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ΜΕΡΟΣ Α’ 

1.Σύνοψη 

 

Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει 

την συµβολή της χρήσης της Πληροφοριακής Τεχνολογίας (Information 

Technology-ΙΤ) στην εκπλήρωση του ρόλου του χρηµατοοικονοµικού µάνατζερ 

ως στρατηγικού επιχειρηµατικού εταίρου, και στην χρηµατοοικονοµική 

λειτουργία γενικότερα. Αρχικά, παρουσιάζεται ο σύγχρονος και προηγµένος 

ρόλος του οικονοµικού διευθυντή στα πλαίσια του σηµερινού ανταγωνιστικού 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Η αποτελεσµατική λειτουργία καθώς επίσης 

και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Εποχή της Πληροφορίας την οποία 

διανύουµε, απαιτεί από τους χρηµατοοικονοµικούς µάνατζερ την ανάπτυξη 

ικανοτήτων διαχείρισης και υποστήριξης των νεότερων τεχνολογιών 

πληροφόρησης, διαχείρισης και σωστής εκµετάλλευσης του τεράστιου όγκου 

δεδοµένων, χρηµατοοικονοµικών και µη, και δηµιουργίας επιχειρηµατικής 

ευφυΐας µέσω των νέων δυνατοτήτων που προσφέρονται. Ακολούθως, 

αναλύονται τα οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν οι επιχειρήσεις από την 

εφαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων. Ο τρόπος µε τον οποίο η χρήση 

χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων συµβάλλει 

στην δηµιουργία οικονοµικής αξίας για την επιχείρηση, βοηθά τους 

χρηµατοοικονοµικούς µάνατζερ να λαµβάνουν καλύτερες αποφάσεις και 

βελτιώνουν την εκτέλεση των επιχειρηµατικών διεργασιών. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται η υιοθέτηση της µηχανογράφησης και των Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων (ERP) στην χρηµατοοικονοµική 

λειτουργία. Γίνεται κατανοητό πώς συµβάλουν στην οργάνωση, τον 

εκσυγχρονισµό και την αποδοτικότερη διαχείριση των επιχειρήσεων γενικά και 

της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας ειδικότερα, στα πλαίσια του αυξανόµενου 

ανταγωνισµού και του συνεχώς µεταβαλλόµενου επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, παρατίθεται µια σύντοµη περιγραφή και οι 

γενικές χρήσεις των Κέντρων Παροχής Κοινών Υπηρεσιών (Shared Service 

Centers). Η συµβολή τους στην χρηµατοοικονοµική λειτουργία και οι ευκαιρίες 

και οι προκλήσεις από την συγκέντρωση και την παροχή υπηρεσιών από µια 

ξεχωριστή και κοινή επιχειρηµατική µονάδα. Τέλος, παρουσιάζονται τα οφέλη 
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και οι δυνατότητες της χρήσης της ∆ιαδικτυακής Τεχνολογίας στην 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία και πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι 

επιχειρήσεις που επιθυµούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την 

κερδοφορία τους στην νέα ψηφιακή οικονοµία. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to present and analyze the contribution of the use 

of Information Technology (IT) in the accomplishment of the role of financial 

manager as a strategic business partner and the financial operation in general. 

Initially, the modern and advanced role of CFO within today’s competitive 

business environment is presented. The effective operation as well as the 

business development in the current Information age, requires the 

development of abilities such as management and support of the newer 

information technology, management and utilization of the huge –financial or 

not- database, and creation of business intelligence using the available 

possibilities. Furthermore, the business benefits obtained by using information 

systems are analyzed. The way that the use of financial and accounting 

information systems contributes to the business economic value creation, 

assists financial managers on making better decisions and improves the 

performance of business processes. In addition, the application of 

computerization and Enterprise Resource Planning (ERP) Systems to the 

financial function is indicated. It is easy to understand the way they contribute 

to the planning, streamline and more efficient management of enterprises in 

general and of financial function in particular, through the increasing 

competition and ever-changing business environment. Moreover, a brief 

description and the general use of Shared Service Centers are presented. 

Their contribution to the financial function and the opportunities and challenges 

that follow the service gathering and providing coming from a separate and 

common business unit. Finally, the benefits and possibilities of using Internet 

technology on financial function and how businesses, that wish to improve 

their competitiveness and profitability in the new digital economy, should 

operate, is also presented. 
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

Κεφάλαιο 1ο:  Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής ως Στρατηγικός 

Επιχειρηµατικός Εταίρος και η Χρήση της Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας. 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Στο πλαίσιο της σηµερινής παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, η σύγχρονη 

επιχείρηση καλείται να προσαρµοστεί άµεσα στο συνεχώς µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον, επιδεικνύοντας ικανότητες επίτευξης υψηλού βαθµού 

αποτελεσµατικότητας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο ισχυρός ανταγωνισµός 

δίνουν την δυνατότητα, αλλά παράλληλα πιέζουν τις επιχειρήσεις να 

ενισχύσουν τα δυνατά τους σηµεία και να δηµιουργήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Έτσι, είναι απαραίτητο να προσαρµόζουν την στρατηγική τους 

µέσα από µία συνεχή διαδικασία ελέγχου, µάθησης και καινοτοµίας, που θα 

τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.  

Ο οικονοµικός διευθυντής (chief financial officer - CFO), ως υπεύθυνος 

της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας της επιχείρησης, βρίσκεται σχεδόν πάντα 

στην κορυφή της ιεραρχικής πυραµίδας της, ανάµεσα σε άλλα ηγετικά 

στελέχη. Στην σηµερινή εποχή, την εποχή της παγκοσµιοποίησης, το 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος του επιχειρηµατικού κόσµου είναι στραµµένο 

στην επίδοση των οικονοµικών διευθυντών, ως υπεύθυνων ενός σηµαντικού 

τµήµατος της επιχείρησης και στο επίπεδο κινδύνου που συµβουλεύουν τις 

επιχειρήσεις τους ότι πρέπει να αναλάβουν και γενικότερα στον ρόλο που 

µπορούν να διαδραµατίσουν προκειµένου να συµβάλλουν στην µακροχρόνια 

επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης.  

Ο ρόλος του οικονοµικού διευθυντή στην σηµερινή σύγχρονη 

επιχείρηση είναι πολύ σηµαντικός για πολλούς λόγους. Αρχικά, η λειτουργία 

της οικονοµικής διοίκησης µπορεί να επηρεαστεί από ένα πλέγµα 

προβληµάτων που δηµιουργεί η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. Ακόµα, το 

οικονοµικό περιβάλλον των επιχειρήσεων διαµορφώνεται από διάφορες 

θεσµικές παρεµβάσεις, όπως για παράδειγµα η φορολογική και η εµπορική 
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νοµοθεσία. Τέλος, η κύρια αποστολή του οικονοµικού διευθυντή είναι η 

παρακολούθηση και η καθοδήγηση των ενεργειών όλων των υπόλοιπων 

τµηµάτων, µε σκοπό την επίτευξη κερδοφορίας, την µεγιστοποίηση της αξίας 

της επιχείρησης και κατά συνέπεια την διασφάλιση της βιωσιµότητας της. Το 

προφίλ του σηµερινού οικονοµικού µάνατζερ υπαγορεύεται από την δυναµική 

των εξελίξεων και των ταχύρυθµων µεταβολών στο οικονοµικό περιβάλλον.  

 

1.2 Ο Σύγχρονος Ρόλος Του Οικονοµικού ∆ιευθυντή  

 

1.2.1  Ο Προηγµένος Ρόλος Του Οικονοµικού ∆ιευθυντή Στην 

∆ιοίκηση IT 

 

Ο ρόλος των γενικών οικονοµικών διευθυντών έχει αποτελέσει 

αξιοσηµείωτο θέµα συλλογισµού τα τελευταία χρόνια. Πολλοί σχολιαστές 

πιστεύουν πως αυτοί που έχουν τις ικανότητες ενός καλού οικονοµικού 

διευθυντή, είναι εφοδιασµένοι να καθοδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους και να 

αντιµετωπίσουν στρατηγικές προκλήσεις χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης στα 

πλαίσια της παγκόσµιας οικονοµίας. Το έργο τους θα πρέπει να αντανακλά 

την ευρύτερη φύση και πολυπλοκότητα των κινδύνων που αντιµετωπίζουν 

πλέον οι περισσότερες επιχειρήσεις.  

Οι προκλήσεις που δηµιουργήθηκαν από την ραγδαία εξάπλωση της 

ηλεκτρονικής επιχείρησης σίγουρα δεν είναι εύκολο να αγνοηθούν. Η 

ηλεκτρονική επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να σχηµατίσει ξανά τις ροές 

πληροφοριών και ακόµα σηµαντικότερα να τροφοδοτήσει σχέσεις. Μία 

πρόσφατη έρευνα του ∆ιεθνούς Οργανισµού ∆εδοµένων (IDC) σηµειώνει πως 

οι µεγάλες εταιρίες αυξάνουν σηµαντικά τις επενδύσεις στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο ελπίζοντας να δηµιουργήσουν on-line έσοδα και συναλλαγές 

επιχείρησης προς επιχείρηση (B2B). Παρά τη συνεχόµενη επιβράδυνση της 

οικονοµίας, οι προσδοκίες για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων 

παραµένουν θετικές. 

Η ενσωµάτωση της κουλτούρας και των διαδικασιών της ηλεκτρονικής 

επιχείρησης ως µέτρα για την µείωση του κόστους, βελτίωσης της 

παραγωγικότητας, των εσόδων και της ανταγωνιστικότητας, θεωρείται πλέον 
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αναγκαία για πολλές επιχειρήσεις. Η εµφάνιση της οικονοµίας της γνώσης και 

η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επιχείρησης αποτελούν πρόκληση για τον ρόλο 

του οικονοµικού διευθυντή αλλά και την χρηµατοοικονοµική λειτουργία ως 

σύνολο, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο πώς ακριβώς θα επηρεαστούν. Μία σκέψη 

είναι πως οι οικονοµικοί διευθυντές είναι πιθανό να εµπλακούν περισσότερο, 

χωρίς στην πραγµατικότητα να αναλαµβάνουν την ηγεσία στον σχεδιασµό και 

την υλοποίηση των στρατηγικών της ηλεκτρονικής επιχείρησης. Μία 

εναλλακτική άποψη είναι πως η λογιστική ως επάγγελµα υποβαθµίζεται µε 

επακόλουθο την εξασθένιση του ρόλου και του υψηλού κύρους των 

οικονοµικών διευθυντών.  

Παρακάτω ακολουθούν οι απόψεις που εξέφρασαν ειδικοί, σχετικά µε 

το τι µπορεί να επιφυλάσσει το µέλλον για τα χρηµατοοικονοµικά στελέχη. Ο 

ρόλος του οικονοµικού διευθυντή θα συνεχίσει να εξελίσσεται, µε περισσότερη 

έµφαση στα στρατηγικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει η επιχείρηση και µε την 

απαίτηση να αποτελούν µαζί µε τον CEO λειτουργικά στελέχη. Η πρόβλεψη 

συνεισφοράς προστιθέµενης αξίας από τον οικονοµικό διευθυντή στην 

ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απόδοση της επιχείρησης γίνεται 

πραγµατικότητα µε γρηγορότερους ρυθµούς. Η διαχείριση και η διορατική 

ανάλυση καθώς και η ερµηνεία των πληροφοριών είναι θεµελιώδους 

σηµασίας για την χρηµατοοικονοµική λειτουργία του µέλλοντος (Charles H. 

Noski, Financial Executive, December 2006).  

Η δουλειά του οικονοµικού διευθυντή δεν ήταν εύκολη κατά το 

παρελθόν και γίνεται όλο και δυσκολότερη και πιο σηµαντική. ∆ίνεται όλο και 

µεγαλύτερη προσοχή στον ρόλο του λόγω κάποιων βασικών τάσεων όπως η 

επίµονη πρόοδος της τεχνολογίας και η παγκοσµιοποίηση. Η τεχνολογία κάνει 

την παγκοσµιοποίηση εφικτή και η παγκοσµιοποίηση την τεχνολογία πιο 

πολύτιµη, κι έτσι γίνεται κατανοητό πως αυτές οι δύο τάσεις 

αλληλοενισχύονται. Στο άµεσο µέλλον αυτές οι δύο τάσεις θα αποτελέσουν 

κύριες επιρροές σε όλες τις επιχειρηµατικές λειτουργίες, 

συµπεριλαµβανοµένης και της χρηµατοοικονοµικής. Συγκεκριµένα, ένα 

παράδειγµα του αποτελέσµατος της προόδου της τεχνολογίας και της 

παγκοσµιοποίησης είναι πως οι οικονοµικοί διευθυντές είναι πιθανό να δουν 

αυξηµένο µέγεθος άυλων περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισµούς. Έτσι 
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θα πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες αποδοτικής διαχείρισης αυτών των 

στοιχείων (Raj Aggarwal, Financial Executive, December 2006). 

Ο χρηµατοοικονοµικός µάνατζερ πάντα είχε την βασική ευθύνη του 

χρηµατοοικονοµικού απολογισµού και της εγκατάστασης και διατήρησης 

συστηµάτων εσωτερικών ελέγχων. Αυτές οι αρµοδιότητες πάντα θα 

υπάρχουν, αλλά καθώς θα αποτελεί µέλος της οµάδας των στελεχών 

καθοδήγησης, ο ρόλος του θα εξαπλωθεί σε αυτόν του έµπιστου 

χρηµατοοικονοµικού συµβούλου ο οποίος θα είναι ο διαχειριστής του 

κινδύνου για την επιχείρηση και αυτός που θα αλληλεπιδρά µε τις διάφορες 

µονάδες παρακολούθησης κινδύνου του οργανισµού. Αυτός ο διευρυµένος 

ρόλος του οικονοµικού διευθυντή απαιτεί ικανότητες πέρα από την τεχνική της 

λογιστικής. Θα αναµένεται από αυτούς να έχουν ένα σύνολο ικανοτήτων που 

θα τους επιτρέπει να αναγνωρίσουν, να αποτιµήσουν και να παρακολουθούν 

τους κινδύνους. Θα χρειαστούν ικανότητες επίλυσης προβληµάτων, 

επικοινωνιακές και ικανότητες διαχείρισης του προσωπικού (Ronald O. Reed, 

Financial Executive, December 2006). 

Σήµερα, ο οικονοµικός διευθυντής καλείται να αναπτύξει και να 

εφαρµόσει ένα αποτελεσµατικό εργαλείο εσωτερικού ελέγχου που να 

εφάπτεται µε τις απαιτήσεις των εταιριών. Αυτό βέβαια µπορεί να επιτευχθεί 

σε συνδυασµό µε την κατάλληλη Πληροφοριακή Τεχνολογία (Information 

Technology –IT) και το κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστηµα. Το πληροφοριακό 

σύστηµα που θα κληθεί να επιλέξει ο χρηµατοοικονοµικός µάνατζερ πρέπει να 

εξυπηρετεί αρχικά τις διαδικασίες, τους στόχους και τις επιθυµίες της 

επιχείρησης και στη συνέχεια τις σκέψεις του αρµόδιου στελέχους. Επίσης 

κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει έλεγχος σε όλα τα τµήµατα καθώς και γύρω 

από το ίδιο το πληροφοριακό σύστηµα.  

Η ανάγκη για την εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος ξεκινά από το 

γεγονός ότι το περιεχόµενο και τα απαραίτητα αποτελέσµατα διαφέρουν σε 

σχέση µε το παρελθόν, µε τις ανάγκες που είχαν οι επιχειρήσεις πριν µερικά 

χρόνια και µε τις αρµοδιότητες του οικονοµικού διευθυντή. Για να µπορέσουµε 

να καθορίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργήσει ο εσωτερικός 

έλεγχος, θα καθορίσουµε ορισµένες αρχές (Barkley J. & Benson B., Financial 

Executive, November 2006): 
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• 1η Αρχή. ∆ιαφάνεια και κατανόηση του κόστους της τεχνολογίας 

πληροφόρησης, ώστε να υπάρχει πλήρης ενηµέρωση και να 

υπολογίζεται η δαπάνη από την επιχείρηση.  

• 2η Αρχή. Να υπάρχουν αποτελέσµατα και όχι µόνο κόστη. Ο 

εσωτερικός έλεγχος απαιτεί τα έξοδα που πραγµατοποιούνται να 

βασίζονται σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα.  

• 3η Αρχή. Κάλυψη κόστους βάσει προτεραιοτήτων που θέτει η 

επιχείρηση αλλά και δυνητικών αποτελεσµάτων από την εφαρµογή 

της επένδυσης. 

• 4η Αρχή. Ανάµειξη της διοίκησης. Πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό 

θέµα γιατί απαιτείται να κοστολογηθεί η εσωτερική διαχείριση και τα 

αποτελέσµατά της.  

• 5η Αρχή. ∆ιαδικασία και όχι λειτουργία. Όλες οι παραπάνω αρχές 

πρέπει να στηρίζονται σε υποτυπώδεις διαδικασίες της επιχείρησης.  

 

Για να εφαρµοστούν οι παραπάνω αρχές θα πρέπει να συνεργαστούν γι’ 

αυτό το project ο οικονοµικός διευθυντής µε τον αρµόδιο των πληροφοριακών 

συστηµάτων (CIO). Ο οικονοµικός διευθυντής καλείται να αντιµετωπίσει 

πολλά προβλήµατα από την εφαρµογή ενός  συστήµατος πληροφοριακής 

τεχνολογίας. Καταρχήν πολλές εταιρίες δεν έχουν πλήρη διαφάνεια κόστους 

σε διάφορα ζητήµατα όπως για παράδειγµα στη µισθοδοσία. Μπορεί πολύ 

απλά να µη συνδέουν τον µισθό µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Έτσι, 

εξαρχής δεν µπορούν να εφαρµοστούν ορισµένες βασικές αρχές.  

Τα βήµατα που θα ακολουθηθούν θα βασιστούν στις παραπάνω αρχές 

και θα εφαρµοστούν αρχικά στις διαδικασίες που είναι από τη φύση τους 

µηχανογραφικές. Στη συνέχεια, µετά το πέρας αυτής της φάσης, µπορεί να 

γίνει η εφαρµογή και στις υπόλοιπες διαδικασίες της επιχείρησης. Έτσι, η 

επιχείρηση θα είναι σε θέση να αξιοποιεί αποτελεσµατικά τα κεφάλαιά της. Ο 

οικονοµικός διευθυντής παίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο καθώς συνδέει την 

εξέλιξη της επιχείρησης µε τα οικονοµικά της αποτελέσµατα, επιλέγει την 

καλύτερη επένδυση και προηγείται του ανταγωνισµού που δεν θα υιοθετήσει 

τέτοια διαχείριση πόρων. 
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1.2.2  Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Ως Αρχιτέκτονας Της 

Επιχείρησης 

 

Η πληροφοριακή τεχνολογία και η πρόοδος των συστηµάτων έδωσαν 

στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιτύχουν στόχους παγκοσµιοποίησης, να 

δηµιουργήσουν νέες συµµαχίες και να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων δηµιουργώντας έτσι το πιο εύρωστο οικονοµικό κλίµα στην 

ιστορία. Η εποχή της πληροφορίας καλεί την χρηµατοοικονοµική λειτουργία 

και τους οικονοµικούς διευθυντές να παίξουν έναν καινούριο ρόλο, αυτόν του 

αρχιτέκτονα της επιχείρησης (Mark J. Morgan, Strategic Finance, August 

2001).  

Ο ρόλος του αρχιτέκτονα απαιτεί από την χρηµατοοικονοµική 

λειτουργία να αποτελέσει τον υπέρµαχο της αλλαγής, την συνείδηση της 

επιχείρησης και την αντιστάθµιση του κυνισµού µεταξύ των διαφόρων 

επιπέδων διαχείρισης. Για να µπορέσουν οι οικονοµικοί διευθυντές να 

λειτουργήσουν ως αρχιτέκτονας, τρείς γενικές δραστηριότητες του 

οργανισµού, η ανάπτυξη, η παραγωγή και οι πωλήσεις, θα πρέπει να 

οικοδοµηθούν ως ξεχωριστές επιχειρηµατικές µονάδες και να µην είναι 

ενοποιηµένες. Τα συστήµατα ERP, που αποτελούν τα θεµέλια της εποχής της 

πληροφορίας, είναι τα εργαλεία που µπορούν να τα κάνουν όλα δυνατά. 

Παρακάτω παρουσιάζεται πώς µπορεί να βοηθηθεί η επιχείρηση στο να 

συναγωνιστεί µέσα σε αυτό το νέο κλίµα. 

Ο ανταγωνισµός στην εποχή της πληροφορίας απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις να επανεξετάσουν ποιοί  είναι οι παράγοντες που καθοδηγούν 

και προωθούν  τις δραστηριότητες τους. Καθώς η νέα αυτή περίοδος ξεκινάει, 

υπάρχει µεγάλη ανάγκη καθοδήγησης στη διαχείριση ώστε να 

ευθυγραµµιστούν η στρατηγική, η οργάνωση, οι επιχειρηµατικές διαδικασίες  

και οι προτεραιότητες των επενδύσεων για να υπάρξει ανάπτυξη της 

επιχείρησης και επικράτηση της στην αγορά, προσφέροντας στους µετόχους 

αυξηµένη οικονοµική αξία. 

Η νέα χιλιετία δεν αποτέλεσε περίοδο εορτασµού για πολλές 

επιχειρήσεις και τους επενδυτές τους. Για παράδειγµα, οι µέτοχοι της Procter 

and Gamble (P&G) έχασαν σχεδόν το 50% του µεριδίου τους και της 
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κεφαλαιοποίησης της αγοράς τον Ιανουάριο του 2000, όταν η διοίκηση 

παραδέχτηκε πως η πρόβλεψη των κερδών είχε µεγαλοποιηθεί σηµαντικά. 

Ξαφνικά, η εταιρία καταναλωτικών αγαθών µε το µεγαλύτερο κύρος δεν 

µπορούσε πλέον να εγγυηθεί στους επενδυτές της πως η P&G µπορεί να 

διατηρήσει την οικονοµική ανάπτυξη και  να δηµιουργήσει νέα αξία. Η 

ανώτερη διοίκηση βασίστηκε στις καθησυχαστικές υποσχέσεις της Wall Street 

σχετικά µε την ανάπτυξη, µέχρι να βρεθεί µια λύση. Τελικά αποδείχθηκε πως 

η Wall Street είχε άδικο µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί σκάνδαλο. Έτσι οι 

επενδυτές και οι υπάλληλοι ένιωσαν προδοµένοι.  

Η Procter & Gamble αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγµα του τι 

συµβαίνει όταν µία εταιρία λειτουργεί χωρίς ισχυρό έλεγχο και καθοδήγηση, 

ώστε να διατηρήσει µια σταθερή πορεία. Είναι ξεκάθαρο πως η 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία πρέπει να παίξει ένα νέο καθοδηγητικό ρόλο 

στην διοίκηση της επιχείρησης µε σκοπό την επίτευξη των οικονοµικών 

στόχων, ειδικά τώρα στην εποχή της πληροφορίας όπου οι επενδυτές είναι 

πολύ καλά πληροφορηµένοι και µπορούν να αντιδρούν άµεσα και ανοιχτά 

όταν διαισθάνονται διάφορα προβλήµατα. Για να γίνει αυτό, οι παραδοσιακή 

εστίαση στις δραστηριότητες ελέγχου και συµµόρφωσης, θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από στρατηγική, οικονοµική, τακτική και αποδοτικών µέτρων 

καθοδήγηση. Ο οικονοµικός διευθυντής έχει την ευκαιρία να αυξήσει την 

συνεισφορά του στην επιτυχία µιας εταιρίας διαδραµατίζοντας τον ρόλο του 

αρχιτέκτονα της επιχείρησης. 

Αυτό γιατί η χρηµατοοικονοµική λειτουργία έχει το υψηλότερο επίπεδο 

πρόσβασης στις πληροφορίες, την στρατηγική, τους οικονοµικούς σκοπούς 

και τις εσωτερικές δραστηριότητες επεξεργασίας. Τα χρηµατοοικονοµικά 

«µιλάνε» τη γλώσσα των επιχειρήσεων και θα πρέπει να είναι η φωνή της 

οικονοµικής καθοδήγησης και του επηρεασµού γι’ αυτές. Για να αποτελείς τον 

αρχιτέκτονα της επιχείρησης, µια θετική νοοτροπία που παρουσιάζει την 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία ως τον υπέρµαχο της αλλαγής, την συνείδηση 

της επιχείρησης και την αντιστάθµιση του κυνισµού θα πρέπει να πάρει την 

θέση του παθητικού συντηρητισµού. 

Ο Πίνακας 1 που παρουσιάζεται παρακάτω, µας δείχνει µε µια γρήγορη 

µατιά ποιές αρχές θα πρέπει να ακολουθήσει ένας οικονοµικός διευθυντής 

ώστε να διαδραµατίσει τον ρόλο του αρχιτέκτονα. 
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Πίνακας 1 

Πίνακας 1: 

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

 

Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

� Υπέρµαχος της αλλαγής 

� Συνείδηση της επιχείρησης 

� Αντιστάθµιση κυνισµού 

ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

� Στρατηγικός Προγραµµατισµός 

� Οικονοµική Ανάλυση Προστιθέµενης Αξίας και Λήψη Αποφάσεων 

� Μετρικά Απόδοσης και Πρόγραµµα Ισορροπηµένης Βαθµολόγησης 

� Ανάλυση Ρευστοποίησης Κερδών 

� Ανάλυση Απόδοσης και Επένδυση Χαρτοφυλακίου Επιχείρησης 

ΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

� Πρωτοβουλία 

� Καινοτοµία 

� Θετικότητα 

� Πληροφορία 

� Καθοδήγηση 

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

� Καθοδήγηση που κατευθύνει την επιχείρηση να εκπληρώσει τους 

στόχους της οικονοµικής ανάπτυξης 

� Πληροφόρηση και ανάλυση µέσω συµβουλών και υποδείξεων για τις 

πράξεις 

� Ποσοτικοποίηση της αυξανόµενης επένδυσης, του ρίσκου και της 

απόδοσης των τακτικών σχεδίων 

� Εκµετάλλευση πληροφοριακής τεχνολογίας και συστηµάτων για την 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

� Ανάλυση δυνατοτήτων και δράση ως καταλύτης για την εκπλήρωση 

των επιχειρηµατικών επιδιώξεων 

� Γενναία καθοδήγηση καθώς εκπληρώνει τον ρόλο του θεµατοφύλακα 

των µετόχων 
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• ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Η χρηµατοοικονοµική λειτουργία θα πρέπει από τη µία να είναι ο πιο 

ισχυρός σύµµαχος της επιχείρησης στην εκτέλεση του τακτικού της 

προγραµµατισµού αλλά από την άλλη και ο µεγαλύτερος κριτής της όταν είναι 

αναγκαίο ώστε να διατηρηθεί στην σωστή της πορεία. Ως υπέρµαχοι της 

αλλαγής, οι οικονοµικοί διευθυντές προκαλούν την υπάρχουσα κατάσταση 

των πραγµάτων µε σκοπό να βρουν νέες προσεγγίσεις και καινοτόµους 

τρόπους λειτουργίας. Οι χρηµατοοικονοµικοί µάνατζερ θα πρέπει να θεωρούν 

τους εαυτούς τους ηγέτες που θα προτείνουν και θα υπερασπιστούν την 

αλλαγή των διαδικασιών µέσω της οποίας θα έρθει η οικονοµική ανάπτυξη, η 

υποστήριξη των επιχειρηµατικών ρίσκων και η χρηµατοδότηση βάσει 

προτεραιοτήτων, όσον αφορά τις δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας που 

είναι εκτός πλάνου. 

Η χρηµατοοικονοµική λειτουργία µπορεί να συµπληρώσει την 

νοοτροπία του υπέρµαχου της αλλαγής µε δραστηριότητες που προάγουν και 

παράλληλα κάνουν δυνατούς νέους τρόπους λειτουργίας. Μερικά από αυτά 

που µπορεί να κάνει ένας υπέρµαχος της αλλαγής είναι τα ακόλουθα: να 

προτείνει αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων, να ξαναοργανώσει τον 

οργανισµό σε αυτόνοµες επιχειρηµατικές µονάδες ώστε να αυξήσει την 

ιδιοκτησία για την επίτευξη των εταιρικών οικονοµικών στόχων. Να διευθύνει 

στρατηγικές δραστηριότητες επιχειρηµατικού προγραµµατισµού, να 

διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τα ρευστά διαθέσιµα, να βελτιώσει την 

φορολογική στρατηγική.  

• ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε τον οικονοµικό διευθυντή ως τον 

έµπιστο υπάλληλο και την συνείδηση των επενδυτών µέσα σε µια επιχείρηση, 

το οποίο θεωρείται κρίσιµης σηµασίας. Καθώς εκπληρώνει την ευθύνη της 

προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και της προάσπισης 

των συµφερόντων των µετόχων, η χρηµατοοικονοµική λειτουργία θα πρέπει 

να παρέχει υποστήριξη στη δηµιουργία και τη χρηµατοδότηση των ενεργειών 

και των έργων που είναι απαραίτητα να γίνουν ώστε να έρθουν σε πέρας οι 

στόχοι της διοίκησης. Ακόµα, θα πρέπει να συνεχίσει να είναι ηχηρή και 

επίµονη, έστω κι αν δεν είναι δηµοφιλής, όταν κάποια πρόταση ή ενέργεια 
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θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα, τη φήµη ή τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης. 

Οι επενδύσεις µπορούν έτσι να τεθούν σε προτεραιότητα και οι πηγές 

να παραταχθούν σύµφωνα µε την οικονοµική αξία που µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί, µέσω της επίτευξης του στρατηγικού στόχου βελτίωσης, 

συνολικά ή εν µέρει. Οι εταιρίες πολύ συχνά αναφέρονται στις χαµένες 

ευκαιρίες, που µπορεί να οφείλονται στην καθυστέρηση δηµιουργίας νέων 

προϊόντων ή υλοποίησης της τεχνολογίας. Ας σκεφτούµε απλά την επιπλέον 

αύξηση που θα µπορούσαν να παρουσιάσουν τα έσοδα µας αν 

εκµεταλλευόµασταν µια πιθανή ευκαιρία εισαγωγής ενός προϊόντος ή 

υλοποίησης τεχνολογίας µπροστά από το χρονοδιάγραµµά µας. 

• ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΥΝΙΣΜΟΥ 

Για την επιτυχή λειτουργία µιας επιχείρησης, απαιτούνται ο εκτενής 

στρατηγικός προγραµµατισµός και η τακτική εκτέλεση του, σε συνδυασµό µε 

την ικανότητα σύνθεσης ενός πολύ καλά εκπαιδευµένου και δυναµικού 

περιβάλλοντος. Αλλά για να επιτευχθούν νέα επίπεδα απόδοσης χρειάζεται 

ένας νέος καταλύτης. Αυτός ο καταλύτης είναι η ανάλυση των δυνατοτήτων. Η 

εποχή της πληροφορίας αξιώνει ένα περιβάλλον που αναπτύσσεται µε βάση 

την ανάλυση των δυνατοτήτων και υποστηρίζεται από µια ανώτερη οµάδα 

διαχείρισης, ικανή για αποτελεσµατικό στρατηγικό προγραµµατισµό, και από 

επιχειρηµατικές διαδικασίες ικανές να αναπτύξουν το εµπόριο των προϊόντων 

και να εξυπηρετήσουν τις αγορές. ∆υστυχώς, υπάρχει πάντα κάποιο κυνικό 

στοιχείο ανάµεσα στις διάφορες βαθµίδες διαχείρισης. 

Αυτό το στοιχείο αποθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο και καταστέλλει την 

δηµιουργικότητα µέσω µιας περιοριστικής συµπεριφοράς, όπως 

παρακρατώντας την χρηµατοδότηση και εµποδίζοντας την ανάπτυξη των 

πόρων. Επίσης, περιορίζει την υποστήριξη, µε την καθυστέρηση έγκρισης των 

έργων ή µε την επιµονή στο τι µπορεί να πάει στραβά παρά στην προσφορά 

προτάσεων, υποδείξεων  και ενδυνάµωσης ώστε να πάνε τα πράγµατα καλά. 

Για να αντισταθµίσει τον κυνισµό ο οικονοµικός διευθυντής θα πρέπει να είναι 

η πηγή του κουράγιου καθώς και η φωνή της υποστήριξης. Αυτή είναι η 

ανάλυση των δυνατοτήτων υποστηριζόµενη από διακριτικές ενέργειες. Αυτό 

σηµαίνει τον προσδιορισµό της επιχειρηµατικής χρηµατοδότησης ανάµεσα 

στα υψηλά επίπεδα του οργανισµού ώστε  να γίνει δυνατή η ανάληψη 
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κινδύνου και η αντιµετώπιση αιφνίδιων εµποδίων. Ακόµα, θα πρέπει να βρει 

τρόπους να πραγµατοποιήσει µια ιδέα ή µια ενέργεια που θα οδηγήσει στην 

πρόοδο, και όχι να ανεγείρει εµπόδια και γραφειοκρατία που θα πρέπει να 

ξεπεραστούν ώστε να κερδηθεί η έγκριση. 

• ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι επιχειρήσεις συνήθως απασχολούνται σε τρείς γενικές 

δραστηριότητες: την ανάπτυξη, την παραγωγή και τις πωλήσεις. Κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, µεγάλες εταιρίες ‘‘έδεσαν’’ και 

διαχειρίζονταν αυτές τις δραστηριότητες ως µία ενιαία επιχειρηµατική οµάδα 

στα πλαίσια µίας προσπάθειας να τυποποιήσουν τις πρακτικές, να µειώσουν 

τα περάσµατα από τη µια δραστηριότητα στην άλλη και να διευθύνουν την 

εταιρία σαν έναν οργανισµό. Σύµφωνα µε τη συµβατική σκέψη, το να 

διευθύνεις την επιχείρηση ως µία ενιαία επιχειρηµατική µονάδα ήταν 

αποδοτικό και παρείχε τον µεγαλύτερο έλεγχο πάνω στις θεµελιώδεις 

διαδικασίες. Η σκέψη αυτή επικρατούσε κατά το παρελθόν αλλά τώρα 

αντικρούεται. 

Η διοίκηση σιγά άρχισε να αντιλαµβάνεται ότι τα οικονοµικά αυτών των 

δραστηριοτήτων συγκρούονται. Εφαρµόζοντας και διαχειρίζοντας τις τρείς 

θεµελιώδεις επιχειρηµατικές δραστηριότητες σαν µια διαδικασία, 

αναπόφευκτα ανάγκασε την διοίκηση να πάρει αποφάσεις που δεσµεύουν την 

ικανότητα της κάθε µιας δραστηριότητας να µεγιστοποιήσει την απόδοσή της. 

Το αποτέλεσµα ήταν να γίνουν ανταλλαγές και συµβιβασµοί όσον αφορά τις 

επενδύσεις αλλά και την κατανοµή των πόρων. Οι επενδύσεις τεχνολογίας 

που έγιναν εν απουσία ενός µακροπρόθεσµου επιχειρηµατικού και 

οικονοµικού οράµατος, αφήνουν ένα τµήµα της εταιρίας πάρα πολύ 

κεφαλαιοποιηµένο και δεσµευµένο σε µία ανελαστική ή λιγότερο 

ανταγωνιστική δοµή. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί την ανάγκη συγκέντρωσης 

επιπρόσθετων διαθέσιµων χρηµατικών πόρων στην ίδια επιχειρηµατική 

µονάδα για να αποκτηθεί ξανά µια ανταγωνιστική θέση, καταλήγοντας σε 

υψηλότερη βάση γενικών εξόδων που πρέπει να αφοµοιωθεί καθώς επίσης 

και στη µη ύπαρξη δυνατότητας ικανοποίησης των επενδυτικών αναγκών των 

υπόλοιπων τµηµάτων. 

Μια προσωρινή περίοδος υψηλής απόδοσης και οικονοµικής ευηµερίας 

λαµβάνει χώρα επειδή η επιχείρηση υπερτερεί του ανταγωνισµού της 
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χρησιµοποιώντας τους πόρους και την δύναµη σε µία µόνο βασική 

δραστηριότητα. Όµως αυτό που ακολουθεί είναι µία περίοδος υπερβολικής 

επένδυσης, επανασχεδιασµού και βραδείας απόδοσης καθώς η επιχείρηση 

δεν µπορεί πλέον να διατηρήσει ή να τροφοδοτήσει την οικονοµική ανάπτυξη 

λόγω του ότι έχει παραγκωνίσει τις άλλες δύο βασικές δραστηριότητες. 

Οι διάφοροι ρόλοι και πεδία δράσης της κάθε δραστηριότητας δεν 

µπορούν να βελτιστοποιηθούν ταυτόχρονα γιατί απλά είναι τόσο διαφορετικοί 

και η εστίαση, οι παράγοντες επιτυχίας και οι τεχνικές ανάπτυξης µιας 

επιχείρησης είναι διαφορετικές για κάθε µία από αυτές τις δραστηριότητες. Η 

λύση είναι η διαχείριση της εταιρίας ως τρείς ξεχωριστές επιχειρηµατικές 

µονάδες ώστε να βελτιστοποιηθεί η ιδιαίτερη δραστηριότητα που η καθεµία 

εκπληρώνει. Αυτό δηµιουργεί εξειδικευµένες λειτουργίες εντός ενός 

µεγαλύτερου πλαισίου εργασίας που µπορεί να οδηγήσει σε τεράστια 

πλεονεκτήµατα υπέρ των ενοποιηµένων επιχειρήσεων. 

Για την απόκτηση αυτού του πλεονεκτήµατος οι µεγάλες επιχειρήσεις 

πρέπει να επανεξετάσουν τους παραδοσιακούς τους ρόλους και ταυτότητες, 

να αντικρούσουν τις παραδοσιακές τους υποθέσεις, και µε πολλούς τρόπους, 

να αλλάξουν ριζικά την µέθοδο που λειτουργούν και διαχειρίζονται. Η General 

Electric αποτελεί το σηµείο αναφοράς των επιχειρήσεων λόγω του 

µετασχηµατισµού του µεγαλύτερου οργανισµού σε αυτόνοµες λειτουργικές 

µονάδες καθοδηγούµενες από εταιρικούς αντικειµενικούς σκοπούς. Τα 

πρότυπα ποιότητας, η υπεροχή της εφοδιαστικής αλυσίδας και η αξία που 

προστίθεται στους πελάτες καθοδηγούν τις µικρότερες επιχειρηµατικές 

µονάδες να εκπληρώσουν τους στόχους της οικονοµικής ανάπτυξης.  

Η χρηµατοοικονοµική λειτουργία και οι οικονοµικοί διευθυντές θα 

πρέπει να προσανατολίσουν τις προσπάθειες τους στην ευθυγράµµιση του 

στρατηγικού προγραµµατισµού µε το νέο λειτουργικό µοντέλο, στην αλλαγή 

της επιχειρηµατικής δοµής, στο σχηµατισµό των πληροφοριακών συστηµάτων 

και της υποδοµής και στην ανάπτυξη της ανταπόκρισης και των µέτρων που 

απαιτούνται ώστε να δώσουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα να λειτουργήσει 

ως ανεξάρτητες επιχειρηµατικές µονάδες. 

Εσωτερικά, η χρηµατοοικονοµική λειτουργία θα πρέπει να είναι έτοιµη 

να αντικρούσει τα υπάρχοντα παραδείγµατα παρέχοντας διορατικότητα και 

καθοδήγηση. Εξωτερικά, η επενδυτική κοινότητα αναµένει από τους 
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χρηµατοοικονοµικούς µάνατζερ να εκφράσουν την επίδραση της 

επιχειρηµατικής στρατηγικής σε όρους οικονοµικής απόδοσης. Η 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία είναι ο φρουρός των επενδυτικών 

προτεραιοτήτων και της ανάπτυξης των πόρων, ώστε να εξασφαλίσει πως η 

εκτέλεση των στόχων των επιχειρηµατικών µονάδων υποστηρίζουν την γενική 

αποστολή και τους οικονοµικούς στόχους της επιχείρησης. Τα 

χρηµατοοικονοµικά στελέχη έχουν τέτοιες ικανότητες, θέση στον οργανισµό 

και διαθεσιµότητα πληροφοριών που της επιτρέπουν να συνδέσει τις ανάγκες 

της οικονοµικής ανάπτυξης, τον στρατηγικό προγραµµατισµό, την τακτική 

εκτέλεση, την ανάπτυξη των επενδύσεων και την µέτρηση της απόδοσης. 

 

1.3    Λεπτοµέρεια Στην Ανάλυση Πληροφοριών 

 

Στις σηµερινές σύνθετες επιχειρήσεις ο οικονοµικός διευθυντής 

αναµένεται, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, να συµµετέχει πλήρως στην 

ανάπτυξη και την εκτέλεση της επιχειρηµατικής στρατηγικής παίζοντας ενεργό 

ρόλο. Στα πλαίσια αυτού του περιβάλλοντος, είναι αναγκαίο για τον 

οικονοµικό διευθυντή της σηµερινής εποχής να φέρει λεπτοµερή 

επιχειρηµατική γνώση στο προσκήνιο. 

Η λεπτοµέρεια στην ανάλυση πληροφοριών είναι ένα ζήτηµα που απαιτεί 

τη συνεργασία του οικονοµικού διευθυντή µε την διεύθυνση πληροφοριακών 

συστηµάτων. Καθώς στις επιχειρήσεις υπάρχει µεγάλη ροή πληροφορίας, η 

πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα και να µετατραπεί σε 

επιχειρηµατική ευφυΐα (business intelligence). Με τον τρόπο αυτό θα 

µπορέσει να ενισχυθεί και η στρατηγική της επιχείρησης. Ο οικονοµικός 

διευθυντής χρειάζεται έγκυρες πηγές πληροφοριών τις οποίες θα 

χρησιµοποιήσει όταν προσφέρει συµβουλές ή στη λήψη αποφάσεων. 

Ωστόσο, σήµερα, χάρη στην πληροφοριακή τεχνολογία, υπάρχει 

βοµβαρδισµός δεδοµένων και άπειρες πληροφορίες από πολλαπλές πηγές. 

Είναι θεµελιώδους σηµασίας αυτός ο πλούτος πληροφοριών να διαχειριστεί 

και να µετατραπεί εύκολα σε χρήσιµη επιχειρηµατική πληροφορία.  

Οι αποφάσεις που παίρνονται από τους οικονοµικούς διευθυντές είναι 

διαφορετικές από τις περισσότερες αποφάσεις που παίρνονται µέσα σε έναν 
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οργανισµό. Σε αντίθεση µε την περίπτωση της διαχείρισης των περισσότερων 

επιχειρηµατικών λειτουργιών, όπως για παράδειγµα οι πωλήσεις, το 

µάρκετινγκ, η παραγωγή, η εξυπηρέτηση των πελατών, οι ανθρώπινοι πόροι, 

ο οικονοµικός διευθυντής ζει µε ένα διαρκώς επεκτεινόµενο σύνολο κανόνων 

και κανονισµών που επιβάλλονται από σχεδόν κάθε επίπεδο της κυβέρνησης. 

Εντούτοις, παρά το µεγάλο εύρος των ευθυνών και των σηµαντικών ρόλων 

στην διαχείριση, πολλοί διευθυντές χρηµατοοικονοµικών δεν είναι κατάλληλα 

εξοπλισµένοι όσον αφορά τις απαιτήσεις της τεχνολογίας ώστε να πάρουν 

ενηµερωµένες αποφάσεις. Αντ’ αυτού, διαχειρίζονται πολλά απαρχαιωµένα 

συστήµατα κι ένα πλήθος διαδικασιών που είναι επιρρεπείς σε λάθη και κάτω 

από αυτές τις συνθήκες προσπαθούν να καθοδηγήσουν και να επηρεάσουν 

µία στρατηγική.  

Πολλοί οικονοµικοί διευθυντές νιώθουν άβολα όταν υιοθετούν τον ρόλο 

του υποστηρικτή της τεχνολογίας. Γνωρίζουν πολύ καλά πως η υλοποίηση 

από άκρη σε άκρη µίας χρηµατοοικονοµικής λύσης απαιτεί χρόνο, ενέργεια 

και πόρους. Γνωρίζουν πως οποιοδήποτε σηµαντικό τεχνολογικό σχέδιο είναι 

ικανό να δηµιουργήσει µία αλληλουχία µαχών καθώς τα καθιερωµένα µέχρι 

τότε όρια απειλούνται. Γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πως µπορεί να 

χρειαστεί να περάσουν χρόνια µέχρι να αναγνωριστούν πλήρως τα οφέλη 

ενός νέου συστήµατος. Όµως επίσης, οι διευθυντές οικονοµικών υπηρεσιών 

γνωρίζουν την αξία µίας ισχυρής πληροφοριακής πλατφόρµας η οποία είναι 

ικανή να παράγει αποτελέσµατα που θα χρησιµοποιηθούν στην καθοδήγηση 

της επιχείρησης και στην πρόβλεψη της µελλοντικής απόδοσής της µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια. Γνωρίζουν πως µία ενοποιηµένη πλατφόρµα 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών αποτελεί στρατηγική επένδυση µε την 

προοπτική δηµιουργίας σηµαντικών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων.  

 

1.4 Υποστήριξη Των Νεότερων Τεχνολογιών 

 

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που 

αναζητάµε: εξασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών, βελτίωση της 

ακρίβειας του προγραµµατισµού και των προϋπολογισµών, ευθυγράµµιση 

των καθηµερινών λειτουργιών µε τους µακροπρόθεσµους στόχους, πρόβλεψη 
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και ανταπόκριση στις αλλαγές της αγοράς, µείωση του κόστους και 

εκσυγχρονισµός των διαδικασιών, κατανόηση των µέσων επίτευξης κέρδους 

και ανάπτυξη της αποδοτικότητας. Εφόσον ο οικονοµικός διευθυντής γνωρίζει 

τι ακριβώς επιθυµεί να αποκοµίσει από την πληροφοριακή τεχνολογία, θα 

πρέπει να αντιληφθεί τις δυνατότητες που έχει ένα πληροφοριακό σύστηµα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες από αυτές τις δυνατότητες (Parker Don, 

Financial Executive, November 2007). 

Πλατφόρµα ενοποιηµένης και ολοκληρωµένης οικονοµικής διαχείρισης. 

Μία τέτοια πλατφόρµα παρέχει δυναµικές και ασφαλείς συνδέσεις µε µία 

συγκεντρωµένη/κεντροποιηµένη αποθήκη δεδοµένων και τυποποιηµένων 

µεταδεδοµένων, κάτι που σηµαίνει πως όλες οι εφαρµογές θα αντλούν και θα 

χρησιµοποιούν τις ίδιες ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες.  

Ολοκληρωµένη ενοποίηση, κατάρτιση προϋπολογισµού και 

προγραµµατισµός. Παρέχεται ευελιξία για την δηµιουργία περισσότερο 

έµπιστου προγραµµατισµού και προϋπολογισµών που είναι πιο ακριβείς. Οι 

δυνατότητες για τον έλεγχο της ροής εργασίας και της επιχειρηµατικής 

συνεργασίας διευκολύνουν την επικοινωνία και την επιτάχυνση των κύκλων 

προγραµµατισµού. Η ενοποίηση εξασφαλίζει την έγκαιρη δηµιουργία 

αναφορών ώστε να τηρηθούν οι προθεσµίες και να γίνει η λήψη αποφάσεων. 

Πίνακες ισορροπηµένης βαθµολόγησης και στοχοθεσία (scorecards και 

dashboards). Ανακοίνωση σχέσεων αιτίας- αποτελέσµατος και επιβεβαίωση 

πως ολόκληρος ο οργανισµός ευθυγραµµίζεται προς του ίδιους στόχους. Το 

σύστηµα θα πρέπει να µας επιτρέπει να διαχειριστούµε τις προειδοποιήσεις 

των σηµαντικών δεικτών απόδοσης και έτσι να αναλύσουµε τις διακυµάνσεις 

και να προσδιορίσουµε τις γενικές κατευθύνσεις.  

Ανάλυση προβλέψεων. Με τη βοήθεια ενός καλού συστήµατος 

µπορούµε να κάνουµε περισσότερο συχνές και ακριβείς προβλέψεις για τον 

εντοπισµό αρνητικών τάσεων, προτού γίνουν σηµαντικά προβλήµατα. Άλλες 

µέθοδοι ανάλυσης, όπως η βελτιστοποίηση, η δηµιουργία 

χρονοδιαγράµµατος, και οι µέθοδοι προσοµοίωσης, µας δίνουν τη δυνατότητα 

να χρησιµοποιήσουµε τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που έχουµε στη 

διάθεσή για την παροχή υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων.  
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∆ιαχείριση κόστους. Η αντίληψη των βασικών αιτιών και πηγών εξόδων 

παρέχει µία λεπτοµερή εικόνα του πώς χρησιµοποιούνται οι επιχειρηµατικοί 

πόροι.  

∆ιαχείριση κέρδους. Υπολογισµός της κερδοφορίας όσον αφορά τους 

πελάτες, τα προϊόντα και κάθε σηµείο που εµπεριέχονται κόστη. 

∆ιαχείριση κινδύνου. Το σύστηµα πρέπει να µας βοηθά να 

απλοποιήσουµε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων και τη 

δηµιουργία αναφορών ώστε να είναι συµµορφωµένα µε τους διάφορους 

κανονισµούς και να υποστηρίζουν τόσο τα τοπικά όσο και τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα.  

Επιπρόσθετα, το σύστηµα θα πρέπει να βοηθάει στην ανίχνευση και 

την τεκµηρίωση κάθε χρηµατοοικονοµικής διαδικασίας και ελέγχου, στην 

ανάλυση κάθε πιθανού χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και ουσιαστικών 

αλλαγών και στην κατανόηση του αντίκτυπου που έχουν γεγονότα όπως οι 

επενδύσεις, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές. 

 

1.5 Πέρα Από Την Χρηµατοοικονοµική ∆ιαχείριση 

 

Ένα από τα πραγµατικά οφέλη υλοποίησης ενός µεγάλου εύρους 

συστήµατος οικονοµικής διαχείρισης, είναι ότι παρακινεί τον οικονοµικό 

διευθυντή στο επόµενο επίπεδο, αυτό της διαχείρισης της απόδοσης. Η 

διαχείριση της απόδοσης αξιοποιεί ουσιαστικά τη γνώση που δηµιουργήθηκε 

από την συστηµατική χρηµατοοικονοµική ανάλυση και την παρουσιάζει µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει τη δυνατότητα στον οργανισµό να πάρει 

καλύτερες επιχειρηµατικές αποφάσεις σε µία συνεπή βάση.  

Για παράδειγµα, οι λύσεις διαχείρισης απόδοσης, µας δίνουν τη 

δυνατότητα να εξετάσουµε τις πληροφορίες που σχετίζονται µε τους πελάτες, 

οι οποίες παράγονται από το σύστηµα διαχείρισης των σχέσεων µε τους 

πελάτες (CRM), ώστε να προσδιορίσουµε ακριβώς ποιοί είναι οι πελάτες που 

δηµιουργούν περισσότερα κέρδη και προς τα που θα πρέπει να 

προσανατολιστούν οι πόροι του µάρκετινγκ. Για τις επιχειρήσεις µε 

πολύπλοκες και πολλαπλές ροές εσόδων, η διαχείριση της απόδοσης µπορεί 

να δηµιουργήσει παρατεταµένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.  
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Οι έξυπνοι οργανισµοί, στα πλαίσια των διεθνών ανταγωνιστικών 

αγορών θα αξιοποιήσουν την εµπειρία τους πάνω στις τεχνολογίες 

χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης ώστε να κερδίσουν µακροπρόθεσµα 

πλεονεκτήµατα έναντι των λιγότερο προσανατολισµένων στην τεχνολογία 

ανταγωνιστών τους. Παρά το γεγονός πως είναι αντιµέτωποι µε πολλές 

αβεβαιότητες, οι οικονοµικοί διευθυντές θα πρέπει να είναι προετοιµασµένοι 

για ένα νέο γύρο επιχειρηµατικών ευκαιριών καθώς οι παγκόσµιες αγορές 

συνεχίζουν να αναπτύσσονται. 

Στις σηµερινές επιχειρήσεις, οι οικονοµική διαύγεια είναι τόσο 

σηµαντική όσο ποτέ άλλοτε. Οι τεχνολογίες ανώτερου επιπέδου που 

σχεδιάστηκαν ειδικά για την υποστήριξη των οικονοµικών διευθυντών δεν 

είναι µόνο χρήσιµες, αλλά και απαραίτητα εργαλεία για την εκπλήρωση του 

ρόλου τους ως ανώτερα εταιρικά στελέχη, υπεύθυνα όχι µόνο για την 

δηµιουργία ορθών αναφορών αλλά και για την επίτευξη επιτυχίας µέσω της 

ανάπτυξης και της υψηλής αποδοτικότητας.  

 

1.6 Επιχειρηµατική Ευφυΐα- Business Intelligence 

 

Ανέκαθεν οι οικονοµικοί διευθυντές διαχειρίζονταν δεδοµένα και 

πληροφορίες γι’ αυτό και τα κατατάσσουν στα βασικά περιουσιακά στοιχεία 

της εταιρίας, δικαιολογώντας έτσι µεγάλες επενδύσεις που γίνονται σε αυτόν 

τον τοµέα. ∆ύο βασικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι οικονοµικοί 

διευθυντές είναι η βελτίωση της διαχείρισης της απόδοσης και η βελτίωση της 

πρόσβασης στις πληροφορίες. Επιπλέον, αναµένουν να συνεχίσουν να 

µειώνουν τον όγκο των συναλλακτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

αυτοµατοποιούνται όλο και περισσότερο, διευκολύνοντας έτσι την υποστήριξη 

των αποφάσεων και την διαχείριση της απόδοσης, παρέχοντας πολύ 

µεγαλύτερη αξία στον οργανισµό τους. Εν τούτοις, οι επιχειρήσεις ακόµα 

αγωνίζονται να αποκτήσουν γνώση από το τεράστιο διαθέσιµο πλήθος 

δεδοµένων.  

Είναι ξεκάθαρο πως η διαχείριση της πληροφορίας αποτελεί ένα 

µεγάλο κεφάλαιο. Η διαχείριση των δεδοµένων βελτιώνεται µε τη βοήθεια της 

τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν 
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επενδύσει σε µεγάλο βαθµό σε πρωτοβουλίες «επιχειρηµατικής ευφυΐας» ( 

business intelligence) αν και πολλές δεν αντιλαµβάνονται τα αναµενόµενα 

οφέλη. Τα πλεονεκτήµατα πολλές φορές δεν είναι ορατά.  Υπάρχουν 

περιπτώσεις που τα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών δεν υιοθετούνται 

πλήρως από κάποιους οργανισµούς. Έτσι δηµιουργούνται κενά στη 

συσχέτιση πληροφοριών και αποφάσεων/ δράσεων , έλλειψη µιας ξεκάθαρης 

και κυρίαρχης µεθοδολογίας και διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την 

αξιολόγηση τέτοιου είδους επενδύσεων. ∆εν είναι όλοι οι οικονοµικοί 

διευθυντές ικανοί στο να συλλέγουν, να ερµηνεύουν και να µεταφέρουν τις 

πληροφορίες µε τέτοιο τρόπο που να οδηγεί σε οφέλη. Επιπρόσθετα, παρά το 

γεγονός πως η πληροφόρηση είναι άφθονη, µπορεί να µην είναι σχετική, 

εστιασµένη ή κατάλληλη ώστε να χρησιµοποιηθεί από αυτούς.  

Οι δύο βασικές προκλήσεις των οικονοµικών διευθυντών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω µπορούν να επιτευχθούν µέσα από επτά βήµατα 

(Stephen B. Rogers, Karen D. McDonald, Valerie A. Brown, Financial 

Executive, September 2005): 

� Εφαρµογή του συστήµατος µέσα στην εταιρία ως µία αρχή 

αποδοτικότητας, αποτελεσµατικότητας και ελέγχου, διαχείρισης της 

πληροφορίας ως περιουσιακό στοιχείο, όχι µόνο για την παροχή ορατότητας 

στις παλιές λειτουργίες, αλλά και για την παροχή µελλοντικού οράµατος στη 

λήψη στρατηγικών επιχειρηµατικών αποφάσεων. Οι δυνατότητες που θα 

προκύψουν πρέπει να γίνουν κατανοητές από όλους τους εργαζοµένους γιατί 

µόνο τότε θα µπορέσουν οι πληροφορίες να συνδεθούν µε τις διάφορες 

δραστηριότητες της εταιρίας και θα επιτραπεί στα στελέχη να πάρουν τις 

σωστές αποφάσεις την κατάλληλη στιγµή. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να µετατρέψουν τα δεδοµένα σε χρήσιµη πληροφόρηση που θα 

είναι διαθέσιµη όποτε ζητηθεί.  

� Η καθιέρωση υποστηρικτών. Αυτό σηµαίνει ότι τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη θα πρέπει να δεσµευτούν να υπηρετήσουν το νέο σύστηµα 

και επιπρόσθετα να τοποθετηθούν υποστηρικτές για τη σωστή προώθηση και 

εφαρµογή του. Αυτοί οι υποστηρικτές µπορούν να παρέχουν εµπιστοσύνη ότι 

η χρήση των πληροφοριών γίνεται για την  υποστήριξη των συνολικών 

στρατηγικών της επιχείρησης. Προγράµµατα που εφαρµόζονται κάποιες 

φορές ανά τµήµα λειτουργούν ως στεγανά, εµποδίζουν τη συνολική εξέλιξη 
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της εταιρίας και σίγουρα δε βοηθούν στην εγκατάσταση ενός τέτοιου 

συστήµατος.  Είναι πολύ δύσκολο µία τέτοια εσωτερική αλλαγή να γίνει 

αποδεκτή από το σύνολο των στελεχών ίσως για λόγους ανασφάλειας, µη 

συνηθισµένης διαδικασίας που δηµιουργεί ανωµαλία στην καθηµερινή 

δραστηριότητα και πιθανής επιπλέον εργασίας.  

� Καθορισµός ή βελτίωση του οράµατος. Στο σηµερινό 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, µια βάση διευρυµένης γνώσης δίνει στις 

επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προβλέπουν µελλοντικές τάσεις και 

καταστάσεις. Συνεπώς το ενδιαφέρον µετακινείται στην µετατροπή της 

πληροφόρησης σε αξία. Τέτοια αξία µπορεί να επιτευχθεί µέσω της βελτίωσης 

της ικανοποίησης των πελατών, της πιο εξελιγµένης προσέγγισης µάρκετινγκ 

ή της αύξησης των πωλήσεων. 

� Καθιέρωση ενός κοινού, ολοκληρωµένου, διεπιχειρησιακού 

πλαισίου «επιχειρησιακής νοηµοσύνης». Είναι ο µόνος τρόπος να αξιοποιηθεί 

το σύστηµα πλήρως, να γίνει κατανοητό και να µη δυσκολέψει την υπάρχουσα 

δραστηριότητα. Με το κατάλληλο πλαίσιο εφαρµογής θα µπορέσουν να 

υποστηριχθούν βασικές λειτουργίες όπως ο σχεδιασµός, η διαχείριση, η 

ανάλυση και υιοθέτηση βασικών παραγόντων όπως της κοινής γλώσσας 

επικοινωνίας µε τους εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς πελάτες της εταιρίας, 

της στρατηγικής και του οράµατος και της κατάλληλης διαδροµής, 

προκειµένου οι διαδικασίες, η πληροφόρηση, η τεχνολογία και οι καθηµερινές 

δραστηριότητες να λειτουργούν παράλληλα. 

� ∆ιαχείριση της πληροφορίας ως εταιρικό κεφάλαιο. Πολλοί 

οργανισµοί αποτυγχάνουν στην πραγµατικότητα να διαχειριστούν τα 

δεδοµένα ως διεπιχειρησιακό περιουσιακό στοιχείο και την περιορίζουν στα 

πλαίσια συγκεκριµένων επιχειρηµατικών µονάδων και λειτουργιών, χωρίς 

στην πραγµατικότητα να την εκµεταλλεύονται πλήρως. Η φτωχή ποιότητα 

δεδοµένων µπορεί να οδηγήσει σε καθυστερηµένες αποφάσεις, ελλιπείς 

λειτουργίες, µειωµένες πωλήσεις και αναθεώρηση των ενεργειών 

δηµιουργώντας έτσι περιττά έξοδα. Το φαινόµενο αυτό δεν παρατηρείται σε 

ώριµες επιχειρήσεις που αντιλαµβάνονται την αξία της σωστής διαχείρισης 

των πληροφοριών. 

� Προσδιορισµός πλεονεκτηµάτων και µέτρηση του 

αποτελέσµατος. Είναι πολύ σηµαντικό για την επιτυχία του συστήµατος ο 
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οργανισµός να προσδιορίζει τα οφέλη που ευθυγραµµίζονται µε τους 

αντικειµενικούς του στόχους. Χρειάζεται µεθόδους για να προσδιορίσει αυτά 

τα πλεονεκτήµατα και να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα της επένδυσης. 

� Οργάνωση για την επιτυχία. Η αλλαγή θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί σταδιακά µέσω ενός µεγάλου εύρους προγράµµατος 

αλλαγής και δίνοντας τα κατάλληλα κίνητρα. Καθώς οι άνθρωποι έχουν την 

τάση να αντιστέκονται και να φοβούνται την αλλαγή, ένα σύστηµα ανταµοιβών 

θα µπορούσε να οµαλοποιήσει την κατάσταση. Το πρόγραµµα αλλαγής θα 

πρέπει να είναι επίσηµο, σχεδιασµένο και χρηµατοδοτηµένο από το κόστος 

της επένδυσης.  

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήµατα θα µπορέσει µια επιχείρηση να 

εφαρµόσει σωστά και αποτελεσµατικά την επένδυση στη διαχείριση των 

πληροφοριών. Το τµήµα των οικονοµικών συµµετέχει στην επιτυχία µιας 

τέτοιας εφαρµογής και ο στρατηγικός ρόλος του οικονοµικού διευθυντή 

έγκειται στο να µετατρέψει την πληροφορία σε κερδοφορία.  
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Κεφάλαιο 2ο: Τα Οφέλη Από Την Εφαρµογή Των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων Στις Επιχειρήσεις. 

 

2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Οι µάνατζερ και οι επιχειρήσεις επενδύουν στην τεχνολογία και τα 

πληροφοριακά συστήµατα επειδή αυτά προσφέρουν οικονοµική αξία στην 

επιχείρηση. Η απόφαση για την εγκαθίδρυση ενός πληροφοριακού 

συστήµατος ξεκινάει από την αφετηρία ότι η απόδοση της επένδυσης αυτής 

θα είναι ανώτερη από άλλες επενδύσεις, η οποία θα εκδηλωθεί µε τη µορφή 

της αύξησης της παραγωγικότητας, αύξησης των εσόδων ή ακόµα ως 

ανώτερη τοποθέτηση της επιχείρησης σε ορισµένες αγορές.  

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις επενδύουν σε 

πληροφοριακά συστήµατα προκειµένου να συµµορφωθούν µε κρατικούς 

κανονισµούς ή άλλες απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις υποχρεώνονται να επενδύουν σε τέτοια συστήµατα επειδή απλά 

οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες για να διατηρηθούν σε λειτουργία. 

Ωστόσο, θεωρείται ότι οι περισσότερες επενδύσεις σε πληροφοριακά 

συστήµατα δικαιολογούνται από τις ευνοϊκές αποδόσεις.  

Από επιχειρηµατική σκοπιά, ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα 

χρήσιµο εργαλείο για τη δηµιουργία αξίας για την επιχείρηση. Τα 

πληροφοριακά συστήµατα δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

αυξήσουν τα έσοδά τους ή να µειώσουν το κόστος προσφέροντας 

πληροφορίες που βοηθούν τους µάνατζερ να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις 

ή να βελτιώνουν την εκτέλεση των επιχειρηµατικών διεργασιών. Κάθε 

επιχείρηση έχει µία αλυσίδα αξίας πληροφοριών στην οποία οι 

ανεπεξέργαστες πληροφορίες συλλέγονται συστηµατικά και, στη συνέχεια, 

µετασχηµατίζονται µέσα από διάφορα στάδια τα οποία προσθέτουν αξία στις 

πληροφορίες αυτές. Η αξία ενός πληροφοριακού συστήµατος για µία 

επιχείρηση, καθώς και η απόφαση για την επένδυση σε οπουδήποτε νέο 

πληροφοριακό σύστηµα καθορίζεται κατά το µεγαλύτερο µέρος από τον 

βαθµό στον οποίο το σύστηµα θα οδηγήσει σε καλύτερες διευθυντικές 

αποφάσεις, αποτελεσµατικότερες επιχειρηµατικές διεργασίες και µεγαλύτερη 
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κερδοφορία της επιχείρησης. Αν και υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους 

οποίους οι εταιρίες δηµιουργούν συστήµατα, ο πρωταρχικός σκοπός τους 

είναι να συνεισφέρουν στην εταιρική αξία. 

 

2.2  Ανταγωνιστικό Επιχειρηµατικό Περιβάλλον 

 

Σήµερα αναγνωρίζεται ευρέως ότι οι γνώσεις για τα πληροφοριακά 

συστήµατα είναι απαραίτητες για τα στελέχη των επιχειρήσεων, επειδή οι 

περισσότεροι οργανισµοί τα χρειάζονται για να επιζήσουν και να 

προοδεύσουν. Τα πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να βοηθήσουν τις 

εταιρίες να επεκτείνουν την εµβέλειά τους σε αποµακρυσµένες τοποθεσίες, να 

προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να αναδιαµορφώσουν τις θέσεις 

απασχόλησης και τη ροή εργασίας και ενδεχοµένως να αλλάξουν ριζικά τον 

τρόπο µε τον οποίο ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

Είναι γνωστό πως το επιχειρηµατικό περιβάλλον έχει διαφοροποιηθεί 

εξαιτίας κάποιων πολύ σηµαντικών παγκόσµιων αλλαγών. Αρχικά η εµφάνιση 

και ισχυροποίηση της παγκόσµιας οικονοµίας έχει δηµιουργήσει  ανταγωνισµό 

σε παγκόσµιες αγορές, διοίκηση και έλεγχο σε µια παγκόσµια αγορά, διεθνείς 

οµάδες εργασίας και παγκόσµια συστήµατα παράδοσης. Σήµερα, τα 

πληροφοριακά συστήµατα παρέχουν την επικοινωνιακή και αναλυτική δύναµη 

που χρειάζονται οι εταιρίες για να διενεργούν εµπόριο και να διαχειρίζονται 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε παγκόσµια κλίµακα. 

Έπειτα, η άνοδος των οικονοµιών υπηρεσιών που βασίζονται στη 

γνώση και τις πληροφορίες έχει φέρει στο προσκήνιο νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες µε µικρότερη διάρκεια ζωής, ένα ουσιώδες παραγωγικό και 

στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, την γνώση, τον χρονικό ανταγωνισµό, 

ασταθές περιβάλλον και περιορισµένη βάση γνώσης του προσωπικού. 

Επειδή ένα τόσο µεγάλο ποσοστό της σύγχρονης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας ωθείται από τις γνώσεις και τις πληροφορίες, η τεχνολογία και 

τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν τεράστια σηµασία. Μία ακόµα σηµαντική 

αλλαγή είναι ο µετασχηµατισµός της επιχείρησης που πλέον παρουσιάζει 

ευελιξία, αποκέντρωση και λιγότερα κλιµάκια ιεραρχιών, ανεξαρτησία από 
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συγκεκριµένο τόπο, χαµηλά έξοδα συναλλαγών και συντονισµού, 

ενδυνάµωση, συνεργατική και οµαδική εργασία.  

Τέλος, η εµφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης οδηγεί στις ψηφιακά 

υποβοηθούµενες σχέσεις µε τους πελάτες, τους προµηθευτές και τους 

εργαζόµενους, στην εκτέλεση των βασικών επιχειρηµατικών διεργασιών µέσω 

ψηφιακών δικτύων και την ψηφιακή διαχείριση βασικών εταιρικών 

περιουσιακών στοιχείων. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 

ανιχνεύουν το περιβάλλον τους και ανταποκρίνονται ταχύτερα απ’ ότι οι 

παραδοσιακές επιχειρήσεις, κάτι που τους δίνει µεγαλύτερη ευελιξία για να 

επιβιώσουν σε εποχές αστάθειας. Με την ψηφιακή υποβοήθηση και τον 

εξορθολογισµό της εργασίας δηµιουργούνται ευκαιρίες επίτευξης 

πρωτοφανών επιπέδων κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας. Από τα 

παραπάνω γίνεται κατανοητό πως δηµιουργούνται αρκετές καινούριες 

προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τα διοικητικά στελέχη τους.  

 

2.3  Συστήµατα Λογιστηρίου Και Χρηµατοοικονοµικής 

∆ιαχείρισης  

 

2.3.1   Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα 

Η λογιστική αποτελεί, εκτός των άλλων, ένα πληροφοριακό σύστηµα. 

Ανάµεσα στους αντικειµενικούς της σκοπούς είναι και η προώθηση χρήσιµων 

πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων. Οι λογιστές έχουν πρόσβαση στα 

στοιχεία, στους λογαριασµούς και στις οικονοµικές καταστάσεις, όπως και οι 

ελεγκτές οι οποίοι τα ελέγχουν. Το πρόβληµα που δεν αντιµετωπίζουν οι 

λογιστές στην καθηµερινή τους εργασία αλλά συνυπάρχει σε αυτήν, είναι το 

πώς τα στοιχεία συγκεντρώνονται, πώς αποθηκεύονται, πώς µετατρέπονται 

σε πληροφορίες και πώς αυτές είναι διαθέσιµες για τη λήψη αποφάσεων και 

την έκδοση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Τα παραπάνω προβλήµατα 

αντιµετωπίζουν και λύνουν τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα. 

 Τα πληροφοριακά συστήµατα αποτελούν συνδυασµό και συγχρονισµό 

των παραγωγικών πόρων, ανθρώπινων και υλικών, µε σκοπό τη µετατροπή 

των δεδοµένων σε πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιµες για την εκπλήρωση 
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των στόχων του οργανισµού. Η µετατροπή των δεδοµένων σε χρήσιµη 

πληροφόρηση περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 

Α) Συλλογή και είσοδος στοιχείων. Τα δεδοµένα συλλέγονται και 

καταχωρούνται σε µια τακτική βάση εντός και εκτός του οργανισµού. 

Αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του οργανισµού και θα πρέπει να 

λαµβάνονται µέτρα για τη διαφύλαξή τους από απειλές µε τη βοήθεια του 

εσωτερικού ελέγχου.  

Β) Επεξεργασία στοιχείων. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων αυτά 

κατατάσσονται σε όµοιες οµάδες, όπως για παράδειγµα αγορές, πωλήσεις, 

µισθοδοσία, και στη συνέχεια καταχωρούνται σε αρχεία, επεξεργάζονται µε 

κατάλληλο λογισµικό και πραγµατοποιείται η ανάλυσή τους ώστε να 

χρησιµοποιηθούν στο επόµενο στάδιο. 

Γ) Έξοδος πληροφοριών- αναφορές. Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την 

εξαγωγή των πληροφοριών σε διάφορες µορφές προς τους χρήστες.  

 

 Ένα Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστηµα αποτελεί ένα σύστηµα το οποίο 

συγκεντρώνει, καταχωρεί, αποθηκεύει και επεξεργάζεται στοιχεία λογιστικού 

κυρίως ενδιαφέροντος, ενταγµένα στο λογιστικό σχέδιο της επιχείρησης, µε 

σκοπό την παροχή πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων. Η σχετική 

διαδικασία επεξεργασίας των στοιχείων µπορεί να απεικονιστεί ως µία 

αλυσίδα αξίας η οποία προσθέτει αξία στις επιχειρηµατικές λειτουργίες. 

Η αρχική δηµιουργία στοιχείων προέρχεται από τα επιχειρησιακά 

γεγονότα και τις συναλλαγές της επιχείρησης. Αυτά έπειτα εισάγονται στο 

Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστηµα και επεξεργάζονται κατάλληλα ώστε να 

παραχθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες. Το σύστηµα µετατρέπει τη σύνθετη 

πληροφόρηση σε γνώση, την οποία αποκτούν οι χρήστες και τα στελέχη που 

λαµβάνουν αποφάσεις.  

Ένα Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστηµα είναι δυνατό να αποτελείται 

από ένα απλό χειρόγραφο σύστηµα, από ένα σύνθετο σύστηµα τελευταίας 

τεχνολογίας αποτελούµενο από ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε αντίστοιχο 

εξοπλισµό, καθώς και από ειδικό λογισµικό ή από έναν συνδυασµό των δύο 

παραπάνω περιπτώσεων. Σε όλα τα ΛΠΣ η διαδικασία παραµένει η ίδια. Τα 

συστήµατα και οι άνθρωποι που τα χρησιµοποιούν στην ουσία 
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συγκεντρώνουν, εισάγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και παρουσιάζουν 

δεδοµένα µε σκοπό την παραγωγή πληροφοριών.  

Οι κυριότερες λειτουργίες που εκτελούνται από ένα τέτοιο σύστηµα 

είναι οι ακόλουθες: Η συλλογή και αποθήκευση δεδοµένων σχετικά µε τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες και τους πόρους, η οποία περιλαµβάνει και 

τον αρχικό έλεγχο για ακρίβεια και πληρότητα, όσον αφορά την καταχώρηση 

τους. Η µετατροπή των δεδοµένων σε πληροφορίες οι οποίες 

χρησιµοποιούνται από την διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων, 

περιλαµβάνοντας την κατάταξη, την ταξινόµηση, την οµαδοποίηση, τους 

υπολογισµούς και τις συγκρίσεις µεταξύ των δεδοµένων. Επίσης, οι 

κατάλληλες και απαραίτητες πληροφορίες διοχετεύονται, εκτός από τα 

στελέχη, και σε τρίτους εκτός της επιχείρησης. Τέλος, γίνεται η προώθηση των 

απαραίτητων ελέγχων προς εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης από κινδύνους και απειλές, συµπεριλαµβανοµένων και των 

δεδοµένων, καθώς και της εξασφάλισης ότι τα δεδοµένα θα είναι διαθέσιµα, 

ακριβή και αξιόπιστα όταν αυτά χρειαστούν.  

Στόχοι των ΛΠΣ αποτελούν η µέτρηση και πρόβλεψη των εσόδων, των 

εξόδων, των αποτελεσµάτων και της περιουσίας. Αυτά επιτυγχάνονται µέσα 

από την καταγραφή των συναλλαγών και γενικά των χρηµατοοικονοµικών 

γεγονότων που αφορούν τον οργανισµό. Η παροχή χρήσιµων πληροφοριών 

στους χρήστες µέσα και έξω από τον οργανισµό.  

Τα ΛΠΣ εξυπηρετούν κυρίως ανάγκες λογιστικής και 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης του οργανισµού µέσα από 

τυποποιηµένες συνήθως καταστάσεις και αναφορές. Οι πληροφορίες που 

παρέχουν βοηθούν τα στελέχη σχετικά µε την χρηµατοοικονοµική απόδοση, 

µέσα από την έκδοση αντίστοιχων αναφορών, µε την καθοδήγηση της 

διοίκησης σε επείγοντα ή πολύ σηµαντικά θέµατα άµεσης δράσης και µε τη 

στήριξη λήψης στρατηγικών αποφάσεων ή αποφάσεων διοικητικών στελεχών 

όσον αφορά τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο. Μορφές πληροφοριών 

αποτελούν οι αριθµοδείκτες, οι πίνακες ανάλυσης πωλήσεων καθώς και οι 

πίνακες κόστους. Όσον αφορά στις αποφάσεις εξωτερικών χρηστών, µορφές 

πληροφοριών αποτελούν οι δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 

η αξιολόγηση της επιχείρησης και η εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής της 

υγείας.   
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2.3.2   Συστήµατα Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 

Το ίντερνετ δηµιούργησε αχανείς ηλεκτρονικές αγορές για την αγορά 

και πώληση µετοχών, οµολόγων και άλλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. 

Προσφέρει τη δυνατότητα για ηλεκτρονικές αγοραπωλησίες και διαχείριση 

επενδυτικών λογαριασµών. Τα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα, που ήταν από 

τα πρώτα συστήµατα που µηχανοργανώθηκαν, σήµερα βασίζονται σε 

υπολογιστές και δίκτυα υψηλής ταχύτητας λειτουργίας. Χρηµατοοικονοµικές 

και λογιστικές πληροφορίες µπορούν να αναζητηθούν ακαριαία σε εσωτερικά 

συστήµατα υπολογιστών και να διαδοθούν ακαριαία σε όλη την έκταση του 

οργανισµού. Εξίσου ακαριαία είναι η απόκτηση χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών µέσω του ίντερνετ. 

Η τεχνολογία του ίντερνετ διευκολύνει την πρόσβαση σε 

χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα και την ενοποίηση δεδοµένων που παρέχονται 

από πηγές εντός και εκτός επιχείρησης. Οι εταιρίες µπορούν να 

χρησιµοποιούν το ίντερνετ για να αποκτούν δεδοµένα σχετικά µε επιτόκια, 

συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες που τις βοηθούν να 

παρακολουθούν και να σχεδιάζουν τις επενδύσεις τους. Οι εταιρίες που έχουν 

δροµολογήσει φιλόδοξα προγράµµατα ολοκλήρωσης των συστηµάτων τους 

µπορούν να χρησιµοποιούν εταιρικά ενδοδίκτυα για να αποκτούν εικόνα της 

οικονοµικής απόδοσης της εταιρίας τους σε εταιρική κλίµακα. Το ίντερνετ 

άνοιξε επίσης νέες λεωφόρους για την πραγµατοποίηση και την είσπραξη 

πληρωµών µε ηλεκτρονικό τρόπο και προσέφερε στον χρηµατοπιστωτικό 

κλάδο νέα προϊόντα και κανάλια προς τους πελάτες. Το συνεργατικό εµπόριο 

απαιτεί νέους τύπους συστηµάτων λογιστικής που να µπορούν να χειρίζονται 

τη συνεργασία µεταξύ των επιχειρηµατικών εταίρων και των εφοδιαστικών 

αλυσίδων τους 

Η λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση 

των οικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού, όπως µετρητά, µετοχές, οµόλογα 

και άλλες επενδύσεις, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της απόδοσής τους. Είναι 

επίσης επιφορτισµένη µε τη διαχείριση της κεφαλαιοποίησης της επιχείρησης, 

δηλαδή, την ανεύρεση νέων οικονοµικών πόρων µε την έκδοση νέων 

µετοχών, οµολογιακών δανείων ή µε άλλες µορφές δανεισµού. Προκειµένου 
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να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση απολαµβάνει την καλύτερη δυνατή απόδοση 

από τις επενδύσεις της, ο οικονοµικός διευθυντής χρειάζεται µεγάλη ποσότητα 

πληροφοριών από πηγές εκτός της επιχείρησης. 

Τα συστήµατα χρηµατοοικονοµικών και λογιστικής βοηθούν τις εταιρίες 

να παρακολουθούν τα στοιχεία ενεργητικού και τις ταµειακές ροές τους. 

Μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρίες να µεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις των 

στοιχείων ενεργητικού και των επενδύσεών τους και να τηρούν 

χρηµατοοικονοµικά βιβλία. Τα επιχειρησιακά συστήµατα µπορούν να 

ενοποιούν χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες µε πληροφορίες από την 

παραγωγή και τις πωλήσεις, έτσι ώστε ο αντίκτυπος των συναλλαγών και 

πράξεων στους τοµείς των πωλήσεων και τις παραγωγής να 

αντικατοπτρίζεται αµέσως στον ισολογισµό, τους εισπρακτέους και 

πληρωτέους λογαριασµούς και τις καταστάσεις ταµειακών ροών της 

επιχείρησης. Οι οικονοµικοί διευθυντές µπορούν να χρησιµοποιούν τα 

επιχειρησιακά συστήµατα για να έχουν απολύτως ενηµερωµένες εκθέσεις 

σχετικά µε τη συνολική χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρίας.  

Τα πληροφοριακά συστήµατα προωθούν την καλύτερη διαχείριση των 

στοιχειών ενεργητικού και των ταµειακών ροών της εταιρίας που µπορούν να 

αυξήσουν τα έσοδα και να µειώσουν το λειτουργικό κόστος, ενισχύοντας έτσι 

την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης. Τα δικτυακά συστήµατα 

προσφέρουν αµεσότερη παρακολούθηση και εντοπισµό των στοιχείων 

ενεργητικού της επιχείρησης και της απόδοσης των επενδύσεών της. Το 

λογιστήριο µπορεί να παρακολουθεί τις ροές συναλλαγών και να καταγράφει 

δαπάνες και έσοδα µε µεγαλύτερη ακρίβεια και σε πραγµατικό χρόνο. Η 

παρακολούθηση και ο εντοπισµός αλλαγών σε στοιχεία ενεργητικού και σε 

ροές κεφαλαίων που παλαιότερα χρειάζονταν εβδοµάδες, τώρα µπορούν να 

γίνουν µέσα σε λίγες ώρες ή µέρες. Νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που 

βασίζονται σε πληροφοριακά συστήµατα αποτελούν πηγή στρατηγικού 

πλεονεκτήµατος.  

Το λογιστήριο έχει την ευθύνη της τήρησης και της διαχείρισης των 

οικονοµικών βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, όπως εισπράξεις, 

πληρωµές, αποσβέσεις, µισθοδοσία, όπου καταγράφονται οι χρηµατικές ροές. 

Τα χρηµατοοικονοµικά και το λογιστήριο αντιµετωπίζουν συναφή προβλήµατα 

σχετικά µε το πώς να παρακολουθούν τα οικονοµικά διαθέσιµα και τις 
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χρηµατικές ροές. Μερικά τυπικά πληροφοριακά συστήµατα 

χρηµατοοικονοµικών και λογιστηρίου που υπάρχουν σε µεγάλους 

οργανισµούς είναι οι Λογαριασµοί Εισπρακτέοι, δηλαδή η παρακολούθηση 

των χρηµάτων που οφείλονται στην επιχείρηση-  στο εκτελεστικό οργανωτικό 

επίπεδο-, η Κατάρτιση Προϋπολογισµών, δηλαδή η εκπόνηση 

βραχυπρόθεσµων προϋπολογισµών- στο διοικητικό επίπεδο- και ο 

Προγραµµατισµός Κερδών, δηλαδή ο προγραµµατισµός µακροπρόθεσµης 

κερδοφορίας- στο στρατηγικό επίπεδο.  

 Τα συστήµατα στρατηγικού επιπέδου του τοµέα χρηµατοοικονοµικών 

και λογιστηρίου καθορίζουν τους µακροπρόθεσµους επενδυτικούς στόχους 

της επιχείρησης και παρέχουν µακροπρόθεσµες προβλέψεις της οικονοµικής 

απόδοσης της. Στο διοικητικό επίπεδο, τα πληροφοριακά συστήµατα βοηθούν 

τα στελέχη να επιβλέπουν και να ελέγχουν τους οικονοµικούς πόρους της 

επιχείρησης. Τα εκτελεστικά συστήµατα στον τοµέα χρηµατοοικονοµικών και 

λογιστηρίου παρακολουθούν τις χρηµατικές ροές της επιχείρησης µέσω 

συναλλαγών όπως έκδοση επιταγών, πληρωµές σε προµηθευτές, αναφορές 

χρεογράφων και εισπράξεις. 

 

2.4 Επιχειρηµατικές ∆ιεργασίες Και Πληροφοριακά 

Συστήµατα 

 

Το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον των ψηφιακών επιχειρήσεων απαιτεί 

από τις εταιρίες και τους διευθυντές τους να σκέφτονται πιο στρατηγικά τις 

επιχειρηµατικές διεργασίες τους. Οι επιχειρηµατικές διεργασίες είναι 

συγκεκριµένες ροές εργασιών, υλικών, πληροφοριών και γνώσεων, δηλαδή 

σύνολα δραστηριοτήτων που αναφέρονται στους µοναδικούς τρόπους µε τους 

οποίους οι οργανισµοί συντονίζουν την εργασία, τις πληροφορίες και τις 

γνώσεις. Μπορούν να αποτελέσουν πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος αν 

δίνουν στην εταιρία την ικανότητα να καινοτοµεί ή να εκτελεί τις 

δραστηριότητές της καλύτερα από τους ανταγωνιστές της.  

Οι σηµερινές εταιρίες διαπιστώνουν ότι µπορούν να γίνουν 

περισσότερο ευέλικτες και παραγωγικές συντονίζοντας περισσότερο τις 

επιχειρηµατικές τους διεργασίες και σε ορισµένες περιπτώσεις 
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ολοκληρώνοντας τις διεργασίες αυτές έτσι ώστε να εστιάζουν στην 

αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων και στην εξυπηρέτηση των πελατών. 

Οι επιχειρησιακές εφαρµογές είναι σχεδιασµένες για να υποστηρίζουν το 

συντονισµό και την ολοκλήρωση διεργασιών σε επίπεδο ολόκληρου του 

οργανισµού. Αυτές οι επιχειρησιακές εφαρµογές συνίστανται σε επιχειρησιακά 

συστήµατα, συστήµατα διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασµού, συστήµατα 

διαχείρισης σχέσεων µε τους πελάτες και συστήµατα διαχείρισης γνώσεων. 

Σε γενικές γραµµές, αυτά τα περισσότερο σύγχρονα συστήµατα 

επωφελούνται από τα εταιρικά ενδοδίκτυα και τις τεχνολογίες Ιστού που 

καθιστούν δυνατή την αποτελεσµατική µεταφορά πληροφοριών µέσα στην 

επιχείρηση και προς επιχειρήσεις- εταίρους. Τα συστήµατα αυτά είναι από τη 

φύση τους διατοµεακά, διαλειτουργικά και προσανατολισµένα στις 

επιχειρηµατικές διεργασίες. Με λίγα λόγια, τα επιχειρησιακά συστήµατα 

δηµιουργούν µια ολοκληρωµένη βάση, σε κλίµακα οργανισµού, για τον 

συντονισµό των εσωτερικών διεργασιών της εταιρίας. Τα πληροφοριακά 

συστήµατα για τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού και για τη διαχείριση 

των σχέσεων µε τους πελάτες µπορούν να βοηθήσουν στο συντονισµό 

διεργασιών για τη διαχείριση της σχέσης της εταιρίας µε τους προµηθευτές και 

τους πελάτες της. Τα συστήµατα διαχείρισης γνώσεων επιτρέπουν στους 

οργανισµούς να διαχειρίζονται καλύτερα τις διεργασίες για τη συγκέντρωση 

και την εφαρµογή γνώσεων και εµπειρογνωµοσύνης. Από κοινού αυτοί οι 

τύποι συστηµάτων αντιπροσωπεύουν τους τοµείς όπου οι εταιρίες 

ολοκληρώνουν ψηφιακά τις ροές πληροφοριών τους και πραγµατοποιούν 

σηµαντικές επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήµατα. 
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Κεφάλαιο 3ο: Μηχανογράφηση Χρηµατοοικονοµικών 

Συναλλαγών. 

 

3.1  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής στον χώρο 

των επιχειρήσεων, παράλληλα µε τις νέες εξελίξεις στον τοµέα των 

τηλεπικοινωνιών και την ηλεκτρονικοποίηση των παραδοσιακών µηχανών 

ενός γραφείου προώθησαν την αυτοµατοποίηση των περισσότερων εργασιών 

στον χώρο αυτό κι έτσι δηµιουργήθηκε η έννοια της µηχανογράφησης. Ένας 

σύντοµος ορισµός της µηχανογράφησης είναι ο εξής: µηχανογράφηση είναι η 

καταγραφή και η επεξεργασία των δεδοµένων µέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Οι διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες των επιχειρήσεων για 

αποτελεσµατική διαχείριση του συνεχώς αυξανόµενου όγκου πληροφοριών 

και η σωστή ροή και αξιολόγηση αυτών, σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις που 

αφορούν τις τεχνολογίες επεξεργασίας πληροφοριών και των 

τηλεπικοινωνιών, συνέτειναν στη δηµιουργία του κλάδου αυτού. Τα διοικητικά 

στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να συντονίζουν και να χρησιµοποιούν 

σωστά όλα τα εργαλεία που προσφέρει η εξέλιξη της πληροφοριακής 

τεχνολογίας για την λήψη των αποφάσεων.  

Για την σωστή οργάνωση και λειτουργία µιας επιχείρησης απαιτείται 

συνεχής ροή πληροφοριών προς τα άτοµα που είναι επιφορτισµένα µε την 

διοίκηση. Τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να είναι σε διαρκή επικοινωνία µε 

στελέχη άλλων επιχειρήσεων ή οργανισµών για την λήψη ή την παροχή 

πληροφοριών ώστε µετά από την επεξεργασία τους να είναι σε θέση να 

πάρουν ορθές αποφάσεις. 

Αυτόµατα λοιπόν, δηµιουργείται η ανάγκη διεκπεραίωσης µιας σειράς 

από εργασίες που σχετίζονται συνήθως µε την λήψη των πληροφοριών, την 

επεξεργασία, τη διαµόρφωση και την παρουσίαση αυτών, την αρχειοθέτηση 

και ταξινόµηση τους για την εύκολη αναζήτηση τους όποτε χρειαστούν, την 

διανοµή τους σε έναν ή περισσότερους χώρους ή θέσεις εργασίας και τέλος 

ακόµα και την µετάβαση τους σε άλλες επιχειρήσεις µέσω των 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
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Παλαιότερα οι εργασίες αυτές γίνονταν µε χειρογραφικό τρόπο και την 

χρήση συµβατικών τεχνολογιών, µε αποτέλεσµα την ανάγκη για πολύ 

προσωπικό, πολύ χρόνο για την απαραίτητη πληροφόρηση, δυσκολότερο 

έλεγχο και µεγάλο χρόνο και κόστος εργασίας. Η πλήρης µηχανογράφηση 

µιας επιχείρησης µε την χρήση των προϊόντων και των µεθόδων της 

πληροφοριακής τεχνολογίας βοηθά στο να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήµατα 

και οι περιορισµοί καθώς όλες οι εργασίες που προαναφέραµε 

πραγµατοποιούνται πλέον µε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

3.2  Μηχανογράφηση Και Χρηµατοοικονοµική  Λειτουργία 

 

Οι τεχνολογικές µεταβολές, που χαρακτηρίζονται κυρίως από την 

εµφάνιση των αυτόµατων συναλλαγών και την δηµιουργία ηλεκτρονικών 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, έχουν τροποποιήσει βαθιά την οργάνωση 

των αγορών καθώς επίσης και τις ίδιες χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές. Όλες 

αυτές οι εξελίξεις έχουν δηµιουργήσει αυτό που ονοµάζουµε µηχανογράφηση 

της οικονοµικής πραγµατικότητας.  

Η χρηµατοοικονοµική διαχείριση περιλαµβάνει την καταγραφή και την 

ανάλυση ενός µεγάλου πλήθους και ποικιλίας συναλλαγών. Η έγκαιρη χρήση 

των πληροφοριών που παράγονται από διάφορες αναφορές και εκθέσεις είναι 

κρίσιµη για την επιτυχία της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας. Τα µη αυτόµατα 

συστήµατα καταγραφής συναλλαγών και παραγωγής αναφορών είναι πολύ 

χρονοβόρα και µε πολυάριθµες ατέλειες. Καθώς ο όγκος των συναλλαγών 

αυξάνεται, τα συστήµατα καταγραφής και επεξεργασίας µπορεί να 

επηρεαστούν γιατί προκύπτουν σφάλµατα από την υπερφόρτωση. Το 

βασικότερο µειονέκτηµα ενός µη αυτόµατου συστήµατος είναι πως εξαιτίας 

των αλληλοσυσχετίσεων των χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών 

µεταβλητών, µια µικρή αναθεώρηση ή η παραµικρή αλλαγή µπορεί να 

συνεπάγονται µεγάλο όγκο εργασίας. Η ανάλυση ευαισθησίας της 

συµπεριφοράς διάφορων προγραµµάτων ή δραστηριοτήτων µπορεί να 

αποδειχθεί σε ένα τεράστιο και ακατόρθωτο ίσως έργο.  

Τα τελευταία χρόνια, η πληροφοριακή τεχνολογία έχει αναπτυχθεί 

υπερβολικά ως προς την αναλυτική ικανότητα και την κουλτούρα. Η 
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µηχανογράφηση των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών αλλά και της 

λογιστικής δεν περιορίζεται πλέον µόνο στους µεγάλους οργανισµούς. Ακόµα 

και µικρές επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν από την χρήση ενός 

µικρού προσωπικού υπολογιστή. Η µεγάλου εύρους χρήση των υπολογιστών 

για τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές είναι το αποτέλεσµα της 

διαθεσιµότητας σε χαµηλό κόστος των διάφορων, καθιερωµένων πακέτων 

λογισµικού. Τα λογισµικά πακέτα που έκαναν πραγµατικά εύκολη την χρήση 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών για  χρηµατοοικονοµικούς σκοπούς, είναι τα 

ηλεκτρονικά προγράµµατα λογιστικού φύλλου και τα συστήµατα διαχείρισης 

βάσεων δεδοµένων. 

Από την δεκαετία του 1980, τα µεγαλύτερα χρηµατιστήρια έχουν 

αυτοµατοποιηθεί και οι δηµοπρασίες έχουν αντικατασταθεί από αλγορίθµους 

καθορισµού των τιµών. Η µηχανογράφηση των χρηµατοοικονοµικών 

αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε οικονοµική αγορά είναι από τότε 

εξοπλισµένη µε µία ηλεκτρονική πλατφόρµα συναλλαγών. Από τεχνική 

άποψη, µία τέτοια ηλεκτρονική πλατφόρµα συναλλαγών είναι µία 

αυτοµατοποιηµένη αγορά η οποία ασκεί ορισµένες από τις ακόλουθες 

λειτουργίες: την ρουτίνα ηλεκτρονικών εντολών, δηλαδή την µεταβίβαση των 

εντολών των χρηστών στο σύστηµα εκτέλεσης, την εκτέλεση 

αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών, δηλαδή τον µετασχηµατισµό των εντολών 

σε συναλλαγές, τις µεταδιαπραγµατευτικές πληροφορίες, όπως η αξία των 

συναλλαγών και ο όγκος των δεδοµένων. 

Αρχικά, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές προκάλεσαν µια βαθιά ανατροπή 

στην λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Για µερικά χρόνια, οι 

οργανωτικές συνέπειες της τεχνολογικής εξέλιξης µελετήθηκαν από πολλούς 

συντάκτες. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν αυξήσει την λειτουργική και 

πληροφοριακή αποτελεσµατικότητα των αγορών (Jiang G., Tang N., Law E., 

2002). Επιπλέον, στην βιβλιογραφία, (Claessens S., Glaessner Th., Klingebiel 

D., 2002), έχει ειπωθεί πως οι αυτοµατοποιηµένες συναλλαγές έχουν µειώσει 

το συναλλακτικό κόστος και έχουν αυξήσει την ρευστότητα  καθώς επίσης, 

προτείνεται προτείνει µια σύγκριση µεταξύ του παραδοσιακού και του 

αυτοµατοποιηµένου συστήµατος συναλλαγών (Tsang R., 1999,). 

Επιβεβαιώνονται έτσι τα αποτελέσµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω και 

υπογραµµίζετε η δηµιουργία καλύτερης διαφάνειας. Προφανώς, το µοναδικό 
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κύριο µειονέκτηµα του αυτοµατοποιηµένου συστήµατος συναλλαγών είναι το 

γεγονός, ότι παρά το χαµηλό λειτουργικό κόστος δηµιουργείται υψηλό κόστος 

ανάπτυξης. Επιπλέον, η διαδικασία ακύρωσης κάποιας εντολής µπορεί να 

προκαλέσει καθυστερήσεις και να αποθαρρύνει άλλες εντολές. Τέλος, 

αναφέρουµε και τα ενδεχόµενα προβλήµατα που ενυπάρχουν σε κάθε 

σύστηµα που βασίζεται σε υπολογιστές. 

Ακόµα κι αν είναι αλήθεια πως οι αυτοµατοποιηµένες συναλλαγές 

έχουν µειώσει σηµαντικά την διαπραγµατευτική διάσταση των 

χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, αυτές ακόµα δεν είναι ανεξάρτητες από 

τον ανθρώπινο παράγοντα και ακόµα βασίζονται σε ανθρώπινες 

αλληλεπιδράσεις. Ωστόσο, η προφορική διαπραγµάτευση έχει αντικατασταθεί 

από µία πιο αφηρηµένη κοινωνικότητα καθώς αυτοί που δίνουν τις εντολές 

αλληλεπιδρούν µόνο µέσω της οθόνης του υπολογιστή τους. 

Μία ακόµα διάσταση της επίδρασης της τεχνολογικής προόδου στην 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία είναι τα πιο πρόσφατα ηλεκτρονικά οικονοµικά 

(electronic finance)  γνωστά µε την συντόµευση e- finance, που 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο 6ο κεφάλαιο. Σε γενικές γραµµές ο όρος e- 

finance αναφέρεται στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες που προσφέρονται 

ηλεκτρονικά, για παράδειγµα µέσω του Ίντερνετ ή µέσω οποιουδήποτε άλλου 

δηµόσιου δικτύου. Για πολλά χρόνια ο αριθµός των προϊόντων που 

προσφέρονταν µε αυτόν τον τρόπο αυξάνονταν σηµαντικά. Ακόµα, οι 

ηλεκτρονικές, πραγµατικού χρόνου τεχνολογίες επιτρέπουν την δηµιουργία 

πλήρως εικονικών αγορών. Η IEM- Iowa Electronic Market, που 

δηµιουργήθηκε το 1988, ήταν η πρώτη εικονική αγορά όπου όλες οι 

συναλλαγές γινόντουσαν ηλεκτρονικά και σε πραγµατικό χρόνο. Με την 

πάροδο των χρόνων, η εξέλιξη προς τις εικονικές αγορές επεκτάθηκε και σε 

άλλες περιοχές του κόσµου. Ακόµα κι αν υπάρχει ένα πλήθος παραγόντων, 

όπως για παράδειγµα, η υποδοµή των τηλεπικοινωνιών, που προσδιορίζουν 

την ταχύτητα ανάπτυξης των ηλεκτρονικών τεχνολογιών κάθε χώρας, πάνω 

από το 90% των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων θα πρέπει να είναι 

διαθέσιµα ηλεκτρονικά και σε πραγµατικό χρόνο µέχρι το 2010 στις 

βιοµηχανοποιηµένες χώρες (Claessens S., Glaessner Th., Klingebiel D., 

2002). Η τάση προς το e- finance παρατηρείται σε όλο τον κόσµο, ακόµα και 

σε χώρες που η χρηµατοοικονοµική υποδοµή είναι ελάχιστα ανεπτυγµένη.  
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Το e- finance έχει σηµαντική επίδραση στη λειτουργία των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών και δηµιουργεί µείωση του κόστους συναλλαγών 

αλλά και αυτού που σχετίζεται µε το µάρκετινγκ και την διαµεσολάβηση και 

αύξηση του ανταγωνισµού, καθώς πλέον είναι πολύ πιο εύκολο για τους 

επενδυτές να συγκρίνουν τα πλεονεκτήµατα όλων των τύπων των 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων αλλά και να συγκρίνουν τις αµοιβές που 

χρεώνονται από όλους τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Με την 

µείωση του συναλλακτικού κόστους και της διαµεσολάβησης, το e- finance 

επιτρέπει σε περισσότερους πελάτες να έχουν πρόσβαση στα διάφορα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 

παράλληλα µε την αυτοµατοποίηση των συναλλαγών, οι ηλεκτρονικές αγορές 

έχουν βελτιώσει την διαφάνεια των συναλλαγών.  

Επιπλέον, και η συµπεριφορά των επενδυτών έχει επηρεαστεί από την 

εµφάνιση του e- finance. Το Ίντερνετ παρέχει µια ψευδαίσθηση της γνώσης 

στους επενδυτές οι οποίοι αποκτούν υπερβολική αυτοπεποίθηση και τείνουν 

να υποτιµούν τον κίνδυνο. Έτσι συνηθίζουν να επενδύουν περισσότερο και σε 

µε πιο κερδοσκοπικό τρόπο απ’ ότι θα έκαναν διαφορετικά. Με αυτόν τον 

τρόπο οι ηλεκτρονικές συναλλαγές µπορεί να συµβάλουν στην αύξηση της 

κερδοσκοπίας της µεταβλητότητας της αγοράς.  

Το e-finance και οι εικονικές χρηµατοπιστωτικές αγορές µπορούν να 

ερµηνευτούν ως η συνέχιση των αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών. 

Μειώνοντας το κόστος συναλλαγών και παρέχοντας µια εικονική διασύνδεση 

µε ένα τεράστιο πλήθος χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, βελτιώνει την 

διαφάνεια και την ατοµικότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Ακόµα και αν 

οι τιµές δεν ενσωµατώνουν ακαριαία τις πληροφορίες, τώρα τουλάχιστον 

έχουν τη δυνατότητα να ενσωµατώσουν πολύ γρηγορότερα αυτές τις νέες 

πληροφορίες. Αυτός είναι και ο λόγος που το e- finance µειώνει τον χρόνο 

αντίδρασης της αγοράς και στη συνέχεια βελτιώνει την πληροφοριακή 

αποτελεσµατικότητα.  
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Κεφάλαιο 4ο:  Η Υιοθέτηση Των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Επιχειρηµατικών Πόρων - ERP. 

 

4.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Ο όρος ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων (Enterprise Resource 

Planning –ERP) αναφέρεται στην προσέγγιση που οι περισσότερες 

επιχειρήσεις επιθυµούν να θέσουν σε εφαρµογή, προκειµένου να 

συγκεντρώσουν τις λειτουργίες των διάφορων τµηµάτων τους σε ένα 

ανεπτυγµένο υπολογιστικό σύστηµα. Αυτή η προσέγγιση είναι αποδοτική από 

άποψη κόστους, επειδή συγκεντρώνει όλες τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης σε ένα κοµµάτι λογισµικού. Επιπλέον, είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα και πιο χρήσιµα εργαλεία για την ενίσχυση των κερδών και την 

µείωση των απωλειών που υφίστανται οι επιχειρήσεις. Τα   Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων είναι πολύ χρήσιµα και επωφελή για 

τους οργανισµούς. 

Πριν από τα συστήµατα ERP, οι πληροφορίες που ήταν κατανεµηµένες 

σε διαφορετικές βάσεις δεδοµένων ήταν συνεχώς διαθέσιµες σε όλο το 

προσωπικό. ∆ιαφορετικές επιχειρησιακές µονάδες, όπως οι πωλήσεις, η 

παραγωγή, τα χρηµατοοικονοµικά και η λογιστική µπορούν να ενοποιηθούν 

σε µία κοινή επιχειρηµατική διαδικασία, επιτρέποντας την πρόσβαση σε όλους 

τους υπαλλήλους κάθε επιπέδου της επιχείρησης, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά. Σήµερα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να θεωρούν τη χρήση ενός 

συστήµατος ERP ως υποχρέωση παρά ως επιλογή για να είναι 

ανταγωνιστικές. Με τα παλιά συστήµατα οι πληροφορίες που προέρχονταν 

από τις καθηµερινές δραστηριότητες ήταν δύσκολο να διαχειριστούν. Τα ERP 

µπορούν να µεταφέρουν δεδοµένα από τη µια περιοχή στην άλλη χωρίς 

επιπλέον προσπάθεια και σχεδόν χωρίς καµία πιθανότητα λάθους. 

Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε πραγµατικό χρόνο, κάτι 

που σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι από τη στιγµή που καταχωρείται µια 

παραγγελία, µπορεί να προετοιµαστεί και να τιµολογηθεί την ίδια ακριβώς 

στιγµή.  
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Τα συστήµατα ERP προσφέρουν ένα τρόπο µε τον οποίο ενοποιούνται 

τα δεδοµένα και οι διαδικασίες ενός οργανισµού σε ένα ενιαίο σύστηµα. 

Συνήθως τα συστήµατα ERP έχουν πολλές συνιστώσες 

συµπεριλαµβανοµένου του υλικού και του λογισµικού, προκειµένου να 

επιτευχθεί η ολοκλήρωση και τα περισσότερα από αυτά χρησιµοποιούν µια 

ενοποιηµένη βάση δεδοµένων για να αποθηκεύσουν τα δεδοµένων για 

διάφορες λειτουργίες που βρίσκονται µέσα σε ολόκληρη την επιχείρηση. 

Ο όρος ERP αρχικά αναφέρεται στο πώς µια µεγάλη επιχείρηση 

σχεδιάζει να χρησιµοποιήσει τους µεγάλης έκτασης οργανωτικούς της 

πόρους. Στο παρελθόν, τα συστήµατα ERP χρησιµοποιούνταν σε 

µεγαλύτερες και περισσότερο βιοµηχανικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η χρήση 

των ERP έχει αλλάξει και είναι εξαιρετικά περιεκτική, καθώς σήµερα ο όρος 

αναφέρεται σε οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, ανεξάρτητα από το είδος 

βιοµηχανίας στο οποίο εναπόκειται. Στην πραγµατικότητα τα συστήµατα αυτά 

χρησιµοποιούνται σχεδόν σε κάθε τύπο επιχείρησης, µεγάλη ή µικρή. 

Προκειµένου ένα σύστηµα λογισµικού να θεωρηθεί ERP, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει στην επιχείρηση την λειτουργικότητα δύο ή περισσότερων 

συστηµάτων. Ενώ ορισµένα πακέτα ERP µπορεί να καλύπτουν µόνο δύο 

επιχειρηµατικές λειτουργίες, όπως για παράδειγµα τα QuickBooks: 

Μισθοδοσία και Λογιστική- τα περισσότερα από αυτά καλύπτουν πολλές 

λειτουργίες. Τα σηµερινά συστήµατα ERP µπορούν να καλύψουν ένα ευρύ 

φάσµα λειτουργιών και να τις ολοκληρώσουν σε µια ενοποιηµένη βάση 

δεδοµένων. Για παράδειγµα, λειτουργίες όπως το Ανθρώπινο ∆υναµικό, η 

∆ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η ∆ιαχείριση των Σχέσεων µε τους 

Πελάτες, οι Λογιστικές Καταστάσεις, οι Λειτουργίες Παραγωγής και οι 

Λειτουργίες ∆ιαχείρισης Αποθήκης ήταν κάποτε ατοµικές εφαρµογές 

λογισµικού, που συνήθως υποστηρίζονταν µε δικές τους βάσεις δεδοµένων 

και δίκτυα, λειτουργίες που σήµερα µπορούν όλες να χωρέσουν κάτω από µία 

κοινή «οµπρέλα», ένα σύστηµα ERP. 
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4.2 Ο Ρόλος Των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών 

Πόρων 

Η πληροφοριακή τεχνολογία, κυρίως µε την µορφή των 

επιχειρηµατικών συστηµάτων προγραµµατισµού πόρων, εφοδιάζει τις 

επιχειρήσεις µε την ικανότητα να λειτουργούν, να διαχειρίζονται και να 

ρυθµίζουν τις τρείς θεµελιώδεις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ως 

ξεχωριστές οντότητες. Η εκµετάλλευση της πληροφοριακής τεχνολογίας και 

των πληροφοριακών συστηµάτων δίνουν στις επιχειρηµατικές µονάδες τη 

δυνατότητα να µοιράζονται αποτελεσµατικά τις πληροφορίες, να επικοινωνούν 

µε τις εταιρικές λειτουργίες, να δηµιουργούν νέες συµµαχίες και να 

αναπτύσσουν νέα προϊόντα. 

Χάρη στα συστήµατα ERP, τα επιχειρησιακά δεδοµένα δεν αποτελούν 

πλέον µια µπερδεµένη µάζα πληροφοριών που απαιτούσε από µια οµάδα 

λογιστών να ξοδέψει αρκετές µέρες για να τη µεταφράσει και να τη µετατρέψει 

σε λειτουργικά χρήσιµες πληροφορίες. Τώρα τα δεδοµένα βγαίνουν από το 

ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα σε µια βάση πραγµατικού χρόνου και 

σε κατανοητή διάταξη που είναι διαθέσιµη σε όλα τα τµήµατα της επιχείρησης 

και τους υπαλλήλους, από την ανάπτυξη, την παραγωγή, τις πωλήσεις  µέχρι 

οποιαδήποτε άλλη επιχειρηµατική µονάδα ή περιοχή. 

Τα συστήµατα ERP ενοποιούν την επίδραση µιας συναλλαγής σε ένα 

προοδευτικό περιβάλλον πραγµατικού χρόνου και επιτρέπουν την πρόσβαση 

στις πληροφορίες οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια του λειτουργικού 

κύκλου. Καθώς τα δεδοµένα είναι άµεσα διαθέσιµα µέσα στον οργανισµό, το 

αποτέλεσµα είναι ένας νέος τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης ο οποίος 

παρέχει την ευκαιρία να συγκεντρωθούν οι πόροι και να εκµεταλλευτούν οι 

πληροφορίες µε περισσότερο αποτελεσµατικούς τρόπους. Έτσι, οι διάφορες 

οµάδες εργασίας µπορούν να αναγνωρίσουν καθυστερήσεις, να αναπτύξουν 

εξειδίκευση και να λύσουν προβλήµατα σε ένα περιβάλλον πραγµατικού 

χρόνου. 

Χάρη στο µηχανισµό επεξεργασίας των ERP συστηµάτων, η 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία µπορεί να αλλάξει τον προσανατολισµό των 

δραστηριοτήτων της από τα ζητήµατα ελέγχου και συµµόρφωσης στο να 

κατευθύνει την επιχείρηση να επιτύχει την οικονοµική ανάπτυξη. Πριν από τα 
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συστήµατα ERP, η παραδοσιακή ταξινόµηση των δραστηριοτήτων ήταν 

επικεντρωµένη στην επεξεργασία των συναλλαγών και στον εσωτερικό 

έλεγχο. Η χρηµατοοικονοµική λειτουργία, παραδοσιακά ξόδευε το 90% του 

χρόνου της στον έλεγχο, τη δηµιουργία αναφορών και την επεξεργασία των 

συναλλαγών, αλλά µε την πλήρη αξιοποίηση  της πληροφοριακής τεχνολογίας 

αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν µόνο το 55% του χρόνου της. Το υπόλοιπο 

45% µπορεί έτσι να αφιερωθεί σε δραστηριότητες που βοηθούν την ανάπτυξη 

της επιχείρησης, όπως η παραγωγή αναφορών µέτρησης απόδοσης, η 

καθοδήγηση τακτικών επιχειρηµατικών οµάδων και η εκπαίδευση των 

υπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα για το πώς η εργασία τους συνδέεται µε τα 

οικονοµικά προγράµµατα της επιχείρησης. Παρακάτω βλέπουµε µε µια πιο 

κοντινή µατιά, που τα συστήµατα ERP εξοικονοµούν χρόνο για τους 

επαγγελµατίες των χρηµατοοικονοµικών. 

Το παραδοσιακό λειτουργικό περιβάλλον απαιτεί από την 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία να ξοδέψει το 30% του χρόνου της στον έλεγχο 

της ακεραιότητας των δεδοµένων εξετάζοντας λεπτοµερώς την ακολουθία των 

εγγράφων των συναλλαγών και εξασφαλίζοντας τον ορθό διαχωρισµό των 

καθηκόντων. ∆ε συµβαίνει όµως το ίδιο µε τα συστήµατα ERP. Εγγυώνται τον 

έλεγχο µέσω της πειθαρχίας της επεξεργασίας που ενυπάρχει σε αυτά τα 

συστήµατα, του τρόπου µε τον οποίο είναι σχηµατισµένοι οι ολοκληρωµένοι 

πίνακες δεδοµένων και των προφίλ ασφαλείας που δηµιουργήθηκαν για κάθε 

χρήστη. Το µέγεθος της ανθρώπινης µεσολάβησης που είναι απαραίτητη για 

την διασφάλιση των παραδοσιακών ελέγχων µπορεί να µειωθεί στο µισό, από 

30% σε 15%. 

Επιπρόσθετα, η επεξεργασία των συναλλαγών κάποτε δέσµευε το 40% 

του χρόνου της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας αλλά τα ERP περιόρισαν 

αυτό το ποσοστό στο 20%. Το παραδοσιακό λειτουργικό περιβάλλον ήταν 

οικοδοµηµένο πάνω σε µία βάση κληροδοτηµένων συστηµάτων που 

µπορούσαν να διανέµουν πληροφορίες µόνο σε ιστορική βάση. Τα δεδοµένα 

ήταν το αποτέλεσµα της επεξεργασίας των συναλλαγών σε ένα περιβάλλον 

καθηµερινής επεξεργασίας ώστε να αναλυθούν εκτός υπολογιστή µετά το 

τέλος του λειτουργικού κύκλου. Τα συστήµατα ERP έχουν βελτιώσει 

δραµατικά την επεξεργασία των πληροφοριών, καθώς επίσης και τη 

διαθεσιµότητα και τη µετάδοση των δεδοµένων, τώρα που αυτά είναι 
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ενοποιηµένα και επεξεργάζονται σε πραγµατικό χρόνο. Ακόµα δίνουν  στην 

επεξεργασία των συναλλαγών τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί µέσω του 

διαχωρισµού σε σύγκριση µε τα µαζικά συστήµατα.  

Η δηµιουργία αναφορών εξακολουθεί να λαµβάνει το ίδιο ποσοστό του 

χρόνου της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας, αλλά εστιάζεται σε µια εντελώς 

διαφορετική πλευρά. Η χρηµατοοικονοµική λειτουργία αντί να προσπαθεί να 

προσαρµόσει παλιές πληροφορίες, µπορεί να χρησιµοποιήσει το σύστηµα για 

να παράγει νέους τύπους αναφορών, να εκπαιδεύσει του υπαλλήλους σε όλα 

τα επίπεδα του οργανισµού, και να σχεδιάσει αναφορές που παρέχουν γνώση 

η οποία µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν 

αποτελέσµατα. 

 

4.3 Η Ολοκλήρωση, Κλειδί Στα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Επιχειρηµατικών Πόρων 

 

Η ολοκλήρωση είναι ένα πολύ σηµαντικό µέρος των συστηµάτων ERP. 

Ο κύριος ρόλος τους είναι να ενοποιήσουν τα δεδοµένα και τις διαδικασίες 

από όλους τους τοµείς ενός οργανισµού, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση 

και η ροή των εργασιών. Συνήθως, τα συστήµατα αυτά εκπληρώνουν την 

ολοκλήρωση δηµιουργώντας µια ενιαία βάση δεδοµένων η οποία τροφοδοτεί 

πολλαπλές λειτουργικές µονάδες λογισµικού εφοδιάζοντας διαφορετικές 

περιοχές µιας εταιρίας µε ποικίλες επιχειρηµατικές λειτουργίες. 

Παρόλο που η ιδανική διαµόρφωση θα ήταν ένα σύστηµα ERP για 

ολόκληρη τον οργανισµό, πολλές µεγάλες επιχειρήσεις συνήθως δηµιουργούν 

ένα σύστηµα ERP και στη συνέχεια αναπτύσσουν σύµφωνα µε αυτό µια 

εξωτερική διασύνδεση για άλλα µοναδικά συστήµατα που µπορεί να είναι πιο 

ισχυρά και να αποδίδουν καλύτερα στην εκπλήρωση των επιχειρηµατικών 

αναγκών. Συνήθως αυτός ο τύπος διαµόρφωσης µπορεί να είναι χρονοβόρος 

και να απαιτεί πολλές εργατικές ώρες. 

Όντας η ολοκληρωµένη λύση πληροφοριών σε µια επιχείρηση, τα 

συστήµατα αυτά επιτρέπουν στις εταιρίες να καταλάβουν πολύ καλύτερα τις 

εργασίες, έχοντας µια γενική εικόνα από όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων. 

Με το λογισµικό των συστηµάτων ERP οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα 
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να εκπονήσουν καλύτερες πρακτικές για την αποδοτικότερη λειτουργία τους 

και µάλιστα σε τοµείς που πιστεύουν πως υστερούν. ∆ηµιουργώντας πιο 

αξιόπιστες διαδικασίες µπορούν να προσανατολίζουν τις δυνάµεις τους µε 

υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης, επιτυγχάνοντας κατ’ επέκταση 

µεγαλύτερο κέρδος για τις ίδιες. 

 

4.4  ∆ιοικητικές Λειτουργίες Των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Επιχειρηµατικών Πόρων 

 

Αυτή η υποµονάδα περιλαµβάνει αρκετές εφαρµογές διαχείρισης, 

ταµειακών και χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων. Αυτές οι εφαρµογές 

δίνουν τη δυνατότητα να εργαζόµαστε µε περισσότερες από µια επιχειρήσεις, 

αν είναι απαραίτητο για την απόκτηση ενοποιηµένων δεδοµένων για 

διαφορετικά επίπεδα. Τα συστήµατα αυτά µας δίνουν τη δυνατότητα να 

δηµιουργήσουµε αναφορές και να τις εξάγουµε σε Excel, PDF ή αρχεία 

κειµένου. Τα γενικά λογιστικά δεδοµένα µπορούν να διανεµηθούν, µέσω ενός 

ευέλικτου σχεδίου εκτιµήσεων, που κάνει την ανταπόκριση και την 

προετοιµασία των πληροφοριών ευκολότερη. Επίσης έχουµε τη δυνατότητα 

να σχεδιάσουµε διαφορετικές προσφορές και να προσδιορίσουµε τα 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. Λαµβάνουν υπόψη τους διαφορετικά 

κριτήρια για την απόσβεση και καταγράφουν τα δεδοµένα σύµφωνα µε τις 

αγορές, τις πωλήσεις κτλ. Επίσης, περιλαµβάνουν εφαρµογές για πληρωµές, 

εισπράξεις και φόρους. 

Μπορούµε να βρούµε πολλές βασικές διαδικασίες στα συστήµατα 

ERP. Μία από αυτές είναι η πλήρως ενοποιηµένη διαχείριση και ο έλεγχος 

των κεφαλαίων που υποστηρίζει διαχειριστικές λειτουργίες, καθώς επίσης και 

ολοκληρωµένες λειτουργίες σχεδιασµού, παρακολούθησης, και ελέγχου  των 

πόρων, εξόδων και προσωπικού. ∆ιαθέτουν ακόµα βασικές λειτουργίες 

εφαρµογών µε πρόσβαση σε µια κοινή βάση δεδοµένων. Μια άλλη είναι η 

υψηλής απόδοσης λογιστική λειτουργία της µισθοδοσίας που προσδιορίζει τις 

αµοιβές, τους µισθούς και τις συντάξεις των εργαζοµένων. Αυτή η λύση 

καλύπτει επίσης τις λίστες µισθοδοσίας και τις συµπληρωµατικές παροχές 

όπως η προτεραιότητα, τα επιδόµατα ασθενείας και µητρότητας, τη χορήγηση 
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αδειών και τα µπόνους. Ο προγραµµατισµός και η διαχείριση των 

προϋπολογισµών του προσωπικού γίνεται επίσης ευκολότερος χάρη στα 

συστήµατα ERP συνδέοντας ξεχωριστές διαδικασίες όπως ο σχεδιασµός των 

προϋπολογισµών του προσωπικού, η έγκριση και διαχείριση των 

χρηµατοδοτήσεων και ο συνεχής έλεγχος των προϋπολογισµών. Βοηθά τους 

χρηµατοοικονοµικούς µάνατζερ στην κατανοµή των διαθέσιµων χρηµατικών 

πόρων και των δαπανών, τονίζοντάς τους την ανάγκη να αναλάβουν δράση.  

Η οργανωτική λειτουργία διοίκησης παρέχει εύκολες στο χειρισµό 

λειτουργίες προγραµµατισµού και διαχείρισης για την αποτελεσµατική 

χαρτογράφηση των επιχειρησιακών δοµών, την ανάθεση και την περιγραφή 

καθηκόντων, τη δηµιουργία σχεδίων διανοµής, τη σύσταση και την 

τροποποίηση πεδίων δραστηριοτήτων και θέσεων. Οι προκαθορισµένες 

διαδικασίες ροής εργασίας βελτιστοποιούν την αποδοτικότητα αυτών των 

λειτουργιών.  

 

4.5  Πλεονεκτήµατα Και Μειονεκτήµατα Των Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων 

 

4.5.1    Πλεονεκτήµατα 

4.5.1.1 Πλεονεκτήµατα ERP Συστηµάτων 

 

Υπάρχουν πολλά ισχυρά πλεονεκτήµατα στη ∆ιαχείριση 

Επιχειρηµατικών Πόρων που έχουν χρησιµοποιηθεί για την επίλυση πολλών 

προβληµάτων που έχουν ταλαιπωρήσει µεγάλες επιχειρήσεις κατά το 

παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και κάποια µειονεκτήµατα. Ζυγίζοντας 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα η επιχείρηση θα αποφασίσει αν αυτή η 

λύση εξυπηρετεί κατάλληλα τις ανάγκες της.  

Αρχικά θα πρέπει να σηµειωθεί πως οι επιχειρήσεις που 

αποτυγχάνουν να χρησιµοποιήσουν συστήµατα όπως τα ERP , µπορεί να 

βρεθούν να χρησιµοποιούν διάφορα πακέτα λογισµικού που ενδεχοµένως να 

µη λειτουργούν σωστά µεταξύ τους. Μακροπρόθεσµα, αυτό µπορεί να κάνει 

την επιχείρηση λιγότερη αποδοτική από αυτό που θα έπρεπε να είναι. 
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Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή ενός συστήµατος 

ERP µερικά από τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

� Ένα πλήρως ολοκληρωµένο σύστηµα. 

� Η δυνατότητα οργάνωσης διαφορετικών διαδικασιών και ροών 

εργασίας. 

� Η δυνατότητα εύκολης διανοµής των δεδοµένων στα διάφορα 

τµήµατα µιας επιχείρησης, µέσω µιας ενοποιηµένης βάσης 

δεδοµένων η οποία αυξάνει την αποδοτικότητα. 

� Ο αυξηµένος έλεγχος στους απολογισµούς και την επεξεργασία 

των οικονοµικών δεδοµένων. 

� Η µεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα στις πληροφορίες. 

� Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και των επιπέδων της 

παραγωγικότητας. 

� Η καλύτερη κατανοµή και πρόβλεψη. 

� Η µείωση του κόστους. 

� Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. 

 

Η ∆ιαχείριση των Επιχειρηµατικών Πόρων είναι θεµελιώδης για την 

ενίσχυση της εταιρικής αποτελεσµατικότητας µε το να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών. Η ενοποίηση των λειτουργιών, 

των αρχείων και των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που είναι 

αποθηκευµένα στο λογισµικό, επιτρέπει στους υπαλλήλους να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι σηµαντικές για την παρακολούθηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς επίσης και της αλυσίδας παραγωγής. Πέρα 

από αυτό, η ∆ιαχείριση των Επιχειρηµατικών Πόρων βοηθά τις επιχειρήσεις 

στην εξοικονόµηση χρηµατικών διαθεσίµων, δεδοµένου ότι δεν χρειάζεται να 

κατανείµουν πόρους του προϋπολογισµού για το λογισµικό διαχείρισης της 

βάσης δεδοµένων που κάθε τµήµα χρησιµοποιεί. Επιπρόσθετα, αυτή η 

προσέγγιση µπορεί να µειώσει και τα έξοδα κατανάλωσης ενέργειας. Για να 

δώσουν τη µέγιστη βαρύτητα στην υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, οι 

επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να αναθέσουν την διατήρηση και την παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης των ERP συστηµάτων σε υπαλλήλους της 

Πληροφοριακής Τεχνολογίας. 
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Υπάρχει ένας αριθµός από διαδικασίες που η επιχείρηση θα πρέπει να 

ενοποιήσει. Μια από αυτές τις διαδικασίες είναι η εφαρµοσµένη µηχανική 

σχεδιασµού. Όταν η επιχείρηση βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασµού ενός 

προϊόντος, η διαδικασία της πραγµατικής κατασκευής του είναι τόσο 

σηµαντική όσο και το τελικό αποτέλεσµα. Η ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών 

Πόρων  είναι χρήσιµη γιατί µπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να ανακαλύψει 

την καλύτερη διαδικασία σχεδιασµού/ κατασκευής. Μια άλλη περιοχή στην 

οποία η ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων µπορεί να φανεί χρήσιµη είναι η 

παρακολούθηση των εντολών. Όταν η επιχείρηση λαµβάνει εντολές για ένα 

προϊόν, το να είναι σε θέση να παρακολουθήσει κατάλληλα αυτές τις εντολές, 

της επιτρέπει να πάρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τους πελάτες και 

τις εµπορικές στρατηγικές της. Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται 

διαφορετικά πακέτα λογισµικού υπάρχει µεγάλος κίνδυνος τα δεδοµένα να 

µην είναι συνεπή.  

Ίσως, ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της ∆ιαχείρισης 

Επιχειρηµατικών Πόρων είναι οι λογιστικές εφαρµογές της. Έχει τη 

δυνατότητα να ενοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά µε τα κόστη, τα κέρδη και 

τις οικονοµικές προσόδους από τις πωλήσεις που πραγµατοποιούνται και να 

τις παρουσιάσει µε ένα πιο σφαιρικό τρόπο. Η ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών 

Πόρων µπορεί ακόµα να είναι υπεύθυνη για την αλλαγή στον τρόπο 

κατασκευής ενός προϊόντος. Μπορεί να δηµιουργηθεί µία κατάλληλη υποδοµή 

που θα επιτρέπει στην επιχείρηση να πληροφορηθεί πότε κάποιο προϊόν της 

πρέπει να ανανεωθεί/ εκσυγχρονιστεί. Αυτό είναι σηµαντικό γιατί βοηθά την 

επιχείρηση να παραµένει καλά ενηµερωµένη για τα προϊόντα της, καθώς 

επίσης τα ίδια τα προϊόντα να παράγονται µε ένα υψηλότερο επίπεδο 

ποιότητας. Ένα άλλο πεδίο στο οποίο η ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων 

είναι απαραίτητο εργαλείο, είναι αυτό της ασφάλειας. Μπορεί να προστατέψει 

µια επιχείρηση από εγκλήµατα όπως η κατάχρηση και η βιοµηχανική 

κατασκοπεία.  
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4.5.1.2 Πλεονεκτήµατα  Για Τις ∆ιοικητικές Λειτουργίες 

 

Τα ERP συστήµατα διαχείρισης παρέχουν µια πλατφόρµα τεχνολογίας 

πάνω στη οποία οι επιχειρήσεις µπορούν να ενοποιήσουν και να συντονίσουν 

τις βασικές εσωτερικές επιχειρηµατικές διαδικασίες τους. Τα χρησιµοποιούν 

στην προσπάθεια τους να καταπολεµήσουν το πρόβληµα της 

αναποτελεσµατικότητας που οφείλεται στη χρήση διαφορετικών συστηµάτων 

από κάθε τµήµα για την αποθήκευση των πληροφοριών. 

Γενικά, οι µεγάλοι οργανισµοί διαχειρίζονται συγχρόνως πολλά 

συστήµατα λογισµικού, ανάλογα µε την δραστηριότητα που πρέπει να 

εκτελεστεί. Τα περισσότερα από αυτά τα συστήµατα έχουν ως αντικειµενικό 

στόχο την αποθήκευση και την παροχή πληροφοριών σε διάφορες 

διαδικασίες οι οποίες δεν επικοινωνούν µεταξύ τους. Το αποτέλεσµα είναι οι 

µάνατζερ να ξοδεύουν πολύ χρόνο στη συλλογή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, καθώς θα πρέπει να ελέγξουν κάθε 

τµήµα και κάθε σύστηµα αφού οι πληροφορίες δεν είναι ενοποιηµένες. 

Αυτός ο κατακερµατισµός των δεδοµένων σε αρκετά ξεχωριστά 

συστήµατα µπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην αποτελεσµατικότητα και 

την εµπορική απόδοση της επιχείρησης. Η ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών 

Πόρων αποτελεί την καλύτερη εναλλακτική λύση αυτού του προβλήµατος, 

καθώς έχει στόχο να συντονίσει κάθε σηµαντικό επιχειρησιακό σύστηµα σε 

µια ενιαία βάση δεδοµένων. Σχεδιάζει και αυτοµατοποιεί πολλές 

επιχειρησιακές διαδικασίες µε µόνο αντικειµενικό στόχο την ενοποίηση των 

πληροφοριών ολόκληρης της επιχείρησης, αποφεύγοντας σύνθετους και 

δαπανηρούς δεσµούς µεταξύ των εσωτερικών συστηµάτων.  

 

4.5.2  Οφέλη Των ERP Συστηµάτων Στην Χρηµατοοικονοµική 

Λειτουργία 

 

Αυτήν τη στιγµή το κύριο κίνητρο µερικών επιχειρήσεων για την 

επιλογή ενός συστήµατος ERP είναι να πετύχουν βελτίωση στην διαχείριση 

της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας. Μερικές φορές βιάζονται να 

αποφασίσουν χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους την πραγµατική συνεισφορά 
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της εφαρµογής ενός τέτοιου συστήµατος. Η υψηλή πολυπλοκότητα και ο 

ανταγωνισµός της αγοράς, λόγω των συνεχών αλλαγών στο παγκόσµιο 

περιβάλλον, απαιτεί αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση 

των επιχειρήσεων. Το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε 

αυτό το πλαίσιο είναι η αµφίδροµη σχέση των διαφορετικών περιοχών και 

διαδικασιών της εταιρίας. 

Τα συστήµατα ERP παρέχουν σηµαντική βοήθεια για την οργάνωση 

και τον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών µιας επιχείρησης. Προκειµένου η 

εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος να είναι πετυχηµένη θα πρέπει να 

βεβαιωθεί πως οι πληροφορίες είναι έτοιµες ώστε να κάνουν την διαδικασία 

ταχύτερη. Τα ERP βοηθούν την επιχείρηση να µειώσει το λειτουργικό της 

κόστος κάτι που αποτελεί σηµαντικό όφελος όταν εφαρµόζεται από την 

εταιρία η µέθοδος λογιστικής ανάλυσης. Βελτιώνουν τον συντονισµό των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών σε µία περισσότερο απλοποιηµένη διαδικασία 

όπου µπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε οτιδήποτε, µέσω ενός ευρέως 

επιχειρηµατικού πληροφοριακού δικτύου. Παρόλο που ένα µεγάλο µέρος της 

επιτυχίας ενός ERP έχει να κάνει µε τη διευκόλυνση του επιχειρησιακού 

συντονισµού των λειτουργικών τµηµάτων, η επιτυχής εφαρµογή ενός 

συστήµατος ERP ωφελεί τον στρατηγικό προγραµµατισµό και τη διαχείριση 

του ελέγχου µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.  

• ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το λογισµικό των ERP επιχειρεί να ενοποιήσει τις εταιρικές διαδικασίες 

όλων των τµηµάτων σε ένα ενιαίο και ευρύ πληροφοριακό σύστηµα. Τα 

κυριότερα οφέλη των ERP είναι η βελτίωση του συντονισµού των 

λειτουργικών τµηµάτων και η αυξηµένη αποδοτικότητα. Το άµεσο όφελος που 

µπορούµε να αναµένουµε από την εφαρµογή ενός ERP συστήµατος είναι το 

µειωµένο λειτουργικό κόστος, όπως για παράδειγµα το χαµηλότερο κόστος 

ελέγχου των αποθεµάτων, το χαµηλότερο κόστος παραγωγής, το χαµηλότερο 

κόστος αγοράς και το χαµηλότερο κόστος υποστήριξης.  

• ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Τα προγράµµατα ERP αναπτύσσονται και ανανεώνονται συνεχώς. Με 

τόσους πολλούς τύπους που κυκλοφορούν στην αγορά, οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να αποφασίσουν µε µεγάλη επιµέλεια και ύστερα από τη δοκιµή 
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διαφορετικών πακέτων ποιό από αυτά θα χρησιµοποιήσουν. Τα συστήµατα 

ERP είναι χρήσιµα καθώς έχουν δυνατότητες πραγµατικού χρόνου και τη 

δυνατότητα να µπορείς να δεις τι συµβαίνει στην επιχείρηση σου όταν αυτό 

πραγµατικά συµβαίνει. Με ένα σύστηµα ERP η επιχείρηση δε θα παρουσιάσει 

ποτέ έλλειψη αποθεµάτων και δε θα έχει χαραµίσει τον χρόνο της στη 

µεταφορά αρχείων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να γίνει έλεγχος ενός 

συστήµατος ERP και να δούµε πώς θα λειτουργήσει µε την επιχείρηση µας 

πριν από την αγορά του.  

• ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ο στρατηγικός προγραµµατισµός είναι ένα προκαθορισµένο σύνολο 

βηµάτων που αξιολογούν τις ανάγκες και τους διαθέσιµους πόρους της 

επιχείρησης. Θέτει στόχους και αντικειµενικούς σκοπούς, προγραµµατίζει και 

σχεδιάζει συντονισµένες στρατηγικές µε προοπτικές επιτυχίας. Συνδέει λογικά 

αυτές τις στρατηγικές µε τις ανάγκες, τα περιουσιακά στοιχεία και τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα, µετράει και αξιολογεί τις διαδικασίες και τα 

αποτελέσµατα. Μέρος του λογισµικού των συστηµάτων ERP έχει σχεδιαστεί 

για την υποστήριξη του προγραµµατισµού των πόρων. Στην πραγµατικότητα, 

ο προγραµµατισµός των πόρων ήταν το πιο αδύναµο σηµείο στην εφαρµογή 

των ERP, λόγω της πολυπλοκότητας του στρατηγικού προγραµµατισµού και 

της έλλειψης επαρκούς ολοκλήρωσης µε τα Συστήµατα Υποστήριξης 

Αποφάσεων (DSS).  

Η χρήση των  ERP συστηµάτων στην χρηµατοοικονοµική λειτουργία 

είναι ένας πολύ καλός τρόπος να διατηρείται η λογιστική ενηµερωµένη µε έναν 

αξιόπιστο και ακριβή τρόπο. Ως το κέντρο των χρηµατοοικονοµικών 

δραστηριοτήτων του συστήµατος, η Γενική Λογιστική βοηθά στη συλλογή και 

την ενοποίηση των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της 

λειτουργικής µονάδας, επιτρέποντάς µας να δούµε την επίδραση σε 

οικονοµικούς όρους πάνω στην επιχείρηση θεωρώντας την ένα κοινό 

σύστηµα. 

Το σύστηµα επιτρέπει την χρήση µονάδων µέτρησης σε υπεύθυνες 

δραστηριότητες. Μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψουµε τις καταχωρήσεις 

σε ετήσιους αυτόνοµους όρους και να δεσµεύσουµε πακέτα καταχωρήσεων. 

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε δύο χρήστες να δουλεύουν πάνω σε 

διαφορετικές καταχωρήσεις στο ίδιο πακέτο λογιστικής. Το MS-Excel είναι µια 
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πηγή που χρησιµοποιείται ευρέως και τα ERP παρέχουν ασφάλεια στην 

πρόσβαση: µέσω της χρήσης ενός καταλόγου MS-Excel είναι δυνατό να 

συνδεθούµε µε διαφορετικές επιχειρήσεις και µέσω µιας µόνο ηλεκτρονικής 

σελίδας µπορούµε να συνδεθούµε µε διαφορετικές βάσεις δεδοµένων.  

Προκειµένου να διατηρηθεί η κατάλληλη διάταξη και καταγραφή όλων 

των δραστηριοτήτων, όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν την εξέταση των 

λογιστικών βιβλίων περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε το ποιός έκανε 

µια καταχώρηση και πότε, όπως επίσης και ποιός τη δηµιούργησε ή την 

τροποποίησε την τελευταία φορά. Για να γίνει απλούστερη η εµφάνιση 

σύµφωνα µε τις ανάγκες, υπάρχει η επιλογή φιλτραρίσµατος των 

λεπτοµερειών ανάλογα µε την ηµεροµηνία καταχώρησης. Επίσης υπάρχει 

συµβατότητα µε το Microsoft Excel για τη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 

Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά που εκτιµούνται από τους 

χρήστες είναι πως τα λογιστικά στοιχεία πολλών ετών µπορούν να 

διατηρηθούν on-line χωρίς να επηρεάζουν την απόδοση. Τα συστήµατα 

µπορούν να ενοποιηθούν µε άλλες λειτουργικές µονάδες για την αυτόµατη 

λήψη των λογιστικών εγγραφών και επιτρέπουν τη λογιστική συνένωση ενός 

απεριόριστου αριθµού επιχειρήσεων, σε έναν απεριόριστο αριθµό επιπέδων, 

σχηµατίζοντας µια ιεραρχική πυραµίδα.  

Στην χρηµατοοικονοµική λειτουργία η υιοθέτηση ενός συστήµατος ERP 

παρέχει στον χρήστη όλα τα απαραίτητα εργαλεία διαχείρισης παγίων, 

αξιογράφων, αποτελεσµάτων, ταµειακού προγραµµατισµού, 

προϋπολογισµών και δυνατοτήτων στρατηγικού επιχειρησιακού 

προγραµµατισµού. Σε ένα σύστηµα διαχείρισης παγίων περιλαµβάνονται οι 

δυνατότητες διενέργειας αποσβέσεων µε πολλαπλούς συντελεστές για κάθε 

πάγιο. Με το σύστηµα διαχείρισης αξιογράφων, ο χρήστης του µπορεί να 

παρακολουθεί όλα τα ιστορικά στοιχεία των αξιογράφων που κυκλοφορούν 

από και προς την επιχείρηση, καθώς και την κατάσταση τους και πολλές 

άλλες σχετικές µε αυτά ταξινοµηµένες πληροφορίες. Επίσης, ο χρήστης ενός 

ERP συστήµατος έχει στη διάθεσή του την κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης για οποιαδήποτε περίοδο επιθυµεί µέσω προηγµένων δυνατοτήτων 

άντλησης των αποτελεσµάτων ανά κέντρο κέρδους. Παράλληλα, µέσω του 

ταµειακού προϋπολογισµού µπορεί να αντλεί πληροφορίες σχετικές µε 
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πραγµατικά δεδοµένα όπως οι καταθέσεις, οι αναλήψεις, οι εισπράξεις και οι 

πληρωµές, οι εισπρακτικές και πληρωτέες υποχρεώσεις. Η επιχείρηση µπορεί 

και παρακολουθεί όλες τις εισροές και εκροές διαθεσίµων, είτε ξεχωριστά ανά 

περίοδο, είτε όσο συγκεντρωτικά επιθυµεί. Ακόµα, έχει την δυνατότητα να 

δηµιουργήσει προβλέψεις και προϋπολογισµούς µε πολλαπλά επίπεδα και 

εναλλακτικούς τρόπους ανά λογαριασµό ή ανά κέντρο κόστους.  

 

4.5.3   Μειονεκτήµατα ERP Συστηµάτων 

 

Ωστόσο, παρά τα πολλά πλεονεκτήµατα που προσφέρει η ∆ιαχείριση 

Επιχειρηµατικών Πόρων, υπάρχουν επίσης και κάποια µειονεκτήµατα. Ίσως 

ένα από τα µεγαλύτερα µειονεκτήµατα σε αυτήν την τεχνολογία είναι το 

κόστος. Αυτή τη στιγµή, µόνο µεγάλοι οργανισµοί µπορούν πραγµατικά να 

εκµεταλλευτούν τα οφέλη που προσφέρονται από αυτήν την τεχνολογία και 

αυτό αφήνει τις περισσότερες µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις στο 

σκοτάδι. ∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι οι επιχειρήσεις θα αντιµετωπίσουν 

τις µεγαλύτερες προκλήσεις στην προσπάθειά τους να εφαρµόσουν τη 

∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων όσον αφορά κυρίως τις επενδύσεις. Οι 

υπάλληλοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται διαρκώς στο πώς να τη 

χρησιµοποιούν και είναι επίσης σηµαντικό για τις επιχειρήσεις να 

σιγουρευτούν ότι προστατεύεται η ακεραιότητα των δεδοµένων.  

Η ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων έχει διάφορους περιορισµούς. Η 

επιτυχία του συστήµατος εξαρτάται πλήρως από τον τρόπο µε τον οποίο οι 

υπάλληλοι το χρησιµοποιούν. Αυτό σηµαίνει πως πρέπει να είναι κατάλληλα 

εκπαιδευµένοι και πολλές επιχειρήσεις έχουν προσπαθήσει να 

εξοικονοµήσουν χρήµατα, µειώνοντας το κόστος εκπαίδευσης. Ακόµα κι αν 

µια επιχείρηση διαθέτει επαρκή χρήµατα ώστε να υλοποιήσει ένα σύστηµα 

ERP,  µπορεί να µην είναι ικανή να το χρησιµοποιήσει επιτυχώς στην 

περίπτωση που δεν διαθέτει αρκετά χρήµατα για να εκπαιδεύσει τους 

υπαλλήλους στο πώς να το χρησιµοποιεί. Ένα από τα µεγαλύτερα 

προβλήµατα αυτών των συστηµάτων είναι ότι δύσκολα µπορούν να 

προσαρµοστούν. Θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των επιχειρήσεων, και αυτή η διαδικασία είναι εξίσου δαπανηρή 
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και κουραστική. Ακόµα κι αν κάποια επιχείρηση έχει ξεκινήσει να αλλάζει το 

σύστηµα, αυτά που µπορεί να κάνει είναι περιορισµένα. 

Οι περισσότεροι πωλητές ERP συστηµάτων δεν επιτρέπουν να 

αλλαχτεί η δοµή του λογισµικού τους. Μειονέκτηµα µπορεί να αποτελέσει το 

γεγονός πως κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να χρησιµοποιηθεί ένα 

τέτοιο σύστηµα, µπορεί στην πραγµατικότητα να καταστήσει την επιχείρηση 

λιγότερο ανταγωνιστική στην αγορά. Εκτός από τις δαπάνες που σχετίζονται 

µε την εφαρµογή αυτών των συστηµάτων και την εκπαίδευση των υπαλλήλων 

για το πώς να τα χρησιµοποιούν, οι προµηθευτές τους µπορεί να χρεώσουν 

επιπρόσθετα αµοιβές αδειών, πιέζοντας έτσι περισσότερο τις επιχειρήσεις 

που δε διαθέτουν αρκετούς πόρους. Η τεχνική υποστήριξη των τµηµάτων της 

∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων έχει εξεταστεί και θα µπορούσαν να 

προκύψουν διάφορα προβλήµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια, 

δεδοµένου ότι οι εταιρικοί αντιπρόσωποι θα πρέπει να δώσουν ευαίσθητες 

πληροφορίες στο τµήµα τεχνικής υποστήριξης.  

Όταν οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να κατανείµουν επαρκείς 

επενδύσεις για το λογισµικό ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων που 

χρησιµοποιούν, τότε µπορεί να επηρεαστούν οι λειτουργικότητες και η 

αποτελεσµατικότητα των τµηµάτων. Από αυτή την άποψη, είναι πολύ 

σηµαντικό να δηµιουργηθεί µία πολιτική προστασίας των αρχείων που είναι 

αποθηκευµένα στο σύστηµα, ώστε να αντιµετωπιστούν τα γενικά προβλήµατα 

που σχετίζονται µε τη ∆ιαχείριση των Επιχειρηµατικών Πόρων. 

Ένα από τα µειονεκτήµατα της ∆ιαχείριση των Επιχειρηµατικών Πόρων 

είναι πως η χρήση του λογισµικού που θα διαχειρίζεται τις επιχειρηµατικές  

δραστηριότητες µπορεί να επηρεάσει τη ροή εργασίας, το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα, το ηθικό και το οµαδικό πνεύµα των εργαζοµένων. 

Επιπρόσθετα η εφαρµογή αυτής της προσέγγισης είναι πολύ δαπανηρή και 

εµπεριέχει µεγάλο επίπεδο κινδύνου. Καθώς τα αρχεία, οι δραστηριότητες και 

οι εταιρικές αναφορές είναι συγκεντρωµένες, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να 

χαθούν ορισµένα σηµαντικά και εµπιστευτικά αρχεία. 

Πολλά από αυτά τα µειονεκτήµατα µπορούν να προληφθούν εάν 

πραγµατοποιούνται επαρκείς επενδύσεις και επαρκής εκπαίδευση, αλλά 

ωστόσο, η επιτυχία εξαρτάται από την ικανότητα και την εµπειρία του 

εργατικού δυναµικού να προσαρµοστεί γρήγορα στο νέο σύστηµα. Ενώ τα 
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πλεονεκτήµατα για τις περισσότερες επιχειρήσεις που υλοποιούν ένα 

σύστηµα ERP συνήθως αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα, παρακάτω 

ακολουθούν µερικά από τα συνηθέστερα εµπόδια που µπορεί γενικά να 

εµφανιστούν: 

� Η προσαρµογή σε πολλές περιπτώσεις είναι περιορισµένη. 

� Η ανάγκη ανασχεδιασµού των επιχειρηµατικών διαδικασιών. 

� Μπορεί να έχουν απαγορευτικό κόστος εγκατάστασης και 

εκτέλεσης. 

� Μπορεί να είναι υπερβολικά άκαµπτα για συγκεκριµένες 

επιχειρήσεις οι οποίες είναι είτε νέες είτε επιθυµούν να 

µετακινηθούν προς µια νέα κατεύθυνση στο εγγύς µέλλον. 

 

4.6 Εφαρµογή Ενός Συστήµατος ERP  Και Βελτίωση Της 

Παραγωγικότητας 

 

Η εισαγωγή/µεταφορά των δεδοµένων σε ένα νέο σύστηµα αποτελεί 

µια σηµαντική και ευαίσθητη διαδικασία όσον αφορά την εφαρµογή των 

συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων στις επιχειρήσεις. Ο 

προγραµµατισµός είναι ένα πολύ σηµαντικό στάδιο προτού οι επιχειρήσεις 

ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής µεταφορά ή 

επανεισαγωγή των επιχειρησιακών αρχείων υπάρχουν κάποια απλά βήµατα 

που θα πρέπει να ακολουθηθούν, όπως τα παρακάτω:  

1. Ο καθορισµός των εταιρικών αρχείων που θα πρέπει να 

µεταφερθούν στο νέο σύστηµα. 

2. Η προετοιµασία ενός χρονοδιαγράµµατος για την εισαγωγή των 

δεδοµένων στο νέο σύστηµα. 

3. Η δηµιουργία προτύπων για τα δεδοµένα. 

4. Η ασφάλιση και το «πάγωµα» των υπολογιστικών εργαλείων 

που θα χρησιµοποιηθούν στη µεταφορά των δεδοµένων. 

5. Η εκτίµηση της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας της 

αρχειοθέτησης των διατάξεων που πρόκειται να εφαρµοστούν. 
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Η εφαρµογή ενός συστήµατος ERP δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί και 

στην πραγµατικότητα απαιτεί πολύ προγραµµατισµό και µελέτη και στις 

περισσότερες περιπτώσεις µπορεί να διαρκέσει από τρείς µήνες µέχρι ένα 

έτος και παραπάνω. Τα συστήµατα ERP έχουν ασυνήθιστα µεγάλη εµβέλεια 

και για πολλές µεγάλες επιχειρήσεις µπορεί να είναι εξαιρετικά σύνθετα. Η 

υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος θα απαιτήσει σηµαντικές αλλαγές στις 

πρακτικές που ακολουθούνται από το προσωπικό και αφορούν τις διάφορες 

εργασίες. Ενώ µπορεί να φαίνεται λογικό επικεφαλής του έργου να είναι ένα 

εσωτερικό στέλεχος της πληροφοριακής τεχνολογίας, συµβουλεύεται έντονα 

να χρησιµοποιηθούν σύµβουλοι υλοποίησης ERP, εξαιτίας του γεγονότος 

πως αυτοί οι σύµβουλοι θεωρούνται περισσότερο αποτελεσµατικοί όσον 

αφορά το κόστος και είναι ειδικά εκπαιδευµένοι στην εφαρµογή αυτών των 

τύπων συστηµάτων. 

Ένα από τα σηµαντικότερα γνωρίσµατα που πρέπει να έχει µια 

επιχείρηση κατά την εφαρµογή ενός συστήµατος ERP είναι η κυριότητα του 

έργου. Επειδή λαµβάνουν χώρα πάρα πολλές αλλαγές που έχουν ευρεία 

επίδραση σε σχεδόν κάθε άτοµο µέσα στην επιχείρηση, είναι σηµαντικό να 

βεβαιωθεί πως όλοι θα συµβάλλουν στην επίτευξη του έργου και στη χρήση 

του καινούριου ERP συστήµατος µε επιτυχία. Συνήθως οι επιχειρήσεις για την 

υλοποίηση ενός τέτοιου προσαρµοσµένου ERP  συστήµατος , χρησιµοποιούν 

αυτούς που τους προµηθεύουν µε αυτά τα συστήµατα ή κάποιες 

συµβουλευτικές εταιρίες. Υπάρχουν τρείς τύποι επαγγελµατικών υπηρεσιών 

που προσφέρονται κατά την εφαρµογή ενός συστήµατος ERP, η παροχή 

συµβουλών, η παραµετροποίηση, και η υποστήριξη. 

Συνήθως οι υπηρεσίες παροχής συµβουλών είναι υπεύθυνες για το 

αρχικό στάδιο της υλοποίησης του ERP, βοηθούν την επιχείρηση να 

λειτουργήσει ζωντανά µε το νέο της σύστηµα, στην κατάρτιση του προϊόντος, 

στη ροή εργασίας, στην βελτίωση της χρήσης του συστήµατος από τη 

συγκεκριµένη επιχείρηση κ.α. Οι λειτουργίες παραµετροποίησης αφορούν την 

επέκταση της χρήσης του καινούριου ERP συστήµατος ή την αλλαγή της 

χρήσης του µε την δηµιουργία προσαρµοσµένων διασυνδέσεων και βασικού 

κώδικα εφαρµογών. Παρά το γεγονός πως τα συστήµατα ERP είναι φτιαγµένα 

για πολλές ουσιώδεις ρουτίνες, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ανάγκες 

που πρέπει να καλυφθούν ή να προσαρµοστούν για µια επιχείρηση. Οι 
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λειτουργίες υποστήριξης περιλαµβάνουν τόσο την υποστήριξη όσο και την 

συντήρηση των ERP συστηµάτων. Παραδείγµατα αποτελούν η αντιµετώπιση 

προβληµάτων  και η παροχή βοήθειας σχετικά µε θέµατα που αφορούν αυτά 

τα συστήµατα.  

Έχουµε το ιδανικό σύστηµα ERP όταν µια καθολική βάση δεδοµένων 

αξιοποιείται και περιέχει όλα τα δεδοµένα για διάφορες λειτουργικές µονάδες 

λογισµικού. Αυτές οι υποµονάδες λογισµικού µπορεί να συµπεριλαµβάνουν:  

Την παραγωγή: µερικές από τις λειτουργίες είναι η µηχανική, η αναλυτική 

ικανότητα, η διαχείριση της ροής εργασίας, ο έλεγχος ποιότητας, η καταγραφή 

των υλικών, η διαδικασία µεταποίησης κ.α. 

Τις λογιστικές καταστάσεις: λογαριασµοί πληρωτέοι, λογαριασµοί εισπρακτέοι, 

πάγια περιουσιακά στοιχεία, γενική λογιστική και διαχείριση µετρητών κ.α. 

Το ανθρώπινο δυναµικό: παροχές, κατάρτιση, µισθοδοτικές καταστάσεις, 

χρόνος και παρουσία κ.α. 

Τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας: απογραφή, προγραµµατισµός 

εφοδιαστικής αλυσίδας, προγραµµατισµός προµηθευτών, επεξεργασία 

απαιτήσεων, καταχώρηση παραγγελιών, αγορές κ.α. 

Τα ερευνητικά έργα: κοστολόγηση, χρέωση, διαχείριση εργασιών, χρόνου, 

εξόδων κ.α. 

Τη διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες: πωλήσεις και µάρκετινγκ, 

εξυπηρέτηση, προµήθειες, επαφή µε τους πελάτες, υποστήριξη τηλεφωνικού 

κέντρου κ.α. 

Την αποθήκη δεδοµένων: συνήθως πρόκειται για µια λειτουργική µονάδα που 

είναι προσπελάσιµη από τους πελάτες, τους προµηθευτές και τους 

υπαλλήλους ενός οργανισµού. 

Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι κάθε οργανισµός έχει 

διαφορετικές διαχειριστικές ανάγκες και πως η ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών 

Πόρων θα πρέπει να τις καλύπτει προκειµένου να είναι χρήσιµη. Αυτός είναι 

και ο λόγος που ένα σύστηµα ERP που µπορεί να λύσει τα προβλήµατα 

κάποιου οργανισµού µπορεί να είναι άχρηστο για άλλες επιχειρήσεις. Ένα 

τρέχον πρόβληµα για πολλούς µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς είναι πως η 

διοίκηση δεν είναι αποτελεσµατική.  Παρόλο που δεν αναζητούν τα οικονοµικά 

οφέλη, ένα σύστηµα ERP µπορεί να τους βοηθήσει να µειώσουν το κόστος 

και την εργασία. 
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Το πιο συχνό λάθος που γίνεται στους µικρούς οργανισµούς είναι πως 

κάθε τµήµα έχει τις δικές τους ανάγκες και απαιτούν να έχουν τεχνική 

υπηρεσία που θα τους παρέχει λογισµικό που θα τους ταιριάζει. Κάποιες 

φορές αυτή η υπηρεσία παρέχεται από πηγές εκτός της επιχείρησης, όπως 

µέσω των προµηθευτών ή µπορεί να µην υπάρχει και καθόλου.  Αν δεν 

υπάρχει, τότε είναι πιθανό η επιχείρηση να ζητήσει από τους υπαλλήλους της 

να τη δηµιουργήσει. Γι΄ αυτό είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ευρεία 

επικοινωνία µεταξύ των διαφορετικών συστηµάτων µέσα σε έναν οργανισµό, 

ακόµα κι αν µπορεί να φαίνεται πολύ µικρός. 

Πριν από τα συστήµατα ERP, κάθε τµήµα σε µια επιχείρηση ήταν 

περισσότερο πιθανό να έχει το δικό του σύστηµα υπολογιστών, τα δικά του 

δεδοµένα καθώς και τη δική του βάση δεδοµένων. ∆υστυχώς πολλά από αυτά 

τα συστήµατα δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσουν µε τα υπόλοιπα και 

χρειαζόταν να αποθηκεύσουν και να συντάξουν πάλι τα δεδοµένα ώστε να 

καταστήσουν δυνατή τη διασυνοριακή επικοινωνία µεταξύ των συστηµάτων. 

Για παράδειγµα, τα οικονοµικά µιας εταιρίας ήταν σε ξεχωριστό υπολογιστικό 

σύστηµα από αυτό που ήταν το ανθρώπινο δυναµικό, κάνοντας την 

επεξεργασία ορισµένων λειτουργιών περισσότερο εντατική και πολύπλοκη. 

Όταν υπάρχει ένα σύστηµα ERP, όλες οι πτυχές ενός οργανισµού 

µπορούν να λειτουργήσουν αρµονικά, σε αντίθεση µε κάθε µεµονωµένο 

σύστηµα το οποίο χρειάζεται να είναι συµβατό µε τα υπόλοιπα. Για τις 

µεγάλες εταιρίες, η αυξηµένη παραγωγικότητα και οι λιγότεροι τύποι 

λογισµικού αποτελούν αποτέλεσµα. 
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Κεφάλαιο 5ο:   Shared Service Centers Και 

Χρηµατοοικονοµική Λειτουργία. 

 

5.1  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πολλές θυγατρικές έχουν τη δυνατότητα 

να µειώσουν τις διοικητικές  δαπάνες τους µε τη σύσταση του λεγόµενου 

‘Shared Service Center’ – Κέντρο Παροχής Κοινών Υπηρεσιών, µιας µονάδας 

της εταιρίας στην οποία συγκεντρώνονται  οι υπηρεσίες των 

χρηµατοοικονοµικών, της διοίκησης και της υποστήριξης των πελατών. Τα 

Shared Service Centers (SSCs) έχουν γίνει εφικτά χάρη στην αυξανόµενη 

εναρµόνιση των κανονισµών µεταξύ των αγορών. Η εισαγωγή του ευρώ 

προσθέτει στην στρατηγική της κεντροποίησης, διαχειριστικές και 

χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες. Πολλές διεθνείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη 

είδαν ως µια καλή  ευκαιρία την αλλαγή της διαχείρισης τους από τα τοπικά 

νοµίσµατα στο ευρώ και την θεώρησαν καλή χρονική περίοδο να 

δηµιουργήσουν ένα  Shared Service Center.  

Τα Shared Service Centers µπορούν να αποτελούνται από διάφορους 

τύπους όπως:  

� Γραφεία εταιρικών χρεογράφων 

� Κέντρα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 

� Κέντρα επεξεργασίας δεδοµένων 

� Κέντρα κατάρτισης 

 

Τα Shared Service Centers προσφέρουν επίσης το πλεονέκτηµα της 

συγκέντρωσης των κατάλληλων επιδεξιοτήτων και πόρων που επιτρέπουν 

στις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν σε νέες αγορές. Πετυχαίνοντας οικονοµίες 

κλίµακας µπορούν να παρέχουν περισσότερο χρήσιµες υπηρεσίες, να 

µειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα. Οι συνθήκες για 

την δηµιουργία ενός πετυχηµένου Shared Service Center είναι: 

� Η γλωσσική επάρκεια για τα κέντρα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, 

επεξεργασίας δεδοµένων και κατάρτισης. 
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� Η κεντρική τοποθεσία για τα κέντρα κατάρτισης και 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 

� Η ποιότητα εργασίας για τα κέντρα επεξεργασίας δεδοµένων και 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 

 

5.2  Περιγραφή Και Γενικές Χρήσεις Των Shared Service 

Centers 

 

 Μπορούµε να πούµε πως ένα Shared Service Center είναι ο 

εκσυγχρονισµός και η σύγκλιση των back office λειτουργιών µιας επιχείρησης, 

σε µια ξεχωριστή και κοινή επιχειρηµατική µονάδα. Ο αντικειµενικός του 

στόχος είναι να εξασφαλίσει την παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται όσο 

το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά και αποδοτικά. Στο διάγραµµα που 

παρουσιάζεται παρακάτω, φαίνεται η διαχρονική σχέση της ανταπόκρισης στα 

Shared Service Centers και της γενικής ικανοποίησης που οι επιχειρήσεις 

πετυχαίνουν µε αυτά, καθώς επίσης και η συνολική τους χρήση κατά το 

χρονικό διάστηµα 2006-2008. 
 

 

 

 

Τα Shared Service Centers (SSCs) έχουν την δυνατότητα να µειώνουν 

το κόστος συγχωνεύοντας µια ή περισσότερες λειτουργίες που 

χρησιµοποιούνται από πολλά τµήµατα της ίδιας εταιρίας, λειτουργίες όπως τα 

χρηµατοοικονοµικά, η πληροφοριακή τεχνολογία, η εξυπηρέτηση πελατών και 
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οι ανθρώπινοι πόροι, σε µια κοινόχρηστη λειτουργία. ∆ηµιουργώντας ένα 

αυτόνοµο ή ηµιαυτόνοµο Shared Service Center, οι επιχειρήσεις µπορούν να 

εξαλείψουν περιττές δραστηριότητες και διαδικασίες και να βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα, τις υπηρεσίες καθώς και την ικανοποίηση των πελατών.  

Εξαιτίας της ανάγκης κάθε τµήµατος της επιχείρησης για 

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες αλλά και υπηρεσίες ανθρωπίνων πόρων, 

αυτές οι λειτουργίες παρέχουν µια κοινή ευκαιρία για ένα µοντέλο SSC. 

Μεγάλο µέρος των καταθέσεων προέρχεται από την τυποποίηση της 

τεχνολογίας και των διαδικασιών σε µια εθνική και περιφερειακή βάση, 

καθιστώντας ευκολότερη την παροχή υποστήριξης σε πολλές επιχειρηµατικές 

µονάδες, µειώνοντας το προσωπικό και βελτιώνοντας την ταχύτητα και την 

ποιότητα των  υπηρεσιών. Παρά την επιτυχία των SSCs κάποιοι πρωτοπόροι 

προχωρούν σε παραλλαγές του µοντέλου: εξωτερική ανάθεση back- office 

λειτουργιών σε ένα τρίτο παροχέα, εδραίωση και µετακίνηση των SSCs σε 

χώρες µε χαµηλότερο εργατικό κόστος κ.α.. 

Μία πετυχηµένη µετάβαση σε ένα µοντέλο Shared Service Center 

απαιτεί προσεκτικό προγραµµατισµό και αλλαγή στη διαχείριση. Η αλλαγή 

αυτή θα πρέπει να: 

• Τυποποιεί τις διαδικασίες πριν από την αλλαγή 

• Συγχωνεύει τις διαδικασίες και τα άτοµα χωρίς να χάνει βασικούς 

υπαλλήλους και να διακόπτει υπηρεσίες 

• Επανασχεδιάζει τα συστήµατα. Η αρχική εξοικονόµηση κόστους 

προέρχεται συνήθως από τον επανασχεδιασµό των διαδικασιών 

• Μεταδίδει σαφές όραµα από τα ανώτατα στελέχη 

• Κερδίσει από τµήµατα που θα χρησιµοποιήσουν SSC 

 

Shared Service Centers δε χρησιµοποιούνται µόνο για την 

εξοικονόµηση κόστους, αλλά παράλληλα βοηθούν τις επιχειρήσεις να 

ανταποκριθούν στην συνεχώς µεταβαλλόµενη αγορά και να ακολουθήσουν 

στρατηγικές ταχείας ανάπτυξης µέσω: 

• Της εκτέλεσης υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας και της βελτίωσης 

της ικανοποίησης των πελατών 

• Της επίτευξης οικονοµιών κλίµακας 
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• Της αύξησης της τυποποίησης και της χρήσης νέων τεχνολογιών 

• Της αποδέσµευσης των υπαλλήλων ώστε να αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο και πόρους στις βασικές και ουσιώδεις εργασίες τους 

• Της παροχής ευελιξίας για την γρήγορη προσθήκη νέων 

επιχειρηµατικών µονάδων και τη γεωγραφική επέκταση 

• Της παροχής δυνατότητας ταχείας ενσωµάτωσης νέων αποκτηµάτων 

 

Οι λόγοι  για τους οποίους µπορούµε να εξετάσουµε τις κοινές 

υπηρεσίες µπορεί να είναι εξωτερικοί, εσωτερικοί και συχνά σχετίζονται µε τις 

καταστάσεις. Πολλές µετατροπές έχουν ξεκινήσει εξαιτίας σηµαντικών 

επιχειρηµατικών τραυµατικών µηχανισµών.  

Οι επιχειρήσεις µπορεί να επιθυµούν προκαθορισµένα αποτελέσµατα, 

όπως χαµηλότερο κόστος, µείωση του κινδύνου ή υψηλότερη ποιότητα. Είναι 

σηµαντικό να γνωρίζουν γιατί εξαρχής υλοποίησαν τις κοινές υπηρεσίες και 

ποιοί είναι οι στόχοι. Είναι χρήσιµο να είναι ξεκάθαρες στον προσδιορισµό 

των στόχων διαφορετικά διακινδυνεύεται η εκπλήρωσή τους.  

Οι κοινές υπηρεσίες απελευθερώνουν αξία µε πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους όπως: 

• Με µειωµένο κόστος 

• Με υψηλότερη ποιότητα 

• Με µειωµένο κίνδυνο 

• Με τυποποιηµένες διαδικασίες  

• Με αξιοποίηση της τεχνολογίας 

• Με γρηγορότερη λήψη αποφάσεων 

• Με βελτιωµένη προσοχή στη διαχείριση της επιχείρησης 

• Με βελτιωµένες υπηρεσίες πελατών 

• Με αυξηµένη αποδοτικότητα 

• Με οικονοµίες κλίµακας 

• Με βελτιωµένους ελέγχους 

• Με περισσότερο έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση 

• Με υποστήριξη των συγχωνεύσεων 
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5.3 Έναρξη Με Την Θεµελίωση Ενός ERP Για Την 

Υλοποίηση Των Κοινών Υπηρεσιών 

 

Τα συστήµατα ERP αποτελούν τη συναλλακτική ραχοκοκαλιά για 

χρηµατοοικονοµικές διαδικασίες, όπως η γενική λογιστική και οι πληρωτέοι και 

εισπρακτέοι λογαριασµοί. Τα συστήµατα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης 

έχουν συµβάλει στην οργάνωση και τον εκσυγχρονισµό των συναλλακτικών 

χρηµατοοικονοµικών επιχειρηµατικών διαδικασιών µέσω της µεγαλύτερης 

αυτοµατοποίησης. Επιπλέον, οι επεκτάσεις και οι βελτιώσεις των βασικών 

χρηµατοοικονοµικών ERP συστηµάτων επέτρεψαν να προχωρήσουµε πέρα 

από τις παραδοσιακές λειτουργίες υποστήριξης και να πετύχουµε βελτιωµένες 

ροές εργασίας και δυνατότητες συνεργασίας.  

Οι υλοποιήσεις των κοινών υπηρεσιών συνεπάγονται την παροχή µιας 

υπηρεσίας, συνήθως σε κάποια κεντρική τοποθεσία και ξεχωριστά από τα 

τµήµατα του οργανισµού τα οποία εξυπηρετεί. Αυτό επιβάλλει κάποιες 

απαιτήσεις από τα συστήµατα συναλλαγών που δεν βρίσκονται συνήθως στις 

υλοποιήσεις του παραδοσιακού επιχειρηµατικού λογισµικού. Το µέγιστο 

όφελος από τις κοινές υπηρεσίες µπορεί να επιτευχθεί όταν µόνο µια 

εµφάνιση ERP εξυπηρετεί ολόκληρη την επιχείρηση.  

Αυτή η µοναδική παρουσία συνεπάγεται επίσης την τυποποίηση των 

προσδιορισµών των διαδικασιών, των επιχειρηµατικών κανόνων και των 

δοµών των δεδοµένων, κάτι που βραχυπρόθεσµα είναι δύσκολο να επιτευχθεί 

λόγω της ετερογένειας των συστηµάτων και των διαδικασιών που βρίσκονται 

στις διάφορες επιχειρηµατικές µονάδες. Όµως τα ετερογενή περιβάλλοντα της 

πληροφοριακής τεχνολογίας δεν θα πρέπει να εµποδίζουν την µετάβαση 

προς µια λειτουργία κοινών υπηρεσιών. Για µια µεταβατική περίοδο, το κέντρο 

παροχής κοινών υπηρεσιών θα πρέπει να χρησιµοποιεί υπάρχοντα 

συστήµατα καθώς υλοποιείται η µοναδική πλατφόρµα του. 

Ένας παράγοντας κλειδί για την επιτυχή υλοποίηση των κοινών 

υπηρεσιών είναι η αυτοµατοποίηση της επιχειρηµατικής διαδικασίας. ∆εν 

πρόκειται για κάποια καινούρια σκέψη, αλλά η πρόοδος στην τεχνολογία 

λογισµικού, όπως τα περισσότερο κλιµακωτά συστήµατα ERP, οι ροές 

εργασίας, οι τεχνολογίες ανάλυσης, οι τεχνολογίες ανταλλαγής ηλεκτρονικών 



65 

 

δεδοµένων και η τυποποιηµένη συνδεσιµότητα, βοηθούν τις επιχειρηµατικές 

µονάδες να αυτοµατοποιήσουν τις χειροκίνητες εργασίες και να βελτιώσουν 

την αποδοτικότητα. Τα οικονοµικά του λογισµικού αυτοµατοποίησης µιας 

διαδικασίας είναι πολύ πιο επιτακτικά, ωστόσο, όταν υλοποιηθεί µια φορά σε 

ένα κέντρο κοινών υπηρεσιών εξυπηρετεί ευρύτερες βάσεις χρηστών σε 

ποικίλους οργανισµούς.  

Αυτό συµβαίνει κυρίως µε τη χρηµατοοικονοµική λειτουργία. Αν 

εξετάσουµε το ενδεχόµενο της µη αυτόµατης καταχώρησης των τιµολογίων 

στα λογιστικά συστήµατα θα διαπιστώσουµε πως δεν είναι µόνο χρονοβόρα 

διαδικασία αλλά και επικίνδυνη. Λάθη στην εισαγωγή πληροφοριών µπορούν 

να εντοπιστούν σε προχωρηµένο στάδιο της επιχειρηµατικής συναλλαγής, για 

παράδειγµα ενώ η πληρωµή έχει ήδη δροµολογηθεί, δηµιουργώντας κόστος 

σε πλήρη δυσαναλογία µε το αρχικό κόστος χειρισµού των τιµολογίων. Ένα 

τιµολόγιο που δε θα καταβληθεί στο σωστό παραλήπτη ή θα πληρωθεί 

εσφαλµένα θα προκαλέσει προβλήµατα στον προµηθευτή αλλά και το 

πρόσωπο που παρήγγειλε τα εµπορεύµατα ή τις υπηρεσίες και τελικά θα 

οδηγήσει στη δυσαρέσκεια τους. Ανάλογα µε τη διαδικασία, τα ανθρώπινα 

λάθη µπορεί να έχουν συνέπειες ακόµα και για την εξυπηρέτηση. 

Ενοποιώντας ολοκληρωµένες και αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες σε ένα 

κέντρο κοινών υπηρεσιών είναι η λύση.  

 

5.4 Τα  Shared Service Centers Και Η Χρηµατοοικονοµική 

Λειτουργία 

 

Όλο και περισσότεροι οργανισµοί εξετάζουν την εφαρµογή 

κοινόχρηστων υπηρεσιών στη χρηµατοοικονοµική λειτουργία αλλά και αυτή 

των ανθρωπίνων πόρων. Η τάση αυτή ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια και 

έχουµε δει κύµατα δραστηριοτήτων. Αρχικά το τόλµησαν λίγες επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τοµέα – κυρίως πολυεθνικές της Αµερικής- και αργότερα αυτή η 

ιδέα υιοθετήθηκε από Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, σχεδόν την ίδια χρονική 

περίοδο που οι παγκόσµιες κοινές υπηρεσίες και η εξωτερική ανάθεση 

άρχισαν να γίνονται διαδεδοµένες. Τώρα πολλές επιχειρήσεις επανεξετάζουν 

τις κοινόχρηστες υπηρεσίες τους αναζητώντας οφέλη και φυσικά ο δηµόσιος 
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τοµέας αποτελεί πλέον µια σηµαντική περιοχή των δραστηριοτήτων των 

κοινών υπηρεσιών. Οι κοινόχρηστες υπηρεσίες γίνονται ευρέως διαδεδοµένες 

αλλά οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν τον 

τρόπο µε τον οποίο µπορούν να προσθέσουν αξία (Chris Price ). Ως 

κοινόχρηστες υπηρεσίες απαιτούν σηµαντικές επενδύσεις και οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να αποκοµίσουν ικανοποιητικές αποδόσεις από τις επενδύσεις 

που πραγµατοποιούν. Συνήθως επιδιώκουν τα οφέλη από τη µείωση του 

κόστους, µέσω των οικονοµιών κλίµακας, της τυποποίησης των διαδικασιών 

κτλ.  

Υπάρχει πολλή περισσότερη διαθέσιµη αξία από τις κοινές υπηρεσίες 

από αυτή που αναγνωρίζεται σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων. Η χρήση 

των κοινών υπηρεσιών αποκλειστικά για την αποδοτικότητα των 

δραστηριοτήτων δεν είναι το ιδανικό και µάλιστα χάνονται σηµαντικές 

ευκαιρίες από την κακή χρήση του χρόνου διαχείρισης. Οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να δώσουν περισσότερη έµφαση στον µετασχηµατισµό των 

λειτουργιών και στον εντοπισµό των σχετικών στρατηγικών ωφελειών. Για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω απαιτείται µεγαλύτερη συµµετοχή 

των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη προγραµµάτων κοινόχρηστων υπηρεσιών 

και µεγαλύτερη κατανόηση του πώς οι σχετιζόµενες λειτουργίες µπορούν και 

πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών επιχειρηµατικών 

στόχων. 

Η συµβολή των κοινών υπηρεσιών είναι ευρέως αναγνωρισµένη και 

πολλές επιχειρήσεις έχουν µετακινηθεί ή µετακινούν τµήµατα των 

δραστηριοτήτων τους προς ένα µοντέλο κοινών υπηρεσιών, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω. Αυτές που έχουν ήδη καθιερωµένες κοινές 

υπηρεσίες αντιµετωπίζουν τη συνεχή πρόκληση της αναζήτησης τρόπων 

µείωσης του κόστους και βελτίωσης της ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών 

επιχειρηµατικών διαδικασιών τους. Αυτοί που σήµερα αξιολογούν τις κοινές 

υπηρεσίες αγωνίζονται να βρουν το καλύτερο σηµείο εκκίνησης.  

Πολλές χρηµατοοικονοµικές διαδικασίες, όπως η διαχείριση των 

πληρωτέων και των εισπρακτέων λογαριασµών, η επεξεργασία των εξόδων 

και η µισθοδοσία, είναι υποψήφιες για τη συγκέντρωση των υπηρεσιών για 

διάφορους λόγους: 
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� Είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Λειτουργίες που αποτελούν τον καλύτερο 

υποψήφιο για τις κοινές υπηρεσίες είναι αυτές που χαρακτηρίζονται 

από υψηλά ποσοστά επανάληψης, εξειδικευµένες δεξιότητες και 

εντατική προσπάθεια. 

� Έχουν τυποποιηµένες ροές εργασίας. Οι εργασίες µπορούν να 

διαχωριστούν κατά µήκος της επιχειρηµατικής διαδικασίας και να 

έχουν επαναλαµβανόµενα σηµεία όταν τα δεδοµένα πρέπει να 

συγχρονιστούν.  

� ∆είχνουν µια ευκαιρία να επωφεληθούν από τις µεγάλες οικονοµίες 

κλίµακας. Μία µελέτη συγκριτικής αξιολόγησης του SAP αναγνωρίζει 

πως οι επιχειρήσεις µε κοινές υπηρεσίες µπορούν να εκτελέσουν 

ορισµένες χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες µε το ένα τρίτο µόνο του 

κόστους. 

 

Ωστόσο, η µετάβαση µιας επιχειρηµατικής λειτουργίας σε ένα κέντρο 

παροχής κοινών υπηρεσιών απαιτεί προσεκτικό σχεδιασµό και δε σηµαίνει 

πως η χρηµατοοικονοµική λειτουργία θα πρέπει απλά να προχωρήσει στη 

λεπτοµερή διόρθωση όλων των διαδικασιών της.  

Συνήθως οι επιχειρήσεις προέρχονται από ένα ποικιλόµορφο 

περιβάλλον επιχειρηµατικών υπηρεσιών οι οποίες και αντανακλούν όλα τα 

εσωτερικά τους συστήµατα και την τεχνολογία. Κατά την αξιολόγηση της 

µετακίνησης στις κοινές υπηρεσίες η επιχείρηση χρειάζεται να προσδιορίσει 

ένα σύνολο διαδικασιών οι οποίες από τη στιγµή που θα προσαρµοστούν θα 

µπορούν να προσθέσουν αξία στην επιχείρηση. Αυτές οι διαδικασίες θα 

πρέπει να µην είναι παρεισφρητικές στον οργανισµός και την λειτουργία της 

επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι κοινές υπηρεσίες µπορούν να 

αποτελέσουν τον δρόµο προς την υπεροχή των διαδικασιών χωρίς να 

απαιτείται ο µετασχηµατισµός ολόκληρης της επιχείρησης. 

Παρακάτω ακολουθούν τρία παραδείγµατα διαδικασιών που 

παρουσιάζουν υψηλή πιθανότητα να µεταφερθούν στις κοινές υπηρεσίες. 

Παράδειγµα 1: διαχείριση εισπρακτέων απαιτήσεων 

Μια από τις πιο συχνά αναφερόµενες ευκαιρίες για την στοίχιση 

επιχειρηµατικών διαδικασιών σε κέντρα παροχής κοινών υπηρεσιών είναι η 

διαχείριση των εισπρακτέων ποσών/απαιτήσεων. Οι λειτουργίες των 
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εισπρακτέων λογαριασµών συχνά διεξάγονται έξω από τοπικά κέντρα τα 

οποία εµποδίζουν την τυποποίηση της διαδικασίας, λειτουργιών που 

συνήθως είναι χρονοβόρες, µη αυτοµατοποιηµένες και βασισµένες στο χαρτί. 

Με την ενοποίηση της λειτουργίας διαχείρισης των εισπρακτέων λογαριασµών 

σε ένα συγκεντρωµένο κέντρο παροχής κοινών υπηρεσιών, η τυποποίηση 

των διαδικασιών και η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας γίνονται πολύ 

ευκολότερες. Προηγµένες λύσεις λογισµικού µπορούν να αυτοµατοποιήσουν 

τις περισσότερες εξαιρέσεις, όπως είναι για παράδειγµα οι καθυστερηµένες 

πληρωµές, βασισµένες στους ίδιους κανόνες µε τους οποίους θα 

λειτουργούσε ένα κέντρο παροχής κοινών υπηρεσιών.  

Στα πλαίσια της διαχείρισης των εισπρακτέων λογαριασµών, η 

διαχείριση των διαφορών και των εισπράξεων είναι µια χρηµατοοικονοµική 

επιχειρηµατική διαδικασία, κατάλληλη να απασχολήσει µια προσέγγιση 

κοινών υπηρεσιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι κάτι που 

έρχεται ως δεύτερη σκέψη. Εκπρόθεσµα στοιχεία απαιτούνται να πληρωθούν 

όταν εντοπιστούν και πληροφορίες σχετικά µε τη συναλλακτική συµπεριφορά 

των πελατών δεν παρακολουθούνται ούτε χρησιµοποιούνται κατά τέτοιο 

τρόπο που να βοηθά στην επίλυση του προβλήµατος. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την αργή συλλογή των µετρητών, ή ακόµα χειρότερα, τον κίνδυνο 

ολοκληρωτικής απόσβεσης/διαγραφής του οφειλόµενου ποσού.  

 Παράδειγµα 2: λογαριασµοί πληρωτέοι 

Οι κοινές υπηρεσίες παρουσιάζουν πολλές δυνατότητες οργάνωσης 

και εξορθολογισµού πολύπλοκων διαδικασιών όπως είναι η διαχείριση των 

πληρωτέων λογαριασµών. Η διαχείριση αυτής της διαδικασίας γίνεται 

συνήθως µε τη χρήση ενός κατανεµηµένου µοντέλου που αλλάζει εύκολα και 

είναι αδιαφανές και όταν καταρρέει µπορεί να οδηγήσει σε ένα µεγάλο πλήθος 

δυσαρεστηµένων προµηθευτών και αγοραστών των αγαθών ή των 

υπηρεσιών.  

Παράδειγµα 3: εφοδιασµός 

Τα κέντρα παροχής κοινών υπηρεσιών που λειτουργούν µε τη δική 

τους πλατφόρµα διεξαγωγής ERP υπηρεσιών, µπορούν να πετύχουν 

σηµαντικά οφέλη µέσω απλά της εκτέλεσης των ίδιων διαδικασιών µε 

καλύτερο τρόπο ή φθηνότερα. Με την συγκέντρωση των δεδοµένων γύρω 

από µια συγκεκριµένη λειτουργία, όπως είναι ο εφοδιασµός, τα κέντρα 
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παροχής κοινών υπηρεσιών µπορούν να παρέχουν γνώση που επιτρέπει 

στην επιχείρηση να αλλάξει τον τρόπο που εκτελείται η λειτουργία αυτή.  

Μέσα σε ένα περιβάλλον κοινών υπηρεσιών, ένας συγκεκριµένος 

προµηθευτής µπορεί να εξεταστεί από την πλευρά ολόκληρης της 

επιχείρησης και όχι µόνο από αυτή µιας περιοχής ή µιας υποοµάδας. Με την 

ενοποίηση του εφοδιασµού, είναι ευκολότερο να βλέπουµε τους προµηθευτές 

από τη σκοπιά των συνολικών εξόδων, αυξάνοντας την επιρροή της 

επιχείρησης στη διαπραγµάτευση των τιµών. Επιπλέον, σε ένα παγκόσµιο 

πλαίσιο, η γνώση της απόδοσης ενός προµηθευτή σε µια χώρα, µπορεί να 

επαναχρησιµοποιηθεί πολλές φορές για την επιλογή του προµηθευτή µε τις 

καλύτερες αποδόσεις σε κάποια άλλη χώρα.  

Το ζήτηµα σχετικά µε το ποιές διαδικασίες µπορούν να µετακινηθούν 

σε ένα µοντέλο κοινών υπηρεσιών, αποτελεί το θέµα κατανόησης από µια 

επιχείρηση της σχετικής στρατηγικής σηµασίας των διαδικασιών της. Μόλις 

πριν από µερικά χρόνια, πολλές διαδικασίες σχετικές µε τους πελάτες 

θεωρούνταν αδύνατο να µετακινηθούν σε κέντρα παροχής κοινών 

υπηρεσιών, ωστόσο, σήµερα δεν είναι ασυνήθιστη η πώληση ακόµα και 

σύνθετων υπηρεσιών µέσω εξωτερικών τηλεφωνικών κέντρων. Το ίδιο ίσχυε 

και για τη διαχείριση των εισπράξεων, η οποία κατά το παρελθόν θεωρείτο 

αποφασιστικής σηµασίας, για τις πελατειακές σχέσεις, να εκτελεστεί µέσω 

ενός κέντρου κοινών υπηρεσιών.  

Οι επιχειρήσεις χρηµατοοικονοµικών κοινών υπηρεσιών έχουν τη 

δυνατότητα να γίνουν ένα κέντρο άριστης λειτουργίας κοντά στο διοικητικό 

τους κέντρο. Χρησιµοποιώντας τις τελευταίες καινοτοµίες της τεχνολογίας, τα 

µελλοντικά κέντρα παροχής κοινών υπηρεσιών θα οδηγούν συνεχώς στην 

τυποποίηση, τον αυτοµατισµό και την υπεροχή των επιχειρηµατικών 

διεργασιών. Ο πλούτος των πληροφοριών που συγκεντρώνεται σε ένα κέντρο 

παροχής κοινών υπηρεσιών από τα εκατοµµύρια των επιχειρηµατικών 

συναλλαγών που υποβάλλονται σε επεξεργασία κάθε χρόνο, µπορεί να 

παρέχει στην επιχείρηση πληροφορίες και υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας για 

την υποστήριξη αποφάσεων.  

Τα χρηµατοοικονοµικά κέντρα παροχής κοινών υπηρεσιών θα γίνουν οι 

ειδικοί στην αυτοµατοποίηση επαναλαµβανόµενων συναλλαγών και 

συναλλακτικών διαδικασιών. Ενώ η εφαρµογή κέντρων παροχής κοινών 
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υπηρεσιών αποτελεί σε µεγάλο βαθµό επιχειρηµατική απόφαση, το κλειδί για 

µια επιτυχηµένη παράδοση κοινών υπηρεσιών στο επίπεδο µιας επιχείρησης, 

είναι µια ισχυρή και ευέλικτη τεχνολογική πλατφόρµα. Μια τέτοια πλατφόρµα 

πρέπει να υποστηρίζει τον υψηλό όγκο συναλλαγών που χαρακτηρίζει τις 

παγκόσµιες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, πρέπει να παρέχει δυνατότητα 

κλιµάκωσης, αξιοπιστία και ασφάλεια ενώ διατηρεί την ευελιξία να 

προσαρµόζεται στο µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον.  

∆εν υπάρχει σχεδόν καµία επιχείρηση σήµερα που να µη χρησιµοποιεί 

κοινές υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους. Τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από 

τις κοινές υπηρεσίες, όπως και µε κάθε καινούρια ιδέα, είναι πρακτικά και 

πραγµατικά. Μετά την είσοδο στη νέα χιλιετία, µε τη νέα οικονοµία να έχει 

υποσχεθεί περισσότερα από αυτά που πραγµατικά µπορούσε να 

πραγµατοποιήσει και τις αγορές που υποχωρούσαν να τους πιέζουν όλους 

στα όρια τους, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν να λύνουν τα ίδια προβλήµατα µε 

αυτά του παρελθόντος, αλλά µε σηµαντικά περισσότερη πίεση και έχοντας 

στη διάθεσή τους πολύ λιγότερο χρόνο.  

Επιπρόσθετα µε τις εξωτερικές πιέσεις οι οικονοµικοί διευθυντές είναι 

επιφορτισµένοι µε την επίλυση ενός ακόµα προβλήµατος: εσωτερική 

δυσαρέσκεια µε τη χρηµατοοικονοµική λειτουργία. Πολλές µελέτες έχουν δείξει 

πως τόσο οι υπάλληλοι της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας, όσο και άλλων 

εταιρικών λειτουργιών, θεωρούν τη µέση χρηµατοοικονοµική λειτουργία 

φτωχή όσον αφορά:  

• Τη διαθεσιµότητα των σωστών ικανοτήτων µέσα στη 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία 

• Τον καταλληλότερο οργανισµό 

• Τα τυποποιηµένα και ενοποιηµένα συστήµατα 

• Τη λήψη αποφάσεων και τα ευέλικτα και προσβάσιµα δεδοµένα 

• Την ισορροπία ανάµεσα στη συνηθισµένη/καθηµερινή και την 

προστιθέµενης αξίας εργασία 

• Τη διαθεσιµότητα των σωστών µέτρων απόδοσης 

 

Ο οικονοµικός διευθυντής πρέπει να ικανοποιήσει πολλά θέµατα τα 

κυριότερα από τα οποία είναι τα παρακάτω: 
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• Πώς να παρέχει περίφηµες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες µε 

σηµαντικά µικρότερο κόστος 

• Πώς να είναι συνεργάτης που προσθέτει αξία και σε άλλες 

επιχειρηµατικές λειτουργίες 

• Πώς να επιτύχει υψηλότερη µετοχική αξία 

 

Η απλή απάντηση είναι να καταφέρει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

περικοπή του κόστους, ενώ αυτό που στην πραγµατικότητα απαιτείται είναι να 

δηµιουργήσει µια χρηµατοοικονοµική λειτουργία που να µπορεί να παρέχει 

περισσότερη αξία στην επιχείρηση µε χαµηλότερο κόστος. ∆εδοµένης της 

ύπαρξης περιορισµών στους πόρους που είναι διαθέσιµοι σε έναν οργανισµό, 

η κύρια προσοχή δίνεται στην εξισορρόπηση της εργασίας. Αυξηµένες 

απαιτήσεις στον προγραµµατισµό των επιχειρήσεων και στη διαχείριση του 

κινδύνου πρέπει να αντιµετωπιστούν. Ο κίνδυνος της µη ανταπόκρισης σε 

αυτές τις απαιτήσεις είναι σηµαντικός και δεν µπορεί να αποφευχθεί. Η 

πυραµίδα δραστηριοτήτων που έχει σήµερα στην κορυφή της τις 

συναλλακτικές δραστηριότητες στις οποίες σπαταλιέται ο περισσότερος 

χρόνος, αντί των στρατηγικών δραστηριοτήτων προστιθέµενης αξίας, θα 

πρέπει να αναποδογυριστεί.  

Ο οικονοµικός διευθυντής έχει στην διάθεση του το πολύ 24 ώρες 

διαθέσιµες κάθε ηµέρα, κι έτσι η αυξηµένη προσοχή που απαιτείται στην 

περιοχή των δραστηριοτήτων µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας, αποτελεί ένα 

κρίσιµο ζήτηµα. Η χρηµατοοικονοµική λειτουργία είναι σηµαντικό να 

διαχειρίζεται σωστά, όµως παράλληλα, δραστηριότητες υποστήριξης 

αποφάσεων που βοηθούν στον προσδιορισµό νέων επιχειρηµατικών 

µοντέλων και µεταχειρίζονται τις σχέσεις και την επικοινωνία µε τους 

επενδυτές, αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία. Επίσης, αυξάνεται και η 

διαχείριση του κινδύνου. Ο CFO πρέπει να είναι ένας χρηµατοοικονοµικός 

υπερήρωας, ικανός για όλα τα παραπάνω καθήκοντα καθώς επίσης και να 

αποδεσµεύει πόρους, µειώνοντας τον χρόνο που καταναλώνεται στα 

χρηµατοοικονοµικά των συναλλαγών. Η δυσκολία στον σχηµατισµό της 

µελλοντικής χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας η οποία προσθέτει αξία σε ένα 
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χαµηλότερο κόστος, έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρες 

απαντήσεις για το πώς αυτό µπορεί να επιτευχθεί.  

 

5.5  Ευκαιρίες Και Προκλήσεις 

 

Οι αγορές στις οποίες λειτουργούν οι πολυεθνικές εταιρίες 

χαρακτηρίζονται από την παγκοσµιοποίηση, τις συγχωνεύσεις και τις 

εξαγορές κάτι που απαιτεί από τις εταιρίες να τυποποιήσουν τις λειτουργίες 

τους ώστε να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Ένας αποτελεσµατικός τρόπος 

για τη διατήρηση του κόστους σε χαµηλά επίπεδα  και την βελτίωση της 

αποδοτικότητας, είναι η µετακίνηση ορισµένων λειτουργιών σε µια κεντρική 

θέση. Ένας τρόπος να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση οι επιχειρήσεις 

είναι να σχηµατίσουν ένα SSC.  

Οι κοινές υπηρεσίες εισήχθηκαν για πρώτη φορά στο εταιρικό λεξικό 

στις αρχές της δεκαετίας του ’90 καθώς πολλές αποκεντρωµένες επιχειρήσεις 

έδειχναν την τάση να συνδυάσουν βασικές διαδικασίες συναλλαγών όπως η 

µισθοδοτική κατάσταση, οι αγορές και οι λογαριασµοί πληρωτέοι και να 

πουλήσουν αυτές τις υπηρεσίες σε ξεχωριστές επιχειρηµατικές µονάδες. 

Καθώς οι επιχειρήσεις επεκτείνουν την παρουσία τους πέραν των συνόρων, 

καθίσταται όλο και πιο αντιοικονοµικό να διατηρούν αντίγραφο της λογιστικής 

υποδοµής τους µέσα σε κάθε χώρα στην οποία λειτουργούν. Πολλές 

επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα έχουν επίσης αναγνωρίσει τα οφέλη της 

εφαρµογής κοινών υπηρεσιών.  

Η ανάγκη ευθυγράµµισης της επιχειρηµατικής στρατηγικής και της 

χρηµατοοικονοµικής και διαχειριστικής διαδικασίας, σε συνδυασµό µε την 

επιθυµία να µειωθεί το προσωπικό µέσω της βελτίωσης των διαδικασιών, 

φαίνεται να αποτελούν πρωταρχικά κίνητρα για την µετακίνηση στα SSCs 

στην Ευρώπη. Επιχειρήσεις έχουν αναφέρει µείωση του κόστους 

προσωπικού µέχρι και της τάξεως του 35%. Τα κέντρα παροχής κοινών 

υπηρεσιών αποτελούν πλέον ένα καθιερωµένο τµήµα του επιχειρηµατικού 

τοπίου κι έτσι προβλέπεται να παραµείνουν και στο προσεχές µέλλον. 

Το κυριότερο µειονέκτηµα στην εγκαθίδρυση ενός SSC αφορά το θέµα 

της αναδιοργάνωσης του προσωπικού. Οι κοινές υπηρεσίες µπορούν να 
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δηµιουργήσουν ένα πολύ γρήγορα µεταβαλλόµενο περιβάλλον κατά τη 

διάρκεια της φάσης εκκίνησης. Ωστόσο, από την στιγµή που οι 

επιχειρηµατικές µονάδες συγκεντρώνονται, η εργασία γίνεται λιγότερο 

ενδιαφέρουσα και µεγάλο µέρος του προσωπικού θα µετακινηθεί ώστε να βρει 

θέσεις µε περισσότερο ενδιαφέρον. Η έλλειψη ενός κοινού συστήµατος 

πληροφοριακής τεχνολογίας µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό µειονέκτηµα 

καθώς µπορεί να εµποδίσει την επίτευξη αποδοτικότητας των διαδικασιών 

µέσω της τυποποίησης. 

Οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν την διπλή πρόκληση να διατηρήσουν 

από τη µια το κόστος στο ελάχιστο και από την άλλη να βρουν και στη 

συνέχεια να παρακινήσουν προσωπικό υψηλής ποιότητας για κάτι που συχνά 

είναι εργασία ρουτίνας. Η προσέλκυση και η διατήρηση πολύγλωσσου 

προσωπικού σε συχνά αποµακρυσµένες θέσεις είναι ένα κοινό πρόβληµα. Θα 

πρέπει να τονιστεί η µεγάλη σηµασία των πολιτιστικών και γλωσσικών 

θεµάτων στα πλαίσια των κέντρων παροχής χρηµατοοικονοµικών κοινών 

υπηρεσιών. Ενώ µπορεί να είναι τεχνολογικά και οικονοµικά εφικτά, ένας 

µεγάλος αριθµός πολιτιστικών και γλωσσικών προκλήσεων µπορεί να έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των κέντρων 

παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.  

Οι αποφασιστικοί παράγοντες κλειδιά για την επιτυχία είναι ένα σαφές 

όραµα, στρατηγική και υποστήριξη από την ανώτερη διοίκηση. Η υποστήριξη 

από την ανώτερη διοίκηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς τα έργα αυτού του 

είδους αλλάζουν την πορεία του οργανισµού και όπως µε την οποιαδήποτε 

µετακίνηση ενός συνόλου ευθυνών σε κάποια άλλη θέση, θα υπάρξει 

αντίσταση. Όταν αυτή η αντίσταση κάνει την εµφάνισή της, η υποστήριξη από 

την ανώτερη διοίκηση εξασφαλίζει πως το έργο θα προxωρήσει. 
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Κεφάλαιο 6ο:  Η Χρήση Της Πληροφοριακής Τεχνολογίας 

Στην Χρηµατοοικονοµική Λειτουργία: ∆ιαδικτυακή Τεχνολογία 

Και E- Finance. 

 

6.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Οι εξελίξεις στο παγκόσµιο οικονοµικό γίγνεσθαι και οι νέες τεχνολογίες 

σηµατοδοτούν ένα προκλητικό και παράλληλα αβέβαιο µέλλον για τις 

επιχειρήσεις. Ειδικότερα στα πλαίσια της προσπάθειας επιβίωσης που πολλές 

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις καταβάλουν στη σηµερινή εποχή δε θα ήταν 

υπερβολικό να σκεφτούµε πως η αναζήτηση της κερδοφορίας µπορεί σε 

πολλές περιπτώσεις να περάσει σε δεύτερη µοίρα. Ταυτόχρονα όµως, οι 

εξελίξεις δηµιουργούν νέες προοπτικές ακόµα και για τις επιχειρήσεις που 

βρίσκονται ένα βήµα µπροστά. Η τεχνολογία προσφέρει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα για την είσοδο και την διατήρηση νέων επιχειρήσεων στην 

αγορά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν πολλές νέες εταιρίες υψηλής 

τεχνολογίας που έκαναν την εµφάνισή τους τα τελευταία χρόνια παγκοσµίως, 

κατέχοντας αυτή τη στιγµή κυρίαρχη θέση στην αγορά. Βασικά γνωρίσµατα 

αυτών των εταιριών αποτελούν οι καινοτόµες προσπάθειες, η 

επιχειρηµατικότητα, η προσαρµοστικότητα, η έµφαση στην τεχνολογία καθώς 

και η συνεχής επιµόρφωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού.  

Η µεταβιοµηχανική ή αλλιώς η ψηφιακή οικονοµία, είναι η εποχή της 

δικτυωµένης ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσης και εµπειρίας. Οι απαιτήσεις 

για την επιχείρηση που επιθυµεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την 

κερδοφορία της µε τη βοήθεια της διαδικτύωσης, είναι η χρήση των νέων 

τεχνολογιών και η διαχείριση της πληροφορίας µε τη βοήθεια τους, η 

απόκτηση νέων και ευέλικτων οργανωτικών σχηµάτων, η έµφαση στον 

πελάτη για την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του, το πνεύµα 

συνεργασίας και η ικανότητα άντλησης γνώσεων από το παρελθόν και το 

εξωτερικό της περιβάλλον. Οι νέες διαδικτυακές τεχνολογίες δίνουν τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες µε υψηλή 

προστιθέµενη αξία.  
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Η παγκόσµια ενοποίηση, η απελευθέρωση της αγοράς και η πρόοδος 

των διαδικτυακών τεχνολογιών  έχουν, επίσης, αλλάξει δραµατικά την δοµή 

και την φύση των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Οι διαδικτυακές 

τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα στους παροχείς των χρηµατοοικονοµικών 

υπηρεσιών να λειτουργήσουν περισσότερο αποτελεσµατικά. Οι τεχνολογικές 

αλλαγές επιταχύνουν την ανάπτυξη του χρηµατοοικονοµικού τοµέα µέσω της 

µείωσης του κόστους, της αύξησης του εύρους και της ποιότητας και της 

διεύρυνσης της πρόσβασης στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Μπορούν 

ακόµα να βελτιώσουν σηµαντικά την αποδοτικότητα και να µειώσουν το 

κόστος των εσωτερικών επιχειρηµατικών λειτουργιών. 

 

6.2  E- Finance 

6.2.1    Γενικά 

 

Η χρηµατοοικονοµική λειτουργία µπορεί να εκσυγχρονίσει τις 

παραδοσιακές επιχειρηµατικές διαδικασίες και να παρέχει υπηρεσίες 

πληροφοριών προστιθέµενης αξίας χρησιµοποιώντας την διαδικτυακή 

τεχνολογία. Τα ηγετικά στελέχη οικονοµικών µπορούν να µετασχηµατίσουν 

την χρηµατοοικονοµική λειτουργία αναπτύσσοντας την στρατηγική 

πρωτοβουλία που είναι γνωστή µε τον όρο e- finance. Το e- finance αξιοποιεί 

τα νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και διαδικασίες και απαιτεί νέα νοοτροπία και 

λογισµικό ώστε να θέσει τα χρηµατοοικονοµικά ως το κέντρο υπηρεσιών µέσα 

στους οργανισµούς. Τα οφέλη του e- finance είναι πολλά και περιλαµβάνουν 

γενικά την µείωση του κόστους της επεξεργασίας συναλλαγών, την επέκταση 

της πληροφοριακής εµβέλειας των λογιστικών και χρηµατοοικονοµικών 

συστηµάτων, την αύξηση του πλούτου πληροφοριών και την βελτίωση της 

ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Ωστόσο, για να πετύχουν 

αυτά τα οφέλη, οι χρηµατοοικονοµικοί µάνατζερ θα πρέπει να εκµεταλλευτούν 

και να υιοθετήσουν την νέα τεχνολογία, να οργανώσουν ξανά την 

παραδοσιακή λογιστική προσέγγιση και το σύνολο δεξιοτήτων και να 

εστιάσουν στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προστιθέµενης αξίας 

στον οργανισµό. Επιπλέον, θα πρέπει να κατανοήσουν πλήρως και να 

εφαρµόσουν την τεχνολογική πλατφόρµα.  
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Θα µπορούσαµε να πούµε πως το E- Finance αποτελεί την παροχή 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και αγορών µε την χρήση ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και υπολογιστών. Περιλαµβάνει κάθε τύπου 

χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µέσω του 

κυβερνοχώρου ή άλλων δηµόσιων δικτύων, όπως είναι οι τραπεζικές 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, το ηλεκτρονικό εµπόριο και η παροχή διάφορων 

χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών όπως οι ασφάλειες, οι 

υποθήκες και οι µεσιτικές εργασίες. ∆ιαφορετικά, θα µπορούσαµε να πούµε 

πως αποτελεί οτιδήποτε σχετίζεται µε την σύνδεση των επιχειρήσεων, των 

χρηµατοοικονοµικών και των τραπεζικών λειτουργιών δια µέσου ηλεκτρονικών 

µέσων, µε την περισυλλογή συγκεντρωµένων πληροφοριών µε την 

επεξεργασία, την απόκτηση και τη µετάδοση των δεδοµένων  καθώς επίσης 

και τη µετάδοση, την αγορά και την πώληση των αγαθών και των υπηρεσιών. 

 

6.2.2   Η Εξέλιξη Του E- Finance 

 

Τα ηλεκτρονικά οικονοµικά- ως µια απόδοση του όρου E- Finance στα 

Ελληνικά- δεν γεννηθήκαν µε την έλευση του ∆ιαδικτύου. Στην 

πραγµατικότητα, χρονολογείται στο 1871 όπου η εταιρία Western Union 

εισήγαγε την µακρινή µεταφορά χρηµάτων για πρώτη φορά.  Παρότι το E-

Finance υπήρχε σε κάποια µορφή για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το ίντερνετ, ο 

ιστός και οι τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες άλλαξαν δραµατικά το ηλεκτρονικό 

εµπόριο και το E-finance από τα τέλη περίπου της δεκαετίας του ’90. 

Αναπτύχθηκαν νέες πλατφόρµες βασισµένες στον ιστό για την γρήγορη και 

αποτελεσµατική εκτέλεση των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών . Η τάση 

ξεκίνησε µε υπηρεσίες όπως οι τραπεζικές, οι ασφαλιστικές και οι εµπορικές 

και µετακινήθηκε και σε άλλους τοµείς επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Οι βασικές προωθήσεις στην ανάπτυξη του E-Finance περιλαµβάνουν 

τα παρακάτω: 

• Τεχνολογία. Οι τεχνολογίες των υπολογιστών, του διαδικτύου και των 

τηλεπικοινωνιών έδωσαν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

λειτουργούν µε γρήγορο, αποδοτικό και ασφαλή τρόπο.  
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• Παγκοσµιοποίηση. Η παγκόσµια απελευθέρωση του εµπορίου και των 

επενδύσεων διευκόλυνε την εκπληκτική ανάπτυξη των παγκόσµιων 

επιχειρήσεων. 

• Κανονισµοί. Τόσο η απελευθέρωση της αγοράς και της οικονοµίας όσο 

και ο επαναπροσδιορισµός του ηλεκτρονικού εµπορίου διευκόλυναν 

την ανάπτυξη ακόµα και σε κάποιους τοµείς που υστερούσαν 

τεχνολογικά. 

• Επιχειρηµατικότητα. Η δηµιουργικότητα των επιχειρηµατιών, τόσο των 

νέων όσο και των έµπειρων εταιριών τους επέτρεψε να σπάσουν τις 

παραδόσεις της «παλιάς οικονοµίας» και να παραδώσουν 

επιχειρηµατικές λύσεις µέσω νέων, εντυπωσιακών και συχνά ριζικά 

διαφορετικών δοµών.  

• Κεφάλαιο. Το κεφάλαιο παρέχει στα χρηµατοοικονοµικά µέσα να 

θέσουν αυτούς τους τεχνολογικούς και ανθρώπινους τροχούς σε 

κίνηση.  

• Ανταγωνισµός. Οι παραπάνω παράγοντες δηµιούργησαν ένα 

παγκόσµιο, παραγωγικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον και 

δηµιούργησε ένα χώρο συγκέντρωσης ανταγωνιστών για την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών, εννοιών και µοντέλων. 

 

Αξίζει να αναφερθεί πως ο τοµέας του E-Finance µπορεί να χωριστεί 

σε πέντε γενικές κατηγορίες οι οποίες είναι: 

1. Επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B), 

2. Επιχείρηση προς καταναλωτή (B2C), 

3. Καταναλωτή προς καταναλωτή (C2C). 

4.  Τεχνική υποδοµή υποστήριξης της πλατφόρµας του E-Finance και 

5. Παγκόσµια καθιερωµένο και ρυθµιστικό περιβάλλον που 

διευκολύνει τη λειτουργικότητα και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εµπορίου και του E-Finance. 

 

Ο τοµέας B2B περιλαµβάνει υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικών, 

επενδύσεων και διεθνών χρηµατοοικονοµικών θεµάτων όπως το ξένο 

συνάλλαγµα και τα παράγωγα. Ο τοµέας B2C περιλαµβάνει υπηρεσίες όπως 
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το ηλεκτρονικό εµπόριο, οι βασικές τραπεζικές ηλεκτρονικές εργασίες, η 

ηλεκτρονική πληρωµή λογαριασµών, τα δάνεια και οι ασφάλειες. Ο τοµέας 

C2C περιλαµβάνει τις πληρωµές για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την 

ηλεκτρονική µεταφορά χρηµάτων. Το τέταρτο στοιχείο αφορά τις τεχνολογικές 

υπηρεσίες που υποστηρίζουν την πλατφόρµα του E-Finance ενοποιώντας την 

αρχιτεκτονική της πληροφοριακής τεχνολογίας της επιχείρησης µε την 

πλατφόρµα του διαδικτύου καθώς επίσης και µε τα παλαιότερα 

κληροδοτηµένα συστήµατα. Οι διάφορες υπηρεσίες υποδοµής παρέχουν 

σηµαντική διευκόλυνση και έχουν σχεδιαστεί για να σχεδιάσουν, να 

εγκαταστήσουν και να υποστηρίξουν το E-finance. Τέλος οι κανονισµοί 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του E-

Finance. 

 

 

6.3  ∆ιαδικτυακή Τεχνολογία Και Χρηµατοοικονοµική 

Λειτουργία 

 

∆εν υπάρχει πιο ενδιαφέρουσα εποχή από τη σηµερινή για την 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία των επιχειρήσεων τόσο των ιδιωτικών όσο και 

αυτών του δηµόσιου τοµέα. Κάποιες από τις πραγµατικές απαιτήσεις της 

χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς οι διαθέσιµοι 

πόροι συνεχίζουν να µειώνονται, είναι οι ακόλουθες: η γρηγορότερη και 

ακριβέστερη επεξεργασία χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, η ανάλυση 

βασικών δεικτών απόδοσης σε πραγµατικό χρόνο, η επιθετική και στρατηγική 

διαδικασία προγραµµατισµού που βοηθά τους µάνατζερ των επιχειρήσεων, η 

γρήγορη και ακριβής εξωτερική ανταπόκριση, η διασφάλιση του ελέγχου και η 

αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου. Παρακάτω παρουσιάζεται µια 

επαναστατική εξελικτική στρατηγική, το E-Finance, καθώς και τα µέσα που η 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία των επιχειρήσεων µπορεί να χρησιµοποιήσει 

ώστε να γίνει η µετάβαση προς έναν ευέλικτο οργανισµό. 

Ένα παραδοσιακό τµήµα χρηµατοοικονοµικών µπορεί να διαθέτει 

ευρεία ηλεκτρονικά χρηµατοοικονοµικά συστήµατα, αλλά παρ’ όλα αυτά 

µπορεί να  υπάρχουν ακόµα κάποια συστήµατα παλαιού τύπου σε λειτουργία 
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και η επεξεργασία των συναλλαγών βασίζεται ακόµα σε µεγάλο βαθµό στο 

χαρτί. Το E- Finance είναι έτοιµο να αντικαταστήσει τον µεγαλύτερο όγκο της 

επεξεργασίας των συναλλαγών µε αµιγώς βασισµένες στον ιστό διαδικασίες 

χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη παρέµβαση.  

  Ένα βασικό κίνητρο για το E- Finance είναι η δυνατότητα δηµιουργίας 

βασικών χρηµατοοικονοµικών ελέγχων µέσα στα συστήµατα. Το αποτέλεσµα 

είναι να έχουµε µια χρηµατοοικονοµική λειτουργία όπου η επεξεργασία των 

συναλλαγών είναι η ελάχιστη οδηγώντας έτσι στη µείωση της σπατάλης και 

του κινδύνου και παράλληλα στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 

επιχείρησης. Έχει την δυνατότητα να επιφέρει αξιοσηµείωτες 

βραχυπρόθεσµες αποδόσεις, όµως η πραγµατική σηµασία του έγκειται στο 

γεγονός πως επιτρέπει στην χρηµατοοικονοµική λειτουργία να µετακινηθεί 

από τον παραδοσιακό ρόλο ελέγχου στο να είναι κάτι περισσότερο από 

στρατηγικός επιχειρηµατικός συνεργάτης που συµβάλει στο ξεκίνηµα, τον 

σχεδιασµό και την κατανόηση των συστηµάτων και των διαδικασιών του νέου 

κόσµου της ηλεκτρονικής επιχείρησης. 

Τα ολοκληρωµένα συστήµατα και οι αναλυτικές εφαρµογές αποτελούν 

σηµαντικές πτυχές της τεχνολογικής πλατφόρµας του E- Finance. Τα 

ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα µειώνουν το κόστος συντήρησης 

των συστηµάτων και τα σφάλµατα στη βάση δεδοµένων, ενώ παράλληλα 

βελτιώνουν την ακρίβεια και την επικαιρότητα των πληροφοριών. Η 

ενοποίηση σηµαίνει το δέσιµο όλων των συστηµάτων σε ένα συνεκτικό 

σύνολο. Το E- Finance  αποτελεί ένα παροχέα πληροφοριακών υπηρεσιών 

και θα πρέπει να είναι διαλειτουργικό στο πεδίο εφαρµογής του. Ένα 

ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα κάνει επίσης διαθέσιµο ένα ευρύ 

φάσµα αναλυτικών εφαρµογών που δίνουν στους χρήστες πρόσβαση σε 

σηµαντικά επιχειρησιακά δεδοµένα. 

Η πρόσφατη πρόοδος στην συνδεσιµότητα, την αφθονία της 

υπολογιστικής δύναµης και το προσανατολισµένο λογισµικό αυτοµατοποίησης 

των διαδικασιών παρέχουν µια πληθώρα ευκαιριών στην χρηµατοοικονοµική 

λειτουργία να συµβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Νέες 

προσεγγίσεις στις επιχειρηµατικές χρηµατοοικονοµικές διαδικασίες µπορούν 

πραγµατικά να εκµεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και να 
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µετασχηµατίσουν την κλασική µορφή µιας επιχείρησης σε έναν οργανισµό 

υψηλής απόδοσης.  

Το κεντρικό θέµα του E-Finance είναι τα χρηµατοοικονοµικά κάθε 

στιγµή, οπουδήποτε και στο χαµηλότερο κόστος. Χρησιµοποιείται από πολλές 

ηγετικές επιχειρήσεις για την υποστήριξη της απίστευτης ανάπτυξης τους, 

χωρίς όµως να αυξάνεται το συνολικό κόστος των επιχειρηµατικών 

χρηµατοοικονοµικών διαδικασιών. Η στρατηγική του E-Finance είναι 

βασισµένη σε τρείς αρχές: 

1. Όλες οι επιχειρηµατικές διαδικασίες αποτελούν µια σειρά 

δραστηριοτήτων προστιθέµενης αξίας που σκοπό έχουν να πετύχουν 

περισσότερα χρησιµοποιώντας λιγότερα. Το E-Finance θεωρεί όλες 

τις επιχειρηµατικές διαδικασίες ως αλληλοσχετιζόµενες 

δραστηριότητες που σκοπό έχουν να βελτιώσουν κάθε πτυχή της 

επιχείρησης. Κάθε προσπάθεια γίνεται µε σκοπό τον περιορισµό των 

δραστηριοτήτων µη προστιθέµενης αξίας, µε τη βοήθεια της 

υπολογιστικής αξίας και της συνδεσιµότητας. Η προσέγγιση της 

αυτοµατοποίησης και βελτίωσης των διαδικασιών µπορεί να βοηθήσει 

την επιχείρηση να παρέχει γρηγορότερη και ακριβέστερη επεξεργασία 

χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών µε χαµηλότερο κόστος από αυτό 

των παραδοσιακών προσεγγίσεων.  

2. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση πραγµατικού χρόνου θα πρέπει να είναι 

διαθέσιµη στις επιχειρηµατικές διαδικασίες και τους χρήστες όταν και 

όποτε χρειάζεται. Ένα από τα βασικότερα σηµεία 

αναποτελεσµατικότητας των χρηµατοοικονοµικών διαδικασιών είναι 

πως οι περισσότερες χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις που παρέχονται 

είναι καθυστερηµένες ή δε συµβάλουν στην αποτελεσµατική λήψη 

αποφάσεων. Αυτό είναι φυσικό, καθώς η ανάλυση γίνεται µετά τα 

γεγονότα και παρουσιάζεται σε µηνιαίες αναφορές. Ως εκ τούτου, οι 

διευθυντές των επιχειρηµατικών µονάδων επιµένουν πως έχουν µικρή 

εφαρµογή και επίδραση στην καθηµερινή επιχείρηση. Η µόνη 

εναλλακτική είναι να παρέχεται ανάλυση σε µια βάση πραγµατικού 

χρόνου όταν και όπου είναι αναγκαίο στην επιχειρηµατική διαδικασία. 

Η ανάλυση της αποδοτικότητας των προϊόντων και των πελατών, τα 

συνολικά έξοδα µέχρι σήµερα, το κόστος των αγαθών που 
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πουλήθηκαν, τα περιθώρια, η επίτευξη κερδοφορίας αποτελούν 

κάποιες από τις απαιτήσεις ανάλυσης και µελέτης για την καθηµερινή 

λήψη αποφάσεων. 

3. Συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης θα πρέπει να παρακολουθούν 

την υγεία του οργανισµού. Οι διευθυντές των επιχειρηµατικών 

µονάδων ενδιαφέρονται για την µελλοντική ανάπτυξη και διερωτώνται 

αν τα πρώιµα σηµάδια της µελλοντικής απόδοσης συµβαδίζουν µε τις 

µελλοντικές προσδοκίες. Φυσικά δε θα είχε καµία αξία να το 

ανακαλύψουν µετά τα γεγονότα. Αυτό που είναι αναγκαίο είναι τα 

έγκαιρα σηµάδια προειδοποίησης από διαφορετικά µετρικά απόδοσης 

της επιχείρησης ώστε να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα σε 

περίπτωση που η µελλοντική απόδοση φαίνεται να µην είναι καλή. 

 

Η επιτυχής ανάπτυξη του E-Finance απαιτεί να δοθεί η πρέπουσα 

σηµασία στη διαχείριση των επιχειρηµατικών αλλαγών κυρίως όσον αφορά 

τον περιορισµό των περιττών δραστηριοτήτων µη προστιθέµενης αξίας και 

στην εµπιστοσύνη στις χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις και τα συστήµατα 

έγκαιρης προειδοποίησης για της υποστηρικτικές λειτουργίες.  

Το Ε-Finance µπορεί να υλοποιηθεί µε τη βοήθεια διαθέσιµων 

εµπορικών προϊόντων λογισµικού όπως τα portal, το λογισµικό διαχείρισης 

επιχειρηµατικών διαδικασιών και προϊόντα ολοκλήρωσης βασισµένα στις 

δικτυακές υπηρεσίες. Το Ε-Finance αποτελεί ένα καλό συµπλήρωµα στα 

υπάρχοντα χρηµατοοικονοµικά και ERP συστήµατα καθώς προάγει και 

χρησιµοποιεί πολύτιµες πληροφορίες που είναι κρυµµένες.  

Η υλοποίηση οποιασδήποτε διαδικασίας ή συστήµατος πρέπει να 

περιλαµβάνει προσεκτική µέτρηση της βελτίωσης που φέρνει στην 

επιχείρηση. Το E-Finance βελτιώνει κάποιους πολύ σηµαντικούς δείκτες 

απόδοσης οι οποίοι περιλαµβάνουν τη µείωση του συνολικού κόστους 

εκτέλεσης των χρηµατοοικονοµικών διαδικασιών που υποστηρίζουν τις 

επιχειρηµατικές µονάδες, τη µείωση του χρόνου του κύκλου των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών, τη  µείωση του ποσοστού του χρόνου που η 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία ξοδεύει στην επεξεργασία των συναλλαγών, τη 

µείωση των λαθών, βελτίωση στην διεξαγωγή της χρηµατοοικονοµικής 

ανάλυσης και µείωση του κόστους επεξεργασίας των συναλλαγών. 
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Κεφάλαιο 7ο:   Συµπεράσµατα. 

 

7.1 Συµπερασµατικά  

 

Στη σηµερινή εποχή η πρόοδος της πληροφοριακής τεχνολογίας και 

των συστηµάτων έχουν οδηγήσει σε µεγάλη ενίσχυση όσον αφορά την 

πρόσβαση, το µέγεθος και την µετάδοση των πληροφοριών, καλώντας την 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία και τους οικονοµικούς διευθυντές να 

διαδραµατίσουν έναν καινούριο και διευρυµένο ρόλο. Στα πλαίσια, λοιπόν, του 

συνεχώς µεταβαλλόµενου επιχειρηµατικού  περιβάλλοντος και του 

αυξανόµενου ανταγωνισµού, οι χρηµατοοικονοµικοί µάνατζερ θα πρέπει να 

αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης, 

σωστής διαχείρισης και εκµετάλλευσης της πληθώρας των διαθέσιµων 

δεδοµένων και δηµιουργίας επιχειρηµατικής ευφυΐας. Όλα αυτά µπορούν να 

επιτευχθούν µέσα από την υιοθέτηση των κατάλληλων πληροφοριακών 

συστηµάτων, της µηχανογράφησης των συναλλαγών, των συστηµάτων 

διαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων (ERP) και της διαδικτυακής τεχνολογίας 

γενικότερα στην χρηµατοοικονοµική λειτουργία. Η σωστή χρήση και 

αξιοποίηση της πληροφοριακής τεχνολογίας µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά 

στην εκπλήρωση του ρόλου του χρηµατοοικονοµικού µάνατζερ ως 

στρατηγικού επιχειρηµατικού εταίρου αλλά παράλληλα να βοηθήσει ολόκληρη 

την επιχείρηση να αναπτύξει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και να 

εξασφαλίσει την επιβίωση και την κερδοφόρα πορεία της, µέσα στο 

παγκόσµιο και σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. 
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