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Τις τελευταίες δύο δεκαετίες δύο κλάδοι, η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες 
γνώρισαν εκρηκτική ανάπτυξη. Η υιοθέτηση και ενσωμάτωση τους από τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο που 
λειτουργούν και παράγουν.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θέλωντας να επιβιώσουν σε ένα 
διαταρασσόμενο περιβάλλον που ο όγκος, η ποιότητα και η ταχύτητα «κίνησης» 
των πληροφοριών είναι τέτοια που μπορούν να «παραλύσουν» την επιχείρηση- 
οργανισμό, καθώς και αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το ταχέως εξελισσόμενο 
περιβάλλον επιβάλλει, περά από την «σωστή» ανίχνευση του εξωτερικού 
περιβάλλοντος, και την ανίχνευση του εσωτερικού περιβάλλοντος για την πλήρη 
εκμετάλλευση του στελεχιακού δυναμικού, την συγκέντρωση, διάχυση και 
αξιοποίηση της πληροφορίας και γνώσης. Παράλληλα το δυναμικό και 

διαταρασσόμενο περιβάλλον επιβάλλει μια νέα οργανωσιακή δομή, πιο ευέλικτη, 

αποδοτική ευπροσάρμοστη στις συνεχείς αλλαγές του περιβάλλοντος. Οι 

κλασσικές μέθοδοι και τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων, που 

χρησιμοποιούνται για την μηχανογράφηση των επιχειρήσεων και των 
οργανισμών δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν μια τέτοια δομή μια και οι



πληροφορίες από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον συνήθως είναι ημι- 
δομημένες, εστιάζονται στην συγκέντρωση και ανάλυση δομημένων 
πληροφοριών και δεν χαρακτηρίζονται από την ταχύτητα διάχυσης εσωτερικά της 
πληροφορίας.

Οι δύο αυτές αλλαγές-εξελίξεις (Η/Υ-Περιβάλλον Επιχειρήσεων & Οργανισμών) 
οδήγησαν στην ανάπτυξη τεχνολογιών δικτύων Η/Υ αλλά και στην ανάγκη 
συγκρότησης ομάδων εργασίας για την επίτευξη ενός σκοπού ή στόχου. Τα 

δίκτυα Η/Υ

Αναζητώντας νέες μεθόδους και τρόπους για να εξασφαλίσουν συγκριτικά και 
στρατηγικά πλεονεκτήματα καθώς και για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και 
αποδοτικοί ανέπτυξαν και άρχισαν να υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες εργο
ομάδων. Το λογισμικό εργο-ομάδων λόγω κυρίως των αποτελεσμάτων που 
επιφέρει διαμορφώνει ένα νέο τρόπο επιχειρείν.

Οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν να αντιμετωπίσουν ούτε λίγο ούτε πολύ τα ίδια 
προβλήματα με τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Οι 
δημόσιοι οργανισμοί όμως έχουν επιπρόσθετα προβλήματα. Τα κυριότερα είναι η 
γραφειοκρατία, ο μεγάλος όγκος διακινούμενων εγγράφων, η διαχείριση 
πολλαπλών έργων, κλπ. Επιπρόσθετα η διοίκηση του δήμου είναι αιρετή. 
Προκύπτουν επομένως προβλήματα οργανωσιακής μνήμης, συνέχειας και 
κουλτούρας.

Εάν παραλληλίζονταν ένας δήμος με μια ιδιωτική επιχείρηση θα ήταν μία 
επιχείρηση με τεράστια γκάμα προϊόντων, χιλιάδες πελάτες, μερικές 
εκαντοντάδες προμηθευτές, διεύθυνση που αλλάζει κάθε τέσσερα χρόνια, υψηλά 
νομοθετικά εμπόδια δράσης, υψηλή διαπραγματευτική δύναμη των πελατών και 
τέλος μερικές εκαντοντάδες εργαζόμενους, καλά οργανωμένους σε σωματεία

Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων του δήμου αναπτύχθηκε 

εφαρμογή εργο-ομάδων με την χρήση των LOTUS NOTES. Η εφαρμογή 

αποτελείται από 8 βάσεις (Εισαγωγή, Δημοτικό Συμβούλιο, Εκδηλώσεις, 
Παρακολούθηση Έργων, Συναντήσεις, Τηλεφωνικά Μηνύματα, Βιβλιοθήκη 
Εγγράφων, Προβλήματα Δημοτών). Οι βάσεις μπορούν να χωριστούν σε τρία 
τμήματα. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει τις βάσεις Προβλήματα Δημοτών και 

Εκδηλώσεις και έχει σαν κύριο σκοπό την επικοινωνία των δημοτών με την



διοικητική ομάδα του δήμου. Το δεύτερο τμήμα (3 βάσεις) αφορά την εισαγωγή 
στοιχείων για την πληροφόρηση των της διοίκησης και αποτελείται από τις βάσεις 
Τηλεφωνικά Μηνύματα, Εισαγωγή και Βάση Εγγράφων. Οι υπόλοιπες 3 βάσεις 
(Παρακολούθηση Έργων, Δημοτικό Συμβούλιο, Συναντήσεις) αφορούν μόνο την 
ομάδα διοίκησης του δήμου.

Οι δύο βάσεις του πρώτου τμήματος θα είναι προσβάσιμη και μέσω INTERNET, 

ενώ προβλέπεται ότι τα ανώτερα στελέχη του δήμου θα έχουν πρόσβαση και 
μέσω MODEM στις άλλες βάσεις. Εξαιρετική προσοχή έχει δωθεί στην ασφάλεια 

των δεδομένων και στον περιορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης.

Η εφαρμογή μπορεί εύκολα να επεκταθεί και να συμπεριλάβει και τα μεσσαία 
στελέχη του δήμου. Παράλληλα θα μπορούσε να μελετηθεί η εφαρμπογή 
συστημάτων workflow και re-enginnering για την βελτίωση του χρόνου και της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και λειτουργιών του δήμου.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Ανάλυση

Firewall Εξοπλισμός ή λογισμικό που περιορίζει την κίνηση σε ένα 
ιδιωτικό δίκτυο σε ένα μη ασφαλές δίκτυο

Hard-Data Κυρίως ποσοτικά δεδομένα (λογιστικές πληροφορίες, 
αριθμοδείκτες, κλπ.)

Replicator Λογισμικό που επιτρέπει την δημιουργία αντιτύπων μια 
βάσης σε περισσότερους από ένα Η/Υ

Soft-Data Προφορικά κυρίως δεδομένα τα οποία δεν είναι δυνατόν 
να οργανωθούν με τους κλασσικούς τρόπους

TCP/IP Πρωτόκολο επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών. Εξαιρετικά 
διαδεδομένο σε λειτουργικό περιβάλλον UNIX και στο 
INTERNET.

Web Browsers Προγράμματα πλοήγησης στο INTERNET με την χρήση 

γραφικών και κειμένου (Navigator, Internet Explorer).

Workflow Σύνολο από κανόνες για μια συγκεκριμένη διαδικασία που 
προσδιορίζονται για την βελτίωση της αποδοτικότητας.

W.W.W. (World Wide 
Web)

Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας μέσω INTERNET που 
χρησιμοποιεί τεχνικές υπερκειμένου (hypertext) και την 
γλώσσα περιγραφής σελίδας HTML

Διακομιστής Ηλεκτρονικός Υπολογιστής που χρησιμοποιείται για την 
εξυπηρέτηση [μοίρασμα αρχείων ή πόρων (εκτυπωτές, 

scanners, modems, κλπ.)].

Ενδο-δίκτυα Λογισμικό για την δημιουργία δικτύου Η/Υ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 12

χρησιμοποιώντας το INTERNET.

Ενδο-δίκτυο (Intranet) Ιδιωτικό δίκτυο που χρησιμοποιεί λογισμικό και πρότυπα 
INTERNET

Εργο-ομάδες Λογισμικό για την μηχανογραφική υποστήριξη ομάδων 
εργασίας.

Λογισμικό Εργο
ομάδων (groupware)

Λογισμικό βασισμένο σε δίκτυο Η/Υ που επιτρέπει του 
χρήστες την συνεργασία

Λογισμικό Συνεργα Λογισμικό βασισμένο σε δίκτυο Η/Υ που επιτρέπει στους

σίας (Collaboration χρήστες να μοιράζονται πληροφορίες

Software)

Όψη (View) Εργαλείο προβολής των εγγράφων που έχουν 
αποθηκευθεί σε μία βάση δεδομένων LOTUS NOTES.

Πλαίσιο Διαλόγου Παράθυρο στο οποίο παρουσιάζονται επιλογές στον 
χρήστη. 0 χρήστης καλείται να λάβει μια απόφαση.

Φόρμα Εργαλείο εισαγωγής εγγράφων σε μία βάση δεδομένων 
LOTUS NOTES.
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Είναι δυνατό να διακριθούν τρεις γενιές συστημάτων Η/Υ [Computer για Όλους. 
Τεύχος 146, Μαϊος 1996, Σελ. 78-97., Ε. Turban (1995), Γεωργίου Ε. Χαραμή 
(1992)]. Η κάθε γενιά επέφερε μεγάλες αλλαγές στην λειτουργία των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αντίστροφα οι αλλαγές στην λειτουργία και 
δομή των επιχειρήσεων και οργανισμών επέβαλλε την ανάπτυξη νέων 
συστημάτων πληροφορικής.

Γράφημα 1.1. Σχέση τεχνολογίας - δομής και αναγκών επιχειρήσεων και οργανισμών

Χρονική μεταβολή

Γ ράφημα 1.2. Χρονική υστέρηση της ανάπτυξης της τεχνολογίας-δομών επιχείρησης

Το γράφημα αυτό δείχνει την χρονική υστέρηση εμφάνισης των νέων τεχνολογιών 
σε σχέση με τις εξελίξεις στην δομή και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
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1.1. 1η γενιά συστημάτων πληροφορικής (Mainframes)

Το πρώτο μοντέλο οργάνωσης των υπολογιστικών συστημάτων ήταν το 
συγκεντρωτικό. Η πληροφορία αλλά και η επεξεργασία των πληροφοριών ήταν 
«τοποθετημένα» στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα. Το κεντρικό υπολογιστικό 
σύστημα ήταν ένα MainfraiOe (υπερ-υπολογιστής) (βλ. Παράρτημα). Ο κάθε 

χρήστης για να μπορέσει να αποκτήσεις πρόσβαση στις πληροφορίες και τις 
εφαρμογές έπρεπε να διαθέτει ένα «κουτό» (οθόνη, πληκτρολόγιο, θύρα 
επικοινωνίας) τερματικό, το οποίο ήταν συνδεδεμένο με την το κεντρικό 
υπολογιστικό σύστημα.

Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου ήταν ότι η ροή της πληροφορίας 
ήταν πλήρως ελεγχόμενη. Μειονεκτήματα ήταν η ακαμψία του συστήματος (δεν 
μπορούσε να καλύψει τις διαφοροποιημένες ανάγκες των χρηστών) και το υψηλό 
κόστος της υλοποίησης του συστήματος.

Το συγκεκριμένο μοντέλο εξυπηρέτησε τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς 
αφού οι περισσότερες επιχειρήσεις που μπορούσαν (από άποψη κόστους και 
τεχνογνωσίας) να το υλοποιήσουν ακολουθούσαν το συγκεντρωτικό μοντέλο 
οργάνωσης τους (υψηλή πυραμίδα ιεραρχίας). Συνεπώς το μοντέλο αυτό ήταν 
άριστα συνυφασμένο με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

1.2. 2η γενιά συστημάτων πληροφορικής (Client/Server)

Την δεκαετία του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80 άρχισαν οι επιχειρήσεις 
να διαφοροποιούν την οργανωτική δομή τους και συνεπώς να αναζητούν μοντέλα 
οργάνωσης πληροφοριών που να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες τους 
(λειτουργικές ή τμηματικές δομές οργάνωσης, τοπικά και μεγάλης εμβέλειας 

δίκτυα για την καλύτερη και περισσότερο ευέλικτη οργάνωση της εργασίας, κλπ.). 

Έτσι εμφανίστηκε το δεύτερο μοντέλο. Το δεύτερο μοντέλο χαρακτηρίζεται από 
την κατανεμημένη επεξεργασία, τα τοπικά δίκτυα Η/Υ και τους αυτόνομους 

πελάτες.
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Κύριο χαρακτηριστικό του μοντέλου αυτού είναι η λειτουργία των αυτόνομων 
σταθμών εργασίας (PC’s) (βλ. Παράρτημα) τα οποία έχουν όλη την απαραίτητη 
ισχύ, τα περιφερειακά, το λειτουργικό σύστημα και τι εφαρμογές λογισμικού που 
απαιτούνται για να λειτουργήσουν και ανεξάρτητα. Ο κεντρικό Η/Υ παρέχει πλέον 
μόνο πληροφορίες, η επεξεργασία γίνεται τοπικά από το μηχάνημα του χρήστη.

1.3. 3η γενιά πληροφορικής (Groupware, Intranets)

Και πάλι όμως το προηγούμενο μοντέλο δεν ανταποκρίνονταν στις αυξημένες 
ανάγκες επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφορίας που εμφανίστηκαν στα τέλη 
τις δεκαετίας του ’80. Περαιτέρω η αυξημένη ταχύτητα μεταφοράς πληροφορίας, 
ο όγκος και η ποιότητα (δομημένες, ημιδομημένες, αδόμητες) των πληροφοριών, 
η οργάνωση και υποστήριξη ομάδων (πολυσύνθετων) εργασίας που θα 
μπορούσαν να φέρουν πολυσύνθετες εργασίες σε πέρας, η παγκοσμιοποίηση 
των εργασιών, η δημιουργία δικτύων μέσα (ομάδες εργασίας) και έξω 
(προμηθευτές, πελάτες, κλπ.) από τον οργανισμό, καθώς και η απαίτηση για 
υπολογιστικά συστήματα τόσο ευέλικτα ώστε να ανταποκρίνονται στις καινούργιες 
(ευέλικτες) μεθόδους και διαδικασίες, ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν 
εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης πληροφοριακών συστημάτων.

Τέτοια μοντέλα που να ανταποκρίνονται στις παραπάνω απαιτήσεις είναι το 
λογισμικό εργο-ομάδων (GroupWare) (βλ. Παράρτημα) ή λογισμικό συνεργασίας 

(collaborating software) και τα ενδο-δίκτυα (intranets) που συνδυάζουν το WWW 

(World Wide Web) και το λογισμικό εργο-ομάδων. Πρωτοπορεία στην ανάπτυξη 

συστημάτων εργο-ομάδων ήταν η εταιρεία LOTUS με το λογισμικό εργο-ομάδων 

NOTES. Τα NOTES εμφανίστηκαν το 1989, από τότε μέχρι σήμερα η ανάπτυξη 

της συγκεκριμένης κατηγορίας λογισμικού έχει γνωρίσει γιγαντιαία ανάπτυξη 
[Tony Pompili, PC Magazine. March 1996, p. 39-41.]. Είναι τέτοια η ανάπτυξη 

που μια από της κορυφαίες εταιρείες παραγωγής συστημάτων client/server η 

Oracle 1 πλεόν διατυπώνει την εξής άποψη: «το δίκτυο είναι ο υπολογιστής».

1 Η Oracle πρόσφατα εμφάνισε το καινούργιο προϊόν της, τον NC (Network Computer), που 
ουσιαστικά δεν περιλαμβάνει καμμία αποθηκευτική μονάδα, παρά μόνο τον εξοπλισμό
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Το μοντέλο αυτό συνεπώς δίνει μεγάλυτερο βάρος στην διάχυση της 
πληροφορίας και στο μέσο διάχυσης, το δίκτυο, παρά στην συγκέντρωση της 
πληροφορίας και το μέσο συγκέντρωσης, τον κεντρικό υπολογιστή.

διαδικτύωσης (κάρτα δικτύου, MODEM), το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και την οθόνη [Νίκος 
Μακρυμανωλάκης, Computer για όλους, Τεύχος 150 (Οκτώβριος 1996), Σελ. 180.].



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟ

ΟΜΑΔΩΝ & ΤΩΝ ΕΝΔΟ-ΔΙΚΤΥΩΝ

2.1. Το λογισμικό εργο-ομάδων (GroupWare)

2.2. Κατηγορίες λογισμικού εργο-ομάδων

2.3. Ενδο-δίκτυα (Intranets)
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2.1. Το λογισμικό εργο-ομάδων (GroupWare)

Το λογισμικό εργο-ομάδων έχει σαν κύριο στόχο της εττιβοήθηση της λειτουργίας, 
και επικοινωνίας των ομάδων εργασίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και 
αποτελεί συνδυασμό διάφορων τεχνολογιών (βλ. Γράφημα 2.1). Μπορεί να 
διαχωριστεί σε δύο ομάδες [RAM. Τεύχος 90 (Μάρτιος 1996), Σελ. 20-21 , PC 

Magazine. August 1995, ρ. 196-226]. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις 

ολοκληρωμένες πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού εργο-ομάδων2, 
ενώ η δεύτερη τις κλασσικές εφαρμογές Η/Υ (φύλλα εργασίας, επεξεργαστής 
κειμένου, κλπ.) που έχουν μερικά από τα χαρακτηριστικά-συστατικά μέρη της 
πρώτης ομάδας (π.χ. αποθήκευση διαφορετικών εκδόσεων του ίδιου κειμένου σε 
ένα αρχείο, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η ομαδική συγγραφή ενός κειμένου), αλλά 
και εφαρμογές που περιλαμβάνουν ένα από τα συστατικά μέρη των 
ολοκληρωμένων πλατφορμών λογισμικού εργο-ομάδων (που έχουν όμως σαν 
κύριο χαρακτηριστικό την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
προσώπων).

2 Οι πλατφόρμες αυτές έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν σε πολλά λειτουργικά συστήματα 
(UNIX, WINDOWS NT, Windows 95, κλπ.)
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Γράφημα 2.1. Τεχνολογίες εργο-ομάδων

Οι ολοκληρωμένες πλατφόρμες ανάπτυξης αποτελούνται από 6 συστατικά μέρη 

[Εγχειρίδια Χρήσης των Lotus Notes (Έκδοση 3.0), Εγχειρίδια Χρήσης των Lotus 

Notes (Έκδοση 4.0)], τα οποία είναι:

2.1.1. Βάση δεδομένων

Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του λογισμικού 

εργο-ομάδων διαφέρει από τις κλασσικές βάσεις δεδομένων. Οι κλασσικές 

βάσεις δεδομένων ακολουθούν ιεραρχικά και συσχετικά μοντέλα οργάνωσης 

των δεδομένων. Βασική διαφορά μεταξύ των κλασσικών βάσεων και αυτών των 

εργο-ομάδων είναι ότι στην πρώτη περίπτωση χαρακτηριστικό τους είναι οι 

εγγραφές και τα πεδία ενώ στην δεύτερη χαρακτηριστικό είναι το έγγραφο.
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Τέλος, η βάση δεδομένων για εργο-ομάδες μπορεί να υπάρχει σε πολλά αντίτυπα 
τοποθετημένα σε διαφορετικές «τοποθεσίες». Τα αντίγραφα όμως ενημερώνονται 
για τις πιθανές αλλαγές που γίνονται σε άλλο αντίτυπο της ίδιας βάσης, δηλαδή 
έχουμε κατανεμημένη την πληροφορία σε πολλές πληροφορίες. Αντίθετα, οι 
κλασσικές βάσεις δεδομένων είναι «τοποθετημένες» σε μια μόνο θέση, δηλαδή οι 
πληροφορίες είναι συγκεντρωμένες σε μια μόνο τοποθεσία.

2.1.2. Πρόγραμμα Απομακρυσμένων Επικοινωνιών

Το λογισμικό εργο-ομάδων ολοκληρώνεται πρόγραμμα απομακρυσμένων 
επικοινωνιών. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η σύνδεση και λήψη πληροφοριών 
από οποιοδήποτε σημείο στον πλανήτη.

2.1.3. Πρόγραμμα συγχρονισμού των αντιτύπων βάσεων δεδομένων (Replicator)

Η δυνατότητα ύπαρξης αντιτύπων των βάσεων δεδομένων σε πολλές 
«τοποθεσίες» [διαφορετικούς διακομιστές (servers)] μπορεί να προκαλέσει 

πρόβλημα λόγω της μη ενημέρωσης των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτές. Το πρόβλημα αυτό δεν παρατηρείται στα παραδοσιακά συστήματα 
οργάνωσης που ακολουθούν το συγκεντρωτικό μοντέλο. Συνεπώς, θα πρέπει 

συνεχώς οι βάσεις δεδομένων να ενημερώνονται για τις αλλαγές των 
υπαρχόντων εγγράφων και τις προσθήκες νέων σε άλλα αντίτυπα της βάσης 
δεδομένων, που είναι «τοποθετημένα» αλλού [π.χ. η ίδια βάση δεδομένων (Β.Δ. 
Αγορών) μπορεί να είναι «τοποθετημένη» στον διακομιστή του τμήματος 
Μάρκετινγκ και του τμήματος Παραγωγής]. Το πρόγραμμα συγχρονισμού των 
αντιτύπων αυτόματα «επικοινωνεί» (σε τακτά χρονικά διαστήματα που τα 
προσδιορίζει ο ελεγκτής του δικτύου) με τους άλλους διακομιστές (βλ. Γράφημα
2.2, 2.3.) και αναγνωρίζει τις αλλαγές που έχουν γίνει μετά την τελευταία σύνδεση 

και μεταφέρει τις αλλαγές από τον ένα διακομιστή στον άλλο.
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Γράφημα 2.2. Συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης πληροφοριακού συστήματος

Γρόφημα 2.3. Αποκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης πληροφοριακού συστήματος

Από αυτό το χαρακτηριστικό προκύπτει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν απαιτείται 
μόνιμη σύνδεση μεταξύ των διακομιστών. Συνεπώς, η ευελιξία είναι μεγάλη μια 

και όποτε (ανάλογα με την εφαρμογή και την κρισιμότητα της ενημέρωσης) 
προκύπτει ανάγκη μπορεί να γίνει ο συγχρονισμός. Έτσι, μειώνεται σημαντικά το 

κόστος λειτουργίας του δικτύου και είναι δυνατή η χρήση των πληροφοριών από
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σταθμούς εργασίας που δεν μπορεί να είναι μόνιμα συνδεδεμένοι με το δίκτυο 
(π.χ. φορητοί Η/Υ).

2.1.4. Σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail)

Η αρχική εφαρμογή Η/Υ που χαρακτηρίστηκε σαν λογισμικό εργο-ομάδων. Το 
σύστημα αυτό αναλαμβάνει την αποστολή και λήψη μυνημάτων από τον ένα 
χρήστη του δικτύου στον άλλο. Τα προηγμένα συστήματα διαχείρισης 
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου αναλαμβάνουν την διαχείριση των μηνυμάτων 
(κατηγοριοποίηση, μεταφορά, οργάνωση, κλπ.) και την αποστολή τους σε 
πολλούς παραλήπτες.

Ακόμα τα συστήματα αυτά έχουν την ικανότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών 
αποστολής και παραλαβής (δρομολόγηση) εγγράφων-φορμών. Με αυτό τον 
τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν εφαρμογές workflow.

2.1.5. Πρόγραμμα οργάνωσης χρόνου - Ημερολόγιο (Scheduler-Calendar)

Η διαδικασία προγραμματισμού του χρόνου μιας ομάδας είναι πολύ δύσκολη. Τα 
μέλη της ομάδας θα πρέπει να βρίσκουν κοινό χρόνο συναντήσεων, εργασίας, 
κλπ. Το πρόγραμμα οργάνωσης χρόνου μπορεί να διατηρεί το ημερολόγιο και το 
πρόγραμμα χρόνου του κάθε μέλους της ομάδας και να κάνει διασταυρώσεις των 
πληροφοριών.

2.1.6. Επεξεργαστής Κειμένου

Λόγω του ότι οι βάσεις δεδομένων για το λογισμικό εργο-ομάδων έχουν σαν 

βασικό τους στοιχείο το έγγραφο, οι φόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

σαν εργαλεία επεξεργασίας κειμένου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σύγχρονες 

ολοκληρωμένες πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών εργο-ομάδων υποστηρίζουν 

τυπογραφικά χαρακτηριστικά που συναντώνται σε επεξεργαστές κειμένου, όπως 
η διαμόρφωση των χαρακτήρων (έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα, κλπ.), 
παραγράφων, χρώματος, εισαγωγή γραφικών, κ.ο.κ.
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2.2. Κατηγορίες λογισμικού εργο-ομάδων

Το λογισμικό μπορούμε να διακρίνουμε σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη 
κατηγορία περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση 
ή την υλοποίηση διαδικασιών που απαιτούνται όταν άτομα εργάζονται μαζί [RAM, 
Τεύχος 90 (Μάρτιος 1996), Σελ. 20-21], Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι 
το λογισμικό δρομολόγησης εγγράφων - φορμών από το ένα πρόσωπο στο άλλο 
καθώς και επεξεργαστές κειμένου με δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων και 
εγγράφων. Βασικά η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει λογισμικό που δεν 
αναγνωρίζει - προσδιορίζει ή ενδιαφέρεται για την πληροφορία αυτή καθ'αυτή 
αλλά κυρίως για το θα διαχειριστεί.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει λογισμικό που διαχειρίζεται πληροφορίες που 
είναι κοινά χρησιμοποιούμενες από τα μέλη μιας ομάδας. Το λογισμικό αυτό δίνει 
πρόσβαση σε πληροφορίες στα μέλη της ομάδας χωρίς να απαιτεί να είναι στον 
ίδιο τόπο ή χρόνο (ασύγχρονη και απομακρυσμένη επικοινωνία, βλ. Γράφημα 
2.4)
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Διαφορετικός
Τόπος

Γράφημα 2.4. Πλαίσιο Επικοινωνίας Χρόνου/Τόπου

2.3. Ενδο-δίκτυα (Intranets)

Η σύνδεση απομακρυσμένων σταθμών εργασίας και η σύνδεση 

απομακρυσμένων παραρτημάτων μιας επιχείρησης ή οργανισμού είναι μια 

διαδικασία δύσκολη. Οι δυσκολίες είναι οι εξής:

1. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μεγάλη υποδομή σε τηλεπικοινωνιακό υλικό και 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

2. Θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη τεχνογνωσία εγκατάστασης ή 
ανάπτυξης του απαραίτητου λογισμικού και υλικού (Hardware)

3. Το τηλεπικοινωνιακό κόστος (μισθωμένη γραμμή, HELLASPACK, 

HELLASCOM, κλπ.) είναι υψηλό.
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4. Τα λοιπά κόστη υλοποίησης (εργασία, μεταφορικά, συντήρηση του 
εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών υπολογιστών) είναι και αυτό 
μεγάλο.

5. Το φάσμα των εφαρμογών (με την προηγούμενη και όχι την υφιστάμενη 
κατάσταση) που θα εκμεταλεύονται το συγκεκριμένο δίκτυο ευρείας 
κλίμακας είναι μικρό και το κόστος ανάπτυξης ή αγοράς του υψηλό.

Συνεπώς οι επιχειρήσεις και οργανισμοί θα πρέπει να έχουν ένα σημαντικό 
μέγεθος για να υιοθετήσουν μια τέτοια τεχνολογία. Το κόστος υλοποίησης είναι 
απαγορευτικό για τις μικρές επιχειρήσεις.

Δύο όμως εξελίξεις πυροδότησαν την υιοθέτηση των δικτύων ευρείας κλίμακας 
(WAN - Wide Area Networks). Η πρώτη εξέλιξη είναι η ανάπτυξη του λογισμικού 

εργο-ομάδων (που διευρύνει το φάσμα των εφαρμογών για τις μεσσαίες και 
μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να αναπτυχθούν με σχετικά χαμήλο κόστος). 
Η δεύτερη είναι η ανάπτυξη που γνώρισε τα τελευταία 6 χρόνια το διεθνές 
διαδίκτυο INTERNET. Ο συνδυασμός αυτών των δύο γέννησε τα δια-δίκτυα 

(INTRANETS). Η λογική ανάπτυξης τους είναι η μείωση του κόστους μέσω της 

εκμετάλλευσης του διεθνούς δια-δικτύου INTERNET και της υπηρεσίας WWW 

(World Wide Web), που αποτελεί το γραφικό περιβάλλον του διαδικτύου, και η 

εκμετάλλευση αναπτυγμένου τηλεπικοινωνιακού ιστού. Η χαρακτηριστική ευκολία 
πλοήγησης στο WWW οφείλεται στο γραφικό περιβάλλον καθώς και στα 

γραφικά προγράμματα πλοήγησης (surfing) όπως είναι ο Navigator της Netscape 

και ο Explorer της Microsoft [Νίκος Μακρυμανωλάκης, Computer για όλους, 
Τεύχος 150 (Οκτώβριος 1996), Σελ. 180.]. Έτσι, η επιχείρηση ή οργανισμός 
μπορεί να επεκτείνει το δίκτυο Η/Υ που διαθέτει εύκολα και με σχετικά μικρό 
κόστος (βλ. Γράφημα 2.5) [Steve Gillmov, RAM, Τεύχος 92 (Μάιος 1996), Σελ.
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Γράφημα 2.5. Δικτυακή δομή ενός INTRANET

2.3.1. Τηλεπικοινωνιακοί ιστοί προμηθευτών υπηρεσιών πρόσβασης διαδικτύου

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι υπάρχει τεράστια 
εγκατεστημένη βάση προμηθευτών υπηρεσιών πρόσβασης (ειδικά στην Αμερική) 
στο διαδίκτυο και στο W.W.W. Η σύνδεση της επιχειρήσεις και του οργανισμού 

κοστίζει ελάχιστα.

Οι προμηθευτές υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο έχουν αναπτύξει 
σημαντικό αριθμό τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων (ιστό). Ο ιστός αποτελείται από 
σταθμούς Η/Υ συνδεδεμένους με μισθωμένες (μόνιμες) τηλεπικοινωνιακές 
γραμμές υψηλής ταχύτητας. Ο εσωτερικός ιστός «επικοινωνεί» με το εξωτερικό 
μέσω συνδέσεων με κεντρικούς σταθμούς και προμηθευτές του εξωτερικού. Με 
αυτό τον τρόπο υλοποιείται το διεθνές διαδίκτυο, το οποίο ελέγχεται από μια 
επιτροπή που εδρεύει στην Η.Π.Α. Ο ιστός είναι τόσο μεγάλος που καλύπτει 
σχεδόν όλον τον κόσμο. Αυτή την στιγμή 150 εκατομμύρια συστήματα είναι 
διασυνδεμένα στο διαδίκτυο. Ο αριθμός των προμηθευτών αυξάνει ραγδαία. Στην 
Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 12-15 προμηθευτές [1. Δ. Χριστακόπουλου, Computer 

για όλους, Τεύχος 150 (Οκτώβριος 1996), Σελ. 184] (Acropolis Net, Compulink, 

FORTHNet, Groovy Net, Hellas On Line, IBM Global Network, Internet Hellas, 

NETOR, Techlink S.A., Αριάδνη, E.E.X.I., ΟΝΝΕΔ, κ.α.) τέτοιων υπηρεσιών 

[Τεύχος 99 (Ιανουάριος 1997), Σελ. 60)]. Πρόσφατα προστέθηκε στους 

παραπάνω και ο ΟΤΕ [Χρίστος Τόμπρας, RAM, Τεύχος 99 (Ιανουάριος 1997),
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Σελ. 70] με τον OTEnet, ακολουθώντας το παράδειγμα των μεγαλύτερων 

εταιρειών επικοινωνιών στον κόσμο (π.χ. AT&T).

Στην Ελλάδα οι προμηθευτές υπηρεσιών πρόσβασης αναπτύσσουν συνεχώς το 
δίκτυο τους με την προσθήκη περισσότερων γραμμών επικοινωνίας και την 
προσθήκη νέων σταθμών διακομισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η 

Compulink, η FORTHNet και το OTEnet.
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ΜΑΡΤΙΟΙ 1Μ7

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1996

Γράφημα 2.6. Το δίκτυο της Compulink τον Δεκέμβριο του 1996
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Γράφημα 2.7. Το προβλεπόμενο δίκτυο της Compulink τον Μάρτιο του 1997

Γράφημα 2.7. Το αρχικό δίκτυο του OTEnet

Τα πλεονεκτήματα που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις είναι τα εξής:
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1. Το διαδίκτυο έχει υιοθετήσει το πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP που 

επιτρέπει την σύνδεση και τη «συνομιλία» οποιουδήποτε συστήματος με 
οποιοδήποτε σύστημα.

2. Δεν απαιτείται η αγορά και η εγκατάσταση του πολύπλοκου και δαπανηρού 
εξοπλισμού και λογισμικού επικοινωνίας και Η/Υ.

3. Η τεχνολογία και τεχνογνωσία που απαιτείται για την σύνδεση με τον 
προμηθευτή έχει ήδη διαχυθεί αρκετά. Παράλληλα η χρήση γραφικών 
εργαλείων για την πλοήγηση στο δίκτυο έχει γίνει κοινή γνώση, μέσω της 
γενικευμένης χρήσης των Windows.

2.3.2. Το κόστος

Το κόστος σύνδεσης είναι μικρό. Ακόμα και το κόστος τηλεπικοινωνίας είναι μικρό 
αφού η σύνδεση γίνεται με τον τοπικό σταθμό του προμηθευτή υπηρεσιών 
πρόσβασης [Leon Erlanger et al, PC Magazine. April 1996, p. 101-150.]. 

Περαιτέρω ο χρήστης (η επιχείρηση ή ο οργανισμός) δεν επιβαρύνεται με τα 
κόστη συντήρησης.

Ακόμα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αγορά αδειών χρήσης λογισμικού που 
απαιτείται για την πλοήγηση ή για την ανάπτυξη εφαρμογών για το διαδίκτυο έχει 
μειωθεί σημαντικά. Η μείωση του κόστους οφείλεται στο ότι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές 
ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς, έχουν αφιερώσει σημαντικούς πόρους 
τους για την ανάπτυξη λογισμικού και εξοπλισμού. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους 
έχει μειώσει τις τιμές.
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2.3.3. Η ασφάλεια

Το λογισμικό εργο-ομάδων διαθέτει και διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφάλεια που προσφέρουν δεν είναι σε επίπεδο C2 

(πρότυπο ασφαλείας του Υπουργείου Αμύνης των Η.Π.Α., το οποίο έγινε και 
πρότυπο ασφαλείας για τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα όπως τα 
WINDOWS NT 4.0).

Υπάρχει, επομένως, σχετική ασφάλεια των δεδομένων εφόσον τα δεδομένα είναι 
απομονωμένα στο τοπικό δίκτυο ή στο κεντρικό σύστημα. Η ασφάλεια των 
πληροφοριών διακυβεύεται από την στιγμή που η πληροφορία θα εισέλθει στο 
διαδίκτυο, αφού κανένας δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι η πληροφορία θα έχει 
μόνο εκείνους του αποδέκτες που επιθυμεί ο αποστολέας της. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι έχουν αναπτυχθεί ειδικά εργαλεία για την ασφάλεια των διαδικτύων, 
τα λεγάμενα firewalls, αλλά πρόσφατα γεγονότα (παραβίαση του διαδικτύου της 

SONY) θέτουν σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα τους.

2.3.4. Σύγκριση Λογισμικού Εργο-ομάδων - Ενδοδικτύων

Αν και τα ενδοδίκτυα έχουν κάποια προφανή πλεονεκτήματα έχουν, παράλληλα, 
και μειονεκτήματα. Η απόφαση υιοθέτησης ενός ενδοδικτύου δεν θα πρέπει να να 
είναι του τύπου «ή όλα ή τίποτα». Η χρήση εργαλείων του WWW για την 
εξυπηρέτηση της υπάρχουσας πληροφοριακής υποδομής. Στον παρακάτω 
πίνακα φαίνεται που πλεονεκτούν και μειονεκτούν τα ενδοδίκτυα σε σχέση με το 
λογισμικό εργο-ομάδων.
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Πίνακας 2.1. Σύγκριση Λογισμικού Εργο-ομάδων - Ενδοδικτύων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 3 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα ενδοδίκτυα έιναι ένας πολύ καλός τρόπος 

για διασπορά της πληροφορίας

Το λογισμικό συνεργασίας (εργο-ομάδων) 

για ενδοδίκτυα δεν είναι το ίδιο δυνατά με 

τις κλασσικές εφαρμογές λογισμικού εργο

ομάδων.

Τα ευρέως διαδεδομένα προγράμματα

πλοήγησης στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμα για 

την πλειονότητα των λειτουργικών

συστημάτων. Αντίθετα το λογισμικό εργο

ομάδων μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στην 

πλειονότητα των λειτουργικών συστημάτων.

Θα πρέπει να εγκατασταθούν και 

συντηρηθούν πολλές εφαρμογές (e-mail, 

Web Server, κλπ.) και όχι μία (π.χ. Lotus 

Notes)

Τα προγράμματα πλοήγησης δεν απαιτούν 

πολύ εξοπλισμό αντίθετα με το λογισμικό 

εργο-ομάδων που απαιτούν.

Δεν υπάρχουν πολλά εργαλεία για την 

σύδεση ενός Web Server με βάσεις 

δεδομένων ή άλλες εφαρμογές.

Η αγορά των προγραμμάτων πλοήγησης 

είναι ανταγωνιστική - δεν υπάρχει μόνο ένας 

προμηθευτής λογισμικού.

Απαιτείται η χρήση του πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας TCP/IP αντίθετα με το 

λογισμικό εργο-ομάδων που μπορεί να 

λειτουργήσει και με πρωτόκολλα για τοπικά 

δίκτυα (Ν etBEUI, κλπ.).

Η τεχνολογία του διαδικτύου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος δικτύων

Τα ενδοδίκτυα δεν προσφέρουν δυνατότητα 

τακτικής αντιγραφής των δεδομένων για 

τους απομακρυσμέ-νους χρήστες.

Έχουν δημιουργηθεί εργαλεία που

διευκολύνουν εξαιρετικά την δημιουργία 

σελίδων για την προβολή τους στο διαδίκτυο 

μέσω WWW

Η γλώσσα περιγραφής σελίδας (HTML) δεν 

είναι αρκετά δυνατή για να υποστηρίξει 

εφαρμογές client/server.

3 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα του πίνακα αυτού αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και 
συνεπώς μετά από μικρό χρονικό διάστημα είναι πιθανό να μην ισχύουν κάποια από τα 
πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα.
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2.3.5. Ανάτττυξη των διαδικτύου-ενδοδικτύων διεθνώς

Η παρατηρούμενη ανάπτυξη του INTERNET είναι εκρηκτική. Ο αριθμός των 

κόμβων αυξάνεται καθημερινά. Όπως φαίνεται και στο Γράφημα 2.8. [RAM, 

Τεύχος 91 (Απρίλιος 1996), Σελ. 32] το μεγαλύτερο ποσοστό κόμβων ανήκουν 

σε εταιρείες και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Από το γεγονός αυτό εξάγεται το 
συμπέρασμα ότι όλο και περισσότερο οι εταιρείες χρησιμοποιούν τους κόμβους 

INTERNET για φθηνή επικοινωνία μεταξύ των μελών τους, αλλά και των 

προμηθευτών και των πελατών τους (διαφήμιση, κλπ.).

Μ. Βρετανία (uk) 
6%

Δίκτυα (net) 
6%

Εταιρικοί (com) 
35%

Αυστραλία (au) 
4%

Εκπαιδευτικοί
(edu)

Γερμανία (de) 
7%

Στρατιωτικοί
(mil)
4% Καναδάς (ca) 

5%

Κυβερνητικοί
(gov)
5%

28%

Γράφημα 2.8. Κόμβοι INTERNET

Αντίθετα στο WWW το ποσοστό στων εταιρειών είναι λίγο μικρότερο, αλλά 

συνεχώς αυξανόμενο (βλ. Γράφημα 2.9.). Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι 

λόγω της πολιτικής κατηγοριοποίησης των σταθμών (cov, mil, uk, edu, κλπ.) που 

έχει υιοθετήσει η επιτροπή παρακολούθησης του δικτύου, που εδρεύει στις ΗΠΑ,
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δεν υπάρχουν στοιχεία για το τι είναι (εκπαιδευτικοί, εταιρικοί, στρατιωτικοί, 
κλπ.) οι σταθμοί στην Γερμανία, Μ. Βρετανία, κλπ.

Στρατιωτικοί (mil)

Γερμανία (de) 
6%

Εκπαιδευτικοί
(edu)

Αυστραλία (au) 
3%

Εταιρικοί (com) 
29%

Δίκτυα (net) 
6%

Μ. Βρετανία (uk) 
6%

Καναδάς(ca)
5% Κυβερνητικοί 

(gov)
6%

38%

Γράφημα 2.9. Κόμβοι WEB



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 24
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Το λογισμικό εργο-ομάδων έρχεται να καλύψει ένα κενό που δημιουργήθηκε από 
την ανεπάρκεια των άλλων συστημάτων οργάνωσης, κατηγοριοποίησης και 
προβολής των πληροφοριών να ανταποκριθούν στις ανάγκες των σύγχρονων 
στελεχών των επιχειρήσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Το πλαίσιο εργασίας των σύγχρονων στελεχών δεν είναι ευχάριστο.

Εργάζονται κάτω από συνθήκες, σύγχισης, αποδιοργάνωσης, με διακοπές της 
εργασίας από το περιβάλλον, είναι εκτεθειμένοι στην προφορική πληροφορία και 
η διάρκεια των δραστηριοτήτων έχει μειωθεί κατά πολύ, τέλος, ο όγκος των 
πληροφοριών που καλούνται κάθε μέρα να επεξεργαστούν είναι μεγάλος [Β1],

Τα παραπάνω σε συνάρτηση με το ταχύτατα διαφοροποιούμενο περιβάλλον 
διαμορφώνουν μια νέα κατάσταση, ένα νέο τύπο μάνατζερ. Ο χρόνος που μπορεί 
το στέλεχος να αφιερώσει για την οργάνωση των πληροφοριών, την λήψη 
αποφάσεων είναι ελάχιστος. Οι πηγές πληροφόρησης έχουν εκθετικά αυξηθεί. 
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επιχειρήσεις και οργανισμοί αγοράζουν υπηρεσίες 
εύρεσης, οργάνωσης και διασταύρωσης πληροφοριών. Παράλληλα με το 
αναταραχόμενο περιβάλλον η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει το στέλεχος, τον αναγκάζουν να αποτελεί μέλος μιας ομάδας 

εργασίας, με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται.

■

Cd-Rom

Γράφημα 3.1. Πηγές πληροφόρησης των στελεχών επιχειρήσεων



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ_________________________________________________26_

Οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους και με το 
περιβάλλον, μια και οι πληροφορίες που χρειάζονται μπορεί να προέρχονται τόσο 
από το εξωτερικό, όσο και από το εσωτερικό περιβάλλον. Απαιτείται επομένως 
συνεχής ανίχνευση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (βλ. Γράφημα
3.2, 3.3.).

Ακόμα θα πρέπει να επισημανθεί ότι η σύγχρονη επιχείρηση θα πρέπει να 
ακολουθεί διαδικασίες χρονοβόρες και πολύπλοκες (που μπορεί να επιβάλλονται 
από τους νόμους ή και από την πολιτική της εταιρείας). Ο ανταγωνισμός είναι 
εντονότερος (λόγω κυρίως της παγκσμιοποίησης της αγοράς) και πλέον γίνεται 
σε πολλαπλά επίπεδα (κόστος, ποιότητα, διαφοροποίηση). Έτσι, μειώνεται 
σημαντικά η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και των 
οργανισμών. Η πολυπλοκότητα βέβαια των διαδικασιών είναι χαρακτηριστικό 

γνώρισμα των δημοσίων οργανισμών (γραφειοκρατία). Χαρακτηριστικό είναι ότι 

οι μεγάλες επιχειρήσεις «σπάνε» σε μικρότερες ή αναδομούνται και 
επανασχεδιάζουν τις διαδικασίες που ακολουθούν.

Για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και οργανισμοί θα πρέπει να ανταποκριθούν σε 

σημαντικά στρατηγικά θέματα, όπως:

• Βελτίωση κόστους-ποιότητας μέσω της συντονισμένης παραγωγικής 
διαδικασίας όπως τα συστήματα JIT.

• Βελτίωση κόστους-ποιότητας μέσω της ταυτόχρονης σχεδίασης, 
χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες ομάδες σχεδίασης που συνδυάζουν τον 
σχεδίασμά, την παραγωγή και το marketing του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

• Ολοκλήρωση του κύκλου παραγγελίας ή του χρόνου που ο πελάτης θέτει την 
παραγγελία και του χρόνου που την παραλαμβάνει, έτσι ώστε να μειωθεί το 
cycle time και τα αποθέματα.

• Την προσφορά υπηρεσιών μετά την πώληση (υποστήριξη, συντήρηση, κλπ.)

• Βελτίωση της διαδικασίας σχεδιασμού προϊόντος και υπηρεσίας και μείωση 

του χρόνου σχεδιασμού (από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την προσφοράς 

της στον τελικό κααναλωτή).
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• Τον αποτελεσματικό συντονισμό των υποσυστημάτων της παραγωγικής 
διαδικασίας κατά ευέλικτο τρόπο.

• Ευέλικτο και συντονισμένο με τις ανάγκες και προοπτικές της αγοράς τμήμα 
Έρευνας και Ανάπτυξης.

Στο κέντρο αυτού του κυκεώνα το στέλεχος που έχει επιφορτισθεί με νέα 
καθήκοντα και νέο τρόπο εργασίας. Το στέλεχος της επιχείρησης ή του 
οργανισμού γίνεται μέλος ενός δικτύου που λειτουργεί σαν αγωγός και φίλτρο της 
πληροφορίας. Οι Η/Υ λειτουργούν σαν επιβοηθητικά εργαλεία αυτού του 

ανθρώπινου δικτύου επικοινωνίας. Επίκεντρο του δικτύου δεν είναι ο Η/Υ 

αλλά το πρόσωπο. Συνεπώς δεν καθοδηγείται το στέλεχος από την 

τεχνολογία αλλά από τις ανάγκες του.

Γράφημα 3.2. Πηγές πληροφόρησης για την λήψη αποφάσεων

Συνοψίζοντας, τέσσερα είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
σύγχρονο στέλεχος:

1. Η συμμετοχή του στην ομάδα.

2. Η ποιότητα των πληροφοριών.

3. Η ταχύτητα, ο όγκος και η ποιότητα των πληροφοριών που θα πρέπει να 
αφομοιώσει και εκμεταλλευτεί για την λύση των προβλημάτων.
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4. Η αυτοματοποίηση διαδικασιών

3.1. Συμμετοχή στην ομάδα

Το λογισμικό εργο-ομάδων [Εγχειρίδια Χρήσης των Lotus Notes (Έκδοση 3.0),
Εγχειρίδια Χρήσης των Lotus Notes (Έκδοση 4.0)] επιτρέπει τους χρήστες του
λογισμικού να:

• συνεργαστούν

Το λογισμικό εργο-ομάδων διευκολύνει τα άτομα να εργάζονται μαζί και να 
μοιράζονται πληροφορίες. Έγγραφα μπορούν να διοχετεύονται από το ένα 
άτομο στο άλλο, με την ευκολία να προσθέτουν και επεξεργάζονται τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο. Επιπρόσθετα οι πηγές των 
πληροφοριών μπορεί να είναι πολλές, π.χ. αντικείμενα (αρχεία) από άλλες 
εφαρμογές Η/Υ ανεξάρτητα του λειτουργικού συστήματος που 
χρησιμοποιήθηκε.

• να επικοινωνήσουν

Το λογισμικό εργο-ομάδων βοηθά τους χρήστες να διαθέτουν προς κοινή 
χρήση πληροφορίες όσο μακριά και αν βρίσκονται. Η επικοινωνία 
μπορεί να είναι ασύγχρονη και απομακρυσμένη (βλ. Γοάφημα 2.4). Οι 
χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν και με πρόσωπα που δεν ανήκουν 
στην ομάδα, αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένοι με αυτήν (πελάτες, 
προμηθευτές)

• να συντονίσουν

Το λογισμικό εργο-ομάδων έχει την δυνατότητα οργάνωσης των εγγράφων 
έτσι ώστε η ανεύρεση τους να είναι εύκολη. Μπορούν να αναπτυχθούν 

τυποποιημένες εφαρμογές που να βοηθήσουν την επιχείρηση και τα 

στελέχη της στην επίβλεψη και διαχείριση των δραστηριοτήτων και των 

αποτελεσμάτων μιας ή πολλών ομάδας εργασίας ή ακόμα και μιας 

επιχείρησης.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 29

Γράφημα 3.3. Οι ομάδες εργασίας (κύκλοι), το περιβάλλον και η επιχείρηση (πυραμίδα)

3.2. Η ποιότητα των πληροφοριών

3.2.1. Ημι-δομημένες, αδόμητες πληροφορίες

Όπως έχει ήδη ειπωθεί παραπάνω ο σύγχρονος μάνατζερ είναι εκτεθειμένος σε 

πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε προφορικές ή ημι-δομημένες πληροφορίες (Soft- 

data). Οι πληροφορίες αυτές συνήθως βασίζονται στην ανθρώπινη μνήμη, στις 

ψυχολογικές επιρροές, κτλ. (ημι - δομημένες, αδόμητες πληροφορίες).

3.2.2. Δομημένες πληροφορίες

Αντίθετα τα ποσοτικά δεδομένα - πληροφορίες που προέρχονται κυρίως από το 

λογιστήριο, τις στατιστικές υπηρεσίες, τις έρευνες αγοράς, κλπ. (Hard-data) είναι 
ευκολότερα στην ανάλυση και οργάνωση τους, αλλά έχουν περιορισμένο έυρος 
και πλούτο και αδυνατούν να ενσωματώσουν σημαντικούς μη-οικονομικούς και 
μη - ποσοστικούς παράγοντες. Η πληροφορία είναι υπερβολικά γενικευμένη για 

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η γενίκευση αυξάνει με την ποσότητα της 

πληροφορίας που θα πρέπει να μεταδοθεί και επιπλέον στην διαδικασία 

γενίκευσης υπάρχει απώλεια δεδομένων.

Αυτού του είδους οι πληροφορίες συνήθως φθάνουν πολύ αργά για να 

αποτελέσουν αντικείμενο χρήσης και όπως είναι γνωστό ο συγχρονισμός της
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πληροφορίας είναι ίσως εξίσου σημαντικός με την πληροφορία αυτή καθ’ αυτή. 
Είναι κατά βάση ιστορικά δεδομένα και αναφέρονται στο παρελθόν.

Το λογισμικό εργο-ομάδων έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί και ημι- 

δομημένες ή αδόμητες πληροφορίες και να τις κοινοποιήσει σε όλα τα μέλη 

της ομάδας ή του δικτύου.

3.3. Η ταχύτητα, ο όγκος και η ευκολία πρόσβασης στις πληροφορίες

Ο όγκος των διαθέσιμων πληροφοριών είναι τέτοιος που μπορεί τελικά μια 
επιχείρηση να παραλύσει από την ανάλυση τους, δηλαδή να ασχολείται 
περισσότερο με την ανάλυση δεδομένων παρά με το να δρα (paralysis by 

analysis) [MINTZBERG (1986)]. Μερικές πληροφορίες μπορεί να απαιτούνται 

μόνο για μικρό χρονικό διάστημα (το όνομα της γραμματέας ενός πελάτη, κλπ.) 
αλλά παρόλα αυτά να συντηρούνται στο σύστημα δημιουργούν το φαινόμενο της 

«εφήμερης πληροφορίας» (transient information), ενώ άλλες πληροφορίες είναι 

αναγκαίες για μεγάλο χρονικό διάστημα (persistent information) [Jim 

Seymour, PC Magazine. April 1996, p. 94-96.]. Είναι τόσος ο όγκος των 

δεδομένων που προκαλεί σύγχιση όσον αφορά την πραγματικότητα και το 
πιθανό μέλλον. Για αυτό αντί για προβλέψεις γίνονται σενάρια μελλοντικών 
κατάστασεων. Ο σχηματισμός αυτών των σεναρίων προϋποθέτει συντονισμό 
πολλών προσώπων (ομάδας). Επιπρόσθετα τα δεδομένα θα πρέπει να 
βρίσκονται την κατάλληλη χρονική στιγμή στην διάθεση του χρήστη, διαφορετικά 
χάνουν την αξία τους.

Το λογισμικό εργο-ομάδων μέσω της δυνατότητας ανάκτησης πληροφοριών από 
άλλες πηγές και της δυνατότητας συγχρονισμού των σταθμών (replication) 

μπορούν να κρατούν ενημερωμένα τα αρχεία, να συγκεντρώνουν και να 
οργανώνουν τις νέες πληροφορίες. Ακόμα δίνει την δυνατότητα ηλεκτρονικής 

συνδιάσκεψης για την ανταλλαγή πληροφοριών.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 31

3.4. Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Όλο και μεγαλύτερο τμήμα της εργασίας που διεξάγει μια επιχείρηση ή 
οργανισμός έχει σχέση με την δρομολόγηση εγγράφων, την λήψη εγκρίσεων, την 

ενημέρωση ανωτέρων στελεχών, κλπ. Η δυνατότητα του λογισμικού εργο
ομάδων να δρομολογούν έγγραφα, αλλά και να αυτοματοποιούν διαδικασίες 
έγκρισης τα έχει κάνει ένα δυνατό εργαλείο για την μείωση του χρόνου 
διεκπεραίωσης μιας διαδικασίας και την μείωση του κόστους [S. KHOSHAFIAN & 
Μ. BUCKIEWITZ (1996), D. COLEMAN & R. KHAN ΝΑ (EDS.) (1995)]. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι όλο και περισσότερο ενισχύεται η σχέση μεταξύ 

χρόνου και κόστους. Συνεπώς μια διαδικασία δεν χρειάζεται να είναι μόνο 

αποτελεσματική, πρέπει να να διεκπεραιώνεται και σε μικρό χρονικό διάστημα.

3.5. Κόστος παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων

Μέσω της επανασχεδιάσης των διαδικασιών, της μείωσης του χρόνου 
διεκπεραίωσης, κλπ. μειώνεται το κόστος παραγωγής. Ακόμα είναι 
αποδεδειγμένο ότι όλες οι τεχνολογίες έχουν τα όρια απόδοσης τους. Από κάποιο 
σημείο και ύστερα από αναπτυξιακός παράγοντας μετατρέπονται σε τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη της επιχείρησης, αφού για να πετύχει την προσδωκόμενη 
απόδοση η επιχείρηση δαπανά όλο και περισσότερους πόρους.

Θα πρέπει, λοιπόν σε κάποιο χρονικό σημείο να υιοθετηθεί ή να παραχθεί νέα 
τεχνολογία, έστω και αν αυτή δεν θα μπορέσει για μικρό χρονικό διάστημα να 
αποδώσει όσα απέδιδε η παλαιότερη (Τεχνολογική Ασυνέχεια). Σημασία έχει ότι η 
νέα τεχνολογία έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες απόδοσης (βλ. Γράφημα
3.3.).
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Γράφημα 3.3. Τεχνολογική Ασυνέχεια

3.6. Συμπερασματικά

Τα κίνητρα για την εισαγωγή - υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής φαίνονται στο 
παρακάτω γράφημα [Ρ. LLOYD & R WHITEHEAD (EDS) (1996)].

Ο κύκλος συνήθως ξεκινά από την μείωση του κόστους και ίσως σε ορισμένες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς να είναι και το μόνο κίνητρο. Στην συνέχεια 
επιθυμούν να δημιουργήσουν διαδικασίες ομαλότερες από αυτές που είχαν πριν. 
Παρατηρείται ότι τα πρώτα κίνητρα είναι εσωτερικά και όχι εξωτερικά. Τα 
εξωτερικά κίνητρα κανονικά έπονται των εσωτερικών. Από αυτό το σημείο και 
μετά αποκτά μεγαλύτερη σημασία η βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες, 
τους προμηθευτές, κλπ. Τέλος, οι επιχειρήσεις επιθυμούν να κάνουν κάτι 
καινούργιο (άλλαξαν οι συνθήκες, το κόστος υλοποίησης των νέων συστημάτων, 

κλπ.).



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 33

Εσωστρεφή ----------------- Εξωστρεφή

Γρόφημα 3.3. Κίνητρα υιοθέτησης τεχνολογίας ή «φαύλος κύκλος» καινοτομίας 

Οι εσωτερικοί κύκλοι έχουν ως εξής:

Υποχρεωτικά: Οι αλλαγές επιβάλλονται θεσμικά ή από 
προμηθευτές και πελάτες π.χ. μηχανογράφηση λογιστηρίου ή 
σύστημα EDI της G.M.

Υποδομή: Οι αλλαγές επιβάλλονται για την υποστήριξη των 
λειτουργιών.

«Εικόνα»: Αποτελεί το πιο παρεξηγημένο κίνητρο και για αυτό 
και πολλοί δεν το δέχονται σαν τέτοιο, αλλά εφαρμόζεται στην 
περίπτωση που μια επιχείρηση η οργανισμός επιθυμεί να 

εντυπωσιάσει πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους, κλπ. 
Συνήθως παρουσιάζεται σε συνδυασμό με άλλα κίνητρα.

Μια διαφορετική κατηγοριοποίηση των κινήτρων έχει ως εξής:

Καλύτερος έλεγχος του κόστους
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• Αυξημένη παραγωγικότητα

• Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών

• Υποστήριξη για το TQM

• Λιγότερες συναντήσεις

• Αυτοματοποίηση διαδικασιών ρουτίνας

• Επέκταση του οργανισμού για να συμπεριλάβει τόσο τους πελάτες όσο και 

τους προμηθευτές της

• Ολοκλήρωση των γεωγραφικά διασπαρμένων ομάδων

• Αυξημένη ανταγωνιστικότητα μέσω των μικρότερων χρόνων ανταπόκρισης 
στην αγορά

• Καλύτερος συντονισμός

• Παροχή νέων υπηρεσιών που διαφοροποιούν την επιχείρηση-οργανισμό από 
τις άλλες

• Εκμετάλλευση των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Παρακάτω παρουσιάζονται γραφικά οι ωφέλειες από το λογισμικό εργο-ομάδων 
ανά κατηγορία και τεχνολογία.

Groupware: Λειτουργίες & Αποδοχές
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Groupware: Λειτουργίες & Αποδοχές

Γράφημα 3.4. Δυνητικά ωφέλη απόδοσης μέσω του λογισμικού εργο-ομάδων



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟ-ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑ

ΔΙΚΤΥΩΝ

4.1. Συστήματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Μυνημάτων

4.2. Διασκέψεις - Συζητήσεις - Πίνακες Ανακοινώσεων

4.3. Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικής Λήψης Αποφάσεων

4.4. Ομαδική Διαχείριση Εγγράφων

4.5. Συστήματα Ελέγχου Ροής Διαδικασιών (WorkFlow)

4.6. Συμπεράσματα



Οι εφαρμογές που μπορεί να αναπτυχθούν μπορούν να χωριστούν στις εξής 
κατηγορίες [MIKE FALKNER (1996)]:
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4.1. Συστήματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Μυνημάτων

4.1.1. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ο οποιοσδήποτε μπορεί να αποστείλει στον οποιοδήποτε μυνήματα. Μα αυτό τον 
τρόπο η ενημέρωση γίνεται με τηλεφωνική ταχύτητα. Η μέθοδος αυτή έχει όλα τα 
πλεονεκτήματα της προφορικής επικοινωνίας (ταχύτητα, ευκολία πρόσβασης) και 
όλα τα πλεονεκτήματα της γραπτής επικοινωνίας (ευκολία ανάλυσης των 

πληροφοριών, πληρότητα, κλπ.).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: Τα πολλαπλά πρωτόκολα επικοινωνίας και αποστολής 

μυνημάτων

4.1.2. Ομαδικό Ημερολόγιο και Χρονοδιάγραμμα

Μια ομάδα που αποτελείται από 5-10 άτομα σε μια επιχείρηση 100 ατόμων έχει 
πρόβλημα προσδιορισμού και καταμερισμού χρόνου. Ποιος, που, πότε και γιατί 
θα κάνει κάτι και με ποιούς. Ένα σύστημα ομαδικού ημερολογίου και 
χρονοδιαγράμματος μπορεί να οργάνωσει τον ατομικό χρόνο και το ημερολόγιο 
του κάθε μέλους και στην συνέχεια να διασταυρώσει τις πληροφορίες. Έτσι, είναι 
δυνατό να οργανωθούν συναντήσεις, να προσδιοριστεί η απασχόληση (ωριαίος 
καταμερισμός δραστηριοτήτων) του κάθε ατόμου, κ.ο.κ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 1. Ο πολλαπλασιασμός των μηνυμάτων λόγω της ευκολίας

οργάνωσης τους.

2. Το δικαίωμα του κάθε ατόμου στην οργάνωση της 
ιδιωτικής του ζωής.



3. Για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή θα πρέπει το 
προϊόν να το χρησιμοποιούν όλοι.

4. Υπάρχει δυσκολία προγραμματισμού χρόνου σε 
διαφορετικές χρονικές ζώνες.
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4.2. Διασκέψεις - Συζητήσεις - Πίνακες Ανακοινώσεων

4.2.1. Βάσεις Δεδομένων Συνεργασίας και Συζητήσεων

Μπορούν να οργανωθούν βάσεις εγγράφων που να έχουν σχέση με ένα θέμα 
που απασχολεί την ομάδα ή την αναζήτηση νέων τρόπων, μεθόδων ή ιδεών. Οι 
χρήστες μπορούν να θέσουν ζητήματα που τους απασχολούν, να λάβουν 
απαντήσεις και να απαντήσουν με την σειρά τους πάλι. Η διαδικασία αυτή 
αριστοποιεί την διαδικασία ανταλλαγής απόψεων που συνήθως λάβαινε μέρος 
στις διαπροσωπικές συναντήσεις. Με την δημιουργία τέτοιων βάσεων δεδομένων 
η ιδέα των συναντήσεων γίνεται ολοένα και πιο μακρινή. Τέλος τα κόστη 

μεταφοράς και διαμονής, η σπατάλη χρόνου και πόρων. Ο καθένας μπορεί να 
συμμετάσχει σε μια τέτοια βάση συζητήσεων και συνεργασίας, όπου και αν 
βρίσκεται. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να λαμβάνει 
υπόψη της την άποψη όλων των στελεχών. Παράλληλα, η μορφή αυτή 
επικοινωνίας λόγω του ότι γίνεται γραπτά αποκτά τυπική μορφή. Τέλος, το μέλος 
της ομάδας μπορεί να καταθέσει την άποψη του επώνυμα ή ανώνυμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι οι Βάσεις Γνώσεων. Οι 
βάσεις γνώσεων περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το πως, γιατί, πότε και ποιος 
επιτελεί μια διαδικασία στα πλαίσια της επιχείρησης. Οι βάσεις γνώσεων είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμες μια και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των γνώσεων 
και της εμπειρίας της εταιρείας για το πώς λειτουργεί, τα προβλήματα και τις 

αντίστοιχες λύσεις που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν, κλπ. Μπορούν επομένως 

να παίξουν το ρόλο της μνήμης της επιχείρισης ή του οργανισμού.



4.2.2. Πίνακες ανακοινώσεων

Πληροφορίες που είναι αδόμητες ή δεν είναι άμεσα συσχετιζόμενες με κάποιο 
θέμα αλλά πρέπει να τύχουν κάποιας προσοχής εμφανίζονται σε ένα πίνακα 
ανακοινώσεων. Τέτοιοι πίνακες ανακοινώσεων μπορεί να απευθύνονται τόσο σε 
πελάτες, όσο και σε προμηθευτές (κιόσκια). Με τους πίνακες ανακοινώσεων η 
ομάδα στόχος (η ομάδα εργασίας, η επιχείρηση, οι πελάτες ή προμηθευτές) 
ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις και νέα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 1. Ποιος ελέγχει την διαδικασία. Πόσα άτομα μπορούν να
συνεργαστούν αποτελεσματικά, ποιος είναι ο ρόλος του 
οργανωτή, χρειάζεται οργανωτής;

2. Μπορούν τα αποτελέσματα της συνάντησης-συνεργασίας- 
συζήτησης να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση στόχων 

και υποχρεώσεων;
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4.3. Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικής Λήψης Αποφάσεων

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα Ηλεκτρονικά Συστήματα Συναντήσεων 
και τα Συστήματα Ηχητικής και Οπτικής Συνεδρίασης. Τα συστήματα αυτά 
βοηθούν την εξ αποστάσεως συνάντησης και συνεδρίασης. Η παρουσία 
τεχνολογίας πολυμέσων είναι εμφανής. Για την υλοποίηση όμως ειδικά των 
συστημάτων οπτικο-ακουστικής συνεδρίασης απαιτούνται μεγάλες ταχύτητες 
μεταφοράς δεδομένων. Στην Ελλάδα ο ΟΤΕ κάνει βήματα προς αυτή την 
κατεύθυνση με την υλοποίηση της τεχνολογίας ISDN και την σύνδεση ISDN των 

σταθμών Θεσσαλονίκης και Αθήνας του ιστού του προμηθευτή της υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο OTEnet.

Κλασσικά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων που θα μπορούσαν να 

υλοποιηθούν με την χρήση αυτής της τεχνολογίας είναι η μέθοδος των Δελφών, 

Brainstorming, κλπ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 1. Η σύνδεση και ολοκλήρωση των συστημάτων λήψης
αποφάσεων με τα συστήματα οργάνωσης χρόνου
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2. Μπορούν τα αποτελέσματα της συνάντησης-συνεργασίας- 
συζήτησης να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση στόχων 
και υποχρεώσεων;

3. Το κόστος υλοποίησης [αγορά ειδικού εξοπλισμού, 

(κάμερα, κάρτα ήχου, κάρτα ISDN), μίσθωση γραμμών 

ISDN],

4.4. Ομαδική Διαχείριση Εγγράφων

Στην κατηγορία αυτή λογισμικού εργο-ομάδων περιλαμβάνονται συστήματα 
ομαδικής συγγραφής, συγγραφής μέσω χρήσης κοινής (όσον αφορά τα 
περιεχόμενα) οθόνης, ομαδικών εγγράφων, διαχείρισης εικόνων και τέλος οι 
βάσεις εγγράφων.

Συστήματα ομαδικής συγγραφής και συγγραφής με την χρήση κοινής οθόνης 
έχουν αρχίσει και ενσωματώνονται σε κλασσικές εφαρμογές γραφείου, όπως είναι 
το WORD PRO 96, το LOTUS 123, MSOffice 97 κ.α. Οι εφαρμογές αυτές 

επιτρέπουν την ενσωμάτωση στο ίδιο αρχείο διαφορετικών εκδόσεων του ίδιου 
αρχείου. Επομένως, μπορεί ο αρχικός συγγραφέας να διανείμει ή να αποστείλει, 
ή να τοποθετήσει σε κοινό (shared) φάκελο το αρχείο αυτό, στην συνέχεια 

μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στα πρόσωπα που θα ήθελε να το 
διορθώσουν ή να προσθέσουν κάτι σε αυτό. Ο κάθε ένας που θα ενδιαφερθεί για 
το αρχείο αυτό μπορεί να αποθηκεύσει την δική του έκδοση στο αρχείο, έτσι ώστε 
να είναι κατανοητή η συμβολή του στην διαμόρφωση του εγγράφου. Η διαδικασία 
αυτή συμβάλλει θετικά στην ενδυνάμωση της οργανωσιακής-επιχειρησιακής 

μνήμης.
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Γράφημα 4.1. Διατήρηση διαφορετικών εκδόσεων του ίδιου εγγράφου

Τα συστήματα συγγραφής με χρήση κοινής οθόνης δεν είναι διαδεδομένα κυρίως 
λόγω του κόστους υλοποίησης τους (ειδικές κάρτες επικοινωνίας και δικτύου, 
ειδικό λογισμικό).

4.5. Συστήματα Ελέγχου Ροής Διαδικασιών (WorkFlow)

Για την παραγωγή μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος θα πρέπει να γίνουν μια 
σειρά από ενέργειες, δραστηριότητες ή έργα, που ολοκληρώνουν μια διαδικασία 
και θα πρέπει να ελεγχθεί-διαχειρισθεί αυτή η διαδικασία. Τα συστήματα 
WorkFlow είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την αυτοματοποίηση 

διαδικασιών [S. KHOSHAFIAN & Μ. BUCKIEWITZ (1996)]. Τα συστήματα αυτά 
βοηθούν, αυτοματοποιούν ή ελέγχουν την ροή των διαδικασιών. Από την 
περιγραφή τους και μόνο μπορεί εύκολα να προκύψει το συμπέρασμα ότι τα 
συστήματα αυτά ουσιαστικά μπορούν να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες που 
ακολουθεί ένα οργανισμός για την παραγωγή υπηρεσιών ή προϊόντων.

Οι διαδικασίες, στο σύγχρονο περιβάλλον, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές 
και αποδοτικές. Για να είναι αποτελεσματική μια διαδικασία θα πρέπει να 

διεκπεραιώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα, με μικρό ή μηδενικό ποσοστό 
λάθους. Μία διαδικασία για να είναι αποτελεσματική και αποδοτική ταυτόχρονα θα
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πρέπει να σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά. Οι υπάρχουσες διαδικασίες θα πρέπει να 
επανασχχεδιασθούν. Η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην αριστοποίηση των 
διαδικασιών μια και επιτρέπει την επιτάχυνση των ενεργειών και τον εμπλοτισμό- 
διαφοροποίηση τους ώστε να γίνουν περισσότερο αποδοτικές.

Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας ορισμένες 
πλαφόρμες λογισμικού εργο-ομάδων έχουν την δυνατότητα δρομολόγησης 
φορμών. Η δυνατότητα αυτή δίνει την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των 
διαδικασιών της επιχείρησης στο σύστημα Η/Υ. Επομένως συγκεκριμένες 
διαδικασίες και οι κανόνες που τις διέπουν (workflow) είναι δυνατόν να 

ολοκληρωθούν μέσω του λογισμικού εργο-ομάδων.

Ορισμένες πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού εργο-ομάδων και εξειδικευμένες 
πλατφόρμες workflow έχουν την δυνατότητα δυναμικής αλλαγής της ροής της 

διαδικασίας και επομένως μπορούν να εφαρμοστούν και σε προβλήματα 
ημιδομημένα. Το λογισμικό workflow μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αύξηση 

της παραγωγικότητας καθώς και στον επανασχεδιασμό των διαδικασιών έτσι 
ώστε οι διαδικασίες να γίνονται ταχύτερα, έργα - ενέργειες και δραστηριότητες να 
ολοκληρωθούν σε μία.

Παρακάτω δίνεται χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής:
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Ο Προϊστάμενος της Τεχν. Υπηρεσίας 
υποβάλλει πλάνο Μηνιαίας Απασχόλησης 

προς έγκριση

Ενημερώνεται ο αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος

Ενημερώνεται ο Δήμαρχος

Έγκριση

Έγκριση

Απόρ
ριψη

Τέλος
Διαδικασίας

Απόρ
ριψη
Διορθώσεις-
Παρεμβάσεις

Γράφημα 4.2. Παράδειγμα workflow
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4.6. Συμπεράσματα

Το λογισμικό εργο-ομάδων έχει πολλά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα 
πλεονεκτήματα είναι εμφανή μέσα από τις πιθανές εφαρμογές που 
παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Το βασικότερο μειονέκτημα 
είναι το κόστος συντήρησης και υλοποίησης των εφαρμογών [βλ. Παράρτημα]. Το 

κόστος είναι μεγάλο γιατί οι εφαρμογές-προγράμματα κατασκευάζονται 
αποκλειστικά για την εταιρεία ή τον οργανισμό για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Στον 
παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι καλύτεροι και χειρότεροι τρόποι χρήσης [MIKE 
FALKNER (1996)] (εφαρμογές) των συστημάτων αυτών.

Πίνακας 4.1. Καλύτεροι και Χειρότεροι Τρόποι Χρήσης του λογισμικού εργο-ομάδων

ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ

Σύνδεση με απομακρυσμένες 
περιοχές και εργαζόμενους

Δημιουργία αναζητήσεων

Workflow και μετακίνηση 

πληροφορίας

Εφαρμογές λογιστικές ή τραπεζικές (ανάλυση 
χαρτοφυλακίου, κλπ.)

Γ ρήγορες εφαρμογές Εφαρμογές που δεν ανέχονται λάθη απώλειας 
πληροφορίας, λανθασμένης εισαγωγής

πληροφορίας και που απαιτούν ταχύτατη 
εισαγωγή της πληροφορίας

Αποθήκευση πληροφοριών Εφαρμογές με μεγάλα αρχεία και πολύπλοκες 
συνθέσεις πληροφοριών που απαιτούν 
ταχύτατη αντίδραση

Συστήματα με πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των 

δεδομένων



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟ-ΟΜΑΔΩΝ 

& ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

5.1. Το μοντέλο «Seven - S»

5.2. Αλλαγές στην οργανωτική δομή της επιχείρησης ή του οργανισμού

5.3. Αλλαγές στην κουλτούρα της επιχείρησης

5.4. Αντίσταση στην αλλαγή

5.5 Μεταβολή στην οργανωσιακή μνήμη

5.6. Στο κόστος και στους χρόνους παραγωγής

5.7. Συμπερασματικά



Για την εφαρμογή μιας τεχνολογίας υπάρχουν κάποιοι κρίσιμοι παράγοντες 
επιτυχίας. Οι κατηγορίες παραγόντων που έχουν σχέση με την επιτυχή εσαγωγή 
του λογισμικού εργο-ομάδων είναι οι εξής:

Επιτυχία εργο-ομάδων = Τεχνολογία + Κουλτούρα + Οικονομικά + Πολιτική
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5.1. Το μοντέλο «Seven - S»

Για την σχέση μεταξύ της τεχνολογίας, επιχείρησης και προσώπων έχουν 
αναπτυχθεί πολλά μοντέλα. Ένα από τα πιο πολυχρησιμοποιημένα μοντέλα είναι 
το μοντέλο «Seven - S» [Ρ. LLOYD & R WHITEHEAD (EDS) (1996)].

Γρόφημα 5.1. Το μοντέλο «Seven - S»

Τα συστατικά μέρη του μοντέλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 5.1. συστατικά μέρη του μοντέλου Seven-S

Στοιχείο Ανάλυση

Δομή Το οργανόγραμμα της επιχείρησης

Στρατηγική Το πλάνο ενεργειών που οδηγεί στην κατανομή των 
περιορισμένων πόρων και χρόνου για την επίτευξη 
των αναγνωρισμένων στόχων.

Προσωπικό Οι κύριες κατηγορίες προσωπικού της επιχείρησης

Συμπερισφορά Πως τα ανώτατα στελέχη συμπεριφέρονται και 
ποιοα είναι η κουλτούρα της επιχείρησης

Επιδεξιότητες Οι ικανότητες του αξιόλογου προσωπικού και της 
επιχείρησης σαν σύνολο

Δοσμένοι

(επιβαλλόμενοι) στόχοι 

και κοινές αξίες

Οι βασικές έννοιες που η επιχείρηση προσπαθεί να 
εμποτίσει στα μέλη της

Τα τρία από τα επτά συστατικά, τα αποκαλούμενα «σκληρά» μπορούν να τύχουν 
ανάλυσης, ποσοστικής και συστηματικής. Τα στοιχεία αυτά είναι και τα στοιχεία 
που δίνονταν έμφαση στον Αμερικάνικο και Δυτικό τρόπο επιχειρείν. Τα υπόλοιπα 
στοιχεία χαρακτηρίζονταν μη-επιστημονικά και μη ελεγχόμενα. Αντίθετα, τα 

τελευταία χρόνια (όπως φαίνετα από τη βιβλιογραφία και τις μελέτες) δίνεται 
έμφαση στα «μαλακά» στοιχεία του μοντέλου. Η τεχνολογία δεν πρέπει μόνο να 
αγορασθεί και να ενσωματωθεί στο σύστημα, δεν πρέπει να είναι μόνο ενταγμένη 
στον στρατηγικό σχεδίασμά της επιχείρησης, θα πρέπει να είναι συμβατό και με 
την δομή της επιχείρησης, αλλά και να λαμβάνει υπόψη της τις επιδεξιότητες, την 
προσωπικότητα των στελεχών, το προσωπικό και τους δοσμένους στόχους και 
κοινές αξίες. Διαφορετικά θα αποτύχει η προσπάθεια εισαγωγής της στην 

επιχείρηση.
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Παρατηρείται επομένως ότι για την εισαγωγή μιας τεχνολογίας θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες (θα μελετηθούν στο επόμενο κεφάλαιο) 
αλλά και το ότι έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επιχείρηση.

5.2. Αλλαγές στην οργανωτική δομή της επιχείρησης ή του οργανισμού

Από την εποχή που ο Taylor πριν από 80 χρόνια διατύπωνε την θεωρία του 

επιστημονικού μάνατζμεντ μέχρι σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί μεγάλες 
αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων. Τα οργανογράμματα 
συνεχίζουν να έχουν την ιεραρχική κάθετη μορφή (βλ. Γράφημα 5.2.). Η μορφή 
αυτή οργανογράμματος εξασφάλιζε στην στεγανοποίηση της πληροφορίας, αλλά 
και παράλληλα εξασφάλιζε την απόδοση. Παράλληλα έκανε δυνατή σύνθεση και 
την ανάπτυξη της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι το περιβάλλον παρέμενε 
σχετικά σταθερό και ρυθμισμένο. Όλα αυτά όμως άλλαξαν στα τέλη της δεκαετίας 

του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Μεταφορά
Πληροφορίας

Υπάλληλοι

Γράφημα 5.2. Οργανόγραμμα επιχείρησης

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι οι αυστηρές ιεραρχικές 

δομές δεν αρμόζουν στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις 
έχουν τις παρακάτω εναλλακτικές στο αβέβαιο περιβάλλον [13. Hunker & 
Wheelen (1995)].



Πίνακας 5.3. Στρατηγικές Αποφάσεις Επιχείρησης Σε Αναταρασσόμενο Περιβάλλον
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Μην Αλλάζεις το Περιβάλλον Άλλαξε το Περιβάλλον

Μην Αλλάζεις την 
Επιχείρηση

Απέφυγε
• Αγνόησε
• Κρύψου

Επηρρέασε
• Διαφήμισε, κλπ.

Άλλαξε την 
επιχείρηση

Αντέδρασε
• Ακολούθησε τον 

πρωτοπόρο
• Αναδιοργανώσου

Πρόβλεψε
• Στρατηγικό 

Μάνατζμεντ

Για τον λόγο αυτό οι επιχειρήσεις αναδιοργανώνονται και μαζί με την 
αναδιοργάνωση τροποποιείται και η ροή - μεταφορά της πληροφορίας. Μια τέτοια 
μη - ιεραρχική οργανωτική δομή με οριζόντια και κάθετη μεταφορά πληροφορίας 
είναι και η παρακάτω.

Γρόφημα 5.3. Μη - ιεραρχική οργανωτική δομή

Αυτή η διάσπαση των παραδοσιακών δομών οργάνωσης πηγάζει από την 

αβεβαιότητα του περιβάλλοντος και την απορρύθμιση, χαρακτηριστικό της 

σύγχρονης πραγματικότητας. Έτσι οδηγείται η επιχείρηση και ο οργανισμός στην
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υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου οργάνωσης που σαν κέντρο της έχει το πρόσωπο 
(με την δυνατότητα λήψης αποφάσεων, αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις) 
ενταγμένο σε μία ομάδα και όχι το δομή σαν μια μηχανή που καλείται να πράξει 
ένα έργο. Η νέα δομή δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον άνθρωπο και όχι στην δομή. 
Η δομή μπορεί εύκολα να μεταβληθεί, είναι ευέλικτη και όχι άκαμπτη όπως πριν 
(βλ. Γράφημα 5.4.). Ο στόχος είναι η οργάνωση στενά συνεργαζομένων 
προσώπων σε ομάδες. Οι ομάδες θα ακλούνται να επιτελούν ένα έργο. 
Παράλληλα δημιουργείται ένα δίκτυο ομάδων έτσι ώσε να επιτελείται μια 
διαδικασία. Το δίκτυο είναι ευέλικτο. Οι δεσμοί μεταξύ των ομάδων δεν είναι τόσο 
στενοί (βλ. Γράφημα 5.5.). Συνεπώς μπορεί μπορεί εύκολα να διαφοροποιηθεί η 
οργανωτική δομή μιας επιχείρησης μεταβάλλοντας το δίκτυο ή τις ομάδες που το 
απαρτίζουν. Με αυτό τον τρόπο όσο δυναμικό και να είναι το περιβάλλον η 

επιχείρηση μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις μεταβάλλοντας την δομή της 
χωρίς να προκαλεί σοκ ή σοβαρές αναταραχές στο εσωτερικό.

Γράφημα 5.5. Μη - ιεραρχική οργανωτική δομή με έμφαση στην ομάδα

Το λογισμικό εργο-ομάδων βοηθά ή πυροδοτεί αυτή την αναδιοργάνωση 

των επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας οδηγεί σε ένα νέο 

οργανωτικό σχήμα, όπου η πυραμίδα είναι μικρότερη (λιγότερα επίπεδα 
πυραμίδας), τα όρια μεταξύ των επιπέδων ασαφή, η πληροφορία διαθέσιμη
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κάθετα και οριζόντια της οργανωτικής δομής, νέοι ρόλοι προκύπτουν από τις 
ανάγκες του νέου οργανωτικού σχήματος και τέλος το μόνο σαφώς ορισμένο είναι 
οι στόχοι της επιχείρησης. Τα χαρακτηριστικά του λογισμικού εργο-ομάδων 
έρχονται να καλύψουν τις νέες ανάγκες οργάνωσης και μετάδοσης των 
πληροφοριών και της υποστήριξης των ομάδων στο έργο τους (βλ. σχετικό 
κεφάλαιο). Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι η αναδιοργάνωση αυτή 
συνεπάγεται και μεταβολή-επανασχεδιασμό (re-engineering) των διαδικασιών 

ακολουθεί η επιχείρηση και ο οργανισμός. Οι επιχειρήσεις, μέσω του λογισμικού 
εργο-ομάδων αλλά όπως και με κάθε πληροφορική τεχνολογία, μπορούν να 
εξασφαλίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η απόφαση μεταβολής της 

οργανωτικής δομής είναι στρατηγική και κατά συνέπεια θα πρέπει τα ανώτατα 
στελέχη και περισσότερο ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας 
να επιθυμούν κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν και 
προβλήματα σε αυτή την αλλαγή. Τα προβλήματα αυτά είναι:

1. Το ανώτερο στελεχιακό δυναμικό δεν «πιστεύει» στο λογισμικό αυτό και δεν 

το χρησιμοποιεί.

2. Τα άτομα πολλές φορές δεν επιθυμούν να μοιραστούν πληροφορίες (η 
γνώση είναι δύναμη) και είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους.

3. Προκύπτουν νέοι ρόλοι που δημιουργούνται για την υποστήριξη της νέας 
οργανωτικής δομής. Τέτοιοι ρόλοι είναι οι διαχειριστές βάσεων δεδομένων, 
συστημάτων, κλπ. Νέες ή χρησιμοποίηση παλαιών επιδεξιοτήτων 
απαιτούνται στην νέα δομή, συνεπώς υπάρχει κίνδυνος αναδιανομής 
ρόλων και θέσεων.

4. Οι αλλαγές αυτές είναι χρονοβόρες. Συνεπώς τα αποτελέσματα της 
εισαγωγής της κοινοτομικής οργάνωσης θα είναι μεσοχρόνια αν όχι 
μακροχρόνια. Δεν θα πρέπει η εισαγωγή τεχνολογίας να δημιουργεί 
προσδοκίες θετικών αποτελεσμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν σημαντικές επιδράσεις στην κουλτούρα της επιχείρησης- 
οργανισμού.
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5.3. Αλλαγές στην κουλτούρα της επιχείρησης

Το λογισμικό εργο-ομάδων συντονίζοντας καλύτερα τις ομάδες και 
διαφοροποιώντας τις διαδικασίες και τις δομές διαφοροποιεί και την κουλτούρα 

της επιχείρησης και του οργανισμού. Η κουλτούρα της επιχείρησης ή του 
οργανισμού σαν σύνολο πεποιθήσεων, προσδοδικών και αξιών που διδάσκονται, 
διαχέονται και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, δίνει μια αίσθηση ταυτότητας.

Η οργανωσιακή κουλτούρα έχει πολλές λειτουργίες σε μια επιχείρηση:

1. Η κουλτούρα προσδίδει μια αίσθηση ταυτότητας στο προσωπικό.

2. Η κουλτούρα βοηθά στην δημιουργία δεσμού του προσωπικού σε κάτι 
μεγαλύτερο από τον κάθε ένα χωριστά.

3. Η κουλτούρα λειτουργεί σαν σταθεροποιητικός παράγοντας στο κοινωνικό 
σύστημα της επιχείρησης.

4. Η κουλτούρα λειτουργεί σαν πλαίσιο αναφοράς για το προσωπικό για τον 
προσδιορισμό και κατανόηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και σαν 

γνώμονας σωστής συμπεριφοράς.

Το λογισμικό εργο-ομάδων διαμορφώνει μια νέα κουλτούρα. Ο δεσμός των 
μελών της ομάδας μεταξύ τους γίνεται ισχυρότερος, Η διάχυση της πληροφορίας 
διαμορφώνει ένα νέο πλέγμα ευθυνών και υποχρεώσεων. Το μέλος του 
οργανισμού (προσωπικό) κατανοεί σε μεγαλύτερο βαθμό την αποστολή, του 
στόχους και τις αξίες του οργανισμού και συνεπώς η συμπεριφορά 
διαμορφώνεται ανάλογα με αυτές. Το κοινωνικό σύστημα του οργανισμού 
ισορροπεί σε ένα νέο επίπεδο και τέλος προσδίδεται μια εντελώς διαφορετική 
ταυτότητα στα μέλη του οργανισμού.

Πολλές φορές, όμως, η κουλτούρα της επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό εμπόδιο στην εισαγωγή των συστημάτων εργο-ομάδων.
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5.4. Αντίσταση στην αλλαγή

Η αδράνεια που αναπτύσσεται από την αλλαγή που γίνεται με την εισαγωγή του 
νέου πληροφοριακού συστήματος είναι σημαντική. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που 
το προσωπικό αντιδρά σε αυτές τις αλλαγές. Μερικοί από αυτούς τους λόγους 
είναι:

• Αλλάζει ο τρόπος εργασίας.

• Ορισμένοι έχουν περισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις.

• Πρέπει οι πληροφορίες να διαχέονται σε όλη την επιχείρηση - οργανισμό, 
πράγμα που πιθανό να μην επιθυμούν μερικοί.

• Ανατρέπεται η κατεστημένη ιεραρχία.

• Δημιουργείται νέα επιχιρησιακή κουλτούρα που μπορεί να μην είναι συμβατή 
με την προσωπική κουλτούρα του εργαζόμενου.

Η αντίσταση στην αλλαγή έχει πηγή της και την αντίληψη των εργαζομένων για 
την τεχνολογία. Είναι δυνατόν να διακριθούν οι εξής κατηγορίες συμπεριφορών 
έναντι της νέας τεχνολογίας [MIKE FALKNER (1996)]:
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Πίνακας 5.4. Κατηγορίες Συμπεριφοράς έναντι της Νέας Τεχνολογίας

Κατηγορία

Συμπεριφοράς

Περιγραφή

Ζηλωτές Αυτοί που πάντα αναζητούν νέες τεχνολογίες και 
κοινοποιούν τα ευρύματα τους στους υπόλοιπους

Δυναμικοί Ζηλωτές Αυτοί που πιέζουν για την την εισαγωγή της νέας 
τεχνολογίας, αντιλαμβανόμενοι τα πλεονεκτήματα της

Ομαδικοί Παίκτες Αυτοί που αποδέχονται την νέα τεχνολογία γρήγορα και 
ξεκινούν την προετοιμασία για την εισαγωγή και αποδοχή 
της από τους υπόλοιπους

Μεταρρυθμιστές Αυτοί που αναλαμβάνουν το ρίσκο της οργάνωσης και 
υποστήριξης των απαιτήσεων της νέας τεχνολογίας

Αντίσταση Αυτοί που αμφισβητούν τα πλεονεκτήματα της νέας 
τεχνολογίας και θα πρέπει να πεισθούν πλήρως πριν την 
αποδεχθούν

Άγγελοι Τολμηρά άτομα που υποστηρίζουν τους υπόλοιπους σε 
όλες τους τους τις απαιτήσεις και έτσι η νέα τεχνολογία 
μπορεί να διαχυθεί και στους υπόλοιπους

Ευαγγελιστές Οι οραματιστές που βοηθούν τους υπόλοιπους να 
νοήσουν το πως η νέα τεχνολογία είναι συμβατή με την 
στρατηγική της επιχείρησης ή του οργανισμού

Πρόσφυγες ή 

Άπιστοι Θωμάδες

Αυτοί που περιμένουν πρώτα να δούν τα αποτελέσματα, 

τις επιπτώσεις και τις αλλαγές που θα επιφέρει η νέα 
τεχνολογία και στην συνέχεια προσπαθούν εναγωνίως να 
προσαρμοστούν σε αυτή

Η αντίσταση στην αλλαγή αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την εισαγωγή της 
τεχνολογίας. Το εμπόδιο είναι μεγαλύτερο όταν η αντίσταση εκδηλώνεται στα
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ανώτερα επίπεδα στελεχών, κυρίως λόγω του ότι τα πρόσωπα αυτά είναι 
υπεύθυνα για την λήψη της απόφασης εισαγωγής της νέας τεχνολογίας και γιατί 
τα συστήματα εργο-ομάδων απευθύνονται πρώτα σε αυτούς.

Έτσι, μπορεί άσχετα με τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η νέα τεχνολογία 
του λογισμικού εργο-ομάδων, τα ανώτερα δεν επιθυμούν την εισαγωγή της για 
διάφορους λόγους (π.χ. περίπτωση της Boeing, όπου τα ανώτερα στελέχη μη 

επιθυμώντας την αλλαγή της υφιστάμενης οργανωτικής δομής και του τρόπου 
επιχειρείν, απέρριψαν το λογισμικό εργο-ομάδων). Ακόμα, τις περισσότερες 

φορές τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται πιλοτικά σε μια ομάδα ανώτερων 
στελεχών. Αν τα ανώτερα αυτά στελέχη δεν γνωμοδοτήσουν θετικά για την νέα 
τεχνολογία, διαμορφώνεται μια αρνητική άποψη για αυτήν στην επιχείρηση ή τον 

οργανισμό.

Βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή της νέας (όποιας) τεχνολογίας είναι η 

δέσμευση της διοίκησης της επιχείρησης ή του οργανισμού έναντι της νέας 
τεχνολογίας ή νέου συστήματος ή φιλοσοφίας παραγωγής (π.χ. TQM). Η 

δέσμευση της διοίκησης μειώνει την αναμενόμενη αντίσταση. Πέρα, όμως, από 
αυτό θα πρέπει να προγραμματισθεί και που είναι αναπόφευκτο στάδιο της 
εισαγωγής νέας τεχνολογίας είναι η εκπαίδευση του προσωπικού. Μέσω της 
εκπαίδευσης γίνονται αντιληπτοί οι στόχοι της επιχείρησης - οργανισμού, τα 
πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα, οι επιπτώσεις στον τρόπο εργασίας και στις 
σχέσεις μεταξύ του προσωπικού, και τέλος γίνεται αντιληπτός στο προσωπικό ο 
τρόπος εκμετάλλευσης και χρήσης της νέας τεχνολογίας.
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5.5 Μεταβολή στην οργανωσιακή μνήμη

Βασικό πλεονέκτημα και στοιχείο επιβίωσης των επιχειρήσεων είναι η 
οργανωσιακή μνήμη. Όπως οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις - οργανισμοί 
μπορούν να χάσουν την μνήμη τους. Η οργανωσιακή μνήμη βρίσκεαι 
κατεγραμμένη στα υπομνήματα, στα πρακτικά συναντήσεων, στα πρότυπα 
διαδικασιών στην οργανωτική δομή, αλλά και στην ιστορία και την λογική αυτών 
των εγγράφων. Το πρόβλημα έγκειται στον όγκο των εγγράφων και στην 
δυσκολία αναζήτησης των στοιχείων της λογικής πίσω από κάθε απόφαση ή 
κίνηση.

Το λογισμικό εργο-ομάδων έχει την δυνατότητα να ενισχύει την οργανωσιακή 
μνήμη διατηρώντας όλη αυτή την γνώση, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
των βάσεων συζητήσεων, Workflow (αναγνώριση του ποιος έστειλε τι και γιατί), 

κλπ.

5.6. Στο κόστος και στους χρόνους παραγωγής

Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων αλλά και οι χρόνοι παραγωγής μπορούν να 
μειωθούν. Τα συστήματα Workflow μέσω της αυτοματοποίησης, της ταχύτατης 

διακίνησης εγγράφων και της δυνατότητας δημιουργίας κύκλου έγκρισης 
εγγράφων επιταχύνουν σημαντικά της τυπικές και μη - τυπικές διαδικασίες.

Ακόμα οι επιχειρήσεις και οργανισμοί δαπανούν σημαντικά ποσά για την 
ανάπτυξη συστημάτων λήψης αποφάσεων και καταγραφής των πήροφοριών που 
βρίσκονται διάσπαρτες στο περιβάλλον. Το λογισμικό εργο-ομάδων μπορεί να 
συγκεντρώσει, οργανώσει και προβάλλει αυτές τις πληροφορίες με τρόπο 

αποτελεσματικό και αποδοτικό.

Παράλληλα το λογισμικό εργο-ομάδων έχει την δυνατότητα και μπορεί να 

οδηγήσει σε επανασχεδιασμό των διαδικασιών της επιχείρησης ή του 

οργανισμού. Άλλωστε ιστορικά όλες οι καινούργιες τεχνολογίες τείνουν να έχουν
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αυτό το χαρακτηριστικό σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Ο επανασχεδιασμός των 
διαδικασιών περιλαμβάνει:

• την βασική λογική των δραστηριοτήτων

• την οργανωσιακή αναδιάρθρωση

• νέο πληροφοριακό σύστημα και σύστημα μέτρησης

• νέο σύστημα αξιών με μεγαλύτερη έμφαση στον πελάτη

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι το λογισμικό εργο-ομάδων μπορεί να 
ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις της διαδικασίας επανασχεδιασμού 

διαδικασιών.
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5.7. Συμπερασματικά

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εργασίας σε ένα περιβάλλον με κέντρο 
την ομάδα και όχι το άτομο και οι λύσεις που δίνει το λογισμικό εργο-ομάδων 
σκιαγραφούνται στους παρακάτω πίνακες.

Πίνακας 5.5.Πλεονεκτήματα της εργασίας σε περιβάλλον ομάδων & λογισμικό εργο-ομάδων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Οι ομάδες κατανοούν καλύτερα τα προβλήματα από ότι τα άτομα.

• Τα άτομα ευθύνονται για τις αποφάσεις που πέρνουν.

• Οι ομάδες μπορούν ευκολότερα να προλαμβάνουν ή να διορθώνουν λάθη.

• Η ομάδα διαθέτει περισσότερη γνώση από ότι ένα άτομο. Οι ομάδες 
συνδυάζουν τις γνώσεις για την δημιουργία νέας γνώσης. Συνεπώς, έχουν 
περισσότερες εναλλακτικές για την λύση προβλημάτων και καλύτερες λύσεις 
μπορούν να προκύψουν.

• Μπορεί να προκύψει συνέργια

• Η εργασία σε μια ομάδα μπορεί να διεγείρει-ενδυναμώσει τα άτομα και την 
διαδικασία.

• Τα μέλη μιας ομάδας ενσωματώνουν τα «εγώ» τους στις αποφάσεις που 
λαμβάνουν και επομένως είναι δεσμεύονται για την υλοποίηση τους.

• Η συμμετοχή στην λήψη μιας απόφασης αντιστοιχεί σε μικρότερη πιθανότητα 
αντίδρασης κατά την εφαρμογή της.

• Η τάση κινδύνου εξισορροπείται. Η ομάδα «συγκρατεί» αυτούς που θέλουν 
να αναλαμβάνουν υψηλούς κινδύνους και ενθαρρύνουν τους συντηρητικούς.
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Πίνακας 5.6. Μειονεκτήματα της εργασίας σε περιβάλλον ομάδων & λογισμικό εργο-ομάδων

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Τα μέλη της ομάδας αρχίζουν να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο (ομοιογένεια).

• Αυξάνεται ο χρόνος και επιβραδύνεται η διαδικασία

• Έλλειψη συντονισμού και προγραμματισμού της εργασίας και των 
συναντήσεων.

• Ακατάλληλη επιρροή της δυναμικής της ομάδας (κυριαρχία στο χρόνο, στο 
θέμα συζήτησης ή της άποψη ενός ή λίγων, φόβος έκφρασης της άποψης, 
ακαμψία, κ.α.).

• Η τάση τα μέλη της ομάδας να στηρίζονται στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
για την διεκπεραίωση της εργασίας.

• Τάση προς λύσεις συμβιβασμού χαμηλής ποιότητας

• Μη πλήρης ανάλυση έργου.

• Ύπαρξη μη παραγωγικού χρόνου (προετοιμασία, αναμονή υπολοίπων, 
κοινωνικές συζητήσεις, κλπ.).

• Τάση επανάληψης των ήδη λεχθέντων.

• Μεγαλύτερο κόστος λήψης αποφάσεων (πολλές ώρες συμμετοχής, έξοδα 
ταξιδίων, κλπ.)

• Τάση των ομάδων να λαμβάνουν περισσότερο ριψοκίνδυνες αποφάσεις από 
ότι θα έπρεπε.

• Ημιτελής και ακατάλληλη χρήση πληροφοριών

• Ακατάλληλη παρουσίαση στην ομάδα



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6.1. Γενικά

6.2. Έξι Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Συστημάτων Εργο-ομάδων

6.3. Στρατηγική εφαρμογής της τεχνολογίας εργο-ομάδων
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6.1. Γενικά

Η εισαγωγή και διάχυση της τεχνολογίας είναι δύσκολο επιχείρημα και ακόμη 
περισσότερο πολύπλοκη διαδικασία. Ειδικότερα, όμως τα συστήματα εργο
ομάδων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η διαφορετική τους οπτική (έμφαση στην 
ομάδα) και η πολυπλοκότητα της ανάπτυξης και εγκατάστασης τους κάνει 
δυσκολότερη την λήψη της απόφασης υιοθέτησης τους. Επιπρόσθετα δεν είναι 
φθηνά στην χρήση και εγκατάσταση τους. Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ενός 
τέτοιου συστήματος είναι οι εξής:

1. Δέσμευση της επιχείρησης και κουλτούρα που μπορεί να δεχθεί τις 

αλλαγές.

2. Ύπαρξη ανώτατου στέλεχους που έχει δεσμευθεί και είναι 
πληροφορημένος

3. Ύπαρξη στελεχών που μπορούν να επανατροφοδοτήσουν με πληροφορίες 
τον σχεδιαστή του συστήματος

4. Εκπαίδευση προσωπικού.

5. Μεταφορά του έλεγχου του συστήματος επιτόπου.

6. Ανάλυση-Εκτίμηση κόστους/ωφέλειας.

7. Ευελιξία λογισμικού.

8. Προσεκτικός σχεδιασμός.

9. Κάλυψη των προσδοκιών της διοίκησης.

10. Ικανοποιητικό και φιλικό διάμεσο (interface) επικοινωνίας με τον χρήστη.

11. Η δυνατότητα ανωνυμίας κατά την εισαγωγή στοιχείων από τον χρήστη.

12. Διευκόλυνση.

13. Επιλογή κατάλληλης εφαρμογής.

Επιλογή κατάλληλου συμβούλου εάν δεν υπάρχει αρμόδιο τμήμα που να 
κατέχει την τεχνολογία.

14.



6.2. Έξι Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Συστημάτων Εργο-ομάδων 4

6.2.1. 1η Αρχή - Προσαρμοστικότητα

Κεντρικό κριτήριο σχεδιασμού θα πρέπει να είναι η προσαρμοστικότητα. Η κάθε 
ομάδα αναπτύσσει την δική κουλτούρα και τρόπους εργασίας που αλλάζουν με 
τον χρόνο. Ακόμα, το κάθε άτομο έχει τον δικό τρόπο εργασίας που μπορεί να 
ποικίλει σημαντικά από πρόσωπο σε πρόσωπο.
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6.2.2. 2η Αρχή - Εργασία Προσωπική αλλά και Δημόσια

Η εργασία και η επικοινωνία στις ομάδες συμπεριλαμβάνει ατομική προ-εργασία 
και εργασία όλης της ομάδας, και μπορεί να γίνεται διωτικά ή δημόσια, Τα μέλη 
της ομάδας θα πρέπει να έχουν έλεγχο της προσωπικής τους εργασίας, καθώς 
και της μεθόδου και της χρονικής στιγμής που θα μεταδοθεί - κοινοποιηθεί.

6.2.3. 3η Αρχή - Πρόσβαση σε γενικές και εξειδικευμένες πληροφορίες

Τα μέλη της ομάδας χρειάζονται πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες και γνώσεις 
της ομάδας, καθώς και την δυνατότητα να εστιάζουν στις άμεσα σχετικές με το 
θέμα και τα ενδιαφέροντα τους πληροφορίες.

6.2.4. 4η Αρχή - Προηγούμενες εμπειρίες

Κατά τον σχεδίασμά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι άνθρωποι τείνουν να 
προσεγγίζουν την νέα τεχνολογία με μια «ιδιότροπη» συμπεριφορά και 
προσδοκίες που προσδιορίζεται από την προηγούμενη εμπειρία τους με την 

χρήση τεχνολογίας.

4 [Ρ. LLOYD & R WHITEHEAD (EDS) (1996)]



6.2.5. 5η Αρχή - Ορατές & Άμεσες Ωφέλειες

Οι άνθρωποι είναι απρόθυμοι να μάθουν για τις νέες τεχνολογίες αν δεν 
υπάρχουν μερικές ορατές και άμμεσες ωφέλειες από αυτές. Η ευκολία χρήσης 
είναι, συνεπώς, μια σημαντική σχεδιαστική απαίτηση. Οι χρήστες θα πρέπει να 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή εύκολα και να μπορούν να μάθουν 

τα προσωρημένα χαρακτηριστικά όποτε τους είναι απαραίτητα.
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6.2.6. 6η Αρχή - Κοινός στόχος και σύνολο συμβάσεων συνεργασίας

Η ομαδική εργασία περιλαμβάνει τόσο τον συντονισμό των δραστηριοτήτων προς 
ένα κοινό στόχο και ένα σύνολο ρητών συμβάσεων συνεργασίας. Σε ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα αυτές οι συμβάσεις αντιπροσωπεύουν ένα υπόδειγμα κοινών 
πληροφοριών, που αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι ένα 
κοινό σύνολο προσδοκιών για το πώς και πότε θα χρησιμοποιηθεί το 
συγκεκριμένο μέσο και το δεύτερο είναι μια συμφωνία για την γλώσσα, νόημα και 
την οργάνωση της πληροφορίας.
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6.3. Στρατηγική εφαρμογής της τεχνολογίας εργο-ομάδων

Από τα παραπάνω γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η εισαγωγή της τεχνολογίας του 
λογισμικού εργο-ομάδων απαιτεί πολύ προσοχή. Για αυτό και θα πρέπει να 
ακολουθεί ένα πλάνο-στρατηγική εφαρμογής. Η γραφική ανάλυση του πλάνου 
δίνεται στο Γράφημα 6.1. Σε κάθε βήμα θα πρέπει να ελέγχονται τα τρία στοιχεία 
(κουλτούρα, στόχοι και μέτρα απόδοσης και τα προϊόντα λογισμικού εργο
ομάδων για τις δυνατότητες που προσφέρουν) [MIKE FALKNER (1996)].

Αρχή
Ανάπτυξη

του
οράματος

ι

Επαναρύθμιση
Ανάλυση

παρούσας
κατάστασης

Εφαρμογή των 
πρώτων
αλλαγών

Σχεδιασμός της 
εφαρμογής των 

αλλαγών

Αποφάσεις για 
τις αλλαγές 

στην
κουλτούρα

Επανασχεδιασμός 
στόχων και 

μέτρων

Κουλτούρα

Στόχοι& Μέτρα

Προϊόντα λογ. 
εργο-ομάδων

Γράφημα 6.1. Στρατηγική εφαρμογής λογισμικού εργο-ομάδων



ΜΕΡΟΣ 2ο

Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7) 
παρουσιάζει την πρόταση υλοποίησης της εφαρμογής και το δεύτερο τμήμα 
περιγράφει την εφαρμογή, όπως αυτή υλοποιήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟ-ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟ
ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟ

ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

7.1. Περιγραφή του έργου και των στόχων του

7.2. Προτάσεις αλλαγής
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7.1. Περιγραφή του έργου και των στόχων του

7.1.1. Περιγραφή της παρούσας κατάστασης

Ο Β' Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει επιφορτίσει με νέες αρμοδιότητες της 
Νομαρχίες, τους Δήμους και τις Κοινότητες (ΟΤΑ). Παράλληλα, όμως, με την 
τυπική ανάθεση αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση οι τοπικές κοινωνίες 
απαιτούν την ανάληψη πρωτοβουλιών από τις τοπικές αρχές. Το φάσμα των 
αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένες οι τοπικές αρχές είναι ευρύτατο.

Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι ΟΤΑ σε αυτές τις νέες αρμοδιότητες 
έχουν ιδρύσει ολόκληρα τμήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με 
συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ. είσπραξη εσόδων, ύδρευση, κλπ.). Ακόμα, λόγω 
του ότι η διοίκηση των ΟΤΑ γίνεται από μικτά όργανα (αιρετά και μη αιρετά) 
προκύπτουν πολλά προβλήματα στον συντονισμό της διοίκησης.

Επιπρόσθετα οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν αναπτύξει και επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Η επιχειρηματική δραστηριότητα ποικίλει από την εκμετάλλευση 
του ορυκτού πλούτου, την πολιτιστική ανάπτυξη, την παροχή υπηρεσιών, κλπ. Οι 
επιχειρήσεις αυτές διοικούνται από διοικητικά συμβούλια που αποτελούνται από 
ετερογενή πρόσωπα.

Τέλος, η επικοινωνία των μελών της διοίκησης του δήμου με τους δημότες είναι 
δύσκολη. Η δυσκολία οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι 
ο μεγάλος αριθμός και η χωρική διασπορά (οι δημότες μπορεί να είναι και 
κάτοικοι άλλων δήμων ή κοινοτήτων - ετεροδημότες) των δημοτών και ο δεύτερος 
η πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ των πολιτών και του δήμου.

Τα γενικότερα θέματα οργάνωσης που προκύπτουν είναι δύο. Το πρώτο είναι η 

επικοινωνία (εξωτερικό) με τους άμεσα ενδιαφερομένους (δημότες) και το 

περιβάλλον και το δεύτερο (εσωτερικό) είναι η οργάνωση και λειτουργία της 

διοίκησης του δήμου. Η οργάνωση της λειτουργίας της διοίκησης του δήμου 
μπορεί να γίνει σε δύο επίπεδα το πρώτο επίπεδο είναι η ανώτατη διοίκηση του 
δήμου (δήμαρχος, αντιδήμαρχος, προϊστάμενοι τμημάτων, κλπ.) και το δεύτερο
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περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα που ενέχονται στην διοίκηση του δήμου (επίπεδο 
1 + υπάλληλοι δήμου).

Το πλαίσιο εργασίας του Δημάρχου, των αντιδημάρχων και των Υπεύθυνων 
Διευθύνσεων είναι σύνθετο. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν αναπτύξει μια 
μεγάλη οργανωτική δομή για την εξυπηρέτηση των πολιτών και διεκπεραίωση 
των εργασιών που έχει αναλάβει. Θετικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι το 
στελεχιακό δυναμικό των δήμων και κοινοτήτων δεν έχει, ακόμα, αποκτήσει το 
μοντέλο συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει τους δημόσιους οργανισμούς. Αρνητικό 
στοιχείο όμως είναι ότι έχει κληρονομήσει τις πολύπλοκες διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και ελέγχου διαδικασιών και έργων.

Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα του δημάρχου, των 
αντιδημάρχων και των διευθυντών των τμημάτων είναι ο συντονισμός και η 

επικοινωνία. Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τους ΟΤΑ είναι σχετικά ελαστικό 
[Ιωάννη Δ. Θεοδώρου (1996), ΦΕΚ Α' 231/1995], Τόσο ο δήμαρχος όσο και οι 
αντιδήμαρχοι καλούνται να συμμετάσχουν σε συμβούλια, επιτροπές και 
συναντήσεις για την λήψη αποφάσεων (βλ. Γράφημα 7.1.). Οι μετακινήσεις των 
προσώπων αυτών ή και η χωρική διασπορά τους (διαμονή σε άλλες πόλεις ή 
περιοχές, χώρος εργασίας μακριά από τον τόπο συναντήσεων, κλ.π) 
δυσχερένουν την κατάσταση. Σε κάθε συνάντηση θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 
ένα πλήθος πληροφοριών από διαφορετικές πηγές (βλ. Γράφημα 7.2.). Οι 
πληροφορίες αυτές στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι ημιδομημένες ή πλήρως 
αδόμητες και κατακερματισμένες.
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<^Ζ5ήμαρχοςΙ>

Γρόφημα 7.1. Δραστηριότητες Δημάρχου

Γρόφημα 7.2. Πηγές Πληροφόρησης Δημάρχων

Τρία είναι επομένως τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις 

των ΟΤΑ. Το πρώτο είναι ο συντονισμός, το δεύτερο η ανεύρεση των αναγκαίων 

πληροφοριών για την λήψη σωστής απόφασης (οργανωσιακή μνήμη) και το τρίτο 
η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και των μελών της ομάδας και των 

δημοτών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι αρκετά αυστηροί, με την έννοια ότι 
οποιοδήποτε παρέκλιση από τη διαδικασία σύγκλισης ή συνεδρίασης ή
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ψηφοφορίας είναι δυνατό να ττροκαλέσει ακύρωση των αποφάσεων του. Εκτός 
από την απώλεια χρόνου - ενδεχομένως κρίσιμου και πολύτιμου - και τις 
καθυστερήσεις, είναι πιθανό να έχει ήδη υλοποιηθεί η ακυρωθείσα απόφαση, 
οπότε - αν τα αποτελέσματα δεν ανατρέπονται - υπάρχει κίνδυνος καταλογισμού 
ευθυνών σε βάρος των μελών του συμβουλίου.

Ο κάθε δήμαρχος μπορεί να επιβάλλει τον δικό του τρόπο διοίκησης. Η 
πολυπλοκότητα όμως του έργου του είναι τέτοια που επιβάλλει την 
μηχανογράφηση της. Για αυτό και πολλές από τις δραστηριότητες και διαδικασίες 
των δήμων και κοινοτήτων έχουν μηχανογραφηθεί (π.χ. μητρώα). Το πρόβλημα 
όμως καλύτερου συντονισμού και της βέλτιστης λειτουργίας της διοίκησης του 
δήμου δεν μπόρεσε να λυθεί με τις συμβατικές λύσεις. Το πρόβλημα δεν είναι 
τόσο έντονο όσο το μέγεθος του ΟΤΑ είναι μικρό.

Γρόφημα 7.3. Ομάδα Διοίκησης
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7.1.2. Ανάλυση του προβλήματος

Αν παραλληλιστεί ο δήμος με μια επιχείρηση, τότε θα ήταν μια επιχείρηση με 
τεράστια γκάμα προϊόντων, χιλιάδες πελάτες, μερικές εκατοντάδες προμηθευτές, 
διεύθυνση που αλλάζει κάθε τέσσερα χρόνια, υψηλά νομοθετικά εμπόδια 
δράσης, υψηλή διαπραγματευτική δύναμη των πελατών και τέλος μερικές 
εκατοντάδες εργαζόμενους, καλά οργανωμένους σε σωματεία.

Η παρούσα κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
παρακωλύεται από την έλλειψη συντονισμού (αναβολές συναντήσεων, 
συνεδριάσεων, κλπ.), και πληροφόρησης. Η αναζήτηση πληροφοριών που 
προέρχονται από πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων, σχετικής νομοθεσίας, 
υπηρεσιακών υπομνημάτων είναι δύσκολη αφού δεν «καλύπτεται» από τις 
υπάρχουσες εφαρμογές πληροφορικής.

Η επικοινωνία των προσώπων είναι δύσκολη. Οι αποστολές υπομνημάτων με 
κλητήρες, ταχυδρομείο, κλπ. είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Οι τηλεφωνικές 
συνομιλίες άτυπες και χωρίς την παραμικρή κατοχύρωση της πλήρους 
ενημέρωσης. Η χωρική διασπορά, αλλά και η ανάγκη ασύγχρονης επικοινωνίας 
επιβάλλουν ένα σύστημα επικοινωνίας που να μπορεί να προσφέρει ασύγχρονη 
επικοινωνίας.

Επιπρόσθετα το γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη της ομάδας διοίκησης των 
δήμων είναι αιρετά προκύπτει το πρόβλημα της οργανωσιακής μνήμης και της 
κουλτούρας. Η τετραετής ή και σε πολλές περιπτώσεις λόγω παραιτήσεων 
μικρότερη θητεία δημιουργεί προβλήματα συνέχειας. Το νέο μέλος της ομάδας θα 
πρέπει να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες και τις ενέργειες που προηγήθηκαν, 
καθώς και τις διαδικασίες που τηρούνται και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί.

Ακόμα, ανά τετραετία αναμένεται μια αναταραχή του εσωτερικού περιβάλλοντος, 
λόγω της ανανέωσης των αιρετών προσώπων της διοίκησης. Τα νέα πρόσωπα 

δεν έχουν, απαραίτητα, το ίδιο σύστημα αξιών, στόχων, πεποιθήσεων και 
προσδοκιών. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν γρήγορα στην 
κουλτούρα που αναπτύχθηκε μέχρι εκείνη την στιγμή ή να την αλλάξουν.
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Συνήθως συμβαίνει το πρώτο. Για να επιτευχθεί όμως το συντομότερο δυνατό θα 
πρέπει να είναι δυνατή η ανεύρεση όλων εκείνων των σχετικών πληροφοριών, η 
αφομοίωση τους και η ένταξη στην ομάδα.

Συνοψίζοντας τα προβλήματα μπορεί να είναι:

• Κακός συντονισμός

• Ανίχνευση ημιδομημένων και αδόμητων πληροφοριών

• Κακή επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας διοίκησης

• Κακή επικοινωνία με τους δημότες.

7.2. Προτάσεις αλλαγής

Για την λύση των ανωτέρων προβλημάτων προτείνεται η ανάπτυξη ενός 
συστήμαος πληροφορικής βασισμένο στο λογισμικό εργο-ομάδων LOTUS 

NOTES. Τα NOTES είναι ένα προϊόν που σχεδιάστηκε για την υποστήριξη 

ομάδων (συντονισμό, συνεργασία) και την διάχυση της πληροφορίας, είτε αυτή 
είναι δομημένη, είτε ημι-δομημένη, όπου και αν βρίσκεται ο παραλήπτης της. 
Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να εκμεταλλευθεί την υπάρχουσα υποδομή 
σε λογισμικό και εξοπλισμό.

Τα NOTES επιτρέπουν:

• Την εξ αποστάσεως σύνδεση στις βάσεις δεδομένων για την ενημέρωση των 
μελών της ομάδας που δεν βρίσκονται στην έδρα του δήμου.

• Την οργάνωση, προβολή και διαχείριση πληροφοριών.

• Την σύνδεση με άλλα πληροφορικά συστήματα (π.χ. βάσεις δεδομένων, 

λογιστικά προγράμματα, κλπ.) για την άντληση πληροφοριών.

• Την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την γρήγορη 
διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
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• Την οργάνωση συζητήσεων ηλεκτρονικά για την προετοιμασία των θεμάτων 
που θα συζητηθούν στις συναντήσεις και τα συμβούλια και για την 
διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

• Την αυτοματοποίηση διαδικασιών (π.χ. έγκριση αγοράς εξοπλισμού).

• Την επικοινωνία μεταξύ προσώπων.

Αν και τα NOTES μπορούν να βοηθήσουν σε πολλές πλευρές της λειτουργίας του 

δήμου θα εφαρμοστεί ένα περιορισμένο σχετικά πιλοτικό πρόγραμμα. Το πιλοτικό 
πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για την υποστήριξη 
της λειτουργίας της ανώτατης ομάδας διοίκησης του δήμου. Η περιγραφή της 
εφαρμογής θα γίνει στο επόμενο κεφάλαιο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΕΡΓΟ-ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

8.1. Γενικά

8.2. Σχεδιασμός των Βάσεων

8.3. Δημιουργία της υποδομής

8.4. Βάση Τηλεφωνικών Μηνυμάτων

8.5. Βάση Εισαγωγή

8.6. Η βάση Βιβλιοθήκη Εγγράφων

8.7. Η βάση Συναντήσεις

8.8. Η βάση Παρακολούθηση Έργων

8.9. Η βάση Δημοτικό Συμβούλιο

8.10. Η βάση Παρακολούθηση Έργων

8.11. Η βάση Δημοτικό Συμβούλιο
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8.1. Γενικά

Η εφαρμογή περιλαμβάνει 8 βάσεις δεδομένων και την τροποποιημένη βάση 
Address Book των Lotus Notes. Η εφαρμογή μπορεί να τμηματοποιηθεί σε τρία 

τμήματα. Το πρώτο τμήμα (2 βάσεις) αφορά την επικοινωνία της ομάδας 
διοίκησης του δήμου με τους δημότες και αποτελείται από τις βάσεις Προβλήματα 
Δημοτών και Εκδηλώσεις. Το δεύτερο τμήμα (3 βάσεις) αφορά την εισαγωγή 

στοιχείων για την πληροφόρηση των προσώπων που αποτελούν τη διοίκηση του 
δήμου και αποτελείται από τις βάσεις Τηλεφωνικά Μηνύματα, Εισαγωγή και Βάση 
Εγγράφων. Οι υπόλοιπες 3 βάσεις (Παρακολούθηση Έργων, Δημοτικό 
Συμβούλιο, Συναντήσεις) αφορούν μόνο την ομάδα διοίκησης του δήμου.

Τ i Iml Β ι i

Γράφημα 8.1. Οι 8 Βάσεις των Notes

Οι βάσεις δεδομένων έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να αποτελούν ένα σύνολο. Η 
μία μπορεί να τροφοδοτήσει την άλλη με στοιχεία και έγγραφα. Γραφική
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παράσταση των βάσεων και των συνδέσεων μεταξύ τους δίνεται στο παρακάτω 
γράφημα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η σύνδεση δεν υπακούει στα συμβατικά 
μοντέλα οργάνωσης βάσεων δεδομένων (π.χ. σχεσιακό), αλλά είναι βασισμένη 
στην λογική της εξυπηρέτησης των αναγκών και λειτουργιών του δήμου.

Θα πρέπει να επισημανθεί (βλ. προηγούμενο Κεφάλαιο) ότι η συγκεκριμένη 
εφαρμογή αποτελεί εφαρμογή υποστήριξης μόνο της διοικητικής ομάδας του 
Δήμου και όχι όλων των λειτουργικών αναγκών του Δήμου (π.χ. την οργάνωση 
βάσεων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά). Φυσικά, η τεχνολογία του λογισμικού 
εργο-ομάδων δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις.

Άμεση σύνδεση & 
ανταλλαγή εγγράφων

Έμμεση σύνδεση & 
ανταλλαγή εγγράφων

Γράφημα 8.2. Οι Βάσεις Εγγράφων που αποτελούν την εφαρμογή
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Άμεση σύνδεση συνίσταται με την δημιουργία δεσμών μεταξύ των εγγράφων 
(doclinks) ή την δυναμική διασύνδεση και αναζήτηση στοιχείων. Έμμεση σύνδεση 

συνίσταται με την ανάγνωση των εγγράφων σε μια βάση και της λήψης δράσης 
(πρόσθεση, ανάγνωση, τροποποίηση εγγράφου) σε άλλη.

8.2. Σχεδιασμός των Βάσεων

8.2.1. Πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογής

Οι βάσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν 
στις εξειδικευμένες ανάγκες και κουλτούρα της διοικητικής ομάδας. Όπως έχει 
προαναφερθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των δήμων δεν 
προσδιορίζει αυστηρά τον τρόπο οργάνωσης και τις διαδικασίες που θα πρέπει 
να ακολουθηθούν (Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η σύγκλιση του δημοτικού 
συμβουλίου). Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη ενός εύελικτου συστήματος 
που να μπορεί να προσαρμοστεί στην μεταβαλλόμενη, λόγω κυρίως του 
γεγονότος ότι η διοίκηση του δήμου είναι αιρετή, κουλτούρα ενός οργανισμού, 
όπως είναι οι δήμοι.

Για τον λόγο αυτό οι βάσεις που προτάθηκαν σαν αρχική εφαρμογή αποτελούν 
ένα πυρήνα από βάσεις και διαδικασίες που αφορούν, ουσιαστικά, όλες τις 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η ιδιαιρετότητα στους δήμους είναι ότι η 
πολυπλοκότητα του έργου που καλείται να διεκπεραιώσει η διοίκηση του είναι 
τέτοια που επιβάλλει τον καλό συντονισμό της ομάδας διοίκησης του.

Παράλληλα λήφθηκε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε οι βάσεις να είναι έτσι 
σχεδιασμένες, ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και ένας χρήστης με 
ελάχιστη εμπειρία στους Η/Υ. Είναι γνωστό ότι οι Η/Υ δεν έχουν εισαχθεί ομαλά 
στους δήμους. Δεν υπήρχε ολοκληρωμένος σχεδιασμός και εκπαίδευση 
προσωπικού, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση τους με επιφύλαξη, την μη 
χρήση τους ή στην καλύτερη περίπτωση την ελάχιστη χρήση τους (για την 
κάλυψη κάποιων μηχανογραφικών αναγκών που πηγάζουον από το θεσμικό 

πλαίσιο, π.χ. λογιστικά). Επίσης τα αιρετά στελέχη του δήμου είναι συνήθως άνω 
των 40 ετών, με συνέπεια την μικρή έκθεση τους στην τεχνολογία των Η/Υ.
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Για να αποφευχθούν φαινόμενα αντίστασης στην χρήση της εφαρμογής ή κακής 
χρήσης της, οι βάσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προκύπτουν κάποια ωφέλη 
από την χρήση άμεσα, έτσι ώστε να υπάρχει το κίνητρο της περαιτέρω 
διερεύνησης και χρήσης της. Ακόμα έχει σχεδιαστεί ένα αρκετά αναλυτικό 
εκπαιδευτικό (εισαγωγικό) πρόγραμμα για τους χρήστες. Μακροπρόθεσμα 
σκοπός είναι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση της βάσης να 
μετατραπούν σε αξία για τον δήμο.

Στόχος είναι η ομάδα διοίκησης του δήμου να μπορεί να συντονίζει το έργο της 
και τις δραστηριότητες της μέσω του λογισμικού αυτού. Για να επιτευχθεί αυτό θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί, μέσω της εκπαίδευσης, ότι θα τηρούνται οι βασικές 
διαδικασίες και συμβάσεις εργασίας με Η/Υ.

8.2.2. Ασφάλεια Δεδομένων - Λειτουργικότητα

Μεγάλη προσοχή έχει δωθεί σε θέματα πρόσβασης στις πληροφορίες. Η εστίαση 
στην πρόσβαση έχει δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η ασφάλεια των 
δεδομένων και ο δεύτερος η αποσυμφόρηση από τον τεράστιο όγκο 
πληροφοριών. Βέβαια ιδιαίτερο ρόλο σε αυτές τις διαδικασίες παίζει ο 
διαχειριστής (administrator) της εφαρμογής.

Η ασφάλεια των δεδομένων μπορεί να εξασφαλιστεί κατατάσσοντας τους 
χρήστες ένα από τα επίπεδα ασφαλείας (πρέπει να καθοριστούν για την κάθε 
βάση, φόρμα ή όψη ξεχωριστά) που δίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Σε μερικές από τις βάσεις έχει εφαρμοστεί μια φόρμουλα για τον περιορισμό στις 
όψεις των εγγράφων στα έγγραφα που αφορούν μόνο τον συγκεκριμένο χρήστη, 
έτσι ώστε να μην δαπανάται χρόνος για την ανάγνωση εγγράφων άσχετων με την 

εργασία του συγκεκριμένου προσώπου.
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Πίνακας 8.1. Επίπεδα Ασφαλείας - Δικαιώματα Πρόσβασης

Επίπεδο Ασφαλείας Περιγραφή δυνατοτήτων

Καμμία Πρόσβαση Οι χρήστες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σε αυτή την 

βάση δεδομένων

Αναγνώστης Οι χρήστες μπορούν να δουν τα έγγραφα αλλά δεν 
μπορούν να τα διαφοροποιήσουν ή να τα σβήσουν.

Εναποθέτης Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν έγγραφα, αλλά δεν 
μπορούν να τα διαβάσουν.

Συγγραφέας Οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν, δημιουργήσουν 
έγγραφα και να διαφοροποιήσουν αυτά που έχουν οι ίδιοι 
συντάξει.

Συντάκτης Οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν, δημιουργήσουν και να 
διαφοροποιήσουν έγγραφα ανεξάρτητα ποιος τα έχει 
δημιουργήσει.

Σχεδιαστής Οι χρήστες έχουν όλα τα προνόμια του Συντάκτη συν το ότι 
μπορούν να δημιουργήσουν ή διαφοροποιήσουν φόρμες 
και όψεις.

Διαχειριστής Οι χρήστες με αυτό το επίπεδο ασφαλείας μπορούν να 
τροποιποιήσουν την βάση όπως αυτοί επιθυμούν, να την 
σβήσουν, να δημιουργήσουν αντίγραφα, να προσδιορίσουν 
το επίπεδο ασφαλείας των υπολοίπων χρηστών, κλπ.

Στην συνέχεια στις φόρμες και τις όψεις μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε 

συγκεκριμένο επίπεδο ή συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά είναι τα
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1. Δήμαρχος

2. 3-5 Αντιδήμαρχοι

3. 2-5 Σύμβουλοι

4. 2-5 Διευθυντές Δημοτικών Επιχειρήσεων

5. 2-5 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων

6. 1-3 Γραμματείς

7. Δημότες

8. Σχεδιαστής Συστήματος

9. Συντηρητής Συστήματος

Κατά την περιγραφή των βάσεων αναλυτικά θα γίνει λεπτομερέστερη ανάλυση
των δικαιωμάτων πρόσβασης σε αυτές από τα ενδιαφερόμενο πρόσωπα.

Στον διακομιστή θα βρίσκονται όλες οι βάσεις (βλ. Γράφημα 8.3.). Το μέτρο αυτό 
είναι προσωρινό έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εγγράφων και η 
ακεραιότητα των βάσεων. Στην συνέχεια, εφόσον αυτό κριθεί δυνατό, 
αντίτυπατων βάσεων θα τοποθετηθούν στους τοπικούς σταθμούς (βλ. Γράφημα
8.4.). Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας θα είναι η αποσυμφόρηση του δικτύου και 

η αύξηση της ταχύτητας εργασίας.
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Γράφημα 8.3. Το δίκτυο της εφαρμογής όταν οι βάσεις είναι τοποθετημένες αποκλειστικά στον

διακομιστή.

Γ ράφημα 8.4. Το δίκτυο της εφαρμογής όταν οι βάσεις είναι τοποθετημένες στον διακομιστή &

στους σταθμούς.

Βέβαια το έργο του διαχειριστή της εφαρμογής δυσχεραίνεται μια και θα πρέπει 
να υπολογιστούν οι κατάλληλοι χρόνοι αντιγραφής των αντιγραφής των αλλαγών
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που έχουν γίνει στις βάσεις. Τα διαστήματα αυτά, από την μία αντιγραφή στην 
άλλη, δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλα. Οι λόγοι είναι δύο:

1. Ο αριθμός των εγγράφων που έχουν τροποποιηθεί ή εισαχθεί σε κάθε 
σταθμό θα είναι μεγάλος.

2. Η μη ενημερότητα των βάσεων συνεπάγεται την απώλεια-έλλειψη 
πληροφοριών από τα μέλη της ομάδας. Συνεπώς, τα μέλη της ομάδας δεν 
γνωρίζουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και μπορεί να καταλήξουν στην 
λήψη μιας λανθασμένης απόφασης.

Δεν θα πρέπει όμως να είναι και πολύ μικρά, γιατί τότε το δίκτυο θα είναι 
«απασχολημένο» αποκλειστικά με την αντιγραφή των βάσεων, με αποτέλεσμα 
την επιβράδυνση των εργασιών και την κακή επικοινωνία μεταξύ των μελών της 

ομάδας.

Θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένοι περιοδικοί χρόνοι για την λήψη 
αντιγράφων εφεδρείας. Η περίοδος λήψης αντιγράφων ασφαλείας εξαρτάται από 
την χρήση των βάσεων και το μέγεθος τους. Η απόφαση αυτή, επομένως θα 
πρέπει να ληφθεί από τον διαχειριστή της εφαρμογής.

8.2.3. Υποθέσεις σχεδιασμού

Για τον σχεδίασμά των βάσεων και των συνδέσεων μεταξύ τους έγινε η υπόθεση 
ότι το ερέθισμα για να δραστηριοποιηθεί η ομάδα μπορεί να προέρχεται μέσα 
από την ομάδα (πρωτοβουλίες της ομάδας, υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
θεσμικό πλαίσιο), αλλά και εξωτερικά (προτάσεις/παράπονα δημοτών). Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να καταγράφονται και να ενημερώνονται τα 
αρμόδια/αντίστοιχα πρόσωπα της ομάδας.

Στην συνέχεια θα παρατεθούν τρία γραφήματα. Το πρώτο περιγράφει την ροή της 

πληροφορίας και τις αντίστοιχες διαδικασίες όταν το ερέθισμα είναι εξωτερικό, 

ενώ το δεύτερο όταν το ερέθισμα είναι εσωτερικό. Το τρίτο γράφημα περιγράφει 
την διαδικασία σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 83

Γράφημα 8.5. Διαδικασία Λήψης Απόφασης και Βάσεις Εγγράφων (1)
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Γράφημα 8.6. Διαδικασία Λήψης Απόφασης και Βάσεις Εγγράφων (2)
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Γράφημα 8.7. Διαδικασία Λήψης Απόφασης και Βάσεις Εγγράφων (3)
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8.3. Δημιουργία της υποδομής

Για την δημιουργία των βάσεων χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 3.34 των LOTUS 

NOTES. Λόγω του μικρού αριθμού των προσώπων που θα χρησιμοποιήσουν 

την εφαρμογή αποφασίστηκε οι βάσεις εγγράφων να τοποθετηθούν σε ένα μόνο 
διακομιστή. Ο αριθμός των χρηστών (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Σύμβουλοι, 
Προϊστάμενοι Τμημάτων, Γραμματείς) θα είναι 10-15.

Ο εξοπλισμός του διακομιστή παρατίθεται στον Πίνακα παρακάτω: 

Πίνακας 8.2. Απαραίτητος Εξοπλισμός Διακομιστή

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPU Pentium 200 MHz (Δυνατότητα ύπαρξης 2ης CPU στο 

σύστημα)

RAM 32 MB

HD 2GB

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Ethernet

2 MODEM 28.800 Bps

ΟΘΟΝΗ 15»

Tape Streamer >200 MB

SCANNER Επίπεδος (έγχρωμος)

ΚΟΣΤΟΣ 1.000.000 ΔΡΧ.

Το λογισμικό θα είναι:
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λειτουργικό Σύστημα Windows NT Server V. 3.51 ή 4.0

Εφαρμογή Lotus Notes V. 3.34 ή 4.0

ΚΟΣΤΟΣ 700.000 ΔΡΧ.

Η επιλογή του λειτουργικού συστήματος έγινε με κύριο γνώμονα την ευκολία 

χρήσης, την ευελιξία και το προσφερόμενο για αυτό λογισμικό. Επίσης, το 
λειτουργικό αυτό σύστημα ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες 
δικτύου (τοπικού & ευρέως δικτύου), καθώς και το λογισμικό για την αναβάθμιση 

του σε WEB SERVER.

Η σύνδεση των σταθμών θα γίνει μέσω τοπικού δικτύου. Θα δοθεί όμως η 
δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω modem για την περίπτωση που 

κάποιο από τα μέλη της ομάδας είναι εκτός της έδρας του δήμου. Δεν κρίνεται 
απαραίτητο η σύνδεση με το INTERNET και η πρόσβαση μέσω αυτού στις 

βάσεις, μια και όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ομάδα διοίκησης του δήμου 
μπορούν να συνδεθούν με το τοπικό δίκτυο Η/Υ.

Είναι πιθανό να απαιτηθεί επένδυση και σε εξοπλισμό σταθμών εργασίας. Οι 
σταθμοί εργασίας είναι πιθανό να μην έχουν την δυνατότητα υποστήριξης των 
νέων λειτουργικών συστημάτων (Windows 3.11 ή Windows 95). Επομένως θα 

απαιτηθεί δαπάνη για τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων ή αγορά νέων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν την λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

τεχνολογία software & hardware που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να 

ερωτηθούν (μέσω σύντομου ερωτηματολογίου) τα μέλη της ομάδας για την 

γνώμης τους και τις επιθυμίες τους. Διαφορετικά θα υπάρχουν αντιδράσεις.
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8.4. Βάση Εισαγωγή

8.4.1. Σκοπός

Η εισαγωγή θέμάτων ασύγχρονα αποτελεί ένα από τα δυνατά σημεία του
λογισμικού αυτού. Η βάση αυτή έχει δύο σκοπούς:

1) Επιτρέπει την έναρξη συζητήσεων σχετικά με θέματα που τίθενται είτε από 
τα μέλη της ομάδας, είτε από πολίτες. Η βάση αυτή μπορεί να τοποθετηθεί 
σε ένα σταθμό στον οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες 
(π.χ. στην είσοδο του κτιρίου του δημαρχείου). Οι πολίτες και τα μέλη της 
ομάδας διοίκησης του δήμου μπορούν να εισάγουν θέματα προς 
συζήτηση, να λαμβάνουν απαντήσεις και ανταπαντούν σε αυτές. Η βάση 
αυτή λειτουργεί σαν συλλέκτης ιδεών, προτάσεων, πληροφοριών και 
προβλημάτων με τα οποία θα έπρεπε ή θα πρέπει να ασχοληθεί η 
δημαρχεία. Η βάση αυτή επιτρέπει την έγγραφη και συνεπώς 

καταγεγραμμένη άποψη των πολιτών και των μελών της ομάδας. Με αυτό 
τον τρόπο είναι δυνατή η ενίσχυση της μνήμης (οργανωσιακή) της 
δημαρχείας αλλά και η συλλογή ευρύτερων απόψεων για ένα θέμα. 
Έτσι, η δημαρχεία μπορεί ανα πάσα στιγμή να έχει στην διάθεση της τις 
απόψεις των πολιτών της και των μελών της ομάδας για ένα θέμα.

2) Αποτελεί και ένα μέσο για την μεταπήδηση στις άλλες βάσεις μέσω των 
πλήκτρων που εμφανίζονται στο επάνω τμήμα στην φόρμα της βάσης (βλ. 
Γράφημα 8.8).
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Γράφημα 8.8. Η Κύρια Φόρμα (Εισαγωγή) της βάσης Εισαγωγή

8.4.2. Οι φόρμες της βάσης Εισαγωγή

Οι φόρμες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την βάση είναι 3.

Στην πρώτη φόρμα (Εισαγωγή) γίνεται η εισαγωγή του θέματος. Προσοχή θα 
πρέπει να δωθεί στα πλήκτρα Πρόσθεσε δεσμό ... Τα πλήκτρα αυτά 
χρησιμοποιούνται για την δημιουργία των δεσμών με έγγραφα άλλων βάσεων της 
εφαρμογής και μόνο στα πλαίσια της διαδικασίας δημιουργίας δεσμών που ξεκινά 
από τα έγγραφα των άλλων βάσεων.

Οι άλλες δύο φόρμες (βλ. Γράφημα 8.9) χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η συμπλήρωση, διόρθωση ή παρέμβαση στα έγγραφα που έχουν 
εισαχθεί με την φόρμα Εισαγωγή.
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Γράφημα 8.9. Η φόρμα απάντησης της βάσης Θέματα Συζήτησης
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8.4.3. Οι όψεις της βάσης Θέματα Συζήτησης

Οι όψεις της βάσης είναι έξι.

Όψη Περιγραφή

Ανοιχτά θέματα Καταγράφει μόνο τα ανοιχτά θέματα

Ανά Κατηγορία Καταγράφει τα θέματα ανά κατηγορία. Τις κατηγορίες μπορεί να 
τις ορίσει (να επιλέξει από τις προϋπάρχουσες ή να 
δημιουργήσει καινούργιες) ο χρήστης όταν συντάσσει το 
έγγραφο.

Ανά Συντάκτη Καταγράφει τα θέματα ανά συντάκτη.

Ανά κατάσταση Καταγράφει τα θέματα ανά κατάσταση (ανοιχτό, έκλεισε).

Θέματα Καταγράφει τα μόνο τα θέματα (χωρίς τις απαντήσεις και τις 
ανταπαντήσεις) και την κατάσταση τους. Με αυτή την όψη 
ενημερώνεται ο χρήστης για την κατάσταση των θεμάτων.

Κύρια Όψη Καταγράφει τα θέματα ανά ημ/νία εισαγωγής τους.

8.4.4. Δικαιώματα πρόσβασης και ασφάλεια της βάσης

Η βάση αυτή θα είναι προσβάσιμη από όλους. Τα δικαιώματα όμως των μελών 
της ομάδας διοίκησης του δήμου διαφοροποιούνται. Τα δικαιώματα πρόσβασης 
για την ομάδα και τους δημότες στην βάση Εισαγωγή παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα. Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι η διοικητική ομάδα 

του δήμου έχει πρόσβαση επιπέδου Συγγραφέα ή Εναποθέτη, ενώ αντίθετα οι 
γραμματείς του δήμου, αν και δεν ανήκουν στην διοικητική ομάδα, έχουν 
πρόσβαση ανώτερου επιπέδου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι την εισαγωγή 
των δεδομένων κατά κύριο λόγο την κάνουν οι Γραμματείς.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 92

Πρόσωπο Δικαιώματα Πρόσβασης

Δήμαρχος Συγγραφέας

Αντιδήμαρχοι Συγγραφέας

Σύμβουλοι Εναποθέτης

Διευθυντές Δημοτικών Επιχειρήσεων Εναποθέτης

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων Εναποθέτης

Γραμματείς Συντάκτης

Δημότες Αναγνώστης, Εναποθέτης ή 
Καμία Πρόσβαση

Σχεδιαστής Συστήματος Σχεδιαστής

Συντηρητής Συστήματος Διαχειριστής
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8.5. Βάση Τηλεφωνικών Μηνυμάτων

8.5.1. Σκοπός

Η τηλεφωνική επικοινωνία έχει μετεξελιχθεί σε πολύ σημαντική πηγή 
πληροφοριών. Ο χρόνος που δαπανά ένα στέλεχος επικοινωνώντας τηλεφωνικά 
(κάνοντας ή απαντώντας σε τηλεφωνικές επικοινωνίες) και ο όγκος των 
πληροφοριών που διακινούνται τηλεφωνικώς αυξάνεται συνεχώς. Για αυτό και για 
την αποσυμφόρηση του χρόνου του στελέχους την λειτουργία αυτή την 
αναλαμβάνουν κατά μεγάλο μέρος οι γραμματείς. Το πρόβλημα είναι ότι οι 
πληροφορίες που λαμβάνονται τηλεφωνικά θα πρέπει να καταγραφούν, 
αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν από το στέλεχος.

Συστήματα καταγραφής των πληροφοριών αυτών (π.χ. post-it, ειδικά έντυπα, 

κλπ.) έχουν τα εξής μειονεκτήματα:

1. Οι πληροφορίες καταγράφονται προσωρινά.

2. Δεν είναι εύκολη ή πολλές φορές αδύνατη η ανεύρεση παλαιότερων 
τηλεφωνικών μηνυμάτων.

3. Δεν είναι εύκολη η οργάνωση και κατηγοριοποίηση των τηλεφωνικών 
μηνυμάτων.

4. Δεν μπορεί να διατηρηθεί ιστορικό αρχείο επικοινωνίας, πράγμα πολύ 
σημαντικό.

5. Δεν καταγράφονται, συνήθως, όλες οι πληροφορίες.

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τηλεφωνική επικοινωνία έχει το 

μειονέκτημα ότι πρέπει να γίνεται σύγχρονα. Η βάση Τηλεφωνικά Μηνύματα 
δημιουργήθηκε σαν λύση σε αυτά τα προβλήματα επικοινωνίας. Η καταγραφή 

των μηνυμάτων μπορεί να γίνει, είτε από την γραμματεία, είτε από τα ίδια τα μέλη 
της ομάδας, είτε από τους ίδιους τους πολίτες (έαν δημιουργηθεί σταθμός που θα 

έχουν πρόσβαση πολίτς, π.χ. στην είσοδο του κτιρίου της δημαρχείας). Η βάση
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Τηλεφωνικά Μηνύματα δημιουργήθηκε σαν γέφυρα μεταξύ της ομάδας και 

του περιβάλλοντος (πολίτες, κλπ.) και μεταξύ των μελών της ομάδας 

διοίκησης του δήμου. Για την γρήγορη ανταπόκριση στις απαιτήσεις μπορεί ο 

χρήστης να αναθέσει ενέργειες σε συνεργάτες του. Στο Γράφημα 8.10. δίνεται το 
διάγραμμα ροής της βάσης.

( Έναρξη j Η γραμματέας καταγράφει ένα μήνυμα
(απαίτηση/παράπονο πολίτη, η εντολήV J δημάρχου) σε έγγραφο μηνύματος.

Έγγραφα & δεδομένα 
από την βάση 

Εισαγωγή.

Δημιουργείται δεσμός
.....► με έγγραφο της βάσης

Εισαγωγής

Δημιουργούνται 
έγγραφα ανάθεσης 

ενεργειών

Το μήνυμα αποστέλεται στον παραλήπτη του 
(π.χ. αντιδήμαρχος, προϊστάμενος τμήματος)

Ο παραλήπτης αποφασίζει εάν απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες.

Ανατίθενται ενέργειες σε συνεργάτες του 
παραλήπτη. Δημιουργείται δεσμός με το έγγραφο 

Μηνύματος.

Αποστολή των εγγράφων ενεργειών στους 
παραλήπτες τους.

Γράφημα 8.10. Διάγραμμα ροής της βάσης Μηνυμάτα



8.5.2. Η φόρμα της βάσης

Η μοναδική φόρμα της βάσης χρησιμοποιείται για την απλή καταγραφή των 
τηλεφωνικών μηνυμάτων. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενημερώνεται από την 
γραμματεία του δημάρχου ή την γραμματεία των άλλων μελών της ομάδας (βλ. 
Γράφημα 8.11.).
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Γ ρόφημα 8.11. Η φόρμα Τ ηλεφωνικά Μηνύματα

Η φόρμα έχει την δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης των ονομάτων των 
παραληπτών μέσω του πλήκτρου Αναζήτηση Διεύθυνσης (τα πλήκτρα 
Αναζήτηση Διεύθυνσης και Βιβλίο Διευθύνσεων λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο). 
Το τηλεφωνικό μήνυμα μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά (πλήκτρο Αποστολή 

του) σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, φθάνει να προσθέσουμε τα 
ονόματα τους στο πεδίο Αποστολή στον/στην, είτε γράφοντας τα ονόματα τους, 

είτε επαναλαβάνοντας την διαδικασία αναζήτησης μέσω του πλήκτρου Αναζήτηση 

Διεύθυνσης.
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8.5.3. Οι όψεις της βάσης Μηνύματα

Οι όψεις της βάσης είναι έξι.

Όψη Περιγραφή

Πρόσωπα που 
επικοινώνησαν και δεν 
λάβανε απάντηση

Καταγράφει τα έγγραφα (μηνύματα) τα οποία δεν έχουν 
λάβει απάντηση. Ταξινομεί τα έγγραφα με αντίστροφη 
χρονολογική σειρά.

Πρόσωπο που 
επικοινώνησε

Καταγράφει τα έγγραφα σύμφωνα με το ονοματεπώνυμο 
του προσώπου που επικοινώνησε. Ταξινομεί τα έγγραφα με 
αντίστροφη χρονολογική σειρά.

Ονοματεπώνυμο Καταγράφει τα έγγραφα σύμφωνα με το ονοματεπώνυμο 
του προσώπου που απευθύνεται το έγγραφο. Ταξινομεί τα 
έγγραφα με αντίστροφη χρονολογική σειρά.

Ενέργειες Καταγράφει τα έγγραφα ενεργειών και τα ταξινομεί χρονικά.

Ώρα επικοινωνίας Καταγράφει τα έγγραφα σύμφωνα με την εταιρεία του 
προσώπου που απευθύνεται το έγγραφο. Ταξινομεί τα 
έγγραφα με αντίστροφη χρονολογική σειρά.

8.5.4. Δικαιώματα πρόσβασης και ασφάλεια της βάσης

Οι γραμματείς λόγω του τα δέχονται και τα καταγράφουν τα τηλεφωνικά μηνύματα 

της ομάδας θα έχουν πρόσβαση Συντάκτη. Οι αποδέκτες των μηνυμάτων αυτών 

δεν απαιτείται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από αυτή της 

ανάγκωσης. Για αυτό και θα ανατεθεί σε αυτούς δικαίωμα πρόσβασης 

Αναγνώστη. Οι δημότες δεν θα έχουν καμμία πρόσβαση σε αυτή την βάση. Τα 

δικαιώματα πρόσβασης για την ομάδα και τους δημότες στην βάση Τηλεφωνικά 

Μηνύματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.
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Πρόσωπο Δικαιώματα Πρόσβασης

Δήμαρχος Αναγνώστης

Αντιδήμαρχοι Αναγνώστης

Σύμβουλοι Αναγνώστης

Διευθυντές Δημοτικών Επιχειρήσεων Αναγνώστης

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων Αναγνώστης

Γραμματείς Συντάκτης

Δημότες Καμία Πρόσβαση

Σχεδιαστής Συστήματος Σχεδιαστής

Συντηρητής Συστήματος Διαχειριστής



8.6. Η βάση Βιβλιοθήκη Εγγράφων

8.6.1. Σκοπός

Η συλλογή και αναζήτηση εγγράφων που αφορούν την λειτουργία του 

οργανισμού είναι πολύ δύσκολη. Η δυσκολία προέρχεται κυρίως από τον όγκο 
και των αριθμό των εγγράφων αυτών. Η βάση αυτή λειτουρεί σαν αποθήκη 
εγγράφων (ΦΕΚ, Προεδρικά Διατάγματα, Άρθρα, κλπ.). Η κύρια χρήση της είναι 
η αναζήτηση των σχετικών με ένα θέμα εγγράφων. Τα Notes δίνουν αυτή την 

ευκολία στον μέγιστο βαθμό, αφού μπορεί να κάνει αναζήτηση ακόμα και 
συγκεκριμένων λέξεων μέσα σε ένα έγγραφο (βλ. Γράφημα 8.12.). Για ευκολία τα 

έγγραφα μπορούν να εισάγονται με την χρήση προγραμμάτων OCR και Scanner. 

Στην βάση αυτή θα προσφέγουν όλοι οι χρήστες για αναζήτηση πληροφοριών. Η 
βάση αυτή και μόνο αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την υιοθέτηση των Lotus Notes. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια αναμορφωμένη βάση θα μπορούσε να γίνει 
προσβάσιμη μέσω Internet για την καλύτερη πληροφόρηση όλων όσων 

ενδιαφέρονται για τους δήμους και το πως λειτουργούν. Μια τέτοια βάση θα ήταν 
πολύ χρήσιμο να τοποθετηθεί στην ΤΕΔΚ (Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων) 
ή της ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδος).
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Γράφημα 8.12. Η μπάρα αναζήτησης

8.6.2. Οι φόρμες της βάσης Βιβλιοθήκη Εγγράφων

Οι φόρμες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την βάση είναι 3.

Η πρώτη φόρμα (Θέματα) χρησιμοποιείται για την αρχική εισαγωγή του θέματος 

(βλ. Γράφημα 8.13.). Η δεύτερη φόρμα (Απάντηση) χρησιμοποιείται για σχόλια σε 
σχέση με τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με την πρώτη φόρμα (βλ. Γράφημα 

8.14.). Ενώ η τρίτη φόρμα χρησιμοποιείται για απάντηση στα σχόλια. Με αυτό τον
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τρόπο μπορούν να δοθούν επεξηγήσεις στις απορροίες και στα σχόλια σχετικά με 
συγκεκριμένα έγγραφα.

Γράφημα 8.13. Η φόρμα Θέματα
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Γράφημα 8.14. Η φόρμα Απάντηση
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Γράφημα 8.15. Η φόρμα Ανταπάντηση



8.6.3. Οι όψεις της βάσης Βιβλιοθήκη Εγγράφων
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Οι όψεις της βάσης είναι τρεις.

Όψη Περιγραφή

Ανά Κατηγορία Καταγράφει τα έγγραφα ανά κατηγορία (π.χ. ΦΕΚ). Στην όψη 
αυτή φαίνονται επίδης η ημ/νία δημιουργίας του εγγράφου, 
πότε έγινε η τελευταία αλλαγή, κλπ.

Ανά Συγγραφέα, 
Συντάκτη

Καταγράφει τα έγγραφα ανά Συγγραφέα και Συντάκτη (π.χ. 
Πρόεδρος Δ.Σ.).

Ανά Τίτλο Καταγράφει τα έγγραφα ανά τίτλο (π.χ. ΦΕΚ). Στην όψη αυτή 
φαίνονται επίδης η ημ/νία δημιουργίας του εγγράφου, πότε 
έγινε η τελευταία αλλαγή, κλπ. Στην όψη αυτή δεν μπορεί να 
γίνει αναζήτηση και απεικόνιση τον θυγατρικών (απαντήσεις) 
εγγράφων.

8.6.4. Δικαιώματα πρόσβασης και ασφάλεια της βάσης

Η γραμματεία είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή στοιχείων στην βάση αυτή. Η 
εισαγωγή στοιχείων, όπως έχει αναφερθεί, μπορεί να γίνεται και με την χρήση 
Scanners και προγραμμάτων OCR (προγράμματα αναγνώρισης χαρακτήρων). Η 
νομική διάσταση ή άλλη διάσταση των εγγράφων που αποθηκεύονται στην βάση 
αυτή επιβάλλει την προστασία τους από διαφοροποιήσεις, πιθανές μεταβολές, 
εναπόθεση ή διαγραφή εγγράφων. Για αυτό και έχει περιοριστεί η πρόσβαση 
στην βάση ατυή σε επίπεδο Αναγνώστη για τα μέλη της ομάδας και μόνο η 
γραμματεία έχει πρόσβαση επιπέδου Συντάκτη. Οι δημότες δεν θα έχουν καμμία 

πρόσβαση στην βάση
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Πρόσωπο Δικαιώματα Πρόσβασης

Δήμαρχος Αναγνώστης

Αντιδήμαρχοι Αναγνώστης

Σύμβουλοι Αναγνώστης

Διευθυντές Δημοτικών Επιχειρήσεων Αναγνώστης

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων Αναγνώστης

Γ ραμματείς Συντάκτης

Δημότες Καμία Πρόσβαση

Σχεδιαστής Συστήματος Σχεδιαστής

Συντηρητής Συστήματος Διαχειριστής
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8.7. Η βάση Προβλήματα Δημοτών

8.7.1. Σκοπός

Μέχρι τώρα η επικοινωνία με τους δημότες ήταν άμεση ή έμμεση χωρίς όμως να 
υπάρχει καταγεγραμμένη κάπου. Από την άλλη η χωρική διασπορά των δημοτών 
και το γεγονός ότι πολλοί θέλουν να μείνουν ανώνυμοι στις καταγγελίες ή τα 
προβλήματα τους κάνει δύσκολη την συλλογή και καταγραφή των πληροφοριών 
σχετικών με τα προβλήματα των πολιτών. Η βάση αυτή έχει σαν σκοπό να 
βοηθήσει αυτή την διαδικασία ελαχιστοποιώντας τον χρόνο ανίχνευσης του 
προβλήματος και της λήψης δράσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η βάση θα είναι 
προσβάσιμη μέσω Internet για την καλύτερη πληροφόρηση όλων όσων 

ενδιαφέρονται για τους δήμους και το πως λειτουργούν. Παράλληλα η βάση 
μπορεί να τοποθετηθεί στην είσοδο της δημαρχείας έτσι ώστε να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε αυτή όλοι οι δημότες.

8.7.2. Η φόρμα της βάσης Προβλήματα Δημοτών

Η φόρμα χρησιμοποιείται για την αρχική εισαγωγή του θέματος (βλ. Γράφημα 

8.16.). Στην φόρμα αυτή καλείται ο δημότης να προσδιορίσει το θέμα, σε ποιον 
απευθύνεται, τα στοιχεία του (προαιρετικά) και να κάνει μια μικρή ανάλυση του 
προβλήματος.
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Γράφημα 8.16. Η φόρμα Θέματα
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8.7.3. Οι όψεις της βάσης Προβλήματα Πολιτών

Οι όψεις της βάσης είναι τρεις.

Όψη Περιγραφή

Ανά Θέμα Καταγράφει τα έγγραφα ανά θέμα (π.χ. ύδρευση). Στην όψη 
αυτή φαίνονται επίδης η ημ/νία δημιουργίας του εγγράφου, το 
ονοματεπώνυμο του δημότη, το τηλέφωνο του κλπ.

Ονοματεπώνυμο
Υπευθύνου

Καταγράφει τα έγγραφα ανά Συγγραφέα και Συντάκτη (π.χ. 
Πρόεδρος Δ.Σ.). ονοματεπωνύμου υπευθύνου που 
απευθύνεται το έγγραφο. Ακόμα καταγράφονται η ώρα της 
επικοινωνίας, ο αριθμός τηλεφώνου του δημότη που έχει 
δηλώσει το πρόβλημα, κλπ.

Ώρα Επικοινωνίας Καταγράφει τα έγγραφα σύμφωνα με την ώρα επικοινωνίας 
(δημιουργίας εγγράφου)

8.7.4. Δικαιώματα πρόσβασης και ασφάλεια της βάσης

Αντίθετα με τις προηγούμενες βάσεις οι δημότες έχουν υψηλότερο επίπεδο 
πρόσβασης σε αυτή την βάση από ότι οι υπόλοιποι (η εισαγωγή εγγράφων στην 
βάση μπορεί να γίνει και με την χρήση του INTERNET για την πρόσβαση στον 
διακομιστή). Έτσι οι δημότες έχουν πρόσβαση επιπέδου Εναποθέτη, ενώ η 
πλειοψηφία της διοικητικής ομάδας του δήμου έχει πρόσβαση επιπέδου 
Αναγνώστη. Η γραμματεία του δήμου δεν έχει καμμία δυνατότητα πρόσβασης 
ενώ ο Δήμαρχος είναι ο μόνος που έχει δικαιώματα πρόσβασης επιπέδου 
Συντάκτη, μια και είναι ο μόνος που μπορεί να «κλείσει» ένα πρόβλημα.
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Πρόσωπο Δικαιώματα Πρόσβασης

Δήμαρχος Συντάκτης

Αντιδήμαρχοι Αναγνώστης

Σύμβουλοι Αναγνώστης

Διευθυντές Δημοτικών Επιχειρήσεων Αναγνώστης

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων Αναγνώστης

Γραμματείς Καμία Πρόσβαση

Δημότες Εναποθέτης

Σχεδιαστής Συστήματος Σχεδιαστής

Συντηρητής Συστήματος Διαχειριστής
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8.8. Η βάση Εκδηλώσεις

8.8.1. Σκοπός

Η βάση αυτή λειτουργεί σαν Bulletin Board. Κύριος σκοπός της δημιουργίας είναι 

η ενημέρωση των πολιτών για τις εκδηλώσεις του δήμου (πολιτιστικές, πολιτικές, 
κ.α.). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η βάση θα είναι προσβάσιμη μέσω Internet για 

την καλύτερη πληροφόρηση όλων όσων ενδιαφέρονται για τους δήμους και το 
πως λειτουργούν. Παράλληλα η βάση μπορεί να τοποθετηθεί στην είσοδο της 
δημαρχείας έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή όλοι οι δημότες.

8.8.2. Οι φόρμες της βάσης Εκδηλώσεις

Η φόρμα χρησιμοποιείται για την αρχική εισαγωγή της εκδήλωσης (βλ. Γράφημα 

8.17.). Στην φόρμα αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή της εκδήλωσης, 
κατηγοριοποιείται (πολιτική, πολιτιστική, επιστημονική, άλλο) και στην συνέχεια 
καταγράφεται η κατάσταση της εκδήλωσης (πραγματοποιήθηκε, θα 
πραγματοποιηθεί, δεν θα πραγματοποιηθεί). Η βάση έχει άλλες δύο φόρμες. Οι 
φόρμες αυτές χρησιμοποιούνται για την έναρξη συζήτησης σχετικά με την 
εκδήλωση. Οι φόρμες αυτές είναι η Απάντηση και Ανταπάντηση.
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Γράφημα 8.17. Η φόρμα Εκδηλώσεις
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8.8.3. Οι όψεις της βάσης Εκδήλωσης

Οι όψεις της βάσης είναι τρεις.

Όψη Περιγραφή

Κύρια Όψη Καταγράφει τα έγγραφα ανά ημ/νία. Η όψη αυτή είναι απλή 
καταγράφει τις εκδηλώσεις ανά ημ/νία.

Ανα Κατηγορία Καταγράφει τα έγγραφα ανά κατηγορία, ονοματεπωνύμου 
υπευθύνου που απευθύνεται το έγγραφο. Στην όψη αυτή 
γίνονται ορατά όλες τα έγγραφα της βάσης (Εκδηλώσεις, 
απαντήσεις, ανταπαντήσεις).

Θέματα Εκδηλώσεων Καταγράφει τα έγγραφα σύμφωνα με το θέμα της εκδήλωσης. 
Σε μία δεύτερη στήλη καταγράφεται η κατάσταση της 
εκδήλωσης.

8.8.4. Δικαιώματα πρόσβασης και ασφάλεια της βάσης

Η βάση Εκδηλώσεων θα μπορεί να είναι προσβάσιμη μέσω INTERNET για τον 

λόγο αυτό η πρόσβαση στην βάση είναι περισσότερο περιορισμένη από τις 

προηγούμενες. Έτσι σχεδόν όλοι οι χρήστες της βάσης έχου μόνο δικαίωμα 

πρόσβασης επιπέδου Αναγνώστη. Οι λοιποί έχουν πρόσβαση επιπέδου 

Συντάκτη (εξαιρούνται ο Σχεδιαστής και ο Συντηρητής του Συστήματος).
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Πρόσωπο Δικαιώματα Πρόσβασης

Δήμαρχος Αναγνώστης

Αντιδήμαρχοι Αναγνώστης

Σύμβουλοι Αναγνώστης

Διευθυντές Δημοτικών Επιχειρήσεων Αναγνώστης

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων Αναγνώστης ή Συντάκτης

Γραμματείς Καμία Πρόσβαση

Δημότες Αναγνώστης

Σχεδιαστής Συστήματος Σχεδιαστής

Συντηρητής Συστήματος Διαχειριστής
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8.9. Η βάση Συναντήσεις

8.9.1. Σκοπός

Ο προγραμματισμός συναντήσεων είναι πονοκέφαλος για τα στελέχη. Η εύρεση 
αίθουσας που να πληρεί τις προδιαγραφές και του κατάλληλου χρόνου (που να 
είναι διαθέσιμος για όλους τους παρευρισκόμενους) απαιτεί πολλές πληροφορίες. 
Οι πληροφορίες αφορούν την διαθεσιμότητα και την επιθυμία των προσώπων να 
παρευρεθούν στην συνάντηση και κατά δεύτερο λόγο πληροφορίες σχετικά με 
την αίθουσα (εξοπλισμό που διαθέτει και διαθεσιμότητα). Η συλλογή αυτών των 
πληροφοριών δεν εύκολη, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα εργασίας όπου τα στελέχη 
εργάζονται ασύγχρονα και απομακρυσμένα (π.χ. ο Δήμαρχος μπορεί να 
απουσιάζει για παραπάνω από δύο ημέρες). Τα προβλήματα αυτά καλείται να 
λύσει η βάση Συναντήσεις. Για το σκοπό αυτό η βάση αναλαμβάνει την αποστολή 
μηνυμάτων, την επιβεβαίωση της παρουσίας στην συνάντηση, την ενημέρωση 
για συναντήσεις που θα γίνουν, τον σχεδίασμά συναντήσεων, την προβολή των 
σχεδιαζόμενων-σχεδιασμένων συναντήσεων κλπ. Στο γράφημα 8.18 δίνεται 
παραστατικά η ροή της λειτουργίας της βάσης.

Όπως και η βάση Βιβλιοθήκη Εγγράφων έτσι και η βάση Συναντήσεων έχει 
δημιουργηθεί για την εύκολη αναζήτηση πληροφοριών που βρίσκονται σε 
έγγραφα σχετικά με τα θέματα του δήμου. Η βάση καταγράφει τα πρακτικά των 
συναντήσεων που έχουν γίνει στο παρελθόν. Τα πρακτικά περιλαμβάνουν τα 
θέματα συζήτησης, τις ενέργειες που αποφασίστηκαν, τους παρεσυρισκόμενους, 
κλπ. Είναι κρίσιμο για τα στελέχη του δήμου να γνωρίζουν το τι έχει αποφασιστεί 
και συζητηθεί στις προηγούμενες συναντήσεις. Η βάση έχει την δυνατότητα 
παρακολούθησης των αντιδράσεων σχετικά με την συνάντηση. Έτσι είναι 

δυνατόν να σχολιαστούν τα πρακτικά και να δωθούν απαντήσεις σε ερωτήματα 
που πιθανόν να τεθούν.

Είναι συχνό το φαινόμενο ένα θέμα να απαιτεί την διενέργεια πολλών 

συναντήσεων για την επίλυση του και ο χρόνος επεξεργασίας του είναι μεγάλος 
(1, 2 ή και περισσότερα χρόνια). Η παρακολούθηση των φάσεων από τις οποίες 
έχει περάσεις το θέμα είναι δύσκολη. Η δυσκολία οφείλεται στους περιορισμούς
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της ανθρώπινης μνήμης και την δυσκολία αναζήτησης συσχετιζόμενων 

πληροφοριών. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η ενίσχυση της μνήμης 

(οργανωσιακή) της δημαρχείας αλλά και η συλλογή ευρύτερων απόψεων 

για ένα θέμα.

Γράφημα 8.18.Διάγραμμα ροής της βάσης Συναντήσεις (Προγραμματισμός).
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1

Κάποιο στέλεχος που του έχει ανατεθεί η συγγραφή 
των πρακτικών εισάγει τα πρακτικά στην βάση.

Αποστέλει τα πρακτικά στου παρευρισκόμενους για την 
ενημέρωση τους

Οι παρευρισκόμενοι εισάγουν τα σχόλια τους σχετικά 
με τα όσα καταγράφοναι στα πρακτικά.

Το κείμενο της απάντησης εισάγετα στην βάση. 
Διαβάζετε από τον υπεύθυνο.

Ο υπεύθυνος αποστέλλει επιθυμεί να απαντήσει στα 
σχόλια των παρευρισκομένων.

Εισάγει την απάντηση του χρησιμοποιώντας την 
φόρμα Ανταπάντηση. Το έγγραφο αποθηκεύεται στην 

βάση.

Γράφημα 8.19. Η ροή λειτουργίας της βάσης Συναντήσεων (Πρακτικά).
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8.9.2. Οι φόρμες της βάσης Συναντήσεις

Οι φόρμες της βάσης Συναντήσεις είναι έξι. Οι τρεις εμφανίζονται 
(Προγραμματισμός Συναντήσεων, Αίθουσες, Πρατκτικά Συναντήσεων) στο μενού 
Compose (Ver. 3.0) - Create (Ver. 4.0), ενώ οι άλλες παραμένουν κρυφές και 

καλούνται μόνο από τις άλλες τρεις φόρμες. Η βάση χωρίζεται σε δύο τμήματ το 
πρώτο τμήμα αφορά τον προγραμματισμός της συνάντησης και το δεύτερο τμήμα 
την καταγραφή των πρακτικών και την συζήτηση γύρω από αυτά.

1. Προγραμματισμός Συνάντησης

Η φόρμα Αίθουσες (βλ. Γράφημα 8.20.) χρησιμοποιείται για την καταγραφή των 
αιθουσών και του εξοπλισμού που διαθέτουν για την διευκόλυνση της 
συνάντησης. Στην φόρμα αυτή μπορεί να εισαχθεί εικόνα του διαγράμματος για 
την εύκολη (οπτική) αναγνώριση του χώρου.

Η φόρμα Προγραμματισμός Συναντήσεων είναι μια πολύπλοκη φόρμα. Η 
πολυπλοκότητα οφείλεται στην διασταύρωση των στοιχείων αλλά και στον αριθμό 
των στοιχείων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η πολυπλοκότητα της γίνεται 
εμφανής και από το γράφημα 8.21 μια και αυτό ουσιαστικά περιγράφει την χρήση 
της φόρμας Προγραμ. Συνάντησης. Από το γράφημα και μόνο γίνεται εμφανές ότι 
ο προγραμματισμός μιας συνάντησης δεν είναι απλή διαδικασία. Για αυτό τον 
λόγο η βάση αυτή έχει και τις περισσότερες όψεις από όλες της βάσεις της 
εφαρμογής.

Παράλληλα η βάση δίνει την δυνατότητα επιβεβαίωσης της παρουσίας των 
επιθυμητών προσώπων με την χρήση της φόρμας Επιβεβαίωση Συνάντησης (βλ. 
Γράφημα 8.23) που είναι προσβάσιμη μέσα από την φόρμα Προγραμματισμός 

Συνάντησης.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 115

Lotus Notes - AiBouocs
If) £ile Edit View Compose Text Tfiols Design Window Help

# Αίθουσες Σύνταξε

Κτίριο: Δημαρχείο
Αρ. Αίθουσας: 202
Περιγραφή: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημάρχου

Πρόσθεσε δεσμό στον 
προγραμματισμό

Θεσεις: 15 I-Συνδέσεις Ethernet Γ"Διαφανοσκσπιο
Γ”Συνδέσεις Modem IT PC Video
Γ ΚΛκρόφωνα Π Πίνακας

Σχεδιάγραμμα Αίθουσας:

±

Ο ο ο

<— Πίνακας

Ο ο

ο ο ο
_Ι_ iif1

10331 a ι <3
Start 1 OPTiDPMS________ 1 Exploring-C:\MyD... | ΒΓ Microsoft Word - Th.. 11W Lotus Notes -Ai... jsil-ffl 4:49 AM

Γράφημα 8.20. Η φόρμα Αίθουσες της βάσης Συναντήσεις

.J Lotus Notes - Προγραμματισμόβ Συναντήσεων
) Eile Edit View Compose jext Tfiols Design Window Help

MlalaWl^liarHlMlaltHal^ IB1BI /IjJ a| aIBHIel

* Προγραμμ. Συνάντησης [ Αποθήκευση Αποθήκευση & Σύνθεση

Από

Αποστολέας: Θέμης Λαζαρϊδης ___________
Σκοπός: Γ Έγκριση λογισμικού εργοομάδων
Θέ μα: Δημιουργία Λογισμικού Εργοομάδων ,

Πρόσθεσε δεσμό στις συζητήσεις 
συναντήρεων

Πρόσθεσε δεσμό στο Δημσπκό 
Συμβούλιο

Δημιουργία δεσμών στα Θέματα | 1
Δεσμός με Θέματα: d J

Πότε

Ημ/νία Συναντήσεως: 03/02β?7 j + | | * | | *««· | | Τρ. 11 Τετ. | | Πεμ. | Παρ. |

2 Εβδ. 11 3 Εβδ. | | 1 Μήνας |

Ωρα Έναρξης: 02:00 AM, ZIGEDH
Ωρα Λήξης: 04:00 AM, ΖΙΗΞΞ

Κτίριο: Γ Δημαρχείο Λ
Αίθουσα: "202,
Περιγραφή: Ρ Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημάρχου ,

| Ενημέρωσε |I Επενθύμησε J Επιβεβαίωσε |

Παρευρισκόμενοι: Γ Θέμης Γ. Λαζαρϊδης Λ

A

£1

Β

Δεσμός με αίθουσα:" d ,

______________________ Ποιοί I QvoMQTO 1 1 Αντιθέσεις |

J
|MgHelvelica

Start I OPTiDPMS________ [ Qj Exploring -C:\MyD... [ fly Microsoft Word-Th... [lift. Lotus Notes - Πρ... |ΦΒ3 4:48 AM



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 116

Γράφημα 8.21. Η φόρμα Προγραμ. Συνάντησης της βάσης Συναντήσεις

Γράφημα 8.23. Η φόρμα Επιβεβαίωση Συνάντησης της βάσης Συναντήσεις

2. Πρακτικά Συναντήσεων

Το τμήμα πρακτικών της βάσης δίνει την δυνατότητα καταγραφή των πρακτικών 
των συναντήσεων (βλ. Γράφημα 8.24). Παράλληλα δίνει την δυνατότητα να 

ξεκινήσουν οι χρήστες μια συζήτηση σχετικά με τα γραφόμενα στα πρακτικά. 

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να ταχυδρομηθούν ηλεκτρονικά τα πρακτικά 

στους παρευρισκόμενους.
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Γρόφημα 8.24. Η φόρμα Πρακτικά Συνάντησης

8.9.3. Οι όψεις της βάσης Συναντήσεις

Οι χρησιμοποιούμενες όψεις είναι πολλές. Υπάρχουν τρεις βασικές ομάδες (βλ. 

Γράφημα 8.25.-8.27.). Η πρώτη ομάδα αφορά τις αίθουσες η δεύτερη τις 

συναντήσεις και τέλος η τρίτη τα πρακτικά συναντήσεων. Οι άλλες όψεις 

βρίσκονται στην ρίζα του μενού και αποτελούν ίσως τις πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες όψεις αφού σαν στόχο έχουν την διασταύρωση των 

πληροφοριών.

Αίθουσες m Εξοπλισμός
Πρακτικά ► Κτίριο - Θέσεις
Συνάντηση ► Κτίριο
Χρονοδιάγραμμα ανά Ημ/νία, Κτίριο & Αίθουσα Τηλεπικοινωνίες
Χρονοδιάγραμμα Παρευρ/Ημερομηνία 1

Γ ρόφημα 8.25. Η πρώτη ομάδα όψεων



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 118

Αίθουσες ► |
Πρακτικά | * Ημ/νία Συνάντησης
Συνάντηση ► Παρευρισκόμενοι
Χρονοδιάγραμμα ανά Ημ/νία, Κτίριο & Αίθουσα Συγγραφείς των Πρακτικών
Χρονοδιάγραμμα Παρευρ/Ημερομηνία

Γράφημα 8.26. Η δεύτερη ομάδα όψεων

Αίθουσες ►
Πρακτικά ►
Συνάντηση ► Αποστολέας
Χρονοδιάγραμμα ανά Ημ/νία, Κτίριο & Αίθουσα Ημ/νία & Αποστολέας
Χρονοδιάγραμμα Παρευρ/Ημερομηνία Hjj/νία, Αίθουσα, Κτίριο

Κτίριο και Αϊθουσα

Γράφημα 8.27. Η τρίτη ομάδα όψεων

Οι όψεις της βάσης είναι δεκατρείς.

Όψη Περιγραφή

1η ΟΜΑΔΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ)

Εξοπλισμός Καταγράφει τις αίθουσες σύμφωνα με τον εξοπλισμό που 
διαθέτουν για την εύκολη εύρεση αίθουσας με τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό.

Κτίριο-Θέσεις Καταγράφει τις αίθουσες σύμφωνα ανάλογα με το κτίριο και τον 
αριθμό των θέσεων. Η όψη αυτή χρησιμεύει για την εύρεση 
αίθουσας στο επιθυμητό κτίριο που να έχει τον απαραίτητο 
αριθμό θέσεων

Κτίριο Καταγράφει τις αίθουσες ανά κτίριο.

Τηλεπικοινωνίες Καταγράφει τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό κάθε αίθουσας 
για την εύκολη και γρήγορη επικοινωνία. Η όψη αυτή 
χρησιμεύει για την εύρεση αίθουσας που να διαθέτει τον 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την 
διεξαγωγή της συνάντησης (π.χ. fax, κλπ.)
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2η ΟΜΑΔΑ (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ)

Αποστολέας Καταγράφει τις συναντήσεις ανάλογα με τον αποστολέα του μηνύματος 
για τον προσδιορισμό της συνάντησης και τις ταξινομεί ανάλογα με τον 
χρόνο έναρξης τους.

Ημ/νία & 
Αποστολέας

Καταγράφει τις συναντήσεις με αντίστροφη χρονολογική σειρά. 
Ταξινομεί τις συναντήσεις ανάλογα με τον χρόνο έναρξης τους και τον 
αποστολέα του μηνύματος για τον προσδιορισμό της συνάντησης.

Ημ/νία, Αίθουσα, 
Κτίριο

Καταγράφει τις συναντήσεις ανάλογα με το κτίριο, την αίθουσα και την 
ημ/νία διεξαγωγής της συνάντησης. Ταξινομεί τις συναντήσεις ανάλογα 
με τον χρόνο έναρξης τους.

Κτίριο και 
Αίθουσα

Καταγράφει τις συναντήσεις ανάλογα με το κτίριο και την αίθουσα 
διεξαγωγής της συνάντησης. Ταξινομεί τις συναντήσεις ανάλογα με τον 
χρόνο έναρξης τους.

3η ΟΜΑΔΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ)

Ημ/νία Συνάντησης Καταγράφει τα πρακτικά συναντήσεων κατά ημ/νία και δείχνει 
το θέμα της συνάντησης και το αντίστοιχο θέμα των 
απαντήσεων.

Παρευρισκόμενοι Καταγράφει τα πρακτικά συναντήσεων ανά πραρευρισκόμενο 
και ημ/νία και δείχνει το θέμα της συνάντησης και το αντίστοιχο 
θέμα των απαντήσεων.

Συγγραφείς Πρακτικών Καταγράφει τα πρακτικά συναντήσεων κατά συγγραφέα 
πρακτικών, ημ/νία και δείχνει το θέμα της συνάντησης και το 
αντίστοιχο θέμα των απαντήσεων.

ΑΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ

Χρονοδιάγραμμα ανά 
Ημ/νία, Κτίριο & 
Αίθουσα

Καταγράφει τις συναντήσεις ανά ημ/νία, κτίριο και αίθουσα 
συνάντησης. Ταξινομεί τις συναντήσεις κατά ώρα έναρξης και 
παρουσιάζει μια απλή γραμμή χρόνου που δεικνύει τους 
χρόνους που η αίθουσα θα είναι κατηλειμμένη.
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Χρονοδιάγραμμα Καταγράφει τις συναντήσεις ανά παρευρισκόμενο στην

Παρευρ./ Ημ/νία συνάντηση. Ταξινομεί τις συναντήσεις κατά ώρα έναρξης και
παρουσιάζει μια απλή γραμμή χρόνου που δεικνύει τους
χρόνους που ο παρευρισκόμενος θα είναι σε συνάντηση.

8.9.4. Δικαιώματα πρόσβασης και ασφάλεια της βάσης

Η βάση Συναντήσεων έχει σαν κύριο σκοπό τον προγραμματισμό και την 

καταγραφή των πεπραγμένων στις συναντήσεις της διοικητικής ομάδας του 

δήμου και συνεπώς η γραμματεία του δήμου και οι δημότες δεν θα έχουν Καμία 

πρόσβαση στην βάση αυτή. Αντίθετα η διοικητική ομάδα θα έχει πρόσβαση 

επιπέδου συντάκτη. Η πρόσβαση θα μπορεί να περιοριστεί από τον συγγραφέα 

κάθε εγγράφου (έκδοση 4.0) έτσι ώστε το έγγραφο να διαβάζετε από τα 

επιθυμητά μόνο πρόσωπα.

Πρόσωπο Δικαιώματα Πρόσβασης

Δήμαρχος Συντάκτης

Αντιδήμαρχοι Συντάκτης

Σύμβουλοι Συντάκτης

Διευθυντές Δημοτικών Επιχειρήσεων Συντάκτης

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων Αναγνώστης ή Συντάκτης

Γ ραμματείς Καμία Πρόσβαση

Δημότες Καμία Πρόσβαση

Σχεδιαστής Συστήματος Σχεδιαστής

Συντηρητής Συστήματος Διαχειριστής



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 121

8.10. Η βάση Παρακολούθηση Έργων

8.10.1. Σκοπός

Η βάση παρακολούθηση έργων αποτελεί την μεγαλύτερη βάση της εφαρμογής. Η 
παρακολούθηση έργων αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο οργανισμών όπως 
είναι οι δήμοι. Τρία είναι τα κυριότερα προβλήματα. Το πρώτο είναι ο μεγάλος 
αριθμός των έργων. Το δεύτερο ο μεγάλος αριθμός προσώπων που 
απασχολούνται με το κάθε έργο. Και το τρίτο είναι η παρακολούθηση του κόστους 
υλοποίησης του έργου. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν κυκλοφορήσει πολλά πακέτα 
λογισμικού (π.χ. Project της Microsoft) που κάνουν ακριβώς αυτή την δουλειά. Τα 

πακέτα, όμως αυτά απευθύνονται κυρίως σε εξειδικευμένα πρόσωπα και 
εργασίες (π.χ. παρακολούθηση μεγάλων έργων).

Οι δήμοι έχουν το μειονέκτημα ότι εκτελούν πολλά μικρά και μεγάλα έργα. Τα 
έργα αυτά τα παρακολουθεί η τεχνική διεύθυνση ή τμήμα (αν υπάρχει), ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος και φυσικά ο δήμαρχος. Προκύπτει, επομένως, το 
πρόβλημα του ελέγχου. Ο έλεγχος επιτελείται από 3-4 πρόσωπα και συνεπώς θα 
πρέπει να επικοινωνούν έτσι ώστε να συνοντονίζουν το έργο, να εγκρίνουν 
κονδύλια, να εγκρίνουν ενέργειες, δραστηριότητες και χρονοδιαγράμματα. Το 
γεγονός αυτό σε συνάρτηση με τον μεγάλο αριθμό των έργων και τον φόρτο 
εργασίας των στελεχών του δήμου κάνει πολύ δύσκολη την επιτυχή 
παρακολούθηση τους. Επιπρόσθετα η εγκατάσταση εξειδικευμένων πακέτων 
παρακολούθησης που δεν είναι ομαλά ενταγμένα στην λειτουργία και συμβατά με 
την κουλτούρα του δήμου επιβαρύνει την κατάσταση. Αποτέλεσμα είναι η 
πλημελλής παρακολούθηση.

Η βάση Παρακολούθηση Έργων έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό. Αποτελεί 
έναν ευέλικτο τρόπο σχετικά ολοκληρωμένης παρακολούθησης έργου. 
Προσφέρει παρακολούθηση δραστηριοτήτων, κόστους, χρονοδιαγράμματος, 
χρόνου απασχολουμένων στο έργο, κ.α. Σίγουρα δεν αποτελεί την τέλεια λύση 
στην παρακολούθηση έργων. Παρόλα αυτά όμως διαθέτει μερικά στοιχεία που 
του δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των πακέτων που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως. Τα στοιχεία αυτά είναι: η ευελιξία του (μπορεί να
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επανασχεδιασθεί όποτε χρειασθεί για την κάλυψη αναγκών που θα προκόψουν), 
η ενσωμάτωση του στο σύστημα πληροφόρησης (η αφετηρία της 
παρακολούθηση μπορεί να είναι η σύλληψη της ιδέας, ενώ τα τα εξειδικευμένα 
προγράμματα έχουν σαν αφετηρία παρακολούθησης την έναρξης υλοποίησης 
του έργου), πράγμα που σημαίνει ότι δεν απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση στο 
σύστημα πληροφόρησης (το στοιχείο αυτό ενισχύεται εάν ληφθεί υπόψη η 
αιρετότητα των στελεχών του δήμου), τα δεδομένα (data) έχουν το ίδιο φορμά 

(Format) και επομένως δεν απαιτείται η μετάφραση του για την ένταξη τους στο 

άλλο πρόγραμμα.

Στο Γράφημα 8.29. παρουσιάζεται η ροή λειτουργίας της βάσης Παρακολούθηση 
Έργων. Προσοχή θα πρέπει να δωθεί στην δυνατότητα αποστολή ηλεκτρονικά 
υπομνημάτων όταν και όποτε το θελήσει ο διαχειριστής του έργου.
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Γράφημα 8.29. Η ροή λειτουργίας της βάσης Παρακολούθηση Έργων



8.10.2. Οι φόρμες της βάσης Παρακολούθηση Έργων

Οι φόρμες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την βάση είναι 5.

Η πρώτη φόρμα (Έγγραφο έργου) χρησιμοποιείται για την αρχική εισαγωγή του 

έργου (βλ. Γράφημα 8.30.). Οι υπόλοιπες φόρμες καλούνται μέσα από τις άλλες 

φόρμες (η φόρμα Ανάθεση Δραστηριοτήτων και Ανάθεση Κόστους καλείται μέσα 

από την Έγγραφο έργου, κλπ.). Αυτό που γίνεται εμφανές στις φόρμες αυτές 

είναι αρκετά αυτοματοποιμένες. Η παρουσία μεγάλων αριθμών πλήκτρων το 

επιβεβαιώνει. Για αυτό αν και πολύπλοκες είναι εύκολες στον χειρισμό τους.

Η φόρμα Έγγραφο Έργου έχει όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για την 

συγκράτηση όλων εκείνων των πληροφοριών για την περιγραφή του έργου. Η 

παράσταση της φόρμας που δίνεται παρακάτω διαιρείται σε δύο γραφήματα.
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Γρόφημα 8.30. Η φόρμα Έγγραφο Έργου (α)
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Ετος/Τρίμ. Στόχος: 1997, /

ΠροτερΜιτόβοση Επένβ. (ROI): Lm Εγκριση,Κατάσταση:

Ιο,
Μέση,/ 0.00,

Αρχική Εκτίμηση Ωρών: r 400.00,

Περιγραφή Εργου/Σημειώσεις:

□

Συντάχθηκε από Θέμης Λαζαρ&ης την 13/01/97 στο 1025 ΡΜ 
Ιστορία Δορθϋσε® ν/1 ροσθηκ<ίν.
Αναθεωρήθηκε: Θέμης ΑαζαρΖτης - 14/01/97 1258:14 ΑΜ 
Αναθεωρήθηιε: Θέμης ΛαζαρΖης - 14/01/97 1255:29 ΑΜ 
Αναβεωρήίη<ε Θέμης Λοζαρύ&ης - 14/01/97 12 54:56 ΑΜ 
Ανο8εωρέβη<ε Θέμης ΑαζορΛης - 14/01/97 12 53:23 ΑΜ 
Αναθεωρήθητε Θέμης Ααζαρίδης - 14/01/97 12:49:50 ΑΜ 
Αναθεωρτρη<ε: Θέμης Ααζαρίδης - 14/01/97 12:49:12 ΑΜ
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Γρόφημα 8.30. Η φόρμα Έγγραφο Έργου (β)
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Υπόμνημα
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Διεύ9ΐΛΌη~| | Αποστολή |
Προς:
Αντίγραφο στους: 
Κοινοποίηση στους: 
Αποστολέας:
Ημ/νία:
Θέμα:

"|<ων/νος Ταραμττάνης. θέμης Γ. Ααζαρίδης. Δήμαρχος Καστοριάς, Τσιότρας. ΚονΛ/ος,

θέμης Ααζαρίδης 
14/01/97 02:14:25 ΑΜ

r Η κατάσταση του Έργου # 1 (Δημιουργία Λογισμικού) έχει αλλάξει.,

Προτεραιότητα Παράδοσης: "Κ3νονική,
Παράδοση Αναφοράς: "Βασική,
Απόδειξη Αναφοράς: "Όχι,
Προσωπικές Κατηγορίες:

-ΐΕ ι ι J Π33Ι Β Ι «ΰ1

A Start) OPTiDPMS [ yijLotus Freelanc...) Bf Microsoft Wor... | CD Player-[0... ||J| Lotus Notes... 2:14 AM

Γράφημα 8.31. Η φόρμα Υπόμνημα
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Τίτλος Έργου: Δημιουργία Λογισμικού

Α/Α Δραστηρ.: |.
Περιγραφή Δραστηρ.: Γ J

Ανάθεση στον: 1^1 .
Π ροβλ. Η με'ρες Περάτωσης: οημέρες, 0. ώρες, ο, λεπτά.
Δαπάνη χρόνου στο έργο: 0,00
Ποσοστό Περάτωσης: 0.0%

Προτεραιότητα: ΞΙ Μέση. Κατάσταση: 1θΙ Ξεκίνησε .

Ημ/νία Έναρξης έργου:
1- II;. II ίΓμερα 11 Αύριο j | Δευτ. | 1Τ° ΙΓ^Ί | Πεμ 11 Πεμ. 1

I Δύο Εβδομάδες | | Τρεις Εβδομάδες | | Ένας Μήνας |

Ημ/νία περάτωσης:

ΓΠΠΙ Σ^ρα 11 Αύριο 11 Δευτ. | | Πεμ. || η» . I
I Δύο Εβδομάδες | |· Τρεις Εβδομάδες j \l Ένας Μήνας |

Λεπτομέρειες Έργου:

Ανάθεση Δροστηρ. 1 Προοδ. Χρόνο || Ταχυδρ. ΑναΒεοη | j Anoefucuoc | | Κλείσιμο |

...1—J__ 1.!Βϋ
►Γ*

Start| OPTiDPMS | OLotus Freelanc...| WMicrosoftWor... | 0CD Player-[0... ||ALotus Notes... |Φ0 2:16 AM

Γράφημα 8.32. Η φόρμα Ανάθεση Δραστηριοτήτων

Κόστος Έργου I Απ°βή<ευοη | | Κλείσιμο I
Τίτλος Έργου: Δημουργία Λογισμικού

Περιγραφή Κόστους: ;ι
Ποσό: -

Ανάλυση Κόστους:

□

Ιιίνταξη από Θέμης ΛαζαρίΒηζ την 14)01/97 mo 02 17 AM 
Ιστορία ΑναθΕώ ρησης/Δόρθα>σης:

. J
____ 1__________________________________________________________________________1_______________ 1____ 1_____1 α=α| 5
ii) Start | OPTiDPMS | S Lotus Freelanc...| Β2Γ Microsoft Wor... | (59 CD Player-[0... ||jfc Lotus Notes... |<El® 2:17 AM

Γράφημα 8.33. Η φόρμα Ανάθεση Κόστους
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Γράφημα 8.34. Η φόρμα Χρονομέτρηση

8.10.3. Οι όψεις της βάσης Παρακολούθηση Έργων

Οι όψεις της βάσης αυτής είναι πολλές (18)5. Χωρίζονται σε 5 κατηγορίες: Έργα 

(3), Κατάσταση (2), Πρόσωπα (6), Χρόνος (4), Κόστος (2). Υπάρχει και μία 

ανεξάρτητη κατηγορίας η φόρμα της τιμολόγησης που χρησιμοποιείται για την 

κατανομή του χρόνου που δαπανήθηκε μηνιαία.

8.10.4. Δικαιώματα πρόσβασης και ασφάλεια της βάσης

Η βάση Παρακολούθηση Έργων έχει σαν κύριο σκοπό τον προγραμματισμό και 

την καταγραφή των πεπραγμένων στις συναντήσεις της διοικητικής ομάδας του 

δήμου και συνεπώς η γραμματεία του δήμου και οι δημότες δεν θα έχουν καμμία

5 Ο μεγάλος αριθμός των όψεων είναι απαγορευτικός για την αναφορά και την ανάλυση τους στο 
παρόν κείμενο.
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πρόσβαση στην βάση αυτή. Αντίθετα η διοικητική ομάδα θα έχει πρόσβαση 

επιπέδου συντάκτη. Η πρόσβαση θα μπορεί να περιοριστεί από τον συγγραφέα 

κάθε εγγράφου (έκδοση 4.0) έτσι ώστε το έγγραφο να διαβάζετε από τα 

επιθυμητά μόνο πρόσωπα.

Πρόσωπο Δικαιώματα Πρόσβασης

Δήμαρχος Συντάκτης

Αντιδήμαρχοι Συντάκτης

Σύμβουλοι Συντάκτης

Διευθυντές Δημοτικών Επιχειρήσεων Συντάκτης

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων Αναγνώστης ή Συντάκτης

Γ ραμματείς Καμία Πρόσβαση

Δημότες Καμία Πρόσβαση

Σχεδιαστής Συστήματος Σχεδιαστής

Συντηρητής Συστήματος Διαχειριστής
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8.11. Η βάση Δημοτικό Συμβούλιο

8.11.1. Σκοπός

Η βάση αυτή έχει σαν μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση σύγκλισης των 
συναντήσεων του δημοτικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) αναλαμβάνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα να καλεί τα μέλη 
του Δ.Σ. σε συνάντηση. Η ανάγκη αυτή θα μπορούσε να καλυφθεί και από την 
βάση Συναντήσεις. Η ύπαρξη όμως ιδιατεροτήτων (η μη δυνατότητα συζήτησης 
σχετικά με το πότε και που θα λάβει μέρος η συνάντηση του Δ.Σ.) προβάλλει την 
ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστής βάσης. Την βάση αυτή θα μπορούν να την 
διαβάζουν μόνο μέλη του Δ.Σ και θα μπορεί να την διαχειρίζεται μόνο ο πρόεδρος 
του Δ.Σ.

8.11.2. Η φόρμα της βάσης Δημοτικό Συμβούλιο

Υπάρχει μόνο μία φόρμα (βλ. Γράφημα 8.35.) για την βάση αυτή. Η φόρμα 
συνδέεται με την βάση Συναντήσεις για τον προγραμματισμό της συνάντησης, 
καθώς και πεδία για την εισαγωγή της ατζέντας συζήτησης του Δ.Σ.
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.ιϊ Lotus Notes - Ατζέντα γ·« τα θέματα: Δημιουργία Λογισμικού Εργο-ομάόων USD Ε3

Γράφημα 8.35. Η φόρμα Ατζέντα Δ.Σ.

8.11.3. Οι όψεις της βάσης Δημοτικό Συμβούλιο

Οι όψεις είναι δύο. Η πρώτη καταγράφει τα δημοτικά συμβούλια κατά ημ/νία και 

κατηγορία και η δεύτερη κατά ημ/νία και θέμα.

8.11.4. Δικαιώματα πρόσβασης και ασφάλεια της βάσης

Η βάση Δημοτικό Συμβούλιο έχει σαν κύριο σκοπό τον προγραμματισμό και την 

καταγραφή των πεπραγμένων στο δημοτικό συμβούλιο συνεπώς η γραμματεία 

του δήμου και οι δημότες δεν θα έχουν καμμία πρόσβαση στην βάση αυτή. 

Αντίθετα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ο μόνος που θα έχει 

δικαιώμα πρόσβασης επιπέδου Συντάκτη ενώ τα υπόλοιπα μέλη (ακόμα και ο 

Δήμαρχος) θα έχουν πρόσβαση επιπέδου Αναγνώστη.
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Πρόσωπο Δικαιώματα Πρόσβασης

Δήμαρχος Αναγνώστης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Συντάκτης

Αντιδήμαρχοι Αναγνώστης

Σύμβουλοι Αναγνώστης

Διευθυντές Δημοτικών Επιχειρήσεων Αναγνώστης

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων Αναγνώστης

Γ ραμματείς Καμία Πρόσβαση

Δημότες Καμία Πρόσβαση

Σχεδιαστής Συστήματος Σχεδιαστής

Συντηρητής Συστήματος Διαχειριστής



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

9.1. Η περίπτωση του πλοίου

9.2. Η περίπτωση του προγραμματισμού πολιτιστικής εκδήλωσης



Στο κεφάλαιο αυτό θα παρατεθούν δύο παραδείγματα του πως θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή σε «πραγματικές» συνθήκες. Από την περιγραφή 

τους θα γίνουν εμφανή τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση 

αυτής της τεχνολογίας.

Οι περιπτώσεις θα αναλυθούν σε βήματα.
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9.1. Η περίπτωση του πλοίου

Περιγραφή Βάση

1 Ένας πολίτης χρησιμοποίησε το τερματικό στην είσοδο της 

δημαρχείας για να κοινοποιήσει την ιδέα του για την αγορά 

ενός πλοιαρίου που θα κάνει τον γύρο της λίμνης με σκοπό 

την τουριστική αξιοποίηση της.

Εισαγωγή

2 Ένα στέλεχος του δήμου ελέγχει την βάση και διαβάζει το 

έγγραφο που συνέταξε ο πολίτης. Το βρίσκει ενδιαφέρον και 

στέλνει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το μήνυμα 

«Βρίσκω την πρόταση αυτή πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα 

να συζητηθεί για το εάν είναι βιώσιμη.» σε άλλους 

συναδέλφους του επισυνάπτοντας το έγγραφο.

Τηλεφωνικά

Μηνύματα

3 Τα στελέχη του δήμου ξεκινούν μια συζήτηση για τις 

προϋποθέσεις και τις δυνατότητες βιωσιμότητας της 

συγκεκριμένης πρότασης

Εισαγωγή

4 Το στέλεχος του δήμου ελέγχει την βάση και διαβάζει τα 

έγγραφα που συνέταξε τα υπόλοιπα στελέχη. Αξιολογεί τις 

ιδέες και τις προτάσεις που έχουν καταγραφεί. Τις βρίσκει 

ενδιαφέρουσες και στέλνει μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου το μήνυμα «Βρίσκω την πρόταση αυτή πολύ 

ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να.κανονιστεί μια συνάντηση για να 

συζητηθούν αναλυτικά οι πιθανότητες υλοποίησης της» σε

Τηλεφωνικά

Μηνύματα
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άλλους συναδέλφους του επισυνάπτοντας το έγγραφο.

5 Το στέλεχος κανονίζει μία συνάντηση. Ενημερώνει τους 

σχετικούς με το θέμα συναδέλφους του για το που και πότε 

θα γίνει η συνάντηση. Ελέγχει την διαθεσιμότητα της 

αίθουσας που προτείνει καθώς και αυτή των συναδέλφων 

του. Λαμβάνει τις επιβεβαιώσεις ότι οι συνάδελφοι του θα 

παρευρεθούν.

Συναντήσεις

6 Η συνάντηση λαβάνει μέρος τον προκαθορισμένο χρόνο και 

στον προκαθορισμένο χώρο. Κατά την συνάντηση οι 

παρευρισκόμενοι ανατρέχουν στην βάση Βιβλιοθήκη 

Εγγράφων για την αναζήτηση πληροφοριών (νομικές, κ.α.)

Βιβλιοθήκη

Εγγράφων

7 Το στέλεχος αναλαμβάνει την συγγραφή των πρακτικών. 

Στέλνει ένα αντίτυπο στους παρευρισκόμενους στον 

Δήμαρχο, και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συναντή

σεων

8 0 πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνεται από τα 

πρακτικά και στην συνέχεια αποφασίζει το θέμα να συζητηθεί 

και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

9 0 πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) κανονίζει την 

συνάντηση του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ενημερώνει τα μέλη του για την πορεία του θέματος και 

επισυνάπτει όλα τα σχετικά έγγραφα.

Δημοτικό

Συμβούλιο,

Συναντήσεις

10 Ο πρόεδρο του Δ.Σ. ενημερώνει την βάση πρακτικών 

συναντήσεων. Η πρόταση για την αγορά του πλοίου έγινε 

δεκτή. Αποφασίστηκε το θέμα να ανατεθεί στο στέλεχος X.

Συναντή

σεων

11 Το στέλεχος X ενημερώνεται μέσω ενός μηνύματος για την 

απόφαση να του ανατεθεί το θέμα.

Τηλεφωνικά 

Μηνύματα - 

Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο
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12 0 X συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 

προχωρά στην οργάνωση του έργου υλοποίησης της 

πρότασης. Ξεκινά με την σύνταξη ενός εγγράφου έργου της 

βάσης παρακολούθησης έργου.

Παρακολ.

Έργων

13 0 X στέλνει το υπόμνημα στους προϊσταμένους του, 

επισυνάπτοντας το Έγγραφο Έργου για έγκριση.

Παρακολ.

Έργων

14 0 X αναθέτει δραστηριότητες (π.χ. ανάθεση μελέτης, 

διενέργεια διαγωνισμού, κλπ.) στους συναδέλφους του και 

προσδιορίζει τα κόστη.

Παρακολ.

Έργων

15 Το κάθε στέλεχος προσδιορίζει τον χρόνο που απασχολήθηκε 

για την διεκπεραίωση των όσων του έχουν ανατεθεί.

Παρακολ.

Έργων

16 0 X παρακολουθεί την πορεία περάτωσης του έργου. Όταν 

όλες οι δραστηριότητες περατωθούν «ανοίγει» ξανά το 

Έγγραφο Έργου και τροποποιεί το πεδίο κατάσταση σε 

Περατωμένο.

Παρακολ.

Έργων

17 Στέλνει μήνυμα στους προϊσταμένους για την αναγγελία της 

περάτωσης του έργου.

Ηλεκτρονικό

Ταχυδρομείο
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9.2. Η περίπτωση του προγραμματισμού πολιτιστικής εκδήλωσης

Περιγραφή Βάση

1 Ένας πολίτης χρησιμοποίησε το τερματικό στην είσοδο της 

δημαρχείας για να κοινοποιήσει την ιδέα του για τον 

προγραμματισμό μιας πολιτιστικής εκδήλωσης.

Εισαγωγή

2 Ένα στέλεχος του δήμου ελέγχει την βάση και διαβάζει το 

έγγραφο που συνέταξε ο πολίτης. Το βρίσκει ενδιαφέρον και 

στέλνει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το μήνυμα 

«Βρίσκω την πρόταση αυτή πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα 

να συζητηθεί για το εάν είναι βιώσιμη.» σε άλλους 

συναδέλφους του επισυνάπτοντας το έγγραφο.

Ηλεκτρονικό

Ταχυδρομείο

3 Το στέλεχος κανονίζει μία συνάντηση. Ενημερώνει τους 

σχετικούς με το θέμα συναδέλφους του για το που και πότε 

θα γίνει η συνάντηση. Ελέγχει την διαθεσιμότητα της 

αίθουσας που προτείνει καθώς και αυτή των συναδέλφων 

του. Λαμβάνει τις επιβεβαιώσεις ότι οι συνάδελφοι του θα 

παρευρεθούν. Ανατίθεται σε συγκεκριμένο στέλεχος 

(στέλεχος X) η οργάνωση της εκδήλωσης.

Συναντήσεις

4 Η συνάντηση λαμβάνει μέρος τον προκαθορισμένο χρόνο και 

στον προκαθορισμένο χώρο. Κατά την συνάντηση οι 

παρευρισκόμενοι ανατρέχουν στην βάση Εκδηλώσεις για 

προηγούμενες σχετικές με το δυγκεκριμένο θέμα εκδηλώσεις.

Εκδηλώσεις

5 Το στέλεχος αναλαμβάνει την συγγραφή των πρακτικών. 

Στέλνει ένα αντίτυπο στους παρευρισκόμενους στον 

Δήμαρχο, και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συναντή

σεων

6 Το στέλεχος X ενημερώνεται μέσω ενός μηνύματος για την 

απόφαση να του ανατεθεί το θέμα.

Τηλεφωνικά 

Μηνύματα -
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Ηλεκτρονικό

Ταχυδρομείο

7 0 X συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 

προχωρά στην οργάνωση της εκδήλωσης. Ξεκινά με την 

σύνταξη ενός εγγράφου έργου της βάσης παρακολούθησης 

έργου.

Παρακολ.

Έργων

8 0 X στέλνει το υπόμνημα στους προϊσταμένους του, 

επισυνάπτοντας το Έγγραφο Έργου για έγκριση.

Παρακολ.

Έργων
\

9 0 X αναθέτει δραστηριότητες (π.χ. ανάθεση μελέτης, 

διενέργεια διαγωνισμού, κλπ.) στους συναδέλφους του και 

προσδιορίζει τα κόστη.

Παρακολ.

Έργων

10 Το κάθε στέλεχος προσδιορίζει τον χρόνο που απασχολήθηκε 

για την διεκπεραίωση των όσων του έχουν ανατεθεί.

Παρακολ.

Έργων

11 Ενημερώνεται η βάση Εκδηλώσεις από την γραμματεία για 

την ώρα και τον τόπο της εκδήλωσης

Εκδηλώσεις



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ,

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

10.1. Υπηρεσίες/τμήματα ή επιχειρήσεις του δήμου

10.2. Κιόσκια πληροφοριών
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Η εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί υποστηρίζει μόνο την μικρή ομάδα της 
ανώτατης διοίκησης του δήμου. Η εφαρμογή θα μπορούσε να επεκταθεί για την 
κάλυψη και των άλλων αναγκών του δήμου.

10.1. Υπηρεσίες/τμήματα ή επιχειρήσεις του δήμου

Θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθεί μια εφαρμογή για κάθε υπηρεσία/τμήμα του 
δήμου. Η εφαρμογή θα καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας και συντονισμού των 
μελών της υπηρεσίας. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών που πιθανό θα 
κρίνονταν απαραίτητη μια τέτοια επέκταση είναι η τεχνική υπηρεσία και οι 
δημοτικές επιχειρήσεις.

Βέβαια οι εφαρμογές αυτές δεν θα είναι ανεξάρτητες από την αυτή που ήδη 
υπάρχει. Η επέκταση θα επιτευχθεί με την εγκατάσταση ενός νέου διακομιστή 
NOTES στην νέα υπηρεσία και την ανάπτυξη νέων βάσεων που θα εξυπηρετούν 

τις εξειδικευμένες ανάγκες της υπηρεσίας/τμήματος ή επιχείρησης του δήμου. 
Μερικές από τις υπάρχουσες βάσεις θα αντιγραφούν στους άλλους διακομιστές. 
Οι κοινές βάσεις θα πρέπει κατά τακτά χρονικά διαστήματα να αντιγράφονται 
μεταξύ τους (replication), έτσι ώστε τα δεδομένα τους να είναι ενημερωμένα. Η 

σύνδεση των εφαρμογών μεταξύ τους φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.
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Γράφημα 10.1. Σύνδεση πολλών διακομιστών

10.2. Κιόσκια πληροφοριών

Είναι η δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των 

δημοτών. Οι εφαρμογές αυτές ενισχύουν την επικοινωνία των δημοτών με τους 

διοικητές του δήμου και αντίστροφα. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών θα 

μπορούσαν να είναι:

• πληροφορίες για τις υπηρεσίες του δήμου (υπηρεσίες, αρμόδια πρόσωπα, 

κλπ.)

• πληροφορίες για τις δραστηριότητες του δήμου (πολιτιστικές, έργα υποδομής, 

κλπ.)
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• πληροφορίες για τον δήμο (ιστορικά στοιχεία, κτίρια, κέντρα διασκέδασης, 
κλπ.)

• αναζήτηση πληροφοριών από την βιβλιοθήκη εγγράφων

• αποστολή αιτήσεων ηλεκτρονικά (αίτηση για παροχή πιστοποιητικών, κ.α.)

• παράπονα, προτάσεις.

Σταθμοί πρόσβασης σε αυτές τις εφαρμογές μπορούν να τοποθετηθούν σε 
στρατηγικά σημεία της πόλης (σταθμούς τρένων, πλατείες, κλπ.). Οι σταθμοί 
μπορούν να προγραμματισθούν να αντιγράφουν τα έγγραφα σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Πρόσβαση μπορεί να έχουν οι δημότες και μέσω του INTERNET. Με 

την χρήση INTERNOTES μπορούν οι βάσεις να προβληθούν στο W.W.W. (ο 

διακομιστής θα γίνει και διακομιστής INTERNET). Συνεπώς όποιος δημότης έχει 

πρόσβαση στο INTERNET θα μπορεί να έχει πρόσβαση και στις εφαρμογές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Το πολλαπλό επιχειρησιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι απαιτεί 
ευέλικτες και απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους λύσεις. Το πρόβλημα 
επιμερίζεται στα επιμέρους:

• Συντονισμός της διοκητικής ομάδας

• Επικοινωνία (μεταξύ των μελών της ομάδας διοίκησης του δήμου, μεταξύ της 
ομάδας διοίκησης του δήμου και των δημοτών)

• Οργανωσιακή μνήμη

Η τεχνολογία του λογισμικού εργο-ομάδων και η μεγάλη ανάπτυξη των δικτύων 
Η/Υ μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τους δήμους στην λειτουργία τους και 
στην λύση των παραπόνων προβλημάτων.

Η δυνατότητα του λογισμικού εργο-ομάδων να διαχειρίζεται έγγραφα και όχι 
εγγραφές είναι το σημείο κλειδί. Στα έγγραφα οι πληροφορίες δεν απαιτείται να 
είναι δομημένες ή συνδεδεμένες σύμφωνα με ένα πρωτόκολο ή μοντέλο. Η 
μέθοδος αυτή προσομειάζει καλύτερα τον ανθρώπινο τρόπο επικοινωνίας και 
αποθήκευσης πληροφοριών. Έτσι οι χρήστες ενός συστήματος βασισμένου στο 
λογισμικό εργο-ομάδων δεν χρειάζεται να τροποποιήσουν τον τρόπο 
επικοινωνίας τους ή τις ακολουθούμενες διαδικασίες.

Το λογισμικό εργο-ομάδων έχει, επομένως, την δυνατότητα να ενσωματώνει- 
προσομειώνει στο σύστημα τις ακολουθούμενες διαδικασίες, το οργανόγραμμα 
του οργανισμού ή της επιχείρησης.

Οι παραπάνω δυνατότητες κάνουν το λογισμικό εργο-ομάδων ιδανικό για την 
λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δήμοι. Παράλληλα, όμως 
ανακύπτουν τα προβλήματα του κόστους συντήρησης του συστήματος και 
εκπαίδευσης των χρηστών.

Η ανάπτυξη του συστήματος των 8 βάσεων για τους δήμους αποτελεί την αρχή. 

Οι 8 βάσεις θα βοηθήσουν αποφασιστκά στην καλή λειτουργία της διοικητικής 
ομάδας μια και όλο το σύστημα «χτίστηκε» με γνώμονα τις ανάγκες της. Τα
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προσδωκόμενα αποτελέσματα, όμως θα είναι διαφορετικά για το κάθε χρήστη 

του συστήματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί δεν γίνεται 

εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων του λογισμικού εργο-ομάδων. Έτσι, δεν 

υπάρχει εφαρμογή συστήματος workflow, ούτε συστηματική προσέγγιση 

διαδικασιών re-engineering.

Ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι θα είναι οι πιο ωφελημένοι, μια και θα είναι σε 

θέση να ελέγχουν την πρόοδο των έργων που εκτελεί ο δήμος, να λαμβάνουν τα 

τηλεφωνικά μηνύματα τους, να προγραμματίζουν συναντήσεις, να επικοινωνούν 

με τους δημότες, όπου και αν βρίσκονται και τέλος να αναζητούν την βιβλιοθήκη 

εγγράφων για πληροφορίες. Η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας και 

συγκέντρωσης πληροφοριών που πλέον γίνεται συστηματικά, οδηγεί στην 

εύρυθμη λειτουργία του δήμου.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ
1. Mintzberg (1986), 

Fundamental Fallacies of 
Strategic Planning.

2. Mike Falkner (1996), How to 
Plan, Develop, and Implement 
Lotus Notes, in Your 
Organization. Jonh Wiley & 
Sons, Inc

3. S. Khoshafian & M. Buckiewitz
(1996), Introduction to 
Groupware, Workflow, and 
Workgroup Computing. John 
Wiley & Sons, Inc.

4. D. Coleman & R. Khanna
(Eds.) (1995), GROUP- 
WARE Technology and 
Applica-tions. Prentice Hall 
PTR.

5. P. Lloyd & R Whitehead (Eds)
(1996), Transforming 
Organizations Through 
GroupWare, Springer.

6. International Technical 
Support Centers (1996), 
Developing Applications with 
Lotus Notes Release 4. IBM.

7. Lotus Corporation (1996), 
Lotus Notus Release 4, Step 
By Step, Lotus Corporation.

8. Εγχειρίδια Χρήσης των Lotus 
Notes (Έκδοση 3.0)

9. Εγχειρίδια Χρήσης των Lotus 
Notes (Έκδοση 4.0)

10. Ε. Marmel (1996), Easy Lotus 
Notes Release 4. Que.

B11.

12. E. Turban (1995), Decision 
Support Systems and Expert

Systems, Prentice Hall 
International Editions.

13. Hunker & Wheelen (1995), 
Strategic Management. 
Addison Wesley. Publishing 
Company.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

14. Ιωάννη Δ. Θεοδώρου 
(1996), Θέματα Οργάνωσης, 
Λειτουργίας και 
Προσωπικού Δήμων, 
Κοινοτήτων και Δημοτικών ή 
Κοινοτικών Επιχειρήσεων, 
Έκδοση Δήμου Καλαμαριάς.

15. Γεωργίου Ε. Χαραμή (1992), 
Γενικές Αρχές Επιστήμης 
των Υπολογιστών.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΦΕΚ

ΑΓΓΛΙΚΗ

1. PC Magazine. August 1995, ρ. 
196-226

2. Tony Pompili, «Notes 4 goes 
from ugly Duckling to Swan», PC 
Magazine. March 1996, p. 39-41.

3. Jim Seymour, «The persistence 
of Information», PC Magazine. 
April 1996, p. 94-96.

4. Leon Erlanger et al., «The Web 
Within», PC Magazine. April 
1996, p. 101-150.

7. Steve Gillmov, RAM, Τεύχος 
92 (Μάιος 1996), «Notes 4.0 
Τώρα και για το WEB», Σελ. 
70.

8. RAM, Τεύχος 91 (Απρίλιος 
1996), »Τορ 10 των κόμβων 
Internet», Σελ. 32

9. ΦΕΚ Α' 231/1995, Προεδρικό 
Διάταγμα 410, «Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1. Computer για Όλους. Τεύχος 146, 

Μαϊος 1996, «Intranet», Σελ. 78- 
97.

2. RAM, Τεύχος 90 (Μάρτιος 1996) 
«Γενηθήτω το Intranet», Σελ. 20- 
21

3. Χρίστος Τόμπρας, RAM, Τεύχος 
99 (Ιανουάριος 1997), «Ξυπνάει 
ο Κοιμώμενος Γίγαντας», Σελ. 70

4. IRAM, Τεύχος 99 (Ιανουάριος 
1997), Σελ. 60

5. Δ. Χριστακόπουλου, Computer 
για όλους, Τεύχος 150 
(Οκτώβριος 1996), »Network 
Computer», Σελ. 184.

6. Νίκος Μακρυμανωλάκης, 
Computer για όλους, Τεύχος 150 
(Οκτώβριος 1996), »lnternet 
Explorer 3.0, Navigator 3.0», Σελ. 
180.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Mainframe
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PC / Client - Server



NETWORK
• CLIENTS SERVERS

Database

APT (Sales System) 
Ad-hoc database 
Spreaashee: 
Wordprocessing 
Graphics
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Groupware
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Σχεσιακό Μοντέλο οργάνωσης βάσης δεδομένων



TT
TT̂

ty
a. Relational

Customer Customer
Number Name

8 Green
10 Brown
30 Black
45 White

Product Product
Number Name

M.1 Nut
S.1 Bolt
T.1 Washer
U.1 Screw

Customer Records Product Records

Customer
Name

Product
Number Quantity | Fields

Green M.1 10 . _
Brown S.1 300' .
Green T.1 70
White S.1 30 > Records
Green S.1 250
Brown T.1 120
Brown U.1 50

j

I

Ir

b. Hierarchical

Product

Name

Quantity

c. Network

Product

Name

Quantity

Green

I ~~T
M.1 S.1 T.1

Jl 1
Nut Bolt Washer

1 !
100 250 70

Green

M.1 S.1 T.1

j "ΊΓ
Nut Bolt Washer

~r ~r IE
100 550 190

Brown
1 I 1

_J_____
T.1 S.1 | u.i

~r ~r

Washer Bolt Screw

1

120 300 50

Brown

U.1

HI
Screw

~T~
50

;
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Άλλα μοντέλα οργάνωσης δεδομένων
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Netscape
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Internet Explorer
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Πλάνο Κόστους Εφαρμογής των LOTUS NOTES



HARDWARE

180.000
Installation, 800# 600
Montly 800 fee @ $100/month 3.600
25 users, 30 minutes
250 days/year @$1,1 20.625

New PCs (50) @ $3,000 
Memory Upgrades (100) @ $200

SOFTWARE

Notes client licenses (100) @ $275 27.500
Notes run-time licenses (400) @ $156 62.000
Notes server licenses (9) @ $275 2.475
Netware 4.x five-user licenses (9) @ $600 5.400
Notes development tools (API for C, Notes ViP) 3.000
Allowanve for additional connectivity software 20.000

TRAINING

Introduction to Notes classes (50) $1.000/class 50.000
Using Notes Mail and applications classes (50) @ $1.000/class 50.000
Creating and changing forms classes (15) @ $1.000/student 15.000
LotusScript and Macros classes (3) @ $2.000/student 6.000
Notes Administration classes (6) @ $2.000/student 12.000
LotusSphere conference/lodping/airfare (2) @ $2.500/attendee 5.000

SUPPORT STAFF

Notes support specialist (hired Jan. 1) @ $40,000 40.000
Notes support specialist (hired July 1) @ $20,000 20.000
Help Desk specialist (hired Jan. 1) @ $30,000 30.000
Help Desk specialist (hired July 1) @ $15,000 15.000
Notes Network administrator (hired Jan. 1) @ $60,000 60.000
Three Notes developers (hired Jan. 1) @ $45,000 135.000

24.825
150.000
20.000

6.250

Servers (9) $20,000 
Phone connections (3)

CONSULTANTS

Consulting fees, 480 hours @ $150/hour

Total Cost of the company implementation for 500 users ($)
Cost per Notes user ($)

381.075

120.375

138.000

300.000

72.000

1.011.450
2.023
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Άλλα Προϊόντα Λογισμικού Εργο-ομάδων



ί Novell GroupWare
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GroupWise's tidv and minimalist appear
ance belies an enormously powertul and 

useful product. Focusing only on the ess
entials of communication, it also includes 
a ‘Shelf, an area for storing important or 

frequently-accessed elements of planning.
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mz
r·? The Mail option includes a ‘small’ mail 

messaae, cutting down the amount of 
cti network traffic as much as possible. Ifs 
£· clear, quick and easy, although it did 
Γν make our testers wonder whether the 
IX Note option was really necessary.
t

Trivia can help a product's usability enor- 
rmously. GroupWise’s mail Notifier includes a "·~ 

disproportionately elaborate tune editor, allow- ; 
' ing you to edit the many existing tunes and "
. even create youown. There’s absolutely no need 
; tor ft but our testers loved It. and their tune- 
v editing successes improved confidence levels ^ 

with the rest of the product.

[■T
t
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Each main option includes at least two 
other options within it. tor maximum flexi

bility and minimum waste. They’re well 
structured and a great productivity boost.
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Novell’s document management 
solution had testers frowning and 

struggling. SoftSolutions imposes a 
‘document profile' box every time a 

new file'is created, and requires that 
all its fields are filled in before work 

can commence. The idea is to main
tain a detailed index, but the user 

requirement is simply too heavy. Not 
even forcing users to comply can 

help here—most simply wanted to 
switch the feature off.

~.Stray buttons and data fields were puz- 
irX- zfing and worrying, fuelling the feeling 
"fr—that documents had come under the 

control of some remote electronic man-, 
ager. The administrative overhead for 

^Tsuch'a simple task was overwhelming/

Looking for a new 
document wasn’t 

easy—options 
w'ere unclear and 
merged obscure 
technical terms 

with more familiar 
ones. Invariably, 
testers failed to 

find not only new 
documents, but the 
ones they’d created 

minutes earlier.
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LinkWorks’s drastically differ
ent interlace works best when 
it’s allowed to run the whole 
show. Although it can run 
under Windows, our testers 
felt that the two philosophies 
would conflict too much to 
allow significant improve
ments in productivity.

The LinkWorks desktop can be con
figured to suit an individual’s taste, 

but all visible objects are located on a 
remote server and can be accessed by 

whoever has the authority to view 
them. This makes security a priority, 

but greatly enhances flexibility and the 
ability to log on from anywhere.

——- ‘.Docunsrt *
-Object Owwi

Cel Senpt 
Database 
Dei*. Sere*

Dfawvig 
Immwfcaia Dwy
Layout
Note
OiQaraef Diary 
Pieter* ebon Graptac 
Ρ*οιβΰ Plan

Select Cancel

Like other compo
nents of LinkWorks, 

the Mail Received 
File is an object 

containing other 
objects. Mail en

velopes have their 
own properties and 

can exist inde
pendently of the 

Received file, and 
the common tool

bar allows users to 
perform the same 

tasks within that 
object as on the 
entire desktop.

A range of editing tools take the pressure off people 
who aren't happy with the graphical interface. Tools 

like Remark and Condition make it possible to be 
precise and detailed about what’s required.

The graphically-oriented workflow management tool 
looked impressive, but turned out to have less flexi
bility than our testers would have liked. Iterations of 
a flow can't be seen clearly, and it's not possible to 

edit the diagram using drag and drop. I

Deadlines and alarms can be set easily, allow
ing the project manager to monitor progress.



[ Lotus Notes 3.30/Organizer 2.0
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One of Notes’s great strengths is its powerful 
threading, allowing you to continue several com

plex and highly structured discussions without 
losing track. The layout reflects the progress of 
the discussion and It’s possible to include links 

back to the original document for easy reference.
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11*14*5 APml 
11/04*5 APml
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■The toolbars and general look of Notes and Orga
nizer have some similarities, but not as many as “ 

..-you’d expectJrom two products belonging to the . 
- same company. It’s Notes that needs to catch up, 
'■tut as our testers pointed out, this could compro- 
rmise Its immense flexibility tor those who design - 
'their own databases:Λr.ri·Λ^·;·.^Γ^;.:"il^*'^··’*'·^ —·

Γ · ίη· τ**·v
?' Once a meeting is booked, the details are displayed 
k: --instantly for all participants. People, resources and 
*,·■. v locations can be clearly seen, although our testers;;
- ..balked a little at having to ’invite' an overhead 

? projector to the meeting.

11/04/95 1901

11*14*5 18 ?« 
11/04*5 U 30

11*14/95 18 30

11*14*5 1901
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Organizer’s interface is far more detailed and 
complex than Notes's. reflecting its greater 
maturity and more highly focused functionality. 
Despite this, Organizer retains very high levels 
of usability, and rarely presented information 
that was unnecessary or unhelpful.
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: BeyondMail 2.0 for MHS Professional Edition

BeyondMail is one of the strongest 
email products currently available, 

offering a powerlul and configurable 
interface and an effective management 
system based on Rules. Testers found 

it highly usable, clear and effective.

The Routing Slip tool was felt to be 
rather rigid by our testers, whose task 

was to run a protect. Such rigidity is 
one ol the Routing Slip's great 

strengths, however, since it's not really 
- a protect-management tool, but a 
means of achieving sequential tasks 

that require formal approval.

r— Not merely mail,* 
BeyondMail can.,

* j^····■ be tailored to- 
offer a range οΓ 

~ other services.
. „ Set up property, 

it’s able to tackle - 
most corporate :_

’ communication'” J.
; needs with ease.

.'Retraction' enables the ‘owner1 of a 
- routing slip to cancel it at any moment.- 
If a recipient has received a slip, but not 
yet carried out their task, then it can 
still be cancelled. Tasks that have been 
completed disappear from the recipi
ent's desktop altogether—logically in 
keeping with the product, but a worry 
to testers, who feared that important 
information was being lost.

________  1 Routing Slip Retraction

Please confirm request to retract 
Routing Slip for recipients who have 
not yet acted on it

Retract Cancel 1
J
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A user requested to attend a meeting 
receives notification, which takes them 
directly into TeamCalendar. What it doesn't 
do is take them to the date of the requested 
meeting, so this has to be memorised from 
the notification. Different colours are used 
to indicate the status of meetings and 
participants, and it’s possible to double 
book and cancel one booking later.

A generally strong module. TeamCalendar 
was spattered with odd flaws, particularly 
the Reservations and Requests options in 
the toolbar. Ranked as equal in the inter

face. Reservations is really a minor option", 
of Requests and takes up valuable toolbar 

space. It’s also immensely contusing for 
people booking a meeting;-

Good and detailed information about:' 
... appointments is available to users, mak-. 
i- ing it easy to decide and respond. Few., 

v errors occurred during this test period.-*

The strangely named Case Plan Editor is - - 
curiously at odds with TeamWAREOffice’s 
core modules, and uses terminology that - 
baffles and confuses. It’s undoubtedly.‘ 
powerful, and has its own curious logic,'r 
but too much is concealed by odd terms.
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There’s no intuitive guide to the distinc
tion between Cases. Steps and Activities, 
and the dialog boxes for each are no help. 
The listing of Step Activity 'Name' and 
'Application' meant nothing to our testers, 
and each level served only to confuse 
more. With time and training there's 
clearly potential here, but it's overkill for 
everyday office task management.

It's unclear from the layout what a ‘Deci
sion’ is in this context—what should it be 
about and who makes it? Does it imply 
branching or is it simply an administrative 
feature? Some simple parameters would 
go a long way to making this a useful tool.
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