται από τα νεότερα συστήµατα µε την ονοµασία S.C.M. (Supply 

Chain Management). Συµπληρωµατικά στα E.R.P, τα συστήµατα S.C.M. έχουν στόχο να 

κατευθύνουν τη ροή των υλικών και της πληροφορίας, να µειώσουν το επίπεδο των 

αποθεµάτων και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα της 

επιχείρησης. Τα συστήµατα Β.Ι. και E-Commerce παρέχουν τη δυνατότητα στο σύστηµα 

για λήψη Διοικητικών αποφάσεων καθώς και ανάπτυξης πωλήσεων  µέσω του διαδυκτίου. 

Τέλος το Λογισµικό Αυτοµατοποίησης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναµικού 

(H.R.M.S.) δίνει τη δυνατότητα στο σύστηµα για ακριβέστερη και εποπτικότερη 

παρακολούθηση θεµάτων που σχετίζονται µε το προσωπικό της εταιρίας σε θέµατα 

αποδοτικότητας  εργασίας, µισθοδοσίας κ.α. 

Επιπρόσθετα, τα συστήµατα που εξυπηρετούν τις πολιτικές διείσδυσης στην αγορά 

και τη διατήρηση και βελτίωση της σχέσης µε τους πελάτες είναι τα Customer 

Relationship Management (CRM) συστήµατα. Συγκεκριµένα, µια ολοκληρωµένη και 

πλήρης λύση διαχείρισης πελατών υποστηρίζει:  

την ανάλυση των πελατειακών δεδοµένων για την ανάπτυξη στοχευµένων τµηµάτων, 

προφίλ πελατών, µετρήσεων αποδοτικότητας και αξίας ζωής πελατών, καθώς και δυνατών 

προβλέψεων σχετικά µε τη µελλοντική τους συµπεριφορά,  τη συγκέντρωση και ενιαία 

αποθήκευση των δεδοµένων που αφορούν κάθε κίνηση του πελάτη, αλλά και της 

επιχείρησης προς τον πελάτη από όλα τα κανάλια επικοινωνίας, και τέλος, τη στρατηγική 

µάρκετινγκ και τον προγραµµατισµό, υλοποίηση και έλεγχο συγκεκριµένων 
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δραστηριοτήτων, προσαρµοσµένων στις συγκεκριµένες ανάγκες του κάθε πελάτη [Chablo, 

1999].  

Το επιθυµητό αποτέλεσµα από την λειτουργία των CRM συστηµάτων είναι η 

αύξηση των πωλήσεων αλλά και η µακρόχρονη επαύξηση της πελατειακής βάσης.  
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Κεφάλαιο 3ο – Παρουσίαση της εφαρµογής Fineas Pro 

3.0 Εισαγωγή 

H Τεχνολογική Επανάσταση που επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες άλλαξε 

ριζικά τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, επέφερε παράλληλα και µια σειρά αλλαγών που 

επηρέασε βαθιά και τις επιχειρήσεις. Οι αλλαγές αυτές µπορούν να αποτελέσουν 

σηµαντικό όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων που θέλουν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις ενός νέου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχώς µεταβαλλόµενες 

συνθήκες, από αύξηση και εντατικοποίηση του ανταγωνισµού κ.τ.λ. Για να µπορέσει όµως 

να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις η κάθε επιχείρηση έπρεπε να εξελίξει 

τεχνολογικά τους τρόπους λειτουργίας της, όσον αφορά το αντικείµενο της, αλλά και όχι 

µόνο. Ένα από τα κοµµάτια που έπρεπε να εξελίξει ήταν και η λειτουργικότητα της 

εµπορικής της διαχείρισης. Μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες όλες οι επιχειρήσεις τηρούσαν 

την εµπορική τους διαχείριση χειρόγραφα. Αυτό βέβαια απαιτούσε πολύ χρόνο και 

προσπάθεια από αρκετούς υπαλλήλους, ενώ τα λάθη ήταν αναπόφευκτο φαινόµενο. 

Παραστατικά πώλησης εµπορευµάτων και αγοράς, Φ.Π.Α., τήρηση αποθήκης, εισπράξεις 

υπολοίπων πελατών και πληρωµές προµηθευτών, µηνιαίος τζίρος κ.ο.κ., είναι ορισµένα 

χαρακτηριστικά εµπορικής διαχείρισης που έπρεπε να τηρούνται χειρόγραφα και µε 

απόλυτη ακρίβεια, πράγµα πολύ δύσκολο. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις δεν 

είχαν καν την δυνατότητα να τα τηρούν όλα αυτά, ενώ ακόµη κι αν τα τηρούσαν ήταν 

δύσκολο να έχουν συγκεντρωτικά αποτελέσµατα προκειµένου να βλέπουν την κίνηση της 

επιχείρησης και πόσο πετυχηµένη ήταν αυτή, περίοδο µε περίοδο. Η αντιµετώπιση όλων 

αυτών των προβληµάτων ήταν η αυτοµατοποίηση τους, µέσα από τους υπολογιστές και τις 

εφαρµογές εµπορικής διαχείρισης. Οι εφαρµογές αυτές έλυσαν τα χέρια των επιχειρήσεων, 

δίνοντας τους ταχύτερα, ασφαλέστερα και πιο αξιόπιστα όλα τα αποτελέσµατα που θέλουν 

και µε πολύ λιγότερα εργατικά χέρια, καθώς όλη την εργασία υλοποίησης µιας εµπορικής 

συναλλαγής και τα αποτελέσµατά της, την κάνει πια η εµπορική εφαρµογή.  

Στo συγκεκριµένο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε το κοµµάτι της ανάλυσης – 

σχεδίασης και τρόπου λειτουργίας της εµπορικής διαχείρισης µέσα από την εφαρµογή 

FINEAS, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον συνεργάτη Κουκλιάτη Ιάσων, ο 

οποίος βασίστηκε στην ανάλυση που του παρείχε ο συγγραφέας της παρούσης εργασίας.  

Αρχικά θα δούµε τις µορφές σχεδιασµού και αρχιτεκτονικής που χρειάζονται  

προκειµένου να λειτουργήσει µια τέτοια εφαρµογή, καθώς και τις απαιτήσεις που 
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προϋποθέτει το περιβάλλον της εφαρµογής ώστε να µπορέσει να έχει λειτουργικότητα 

διαχείρισης από όλους τους χρήστες.  Έπειτα θα δούµε τις απαιτήσεις της εφαρµογής από 

την πλευρά του hardware και των λειτουργικών συστηµάτων. Εν συνεχεία, µέσα από την 

εφαρµογή FINEAS, θα δούµε σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο άρθρωσης και λειτουργίας µιας 

οργανωµένης µηχανογραφηµένης εµπορικής διαχείρισης, βήµα προς βήµα, κυρίως στα 

πλαίσια του F&B και οργάνωσης ενός πολυχώρου. Θα παρακολουθήσουµε πώς µέσα από 

την εφαρµογή διαχειριζόµαστε τις οικονοµικές χρήσεις της εταιρείας µας, την διαχείριση 

των συναλλασσόµενων µας, πελατών και προµηθευτών, τις διάφορες συναλλαγές µαζί 

τους (πωλήσεις – αγορές, εισπράξεις – πληρωµές), την διαχείριση των αποθηκευτικών µας 

χώρων, πως µπορεί η εφαρµογή να µας δίνει αξιόπιστα και γρήγορα τις εκτυπώσεις των 

τιµολογίων, καθώς και την διαφορετικότητα στο αποτέλεσµα που µπορεί να έχει το 

καθένα από αυτά τα τιµολόγια στην εµπορική διαχείριση, τις διάφορες εκτυπωτικές 

αναφορές και πληροφορίες, απαραίτητες για την καλύτερη οικονοµική διαχείριση της 

επιχείρησης µας. Τέλος θα δούµε δυνατότητες µαζικών λειτουργιών, καθώς και 

σχεδιασµών φορµών εκτύπωσης παραστατικών. 
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3.1 Λειτουργία της εφαρµογής 

Ξεκινώντας την λειτουργία του Fineas το πρώτο στοιχείο που θα µας εµφανιστεί 

είναι το πεδίο εισόδου της εφαρµογής µέσω του οποίου συνδεόµαστε στην εφαρµογή. Εκεί 

µπορούµε να επιλέξουµε την εταιρεία και την χρήση στην οποία θέλουµε να εργαστούµε. 

Παράλληλα αν λειτουργούµε µε πολλούς χρήστες, ορίζουµε τον κάθε χρήστη µε 

τον αντίστοιχο κωδικό του, προκειµένου να συνδεθούµε στο πρόγραµµα, τους οποίους 

 
Εικόνα 0-1: Σύνδεση στο FINEAS 

κωδικούς µπορούµε να ορίσουµε στην αρχική παραµετροποίηση κατά το στήσιµο της 

εφαρµογής. 

 
Εικόνα 0-2: Επιλογή εταιρείας ή χρήσης 
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Το αρχικό περιβάλλον του Fineas είναι αρκετά απλοϊκό και εύχρηστο, ενώ µπορεί 

εύκολα να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Στην αριστερή πλευρά της 

οθόνης του Fineas βλέπουµε ορισµένες Συντοµεύσεις για τις πιο συχνές εργασίες που 

µπορούν να γίνονται σε µια εµπορική εφαρµογή, ενώ το πάνω πλαίσιο περιλαµβάνει όλο 

το βασικό menu της εφαρµογής για την πλήρη διαχείριση της. Στο κάτω µέρος της οθόνης 

έχουµε πληροφορίες σε ποια εταιρεία και σε ποια χρήση εργαζόµαστε, τον χρήστη που 

εργάζεται την συγκεκριµένη στιγµή και την ηµεροµηνία. 

 
Εικόνα 0-3: Η κεντρική οθόνη του FINEAS 

3.1 Βασικό Menu 

Το βασικό menu περιλαµβάνει τα εξής πεδία: 

• Αρχείο  

• Οργάνωση 

• Αποθήκη 

• Συναλλασσόµενοι 

• Πωλήσεις 

• Αγορές 

• Εκτυπωτικές Αναφορές 
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3.1.1 Αρχείο 

Στην επιλογή του Αρχείου, στο κεντρικό menu, µπορούµε να αποσυνδεθούµε από 

την συγκεκριµένη εταιρεία – βάση προκειµένου να συνδεθούµε σε κάποια άλλη, να 

µεταφερθούµε στις εκτυπωτικές αναφορές, από τις οποίες µπορούµε να παίρνουµε 

αποτελέσµατα για το πώς κινείται η εταιρεία µας µέσα στη χρήση (υπόλοιπα πελατών - 

προµηθευτών - αποθήκης κ.λ.π.). Ο Διαχειριστής, µας επιτρέπει να δηµιουργούµε χρήστες 

και να παράγουµε κωδικούς για την οργάνωση των συναλλασσόµενων µας, των ειδών 

κ.ο.κ. Τέλος από την έξοδο κλείνουµε το πρόγραµµα. 

 

 

 
Εικόνα 5. Αρχείο 

 

3.1.1.1  Διαχειριστής 

Στον Διαχειριστή όπως είπαµε δηµιουργούµε χρήστες και παράγουµε την µορφή 

κωδικοποίησης που µας εξυπηρετεί είτε για τους συναλλασσόµενους µας (πελάτες – 

προµηθευτές), είτε για τα είδη µας στην αποθήκη.  

 
Εικόνα 0-4: Διαχειριστής 
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α. Διαχείριση Χειριστών 

 

Δηµιουργώντας τους χρήστες της εφαρµογής τους δίνουµε και τα αντίστοιχα δικαιώµατα: 

 
Εικόνα 0-5: Διαχείριση Χειριστών 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρακάτω µπάρα, την οποία θα την βλέπουµε σε όλα τα πεδία στα 

οποία θα κινούµαστε από δω και πέρα (διαχείριση πελατών – προµηθευτών, αποθήκης, 

πωλήσεις, αγορές, Οργάνωση), µας δίνει την δυνατότητα να εισάγουµε νέα στοιχεία, να 

διαγράφουµε ή να επεξεργαζόµαστε τα ήδη υπάρχοντα (στην περίπτωση εδώ τους 

χρήστες). Το τελευταίο κουµπί στα δεξιά της µπάρας είναι η έξοδος και µας µεταφέρει στο 

προηγούµενο επίπεδο από το οποίο βρισκόµαστε την συγκεκριµένη στιγµή.  

 
 Εικόνα 8. Μπάρα Επεξεργασίας 

 

Μετακίνηση σε επόµενη 

εγγραφή ή προηγούµενη 

εγγραφή. (σε επόµενο ή 

προηγούµενο χρήστη στη 

συγκεκριµένη περίπτωση) 

Η έξοδος  

Εισαγωγή νέας 

εγγραφής και 

διαγραφή εγγραφής 

Είσοδος στην 

εγγραφή και 

επεξεργασία αυτής 

Ανανέωση 

στοιχείων για την 

εγγραφή 
Διάταξη των 

εγγραφών κατά 

αλφαβητική σειρά 
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Κάνοντας Εισαγωγή, δηµιουργούµε νέο χρήστη και η καρτέλα του φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. Εδώ ορίζουµε τον κωδικό ασφαλείας για την είσοδο του χρήστη στο 

πρόγραµµα, τα στοιχεία του χειριστή και φυσικά τον τύπο, ο οποίος ορίζει και τα 

δικαιώµατά του, αν πρόκειται για απλό χρήστη (User) ή για χρήστη µε περισσότερα 

δικαιώµατα (power User, administrator). 

 

 

 
Εικόνα 0-6: Καρτέλα Χειριστή 

 

Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η δηµιουργία χρηστών και η οι µορφές κωδικοποίησης, 

είναι εργασίες που δικαίωµα να συντελέσει, έχει µόνο ο χρήστης administrator. Οι 

υπόλοιποι χρήστες δεν έχουν δικαιώµατα παρεµβολής σε αυτές τις εργασίες και 

γενικότερα στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ. Παρακάτω θα αναφέρουµε τους τύπους χειριστών – 

χρηστών που υπάρχουν στον Finea και τα δικαιώµατά τους.   

Τύποι χειριστών:  

• Administrator: Ο απόλυτος Διαχειριστής της Εφαρµογής  

• Power User (δικαιώµατα κατά δήλωση) 
• User (δικαιώµατα κατά δήλωση) 

• Guest (Δεν έχει καµία δυνατότητα διαχείρισης της εφαρµογής, παρά µόνο να ) 
 

Δυνατότητα αλλαγής κωδικού 

χειριστή 
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β. Γεννήτριες Κωδικών (code generator) 

 

Στο συγκεκριµένο πεδίο µπορούµε να παράγουµε όποια µορφή κωδικοποίησης µας 

εξυπηρετεί για τους πελάτες µας, τους προµηθευτές µας και τα είδη µας στην αποθήκη. 

Ανάλογα λοιπόν τι θα ορίσουµε στο πεδίο του υποσυστήµατος η συγκεκριµένη 

κωδικοποίηση θα αφορά πελάτες, προµηθευτές, είδη αποθήκης. Για την µορφή της 

κωδικοποίησης θα πρέπει να λάβουµε υπόψη το πρόθεµα του κωδικού, και το µέγεθος της 

αρίθµησης που θα παίρνει.   

 
Εικόνα 0-7: Γεννήτρια Κωδικών 

 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε τις διάφορες µορφές κωδικοποίησης που έχουµε 

δηµιουργήσει.  

 

 
Εικόνα 0-8: Περιπτώσεις Γεννητριών 
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Μπορούµε φυσικά να ορίσουµε πολλές κατηγορίες πελατών, προµηθευτών ή ειδών 

ανάλογα µε το πρόθεµα. Έτσι για παράδειγµα αν θέλουµε να κατηγοριοποιούµε τους 

πελάτες ανάλογα µε τις πόλεις, µπορούµε να βάζουµε στο πρόθεµα τα αρχικά κάθε πόλης 

κι έπειτα η αρίθµηση που θα έχουν (πελάτης από Αθήνα ΑΘ-000001, ΑΘ-000002, ενώ 

από Θεσσαλονίκη ΘΕΣ-000001, ΘΕΣ-000002). 

 

3.1.2 Οργάνωση 

Η οργάνωση αποτελεί το κύριο κοµµάτι της παραµετροποίησης της εφαρµογής 

αµέσως µετά την αρχική της εγκατάσταση. Εδώ ορίζουµε την εταιρεία  - εταιρείες, τις 

χρήσεις της κάθε εταιρείας, τις σειρές αρίθµησης των παραστατικών, τους τύπους των 

παραστατικών πωλήσεων και αγορών, τους τρόπους πληρωµής, τις φόρµες εκτύπωσης 

(όπου σύµφωνα µε την σχεδίαση τους από το πρόγραµµα, θα εκτυπώνονται ανάλογα τα 

τιµολόγια µας), καθώς επίσης και τους εκτυπωτές µε τους οποίους θα επικοινωνεί το 

σύστηµά µας, προκειµένου να εκτυπώνονται τα παραστατικά, αλλά και οι διάφορες 

εκτυπωτικές αναφορές (όπως π.χ. τα υπόλοιπα των πελατών κ.α.).  

 

 
Εικόνα 0-9: Μενού Οργάνωση 

Επιπλέον στην Οργάνωση ορίζουµε τις Γενικές Ρυθµίσεις της εφαρµογής και την 

Εµφάνιση όσον αφορά το περιβάλλον του Fineas. 
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3.1.2.1 Διαχείριση Εταιριών 

Στην Διαχείριση των εταιρειών µπορούµε να φτιάξουµε την εταιρεία µας όπου θα 

δουλεύουµε. Φυσικά µπορούµε να φτιάξουµε όσες εταιρείες θέλουµε χωρίς περιορισµό 

στον αριθµό αυτό. 

 
Εικόνα 0-10: Διαχείριση Εταιριών 

 

Κάνοντας Εισαγωγή νέας εταιρείας ανοίγει η παρακάτω καρτέλα όπου εδώ 

συµπληρώνουµε τα στοιχεία της εταιρείας µας, ενώ παράλληλα δηµιουργούµε τις χρήσεις 

της εταιρείας. Παρατηρούµε ότι ενεργή είναι αυτόµατα η τελευταία χρήση, στον πίνακα 

των Φορολογικών Χρήσεων της Εταιρείας κι αυτό συµβαίνει γιατί αυτή είναι και η 

τρέχουσα χρήση. Σε περίπτωση που θέλουµε να µεταβούµε σε προηγούµενη χρήση, πρέπει 

από το πεδίο Αρχείο του αρχικού menu, να κάνουµε Αποσύνδεση, έπειτα να συνδεθούµε 

και να επιλέξουµε την χρήση που µας ενδιαφέρει. 

 

 
Εικόνα 0-11: Καρτέλα Εταιρίας 

Άνοιγµα νέας 

χρήσης 

Ενεργή ή 

τρέχουσα χρήση 

Πίνακας Φορολογικών 

Χρήσεων της Εταιρείας µας 
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Όταν συµβεί αυτό, συνδεόµαστε σε µια προηγούµενη χρήση και αυτοµάτως βγαίνει το 

παρακάτω µήνυµα το οποίο µας ενηµερώνει ότι δεν µπορούµε να κάνουµε µεταβολές σε 

προηγούµενες χρήσεις. 

 
Εικόνα 0-12: Απαγόρευση µεταβολών 

 
Εικόνα 0-13: Σύνδεση σε χρήση 

 

Προκειµένου να µπορούµε να κάνουµε µεταβολές σε προηγούµενη χρήση θα πρέπει να 

την ορίσουµε χειροκίνητα σαν ενεργή από τον πίνακα των Φορολογικών Χρήσεων της 

Εταιρείας, κάτι το οποίο όµως µπορεί να κάνει µόνο ο Administrator χρήστης κι όχι ο 

οποιοσδήποτε χρήστης. 

Κάνοντας άνοιγµα νέας χρήσης αµέσως εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα όπου 

µας ενηµερώνει ότι η νέα χρήση θα είναι η ενεργή η οποία έπειτα θα φαίνεται στον πίνακα 

των Φορολογικών Χρήσεων της Εταιρείας. 

 
Εικόνα 0-14: Άνοιγµα νέας χρήσης 
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3.1.2.2  Περίοδοι Χρήσης 

Έχοντας ανοίξει την χρήση, θα πρέπει να ορίσουµε και τις περιόδους αυτής της 

χρήσης. Συνήθως σε µια χρήση οι περίοδοι είναι δώδεκα, όσοι και οι µήνες ενός έτους. 

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις φυσικά της υπερδωδεκάµηνης χρήσης, αλλά κατά βάση το 

έτος θεωρείται η κύρια µορφή διαχειριστής χρήσης στις επιχειρήσεις.  

 
Εικόνα 0-15: Περίοδοι χρήσης 

 

Στην παρακάτω εικόνα ορίζουµε µε την Εισαγωγή τους µήνες - περιόδους της νέας χρήσης 

µας. Υπάρχει και η δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας των περιόδων της χρήσης. 

 
Εικόνα 0-16: Δωδεκάµηνη χρήση 

 

3.1.2.3  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Εδώ ορίζουµε τα διάφορα παραστατικά για την τιµολόγησή µας. Κάθε επιχείρηση 

προκειµένου να αντιµετωπίζει έκτακτες περιστάσεις στην τιµολόγησή της και γενικότερα 

στην εµπορική της διαχείριση, καλό είναι να διατηρεί πέρα από την ηλεκτρονική 

διαχείριση, και την χειρόγραφη. Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει πως ενώ έχουµε ένα 

Αυτόµατη 

δηµιουργία 

περιόδων 

χρήσης 
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πρόγραµµα εµπορικής διαχείρισης, τον Finea ώστε να λειτουργούµε ταχύτερα, πιο 

αξιόπιστα και µε περισσότερα αποτελέσµατα, έχουµε την περίπτωση του τι µπορεί να 

συµβεί σε έκτακτη περίπτωση, όπως π.χ. διακοπής ρεύµατος. Εκεί φυσικά χρησιµοποιούµε 

τα χειρόγραφα έντυπα µας, προκείµενου να εκδώσουµε π.χ. κάποιο τιµολόγιο. Όταν όµως 

επανέλθει το ρεύµα θα γυρίσουµε στο πρόγραµµα για να πάρουµε αυτά που θέλουµε 

ταχύτερα και πιο οργανωµένα. Τα στοιχεία όµως που εκδοθήκαν χειρόγραφα; Σ΄ αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει κι αυτά να καταχωρηθούν στο πρόγραµµα ώστε να µπορεί κι αυτό µε 

τη σειρά του να έχει την πλήρη εικόνα της εταιρείας χωρίς ελλείψεις και χωρίς απ’ την 

άλλη να εκδοθούν και πάλι τα τιµολόγια, αφού ήδη έχουν εκδοθεί χειρόγραφα. Εδώ 

λοιπόν θα πρέπει να οργανώσουµε τους διάφορους τύπους παραστατικών και τις 

αντίστοιχες σειρές αρίθµησής τους, έτσι ώστε η εφαρµογή να δέχεται διάφορα 

παραστατικά µηχανογραφηµένα ή χειρόγραφα.  

 

α. Σειρές Παραστατικών:  

Σε κάθε παραστατικό µπορούµε να ορίσουµε όσες σειρές αρίθµησης θέλουµε. Την 

µηχανογραφηµένη (εκτυπώνεται), την χειρόγραφη (δεν εκτυπώνεται – δεν περνάει από 

φορολογικό µηχανισµό, όπως γίνεται µε την µηχανογραφηµένη), καθώς και άλλες σειρές 

αρίθµησης ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, καθώς επίσης και την 

ακυρωτική. 

 
Εικόνα 0-17: Οργάνωση Παραστατικών 

 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε την λίστα Σειρών Αρίθµησης Παραστατικών, 

όπου µπορούµε να δηµιουργήσουµε όσες σειρές θέλουµε, (µε την Εισαγωγή) ή ακόµη να 

τις επεξεργαστούµε (Επεξεργασία) ή να διαγράψουµε (Διαγραφή). Επίσης εδώ  (όπως 

αργότερα θα δούµε και σε επόµενες καρτέλες π.χ. Είδη ή Συναλλασσόµενοι) έχουµε και τα 

κριτήρια Αναζήτησης, µε τα οποία βρίσκουµε συγκεκριµένη Σειρά που µας ενδιαφέρει 

είτε µε τον κωδικό της, είτε µε την περιγραφή της, είτε µε τον τύπο της. 
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Εικόνα 0-18: Σειρές αρίθµησης παραστατικών 

 

Στα κριτήρια αναζήτησης βάζοντας π.χ. στην περιγραφή ένα µέρος του ονόµατος 

της σειράς που θέλουµε και πατώντας Αναζήτηση, µας εµφανίζει όλα όσα ταιριάζουν µε 

αυτό που γράψαµε στο πεδίο της Περιγραφής. Όπως επίσης αναλόγως τι τύπο θα ορίσουµε 

στο αντίστοιχο κριτήριο θα µας εµφανίσει τις σειρές µε αυτό τον τύπο. Η Αναζήτηση  

 
Εικόνα 0-19: Αναζήτηση σειρών αρίθµησης 

λειτουργεί µε την ίδια φιλοσοφία σε όλα τα σηµεία της εφαρµογής στα οποία θα την 

συναντήσουµε. 
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Δηµιουργώντας µια νέα σειρά µε την Εισαγωγή ή ανοίγοντας µια ήδη υπάρχουσα µε την 

Επεξεργασία, η καρτέλα της Σειράς θα είναι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εδώ  

 

 
Εικόνα 0-20: Καρτέλα σειράς παραστατικών 

 

ορίζουµε τον κωδικό της κάθε Σειράς, την περιγραφή της, τον αύξοντα αριθµό, τον τύπο 

της, αν πρόκειται δηλαδή για µηχανογραφηµένη (εκτυπώνεται), χειρόγραφη (δεν 

εκτυπώνεται), ακυρωτική.  

Η περίπτωση της ακυρωτικής σειράς είναι ξέχωρη, καθώς η λειτουργία της δεν 

αφορά σειρά κάποιων παραστατικών άλλα την ακύρωση αυτών σε περίπτωση λάθους. 

Επίσης εδώ ορίζουµε τον εκτυπωτή στον οποίο θα στέλνουµε την εκτύπωση του 

παραστατικού το οποίο αφορά η συγκεκριµένη Σειρά. Με λίγα λόγια η σύνδεση του 

τιµολογίου-παραστατικού µε την αντίστοιχη Σειρά είναι απαραίτητο κοµµάτι για την 

λειτουργία της τιµολόγησης, αφού µέσω της Σειράς το τιµολόγιο παίρνει την αύξουσα 

αρίθµηση και φυσικά εκτυπώνεται, αν πρόκειται για µηχανογραφηµένο. Έτσι µπορούν να 

γίνουν πολλές Σειρές παραστατικών, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. 

Αυτό σηµαίνει ότι άλλη Σειρά αρίθµησης πρέπει να έχουµε για το τιµολόγιο, άλλη για το 

πιστωτικό τιµολόγιο και άλλη για το δελτίο αποστολής κ.ο.κ. Βέβαια υπάρχει και η 

περίπτωση κάποια παραστατικά να ανήκουν στην ίδια Σειρά, όπως κάποιες επιχειρήσεις 

π.χ. βενζινάδικα έχουν δελτίο αποστολής αλλά και δελτίο αποστολής πετρελαίου. Αυτό 
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γίνεται για δικιά τους διευκόλυνση λόγω αποθήκης κι έτσι έχουν δύο δελτία αποστολής 

αλλά ουσιαστικά πρόκειται για τον ίδιο τύπο παραστατικού, το δελτίο αποστολής, και 

εποµένως µπορούν και ανήκουν στην ίδια Σειρά. Δεν µπορούν όµως στην ίδια Σειρά να 

ανήκουν το δελτίο αποστολής και το τιµολόγιο. Εκεί µιλάµε πια για διαφορετικά 

παραστατικά και εποµένως επιβάλλεται να ανήκουν σε διαφορετική Σειρά.  Όσον αφορά 

τον εκτυπωτή επιλέγουµε στις µηχανογραφηµένες Σειρές αυτόν ο οποίος περνάει και από 

τον φορολογικό µηχανισµό, γιατί τα µηχανογραφηµένα τιµολόγια χωρίς συµβολοσειρά 

σήµανσης από φορολογικό µηχανισµό δεν θεωρούνται επίσηµα και δεν λαµβάνονται 

υπόψη. Είναι η αντίστοιχη θεώρηση από την εφορία όπως γίνεται στην περίπτωση των µη 

µηχανογραφηµένων τιµολογίων. 

 

β. Τύποι Παραστατικών 

 

Εδώ είναι η δηµιουργία και παραµετροποίηση των παραστατικών τα οποία έπειτα τα 

συνδέουµε, όπως θα δούµε παρακάτω, µε τις αντίστοιχες σειρές αρίθµησης. 

 
Εικόνα 0-21: Λίστα τύπων παραστατικών 
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Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε την λίστα των παραστατικών, καθώς επίσης και τα 

κριτήρια αναζήτησής τους, µε βάση τον κωδικό τους, την περιγραφή, τον τύπο του 

παραστατικού και το τι είδος παραστατικού είναι. Ο τύπος στην Αναζήτηση σηµαίνει αν 

πρόκειται για παραστατικό πώλησης, ή αγοράς, ή διακίνησης αποθήκης ή 

χρηµατοοικονοµικής διακίνησης (είσπραξη – πληρωµή). Αφορά µε λίγα λόγια τους 

τέσσερις βασικούς τύπους εµπορικής διαχείρισης στις συναλλαγές. Το είδος από την άλλη 

σηµαίνει αν πρόκειται για δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής - τιµολόγιο ή γενικού 

τύπου (π.χ. κάποιο πιστωτικό τιµολόγιο) ή παραγγελία, ανεξάρτητα αν αφορά πώληση ή 

αγορά. Αυτό σηµαίνει ότι αν ορίσουµε στο πεδίο του Είδους στην αναζήτηση το δελτίο 

αποστολής θα µας εµφανίσει όλα τα δελτία αποστολής πωλήσεων και αγορών. Φυσικά σε 

συνδυασµό µε τον τύπο µπορούµε να πάρουµε µόνο τα δελτία αποστολής που αφορούν 

π.χ. την πώληση. 

 
Εικόνα 0-22: Τύπος παραστατικών 

 

Παρακάτω θα δούµε πως ορίζουµε στο κάθε παραστατικό που φτιάχνουµε, τι είδος και τι 

τύπος παραστατικού είναι, αν είναι ενεργό ή όχι κι εποµένως αν µπορούµε ή όχι να το 

χρησιµοποιήσουµε στην τιµολόγηση. 
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Δηµιουργώντας ένα καινούργιο παραστατικό µε την Εισαγωγή ή ανοίγοντας ένα ήδη 

υπάρχον µε την Επεξεργασία, µπορούµε να παραµετροποιήσουµε τα παραστατικά που µας 

ενδιαφέρουν για την εταιρεία µας. 

 
Εικόνα 0-23: Καρτέλα τύπου παραστατικού 

 

Ενεργά ή µη παραστατικά για 

χρησιµοποίηση στην τιµολόγηση 
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Η σωστή παραµετροποίηση του παραστατικού εδώ, είναι η αρχή της σωστής λειτουργίας 

των παραστατικών και εποµένως του όλου προγράµµατος. Τα σηµεία που πρέπει να έχει η 

καρτέλα του παραστατικού προκειµένου να λειτουργήσει η τιµολόγησή µας, είναι τα εξής: 

• Κωδικός: Είναι η κωδικοποίηση που ορίζουµε στον κάθε τύπο παραστατικού, π.χ. 

συνήθως το Δελτίο Αποστολής – Τιµολόγιο του βάζουµε τον κωδικό ΔΑΤ, ή την 

Απόδειξη Λιανικής Πώλησης – Δελτίο Αποστολής τον κωδικό ΑΠΔ. Πολλοί 

χρησιµοποιούν αριθµούς, π.χ. ο κωδικός 62 για το Δελτίο Αποστολής – Τιµολόγιο. 

Ανάλογα πάντα πως βολεύει αυτούς που χρησιµοποιούν την εφαρµογή. 

• Περιγραφή: Η πλήρης περιγραφή - όνοµα του παραστατικού 

• Τύπος: Εδώ ορίζουµε τον τύπο του, προκειµένου να λειτουργεί το παραστατικό 

στις πωλήσεις ή στην αγορές ή στη διακίνηση αποθήκης ή στα χρηµατοοικονοµικά 

(εισπράξεις – πληρωµές). 

• Φόρµα: Είναι η επιλογή του σχεδιασµού της µορφής του τιµολογίου που κάνουµε 

(και θα δούµε σε επόµενο σηµείο της εφαρµογής αυτή την σχεδίαση), προκειµένου 

να εκτυπώνεται στο χαρτί το παραστατικό µε τα σωστά πεδία και τιµές. Μπορεί να 

έχουµε φτιάξει αρκετές φόρµες, γιατί αλλά πεδία µπορεί να θέλουµε για ένα δελτίο 

αποστολής και άλλα για ένα  τιµολόγιο. Εδώ λοιπόν επιλέγουµε πια φόρµα θα είναι 

σε πιο παραστατικό. Επίσης αν δεν ορίσουµε φόρµα, δεν θα βγαίνει η εκτύπωση το 

παραστατικού στο χαρτί - έντυπο. 

• Είδος: Κατηγοριοποίηση των παραστατικών ανάλογα µε τον Τύπο στον οποίο 

ανήκουν. Π.χ. για τα παραστατικά που ανήκουν στον Τύπο των πωλήσεων, τα Είδη 

παραστατικών αυτού του τύπου είναι: Γενικού Τύπου, Δελτίο Αποστολής, 

Παραγγελία/Προσφορά και Δελτίο Αποστολής – Τιµολόγιο. Για τον Τύπο 

Αποθήκης είναι: Γενικού Τύπου και Ενδοδιακίνησης, κ.ο.κ. 

• Default Σειρά: Είναι η σύνδεση του παραστατικού µε την αντίστοιχη Σειρά 

Αρίθµησης κι εποµένως και µε τον εκτυπωτή, αφού όπως είχαµε αναφέρει, στις 

Σειρές ορίζουµε και τον εκτυπωτή που θα χρησιµοποιήσουµε για την τιµολόγησή 

µας. Εδώ επιπλέον ορίζουµε αν θέλουµε το παραστατικό να είναι 

µηχανογραφηµένο ή χειρόγραφο, ανάλογα πάλι µε την σειρά που θα το 

συνδέσουµε. 



Μεταπτυχιακή εργασία του Γκόφα Παναγιώτη  
 

 76 

 
Εικόνα 0-24: Default σειρά 

 

• Αρίθµηση: Εδώ ορίζουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η αρίθµηση των 

τιµολογίων, αν δηλαδή η αυτόµατη αρίθµηση θα γίνεται κατά την αποθήκευση του 

παραστατικού στο πρόγραµµα ή κατά την έκδοση – εκτύπωση του, ή ακόµη και 

καθόλου, αλλά να δίνεται από εµάς χειροκίνητα (αυτό συνήθως χρησιµοποιείται 

στην περίπτωση των χειρόγραφων παραστατικών). 

 
Εικόνα 0-25: Αρίθµηση 

 

• Συµπεριφορά Εισαγωγών – Εξαγωγών: Είναι το σηµείο όπου ορίζουµε την 

λειτουργία του παραστατικού, αν πρόκειται δηλαδή για απλό τιµολόγιο, Δελτίο 

αποστολής – τιµολόγιο, δελτίο αποστολής, ή πιστωτικό τιµολόγιο. Η συµπεριφορά 

ενός τιµολογίου από ένα δελτίο αποστολής είναι διαφορετική. Στο δελτίο 

αποστολής, τροποποίηση επιδέχονται µόνο οι ποσότητες και όχι οι αξίες. Αυτό 

γιατί το δελτίο αποστολής δεν έχει σχέση µε αξίες αλλά µόνο µε µεταφορά 

εµπορευµάτων, άρα ποσότητες. Το τιµολόγιο από την άλλη έχει σχέση µόνο µε 

αξίες κι όχι µε ποσότητες. Το δελτίο αποστολής – τιµολόγιο έχει σχέση και µε 

αξίες και µε ποσότητες. Άρα λοιπόν ανάλογα µε το παραστατικό που φτιάχνουµε 

θα πρέπει στις εισαγωγές και στις εξαγωγές να κάνουµε τις ανάλογες 

τροποποιήσεις ποσότητας και αξίας, οι οποίες είναι: 1) Καµία τροποποίηση, 2) 

Αύξηση Εισαγωγής, 3) Μείωση Εισαγωγής και 1) Καµία τροποποίηση, 2) Αύξηση 

Εξαγωγής, 3) Μείωση Εξαγωγής αντίστοιχα.  
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Εικόνα 0-26: Συµπεριφορά Εισαγωγών – Εξαγωγών 

 
Εικόνα 0-27: Τροποποιήσεις στις συµπεριφορές Εισαγωγών – Εξαγωγών των παραστατικών 

ποσοτήτων και αξιών 

 

Παράδειγµα: Στην περίπτωση του δελτίου - αποστολής τιµολόγιο πώλησης έχουµε 

µεταβολές και στις αξίες (π.χ. υπόλοιπο πελάτη στον οποίο απευθύνεται το 

παραστατικό), αλλά και στις ποσότητες (τα είδη της αποθήκης που 

συµπεριλαµβάνονται στο συγκεκριµένο παραστατικό). Αντίθετα το δελτίο 

αποστολής, που αφορά µονό τις ποσότητες καθώς χρησιµοποιείται σαν αποδεικτικό 

για τις µεταφορές των εµπορευµάτων προς πώληση, αφορά µόνο ποσότητες. Στο 

δελτίο αποστολής – τιµολόγιο πώλησης λοιπόν οι συµπεριφορές των Εισαγωγών 

και εξαγωγών θα είναι ως εξής:   

 
Εικόνα 0-28: Συµπεριφορά Εισαγωγών – Εξαγωγών για Δ. Αποστολής – Τιµολόγιο 

 

Παρατηρούµε ότι δεν έχουµε καµία µεταβολή στη Συµπεριφορά των Εισαγωγών κι 

αυτό είναι εύλογο καθώς οι Εισαγωγές αφορούν την πλευρά των αγορών. Η 

πλευρά των πωλήσεων είναι στην Συµπεριφορά των Εξαγωγών, καθώς µε το δελτίο 

αποστολής – τιµολόγιο πώλησης έχουµε εξαγωγή ποσότητας ειδών από την 

αποθήκη, αφού πρόκειται για πώληση, ενώ παράλληλα δηµιουργείται και υπόλοιπο 

αξίας (Αύξηση Εξαγωγής Αξίας) από τον πελάτη προς εµάς (µας χρωστάει ο 

πελάτης το πόσο της αξίας του συγκεκριµένου παραστατικού). Το αντίθετο θα 
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συµβεί στην περίπτωση του πιστωτικού τιµολογίου – δελτίο αποστολής πώλησης. 

Θα έχουµε δηλαδή Μείωση Εξαγωγής και στην αξία, αλλά και στην ποσότητα. 

Είναι πολύ σηµαντική εποµένως η εδώ παραµετροποίηση γιατί σε περίπτωση 

λάθους δεν θα έχουµε την σωστή λειτουργία των παραστατικών. 

• Μετασχηµατισµός Παραστατικού: Ορίζουµε σε τι παραστατικό θέλουµε να 

µετατρέψουµε το υπάρχον παραστατικό. Τον µετασχηµατισµό τον χρησιµοποιούµε 

προκειµένου να κάνουµε τις εργασίες µας γρηγορότερα. Αν για παράδειγµα 

εκδώσουµε ένα παραστατικό π.χ. δελτίο αποστολής για την µεταφορά κάποιων 

εµπορευµάτων σε κάποιο πελάτη κι έπειτα αυτός ο πελάτης θέλει να τα πληρώσει 

θα πρέπει να εκδώσουµε το αντίστοιχο τιµολόγιο. Προκειµένου λοιπόν να 

αποφύγουµε την καταχώρηση στο τιµολόγιο όλων των ειδών που υπάρχουν ήδη 

στο δελτίο αποστολής έτοιµα, µπορούµε να µετασχηµατίσουµε αµέσως το δελτίο 

αποστολής σε τιµολόγιο προσθέτοντας µόνο τις αξίες στα είδη, πριν εκτυπωθεί – 

εκδοθεί. 

 
Εικόνα 0-29: Δυνατότητα µετασχηµατισµού του παραστατικού 

 

Τέλος στην καρτέλα του τύπου παραστατικού έχουµε και τα εξής πεδία: Ενεργός, 

Αυτόµατη Έκδοση, Συγχώνευση Οµοειδών Γραµµών, Χρήση Σειράς για Παραστατικά 

Αγορών. Ενεργός είναι η ενεργοποίηση του παραστατικού προκειµένου να µπορούµε να 

το χρησιµοποιήσουµε στην τιµολόγηση ή όχι. Η Αυτόµατη Έκδοση µας επιτρέπει να 

εκδίδουµε κατευθείαν το παραστατικό χωρίς να χρειάζεται πρώτα να το καταχωρήσουµε 

και µετά να το εκδώσουµε. Με την έκδοση γίνεται µαζί και η καταχώρηση. Η 

Συγχώνευση Οµοειδών Γραµµών µας δίνει την ευχέρεια σε ένα τιµολόγιο να πηγαίνουν 

τα ίδια είδη σε κοινές γραµµές και όχι το ίδιο είδος σε ξεχωριστή γραµµή. Έτσι 

κερδίζουµε χώρο στην καρτέλα του παραστατικού κατά την έκδοσή του και δεν βλέπουµε 

το ίδιο είδος πολλές φορές σε διαφορετικές γραµµές. Τέλος, η Χρήση Σειράς σε 

Παραστατικά Αγορών αφορά τα παραστατικά αγορών, σε περίπτωση που εκδίδει – 

εκτυπώνει η εταιρεία µας και αγορές εκτός από πωλήσεις, µε δικιά µας σειρά αρίθµησης. 

Όλες οι εταιρείες καταχωρούν στα προγράµµατα τους τις αγορές που έχουν κάνει από τους 
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διάφορους προµηθευτές. Το κάθε παραστατικό αγοράς το καταχωρούν (δεν το 

εκτυπώνουν – εκδίδουν) µε την αρίθµηση που έχει από τον προµηθευτή. Με λίγα λόγια η 

πώληση που εκδίδει ένας προµηθευτής προς εµάς, είναι αγορά για µας και την 

καταχωρούµε µε τον αριθµό αρίθµησης που έχει το παραστατικό του προµηθευτή. Το 

συγκεκριµένο πεδίο µας επιτρέπει να έχουµε και δική µας αρίθµηση για παραστατικά 

αγορών που µπορεί να εκδίδει – εκτυπώνει η εταιρεία µας όπως π.χ. κάποιο πιστωτικό 

αγοράς για επιστροφή εµπορευµάτων στον προµηθευτή µας. 

 

γ. Τρόποι Πληρωµής 

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να ορίσουµε τους τρόπους που γίνονται οι διάφορες 

πληρωµές µεταξύ της εταιρείας µας και των πελατών – προµηθευτών. Οι δυο βασικοί 

τρόποι πληρωµής είναι η άµεση εξόφληση (µετρητά) και η επί πιστώσει η οποία µπορεί να 

είναι από κάποιων ηµερών έως κάποιων µηνών. Τους τόπους πληρωµής θα τους δούµε και 

µέσα στην καρτέλα του παραστατικού – τιµολογίου, καθώς κάθε παραστατικό πριν 

καταχωρηθεί – εκδοθεί θα πρέπει να έχει οριστεί και ο τρόπος εξόφλησής του. Παρακάτω 

βλέπουµε τους διάφορους τρόπους πληρωµής οι οποίοι είναι λογικό να διαφέρουν από τις 

απαιτήσεις που µπορεί να έχει η κάθε εταιρεία. 

 

 
Εικόνα 0-30: Τρόποι πληρωµής 

 

Αυτό που πρέπει να προσέξουµε σε κάθε πληρωµή είναι το υποσύστηµα και ο τύπος. Το 

υποσύστηµα αφορά το αν πρόκειται για περίπτωση πώλησης ή αγοράς κι εκεί αντιστοίχως 
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θα εµφανίζεται και ο τύπος, στον οποίο και θα επιλέγουµε αν η πληρωµή είναι µετρητά ή 

επί πιστώσει.  

 
Εικόνα 0-31: Υποσύστηµα  

Εικόνα 0-32: Τύπος 

 

δ. Φόρµες Εκτύπωσης 

 

Εδώ είναι το σηµείο όπου µπορούµε να δηµιουργήσουµε και να σχεδιάσουµε τις φόρµες 

εκτύπωσης των παραστατικών για την τιµολόγηση. Μπορούµε να φτιάξουµε όσες φόρµες 

θέλουµε ανάλογα µε τις απαιτήσεις µας και τα παραστατικά που χρησιµοποιούµε. Για την 

σχεδίαση των φορµών εκτύπωσης βλέπε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

 
Εικόνα 0-33: Φόρµες εκτύπωσης παραστατικών 

 

ε. Εκτυπωτές Συστήµατος 

Σ’ αυτό το σηµείο της οργάνωσης των παραστατικών ορίζουµε τους εκτυπωτές που θα 

επικοινωνούν µε την εφαρµογή, θα συνδέονται µε την κάθε σειρά αρίθµησης και εποµένως 

µε το κάθε παραστατικό.  
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Εικόνα 0-34: Εκτυπωτές Συστήµατος 

 

Κάνοντας Αναζήτηση βλέπουµε ποιους εκτυπωτές έχουµε ορίσει στο σύστηµά µας. Mε 

την Επεξεργασία, µπαίνουµε σε κάθε έναν από τους υπάρχοντες εκτυπωτές και µπορούµε 

να κάνουµε µεταβολές, ενώ µε την Εισαγωγή ορίζουµε νέο εκτυπωτή. Η καρτέλα του κάθε 

εκτυπωτή έχει την παρακάτω µορφή: 

 

 
Εικόνα 0-35: Καρτέλα Εκτυπωτή Συστήµατος 
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Τα βασικά πεδία του εκτυπωτή συστήµατος είναι τα εξής: α) Τύπος, β) Περιγραφή, γ) 

Εξοµοίωση, δ) Εκτυπωτής: 

 

• Τύπος: Ο τύπος µας δίνει την µορφή που θέλουµε να έχει η εκτύπωσή µας. Αν 

θέλουµε δηλαδή να γίνει η εκτύπωση σε εκτυπωτή, σε ταµειακή µηχανή ή ακόµη 

και να πάρουµε την εκτύπωση σε µορφή αρχείου κειµένου. 

 
Εικόνα 0-36: Τύπος Εκτύπωσης 

 

• Περιγραφή: Το όνοµα του εκτυπωτή και σε τι αναφέρεται. 

• Εξοµοίωση & ΟΕΜ κωδικοσελίδα: Η εξοµοίωση είναι µια απαραίτητη ρύθµιση 

στην περίπτωση κρουστικών εκτυπωτών (στους οποίους χρησιµοποιούνται 

διάτρητα έντυπα για την τιµολόγηση). 

 
Εικόνα 0-37: Εξοµοίωση 

 

• Εκτυπωτής: Εδώ είναι το σηµείο της σύνδεσης της εφαρµογής µε τους 

εκτυπωτές που είναι εγκατεστηµένοι στον υπολογιστή και φυσικά τον 

φορολογικό εκτυπωτή. Αναλόγως βέβαια του τι θα ορίσουµε στον Τύπο του 

εκτυπωτή ενεργοποιούνται ή κλειδώνουν κάποια πεδία. Αν ο τύπος είναι 

Εκτυπωτής, είναι ανοικτό το πεδίο Εκτυπωτής. Αν ο Τύπος είναι Ταµειακή, 

ανοίγει το πεδίο Ταµειακή κι εκεί ορίζουµε την COM µε την οποία είναι 

συνδεδεµένη η ταµειακή µηχανή µας. Αν ο τύπος είναι Αρχείο, ανοίγει το πεδίο 
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Αρχείο Εκτύπωσης κι εκεί µπορούµε να σώσουµε την εκτύπωση µας σε µορφή 

αρχείου κειµένου. 

 
Εικόνα 0-38: Τύπος: Εκτυπωτής 

 

 
Εικόνα 0-39: Τύπος: Ταµειακή 

 

 
Εικόνα 0-40: Τύπος: Αρχείο Εκτύπωσης 

 

Για το πεδίο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ βλέπε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

 

3.1.3 Αποθήκη 

Το επόµενο σηµαντικό κοµµάτι µιας εµπορικής διαχείρισης είναι η οργάνωση της 

Αποθήκης στην οποία θα καταχωρούµε τα είδη που αγοράζει η επιχείρησή µας και 

προορίζονται για πώληση, αλλά και για διάφορες άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα 

οι διάφορες υπηρεσίες που µπορεί να παρέχουµε ή τα είδη που προορίζονται για δική µας 

χρήση (Υλικά, Α΄ Ύλες) ή ακόµη και τα διάφορα έξοδα, όπως αυτά της αποστολής. Ο 

διαχωρισµός αυτών των περιπτώσεων µπορεί εύκολα να γίνει µε την ανάλογη οργάνωση 



Μεταπτυχιακή εργασία του Γκόφα Παναγιώτη  
 

 84 

της κωδικοποίησης της αποθήκης µας όπως αυτή µπορεί να γίνει, όπως είδαµε, από το 

ΑΡΧΕΙΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ. Στην Αποθήκη λοιπόν, θα 

έχουµε τη δυνατότητα να παρακολουθούµε τις εισαγωγές και εξαγωγές των ειδών, να 

ελέγχουµε τα αποθέµατα των ειδών αυτών και να υπολογίζουµε τον αριθµό των ειδών για  

παραγγελία µε βάση το επιθυµητό απόθεµα. Τα βασικά κοµµάτια διαχείρισης της 

Αποθήκης είναι: η Λίστα των Ειδών, τα Παραστατικά Αποθήκης, και η Οργάνωση αυτής. 

 

 
Εικόνα 0-41: Αποθήκη 

 

3.1.3.1 Λίστα Ειδών Αποθήκης 

Είναι η καρτέλα διαχείρισης των ειδών και της αποθήκης. Εδώ εισάγουµε τα είδη, 

τα επεξεργαζόµαστε, τα διαγράφουµε (αυτά που δεν έχουν κινηθεί τουλάχιστον). Με τα 

Κριτήρια Αναζήτησης µπορούµε και βρίσκουµε τα είδη που µας ενδιαφέρουν µε βάση τον 

κωδικό, την περιγραφή, την κατηγορία, την µονάδα µέτρησης, το µέγεθος το υπολοίπου 

στην αποθήκη (από – έως) και το µέγεθος της τιµής πώλησης (από – έως). Η αναζήτηση 

σε αυτά τα πεδία, όπως και σε άλλα σηµεία Αναζήτησης της εφαρµογής, λειτουργεί 

εύκολα. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία βάζουµε ένα µέρος αυτού που ψάχνουµε και 

πατάµε το κουµπί της ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ. Για παράδειγµα αν θέλουµε να αναζητήσουµε είδη  

µέσω της περιγραφής, γράφουµε το όνοµα του είδους έως ένα σηµείο αν δεν το θυµόµαστε 

ολόκληρο και πατάµε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. Αυτοµάτως θα µας εµφανίσει όσα είδη σχετίζονται 
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µε αυτό που γράψαµε στο πεδίο της περιγραφής και µόνο αυτά. Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνεται η λίστα των ειδών και τα Κριτήρια Αναζήτησής τους. Επίσης η λίστα µας δείχνει 

και κάποια στοιχεία των ειδών όπως: α) αν είναι ενεργό το είδος και µπορεί ή όχι να 

χρησιµοποιηθεί στην τιµολόγηση, β) τον κωδικό του, γ) την περιγραφή του, δ) την µονάδα 

µέτρησης, ε) το υπόλοιπο που έχει στην αποθήκη, ζ) την τιµή πώλησης, η) το ΦΠΑ και θ) 

την κατηγορία στην οποία ανήκει. 

 
Εικόνα 0-42: Λίστα Ειδών Αποθήκης 

 

Εδώ βλέπουµε το είδος που προέκυψε από την Αναζήτηση µέσω της Περιγραφής. 

 
Εικόνα 0-43: Αναζήτηση µέσω της Περιγραφής 
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Υπάρχει πάντα και η περίπτωση να υπάρχουν είδη µε κοινή λέξη και να θέλουµε να 

βρούµε µόνο αυτά. Εδώ θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το σύµβολο % πριν και µετά την 

συγκεκριµένη λέξη ή τουλάχιστον πριν την λέξη και µετά να αναζητήσουµε, όπως 

φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.  

 

 
Εικόνα 0-44: Αναζήτηση µε το σύµβολο % 

 

Ψάχνοντας στην αποθήκη µας τα είδη που περιλαµβάνουν την λέξη ‘’ΑΝΔΡΙΚΟ’’ 

βάζουµε στην Περιγραφή το % κι έπειτα την συγκεκριµένη λέξη. Ανεξάρτητα σε πιο 

σηµείο της περιγραφής των ειδών βρίσκεται αυτή η λέξη, το πρόγραµµα θα µας εµφανίσει 

τα είδη µε την λέξη ‘’ΑΝΔΡΙΚΟ’’ στην περιγραφή τους. Με την ίδια φιλοσοφία η 

Αναζήτηση λειτουργεί και στα υπόλοιπα πεδία: Κωδικός, Κατηγορία, Μονάδα Μέτρησης, 

Υπόλοιπο (από – έως), Τιµή (από – έως). Παρακάτω βλέπουµε την Αναζήτηση είδους µε 

 
Εικόνα 51. Αναζήτηση Είδους µέσω της Μονάδας Μέτρησης 
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βάση την Μονάδα Μέτρησης. Βλέπουµε ότι µας εµφανίζει µόνο τα έξοδα αποστολής, 

καθώς αυτά δεν µπορούν να έχουν µονάδα µέτρησης κι έτσι έχουµε βάλει µια εικονική 

µονάδα µέτρησης για τέτοιες περιπτώσεις (π.χ. την τελεία). Με το delete φυσικά 

διαγράφουµε όποια επιλογή έχουµε κάνει στο Κριτήριο Αναζήτησης π.χ. στην Μονάδα 

Μέτρησης. 

 

 

Μπαίνοντας στην καρτέλα τους Είδους µε την Επεξεργασία ή ανοίγοντας νέο Είδος µε την 

Εισαγωγή, βλέπουµε την παρακάτω εικόνα (στο νέο είδος η παρακάτω καρτέλα είναι 

κενή). 

 
Εικόνα 52. Καρτέλα Είδους 

 

Κάνοντας αλλαγές στην Καρτέλα του Είδους επιλέγουµε το κουµπί Αποθήκευση για να 

αποθηκευτούν ή την Ακύρωση αν δεν θέλουµε να κρατήσουµε τις αλλαγές που κάναµε. 

Κατά τη δηµιουργία ενός νέου είδους ή και κατά τη µεταβολή του, η καρτέλα του είδους 

είναι χωρισµένη σε επτά σελίδες. Αναλυτικά η κάθε  σελίδα ενηµερώνεται µε τον 

παρακάτω τρόπο: 

Σελίδα 1: Βασικά Στοιχεία. Τα πεδία που πρέπει να ενηµερωθούν στη σελίδα αυτή είναι 

τα παρακάτω: 

Βασικά Στοιχεία Είδους:  

Κωδικός: Πρόκειται για τον κωδικό του είδους. Το στοιχείο αυτό χρησιµοποιείται και ως 

κριτήριο αναζήτησης γι' αυτό πρέπει να είναι µοναδικό. Ο κωδικός αυτός µπορεί να είναι 
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ένας οποιοσδήποτε κωδικός που εισάγετε τη στιγµή της καταχώρησης του είδους ή ένας 

αριθµός που δίνεται µε αύξουσα αρίθµηση από το σύστηµα την στιγµή της καταχώρησης 

στην θέση αυτή ή ένας κωδικός προκαθορισµένης µορφής, µορφής την οποία δηλώνουµε 

στο ΑΡΧΕΙΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ, εάν επιθυµούµε να 

έχουµε τη δυνατότητα να οµαδοποιούµε κατά κάποιον τρόπο τα είδη µας. 

 

Αν θυµηθούµε τις Γεννήτριες Κωδικών που είχαµε δει σε προηγούµενη στιγµή, θα έχουν 

την παρακάτω µορφή για το συγκεκριµένο παράδειγµά µας. Παρατηρούµε ότι µε βάση το 

πρόθεµα κωδικού, έχουµε κατηγοριοποιήσει τα είδη µας κι αυτό, όπως είχαµε πει, µας 

διευκολύνει στην διαχείριση της αποθήκης µας. 

 

 
Εικόνα 54. Κωδικοποιήσεις Ειδών 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 53. Κωδικοποίηση Ειδών 

Με το συγκεκριµένο 

κουµπί επιλέγουµε την 

κωδικοποίηση που µας 

ενδιαφέρει για το 

συγκεκριµένο είδος. 

Ουσιαστικά µας εµφανίζει 

τις διάφορες 

κωδικοποιήσεις που 

έχουµε κάνει στην 

Γεννήτρια Κωδικών. 
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Περιγραφή: Στο πεδίο αυτό εισάγουµε το όνοµα του είδους που καταχωρούµε.  

Κατηγορία: Δυνατότητα κατηγοριοποίησης των ειδών, πέρα από την κωδικοποίηση. Το 

στοιχείο αυτό µας εξυπηρετεί στα κριτήριο αναζήτησης των ειδών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατηγορία είναι ένα εργαλείο όπου µας επιτρέπει  να µην δεσµευόµαστε από τους 

κωδικούς των Ειδών όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, ενώ µας δίνει την δυνατότητα σε 

είδη µε το ίδιο πρόθεµα κωδικού, να τα χωρίζουµε σε µικρότερες κατηγορίες – 

υποκατηγορίες, της βασικής κατηγορίας η οποία µπορεί να στηρίζεται στο πρόθεµα 

κωδικού, ενώ είναι και ένα πολύ καλό εργαλείο στην Αναζήτηση των ειδών που θέλουµε 

να βρούµε. 

 

Ενεργό: Πεδίο στο οποίο δηλώνουµε εάν επιθυµούµε το είδος να µπορεί να κινηθεί στα 

παραστατικά. Εάν ορίσουµε ότι δεν µπορεί να κινηθεί, τότε δεν είναι δυνατή η επιλογή 

του στην τιµολόγηση.  

 
Εικόνα 55. Κατηγορίες Ειδών 
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Οικονοµικά Στοιχεία: 

Τιµή Αγοράς: Πεδίο στο οποίο δηλώνουµε την τιµή εκείνη µε την οποία γίνεται η αγορά 

του είδους. 

Κόστος: Το πεδίο αυτό µας επιτρέπει να υπολογίζουµε το πραγµατικό κόστος από την 

αγορά του είδους και ανάλογα µε το ποσοστό κέρδους που θέλουµε να έχουµε, αλλά και 

το αντίστοιχο ΦΠΑ, να µπορούµε να ορίζουµε την τιµή πώλησης του είδους. 

 

 
Εικόνα 56. Κόστος 

 

Παράδειγµα: η τιµή αγοράς του είδους είναι στα 20 ευρώ και πατώντας στη λέξη 

‘’κόστος’’ µας ανοίγει ο πίνακας Ανάλυσης Κόστους. Εδώ έχοντας ορίσει την τιµή 

αγοράς, και βάζοντας και τα ποσοστά των διαφόρων εξόδων (π.χ. Γ.Β.Ε.), αλλά και άλλα 

έξοδα, που µας επιβαρύνουν προκειµένου να έχουµε στα χέρια µας το είδος, προκύπτει το 

πραγµατικό κόστος του είδους για την επιχείρησή µας. Ανάλογα µε το ποσοστό κέρδους 

που µας ενδιαφέρει (π.χ. θέλουµε ένα 40 τοις εκατό) και το ποσοστό του ΦΠΑ, µπορούµε 

να βγάλουµε την τιµή πώλησης (συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) που θα 

χρησιµοποιήσουµε για το συγκεκριµένο είδος.  
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Φ.Π.Α.: Το ποσοστό του ΦΠΑ του είδους κατά την διαδικασία της πώλησης. 

Τµήµα Ταµειακής: Πεδίο στο οποίο ορίζουµε το τµήµα της ταµειακής µηχανής στο οποίο 

ανήκει το συγκεκριµένο είδος (π.χ. τµήµα 1 για είδη µε ΦΠΑ 19% ή τµήµα 2 για είδη µε 

ΦΠΑ 9%).  

Κέρδος %: Είναι το ποσοστό του κέρδους που θα έχει η πώληση του είδους σε σχέση µε 

το κόστος αγοράς του. 

Τιµή Πώλησης: Πεδίο στο οποίο δηλώνουµε την τιµή εκείνη µε την οποία συνήθως 

θέλουµε να γίνεται η πώληση του είδους και µπορεί να προκύπτει, αν θέλουµε, από το 

κόστος και το ποσοστό κέρδους (Ανάλυση Κόστους). 

Ποσοτικά Στοιχεία: 

Μονάδα Μέτρησης: Στο πεδίο αυτό επιλέγουµε από τον πίνακα µονάδων µέτρησης, 

εκείνη µε την οποία επιθυµούµε να µετράµε το είδος (π.χ. Τεµάχια, Λίτρα κ.τ.λ.). 

Απογραφή: Είναι η ποσότητα της απογραφής του είδους, στην αρχή π.χ. της χρήσης 

(αρχική ποσότητα).  

Υπόλοιπο: Βλέπουµε το τρέχον υπόλοιπο του είδους µετά από τις διάφορες κινήσεις 

πώλησης και αγοράς σε συνδυασµό και µε την ποσότητα απογραφής που έχουµε βάλει.  

Ανάλωση κατά παραγγελία: Αν θέλουµε να έχουµε ανάλωση του είδους κατευθείαν µε 

τις παραγγελίες. 

Ζυγιζόµενο: Στην περίπτωση που θέλουµε το είδος να είναι ζυγιζόµενο και να 

χρησιµοποιείται για ζυγιστικές µηχανές µε την χρήση barcode, όπως θα δούµε και λίγο πιο 

µετά στους εναλλακτικούς κωδικούς του είδους. 

Παρακολούθηση παρτίδας: Σε περίπτωση που θέλουµε το είδος να παρακολουθεί 

παρτίδες, όπως συµβαίνει συνήθως στα φάρµακα και τα τρόφιµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 57. Ποσοτικά Στοιχεία 



Μεταπτυχιακή εργασία του Γκόφα Παναγιώτη  
 

 92 

Αθροιστές Συνόλων: 

Ποσότητες: Έχουµε εικόνα των συνόλων των εισαγωγών και εξαγωγών του είδους όσον 

αφορά τις ποσότητες. 

Αξίες: Έχουµε εικόνα των συνόλων των εισαγωγών και εξαγωγών του είδους όσον αφορά 

τις αξίες. 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 2: Αποθήκες. 

Στο πεδίο αυτό ορίζουµε τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θέλουµε να ανήκει το είδος 

µας. Στην συνέχεια, από την Οργάνωση της Αποθήκης, θα δούµε πως δηµιουργούµε 

αυτούς τους αποθηκευτικούς χώρους. Εδώ βλέπουµε και τις ποσότητες κίνησης της 

αποθήκης για το είδος (εισαγωγές – εξαγωγές και διαθεσιµότητα του είδους από τις 

διάφορες αγοροπωλησίες, για την συγκεκριµένη αποθήκη). 

 
Εικόνα 59. Αποθήκες 

 

Σελίδα 3: Τιµοκατάλογοι. 

Στο πεδίο αυτό επιλέγουµε τον τιµοκατάλογο, στον οποίο θέλουµε να ανήκει το είδος µας 

και να αντλεί από αυτόν την τιµή πώλησης στην τιµολόγηση (σε περίπτωση που δεν 

ορίσουµε τιµοκατάλογο θα αντλείται η τιµή από τα Βασικά Στοιχεία). Παρακάτω θα δούµε 

πως δηµιουργούµε τους τιµοκαταλόγους, τους οποίους και επιλέγουµε εδώ. Όπως είδαµε 

 
Εικόνα 58. Αθροιστές Συνόλων 
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στα Βασικά Στοιχεία, ανάλογα µε το τι έχουµε ορίσει στο κόστος, και στο ποσοστό 

κέρδους που θέλουµε, προκύπτει η ανάλογη τιµή πώλησης. Βάζοντας και στον 

τιµοκατάλογο αυτό το ποσοστό κέρδους (αφού έχει γίνει πρώτα η συγκεκριµένη εργασία 

στα Βασικά Στοιχεία), θα µας φέρει αυτόµατα το κόστος είδους και την τιµή πώλησης που 

θέλουµε. Βέβαια αν στον εδώ τιµοκατάλογο αλλάξουµε την τιµή πώλησης (π.χ. θέλουµε 

τιµοκατάλογο χονδρικής ή τιµοκατάλογο λιανικής τιµής), θα αλλάξει και το ποσοστό 

κέρδους για τον τιµοκατάλογο και µόνο. Έτσι µπορούµε να έχουµε άλλη τιµή πώλησης 

στον τιµοκατάλογο και άλλη στα Βασικά Στοιχεία του είδους και ανάλογα αν στο 

τιµολόγιο ζητήσουµε ή όχι τιµοκατάλογο θα µας φέρνει την ανάλογη τιµή. 

  

Σελίδα 4. Εναλλακτικοί Κωδικοί. 

Στη σελίδα αυτή µπορούµε να εισάγουµε εναλλακτικούς κωδικούς για κάθε είδος. 

 
Εικόνα 61. Εναλλακτικοί Κωδικοί 

 

 
Εικόνα 60. Τιµοκατάλογοι 
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Εδώ ορίζουµε τον τύπο του εναλλακτικού κωδικού, τον κωδικό, τον προµηθευτή του 

είδους και κάποια σχόλια - παρατηρήσεις. Οι εναλλακτικοί κωδικοί είναι οι εξής:  

1. Barcode 
2. Προµηθευτή 

3. Εναλλακτικός 
4. Γενικός 
5. Φορολογικός 
 

1. Barcode: Επιλέγοντας αυτόν τον τύπο και βάζοντας δίπλα, στο πεδίο ‘’κωδικός’’ το 

barcode που θέλουµε, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε barcodes στην τιµολόγηση. 

Παράλληλα επιλέγοντας από τα Βασικά Στοιχεία του είδους την επιλογή ζυγιζόµενο, 

το είδος µέσω του barcode, µπορεί να συνεργαστεί µε ζυγιστικές µηχανές. 

2. Προµηθευτή: Αποτελεί τον κωδικό του προµηθευτή για το συγκεκριµένο είδος. Τα 

παραστατικά αγορών έρχονται στην εταιρία αναγράφοντας τον κωδικό του εκάστοτε 

προµηθευτή που φυσικά δεν είναι ίδιος µε την κωδικοποίηση των ειδών που έχουµε 

κάνει στο σύστηµα. Για διευκόλυνση της καταχώρησης των ειδών, µπορούµε να 

δηλώσουµε τους κωδικούς αυτούς έτσι ώστε η αναζήτηση των ειδών κατά την 

καταχώρηση του παραστατικού αγοράς αλλά και η επικείµενη παραγγελία στον 

προµηθευτή να γίνεται µε χρήση των κωδικών αυτού. 

3. Εναλλακτικός: Στον τύπο κωδικού αυτού καταχωρούµε τους αναλυτικούς κωδικούς 

των ειδών µας, πέραν του φορολογικού. Τα είδη µας χωρίζονται σε φορολογικά και 

αναλυτικά (τα ίδια είδη φορολογικά – ίδια τιµή – αλλά µε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά). Για παράδειγµα, το είδος «Πίτσα 4 τυριά» έχει έναν φορολογικό 

κωδικό στο κύκλωµα της λογιστικής αλλά στο εµπορικό κύκλωµα µπορεί να 

προσδιορίζεται µε αρκετούς κωδικούς, ανάλογα µε τα προσδιοριστικά 

χαρακτηριστικά. Μπορεί το συγκεκριµένο είδος να πωλείται µε διάφορα τυριά 

(πράγµα το οποίο έχει µεγάλη σηµασία για την διαχείριση της κουζίνας του 

εστιατορίου – εποµένως να χρειάζεται αποτύπωση του ποια τυριά χρησιµοποιήθηκαν) 

αλλά αυτό να µην επηρεάζει την τιµή πώλησης και εποµένως ο «φορολογικό κωδικός» 

της λογιστικής να είναι ο ίδιος – άρα και το είδος στο κύκλωµά µας ένα. 

4. Γενικός: Οποιοσδήποτε κωδικός πέραν των παραπάνω. 

5. Φορολογικός: Ο κύριος κωδικός για σύνδεση µε το κύκλωµα της λογιστικής. 
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Σελίδα 5. Μονάδες Μέτρησης. 

Στην σελίδα αυτή ορίζουµε την περίπτωση που το είδος µπορεί να συσχετιστεί µε δύο 

µονάδες µέτρησης. Αν για παράδειγµα το είδος µας είναι σε τεµάχια, αλλά θέλουµε να 

τιµολογήσουµε το κιβώτιο µέσα στο οποίο υπάρχει ένας αριθµός τεµαχίων από αυτό το 

είδος, κάνοντας την εδώ συσχέτιση (π.χ. το κάθε κιβώτιο περιλαµβάνει 6 τεµάχια από το 

είδος), θα ξέρουµε ότι µε κάθε κιβώτιο θα φεύγουν 6 τεµάχια από αυτό το είδος. 

 
Εικόνα 62. Μονάδες Μέτρησης 

 

Σελίδα 6. Συνταγή. 

Εδώ έχουµε την περίπτωση που το είδος µας δεν είναι πραγµατικό είδος, αλλά ένας 

συνδυασµός άλλων ειδών. Έτσι, τιµολογώντας αυτό το είδος, θα αφαιρούνται από την 

αποθήκη και οι αντίστοιχες ποσότητες των ειδών που αποτελούν την συνταγή αυτού του 

είδους. Η συνταγή λειτουργεί και για τα είδη µε παρτίδες (από - έως ηµεροµηνία που 

µπορούµε να πουλήσουµε το είδος). 

 
Εικόνα 63. Συνταγή 
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Σελίδα 7. Παρατηρήσεις. 

Διάφορα σχόλια και παρατηρήσεις που θέλουµε να γνωρίζουµε για το είδος. 

 

3.1.3.2  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 

Έχοντας κάνει την ανάλογη παραµετροποίηση, όπως είχαµε δει, στην ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ, για τις πωλήσεις, τις αγορές, τα 

χρηµατοοικονοµικά και την αποθήκη, µπορούµε εδώ να καταχωρούµε τα παραστατικά 

αποθήκης τα οποία έχουµε ορίσει ως ενεργά. Τα παραστατικά αποθήκης χρησιµοποιούνται 

σε περιπτώσεις ενδοδιακίνησης ειδών (π.χ. από έναν αποθηκευτικό χώρο στον άλλο), για 

δειγµατισµό ή καταστροφή του είδους, ανάλωση Α΄ υλών κ.α. Ότι έχει σχέση δηλαδή µε 

διακίνηση του είδους που δεν αφορά όµως αγορά ή πώληση αυτού.  

 

 
Εικόνα 64. Λίστα Παραστατικών Αποθήκης 

 

 
Εικόνα 65. Αναζήτηση µε βάση τα Είδη 
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Για την αναζήτηση των παραστατικών αποθήκης έχουµε κάνει δύο σελίδες. Στην πρώτη 

µπορούµε να αναζητήσουµε το παραστατικό µε βάση τον τύπο του παραστατικού, την 

σειρά αρίθµησης, την αποθήκη, τον αριθµό (Α/Α) που παίρνει στη σειρά αρίθµησης (από – 

έως) και την ηµεροµηνία καταχώρησης (από – έως). Στην δεύτερη σελίδα µπορούµε να 

αναζητήσουµε τα παραστατικά µε βάση τα είδη, είτε µε τον κωδικό του είδους, την 

περιγραφή ή το barcode του είδους. Φυσικά µπορεί να γίνει συνδυασµός αναζήτησης 

ανάµεσα στις δύο σελίδες για µεγαλύτερη ακρίβεια εύρεσης του παραστατικού. Κάνοντας 

Εισαγωγή ανοίγει η καρτέλα του παραστατικού αποθήκης που θέλουµε να φτιάξουµε. 

 

Το παραστατικό αποθήκης είναι χωρισµένο σε τρεις καρτέλες - σελίδες: στα Είδη, τα 

Στοιχεία Μετασχηµατισµού και τις Παρατηρήσεις. Αναλυτικότερα: 

Σελίδα 1. Είδη. 

Τύπος Παραστατικού. Εδώ επιλέγουµε τον τύπο παραστατικού που θέλουµε να 

χρησιµοποιήσουµε. Ο κάθε τύπος έχει την ιδιότητα να προσδίδει στην κίνηση στην οποία 

χρησιµοποιείται χαρακτηριστικά απαραίτητα για την πραγµατοποίηση της, καθώς και 

στοιχεία που καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνονται διάφορα οικονοµικά 

στοιχεία του είδους. 

 
Εικόνα 66. Παραστατικό Αποθήκης 

 
Εικόνα 67. Τύπος Παραστατικού 
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Σειρά. Αναλόγως τον τύπο παραστατικού θα εµφανίζεται και η αντίστοιχη σειρά 

αρίθµησης µε τον αύξοντα αριθµό (Α/Α).  

Ηµεροµηνία και Ώρα. Εδώ βάζουµε την ηµεροµηνία καταχώρησης του παραστατικού. 

Σηµαντικό κριτήριο και για την Αναζήτηση των παραστατικών. 

Από Αποθηκευτικό χώρο σε Αποθηκευτικό χώρο. Στην διακίνηση των ειδών ορίζουµε 

από ποιόν αποθηκευτικό χώρο σε ποιόν αποθηκευτικό χώρο θέλουµε να µεταφερθούν τα 

είδη µας. 

 
Σελίδα 68. Διακίνηση σε Αποθηκευτικούς χώρους 

Τέλος επιλέγουµε τα είδη που θέλουµε να κινήσουµε στο συγκεκριµένο παραστατικό 

αποθήκης. 

 
Εικόνα 69. Επιλογή Ειδών για το παραστατικό Αποθήκης 
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Για την καταχώρηση του παραστατικού πατάµε το κουµπί της Αποθήκευσης, ενώ σε 

περίπτωση που δεν θέλουµε να το καταχωρήσουµε γιατί µπορεί π.χ. να έχουµε κάνει 

κάποια λάθη στα είδη που επιλέξαµε ή έχουµε βάλει λάθος τύπο παραστατικού, 

επιλέγουµε το κουµπί της Ακύρωσης και µας καθαρίζει την καρτέλα του παραστατικού 

προκειµένου να ξεκινήσουµε από την αρχή την εγγραφή. 
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Σελίδα 2. Στοιχεία Μετασχηµατισµού. 

 

 
 

Σελίδα 3. Παρατηρήσεις. 

Διάφορα σχόλια και παρατηρήσεις που θέλουµε για το συγκεκριµένο παραστατικό 

αποθήκης (π.χ. το λόγο της διακίνησης). 

 

3.1.3.3  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Στο σηµείο αυτό οργανώνουµε την αποθήκη µας, καθώς εδώ ορίζουµε τους 

 
Εικόνα 70. Οργάνωση Αποθήκης 
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αποθηκευτικούς χώρους, τους τιµοκαταλόγους, τις κατηγορίες των ειδών και τις µονάδες 

µέτρησης, όπου όλα αυτά έπειτα τα χρησιµοποιούµε στα είδη που δηµιουργούµε όπως 

είδαµε στην λίστα ειδών αποθήκης.  

 

Αναλυτικότερα: 

• Αποθηκευτικοί Χώροι 
Εδώ ορίζουµε τους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας µας, τους οποίους έπειτα 

χρησιµοποιούµε για τα είδη µας. 

 

Κάνοντας Εισαγωγή, ανοίγει κενό πεδίο για να προσθέσουµε νέο αποθηκευτικό χώρο. 

Έτσι µπορούµε να ορίσουµε ποια είδη θέλουµε να ανήκουν σε ποιον αποθηκευτικό χώρο. 

 

 

• Τιµοκατάλογοι 
Εδώ δηµιουργούµε τους τιµοκαταλόγους που χρησιµοποιούµε για τα είδη µας. 

 
Εικόνα 72. Τιµοκατάλογοι 

 
Εικόνα 71. Αποθηκευτικοί Χώροι 
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Ποσοστό Σερβιτόρων και Ποσοστό Δηµοτικού Φόρου: Είναι διάφορα επιπλέον έξοδα που 

µπορεί να µπουν στην τιµή του είδους, µε επιλογή διαµέσου της συγκεκριµένης 

διαδικασίας διότι µπορεί να µεταβάλλονται κατά το ποσοστό τους. 

• Κατηγορίες 
Εδώ δηµιουργούµε κατηγορίες για τα Είδη. Μία ενδιαφέρουσα λειτουργία στις κατηγορίες 

των ειδών που έχουµε προσθέσει, είναι ότι µπορούµε να ορίσουµε στις κατηγορίες των 

ειδών, το Φ.Π.Α., το ποσοστό κέρδους ειδών, τα διάφορα έξοδα του είδους (π.χ. ποσοστό 

Γ.Β.Ε., ή δηµοτικός φόρος και ποσοστά σερβιτόρων αν πρόκειται για κατάστηµα 

εστίασης). Το αποτέλεσµα θα είναι ότι όλα τα είδη τα οποία ανήκουν σε αυτές τις 

κατηγορίες, µαζικά θα δεχθούν αυτές τις αλλαγές. Φυσικά εµφανίζεται µήνυµα το οποίο 

µας ρωτά αν θέλουµε να προχωρήσουµε σε αυτή την εργασία και αν θέλουµε να κάνουµε 

τις αλλαγές.  

Παράδειγµα: Τα είδη που ανήκουν στην κατηγορία ΒΡΑΧΙΟΛΙ (σύµφωνα µε την 

παραπάνω εικόνα) θα έχουν τρία διαφορετικά έξοδα (ποσοστό Γ.Β.Ε. 2%, δηµοτικός 

φόρος 4% και ποσοστά σερβιτόρων 3%) κι επίσης το ποσοστό κέρδους θέλουµε να είναι 

στο 35%. Όσα είδη ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και είχαν διαφορετικό ποσοστό 

κέρδους, θα έχουν µετά την ενηµέρωση 35%. Το µήνυµα που µας εµφανίζεται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι το παρακάτω: 

 
Εικόνα 73. Κατηγορίες Ειδών 
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Ανάλογα µε το τι θα επιλέξουµε στο µήνυµα γίνονται αν θέλουµε ή όχι οι αλλαγές – 

ενηµερώσεις. Σε περίπτωση που επιλέγουµε ‘’Yes’’ γίνονται οι ενηµερώσεις. 

Παρατηρούµε παρακάτω ένα είδος που ανήκει στην κατηγορία ΒΡΑΧΙΟΛΙ και είχε πριν 

ποσοστό κέρδους 40%. 

 

Το ποσοστό κέρδους έγινε 35%, ενώ το είδος, που πρώτα είχε µόνο ένα ποσοστό εξόδων, 

έχει τώρα και τα τρία ποσοστά εξόδων (ποσοστό Γ.Β.Ε. 2%, δηµοτικός φόρος 4% και 

ποσοστά σερβιτόρων 3%). Τα αποτέλεσµα είναι να αλλάξει αυτοµάτως το πραγµατικό 

κόστος και η τελική τιµή πώλησης. Αυτή η διαδικασία λοιπόν, µας δίνει την δυνατότητα 

να κάνουµε µαζικές αλλαγές, µέσω της κατηγορίας ειδών, στα κόστη και στις τιµές των 

ειδών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι αλλαγές αφορούν το είδος κι όχι αυτά που έχουµε ορίσει 

στον τιµοκατάλογο - τιµοκαταλόγους. 

 
Εικόνα 74. Μήνυµα Επιβεβαίωσης 

 
Εικόνα 75. Μεταβολές του είδους που ανήκει στην κατηγορία ΒΡΑΧΙΟΛΙ 



Μεταπτυχιακή εργασία του Γκόφα Παναγιώτη  
 

 104 

 

• Μονάδες Μέτρησης 
Εδώ δηµιουργούµε τις διάφορες µονάδες µέτρησης των ειδών. Στην παρακάτω εικόνα 

βλέπουµε τις  µονάδες µέτρησης που έχουµε φτιάξει.  

 

Στις Μονάδες Μέτρησης έχουµε άλλα δύο πεδία: 

1. Καθολικές συσχετίσεις µονάδων µέτρησης 
2. Συσχετίσεις µονάδων µέτρησης ανά κατηγορία ειδών 

 

 

 

 

1.  Καθολικές συσχετίσεις µονάδων µέτρησης: Είναι οι συσχετίσεις µονάδων 

ανεξαρτήτου είδους. Για παράδειγµα η συσχέτιση: 1 Κιλό = 1000 Γραµµάρια είναι µια 

καθολική συσχέτιση η οποία ισχύει πάντα ανεξαρτήτου είδους. 

 
Εικόνα 77. Καθολικές Συσχετίσεις Μονάδων Μέτρησης 

 

 

 

 
Εικόνα 76. Μονάδες Μέτρησης 
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2. Συσχετίσεις µονάδων µέτρησης ανά κατηγορία ειδών: Είναι οι συσχετίσεις µονάδων 

που αφορούν µια συγκεκριµένη κατηγορία. Ένα κιβώτιο κρασιών συνήθως έχει 12 φιάλες 

ενώ ένα κιβώτιο αναψυκτικών έχει 36 φιάλες.  

 
Εικόνα 78. Συσχετίσεις Μονάδων Μέτρησης ανά Κατηγορία Ειδών 

 

Ο λόγος που υπάρχουν 3 ειδών συσχετίσεων είναι για ευκολία διαχείρισης των 

µονάδων µέτρησης των ειδών µας και για την ορθότερη παρακολούθηση της αποθήκης 

µας. Η έννοια της συσχέτισης είναι πολύ σηµαντική γιατί διάφορα τµήµατα της 

επιχείρησής µας παρακολουθούν τα ίδια είδη σε διαφορετικές µονάδες µέτρησης. Έτσι, ο 

αποθηκάριος µπορεί να παρακολουθεί τα κρασιά σε κιβώτια (γιατί έτσι είναι οργανωµένη 

η αποθήκη), το τµήµα προµηθειών µπορεί να θέλει να παρακολουθεί τα κρασιά σε 12δες 

(γιατί ίσως έτσι έρχονται τα τιµολόγια αγορών), και ο υπεύθυνος του bar µπορεί να θέλει 

να παρακολουθεί τα κρασιά σε φιάλες ή ποτήρια ή µεζούρες γιατί έτσι δουλεύει το bar. 

Με την έννοια των συσχετίσεων, ο καθένας µπορεί να διαχειρίζεται τα είδη µε όποια 

µονάδα των βολεύει, χωρίς να υπάρχει πρόβληµα. 

 Οι συσχετίσεις φυσικά δεν είναι τις περισσότερες φορές 1 προς 1. Το σύστηµα 

κάνει αρκετούς συνδυασµούς συσχετίσεων ώστε  να µπορέσει να «βγάλει» την ζητούµενη 

συσχέτιση όταν αυτή χρειαστεί. Για την διαδικασία αυτή, το σύστηµα ενώνει τις 

συσχετίσεις του συγκεκριµένου είδους µε αυτές των συσχετίσεων της κατηγορίας του και 

µε τις καθολικές και κάνει όλους τους πιθανούς συνδυασµούς. Φυσικά προηγούνται οι 

συσχετίσεις του ίδιου του είδους, µετά οι συσχετίσεις της κατηγορίας του, και τέλος οι 

καθολικές συσχετίσεις. 
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     3.1.4  ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ  

 

Κάθε πρόσωπο Φυσικό ή Νοµικό µε το οποίο διενεργεί δοσοληψίες η εταιρία µας, 

αποτελεί έναν Συναλλασσόµενο. Τέτοια πρόσωπα είναι οι πελάτες, στους οποίους 

πουλάµε τα εµπορεύµατά µας και οι προµηθευτές, από τους οποίους αγοράζουµε τα 

εµπορεύµατα προκειµένου έπειτα να τα πουλήσουµε στους πελάτες. Σ΄ αυτό το σηµείο 

κάνουµε την καταχώρηση αυτών των συναλλασσόµενων, προκειµένου έπειτα να 

µπορούµε να προχωρήσουµε και στην τιµολόγηση αυτών. 

 
Εικόνα 80. Συναλλασσόµενοι 

 

Εδώ έχουµε: α) την Διαχείριση των Πελατών και την συντόµευση της Εισαγωγής νέου 

πελάτη (η συντόµευση υπάρχει καθαρά για λόγους διευκόλυνσης, καθώς ο αριθµός των 

πελατών συνήθως είναι µεγάλος), β) την Διαχείριση των Προµηθευτών και τέλος γ) την 

Οργάνωση. 
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3.1.4.1  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Επιλέγοντας την Διαχείριση των Πελατών ανοίγει η καρτέλα που φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα: 

 

Εδώ µπορούµε να κάνουµε Εισαγωγή, Επεξεργασία, ή Διαγραφή Πελάτη, ενώ µε τα 

Κριτήρια Αναζήτησης µπορούµε να βρούµε συγκεκριµένο πελάτη. Τα κριτήρια 

Αναζήτησης είναι τα εξής: 

1. Κωδικός 
2. Επωνυµία 

3. Κατηγορία (µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τους πελάτες ανάλογα µε κάποιες 
ιδιαιτερότητες π.χ. κακός πελάτης δεν πληρώνει, δεν τον τιµολογούµε κ.α.) 

4. Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας 
5. Α.Φ.Μ. 

6. Τηλέφωνο 
7. Διεύθυνση 

 

 
Εικόνα 81. Διαχείριση Πελατών 
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Η καρτέλα του πελάτη κάνοντας Εισαγωγή ή Επεξεργασία είναι η παρακάτω. 

 

Η καρτέλα του πελάτη χωρίζεται σε τρεις σελίδες: 

1. Βασικά Στοιχεία 
2. Οικονοµικά Στοιχεία 

3. Παρατηρήσεις 
Αναλυτικότερα: 

1. Βασικά στοιχεία. Εδώ καταχωρούµε όλα τα βασικά στοιχεία του πελάτη που είναι 

απαραίτητα για την τιµολόγηση. Αυτά είναι: 

 

Κωδικός. Ο κωδικός του πελάτη ο οποίος φυσικά είναι και µοναδικός. Η λειτουργία του 

στηρίζεται (όπως είχαµε δει και στα είδη) στην γεννήτρια κωδικών κι έτσι µπορούµε να 

διαχωρίζουµε – οµαδοποιούµε τους πελάτες σύµφωνα µε την κωδικοποίησή τους. 

Συσχέτιση. Η συσχέτιση ενός πελάτη µε κάποιον άλλο µέσω του κωδικού τον οποίο και 

βάζουµε σε αυτό εδώ το πεδίο. 

Επωνυµία. Εδώ ορίζουµε το όνοµα του Συναλλασσόµενου, (αν πρόκειται για Ιδιώτη), ή 

την επωνυµία της εταιρίας (αν ο Συναλλασσόµενος είναι Νοµικό Πρόσωπο). 

Α.Δ.Τ. Συµπληρώνουµε τον αριθµό δελτίου ταυτότητας, αν πρόκειται για ιδιώτη. 

Α.Φ.Μ. Συµπληρώνουµε τον αριθµό Φορολογικού Μητρώου του Συναλλασσόµενου.  

Δ.Ο.Υ. Συµπληρώνουµε την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο συναλλασσόµενος. 

 
Εικόνα 82. Καρτέλα Πελάτη 
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Κατηγορία. Μας δίνει την δυνατότητα να κατηγοριοποιούµε τους πελάτες, όπως είδαµε 

πριν π.χ. ποιος είναι κακός πελάτης και θέλει προσοχή. 

Επάγγελµα. Το επάγγελµα του συναλλασσόµενου.  

Υπεύθυνος. Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας µας µε τον πελάτη, µπορούµε να 

καταχωρήσουµε τα στοιχεία του υπεύθυνου. 

Στοιχεία Διεύθυνσης. Εδώ ορίζουµε την πόλη στην οποία είναι η έδρα του πελάτη, τον 

ταχυδροµικό κώδικα, την διεύθυνση, το e-mail και την ιστοσελίδα του πελάτη, όλα 

δηλαδή τα στοιχεία που χρειάζονται προκειµένου να έρθουµε σε επαφή µαζί του.  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας. Εδώ καταχωρήσουµε όλα τα τηλέφωνα του πελάτη, χωρίς 

κάποιον περιορισµό στον αριθµό των τηλεφώνων που µπορούµε να προσθέσουµε. 

 Εικόνα 83. Τηλέφωνα Επικοινωνίας 

 

2. Οικονοµικά Στοιχεία. Στη δεύτερη σελίδα ορίζουµε τα απαραίτητα οικονοµικά 

στοιχεία του συναλλασσόµενου, τα οποία είναι: 

Όριο Πίστωσης. Ορίζοντας αυτό το όριο, δεν µπορούµε πάνω από αυτό το ποσό να 

τιµολογήσουµε για τον συγκεκριµένο πελάτη. 

Απογραφή. Είναι το ποσό – υπόλοιπο της απογραφής του πελάτη προς εµάς και 

συµψηφίζεται µε το ποσό που θα προκύψει µέσω των συναλλαγών µας, µαζί του. Η 

περίπτωση αυτή µπορεί να συµβεί π.χ. σε περίπτωση που εγκαθιστούµε το πρόγραµµα στα 

µέσα της χρήσης και προκειµένου να ξέρουµε το πραγµατικό υπόλοιπο του πελάτη 

βάζουµε το ποσό του υπολοίπου µέχρι την ηµέρα που εγκαταστάθηκε το πρόγραµµα στο 

πεδίο της Απογραφής. Έπειτα αφού οι κινήσεις θα γίνονται από το πρόγραµµα και σε 

συνδυασµό µε την απογραφή, θα έχουµε το πραγµατικό υπόλοιπο.  
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Έκπτωση. Η έκπτωση που θα έχει ο συγκεκριµένος πελάτης, από εµάς, στην τιµολόγηση. 

Προοδευτική Χρέωση & Πίστωση. Είναι η αποτύπωση αγορών του πελάτη (χρεώσεις) 

και οι πληρωµές του (πιστώσεις) προοδευτικά (δηλ. αθροιστικά). Η διαφορά των 2 αυτών 

τιµών µας δίνει το υπόλοιπο του πελάτη. 

Τιµοκατάλογος. Επιλέγουµε τον τιµοκατάλογο που µας ενδιαφέρει για τον συγκεκριµένο 

πελάτη, ώστε όταν τον τιµολογούµε, τα είδη του παραστατικού να παίρνουν την τιµή που 

τους έχουµε ορίσει στο συγκεκριµένο τιµοκατάλογο. Αν δεν ορίσουµε τιµοκατάλογο, τα 

είδη στην τιµολόγηση του πελάτη θα πάρουν την τιµή που έχουν εκτός τιµοκαταλόγου. 

 
Εικόνα 85. Τιµοκατάλογος 

Τρόπος Πληρωµής. Αποτελεί τον τρόπο που επιλέγει συνήθως ο Πελάτης να εκπληρώνει 

τις οικονοµικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις κινήσεις - συναλλαγές της εταιρίας 

µας µαζί του. Ανάλογα τι έχουµε ορίσει εδώ, αυτός θα είναι αυτόµατα στην τιµολόγηση 

και ο τρόπος πληρωµής για τον συγκεκριµένο πελάτη.   

 
Εικόνα 84. Οικονοµικά Στοιχεία 
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Εικόνα 86. Τρόπος Πληρωµής 

 

Ένα τελευταίο κοµµάτι στην 1η σελίδα είναι η µηνιαία εικόνα του πελάτη και το υπόλοιπο 

του προς εµάς. Επιπλέον κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε µία περίοδο – µήνα, θα µας ανοίξει 

η λίστα των παραστατικών πωλήσεων και θα µπορούµε να δούµε όλα τα παραστατικά του 

πελάτη για την περίοδο που επιλέξαµε. 

 
Εικόνα 45. Μηνιαία Εικόνα του Πελάτη 

 

3. Παρατηρήσεις. Στο πεδίο αυτό γράφουµε ένα κείµενο – πληροφορία που να αφορά τον 

πελάτη. 
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3.1.4.2  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 

Η διαχείριση των προµηθευτών δεν διαφέρει και πολύ µε αυτή των πελατών.  

 
Εικόνα 46. Λίστα Προµηθευτών 

 

Τα κριτήρια Αναζήτησης κάποιου Προµηθευτή στηρίζονται κι εδώ στον κωδικό, την 

περιγραφή, την κατηγορία, και το Α.Φ.Μ. Παρακάτω βλέπουµε την καρτέλα του 

προµηθευτή, η οποία, όπως και στους πελάτες, είναι χωρισµένη σε τρεις σελίδες: 1) 

Βασικά Στοιχεία, 2) Οικονοµικά Στοιχεία και 3) Παρατηρήσεις, ενώ στη πρώτη σελίδα, τα 

Βασικά Στοιχεία, έχουµε τα ίδια πεδία µε αυτή των πελατών χωρίς διαφορές.  

 
Εικόνα 47. Καρτέλα Προµηθευτή 
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Η µόνη διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση µε τους πελάτες είναι στη σελίδα 2 στα 

Οικονοµικά Στοιχεία. Έχουµε κι εδώ το όριο πίστωσης, την απογραφή (πόσο χρωστάµε 

αρχικά στον προµηθευτή), την προοδευτική χρέωση και πίστωση και τον τρόπο πληρωµής 

προς τον προµηθευτή.  

 
Εικόνα 48. Καρτέλα Προµηθευτή 

 

Η διαφοροποίηση ξεκινάει εδώ, όπου επιπλέον έχουµε τα εξής: 

 
Εικόνα 49. Τρόπος Υπολογισµού Τιµής Αγοράς 

• Δίαχείριση Back Order παραλαβών: 

• Ηµέρες Ελέγχου Back Order: 
• Τρόπος Υπολογισµού της Τιµής Αγοράς. Υπάρχουν τρεις επιλογές υπολογισµού: 

L.IF.O., F.I.F.O.  και Μέση Τιµή. 
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3.1.4.3  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Σ’ αυτό το σηµείο µπορούµε να προσθέσουµε τις πόλεις, τις οποίες και ορίζουµε στα 

Στοιχεία Διεύθυνσης των πελατών και προµηθευτών. Επίσης, τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι Συναλλασσόµενοι, οι οποίες µας δίνουν επιπλέον δυνατότητες διαχωρισµού 

των συναλλασσόµενων, ενώ χρησιµοποιούνται και ως κριτήριο Αναζήτησης (π.χ. να αναζητήσουµε ποιοι πελάτες είναι 

κακοπληρωτές). 

 
Εικόνα 92. Λίστα Πόλεων 

 

 
Εικόνα 93. Κατηγορίες Πελατών 

 
Εικόνα 94. Κατηγορίες Προµηθευτών 

[3] 
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      3.1.5  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

Έχοντας δει τα σηµαντικά κοµµάτια της εµπορικής διαχείρισης µέσα από το πρόγραµµα, 

όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, οι συναλλασσόµενοι, καθώς και τον τρόπο διαχείρισής 

τους, ήρθε η ώρα να δούµε πως γίνονται οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας µας µε 

τους συναλλασσόµενους και πως αυτό επιτυγχάνεται µέσα από το πρόγραµµά µας. Θα 

δούµε πρώτα τις Πωλήσεις, οι οποίες αφορούν τις συναλλαγές µε τους πελάτες, την 

πώληση των εµπορευµάτων µας µε την έκδοση των τιµολογίων προς αυτούς, καθώς και τις 

υποχρεώσεις που έχουν οι πελάτες προς εµάς µετά την πώληση των εµπορευµάτων.    

 
Εικόνα 95. Πωλήσεις 

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε: α) την µετάβαση στα Παραστατικά Πωλήσεων, όπου 

εκεί θα εκδώσουµε τα διάφορα τιµολόγια πώλησης, θα µετασχηµατίσουµε δελτία 

αποστολής σε τιµολόγια, καθώς και την συντόµευση της εισαγωγής παραστατικού (η 

συντόµευση υπάρχει καθαρά για λόγους διευκόλυνσης, καθώς η έκδοση τιµολογίων είναι 

η κύρια χρήση σε ένα εµπορικό πρόγραµµα) και β) τα Εργαλεία όπου εκεί έχουµε την 

Επιβεβαίωση των Ταχυπληρωµών.  
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3.1.5.1  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

Επιλέγοντας τα Παραστατικά Πωλήσεων η εφαρµογή, µας ανοίγει την παρακάτω καρτέλα, 

την λίστα των παραστατικών πωλήσεων. 

 
Εικόνα 50. Λίστα Παραστατικών Πωλήσεων 

 

 
Εικόνα 51. Αναζήτηση µε βάση τον Τύπο 

 

Η λίστα των παραστατικών πωλήσεων, όσον αφορά την Αναζήτηση παραστατικών, είναι 

χωρισµένη σε δύο σελίδες: στα κριτήρια αναζήτησης και στην αναζήτηση των 

παραστατικών µε βάση τα είδη. Αναλυτικότερα: 

1) Κριτήρια Αναζήτησης. Η εύρεση του παραστατικού που θέλουµε µπορεί να γίνει µε τις 

εξής επιλογές: µε βάση τον τύπο του παραστατικού, την Σειρά Αρίθµησης, την 

ηµεροµηνία καταχώρησης του παραστατικού, τον αριθµό του παραστατικού (Α/Α), τον 

Πελάτη (κωδικό, επωνυµία, Α.Φ.Μ.), την συνολική ποσότητα των εµπορευµάτων – ειδών 

του παραστατικού (π.χ. θέλουµε να δούµε τα παραστατικά µε ποσότητα περισσότερη των 

100 τεµαχίων), µε βάση την συνολική αξία του παραστατικού (π.χ. θέλουµε να δούµε τα 

παραστατικά µε αξία άνω των 5000 ευρώ). 
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2) Αναζήτηση Ειδών. Αν θέλουµε να 

αναζητήσουµε τι έχει τιµολογηθεί για κάποιο 

είδος, αυτή η αναζήτηση µπορεί να γίνει εδώ, είτε 

µε τον κωδικό του είδους, είτε µε την περιγραφή, 

είτε µε το barcode. Φυσικά η αναζήτηση κάποιου 

παραστατικού µπορεί να γίνει πιο ακριβής αν 

κάνουµε συνδυασµό όλων αυτών των πεδίων που 

µόλις είδαµε παραπάνω.    

 

 
Εικόνα 99. Αναζήτηση µε βάση το είδος 

  

Με την Εισαγωγή προχωράµε στην δηµιουργία παραστατικού. Εδώ εκδίδουµε 

Παραστατικά Πωλήσεων (Παραγγελίες, Δελτία Αποστολής, Τιµολόγια, Αποδείξεις) σε 

πελάτες ή τα καταχωρούµε (πρόχειρα – χωρίς Έκδοση) µε σκοπό να τα εκδώσουµε κάποια 

άλλη στιγµή, επιλέγοντας τον κατάλληλο Τύπο για την κάθε περίπτωση. Τα 

µηχανογραφηµένα παραστατικά που καταχωρούµε χωρίς την επιλογή της έκδοσης δεν 

ενηµερώνουν κανένα οικονοµικό στοιχείο της εφαρµογής (π.χ. αποθήκη, πελάτη) µέχρι 

την έκδοσή τους. Η καρτέλα του παραστατικού είναι χωρισµένη σε τέσσερις σελίδες: στην 

πρώτη - ΕΙΔΗ -, η οποία είναι και η βασική, ορίζουµε τον τύπο του παραστατικού (αν θα 

είναι τιµολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή δελτίο αποστολής κ.α.), την σειρά 

αρίθµησης, την ηµεροµηνία, τον πελάτη στον οποίο θέλουµε να εκδώσουµε το 

παραστατικό και φυσικά την επιλογή των ειδών που θα πουλήσουµε στον πελάτη. 

Αναλυτικότερα: 1) Τύπος: Επιλέγουµε τον κατάλληλο τύπο (παραγγελία, τιµολόγιο, 

απόδειξη, δελτίο αποστολής) που προσδίδει χαρακτηριστικά στο παραστατικό ως προς τον 

τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνει διάφορα µέρη της εφαρµογής. 2) Σειρά & Αριθµός: Αν 

 
Εικόνα 98. Αναζήτηση µε βάση την 

Σειρά Αρίθµησης 
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τα Παραστατικά του Τύπου που επιλέξαµε εκδίδονται σε σειρές, επιλέγουµε µια από τις 

χειρόγραφες αν καταχωρούµε ένα παραστατικό που δεν έχει εκδοθεί από το σύστηµα ή 

µηχανογραφικές σειρές που έχουµε ορίσει στον Τύπο του Παραστατικού. Ανάλογα µε τη 

σειρά που διαλέγουµε, το σύστηµα θέτει τον επόµενο διαθέσιµο αριθµό της σειράς αυτής, 

αν η σειρά είναι µηχανογραφική, ενώ αν είναι χειρόγραφη ορίζουµε εµείς τον αριθµό. Τι 

πρέπει να γνωρίζουµε: Τόσο η σειρά όσο και ο αριθµός είναι απαραίτητα για την έκδοση 

του παραστατικού. 3) Ηµεροµηνία & Ώρα: Αποτελεί την  ηµεροµηνία κατά την οποία 

καταχωρούµε στο σύστηµα το Παραστατικό. 4) Αποθήκη: Επιλέγουµε τον αποθηκευτικό 

χώρο τον οποίο  θα ενηµερώσει η έκδοση του παραστατικού, όσον αφορά τα είδη. 5) 

Συναλλασσόµενος Πελάτης: Επιλέγουµε τον Λογαριασµό του Πελάτη για τον οποίο 

εκδίδουµε το Παραστατικό. 6) Τρόπος πληρωµής: Δηλώνει εάν το παραστατικό  

εξοφλείται κατά τη στιγµή της έκδοσής του, µε ένδειξη "Μετρητά", ή εκδίδεται "µε 

Πίστωση". Τι πρέπει να γνωρίζουµε: Για κάθε παραστατικό που δεν εξοφλείται την στιγµή 

της έκδοσής του αλλά "µε πίστωση" δηµιουργείται υπόλοιπο στον πελάτη. 7) Έκπτωση 

%: Πρόκειται για την έκπτωση που αντιστοιχεί στον τρόπο πληρωµής του παραστατικού 

(µετρητοίς ή µε πίστωση). Αν έχουµε ορίσει και κάποια έκπτωση στην καρτέλα του 

πελάτη θα εµφανιστεί αυτόµατα εδώ. 

 
Εικόνα 100. Παραστατικό Πώλησης 
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8) Τιµοκατάλογος: Επιλέγουµε τον τιµοκατάλογο που θέλουµε και σύµφωνα µ’ αυτόν 

παίρνουν τις αντίστοιχες τιµές τα είδη του παραστατικού, αν φυσικά έχουν τιµή 

τιµοκαταλόγου, όπως είχαµε δει στις καρτέλες των ειδών. 9) Είδη Αποθήκης: Στις 

γραµµές Ειδών Αποθήκης του Παραστατικού επιλέγουµε τα είδη εκείνα για τα οποία 

χρεώνουµε τον Πελάτη. Η τελική αξία της κάθε γραµµής, υπολογίζεται όταν από την τιµή 

του Είδους Αποθήκης, αφαιρείται η συνολική αξία εκπτώσεων (είδους, πελάτη) και 

προστίθεται η αξία ΦΠΑ. Έχουµε τη δυνατότητα να µεταβάλλουµε φυσικά την τιµή 

καθώς και τις εκπτώσεις είδους και πελάτη κατά την στιγµή της τιµολόγησης. 

 

 

Η επιλογή του Είδους στο παραστατικό περιλαµβάνει τα εξής: 1) ο κωδικός και η 

περιγραφή του είδους της συγκεκριµένης γραµµής στο οποίο αναφέρεται η ανάλυση, 2) η 

ποσότητα της κίνησης (αποθήκη, µονάδα µέτρησης, ποσότητα), 3) η τιµή µονάδος (µε ή 

χωρίς τον τιµοκατάλογο – εδώ έχουµε την διευκόλυνση εάν δεν θέλουµε το παραστατικό 

να τραβάει από ένα τιµοκατάλογο, αλλά κάθε είδος να τραβά ξέχωρα τιµή από 

διαφορετικό τιµοκατάλογο, θα πρέπει να το ορίζουµε εδώ), 4) η έκπτωση του κάθε είδους, 

πέρα από την έκπτωση του παραστατικού (ποσοστό και αξία), 5) η καθαρή αξία, 7) το 

Φ.Π.Α. (ποσοστό και αξία) και τέλος 8) η τελική αξία του είδους. Μετά και την επιλογή 

των ειδών, στο κάτω µέρος της σελίδας έχουµε τα τελικά σύνολα του παραστατικού: 

Ποσότητα, Αξία προ Έκπτωσης, Αξία Έκπτωσης, Καθαρή Αξία, Αξία Φ.Π.Α., Τελική 

Αξία. 

 

 
Εικόνα 101. Στοιχεία Παραστατικού στην Πρώτη Σελίδα 
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Εικόνα 102. Τελικά Σύνολα Παραστατικού 

 

Επιπλέον στην πάνω µπάρα του παραστατικού έχουµε κάποια επιπλέον πλήκτρα: 

 
Εικόνα 103. Επιπλέον πλήκτρα τιµολόγησης 

 

Αυτά  είναι: 

                         
 

 

 

      

Επιπλέον µε το κουµπί που βλέπουµε δίπλα µπορούµε 

να κάνουµε Εισαγωγή νέου είδους, νέου πελάτη ή 

προβολή της καρτέλας του πελάτη, για τον οποίο 

θέλουµε να εκδώσουµε το συγκεκριµένο παραστατικό 

κι όλα αυτά ενώ είµαστε µέσα στο παραστατικό, 

καθώς και την εκτύπωση εγγύησης. Με την επιλογή 

της ακύρωσης του παραστατικού, ακυρώνεται το παραστατικό (αυτό συµβαίνει σε 

περίπτωση λάθους έκδοσης του παραστατικού) και δηµιουργείται το αντίστοιχο 

ακυρωτικό. Μετά την ακύρωση, το Παραστατικό παίρνει τον χαρακτηρισµό "Ακυρωµένο" 

και στα στοιχεία του µετασχηµατισµού, στην τρίτη σελίδα, εµφανίζονται και τα στοιχεία 

της ακύρωσής του (όπως θα δούµε στη συνέχεια), όπου δηλώνουν την ηµεροµηνία κατά 

την οποία πραγµατοποιήθηκε η ακύρωση. Στην λίστα των παραστατικών, το ακυρωµένο 

θα φαίνεται µε πράσινο χρώµα, ενώ το αντίστοιχο ακυρωτικό του µε κόκκινο. Με τον 

µετασχηµατισµό µπορούµε να µετασχηµατίσουµε το παραστατικό µας σε κάποιο άλλο. 

Μέσα από την εργασία αυτή έχουµε τη δυνατότητα από ένα παραστατικό πωλήσεων, για 

παράδειγµα Δελτίο Αποστολής, να δηµιουργήσουµε χωρίς να εισάγουµε τα στοιχεία µε το 

χέρι, ένα άλλο παραστατικό πωλήσεων διαφορετικού τύπου, για παράδειγµα Τιµολόγιο 

Πωλήσεων, το οποίο ουσιαστικά είναι η µετεξέλιξη της συναλλαγής. Τα εµπορεύµατα π.χ. 

 

‘Έκδοση         

Παραστατικού 

‘Έκδοση         

Voucher & 

Ταχυπληρωµής 

Μετασχηµατισµός 

& Ακύρωση 

παραστατικού 

 

Για την λειτουργία των 

επιλογών Voucher και 

ταχυπληρωµής βλέπε στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 
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ενός Δελτίου Αποστολής που δεν έχουν τιµολογηθεί, τιµολογούνται  µε το 

µετασχηµατισµό του Δ. Αποστολής σε Τιµολόγιο για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.  

Φυσικά το κάθε παραστατικό µπορεί να µετασχηµατιστεί µόνο στα παραστατικά που του 

έχουµε ορίσει στην οργάνωση των τύπων παραστατικών, όπως είχαµε δει.  

Τι πρέπει να γνωρίζουµε: Η κατευθείαν Αποθήκευση του παραστατικού χωρίς έκδοση, το 

αποθηκεύει ως πρόχειρο, για τις µηχανογραφηµένες σειρές αρίθµησης, ενώ αν θέλουµε να 

γίνει επίσηµο και να εκδοθεί – εκτυπωθεί (και να περάσει από φορολογικό µηχανισµό), θα 

πατήσουµε το κουµπί της Έκδοσης. Στην χειρόγραφη σειρά, απλά πατάµε την 

Αποθήκευση.  

 Ένα επιπλέον εργαλείο της εφαρµογής για την γρήγορη επιλογή των ειδών  στην 

τιµολόγηση φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:  

 
Εικόνα 104. Λειτουργία Γρήγορης Αναζήτησης Ειδών 

Επιπλέον εδώ έχουµε και τις επιλογές της προβολής καρτέλας του είδους που τιµολογούµε 

και της εισαγωγής νέου είδους, ενώ είµαστε µέσα στο παραστατικό. 

Λειτουργία 

γρήγορης 

αναζήτησης ειδών 

Προβολή καρτέλας είδους που 

έχουµε επιλέξει και εισαγωγή 

νέου είδους 
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Το µήνυµα προειδοποίησης όταν επιλέγουµε να 

ακυρώσουµε το παραστατικό.   

 

Στη δεύτερη σελίδα έχουµε την Ανάλυση Φ.Π.Α του παραστατικού. Φυσικά στην 

περίπτωση που έχουµε Είδη µε διαφορετικό Φ.Π.Α., η ανάλυση τους θα φανεί εδώ. 

 
Εικόνα 105. Ανάλυση Φ.Π.Α. 

 

Η τρίτη σελίδα µας δίνει τα Στοιχεία Μετασχηµατισµού του παραστατικού, αν δηλαδή το 

έχουµε µετασχηµατίσει σε κάποιο άλλο παραστατικό ή το έχουµε ακυρώσει, αυτή η 

πληροφορία θα φανεί εδώ. Παρακάτω βλέπουµε ότι το συγκεκριµένο παραστατικό 

ακυρώθηκε και βλέπουµε τα στοιχεία του ακυρωµένου παραστατικού.  

 

 
Εικόνα 106. Στοιχεία Μετασχηµατισµού 

Επιλέγοντας να µετασχηµατίσουµε το 

παραστατικό, µας εµφανίζεται ένα πεδίο 

που µας λέει σε τι παραστατικά 

µπορούµε να το µετασχηµατίσουµε. 

Με το 

συγκεκριµένο 

κουµπί θα ανοίξει 

(στην περίπτωσή 

µας) το 

ακυρωµένο 

παραστατικό. 
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Τέλος έχουµε τις Παρατηρήσεις όπου µπορούµε να γράψουµε όποια πληροφορία θέλουµε 

για το παραστατικό και φυσικά αν θέλουµε να εµφανιστεί αυτή η πληροφορία και στην 

εκτύπωση – έκδοση του, µέσω της φόρµας σχεδίασης. 
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3.1.5.2  ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

 
Εικόνα 107. Επιβεβαίωση Ταχυπληρωµών 

 

[3]
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      3.1.6  ΑΓΟΡΕΣ 

 

Στην επιλογή αυτή µπορούµε να εκτελέσουµε όλες τις εργασίες που αφορούν στα 

παραστατικά των  αγορών µας, είτε αυτά έχουν εκδοθεί 

από τους προµηθευτές µας, είτε από την εταιρία µας 

(µηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Παραστατικά Αγορών 

µπορεί να λαµβάνουµε από Προµηθευτές ή να εκδίδουµε 

εµείς οι ίδιοι. Τα παραστατικά αυτά έχουµε τη 

δυνατότητα να τα µετασχηµατίζουµε σε άλλου τύπου 

παραστατικά (π.χ. Δελτία Αποστολής Αγορας σε Τιµολόγια Αγορας), αρκεί να δηλώσουµε 

στον τύπο κάθε παραστατικού, εκείνους τους  τύπους στους οποίους µπορεί να 

µετασχηµατιστεί. Τα µηχανογραφηµένα παραστατικά που καταχωρούµε χωρίς ενηµέρωση 

- έκδοση δεν ενηµερώνουν κανένα οικονοµικό στοιχείο της εφαρµογής (π.χ. προµηθευτές, 

είδη αποθήκης) µέχρι την έκδοση τους. 

Οι Αγορές χωρίζονται στα 1) Παραστατικά Αγορών, οπού εκεί καταχωρούµε τις αγορές 

µας και 2) στις Προπαραγγελίες Αγορών, όπου εκεί καταχωρούµε τις προπαραγγελίες που 

θέλουµε να κάνουµε, τις οποίες έπειτα τις µετατρέπουµε σε παραγγελίες για τους 

προµηθευτές στα παραστατικά αγορών. Έπειτα, τις παραγγελίες, τις µετασχηµατίζουµε σε 

τιµολόγια αγοράς, όταν θα γίνει η αγορά. Φυσικά κάποιες προπαραγγελίες µπορεί να µην 

γίνουν ποτέ παραγγελίες, αλλά µπορούµε να κρατάµε ένα ιστορικό µε τις προπαραγγελίες, 

δηλαδή του τι θέλαµε, τι τελικά παραγγείλαµε και τι αγοράσαµε.   

 

3.1.6.1  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΓΟΡΩΝ 

 

Η λειτουργία των Παραστατικών Αγορών δεν διαφέρει από αυτή των Πωλήσεων. Η 

καρτέλα των αγορών είναι κι αυτή χωρισµένη σε δύο σελίδες Αναζήτησης όπως και οι 

πωλήσεις, δηλαδή µε βάση τον τύπο, τον προµηθευτή, την ηµεροµηνία κ.α., αλλά και 

µέσω των ειδών, αν π.χ. θέλω να δω για ένα είδος τι αγορές κάναµε σε κάποια 

ηµεροµηνία.  

 

 

 

 

 
Εικόνα 108. Αγορές 
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Επιλέγοντας την Εισαγωγή, ανοίγει το Παραστατικό Αγοράς. Όπως και στις Πωλήσεις, το 

Παραστατικό Αγοράς είναι κι αυτό χωρισµένο σε τέσσερις σελίδες. Στην πρώτη - ΕΙΔΗ - 

επιλέγουµε τον τύπο παραστατικού, τον προµηθευτή, τον τρόπο πληρωµής, την 

ηµεροµηνία καταχώρησης, τον αποθηκευτικό χώρο και φυσικά τα είδη που αγοράζουµε. 

Κι εδώ έχουµε τα κουµπιά της Έκδοσης (σε περίπτωση που εκδίδουµε – εκτυπώνουµε 

εµείς το παραστατικό π.χ. Δελτίο Αποστολής  Προµηθευτή Επιστροφής), Ακύρωσης, 

Μετασχηµατισµού, καθώς και το κουµπί για την εισαγωγή νέου είδους, νέου προµηθευτή 

και προβολής του προµηθευτή, ενώ τέλος έχουµε κι εδώ για την επιλογή των ειδών και τη 

λειτουργία της γρήγορης αναζήτησης των ειδών. 

 
Εικόνα 109. Λίστα Παραστατικά Αγορών 

 
Εικόνα 110. Παραστατικό Αγοράς 
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Στη δεύτερη σελίδα έχουµε την Ανάλυση Φ.Π.Α. του παραστατικού, στην τρίτη τα Γενικά 

Στοιχεία και στην τέταρτη τις Παρατηρήσεις για το παραστατικό. Στα Γενικά Στοιχεία 

µπορούµε να δούµε, όπως και στις πωλήσεις, τα Στοιχεία Μετασχηµατισµού του 

παραστατικού, αν δηλαδή το έχουµε µετασχηµατίσει σε κάποιο άλλο παραστατικό και 

ποιο είναι αυτό. 

 

 
Εικόνα 111. Γενικά Στοιχεία 
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3.1.6.2  ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ 

 

Οι προπαραγγελίες αγορών µας δίνουν την δυνατότητα να έχουµε ένα αρχείο του τι 

θέλουµε να παραγγείλουµε και σύµφωνα µ’ αυτό το αρχείο να προχωράµε στις 

παραγγελίες και αγορές. 

 
Εικόνα 112. Προπαραγγελίες Αγορών 

Έχουµε τα Κριτήρια Αναζήτησης προπαραγγελιών τα οποία είναι: ο αριθµός της 

προπαραγγελίας (Α/Α), η ηµεροµηνία καταχώρησης, οι παρατηρήσεις, η κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται η προπαραγγελία και ο αποθηκευτικός χώρος τον οποίο θα αφορά. 

 
Εικόνα 113. Κατάσταση Προπαραγγελίας 

 

Επιλέγοντας Εισαγωγή ανοίγει η καρτέλα για την δηµιουργία - διαχείριση νέας 

προπαραγγελίας. 

 
Εικόνα 114.Διαχείριση Προπαραγγελίας 

Η αναζήτηση µέσω της κατάστασης, 

µας δείχνει σε ποιο βήµα βρίσκεται η 

κάθε προπαραγγελία, αν δηλαδή είναι 

νέα, αν είναι σε έλεγχο προκειµένου να 

γίνει η παραγγελία, αν µετατράπηκε σε 

παραγγελία και αν ολοκληρώθηκε, 

έγινε δηλαδή η αγορά. 
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Στη αρχική διαχείριση της προπαραγγελίας η κατάστασή της είναι ΝΕΑ και επιλέγουµε τα 

εξής: την αποθήκη την οποία αφορά, τον τύπο υπολογισµού τιµής αγοράς των ειδών, τα 

είδη που θελουµε να παραγγείλουµε και φυσικά τους προµηθευτές από τους οποίους 

θέλουµε να παραγγείλουµε. 

 
Εικόνα 115. Τύπος Υπολογισµού Τιµής Είδους 

 

1) Καρτέλα Είδους: υπολογισµός µε βάση την τιµή αγοράς που έχει η καρτέλα του 
είδους στην αποθήκη. 

2) F.I.F.O: µε βάση την τιµή FIFO. 

3) L.I.F.O: µε βάση την τιµή LIFO. 
4) Μέση Τιµή: µε βάση την µέση τιµή αγοράς του είδους. 

5) Φθηνότερης Αγοράς: µε βάση την φθηνότερη τιµή αγοράς του είδους. 
6) Ακριβότερης Αγοράς: µε βάση την ακριβότερη τιµή αγοράς του είδους. 

 

Επιλέγοντας τα είδη που θέλουµε στην προπαραγγελία, στα Στοιχεία Είδους, βλέπουµε 

την διαθεσιµότητα στην ποσότητα που υπάρχει για το κάθε είδος και βάζουµε τις 

ποσότητες που θέλουµε να παραγγείλουµε, ενώ ανάλογα τι τύπο υπολογισµού τιµής 

επιλέξαµε, εµφανίζεται και η ανάλογη τιµή αγοράς, σε σχέση πάντα µε το σύνολο των 

προηγούµενων τιµών από τις προηγούµενες αγορές για το συγκεκριµένο είδος. Έτσι 

µπορούµε να υπολογίσουµε πόσο περίπου µπορεί να κοστίσει όλη η αγορά για τα είδη που 

θέλουµε να παραγγείλουµε. Επίσης µετακινώντας την καρτέλα προς τα δεξιά επιλέγουµε 

και τους προµηθευτές από τους οποίους θα παραγγείλουµε τα είδη που θέλουµε κι έτσι 

από µία προπαραγγελία µπορούµε να έχουµε πολλές παραγγελίες, ανάλογα πόσους 

προµηθευτές αφορά η κάθε προπαραγγελία. 

Ο τύπος υπολογισµού, µας δίνει 

την επιλογή υπολογισµού της 

τιµής αγοράς των ειδών που θα 

είναι στην προπαραγγελία, µε 

βάση το σύνολο των 

προηγούµενων τιµών αγοράς. Οι 

επιλογές είναι:   
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Εικόνα 116.  Επιλογή Εδών και Προµηθευτών στην Προπαραγγελία 

 

Έχοντας ολοκληρώσει τις επιλογές των ειδών αποθηκεύουµε την εγγραφή. Όταν 

θελήσουµε να την µετατρέψουµε σε παραγγελία θα πρέπει από την κατάσταση ΝΕΑ να 

µεταβεί στην κατάσταση ΕΛΕΓΧΟΣ.  

 
Εικόνα 117. Κατάσταση ΝΕΑ 

  

Με την µετατροπή της προπαραγγελίας στην κατάσταση ΕΛΕΓΧΟΣ µπορούµε να 

προχωρήσουµε στην δηµιουργία παραγγελίας.  

 
 

 
Εικόνα 118. Κατάσταση ΈΛΕΓΧΟΣ 

 

Δηµιουργία παραγγελιών. Είναι κλειστή 

η επιλογή καθώς η κατάσταση είναι 

ΝΕΑ. 

Μετατροπή της προπαραγγελίας από 

ΝΕΑ σε ΕΛΕΓΧΟ. 

Εκτύπωση Προπαραγγελίας. 

Μήνυµα για την µετάβαση από 

κατάσταση ΝΕΑ σε κατάσταση 

ΕΛΕΓΧΟΣ. 

Ανοικτό το πεδίο για την 

δηµιουργία παραγγελίας, όταν 

είµαστε στην κατάσταση 

ΕΛΕΓΧΟΣ. 
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Μόλις δηµιουργηθούν οι παραγγελίες στις Αγορές, η κατάστασης της προπαραγγελίας 

γίνεται ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, ενώ όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία (γίνουν οι αγορές – 

µετασχηµατισµός παραγγελίας σε παραστατικό αγοράς), η κατάσταση της γίνεται 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ.[3] 

 

 

     3.1.7  ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Οι Εκτυπωτικές Αναφορές είναι όλες εκείνες οι εκτυπώσεις – καταστάσεις 

αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τις κινήσεις - συναλλαγές που έχουµε κάνει στην 

εφαρµογή µας. Τι εκτυπώσεις αυτές µπορούµε να τις πάρουµε στην οθόνη µας ή στον 

εκτυπωτή µας. Παράδειγµα εκτύπωσης είναι η περίπτωση υπολοίπων πελατών - 

προµηθευτών για κάθε µήνα ή τι τιµολογήσαµε για κάποιον συγκεκριµένο πελάτη τον 

προηγούµενο µήνα ή τα υπόλοιπα ειδών αποθήκης. Τις εκτυπώσεις αυτές µπορούµε να τις 

επιλέξουµε από το ΑΡΧΕΙΟ  ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, αλλά και από το αρχικό 

περιβάλλον της εφαρµογής, όταν συνδεόµαστε στο Fineas, ή από τις Συντοµεύσεις. 
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Εικόνα 119. Εκτυπωτικές Αναφορές 

   

 
Εικόνα 120. Διαχέιριση Εκτυπωτικών Αναφορών 

 

Επιλέγοντας την συγκεκριµένη εκτύπωση ανοίγει η καρτέλα επιλογής κάποιων 

παραµέτρων. 

 

 

 
Εικόνα 121. Παράµετροι Εκτύπωσης 

Επίλεγοντας τις εκτυπωτικές αναφορές, µας ανοίγει 

η Διαχείριση τους, όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα κι εκεί µπορούµε να επιλέξουµε την 

εκτύπωση που µας ενδιαφέρει. Βλέπουµε το 

παράδειγµα της εκτύπωσης ‘’περιοδικών πωλήσεων 

ανά τύπο παραστατικού και σειρά’’. 

Επίλεγουµε την περίοδο που 

θέλουµε, τις σειρές αρίθµησης (π.χ. 

την µηχανογραφηµένη ή την 

χειρόγραφη) και φυσικά τα 

παραστατικά που µας ενδιαφέρουν 

στην συγκεκριµένη εκτύπωση και 

πατώντας ΟΚ πέρνουµε τα 

αποτελέσαµατα στην οθόνη ή στον 

εκτυπωτή, ανάλογα αν πριν 

επιλέξαµε Προεπισκόπηση ή 

Εκτύπωση. 
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Εικόνα 122. Αποτέλεσµα Εκτύπωσης στην Οθόνη 

 

Θα πρέπει να αναφέρουµε εδώ ότι η Διαχείριση των Εκτυπωτικών Αναφορών είναι 

ανοικτή προκειµένου να φτιάξουµε εµείς οι ίδιοι ότι εκτυπωτικό µας εξυπηρετεί, χωρίς 

κάποιον περιορισµό. Με την εργαλειοθήκη που υπάρχει µπορούµε να 

παραµετροποιήσουµε τις εκτυπώσεις µας. 

 
Εοκόνα 123. Εργαλεία Δηµιουργίας Εκτύπωσης 

 

Τα εργαλεία είναι τα εξής: 

  Σχεδίαση Εκτυπωτικής Αναφοράς 

  Δηµιουργία Νέας Αναφοράς & Επεξεργασία Επιλεγµένης Αναφοράς 

  Διαγραφή Επιλεγµένης Αναφοράς 

  Εισαγωγή & Εξαγωγή Εκτυπωτικής Αναφοράς από - σε Αρχείο για 

χρησιµοποίηση π.χ. σε µετέπειτα εκτύπωση. 

 

Με το εργαλείο της Σχεδίασης των Εκτυπωτικών Αναφορών που χρησιµοποιούµε για τον 

FINEA, µπορούµε να σχεδιάσουµε την µορφή και εµφάνιση της εκτύπωσης, να 

επιλέξουµε από την βάση δεδοµένων τα πεδία και τους πίνακες που χρειαζόµαστε, τις 

µεταβλητές συστήµατος, τις κλάσεις κ.α., προκειµένου η εκτύπωση να µας φέρει τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα. Φυσικά πρώτα σχεδιάζουµε (από το Dialog Page) τα πεδία 
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επιλογών της εκτύπωσης (π.χ. την περίοδο των κινήσεων), δηλαδή τι θέλουµε να πάρουµε 

από την συγκεκριµένη εκτύπωση, κι έπειτα σχεδιάζουµε (από το Report Page) την 

εκτύπωση των αποτελεσµάτων. Παρακάτω βλέπουµε τη σχεδίαση του εκτυπωτικού 

‘’Περιοδικές Κινήσεις ανά Τύπο και Σειρά’’ όσον αφορά το Dialog Page και το Report 

Page. 

 
Εικόνα 125. Report Page 

 
Εικόνα 124. Dialog Page 



Μεταπτυχιακή εργασία του Γκόφα Παναγιώτη  
 

 135 

Front Office 

Η εφαρµογή του Front office αφορά την καταχώρηση και διαχείριση των παραγγελιών 

στην εστίαση. Το πρώτο στάδιο που πρέπει να δηµιουργηθεί, το οποίο βέβαια είναι 

διαφορετικό σε κάθε χώρο εστίασης εξαιτίας της πολυπλοκότητας των απαιτήσεων των 

χώρων αυτών, είναι η διαµόρφωση του περιβάλλοντος της εφαρµογής µέσα στο οποίο θα 

βρίσκονται οι χειριστές κατά την καταχώρηση. Σίγουρα όπως σε όλα τα προγράµµατα η 

φιλικότητα του περιβάλλοντος είναι εξίσου σηµαντική µε την λειτουργικότητα.  

Η εφαρµογή πρέπει να δίνει την δυνατότητα της πλήρους σχεδίασης όλων των οθονών 

διαχείρισης, καθώς και όλων των σταδίων που θα χρησιµοποιούνται από τους χειριστές, 

από τον administrator. Τα στάδια που πρέπει να σχεδιαστούν είναι ,της καταχώρησης της 

παραγγελίας, της αποστολής στην κουζίνα, της εκτύπωσης της παραγγελίας, του ελέγχου 

(τσεκαρίσµατος) της παραγγελίας και του κλεισίµατος της παραγγελίας. Αντίστοιχες 

οθόνες πρέπει δηµιουργηθούν για τα στάδια αυτά. 

Η δηµιουργία και καταχώρηση καρτέλας του κάθε πιάτου αλλά και καρτέλας των πρώτων 

υλών που το αποτελούν, η κατηγοριοποίηση των πιάτων και των πρώτων υλών αποτελούν 

προϋποθέσεις για την λειτουργία του front office. 

Για την καλύτερη και λειτουργικότερη διαχείριση απο τους χειριστές κατά την 

καταχώρηση των ειδών του εστιατορίου ή των πιάτων, πρέπει να δηµιουργηθούν για το 

κάθε είδος « πλήκτρα » µε προκαθορισµένες διαδικασίες που οι χειριστές δεν θα είναι 

αναγκασµένοι να δηλώνουν αλλά και συχνά να γνωρίζουν. Η δηµιουργία των «πλήκτρων» 

σε οθόνες σχεδίασης ή layout γίνεται από τον administrator ο οποίος θα αποφασίσει για τις 

λειτουργίες των πλήκτρων αλλά και την σχεδίαση και κατηγοριοποίηση τους, για να 

διασφαλίσει τον οµαλό αλλά και ταχύ χειρισµό κατά την διαδικασία της καταχώρησης της 

παραγγελίας. 

Μία οθόνη όπως αυτή της εικ. 61  που θα µπορούσε να ονοµάζεται οθόνη διαχείρισης 

πλήκτρου, ο administrator αποφασίζει εάν το πλήκτρο είναι είδος, οδηγεί σε άλλη οθόνη, 

είναι οθόνη κύρια ή προσδιορισµού, µε συνέπεια να αλλάζουν ορισµένοι παράµετροι 

άµεσα επιλέγοντας αντίστοιχα τον τύπο του κουµπιού. Εφόσον για παράδειγµα η επιλογή 

είναι είδος, ο administrator αποφασίζει επίσης την µονάδα µέτρησης (φιάλες, µερίδες, κιλά 

κλπ), την ποσότητα , το σενάριο εκτύπωσης, την σειρά εκτύπωσης αλλά και το χρώµα του 

πλήκτρου.  
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Εικόνα 52. Οθόνη διαχείρισης πλήκτρου 

Είναι σηµαντικό να πούµε ότι υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ περιγραφής και τίτλου που 

στην πρώτη περίπτωση η περιγραφή είναι αυτή που µας δίνει το δικαίωµα επιλογής µε 

βάση την αποθήκη στην οποία επιλέγουµε να γίνεται η αναφορά, για αυτόν τον λόγο και 

το µενού επιλογής είναι pull down, ενώ στην δεύτερη περίπτωση του τίτλού είναι αυτό που 

θα εµφανίζεται επάνω στο πλήκτρο και θα βλέπουν οι χειριστές, που σηµαίνει ότι 

µπορούµε να το ονοµάσουµε όπως θέλουµε, στην προκειµένη περίπτωση όπως θεωρούµε 

ότι θα γίνεται καλύτερα αντιληπτό από τον χειριστή για παράδειγµα Κτήµα Παπαιωάνου 

κίτρινη φιάλη. 

Μία άλλη οθόνη που έχει άµεση σχέση µε την  οθόνη διαχείρισης πλήκτρου και πρέπει να 

δηµιουργηθεί είναι αυτή της Καρτέλας παραγγελίας του είδους 

 
Εικόνα 53. Καρτέλα Οθόνης Παραγγελίας 
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Στην συγκεκριµένη οθόνη έχουµε πλέον την επιλογή του τύπου της οθόνης, δίνοντας την 

επιπρόσθετη επιλογή της διαµόρφωσης των γραµµών και στηλών, του µεγέθους του 

πλήκτρου που θα εµφανίζεται σε αυτήν την οθόνη, αλλά και άλλες επιλογές που θα 

καθορίσουν σε συνδυασµό µε την προηγούµενη οθόνη την συµπεριφορά και λειτουργία  

των πλήκτρων. 

 
Εικόνα 54. Επίπεδα µαγαζιού & Τραπέζια 

 

Η πρώτη οθόνη που βλέπει ο χειριστής είναι αυτή του επιπέδου µαγαζιού και των 

τραπεζιών εικ 63 , η οποία πρέπει να είναι πλήρως δυναµική και διαµορφωµένη. Πρώτο 

σηµείο είναι ότι µπορούµε να έχουµε όσες τέτοιες οθόνες θέλουµε, που φυσικά 

αναφέρονται στα διαφορετικά επίπεδα του χώρου, για παράδειγµα Σάλα, πατάρι, 

εξωτερικός χώρος, αυλή, κλπ. Με βάση τον συγκεκριµένο διαχωρισµό µπορούµε να 

έχουµε και διαφορετική τιµολόγηση εφόσον το επιθυµούµε για τον κάθε χώρο, ή άν 

θέλουµε και αναφερόµαστε σε πολυχώρους εστίασης να έχουµε εστιατόριο, καφέ ή µπάρ, 

χωρίς να έχουµε την ανάγκη να διατηρούµε διαφορετικά προγράµµατα διαχείρισης 

δηµιουργώντας µεγαλύτερα προβλήµατα, τόσο φορολογικά ή ακόµα και εξυπηρέτησης 

από πλευράς κουζίνας.   
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Η οθόνη διαχείρισης είναι εµφανίζει τα τραπέζια δικαίωµα διαµόρφωσης του σχήµατος 

αλλά και των ατόµων που εξυπηρετούν, την αρίθµηση των τραπεζιών, αλλά και της 

διάταξης τους. 

Η εικόνα που θα εµφανιστεί τελικά στον χειριστή θα είναι αυτή που φαίνεται στην εικ.....  

σύµφωνα µε την οποία ο χειριστής πλέον, έχει να επιλέξει και να αναγνωρίσει το τραπέζι 

από την διάταξη και αρίθµηση που βλέπει, να επιλέξει το επίπεδο που θέλει να δει, όπως 

σάλα 1 ή σάλα 2 ή τον εξωτερικό χώρο, αλλά επίσης να επιλέξει και κατά πόσο θα κάνει 

µεταφορά της παραγγελίας του τραπεζιού σε άλλο τραπέζι, εάν θα η παραγγελία θα είναι 

πακέτου ή σερβιρισµένη κλπ. Είναι αντιληπτό  ότι η οθόνη πρέπει να είναι πλήρως 

δυναµική ανάλογα µε τις απαιτήσεις τις κάθε επιχείρησης, αλλά και των λειτουργιών που 

θέλει η κάθε επιχείρηση να έχει. Για παράδειγµα θα µπορούµε να έχουµε την επιλογή 

παρακολούθησης της εργασιακής βάρδιας των χειριστών , τόσο στην ανάληψη της όσο και 

στην αλλαγή της µε άλλο χειριστή σε περίπτωση που η παραγγελία είναι σε εξέλιξη και η 

βάρδια αλλάζει.  
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Εικόνα 55. Κεντρική οθόνη του Front Office 

 

Η παραπάνω οθόνη  εικ.64 µπορεί να προηγείται, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, της 

οθόνης των τραπεζιών , δίνοντας την απαραίτητη ταυτότητα του χειριστή µε τον κωδικό 

του ή µε κάρτα αναγνώρισης, σηµατοδοτώντας µε αυτόν τον τρόπο όλες τις ενέργειες του 

χειριστή αλλά και των λειτουργιών και προσβάσεων που του επιτρέπονται. 

 

Η καταχώρηση των ειδών µπορεί να γίνει µε την επιλογή του τραπεζιού η οποία θα πρέπει 

αυτόµατα πλέον ως οθόνη να µας οδηγήσει στην καταχώρηση των ειδών. Είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό η ταχύτητα της καταχώρησης των παραγγελιών που να προεξοφλεί ότι ο 

χειριστής δεν θα ιχνηλατεί σε οθόνες που να λειτουργούν  σε βάρος της ταχύτητας αλλά 

και της ορθότητας της παραγγελίας. Όλες οι κατηγορίες των ειδών εµφανίζονται στην 

οθόνη µε την µορφή των πλήκτρων , τα οποία µε την σειρά τους οδηγούν στα είδη της 

κατηγορίας αυτής.  
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Η καταχώρηση γίνεται µε το πάτηµα του πλήκτρου το οποίο βέβαια παίρνει άµεσα την 

ποσότητα και την τιµή. Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται τα πλήκτρα που είναι 

κατηγορίες των ειδών, αλλά και πλήκτρα που λειτουργούν ώς πλήκτρα διαχείρισης όπως 

αυτά της διαγραφής κάποιου είδους, της εισαγωγής µεγαλύτερη ς ποσότητας από αυτής 

που παίρνει το σύστηµα ώς default, ή πλήκτρα όπως αυτά της έκπτωσης της παραγγελίας ή 

της εκτύπωσης κάποιας αναφοράς, αλλά και πλήκτρα επαναφοράς σε προηγούµενες ή 

µεταφοράς σε άλλα οθόνης. Η παρακάτω εικόνα  εµφανίζει πλέον τα είδη εφόσον  
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ο χειριστής στην προηγούµενη επιλογή του είχε για παράδειγµα Νερά-Αναψυκτικά-

Μπύρες. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην λειτουργία ορισµένων πλήκτρων όπως αυτών 

της εκπτώσεις της παραγγελίας ή των διαγραφών των ειδών, για τα οποία θα πρέπει να 

υπάρχει πρόσβαση µε υψηλότερο επίπεδο χειριστών όπως διευθυντών ή υπευθύνων 

βάρδιας ώστε να ελέγξουµε την χωρίς περιορισµό και έλεγχο µεταβολή των παραγγελιών 

και φυσικά την απώλεια πωλήσεων και κερδών. 

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης της παραγγελίας, η παραγγελία πρέπει αυτόµατα 

να οδηγείτε στην κουζίνα πρός εκτέλεση της. Η παραγγελία θα πρέπει µετά από την φάση 

της αποστολής πρός εκτέλεση να ‘κλειδώνει’ σε οποιαδήποτε µεταβολή της χωρίς την 

άδεια υπευθύνου, για την διασφάλιση απωλειών αλλά και αποτελώντας ένα πρώτο επίπεδο 

ελέγχου των πωλήσεων.   

 

 
 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της παραγγελίας ο χειριστής οδηγείτε µε την 

επιλογή από το πλήκτρο της απόδειξης στην οθόνη  στην οποία πλέον έχει το δικαίωµα 

επιλογής του τρόπου πληρωµής και του παραστατικού που θα εκδοθεί. Θα πρέπει να 
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επισηµάνουµε ότι στην οθόνη αυτή φαίνεται ο αριθµός του τραπεζιού, ο σερβιτόρος 

εξυπηρέτησε το τραπέζι, αλλά και ο αριθµός της παραγγελίας, στοιχεία που µπορεί να µας 

χρειαστούν σε περίπτωση που θα θέλουµε να επαναφέρουµε την παραγγελία µετά το 

κλείσιµο της, να επανα-επεξεργαστούµε την παραγγελία, να την επανεκδώσουµε ή απλώς 

να την ελέγξουµε, αφού µετά την έκδοση του παραστατικού το σύστηµα θα 

απελευθερώσει το τραπέζι κάνοντας το διαθέσιµο για νέα παραγγελία και φυσικά 

ενηµερώνοντας ποσοτικά στοιχεία αποθηκών και οικονοµικά στοιχεία προγράµµατος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Σε αυτό το παράρτηµα θα δούµε το εργαλείο που χρησιµοποιούµε στον Finea προκειµένου 

να δηµιουργήσουµε και να σχεδιάσουµε τις φόρµες εκτύπωσης των διαφόρων 

παραστατικών. Μέσα από την σχεδίαση των φορµών αυτών θα δούµε πως παίρνουν 

µορφή τα παραστατικά πάνω στο χαρτί. Από την Οργάνωση  Παραστατικών  Φόρµες 

Εκτύπωσης, ανοίγει το πεδίο όπου έχουµε αποθηκευµένες τις φόρµες. Με την 

Επεξεργασία ανοίγουµε µια υπάρχουσα φόρµα για να την παραµετροποιήσουµε και µε την 

Εισαγωγή ξεκινάµε µια καινούργια σχεδίαση. 

 
Λίστα Φορµών Εκτύπωσης 

  

 
Εισαγωγή Νέας Φόρµας Εκτύπωσης 

Το κουµπί της 

έναρξης σχεδίασης. 
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Εδώ ορίζουµε τον κωδικό και την Περιγραφή της φόρµας προκειµένου να ξέρουµε τι 

αφορά. Επίσης ορίζουµε, στα δεξιά, αν η εκτύπωση πρόκειται να γίνει σε κρουστικό 

εκτυπωτή (Dot Matrix) ή όχι κι αυτό γιατί υπάρχει διαφορετική λειτουργικότητα στους 

κρουστικούς εκτυπωτές σε σχέση µε τους υπόλοιπους εκτυπωτές laser ή inkjet. Για να 

προχωρήσουµε στη σχεδίαση, πατάµε το κουµπί ΣΧΕΔΙΑΣΗ και µας ανοίγει η παρακάτω 

εικόνα µε το εργαλείο σχεδίασης µιας φόρµας.   

 

 
Εργαλείο Σχεδίασης 

 
Ρυθµίσεις Σελίδας 

Ρυθµίσεις Σελίδας 

Η εργαλειοθήκη 

εισαγωγής γραµµών, 

κειµένου, εικόνας 

κ.λ.π. 
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Το συγκεκριµένο εργαλείο είναι χωρισµένο σε τρία βασικά κοµµάτια: 1) Ο κεντρικός 

χώρος, όπου είναι το µέρος της σχεδίασης της φόρµας. Σε αυτό το σηµείο µπαίνουν όλα τα 

πεδία, όπως η περιγραφή του τύπου παραστατικού, τα στοιχεία του πελάτη, η καθαρή 

αξία, το ΦΠΑ, η τελική αξία  κ.λ.π.. Η ακριβή τους τοποθέτηση εδώ, θα έχει την ανάλογη 

εµφάνιση έπειτα στο εκτυπωµένο χαρτί. Φυσικά θα πρέπει να λάβουµε υπόψη και τις 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ της ΣΕΛΙΔΑΣ (µέγεθος χαρτιού, διαστάσεις). Οι ρυθµίσεις αυτές είναι 

απαραίτητες και πρέπει να γίνονται από την αρχή, ώστε η σχεδίαση που κάνουµε να 

ταιριάξει µε τις διαστάσεις του χαρτιού, προκειµένου να γίνει σωστά η εκτύπωση. 2) Στην 

δεξιά πλευρά έχουµε τις παραµέτρους και τα δεδοµένα της φόρµας. Ότι πεδία πρέπει να 

µπουν στην φόρµα, τα αντλούµε από εδώ και τα µεταφέρουµε – σύρουµε στον κεντρικό 

χώρο. Επίσης θα πρέπει να ορίσουµε και τι αφορά η φόρµα, αν πρόκειται δηλαδή για 

πωλήσεις, αγορές ή κάτι άλλο, προκειµένου να ανοίξουν τα ανάλογα δεδοµένα. Αυτό 

γίνεται από την ΑΝΑΦΟΡΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ και µας ανοίγει η Επιλογή Πίνακα 

Δεδοµένων Αναφοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Στην αριστερή πλευρά έχουµε όλες τις παραµέτρους παραµετροποίησης ενός πεδίου 

που έχουµε επιλέξει από την δεξιά πλευρά. Από το τι ακριβώς αφορά το συγκεκριµένο το 

πεδίο, το µέγεθος και το πλάτος του, έως το χρωµατισµό του. Επίσης εδώ, σε περίπτωση 

που δεν εκτυπώνουµε σε προεκτυπωµένο έντυπο, αλλά σε απλή κόλλα χαρτιού (π.χ. Α4), 

 
Επιλογή Πίνακα Δεδοµένων Αναφοράς 
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µπορούµε να σχεδιάσουµε διάφορές γραµµές στην φόρµα µας, να εισάγουµε εικόνα 

(λογότυπο εταιρείας), κείµενο (στοιχεία της εταιρείας), προκειµένου να εµπλουτιστεί η 

εκτύπωση του εντύπου µας. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε την µορφή που µπορεί να 

πάρει µια φόρµα εκτύπωσης, καθώς προχωράµε στο σχεδιασµό της.[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μορφή Φόρµας Εκτύπωσης κατά τον Σχεδιασµό της 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
Στην Οργάνωση του Finea στο Βασικό Menu, έχουµε την επιλογή ‘’Ρυθµίσεις 

Εφαρµογής’’. Εδώ είναι το σηµείο όπου µπορούµε να ρυθµίσουµε διάφορες διαχειριστικές 

λειτουργίες του Finea, όπως για παράδειγµα τον τρόπο εµφάνισης των διαφόρων 

παραθύρων της εφαρµογής, ή τον τρόπο σύνδεσης στην εφαρµογή π.χ. αν πρόκειται για 

µεµονωµένο χρήστη (µε επιλογή σύνδεσης ‘’Local’’) ή για δίκτυο (µε διάφορες επιλογές 

σύνδεσης όπως π.χ. ΤCP/IP). Επίσης έχουµε ρυθµίσεις για τα είδη, τις πωλήσεις και τις 

αγορές. 

 
Στην περίπτωση των ειδών αποθήκης είχαµε δει την Ανάλυση Κόστους ως προς την 

διαµόρφωση της τιµής πώλησης του είδους. Μέσα από τις Ρυθµίσεις Εφαρµογής στην 

επιλογή Είδη, µπορούµε να προσθέσουµε λεκτικά κι άλλα έξοδα (ανάλογα µε τα έξοδα 

που υπάρχουν) ώστε η Ανάλυση κόστους, να διαµορφωθεί όπως φαίνεται παρακάτω.  

 
Πριν την παραµετροποίηση στις Ρυθµίσεις 

Εφαρµογής 

 
Μετά την παραµετροποίηση στις Ρυθµίσεις 

Εφαρµογής 
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 Επίσης, σε αυτό το σηµείο, ορίζουµε και τις διάφορες εκτυπώσεις και φόρµες εκτύπωσης 

για τις περιπτώσεις των ταχυπληρωµών, voucher και εγγυήσεων. Αυτό γίνεται γιατί ένα 

τιµολόγιο µε την επιλογή της Έκδοσης εκτυπώνεται και περνάει στο φορολογικό 

εκτυπωτή, όπως έχουµε δει. Αν για αυτό το τιµολόγιο θέλουµε να εκτυπώσουµε και µια 

από τις προαναφερθέντες επιλογές (π.χ. Voucher, όπως γίνεται σε εταιρείες κρατήσεων 

δωµατίων – ξενοδοχείων, όπου µαζί µε το τιµολόγιο δίνεται και το Voucher, το οποίο δεν 

εκτυπώνεται σε φορολογικό εκτυπωτή), δεν επιλέγουµε πάλι Έκδοση, άλλα την επιλογή 

του κουµπιού Voucher κι έτσι έχουµε την εκτύπωση του, χωρίς κάποια σειρά αρίθµησης 

και σε εκτυπωτή χωρίς φορολογική σήµανση και φυσικά σε άλλη φόρµα εκτύπωσης, σε 

αυτή που φτιάξαµε για τα voucher.[3]   

  

 
Διαµόρφωση εκτυπώσεων Voucher, Ταχυπληρωµών, Εγγυήσεων 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η εστίαση σίγουρα διαγράφει εκατοντάδες χρόνια µε την µορφή της προσφοράς 

του φαγητού και του σέρβις, χρόνια στα οποία αποτυπώνονται διαφορετικές τάσεις και 

απόψεις για τα υλικά και τους τρόπους παρασκευής των εδεσµάτων. Το σίγουρο είναι ότι 

δεν θα µπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι η χρήση των Η/Υ θα αποτελούσε µέρος της 

εστίασης.  

Οι συνθήκες διαχείρισης του εργατικού δυναµικού, του κόστους, της διαχείρισης 

των προµηθειών, της διαχείρισης της παραγγελιοληψίας, της καλύτερης κατανοµής και 

διαχείρισης του χρόνου, της τιµολόγησης, του ελέγχου των προϊόντων, τιµών και 

παραγγελιών και σίγουρα πολλών περισσότερων λειτουργιών που θα µπορούσε να 

καταγράψει κάποιος, οδήγησαν στην απαραίτητη ουσιαστικά εφαρµογή των  

πληροφοριακών συστηµάτων.  

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που έκαναν επιτακτική τη χρήση πληροφοριακών 

συστηµάτων είναι: Η παγκοσµιοποίηση, η άνοδος της οικονοµίας της πληροφορίας, ο 

µετασχηµατισµός της επιχείρησης και η εµφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης. Στη νέα 

ψηφιακή επιχείρηση οι βασικές λειτουργίες αλλά και οι σχέσεις της γίνονται και 

ελέγχονται ψηφιακά. Στις ψηφιακές επιχειρήσεις εστίασης οι τεχνολογίες πληροφορικής 

δεν είναι απλά βοηθητικές πλέον, αλλά αποτελούν τη βάση για τη λειτουργία αυτών των 

επιχειρήσεων. 

Το πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα επιχειρησιακό σύστηµα το οποίο 

επεξεργάζεται δεδοµένα από το περιβάλλον της επιχείρησης και έπειτα δίνει τις 

απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων πληροφορίες στη διοίκηση αλλά και ουσιαστικά 

συµµετέχει στην άµεση λειτουργία της επιχείρησης . Θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι 

ίσως και από τις λίγες επιχειρήσεις που τα πληροφοριακά συστήµατα θεωρούσαµε ότι θα 

συµµετείχαν πολύ λιγότερο, ίσως σε επίπεδο µόνο λογιστικής παρακολούθησης, 

ενδεχοµένως και κάποιας σχετικής εµπορικής παρακολούθησης , ποτέ όµως σε επίπεδο 

λειτουργίας όσον αφορά την  εκτέλεση της παρασκευής των εδεσµάτων. Η εστίαση πέρα 

από κάθε άλλη επιχείρηση ικανοποιεί και πληρεί  όλους τους τύπους πληροφοριακών 

συστηµάτων, Πληροφοριών Διοίκησης (MIS), Επεξεργασίας Συναλλαγών (TPS), 

Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS),Υποστήριξης Υψηλόβαθµων Στελεχών (ESS), Γραφείου 

(Οffice Systems), και Γνώσης (Knowledge Work Systems, KWS). 

Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, 

είναιµια προσπάθεια δηµιουργίας ενός προϊόντος το οποίο διαχειρίζεται την πλειοψηφία 
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των λειτουργιών µίας επιχείρησης. Πρόκειται για λύση λογισµικού η οποία ολοκληρώνει 

διάφορες λειτουργίες σε µία επιχείρηση εστίασης. Αν και κατά την εγκατάστασή του 

παραµετροποιείται για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, εντούτοις πρόκειται για έτοιµο 

πακέτο λογισµικού και δεν κατασκευάζεται από την αρχή για την εκάστοτε εταιρία. 

Πρέπει να επισηµάνουµε την ιδιαίτερα δύσκολη παραµετροποίηση που απαιτείται 

για τις επιχειρήσεις εστίασης αλλά και την προσαρµογή που χρειάζεται από πλευράς των 

εργαζοµένων, ιδιαίτερα σε εκείνες τις επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν για πολλά 

χρόνια πριν την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήµατος καθώς  οι εργαζόµενοι 

καλούνται να προσαρµοστούν στην λειτουργία αποκλειστικά ενός τέτοιου συστήµατος. 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια αποτύπωσης και παρουσίασης σε 

πρακτική και ρεαλιστική βάση της διαχείρισης των επιχειρήσεων εστίασης µε 

πληροφοριακά συστήµατα σε  ουσιαστικό και πρακτικό τρόπο, τόσο του back office αλλά 

και του Front office. 

Τα αποτελέσµατα που αναλύονται στην παρούσα εργασία αλλά και τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν στην ουσία από την εφαρµογή της λειτουργίας των 

πληροφοριακών συστηµάτων αλλά και των προγραµµάτων  που αναλύονται, οδήγησαν σε 

αποτύπωση και καταγραφή πραγµατικών συνθηκών σε κάθε επίπεδο που αφορά την 

λειτουργία των χώρων εστίασης. Είναι ίσως η πρώτη φορά που έχουµε µία αποτύπωση 

τόσο από την εφαρµογή αλλά και από τα αποτελέσµατα που κάνουν την εφαρµογή σε 

επιχειρήσεις εστίασης λειτουργική αλλά και εφαρµόσιµη. 

Η εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων κρίνεται ότι είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την λειτουργία των χώρων εστίασης, είναι όµως σηµαντικό να 

αποδεχτούµε ότι τα πληροφορικά συστήµατα που µπορούν να εφαρµοστούν στην εστίαση 

πρέπει να συνοδεύονται µε εφαρµογές που να είναι γραµµένες µόνο για την εστίαση και 

όχι για εµπορικές διαχειρίσεις όπως γίνεται συχνά ή γινόταν µέχρι τώρα. Οι συνθήκες 

λειτουργίας των χώρων εστίασης είναι κάθετα διαφορετικός από αυτόν των χώρων 

εµπορικής διαχείρισης, τόσο στον χρόνο εφαρµογής , στην παράπλευρη διαχείριση των 

συνθηκών λειτουργίας, στην διαχείριση της πληροφορίας, στην πολυπλοκότητα της 

πληροφορίας αλλά και στο εύρος αυτής. 

Η παρούσα εργασία θα έπρεπε να συνεχιστεί ειδικότερα στην επεξεργασία της 

πληροφορίας που συλλέγεται από την εφαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων στους 

χώρους εστίασης. Η επεξεργασία των στοιχείων µε κριτήρια που να αφορούν την εστίαση 

σε επίπεδο κοστολόγησης,τιµολόγησης, αγορών και προµηθευτών, διαχείρισης των 

παραγγελιών για την παρασκευή των εδεσµάτων, διαχείρισης του εργατικού δυναµικού, 
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αλλά και ειδικότερα την ανάλυση της πληροφορίας για την λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων, µπορεί να οδηγήσει σε επαναστατικές µεθόδους και διοίκηση των χώρων 

εστίασης.  

Συνοψίζοντας θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθηση ότι θα είµαστε σε θέση στο 

µέλλον να διοικήσουµε επιχειρήσεις εστίασης µε καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο, µε 

την εφαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων στην εστίαση, είναι βέβαια ιδιαίτερα 

δυνατό και αληθινό να έχουµε και διαχείριση των επιχειρήσεων µε τελείως διαφορετικούς 

τρόπους από αυτούς που µέχρι τώρα έχουµε υπόψιν µας. 
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