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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια, σημαντικές εξελίξεις στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι και στην
εμφάνιση νέων τεχνολογιών στον τομέα των επιχειρήσεων έχουν εγείρει νέες προκλήσεις
για τη διαχείριση δεδομένων και πληροφορίας έχοντας ως μέσο την πληροφορική, αφού
έχουν συσσωρεύσει τεράστιο πλήθος πολυειδών δεδομένων. Η παρούσα διπλωματική
εργασία ασχολείται με θέματα γύρω από την αξιοποίηση διαφόρων τεχνολογιών που
μπορούν να εφαρμοστούν σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Αρχικά γίνεται
προσπάθεια να προσεγγιστούν απαραίτητες έννοιες σχετικές με τα πληροφοριακά
συστήματα και το κατά πόσο είναι χρήσιμα για μία επιχείρηση. Περιγράφονται, έτσι,
μεταξύ των άλλων το κεντρικό δόγμα των πληροφοριακών συστημάτων, όπως επίσης και
τα οφέλη και οι αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση αυτών. Οι
επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου έχουν να αντιμετωπίσουν μία σειρά από προκλήσεις
που

τις

οδηγούν

στην

εγκατάσταση

σύγχρονων

πληροφοριακών

συστημάτων.

Παρουσιάζεται ένα μοντέλο μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας σκοπός του
οποίου είναι να βοηθήσει την κάθε επιχείρηση να κατανοήσει σε τι στάδιο βρίσκεται και
να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να βελτιώσει την απόδοση και την αξία της με
τη χρήση των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων. Από τα προηγούμενα γίνεται
εφικτό να εντοπιστούν κύρια προβλήματα (π.χ. προέλευση και ενοποίηση δεδομένων), στα
οποία πρέπει να δώσει απάντηση η επιστήμη της πληροφορικής και προτείνονται
ορισμένες πιθανές λύσεις με τη χρήση νέων και σχετικά νέων τεχνολογιών (ERP, RFID,
Business Intelligence, κ.τ.λ.) Τέλος, ακολουθεί μία μελέτη περίπτωσης για την εταιρεία
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ως προς το σκοπό και το θεωρητικό
υπόβαθρο.

Λέξεις Κλειδιά: <<πληροφοριακά συστήματα, λιανικό εμπόριο, ERP, SCM, RFID, CRM,
Business Intelligence, Ιχνηλασιμότητα>>
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Πρόλογος
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στην κατεύθυνση της Επιχειρηματικής Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων και των
νέων τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο του λιανικού εμπορίου. Από τη μελέτη αυτή εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για
τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μία επιχείρηση η οποία έχει υιοθετήσει αυτά τα
συστήματα.
Αρχικά δίνεται έμφαση στο τι είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα και γίνεται μία
προσπάθεια να αναλυθεί η έννοια των πληροφοριακών συστημάτων κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Επίσης, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις από την χρήση των συστημάτων
τόσο οι αρνητικές όσο και οι θετικές.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται έννοιες γύρω από το λιανικό εμπόριο και
παρουσιάζονται ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την γενικότερη κατάσταση
που επικρατεί στην ελληνική πραγματικότητα. Παρουσιάζεται η κρίση την οποία διέρχεται
ο κλάδος και ο βαθμός υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής από επιχειρήσεις
του κλάδου.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται περιληπτικά, συστήματα τα οποία επιλέγονται για το
λιανικό εμπόριο αλλά και κάποια γενικότερα χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα σύγχρονα
πληροφοριακά συστήματα στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ένα μοντέλο μετασχηματισμού της
εφοδιαστικής αλυσίδας σύμφωνα με το οποίο κάθε επιχείρηση είναι σε θέση να κατατάξει
τον εαυτό της ανάλογα με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση των πληροφοριακών συστημάτων που
χρησιμοποιούνται στο λιανικό εμπόριο και παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που
πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία (ERP, RFID, ιχνηλασιμότητα, BI, etailing και CRM).
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία μελέτη περίπτωσης για εταιρεία του λιανικού
εμπορίου και τον βαθμό απορρόφησης των νέων τεχνολογιών με προσπάθεια κατάταξής
της σε μία εκ των κατηγοριών του μοντέλου.
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Στο τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη
χρήση των πληροφοριακών συστημάτων από τις επιχειρήσεις του κλάδου και οι συνέπειες
που μία τέτοια χρήση επιφέρει.
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Εισαγωγή
Για την αποδοτικότερη διοίκηση μίας επιχείρησης απαραίτητη είναι η ταχεία και
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν σταθερή ανοδική πορεία στην
εξέλιξη της επιχείρησης. Οι περισσότεροι οργανισμοί σήμερα είναι δέσμιοι των
πληροφοριακών συστημάτων, καθώς η λειτουργία τους και η ύπαρξή τους είναι
εξαρτημένη από το Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν. Οι σημαντικότεροι
παράγοντες που έκαναν επιτακτική τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων είναι: η
παγκοσμιοποίηση, η άνοδος της οικονομίας της πληροφορίας, ο μετασχηματισμός της
επιχείρησης και η εμφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης. Η οικονομία πλέον παύει να
βασίζεται στην βιομηχανία κατά κύριο λόγο και βασίζεται πλέον στη γνώση και στην
πληροφορία. Στη νέα ψηφιακή επιχείρηση οι βασικές λειτουργίες αλλά και οι σχέσεις
γίνονται και ελέγχονται ψηφιακά. Στις ψηφιακές επιχειρήσεις οι τεχνολογίες πληροφορικής
δεν είναι απλά βοηθητικές αλλά αποτελούν τη βάση για τη λειτουργία αυτών των
επιχειρήσεων.

Κεφάλαιο 1: Η Έννοια Των Πληροφοριακών Συστημάτων
1.1 Πληροφοριακά συστήματα
Πληροφορία (Information) είναι κάθε μορφή επικοινωνίας, η οποία παρέχει
κατανοητή και χρήσιμη γνώση στο πρόσωπο που την λαμβάνει (Tuomi, 1999-2000).
Πληροφοριακό σύστημα θεωρείται ένα οργανωμένο σύνολο από ανθρώπους,
μηχανές και διάφορα μέσα, το οποίο έχει καθορισμένους σκοπούς και πάντοτε αποτελείται
από τρία τμήματα:
 την είσοδο (input)
 την επεξεργασία (processing) και
 την έξοδο (output)
Γενικά ένα Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) είναι ένα τυποποιημένο σύστημα αλλαγής,
διατηρήσεως στοιχείων (input data), επεξεργασίας αυτών (processing) και έκδοσης
αποτελεσμάτων (output) με την μορφή αναφορών, καταστάσεων, εικόνας σε οθόνη, για
την ικανοποίηση των αναγκών της επιχείρησης σε πληροφορίες (Brynjolfsson, Malone,
Gurbaxani, Kambil, 1994).
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Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής ή καλύτερα Τεχνολογίες Πληροφοριών (Information
Technologies) είναι εργαλεία και τεχνικές οι οποίες υποστηρίζουν την ανάπτυξη των
πληροφοριακών συστημάτων (information systems development). Λογισμικό, εξοπλισμός,
τηλεπικοινωνίες κ.λ.π. είναι μερικά από τα ανωτέρω εργαλεία και τεχνικές (Avison, 2003).
Από επιχειρηματική σκοπιά, ένα πληροφοριακό σύστημα τόσο για τις επιχειρήσεις
γενικότερα, όσο και για εκείνες του λιανικού εμπορίου ειδικότερα, είναι ένα χρήσιμο
εργαλείο για τη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση. Τα πληροφοριακά συστήματα
επιτρέπουν στην επιχείρηση να αυξήσει τα έσοδά της ή να μειώσει το κόστος
προσφέροντας πληροφορίες που βοηθούν τους μάνατζερ να παίρνουν καλύτερες
αποφάσεις ή να βελτιώνουν την εκτέλεση των επιχειρηματικών διεργασιών. Για
παράδειγμα, ένα πληροφοριακό σύστημα για την ανάλυση των δεδομένων από τις
ταμειακές μηχανές καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού
εμπορίου, μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία της εταιρείας, βοηθώντας τους μάνατζερ να
παίρνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με το ποια προϊόντα να προωθήσουν στα
καταστήματα της αλυσίδας με αποτέλεσμα να αυξάνουν την επιχειρηματική αξία (Gallupe,
2000).

1.2 Η πρόκληση των πληροφοριακών συστημάτων
Αν και η τεχνολογία των πληροφοριών αναπτύσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η
ανάπτυξη και η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων δεν είναι κάτι εύκολο ή μηχανικό.
Τα στελέχη των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν πέντε βασικές προκλήσεις (Davern, 2000:
Hartman, 2002: Orlikowski, 2001):
1. Η πρόκληση της επένδυσης σε πληροφοριακά συστήματα: Είναι φανερό ότι μια
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μάνατζερ σήμερα είναι να
εξασφαλίσουν ότι οι εταιρείες τους αποκομίζουν πράγματι ικανοποιητικές
αποδόσεις από τα χρήματα που δαπανούν σε πληροφοριακά συστήματα. Οι
περισσότερες εταιρείες δεν διαθέτουν μία ξεκάθαρη διαδικασία λήψης αποφάσεων
για να αποφασίζουν ποιες τεχνολογικές επενδύσεις να επιδιώξουν και πώς να τις
διαχειριστούν.
2. Η στρατηγική επιχειρηματική πρόκληση: Για να επωφεληθούν από την
τεχνολογία

πληροφοριών,

να

αποκομίσουν
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πραγματικά

πλεονεκτήματα

παραγωγικότητας και να γίνουν ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί, πολλοί
οργανισμοί χρειάζονται να επανασχεδιαστούν.
3. Η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης: Η γρήγορη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου
και η εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας απαιτούν πληροφοριακά συστήματα τα
οποία να υποστηρίζουν την παραγωγή και πώληση αγαθών σε πολλές διαφορετικές
χώρες.
4. Η πρόκληση της αρχιτεκτονικής και της υποδομής των πληροφοριών: Η
αντιμετώπιση νέων επιχειρηματικών και τεχνολογικών προκλήσεων μπορεί να
απαιτεί ανασχεδιασμό του οργανισμού και οικοδόμηση μιας νέας αρχιτεκτονικής
πληροφοριών και υποδομής τεχνολογίας πληροφοριών.
5. Η πρόκληση της ευθύνης και του ελέγχου: Μια από τις πιο σημαντικές
προκλήσεις για τα στελέχη είναι να παίρνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις, οι
οποίες να λαμβάνουν υπόψη τις αρνητικές αλλά και τις θετικές συνέπειες των
πληροφοριακών συστημάτων. Θεωρώντας πολλή σημαντική τη δυνατότητα του
ανθρώπου να μπορεί να ελέγχει και να καταλαβαίνει τα πληροφοριακά συστήματα,
εγείρονται διάφορα θέματα ηθικά και κοινωνικά σχετικά με τη χρήση των
πληροφοριακών συστημάτων.

1.3 Επιπτώσεις των πληροφοριακών συστημάτων
Οι τεχνολογίες του Internet και της ψηφιακής επιχείρησης που καθιστούν ευκολότερη
παρά ποτέ τη συγκέντρωση, την ενοποίηση και τη διάδοση πληροφοριών, έχουν διεγείρει
νέες ανησυχίες για την ορθή χρήση των πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες, την
προστασία του προσωπικού απορρήτου των ατόμων και την προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας.

Το

αρνητικό

κοινωνικό

κόστος

της

εισαγωγής

τεχνολογιών

και

πληροφοριακών συστημάτων αρχίζει να διογκώνεται όσο αυξάνεται η δύναμη της
τεχνολογίας. Πολλές από αυτές τις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες δεν αποτελούν
παραβιάσεις ατομικών δικαιωμάτων, ούτε εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Ωστόσο
μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά επιβλαβείς σε άτομα, κοινωνίες και πολιτικούς
θεσμούς. Οι υπολογιστές μπορούν να καταστρέψουν πολύτιμα στοιχεία του πολιτισμού και
της κοινωνίας μας, έστω και αν ταυτόχρονα μας προσφέρουν οφέλη.
Από τη μία, ο διπλασιασμός της υπολογιστικής ισχύος έδωσε τη δυνατότητα στους
περισσότερους οργανισμούς να αξιοποιήσουν τα πληροφοριακά συστήματα στις βασικές
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παραγωγικές τους διεργασίες και να επιτυγχάνουν αποτελέσματα πολύ πιο άμεσα και
ασφαλή σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο. Από την άλλη, η αναδιοργάνωση της
εργασίας θεωρείται, κατά κανόνα, από τον κόσμο των πληροφοριακών συστημάτων ως το
μεγαλύτερο όφελος της νέας τεχνολογίας πληροφοριών. Πολύ σπανιότερα επισημαίνεται
ότι ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διεργασιών είναι πιθανό να προκαλέσει την
απώλεια

εκατομμυρίων

θέσεων

εργασίας

μεσαίων

στελεχών

και

υπαλληλικού

προσωπικού. Ένας οικονομολόγος ανέφερε την πιθανότητα να δημιουργήσουμε μια
κοινωνία που θα διευθύνεται από μία μικρή «ελίτ επαγγελματιών υψηλής τεχνολογίας… σε
ένα έθνος μόνιμα ανέργων» (Rifkin, 1993). Άλλοι οικονομολόγοι είναι πολύ πιο
αισιόδοξοι για τις πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας. Αυτοί πιστεύουν ότι η αποδέσμευση
ταλαντούχων και μορφωμένων εργαζομένων από θέσεις που καταργούνται λόγω μιας
αναδιοργάνωσης θα έχει ως αποτέλεσμα να μετακινηθούν αυτοί σε καλύτερες θέσεις
γρήγορα αναπτυσσόμενων κλάδων. Αυτοί οι υπολογισμοί όμως αγνοούν το εργατοτεχνικό
προσωπικό και τα μεγαλύτερης ηλικίας και λιγότερο εκπαιδευμένα μεσαία στελέχη. Ο
προσεκτικός σχεδιασμός και η ευαισθησία για τις ανάγκες των εργαζομένων μπορεί να
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επανασχεδιάσουν την εργασία ελαχιστοποιώντας όσο είναι
δυνατό τις απώλειες θέσεων εργασίας.
Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει βοηθήσει στην βελτίωση τεχνικών αποθήκευσης και
ανάλυσης δεδομένων. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριακών
συστημάτων, οι εταιρείες είναι σε θέση να συναρμολογούν και να συνδυάζουν πληθώρα
αποσπασματικών πληροφοριών για τον καθένα από εμάς. Οι πληροφορίες αυτές
«γεννιούνται» από τη χρήση πιστωτικών καρτών, τηλεφωνικών κλήσεων, αγορών από
καταλόγους, τραπεζικές συναλλαγές και πολλές άλλες δραστηριότητες της καθημερινής
μας ζωής. Αν αυτές οι πληροφορίες συνδυαστούν και αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν
να αποκαλύψουν όχι μόνο την πιστοληπτική ικανότητα των ανθρώπων αλλά και άλλες
πολύτιμες πληροφορίες. Εταιρείες που διαθέτουν προϊόντα για πώληση, όπως είναι αυτές
που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, αγοράζουν τις σχετικές πληροφορίες από
πηγές που τις διαθέτουν, ώστε να διευκολύνονται στην καλύτερη στόχευση των
εκστρατειών μάρκετινγκ. Έτσι δημιουργείται το προφίλ των πελατών και βοηθά τις
εταιρείες να κάνουν με μεγαλύτερη σιγουριά τα επόμενα στρατηγικά τους βήματα.
Στον αντίποδα, τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να
συλλαμβάνουν και να αποθηκεύουν δεδομένα γεγονός που οδηγεί εύλογα σε διάφορα
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ζητήματα ηθικής. Οι επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων στον Ιστό έχουν τώρα πρόσβαση σε
λογισμικό που τους επιτρέπει να παρακολουθούν την αγοραστική συμπεριφορά ατόμων
και ομάδων στο δίκτυο ενώ επισκέπτονται μια τοποθεσία στον Ιστό και κάνουν αγορές. Η
εμπορική ζήτηση για τέτοιες προσωπικές πληροφορίες είναι πρακτικά ακόρεστη. Με άλλα
λόγια οι εταιρείες κάνοντας χρήση διάφορων τεχνολογιών (cookies, ιστοκοριοί,
κατασκοπευτικά λογισμικά) παραβιάζουν την ιδιωτικότητα και το προσωπικό απόρρητο
(Dejoie R, Fowler G, Paradice D, 1991).
Είναι σαφές ότι η πρόοδος της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστημάτων έχει
πολλαπλά οφέλη σε διάφορους τομείς, Βοήθησαν στην αύξηση της παραγωγικότητας με
υπηρεσίες όπως τα τηλεφωνικά συστήματα, οι εναέριες μεταφορές, τα γνωστά σε όλους
μας ATM και γενικότερα σε συστήματα που χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά στην
καθημερινή μας ζωή. Επιχειρήσεις, σχολεία, ιδιωτικές εταιρείες εξαρτώνται σε απίστευτο
βαθμό από τα πληροφορικά συστήματα και επομένως είναι ιδιαίτερα τρωτές σε αστοχίες
αυτών των συστημάτων. Καθώς τα πληροφοριακά συστήματα είναι πανταχού παρόντα όσο
και το τηλεφωνικό σύστημα, είναι εντυπωσιακό να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχουν
κανονιστικές αρχές και ρυθμιστικές δυνάμεις για αυτά, παρόμοιες με αυτές που υπάρχουν
για την τηλεφωνία, την παροχή ηλεκτρισμού, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή άλλες
τεχνολογίες κοινής ωφέλειας. Η απουσία προτύπων και η κρισιμότητα ορισμένων από τις
εφαρμογές των συστημάτων θα προκαλέσουν κατά πάσα πιθανότητα την απαίτηση για
εθνικά και διεθνή πρότυπα και ίσως τη δημιουργία εποπτικών αρχών.
Τα πληροφοριακά συστήματα είναι βέβαιο πως βοήθησαν με τρόπο απαράμιλλο στην
πρόοδο της ιατρικής με συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους της
υγείας με συνέπεια την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ασθενών. Παρ’ όλα τα
οφέλη όμως στον τομέα της υγείας, η χρήση των νέων τεχνολογιών εγκυμονεί και
κινδύνους για την υγεία. Πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας
οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων σημαντικότερα των οποίων είναι, σύμφωνα
με ιατρικές πηγές, η επαναλαμβανόμενη εντατική κάκωση, το σύνδρομο του καρπιαίου
σωλήνα, το σύνδρομο οφθαλμολογικής κόπωσης από υπολογιστή και το τεχνο-άγχος
(Brod, 2000).
Το Internet και οι Web εφαρμογές έδωσαν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να
διαμοιράζονται και να διανέμουν πληροφορίες ακαριαία σε εκατομμύρια ανθρώπους ανά
την υφήλιο. Όμως η σύγχρονη αυτή τεχνολογία δημιουργεί προκλήσεις για τα
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παραδοσιακά καθεστώτα προστασίας του προσωπικού απορρήτου των ατόμων και της
πνευματικής ιδιοκτησίας. Η τεχνολογία αποθήκευσης και ανάλυσης δεδομένων επιτρέπει
στις εταιρείες να συγκεντρώνουν εύκολα προσωπικά δεδομένα για άτομα από πολλές και
διάφορες πηγές και να αναλύουν τα δεδομένα αυτά για να δημιουργούν λεπτομερή
ηλεκτρονικά προφίλ για άτομα και τη συμπεριφορά τους. Οι παραδοσιακοί νόμοι περί
πνευματικών δικαιωμάτων είναι ανεπαρκείς για την προστασία από την πειρατεία του
λογισμικού επειδή το ψηφιακό υλικό μπορεί να αντιγραφεί πολύ εύκολα (Gopal &
Sanders, 1997).
Όλα όσα περιγράφονται παραπάνω παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο στον πίνακα
που ακολουθεί:
Πίνανας 1.1: Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των πληροφοριακών συστημάτων
Οφέλη των πληροφοριακών συστημάτων
Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να εκτελούν
υπολογισμούς και να κάνουν επεξεργασίες πολύ
πιο γρήγορα από τους ανθρώπους
Τα πληροφοριακά συστήματα βοηθούν τις εταιρείες
να μαθαίνουν περισσότερα για τις αγοραστικές
συνήθειες και προτιμήσεις των πελατών τους
Τα πληροφοριακά συστήματα αυξάνουν την
παραγωγικότητα με υπηρεσίες όπως οι αυτόματες
ταμειολογιστικές μηχανές (ATM), τα τηλεφωνικά
συστήματα, τα αεροπλάνα και οι τερματικοί σταθμοί
που ελέγχονται από υπολογιστές
Τα πληροφοριακά συστήματα βοήθησαν στην
πρόοδο της ιατρικής με νέα συστήματα στη
χειρουργική, την ακτινολογία και την
παρακολούθηση ασθενών
Με το Internet διανέμονται πληροφορίες ακαριαία
σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Αρνητικές επιπτώσεις
Ο αυτοματισμός δραστηριοτήτων που γίνονταν
προηγουμένων από ανθρώπους μπορεί να καταργήσει
θέσεις εργασίας
Τα πληροφοριακά συστήματα δίνουν τη δυνατότητα σε
οργανισμούς να συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα
που παραβιάζουν την «ιδιωτικότητα» των ανθρώπων
Τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται σε τόσο
πολλές εφαρμογές της καθημερινής ζωής ώστε η
διακοπή της λειτουργίας τους μπορεί να παραλύσει
επιχειρήσεις μεταφορές και ολόκληρες κοινότητες
Η έντονη χρήση πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να
προκαλέσει κακώσεις από επαναληπτική προσπάθεια,
«τεχνοάγχος» και άλλα προβλήματα υγείας
Το Internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή
παράνομων αντιγράφων λογισμικού, βιβλίων, άρθρων
και άλλου υλικού που προστατεύεται από πνευματικά
δικαιώματα
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Κεφάλαιο 2: Λιανικό Εμπόριο
2.1 Εμπόριο και Λιανικό Εμπόριο
Το εμπόριο είναι η μεταβίβαση της κυριότητας των αγαθών και υπηρεσιών από ένα
άτομο στο άλλο. Το εμπόριο μερικές φορές αόριστα ονομάζεται εμπόριο ή
χρηματοοικονομική συναλλαγή ή ανταλλαγή. Ένα δίκτυο που επιτρέπει το εμπόριο
ονομάζεται αγορά. Το εμπόριο υπάρχει για τον άνθρωπο λόγω της εξειδίκευσης και του
καταμερισμού της εργασίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνονται σε μια μικρή
πτυχή της παραγωγής και εμπορίας για τα προϊόντα (Αργουσλίδης, Βρεχόπουλος, 2008).
Ο τελευταίος αποδέκτης του προϊόντος πριν αυτό φτάσει στον τελικό καταναλωτή,
είναι ο λιανοπωλητής. Ο λιανοπωλητής είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο στο
εμπορικό κύκλωμα και αποτελεί την κυρίαρχη φιγούρα στα εμπορικά κανάλια (κανάλια
διανομής). Το λιανικό εμπόριο, αν και έχει τις ρίζες του στους αρχαίους χρόνους, μόλις
κατά τον 19ο αιώνα άρχισε να δείχνει εξελικτικές τάσεις ακολουθώντας την τεχνολογική
εξέλιξη. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δεν προσφέρουν μόνο ποικιλία
προϊόντων και διευκολύνσεις για αγορές, αλλά και την ικανοποίηση που αναμένει ο
καταναλωτής. Η σύγχρονη αντίληψη για την πώληση στο λιανικό κατάστημα είναι ότι η
πώληση σημαίνει εξυπηρέτηση του πελάτη. Κάθε πώληση έχει σαν τελικό σκοπό όχι την
παραχώρηση ενός προϊόντος, αλλά την κάλυψη μιας ανάγκης ή μιας επιθυμίας του
καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το
κριτήριο της εμπορικής στρατηγικής τους σε : Καταστήματα ευκολίας (convenience
stores), Εξειδικευμένα καταστήματα (specialty stores), Καταστήματα ποικιλίας προϊόντων
(variety stores), Σούπερ μάρκετ, Πολυκαταστήματα (department stores), Γενικά εκπτωτικά
καταστήματα (discount stores), Εξειδικευμένα εκπτωτικά καταστήματα (category killers)
και τέλος Καταστήματα-αποθήκες καταλόγου (catalogue showrooms).

2.2 Η κρίση στο ελληνικό λιανεμπόριο
Το ελληνικό λιανεμπόριο συμπληρώνει την τριάδα των κλάδων που χτυπήθηκαν με
σφοδρότητα από την οικονομική κρίση, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν ιδιαίτερα
σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, κυρίως στους τομείς της οικονομικής επέκτασης και
της απασχόλησης. Τα άλλα δύο μέλη της τριάδας είναι η οικοδομή και ο τουρισμός. Γύρω
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στα 6 δισ. ευρώ, σε σταθερές τιμές, «έχασε» το ελληνικό λιανεμπόριο την τελευταία διετία
λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της
αγοραστικής ζήτησης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της EΣYE, το 2007 η αξία των
λιανικών πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 56,4 δισ. ευρώ, χωρίς σε αυτό το ποσό να
περιλαμβάνεται ο ΦΠA, ενώ το 2009 περιορίστηκε σε ένα ποσό ελάχιστα υψηλότερα από
τα 50 δισ. Ευρώ.
(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0508).
Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τις μηνιαίες έρευνες της EΣYE, ο όγκος των λιανικών
πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,5% το 2008 και περίπου 12% το 2009, για το οποίο υπάρχουν
δημοσιευμένα στοιχεία.
Πίνακας 2.1: Βασικά Μεγέθη του Λιανικού Εμπορίου Ανά Κλάδο Δραστηριότητας
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2.3 Πωλήσεις
Με τις επιδόσεις αυτές το ελληνικό λιανεμπόριο συμπληρώνει την τριάδα των
κλάδων που χτυπήθηκαν με σφοδρότητα από την οικονομική κρίση, οι οποίοι τα
προηγούμενα χρόνια είχαν ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, κυρίως στους
τομείς της οικονομικής επέκτασης και της απασχόλησης. Τα άλλα δύο μέλη της τριάδας
είναι ο κατασκευαστικός τομέας και ο τουρισμός.
H μείωση του όγκου πωλήσεων κατά τουλάχιστον 10% το 2009 μεταφράζεται σε
απώλεια τζίρου της τάξης των 5 δισ. ευρώ, το οποίο επίσης αντιστοιχεί σε απώλεια
κρατικών εσόδων -μόνο από τον ΦΠA- ύψους ενός δισ.!
Μειωμένος κατά 1,5% ήταν ο όγκος των λιανικών πωλήσεων και το 2008, που σε
απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε περίπου ένα δισ. ευρώ (200 εκατ. ευρώ ο ΦΠA).
Σωρευτικά, λοιπόν, την διετία 2007-2009, η συνολική μείωση των πωλήσεων
ξεπέρασε τα 6 δισ., που αντιστοιχεί σε συνολικές απώλειες δημόσιων εσόδων μόνο από
ΦΠA πάνω από 1,2 δισ.
Όμως, το πλήγμα που δέχθηκε το ελληνικό λιανεμπόριο δεν ήταν «κεραυνός εν
αιθρία», καθώς η ανάπτυξη του κλάδου είχε αρχίσει να επιβραδύνεται με ταχύ ρυθμό από
το 2007, όταν εξαντλήθηκε εντελώς η «ωστική δύναμη» των Oλυμπιακών Αγώνων του
2004 και άρχισαν να γίνονται όλο και πιο εμφανείς οι παρενέργειες των στρεβλώσεων και
των αναχρονιστικών δομών της οικονομίας.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι ο ρυθμός αύξησης του όγκου λιανικών πωλήσεων από
7,9% το 2006 περιορίστηκε στο 2,3% το 2007 για να λάβει αρνητικό πρόσημο το 2008.
Έτσι, στο τέλος του 2008 οι λιανικές πωλήσεις σε σταθερές τιμές ήταν μειωμένες κατά
1,5% σε σχέση με το 2007. H πτώση ήταν σχετικά μικρή, αν μάλιστα ληφθούν υπόψη και
τα δραματικά γεγονότα που συγκλόνισαν όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας τον Δεκέμβριο
του 2008. Από τον Ιανουάριο του 2009, όμως, ο ρυθμός μείωσης επιταχύνθηκε, καθώς
επιδεινώθηκε ραγδαία η ψυχολογία των καταναλωτών, ενώ αρνητικό ρόλο έπαιξαν και οι
διάφορες φορολογικές ρυθμίσεις και οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2009.
Το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου ο όγκος των λιανικών πωλήσεων, σύμφωνα
με τα διαθέσιμα στοιχεία της EΣYE, κατέγραψε μείωση 10,4%, ποσοστό που -όπως
επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς- δεν αναμενόταν να διαφοροποιηθεί σημαντικά
μέχρι τα τέλη του έτους. Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη και τα καύσιμα, τότε το ποσοστό
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μείωσης διαμορφώνεται στο -12,6%, καθώς ο κλάδος των καυσίμων και λιπαντικών
εμφανίζει πτώση των πωλήσεων της τάξης του -29,4% σε σταθερές τιμές (-38,4% σε
τρέχουσες τιμές)
(Πηγή:http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0508).

2.4 Πτώση
H μείωση των πωλήσεων έχει προσλάβει πλέον γενικευμένη μορφή και πλήττει
ακόμη και τον κλάδο της διατροφής, ο οποίος λόγω του χαρακτήρα του εμφάνιζε
αυξημένες αντοχές τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της EΣYE, το
δεκάμηνο του 2009 ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στα καταστήματα ειδών διατροφής
εμφανίζει πτώση της τάξης του 6,4%. H πτώση αυτή οφείλεται όχι τόσο στην ποσοτική
μείωση των αγορών τροφίμων, αλλά κυρίως στη στροφή των καταναλωτών από τα
επώνυμα στα φθηνότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. H πτώση των πωλήσεων στους
υπόλοιπους κλάδους ήταν εντονότερη και έφθασε το -13,9%.
Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους κλάδους, θετική πορεία εξακολουθεί να παρουσιάζει ο
τζίρος των φαρμακείων και των καταστημάτων καλλυντικών, καθώς και των
καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης. Τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα καλλυντικά
εμφανίζουν σε όλη τη διάρκεια της τριετίας μικρή μεν αλλά σταθερά ανοδική πορεία στις
πωλήσεις τους, ενώ η αύξηση των πωλήσεων ειδών ένδυσης και υπόδησης έρχεται ως
συνέχεια μιας σημαντικής πτώσης το 2008. Την πρωτιά στην καθοδική πορεία κρατούν τα
βιβλιοχαρτοπωλεία και τα καταστήματα δώρων με ποσοστό πτώσης -26,8% και ακολουθεί
ο κλάδος των επίπλων και των ηλεκτρικών ειδών με -18,3%. Επίσης, έχει ξεπεράσει το
10% η μείωση του όγκου των πωλήσεων των πολυκαταστημάτων, ενώ υψηλό θεωρείται
και το -6,8% των σούπερ μάρκετ.
Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου απασχολούν πάνω από 535.000 άτομα, ενώ αν
συμπεριληφθεί και το χονδρικό εμπόριο η συνολική απασχόληση ξεπερνά τα 800.000
άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 18% του συνόλου των απασχολουμένων της
χώρας.
O κλάδος είναι ο πρώτος σε ό,τι αφορά την απασχόληση στην Ελλάδα και με
σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους. τη δεύτερη θέση κατέχει η γεωργία και
κτηνοτροφία με 12% και την τρίτη η μεταποίηση με 11,3% (στοιχεία γ’ τριμήνου 2009).
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Τα προηγούμενα χρόνια το εμπόριο δημιουργούσε πάνω από 30.000 θέσεις εργασίας
ετησίως. Όμως, από το δεύτερο τρίμηνο του 2009 ακόμη και αυτός ο κλάδος άρχισε να
καταγράφει κάμψη της απασχόλησης. Ήδη το τρίτο τρίμηνο του έτους οι θέσεις εργασίας
στο λιανεμπόριο είχαν μειωθεί πάνω από 25.000, ενώ οι προβλέψεις στελεχών του κλάδου
για το άμεσο μέλλον είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες. Όπως, μάλιστα, σημειώνουν, οι θέσεις
εργασίας δεν χάνονται μόνο λόγω των απολύσεων, αλλά μεγάλο ποσοστό αυτών οφείλεται
στα «λουκέτα» εκατοντάδων μικρών καταστημάτων, που έχουν ως αποτέλεσμα να
περάσουν στην ανεργία οι ιδιοκτήτες τους και τα μέλη των οικογενειών τους, χωρίς να
έχουν κανένα από τα -ελάχιστα- δικαιώματα των άνεργων μισθωτών.
O «χάρτης» του ελληνικού λιανεμπορίου το 2007, διαμορφώνεται ως εξής: Το χρόνο
αυτό λειτουργούσαν στην Ελλάδα 194.164 καταστήματα λιανικού εμπορίου, αριθμός που
δεν έχει μεταβληθεί αισθητά την επόμενη διετία
(http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=12336).

Σχήμα 2.1: Δείκτης Όγκου Λιανικών Πωλήσεων Κλάδων Εμπορίου

Πηγή: ΕΣΥΕ

2.5 Στοιχεία
O κύκλος των εργασιών ανήλθε σε 56,4 δισ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠA), που αντιστοιχεί
σε μέσο τζίρο ανά κατάστημα ίσο με 292.442 ευρώ. Tο μέγεθος αυτό, με βάση τα
υπόλοιπα στοιχεία της EΣYE, βαίνει μειούμενο την επόμενη διετία και το 2009 θα πρέπει
να ξεπέρασε οριακά τα 50,6 δισ. ευρώ (σε σταθερές τιμές). H συνολική απώλεια τζίρου την
τελευταία διετία πρέπει να κυμαίνεται, σε σταθερές τιμές, γύρω στα 5,8 δισ. ευρώ (1 δισ.
το 2008 και 4,8 δισ. το 2009).
Από την επεξεργασία των στοιχείων της κλαδικής έρευνας της EΣYE, με βάση τους
επιμέρους δείκτες όγκου λιανικών πωλήσεων, προκύπτει ότι την τελευταία διετία οι
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μεγαλύτερες απώλειες τζίρου (πάνω από 3 δισ. ευρώ) σημειώθηκαν στην κατηγορία «Άλλο
λιανικό εμπόριο σε ειδικευμένα καταστήματα», που περιλαμβάνει την ένδυση - υπόδηση,
τα έπιπλα, τις ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ. Ειδικότερα, ο τζίρος των καταστημάτων
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και συσκευών ήχου και εικόνας υπολογίζεται ότι
μειώθηκε σε σταθερές τιμές κατά 750 εκατ. ευρώ, ενώ πάνω από 400 εκατ. ευρώ
«χάθηκαν» στους κλάδους των επίπλων και των χρωμάτων - σιδηρικών. Στον κλάδο της
διατροφής η συνολική μείωση ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,7 δισ. ευρώ θα
πρέπει να «χάθηκε» από τα σούπερ μάρκετ, τα παντοπωλεία, τα ψιλικατζίδικα κ.λπ. και
γύρω στο μισό δισ. ευρώ από τα ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων.
19.000 λουκέτα και 9.000 μισθωτοί έμειναν άνεργοι
Περισσότερα από 19.000 λουκέτα μπήκαν σε εμπορικές επιχειρήσεις από το
φθινόπωρο του 2008 μέχρι το φθινόπωρο του 2009, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
EΣYE, ενώ το ίδιο διάστημα φαίνεται να έχασαν τη δουλειά τους 9.000 μισθωτοί
εργαζόμενοι στον κλάδο.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, το βαρύτερο τίμημα πλήρωσαν οι εργοδότες που
απασχολούν προσωπικό, καθώς ο αριθμός τους περιορίστηκε κατά 10.600 σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Επίσης, τα βάρη της κρίσης δεν άντεξαν περίπου 8.500
αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες σε επιχειρήσεις χωρίς μισθωτούς.
Συνολικά, δηλαδή, ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 19.100, ενώ οι μισθωτοί
μειώθηκαν κατά 9.000. Αντίθετα αυξημένα κατά 4.500 ήταν τα συμβοηθούντα μέλη στις
εμπορικές επιχειρήσεις. Συνολικά, λοιπόν, οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν στο εμπόριο
στη διάρκεια ενός χρόνου φθάνουν τις 23.600.

2.6 Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο
λιανικό εμπόριο
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 2007, ο τομέας του εμπορίου συνολικά
απαρτιζόταν από 305.724 επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε
ποσοστό 35,4% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε αυτές, το λιανικό εμπόριο
κυριαρχεί τόσο από πλευράς αριθμού επιχειρήσεων, όσο και από πλευράς απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, στο λιανικό εμπόριο δραστηριοποιούνται 194.164 επιχειρήσεις, που
αντιστοιχούν στο 23,4% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων ενώ η μέση
απασχόληση

ανέρχεται

σε

535.058

άτομα
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που

αντιστοιχούν

στο

20%

των

απασχολούμενων στο σύνολο της οικονομίας. Στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, όπως
και στις λοιπές κατηγορίες εμπορικών επιχειρήσεων, κυριαρχούν οι πολύ μικρές
επιχειρήσεις (με έως 9 απασχολούμενους). Το πλήθος των πολύ μικρών επιχειρήσεων
αντιστοιχεί σε ποσοστό 96% του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων και στο 80% του
συνόλου των απασχολούμενων στο εμπόριο
(Πηγή: http://www.observatory.gr/page/default.asp?id=4&la=1).
Είναι προφανές ότι η οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελλάδα έχει επηρεάσει
βασικούς τομείς της οικονομίας και ιδιαιτέρως το λιανικό εμπόριο, που βάσει των
παραπάνω στοιχείων αποτελεί βασικό κλάδο της. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που παρουσιάσθηκε στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο του
ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος) με θέμα: «Η
οικονομική κρίση και το ελληνικό εμπόριο», το 77% των ελληνικών επιχειρήσεων εκτιμά
ότι ο κλάδος τους έχει επηρεαστεί αρνητικά από την οικονομική κρίση. Ο κλάδος του
εμπορίου, έχει ήδη υποστεί μέχρι στιγμής μεγαλύτερη μείωση πωλήσεων απ’ ότι οι
Υπηρεσίες και η Βιομηχανία.
(Πηγή: http://www.selpe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3A-6l-r&catid=36%3Aereunes&Itemid=41&lang=el)
Για να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, αλλά και για να
αξιοποιήσουν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες, οι επιχειρήσεις του κλάδου λιανικού
εμπορίου, στρέφονται με αυξανόμενους ρυθμούς στις τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών ώστε να πετύχουν:
 βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, και
 ενίσχυση του κύκλου εργασιών του με το να απευθυνθούν σε μεγαλύτερο πλήθος
δυνητικών πελατών.
Σύμφωνα με πρόσφατη σχετική αναφορά του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της
Πληροφορίας, ο κλάδος του λιανικού εμπορίου παρουσιάζει αρκετά θετικά στοιχεία σε ό,τι
αφορά το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Παρ’ όλα αυτά, οι επιδόσεις του και ιδιαιτέρως οι
επιδόσεις των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων υπολείπονται σημαντικά του
Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Επιπρόσθετα, επιχειρήσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου σε
αρκετές περιπτώσεις υποχρεούνται λόγω νομοθετικού πλαισίου, στην υιοθέτηση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για φορολογικούς και άλλους λόγους
(ενδεικτικά: περίπτωση α’ της παραγράφου 25 του άρθρου 19 του νέου φορολογικού
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νόμου 3842/2010 που αφορά στις διαδικασίες τιμολόγησης της αγοράς αγαθών ή λήψη
υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω).
(Πηγή: http://www.selpe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3A-6l-r&catid=36%3Aereunes&Itemid=41&lang=el)

Σχήμα 2.2 : Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στο λιανικό εμπόριο
Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

2.7 Το λιανικό εμπόριο
Εταιρίες του λιανικού αλλά και του χονδρικού εμπορίου αντιμετωπίζουν πολλαπλές
μικρο-και

μακρο-οικονομικές

πιέσεις,

συμπεριλαμβανομένης

της

απρόβλεπτης

συμπεριφοράς των καταναλωτών, τις διακυμάνσεις της ζήτησης, τον έντονο ανταγωνισμό.
Οι εταιρείες αυτές είδαν επίσης αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων,
εξαιτίας της μεταφοράς και της παράδοσης εμπορευμάτων και την ανάγκη διαχείρισης
αυτών των διαδικασιών σε ένα μεγάλο αριθμό απομακρυσμένων σημείων.
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Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, από μικρά
καταστήματα έως και πολυεθνικές αλυσίδες λιανικής πώλησης αντιμετωπίζουν ορισμένες
από τις ακόλουθες προκλήσεις:
Δημιουργία αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό περιλαμβάνει την
ελαχιστοποίηση του χρόνου παράδοσης, τη βελτιστοποίηση των οδών μεταφοράς, την
παρακολούθηση εμπορευμάτων και προϊόντων σε απευθείας σύνδεση, καθώς και τη
διαχείριση των αποθεμάτων αποτελεσματικά, γεγονός που οδηγεί σε μειωμένο κόστος
μεταφοράς και αποθήκευσης, καθώς και καλύτερη απόκριση στις ταχέως μεταβαλλόμενες
απαιτήσεις των πελατών.
(%20http:/www.technologyevaluation.com%2fresearch%2farticles%2fpeoplesoft-gathersmanufacturing-and-scm-wherewithal-part-four-challenges-and-user-recommendations17168%2f%20)
Ανταπόκριση στην αυξανόμενη δημοτικότητα και τη διαθεσιμότητα του Διαδικτύου
με βάση το εμπόριο. Καθώς μια μεγαλύτερη ποικιλία των προϊόντων είναι διαθέσιμες σε
μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών σε απευθείας σύνδεση, οι λιανοπωλητές επενδύουν στην
ανάπτυξη και τη συντήρηση ηλεκτρονικών καταστημάτων. Ωστόσο, η ασφάλεια των
ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμών εξακολουθεί να αποτελεί ένα ξεχωριστό αποτρεπτικό
παράγοντα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. (http://ecommerce.hostip.info/pages/423/ETailing.html)
Αποτελεσματική αντιμετώπιση του άγχους των καταναλωτών σχετικά με συστατικά
που περιέχονται στα προϊόντα που χρησιμοποιούν ή καταναλώνουν. Οι καταναλωτές
ζητούν περισσότερη διαφάνεια σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από την ανάπτυξη της
διανομής των εμπορευμάτων.
(http://www.technologyevaluation.com/login.aspx?returnURL=http://www.technologyeval
uation.com%2fresearch%2farticles%2fperfect-orders-improving-customer-satisfactionand-financial-results-21930%2f)
Στήριξη σύνθετων και διαφοροποιημένων συστημάτων τιμολόγησης. Τα συστήματα
αυτά πρέπει να επιτρέπουν την εφαρμογή διαφορετικών τιμών βάσης, προεξοφλητικά
επιτόκια, δράσεις προώθησης, εκστρατείες μάρκετινγκ για την τόνωση των πωλήσεων.
(http://www.technologyevaluation.com/login.aspx?returnURL=http://www.technologyeval
uation.com%2fresearch%2farticles%2fperfect-orders-improving-customer-satisfactionand-financial-results-21930%2f)
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Η διατήρηση του προσωπικού. Πολλές επιχειρήσεις, τόσο του λιανικού όσο και του
χονδρικού εμπορίου προσπαθούν να δημιουργήσουν κίνητρα για την αύξηση της πίστης
των εργαζομένων.
(http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=855987&show=abstract)
Η πρόληψη της κλοπής και απώλειας. Λιανοπωλητές πρέπει να δεσμεύσουν σημαντικό
ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους για την πρόληψη κλοπών από
καταστήματα. Πρέπει να ανακαλύψει και επιπρόσθετους πόρους για την προστασία των
προσωπικών πληροφοριών αλλά και των πληροφοριών που βρίσκονται στην πιστωτική του
κάρτα.
(http://www.google.gr/patents?hl=el&lr=&vid=USPAT5228084&id=L7EiAAAAEBAJ&oi
=fnd&dq=security++in+retail&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false)
Ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι οικονομικές κυρίως πιέσεις της αγοράς αναγκάζουν
επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου να αναπτύξουν σχέδια για είσοδο στην αγορά καθώς
επίσης και στρατηγικές επέκτασης που περιλαμβάνουν εκτίμηση της αγοράς. Τα εν λόγω
σχέδια, με τη σειρά τους, απαιτούν από τις εταιρείες να δημιουργήσουν και να
εφαρμόσουν μία επιτυχή διαχείριση σε όλα τα κομμάτια της εφοδιαστικής αλυσίδας.
(http://www.technologyevaluation.com/login.aspx?returnURL=http://www.technologyeval
uation.com%2fresearch%2farticles%2fperfect-orders-improving-customer-satisfactionand-financial-results-21930%2f)
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Κεφάλαιο 3: Πληροφοριακά Συστήματα Λιανικού Εμπορίου
3.1 Πληροφοριακά συστήματα λιανικού εμπορίου
Ο υπολογιστής είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την επεξεργασία ενός μεγάλου
αριθμού συναλλαγών αλλά και τεράστιας ποσότητας πληροφορίας που συνεπάγεται η
διαχείριση ενός πληροφοριακού συστήματος στον κόσμο του λιανικού εμπορίου. Για
παράδειγμα, η ποσότητα των δεδομένων που απαιτούνται για το merchandising
(τοποθέτηση εμπορευμάτων) θα απαιτούσε εκατοντάδες ώρες εργασίας για την εξαγωγή
κάποιων συμπερασμάτων, σε σύγκριση με ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα ηλεκτρονικού
υπολογιστή που μπορεί να εκτελέσει το έργο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η διοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο
σημερινό ανταγωνιστικό κλίμα χωρίς αξιόπιστη πληροφόρηση πάνω στην οποία θα
βασιστούνε

οι

όποιες

αποφάσεις

της.

Με

την

αύξηση

του

ανταγωνισμού

από όλα τα μέτωπα και τα λειτουργικά έξοδα να αυξάνουν με ραγδαίους ρυθμούς, το
περιθώριο μικτού κέρδους συρρικνώνεται. Αυτό, σε συνδυασμό με την έλευση του
διαδικτύου, σημαίνει ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την τεχνολογία δεν υπήρξε
ποτέ πιο ισχυρό.
Τα υπολογιστικά συστήματα δεν είναι πλέον μόνο για τα μεγάλα πολυκαταστήματα
και τις αλυσίδες καταστημάτων. Δεν νοείται στη σημερινή εποχή να επιχειρήσει κάποιος
να ξεκινήσει τη λειτουργία ενός καταστήματος χωρίς προηγουμένως να έχει εξοπλιστεί με
ένα καλό πληροφοριακό σύστημα.
Υπάρχει μια ποικιλία λύσεων λογισμικού στην αγορά που μπορεί να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα. Οι λύσεις
αυτές περιλαμβάνουν:


ERP συστήματα ή Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων



Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής

Αλυσίδας

(SCM) καθώς και

συστήματα RFID


Συστήματα διαχείρισης merchandising



Συστήματα πώλησης (POS), λύσεις-για τους λιανοπωλητές.

Με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων ενισχύονται μία σειρά κατηγορίες
ενεργειών που βοηθούν την επιχείρηση στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Κατ’
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αυτό τον τρόπο μπορούν να αντιμετωπιστούν προκλήσεις όπως αυτές της χρήσης
σύνθετων πολιτικών τιμολόγησης, ομαλότερης λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας,
πρόληψης από κλοπές και απώλειες που γεννούν ελλείμματα για την επιχείρηση και
επομένως ζημία, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της χρήσης του Web και γενικότερα στην
ανάπτυξη του οργανισμού.
Οι ενέργειες αυτές κατηγοριοποιούνται ως εξής:
i.

Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών

ii.

Εξωστρέφεια, προώθηση, διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων ενεργειών για την πρώτη κατηγορία είναι τα ακόλουθα:
- Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και
αποθεμάτων, με ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών μέσω χρήσης φορολογικών
μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) ή και φορολογικών εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ).
- Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) ή/και έκδοση αποδείξεων λιανικής με
ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ελληνικό ΚΒΣ (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων)
- Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments)
- Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα
προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω online επικοινωνίας
- Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σήμανσης (e-pricing) και δυναμική
τιμολόγηση προϊόντων
- Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic shelf tags)
- Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ)
- Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση πελατολογίου,
αυτοματοποίηση

εφοδιαστικής

αλυσίδας,

διασύνδεση

με

ηλεκτρονικά

πολυκαταστήματα)
- Εφαρμογές Business Intelligence για τη βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής
συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση
Αντίστοιχα για τη δεύτερη κατηγορία σαν ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρουμε τα
ακόλουθα:
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- Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών (loyalty schemes και smart loyalty cards)
για προσωποποιημένο marketing
- Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage)
- Αυτόματες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες (smart tagging)
- Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας και προώθησης που
αξιοποιούν νέα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες (διαδραστικές βιτρίνες,
μέθοδοι marketing που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας, Διαδικτυακές
καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής, βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές
αναζήτησης κλπ.)
- Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και Διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων
εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για τη διεύρυνση του πελατολογίου
- Δυναμική/ εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα
- Υπηρεσίες κατάρτισης εξατομικευμένων προτάσεων προς τους καταναλωτές,
αξιοποιώντας παρελθούσες καταναλωτικές προτιμήσεις
- Εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location
services)
- Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας (ecoupons, m-coupons).

3.2 Επιλογή του συστήματος
Η επιλογή του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος είναι μία πολύπλοκη και
χρονοβόρα διαδικασία. Σήμερα, υπάρχουν αρκετά διαφορετικά πακέτα λογισμικού
αποκλειστικά για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού
εμπορίου. Κάθε ένα από αυτά τα πακέτα έχει τα δυνατά αλλά και τα αδύνατα σημεία του.
Τα δυνατά σημεία του θα μπορούσαν να βελτιώσουν κατά πολύ την θέση της επιχείρησης
στο μερίδιο αγοράς, οι αδυναμίες από την άλλη θα μπορούσαν να την οδηγήσουν και στη
χρεοκοπία. Όσο περισσότερες πληροφορίες διαθέτει κάποια επιχείρηση, τόσο καλύτερες
αποφάσεις μπορεί να λάβει.
Τα πληροφοριακά συστήματα λιανικού εμπορίου αποτελούνται από μία σειρά από
«ενότητες - υποσυστήματα» (modules). Κάθε «υποσύστημα» εκτελεί μία συγκεκριμένη
λειτουργία. Τα περισσότερα συστήματα είναι «ενσωματωμένα», πράγμα που σημαίνει ότι
κάθε «υποσύστημα» έχει τη δυνατότητα να μοιράζεται κοινές πληροφορίες και δεδομένα
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και να εργάζεται με αρμονία με άλλα «υποσυστήματα» στα πλαίσια ενός ευρύτερου
συστήματος ομπρέλας. Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης κάποια «υποσυστήματα»
είναι πιο χρήσιμα από κάποια άλλα.
Η εγκατάσταση του εκάστοτε συστήματος αφορά μία σειρά από ρυθμίσεις που
επιτρέπουν στις εταιρείες λογισμικού να προσαρμόσουν τα συστήματα σύμφωνα με τις
ανάγκες τής κάθε επιχείρησης. Προετοιμάζονται οι τάξεις, τα τμήματα, οι συλλογές και
όλα όσα κρίνονται απαραίτητα για την ορθή υποβολή των εκθέσεων – αναφορών. Η
εγκατάσταση αυτή ορίζει επίσης και τους επιχειρηματικούς κανόνες για εργασίες όπως η
επικοινωνία μεταξύ καταστημάτων, η συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων πελατών,
το φορολογικό, την συναλλαγματική ισοτιμία, την δικτύωση και τα επίπεδα ασφαλείας. Το
κάθε υποσύστημα παρέχει και την ανάλογη πληροφόρηση έτσι ώστε να αξιοποιηθεί
κατάλληλα από τα στελέχη της επιχείρησης με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Πιο συγκεκριμένα από τα πιο βασικά υποσυστήματα που χρησιμοποιούνται σε
πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου είναι τα ακόλουθα:

Υποσύστημα «Σημείο Πώλησης»
Το module «σημείο πώλησης» χειρίζεται αυτό που λένε στην γλώσσα του εμπορίου, το
“σύνολο των συναλλαγών”. Είναι ένα σύνολο συναλλαγών που εκτελούνται σε
καθημερινή βάση (π.χ. πωλήσεις, επιστροφές, ακυρώσεις, εκπτώσεις, καθώς και το
κλείσιμο της ημέρας). Τα περισσότερα συστήματα χειρίζονται αυτές τις δραστηριότητες
σχετικά καλά. Ωστόσο, κάποιες διαφορές μπορούν να εντοπισθούν στην ευκολία με την
οποία υλοποιούν αυτές τις λειτουργίες και στην ικανότητά τους να φέρουν εις πέρας ακόμα
πιο εξελιγμένες λειτουργίες. (π.χ. παρακολούθηση πελατών, ειδικές εκπτώσεις,
δωροεπιταγές, συνάλλαγμα, μεταφορές, αναζητήσεις προϊόντων, οθόνες αφής).
Η πληροφόρηση που παρέχεται από το συγκεκριμένο module δίνει τη δυνατότητα στην
όποια επιχείρηση να αντιμετωπίσει με πιο αποδοτικό τρόπο την δημιουργία εφοδιαστικής
αλυσίδας καθώς επίσης και να υποστηρίξει πιο σύνθετα συστήματα τιμολόγησης προς
όφελος του καταναλωτή.
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Υποσύστημα «Αγορά - Παραγγελία»
Το module αυτό αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα ενός πληροφοριακού συστήματος στο
λιανικό εμπόριο, και όχι μόνο, και πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά ώστε να ικανοποιεί
όλες τις λειτουργίες που έχει ανάγκη ένα κατάστημα. Μερικές από τις κυριότερες είναι:


Υπολογισμοί κόστους εκφόρτωσης



Παρακολούθηση παραγγελιών



Δυνατότητα τιμολόγησης



Ημερομηνίες αποστολής



Τμηματικές παραδόσεις



Δυνατότητες διανομής

Και στην περίπτωση αυτή το είδος της πληροφόρησης που παρέχεται δίνει τη δυνατότητα
στις επιχειρήσεις να εφαρμόζει διαφοροποιημένες τακτικές τιμολόγησης, να έχει καλύτερο
έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι μειώνονται τα περιθώρια λάθους και επομένως η
εταιρεία είναι πιο βέβαιη ότι μειώνονται στο ελάχιστο οι πιθανότητες να αντιμετωπίσει
προβλήματα που έχουν να κάνουν με διάφορα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ.
υπεραποθεματοποίηση, καθυστέρηση παραγγελιών και παραλαβών, κ.τ.λ.).

Merchandising και διαχείριση αποθεμάτων
Το merchandising και η διαχείριση αποθεμάτων είναι εργαλεία με τα οποία η επιχείρηση
μπορεί να οδηγηθεί στη λήψη έγκαιρων αποφάσεων με τη χρήση κατάλληλων αναφορών.
Η πρόκληση είναι να εξάγονται συνοπτικές και περιληπτικές αναφορές (reports) και να
διαχειρίζονται χρήσιμες πληροφορίες έτσι ώστε να εντοπίζονται οι ευκαιρίες και να
αποφεύγονται οι απειλές. Μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας λειτουργεί καλύτερα κατ’
αυτό τον τρόπο έχοντας τις κατάλληλες πληροφορίες που αποκομίζει κανείς από αυτό το
υποσύστημα. Η διοίκηση κάνοντας χρήση της πληροφόρησης που εξάγεται από το module
αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις και να δρα προληπτικά και όχι κατασταλτικά.

Δυνατότητες πολυμερισμού
Χρειάζεται αρκετά μεγάλη εμπειρία για την ανάπτυξη λογισμικού που θα λειτουργεί
σωστά σε πολλαπλές τοποθεσίες. Η ικανότητα ενός συστήματος να παρακολουθεί τις
πωλήσεις και τα αποθέματα σε περισσότερες από μία εγκαταστάσεις σχετίζεται με την
επικοινωνία και την ακεραιότητα των δεδομένων. Στην παραδοσιακή προσέγγιση αυτής
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της λειτουργίας, τα συστήματα POS αποθηκεύουν σε καθημερινή βάση συναλλαγές και
στέλνουν τα δεδομένα που συλλέγουν μέσω τηλεφωνικών γραμμών σε έναν κεντρικό
υπολογιστή. Τα δεδομένα αυτά είναι έτοιμα να παρουσιαστούν υπό μορφή ειδικών
αναφορών, τόσο για κάθε κατάστημα ξεχωριστά όσο και σε μια ενοποιημένη βάση.
Και στην περίπτωση αυτή το είδος της πληροφόρησης που παρέχεται από το υποσύστημα
αυτό δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ελέγχει με πιο αποτελεσματικό τρόπο την
εφοδιαστική της αλυσίδα. Επίσης, είναι πιο αποδοτική η προσπάθεια που γίνεται από την
εταιρεία για μείωση των ελλειμμάτων και καλύτερο έλεγχο των αποθεμάτων. Αυτό έχει
σαν συνέπεια να προλαμβάνει κρούσματα κλοπών και γενικότερα απωλειών που οδηγούν
σε αύξηση του κόστους διαχείρισης των αποθεμάτων. Επιπλέον, με τα συστήματα POS
γίνεται καλύτερος έλεγχος των ηλεκτρονικών συναλλαγών διασφαλίζοντας παράλληλα και
την ακεραιότητα των δεδομένων των συναλλασσομένων.

Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management)
Οι βάσεις δεδομένων με στοιχεία πελατών είναι πηγές με πολύ μεγάλη σημασία. Η
ικανότητα να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την πώληση, το merchandising καθώς και το
μάρκετινγκ δίνει τη δυνατότητα για αποτελεσματικότερη επικοινωνία επιχείρησης και
πελάτη. Ειδικά λογισμικά είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες
(CRM & Loyalty Programs). Και στην περίπτωση αυτή, η πληροφόρηση που παίρνει
κανείς είτε από ολοκληρωμένα λογισμικά CRM είτε από υποσυστήματα ενός
ενοποιημένου λογισμικού πακέτου είναι πολύ σημαντική καθώς συντελεί στην βέλτιστη
λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη της
επιχείρησης.

Άλλες πολύτιμες ενότητες/λειτουργίες
Επιπλέον των παραπάνω υποσυστημάτων που μπορεί κανείς να συναντήσει σε ένα
πληροφοριακό σύστημα σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, υπάρχουν και μια σειρά
από πρόσθετες λειτουργίες που παρέχουν εξίσου σημαντική πληροφόρηση. Η
πληροφόρηση αυτή έχει να κάνει με τη δυνατότητα που προσφέρει στη διοίκηση για
επιπλέον ανάπτυξη της επιχείρησης στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δίνεται η
δυνατότητα να εκτιμηθεί με καλύτερο τρόπο η αγορά και να προταθούν στρατηγικές
επέκτασης στοχεύοντας στην καλύτερη διαχείριση όλων των τμημάτων της εφοδιαστικής
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αλυσίδας. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων, μία
τεχνική ιδιαίτερα διαδεδομένη στην εποχή μας. Επίσης, οι λειτουργίες αυτές έρχονται να
ενισχύσουν και το ευαίσθητο κομμάτι της χρηματοοικονομικής διαχείρισης της κάθε
επιχείρησης. Παρακάτω ακολουθούν συμπληρωματικά, μερικές από τις σημαντικότερες
λειτουργίες που συναντά κανείς σε πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων του λιανικού
εμπορίου.
Δυνατότητες Wholesale: Η λειτουργία αυτή επιτρέπει πωλήσεις κατά τις οποίες τα
προϊόντα φορτώνονται, αποστέλλονται και πληρώνονται σε ημερομηνία μεταγενέστερη.
Open – to –Buy: Κατά κύριο λόγο, αυτές οι ενότητες συνδέονται με την λειτουργία της
αγοράς και της προετοιμασίας του προϋπολογισμού έτσι ώστε να βοηθήσουν την
επιχείρηση στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των αποθεμάτων.
Παραγωγικότητα υπαλλήλων: Οι ενότητες αυτές βοηθούν στην καλύτερη παρακολούθηση
των πωλήσεων από τους υπαλλήλους με διάφορα στατιστικά (π.χ. Πωλήσεις VS
Προϋπολογισμού, Πωλήσεις Ανά Ώρα, Είδη Ανά Πώληση, Μέσος Όρος Πωλήσεων).
Αυτόματη Αναπλήρωση: Υπάρχουν πολλά επίπεδα εξέλιξης στις ενότητες αυτόματης
αναπλήρωσης. Στην απλούστερη μορφή τους, το σύστημα θα παρακολουθεί τα επίπεδα
αποθέματος βασικών προϊόντων και θα προτείνει επαναληπτικές παραγγελίες ή φόρτωση
από κεντρικές αποθήκες.
Μισθοδοσία: Η ενότητα αυτή αποτελεί σημαντική βοήθεια για μία επιχείρηση καθώς
διευκολύνει κατά πολύ την ολοκλήρωση της πολύ σημαντικής αυτής διαδικασίας.
Πρόληψη ελλειμμάτων: Οι περισσότερες από αυτές τις ενότητες βασίζονται στην
καταπολέμηση της «εσωτερικής» κλοπής, μία δυνατότητα που τους δίνει το σύστημα POS
χρησιμοποιώντας μία σειρά από αναφορές «εξαίρεσης» οι οποίες ανιχνεύουν ακυρώσεις,
επιστροφές, αλλά και ακίνητα είδη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ηλεκτρονικές Δωροκάρτες: Αυτή είναι βασικά μία ηλεκτρονική δωροεπιταγή με τη μορφή
πιστωτικής κάρτας η οποία παραμένει ανενεργή έως ότου εμφανιστεί στο ταμειακό
σύστημα.
Λίστα Δώρων: Αυτό μπορεί να είναι επωφελές για καταστήματα ηλεκτρικών ή επίπλων
για παράδειγμα, όπου νιόπαντρα ζευγάρια κάνουν λίστα για τους καλεσμένους τους έτσι
ώστε να αγοράσουν δώρα από εκείνο το κατάστημα για το ζευγάρι.
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Work Orders: Αυτό ισχύει για τους λιανοπωλητές που πιθανόν να παρέχουν κάποια
υπηρεσία επιδιόρθωσης και επισκευής στο πλαίσιο του λιανεμπορίου τους. Τα
καταστήματα ηλεκτρονικών είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Ολοκληρωμένη χρέωση και πίστωση: Αυτό είναι συνήθως ένα 3 rd party λογισμικό που
ενσωματώνεται με το σύστημα POS για να επιτρέπει αγορές με χρωστικές και πιστωτικές
κάρτες. Οι αποδείξεις της συναλλαγής βγαίνουν από το σύστημα POS ενώ το τραπεζικό
μηχανάκι καταχώρησης του αριθμού pin συνδέεται σε μία θύρα του συστήματος POS.
Έτσι απελευθερώνεται δικτυακός χώρος και εξαλείφονται τα ποσοστά λάθους κατά την
μεταφορά των δεδομένων από τις πιστωτικές κάρτες.
Παρακολούθηση σειριακού αριθμού: Και πάλι, αυτή είναι μία ειδική ενότητα για
λιανοπωλητές που πουλάνε προϊόντα τα οποία απαιτούν παρακολούθηση του σειριακού
αριθμού του κατασκευαστή για λόγους εγγύησης. Τα κινητά τηλέφωνα και οι πωλητές
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών επωφελούνται αυτής της λειτουργίας.
Ηλεκτρονικό εμπόριο: Για λιανοπωλητές που διαθέτουν ιστοσελίδα, μία σειρά προϊόντων
μπορούν να πωληθούν ηλεκτρονικά. Πολλοί επιχειρηματίες από το χώρο του λιανικού
εμπορίου που μετακινήθηκαν από τον παραδοσιακό τρόπο συναλλαγών στο διαδικτυακό,
προσπαθούν ακόμη να προσδιορίσουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να
κερδίσουν ή να διατηρήσουν ηγετική θέση στην αγορά. Οι online συναλλαγές λιανικής
αποτελούν μία μόνο παράμετρο του συνολικού αντίκτυπου του Διαδικτύου σε αυτό τον
τομέα του εμπορίου. Μια άλλη παράμετρος είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής
αποδοτικότητας με τη χρήση συνολικότερων επιχειρηματικών διαδικασιών διαδικτυακής
βάσης, και αυτή η παράμετρος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του
συγκριτικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Αλλά ο σχεδιασμός
και η υλοποίηση μιας ψηφιακής επιχείρησης απαιτούν συνολικό ανασχεδιασμό κάθε
τμήματος της επιχείρησης λιανικού εμπορίου, από τις υποδομές και τις επιχειρηματικές
πρακτικές έως τον τρόπο με τον οποίο αυτή προσπαθεί να διατηρήσει την υπάρχουσα
πελατεία και να κερδίσει νέα.
Οι κυριότερες προκλήσεις που, κατά πάσα πιθανότητα, θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν οι επιχειρηματίες σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση
Ψηφιακών Λύσεων που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν: κατά πρώτον καλύτερη,
ταχύτερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία με τους προμηθευτές, κατά δεύτερον πιο
αποτελεσματική διακίνηση πληροφορίας σχετικής με προϊόντα υψηλής πολυπλοκότητας
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και ταχείας εξέλιξης, και κατά τρίτον περισσότερη πληροφόρηση που σχετίζεται με την
κίνηση των εμπορευμάτων, προκειμένου να ληφθούν ταχύτερα αποφάσεις που εστιάζουν
στις επιθυμίες του πελάτη.
Accounting Interface: Αντί να υπάρχει ένα πλήρες λογιστικό πακέτο, τα περισσότερα
συστήματα λιανεμπορίου έχουν ένα λογιστικό πακέτο το οποίο έχει την ικανότητα να
ενσωματώνεται σε 3rd party λογισμικά όπως το Quick Books and Simply Accounting.
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Κεφάλαιο

4:

Μοντέλο

Μετασχηματισμού

Εφοδιαστικής

Αλυσίδας
4.1 Μοντέλο μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας
Έχοντας ως αφετηρία το μοντέλο των Manthou κ.α. (2002), έγινε προσπάθεια να
παρουσιαστεί ένα μοντέλο βάσει του οποίου θα μπορούσε κανείς να εξάγει χρήσιμα
συμπεράσματα σχετικά με το βαθμό απορροφητικότητας των νέων τεχνολογιών από
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.
Η δυναμική του πεδίου της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο προσανατολισμός του σε
σχέση με την ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών του ηλεκτρονικού επιχειρείν,
πλησιάζει αρκετά τα επίπεδα της διαχείρισης του μετασχηματισμού της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Η διάκρισή τους χαρακτηρίζεται από τον βαθμό («χαμηλό» σε «υψηλό»), την
εστίαση σε εφαρμογές του ηλεκτρονικού επιχειρείν («περιεχόμενο και επικοινωνία»
ενάντια στις «συναλλαγές») και στο πεδίο διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (που
εξυπηρετούν μία ή πολλαπλές αγορές με βάση τις επιχειρησιακές ή στρατηγικές
πληροφορίες/αποφάσεις ).
Κάθε ένα από τα τέσσερα τεταρτημόρια του πλέγματος μετασχηματισμού της
εφοδιαστικής αλυσίδας (βλ. Σχήμα) παρέχει ένα χρήσιμο πλαίσιο για τον προσδιορισμό
συγκεκριμένων στοιχείων και διαστάσεων για την μελλοντική ή την τρέχουσα αξιολόγηση
των πρακτικών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Manthou, V., Vlachopoulou, M.,
Folinas).

Σχήμα 4.1: Πλέγμα Μετασχηματισμού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Πηγή: Εργασία V.Manthou, M. Vlachopoulou, D. Folinas, 2002
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Επίπεδο έναρξης (Inception level): αποδοτικότητα βασικών δραστηριοτήτων της
εφοδιαστικής αλυσίδας
Σε αυτό το τεταρτημόριο, ο διαμοιρασμός των πληροφοριών ή η ανταλλαγή των
δεδομένων αποτελούν τις βασικές εφαρμογές του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που μπορούν
να υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι διάφοροι
συνεργάτες στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να μοιράζονται διαφόρων τύπων
πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου τις προσφορές προμηθευτών ή καταναλωτών, είτε
πριν είτε μετά την πραγματοποίηση μιας αγοράς. Τα δεδομένα/πληροφορίες που
χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο, όπως είναι πληροφορίες πρόσβασης ή συναλλαγής,
δεν χρησιμοποιούνται για ανατροφοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι στις επιχειρήσεις του
κλάδου προσφέρεται πληροφόρηση προς μία μόνο κατεύθυνση περιορίζοντας έτσι τη
δυνατότητα των συνεργατών στο να εξισορροπήσουν την προσφορά με την προβλεπόμενη
ζήτηση των πελατών.
Επίπεδο συντονισμού (Coordination level): αλληλεπίδραση μεταξύ συνεργατών και πελατών
Σε αυτό το τεταρτημόριο μεμονωμένοι συνέταιροι της εφοδιαστικής αλυσίδας αρχίζουν να
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να καθορίζουν το ύψος των τιμών και τη διαθεσιμότητα
των αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και τους όρους παράδοσης. Οι επιτυχείς
διαπραγματεύσεις συνήθως ολοκληρώνονται με μία συμφωνία.
Καινοτομία (Innovation)
Καινοτόμες τεχνολογίες του Διαδικτύου ασχολούνται από τη σκοπιά των ηλεκτρονικών
συναλλαγών και σχέσεων μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή. Έτσι, η αυτοματοποίηση
έχει εστιάσει στην αποστολή εντολών παραγγελίας και τιμολογίων καθώς επίσης και στη
μεταφορά κεφαλαίων. Έτσι οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου μπορούν να εκτελούν
πολύ πιο γρήγορα και αυτοματοποιημένα βασικές δραστηριότητες της καθημερινής τους
λειτουργίας. Οι μόνες πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται σε αυτόν τον τύπο σχέσης
είναι η ανάγκη για την εκτέλεση της αγοράς. Η αλυσίδα αξίας δεν εφαρμόζεται με ένα
λειτουργικό τρόπο και σε ορισμένα μόνο τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά
ακολουθώντας μία δυναμική προσέγγιση ενός εικονικού δικτύου, αυτή της στρατηγικής
και αναπόσπαστης συμμετοχής τής εφοδιαστικής αλυσίδας.
Συνεργασία (Collaboration): δυναμικά και ολοκληρωμένα εικονικά δίκτυα
Συνεργατικά εικονικά δίκτυα επιτρέπουν στους εταίρους λιανέμπορους να συνεργαστούν
για το σχεδιασμό νέων προϊόντων, για την πρόβλεψη της ζήτησης των πελατών, με βάση
38

την εικόνα που σχηματίζεται σε πραγματικό χρόνο στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για ευελιξία στον ανεφοδιασμό και την ανταπόκριση των
πελατών (build on demand).

4.2 Πληροφοριακά συστήματα και λογισμικά
Έχοντας

ως οδηγό το μοντέλο των Manthou, Vlachopoulou και Folina θα

παρουσιάσουμε στα επόμενα τμήματα της εργασίας, όλες εκείνες τις τεχνολογίες και τα
λογισμικά συστήματα που υιοθετούνται από επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Σκοπός
είναι να μπορεί κανείς να κατατάξει επιχειρήσεις που εφαρμόζουν κάποιες από αυτές τις
τεχνικές σε ένα από τα τεταρτημόρια του μοντέλου (Inception, Coordination, Innovation
και Collaboration). Τα είδη των πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικών που
μελετώνται παρακάτω και έχουν εφαρμογή στον κλάδο του λιανικού εμπορίου είναι: ERP,
CRM, RFID, ιχνηλασημότητα, Business Intelligence και e-tailing.
Εταιρείες οι οποίες κάνουν χρήση ERP, CRM καθώς επίσης και SCM συστημάτων
αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες του e-business. Με τη βοήθεια
των παραπάνω λογισμικών εφαρμογών μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει καλύτερο
στρατηγικό προγραμματισμό, καλύτερη πρόβλεψη της ζήτησης έχοντας σαν αποτέλεσμα
την μείωση των περιττών εξόδων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για
συστήματα με υψηλή πολυπλοκότητα καθώς αφορούν ετερογενείς πλατφόρμες ανοικτών
προτύπων. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που εξάγονται διαμοιράζονται με ηλεκτρονικό
και αυτοματοποιημένο τρόπο με δομές XML μέσω διαδικτύου αλλά και εταιρικού δικτύου.
Σύμφωνα με το μοντέλο οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως επιχειρήσεις του
λιανεμπορίου οι οποίες ακολουθούν τις παραπάνω τεχνολογίες εντάσσονται στο κομμάτι
της Kαινοτομίας (Innovation). Στην ίδια κατηγορία θα κατατάσσαμε και τεχνολογίες όπως
αυτών των RFIDs και της ιχνηλασιμότητας.
Πρόσθετα τεχνολογίες όπως το Business Intelligence, το ηλεκτρονικό εμπόριο
αποτελούν εξειδικευμένες λύσεις για το e-Business. Επίσης, η εξόρυξη δεδομένων και το
αναλυτικό CRM είναι μέσα με τα οποία μπορεί ένας οργανισμός να κάνει καλύτερη
διαχείριση της γνώσης, ακολουθώντας την αρχιτεκτονική της δυναμικής διαδραστικότητας
σε δυναμικά-εικονικά δίκτυα. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στη διάθεση τους τέτοιου
είδους τεχνολογίες θα μπορούσε να πει κανείς σύμφωνα με το μοντέλο πως κατατάσσονται
στο κομμάτι της Συνεργασίας (Collaboration).
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Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί με αναλυτικό τρόπο η περιγραφή των συστημάτων
αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ERP συστήματα και στην ιχνηλασιμότητα, καθώς
το ERP σύστημα είναι και το κύριο αντικείμενο μελέτης του case study της παρούσης
εργασίας ενώ η ινχηλασιμότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις του
λιανικού εμπορίου και ιδιαίτερα του κλάδου των τροφίμων και ποτών.
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Κεφάλαιο 5: Πληροφοριακά Συστήματα και Πληροφοριακή
Τεχνολογία στο Λιανικό Εμπόριο
5.1 Enterprise Resource Planning
5.1.1 Ιστορική αναδρομή
Τα συστήματα E.R.P. δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά στο προσκήνιο από τη μία ημέρα
στην άλλη. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την εξέλιξη μίας τεχνολογίας που
ξεκίνησε σαράντα πέντε χρόνια πριν και συνεχίζει να λαμβάνει χώρα μέχρι και σήμερα.
Πρόκειται για μία εξέλιξη που στηρίχθηκε σε μία προσέγγιση δοκιμής και σφάλματος (trial
and error), και που διαμορφώθηκε με βάση επιτυχείς αλλά και ανεπιτυχείς εφαρμογές σε
πλήθος επιχειρήσεων. Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά η μετάβαση από την αρχική
λογική του MRP στην τελική, αυτή του ERP.
Σε γενικές γραμμές η λογική του M.R.P. είναι: ‘Εάν γνωρίζουμε έγκαιρα πότε
θέλουμε να παράγουμε συγκεκριμένες ποσότητες προϊόντων, μπορούμε να προγραμματίσουμε
τις προμήθειές μας ή τις επιμέρους εντολές παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο
απόθεμα.’
Ο οργανισμός APICS Association of Operations Management δίνει τον ακόλουθο
ορισμό για το MRP II:
‘‘MRP II είναι μία μέθοδος για αποτελεσματικό προγραμματισμό όλων των πόρων μίας
παραγωγικής επιχείρησης. Σε ιδανικές συνθήκες αναλύει τον προγραμματισμό παραγωγής σε
μονάδες, τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό σε αξίες και έχει τη δυνατότητα
προσομοίωσης πιθανών εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας’’ (Khalid, 2003).

Σχήμα 5.1: Η γέννηση των ERP
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Το επόμενο σχήμα παρουσιάζει γραφικά την εξέλιξη των πληροφοριακών
συστημάτων στο πέρασμα των χρόνων και τα στάδια από τα οποία πέρασε μέχρι να
καταλήξει στη μορφή που εμφανίζεται στην εποχή μας το ERP.

Σχήμα 5.2: Η εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων
Πηγή: http://www.amazon.com/Manufacturing-Resource-Planning-MRP
Introduction/dp/0071392300
Οι σημερινές επιχειρήσεις στον κλάδο του λιανεμπορίου έχοντας διαπιστώσει τις
ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα
μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν και
να συνδέσουν το σύνολο των λειτουργιών τους σε μία ολοκληρωμένη ενότητα,
δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τις προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην
εξελικτική πορεία τους και στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος
(Klaus, H., Rosemann, M., Gable, G., 2000).
Το παραπάνω ζήτημα έρχεται να καλύψει το ERP, δίνοντας τη δυνατότητα στις
επιχειρήσεις να ανταποκριθούν άμεσα και δυναμικά στις σύγχρονες προκλήσεις και να
θωρακίσουν τις λειτουργίες τους, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη:
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Τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από τις εξελίξεις του κοινωνικού,
οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος (Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο,
Ηλεκτρονικό Εμπόριο).



Την ανάγκη συνδυασμού, συντονισμού και ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης.



Τη σπουδαιότητα για έγκαιρο και εμπεριστατωμένο προγραμματισμό ενεργειών.



Την ανάγκη για άντληση πληροφόρησης και την άμεση αξιοποίησή της για τη λήψη
σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων και κυρίως



Τη δυνατότητα να μπορούν οι επιχειρήσεις στο μέλλον να εντάξουν στα
χαρακτηριστικά του, τα πρόσθετα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την
ικανοποίηση των νέων λειτουργικών αναγκών που θα προκύψουν.

5.1.2 Τι είναι όμως το ERP, πώς λειτουργεί και ποια τα πλεονεκτήματά του;
To ERP αποτελεί ακρώνυμο του "Enterprise Resource Planning’’, δηλαδή του
Συστήματος Διαχείρισης και Αξιοποίησης των Πόρων μιας επιχείρησης.
Είναι ουσιαστικά μια συλλογή από προγράμματα (λογισμικό) που συνδέουν μεταξύ
τους τις διάφορες λειτουργίες μιας επιχείρησης, όπως τα χρηματοοικονομικά, τις
προμήθειες, την παραγωγή (προϊόντων ή υπηρεσιών), τις πωλήσεις, την διοίκηση
του ανθρωπίνου δυναμικού, το λογιστήριο, τις ταμειακές ροές, κ.λ.π.
Το λογισμικό αυτό, είναι συνήθως κάποιο ‘’έτοιμο’’ πακέτο, το οποίο καλύπτει
πολλές από τις διαδικασίες που είναι κοινές σε κάθε επιχείρηση (λ.χ. επεξεργασία
παραγγελιών, τιμολόγηση, ισολογισμοί, αποθήκη, κ.ά.).
Βεβαία το σύνηθες είναι ότι κατά την διαδικασία της εγκατάστασης του λογισμικού,
γίνεται παραμετροποίηση ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της κάθε επιχείρησης
ξεχωριστά με απώτερο σκοπό την πληρέστερη ενοποίηση των διαφόρων τμημάτων.

5.1.3 Σε ποιους τομείς βοηθά το ERP σε μία εταιρεία του Λιανικού Εμπορίου;
Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση ένα
σύστημα ERP. Μερικοί από αυτούς είναι οι εξής :


Μείωση του λειτουργικού κόστους. (Shang and Seddon, 2000 ; Shanks 2002)



Ενσωμάτωση και ολοκλήρωση όλων των τμημάτων της επιχείρησης αποκτώντας
περισσότερο έλεγχο στην λειτουργία τους. (Mabert, 2003)
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Αύξηση των χρόνων απόκρισης της επιχείρησης. (Mabert 2003 ; Shehab 2004)



Διενέργεια διαδικασιών σε μικρότερο χρονικό διάστημα, αφού όλα τα τμήματα της
επιχείρησης είναι συνδεμένα και ολοκληρωμένα στο σύστημα ERP. (Shehab, 2004)



Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, βελτιώνοντας τους χρόνους στην λήψη
αποφάσεων. (Spathis and Annaniadis, 2005)



Ολοκλήρωση των διαφορετικών λογισμικών και προγραμμάτων της επιχείρησης σε
ένα απλό ενιαίο σύστημα. (Mabert, 2003)
Πρόκειται λοιπόν για ένα ενιαίο σύστημα που συγκεντρώνει πληροφορίες για όλα τα

τμήματα μιας επιχείρησης, για κάθε διαδικασία και λειτουργία της σε πραγματικό χρόνο
(on line ενημέρωση) και αυτοματοποιεί άλλοτε χρονοβόρες διαδικασίες. Η επιτυχία του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων οφείλεται στην χρήση
βάσεων δεδομένων στις οποίες βασίζεται το σύστημα.

5.1.4 Βασικά πλεονεκτήματα ενός συστήματος ERP
 Πλήρης εικόνα των οικονομικών στοιχείων.
Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα και οι σχετικές πληροφορίες μπαίνουν στο σύστημα από
όλα τα τμήματα της επιχείρησης.
Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται και διαχειρίζονται σαν μια ξεχωριστή ενιαία μονάδα
και δίνουν άμεσα πληροφορίες στους χρήστες που έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε
τέτοιου είδους πληροφορίες.
Είναι επομένως ανεκτίμητο εργαλείο πληροφόρησης και βοήθημα στην λήψη αποφάσεων
για τα στελέχη και τον επιχειρηματία.(ROI, προϋπολογισμοί, προμηθευτές, κλπ) (Ngare,
2007).
 Οργάνωση στις διαδικασίες και στις λειτουργίες της επιχείρησης.
Το ERP είναι ο σκελετός λειτουργίας της επιχείρησης και βασίζεται στην αυτοματοποίηση
των διαδικασιών και λειτουργιών.
Οι διαδικασίες απλοποιούνται, γίνονται επίσημες, είναι ξεκάθαρες και σταθερές για κάθε
τμήμα της επιχείρησης και για κάθε στέλεχος. Με αυτό τον τρόπο, οι πληροφορίες για την
κατάσταση των παραγγελιών ή της αποθήκης για παράδειγμα, είναι άμεσες και
προσβάσιμες από τους χρήστες μεγιστοποιώντας την ποιότητα εξυπηρέτησης προς τους
πελάτες.
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Η οργάνωση και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η άμεση και εύστοχη παροχή
πληροφοριών είναι βασικά θεμέλια για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία και
συνεννόηση ανάμεσα σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η ανάγκη
χρήσης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις που διατηρούν
μεγάλο αριθμό τμημάτων και στελεχών καθώς και επιχειρήσεις που έχουν τμήματα σε
διαφορετικά γεωγραφικά σημεία.


Ευκολότερη συμμόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά πρότυπα : (Είναι συνηθισμένο
φαινόμενο η αδυναμία υιοθέτησης από την επιχείρηση ποικίλων προτύπων, όπως των
προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 9002, IAS κ.λπ. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(IAS) μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα είναι υποχρεωτικά για την Ελλάδα καθώς και
για όλη την Ευρώπη. Ένα καλό ERP σύστημα, μέσα από τις δυνατότητες
μοντελοποίησης, κάνει τη μετάβαση εύκολη και σίγουρη) (Ngare, 2007).



Μείωση λαθών : Ένας παράγοντας που θεωρείται σχετικά εύκολα μετρήσιμος, έχει
άμεση ανταπόκριση σε πλήθος άλλων, όπως στην ικανοποίηση των πελατών και των
εργαζομένων, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, στη μείωση των διαφυγόντων
κερδών, κ.λπ.

Τα παραπάνω είναι τα σημαντικότερα οφέλη που μπορεί να έχει μία εταιρία από ένα ERP
σύστημα. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του.

Σχήμα 5.3: Δεδομένα που διαμοιράζονται μέσω ενός ERP συστήματος
Πηγή: Almahdi M.S., Ibrahim (2010)
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Κάθε ολοκληρωμένο σύστημα ERP αποτελείται από αρκετά υποσυστήματα. Τα
υποσυστήματα συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους διαχέοντας τις πληροφορίες σε όλα
τα τμήματα και όλους τους ενδιαφερόμενους, διασυνδέοντας τις λειτουργίες μιας
επιχείρησης σε ένα στιβαρό, ομοιογενές και ενιαίο περιβάλλον εργασίας.

Τα υποσυστήματα που συνήθως συναντώνται σε ένα σύγχρονο ERP είναι τα παρακάτω:


Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης: Καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της καλής
παρακολούθησης λογαριασμών προμηθευτών και πελατών, όπως επίσης και της
διαχείρισης των κέντρων κόστους αλλά και εκμετάλλευσης.



Υποσύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και Μισθοδοσίας: Το υποσύστημα
αυτό συνήθως καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες που έχει η διεύθυνση
ανθρώπινων πόρων, τόσο για την διοίκησή όσο και για την κάλυψη της
μισθοδοσίας προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία που μπορούν να ανταποκριθούν σε
κάθε νέα απαίτηση.

Ειδικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας πρέπει να τονίσουμε ότι συνήθως τα
υποσυστήματα αυτά είναι πλήρως παραμετρικά σε όλα τα κωδικοποιημένα στοιχεία του
προσωπικού της επιχείρησης δίδοντας την κάθε πληροφορία άμεσα.
Με ένα τέτοιο υποσύστημα παρακολουθούνται όλες οι υφιστάμενες συμβάσεις και
υπολογίζονται αυτόματα οι μισθοδοσίες και τα διάφορα επιδόματα.
Είναι αυτονόητο ότι το υποσύστημα δημιουργεί αυτόματα τις αντίστοιχες λογιστικές
εγγραφές για ενημέρωση της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής του Υποσυστήματος
Οικονομικής Διαχείρισης.


Υποσύστημα Εμπορικής Διαχείρισης: Το υποσύστημα της εμπορικής διαχείρισης
καλύπτει όλες τις μορφές διακινήσεων των αποθηκών, που αφορούν αγορές,
πωλήσεις, αναλώσεις, απογραφές κλπ.



Υποσύστημα
παραγωγής

Κοστολόγησης
περιλαμβάνει

Παραγωγής:

συνήθως

την

Το

υποσύστημα

αποτίμηση, τα

κοστολόγησης

βασικά

στοιχεία

κοστολόγησης, τα δελτία παραγωγής, την προσαρμογή των θεωρητικών
αναλώσεων στις πραγματικές και τον προσδιορισμό της άμεσης εργασίας και των
γενικών

βιομηχανικών

εξόδων.

Επίσης
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το

υποσύστημα

αυτό

συνήθως

παρακολουθεί την παραγωγή και το κοστολόγιο, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις
καρτέλες αποθήκης, τις μηνιαίες καταστάσεις των βιβλίων αποθήκης, κλπ.

5.1.5 Εφαρμογές που συμπληρώνουν ένα ERP σύστημα
Σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων υπάρχει η ανάγκη να συνδεθούν εξειδικευμένες
εφαρμογές στην υπάρχουσα υποδομή ενός E.R.P. συστήματος ώστε να καλυφθούν κενά.
Οι περισσότεροι κατασκευαστές λογισμικού δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης των
εξειδικευμένων εφαρμογών με το σύστημα E.R.P. μιας επιχείρησης. Ενδεικτικά
παρουσιάζονται οι κάτωθι εφαρμογές:

Σχήμα 5.4: Εφαρμογές που συμπληρώνουν τα ERP συστήματα
Πηγή: Mabert, 2003
Το κενό που αφήνουν τα E.R.P. συστήματα σε θέματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής
Αλυσίδας προσεγγίζεται από τα νεότερα συστήματα με την ονομασία S.C.M. (Supply
Chain Management). Συμπληρωματικά στα E.R.P, τα συστήματα S.C.M. έχουν στόχο να
κατευθύνουν τη ροή των υλικών και της πληροφορίας, να μειώσουν το επίπεδο των
αποθεμάτων και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της
επιχείρησης. Τα συστήματα Β.Ι. και e-commerce παρέχουν τη δυνατότητα στο σύστημα
για λήψη Διοικητικών αποφάσεων καθώς και ανάπτυξης πωλήσεων μέσω του διαδικτύου
(Holland ; Light, 1999).
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Επιπρόσθετα, τα συστήματα που εξυπηρετούν τις πολιτικές διείσδυσης στην αγορά
και τη διατήρηση και βελτίωση της σχέσης με τους πελάτες είναι τα Customer Relationship
Management (CRM) συστήματα. Συγκεκριμένα, μια ολοκληρωμένη και πλήρης λύση
διαχείρισης πελατών υποστηρίζει:


την ανάλυση των πελατειακών δεδομένων για την ανάπτυξη στοχευόμενων
τμημάτων, προφίλ πελατών, μετρήσεων αποδοτικότητας και αξίας ζωής πελατών,
καθώς και δυνατών προβλέψεων σχετικά με τη μελλοντική τους συμπεριφορά,



τη συγκέντρωση και ενιαία αποθήκευση των δεδομένων που αφορούν κάθε κίνηση
του πελάτη, αλλά και της επιχείρησης προς τον πελάτη από όλα τα κανάλια
επικοινωνίας,



και τέλος, τη στρατηγική μάρκετινγκ και τον προγραμματισμό, υλοποίηση και
έλεγχο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες
ανάγκες του κάθε πελάτη (Chablo, 1999).

Το επιθυμητό αποτέλεσμα από την λειτουργία των CRM συστημάτων είναι η αύξηση των
πωλήσεων αλλά και η μακρόχρονη επαύξηση της πελατειακής βάσης.

5.1.6 Πώς ωφελούνται οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων λιανεμπορίου μέσω ERP;
Προκειμένου να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα αυτό, πρέπει να δούμε πώς
λειτουργεί η επιχείρηση πριν και μετά την εγκατάσταση του ERP. Πριν την εγκατάσταση
του ERP, ένας μεγάλος αριθμός προσωπικού – συμπεριλαμβανομένων και μεσαίων
στελεχών - αφιερώνει χρόνο για τη συλλογή στοιχείων και τη σύνταξη διαφόρων
καταστάσεων και reports. Με την εγκατάσταση του ERP, η πληροφορία είναι διαθέσιμη
προς όλους και μάλιστα άμεσα. Συνεπώς, ένας αριθμός εργασιών ρουτίνας θα πάψει να
υφίσταται H ευκολία με την οποία είναι πλέον διαθέσιμη η πληροφορία επιτρέπει στα
στελέχη να κάνουν πιο ουσιώδεις αναλύσεις, με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το
ERP, με αποτέλεσμα τα στελέχη που πριν δούλευαν για να δημιουργήσουν την
πληροφορία, τώρα να μπορούν να δουλεύουν με την πληροφορία.

5.1.7 Μια μικρή επιχείρηση χρειάζεται ERP σύστημα;
Έχει παρατηρηθεί ότι οι μικρές επιχειρήσεις (μέχρι και 10 ατόμων) δε σκέφτονται να
αποκτήσουν ένα τέτοιο σύστημα εξαιτίας του μεγάλου κόστους που απαιτείται, τόσο για
την αγορά του, όσο και για τις διαδικασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησής του.
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Ένας επιπλέον λόγος είναι η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί ότι τα ERP τα
χρειάζονται μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι όλες οι
επιχειρήσεις (κάθε μεγέθους) πρέπει διαρκώς να αναζητούν τις βέλτιστες πρακτικές,
προκειμένου να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν τόσο στον εξαιρετικά απαιτητικό
ανταγωνισμό όσο και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών (Vogt,
2002).
Με τη χρήση ERP εφαρμογών, ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την
ολοκληρωμένη και απόλυτα προγραμματιζόμενη αξιοποίηση των πόρων τους, έχοντας
πλήρη εικόνα για τους συναλλασσομένους με την επιχείρηση, το ανθρώπινο δυναμικό
τους, τα αποθέματα των ειδών, των μηχανών, των αποθηκευτικών χώρων κ.λπ.
Η ανάπτυξη και η πρόοδος των μικρών επιχειρήσεων εξαρτάται άμεσα από την
ταχύτητα και την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση τόσο των υπηρεσιών προς τους πελάτες
όσο και των υποχρεώσεών τους προς προμηθευτές και τρίτους φορείς. Για να εξασφαλίσει
μία επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, τα παραπάνω, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα
ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης που καλύπτει όλες τις διαδικασίες και
συναλλαγές της, ένα ERP δηλαδή στα μέτρα της.
Η επιχείρηση θα πρέπει κατά το στάδιο της επιλογής του ERP, να βεβαιωθεί πως το
σύστημα που επέλεξε είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται γρήγορα και εύκολα στις ανάγκες
της.

5.1.8 Η μεθοδολογία υλοποίησης ενός συστήματος ERP
Προκειμένου να υλοποιηθεί άριστα ένα τέτοιο σύστημα απαιτείται προσεκτικός
σχεδιασμός και ανάλυση σε όλα τα στάδια της εφαρμογής του.
Το πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός των λειτουργικών και ποιοτικών
προδιαγραφών του ERP συστήματος, σύμφωνα με το επιχειρησιακό μοντέλο δεδομένων
της κάθε επιχείρησης. Ακολουθεί η διαδικασία της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του
απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού που θα υποστηρίξει το ERP. Αμέσως μετά ο
σύμβουλος ή η εταιρεία υλοποίησης που έχει επιλεγεί, προχωρά στην εγκατάσταση και
παραμετροποίηση του συστήματος. Έπειτα από αυτά ακολουθεί το πολύ σημαντικό βήμα
της μεταφοράς των στοιχείων από τα υπάρχοντα συστήματα (εάν αυτή απαιτείται και εάν
φυσικά υπάρχουν στοιχειά σε παλαιότερες εφαρμογές).
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Από κοινού με την επιχείρηση, ξεκινά ο αναλυτικός σχεδιασμός της εκπαίδευσης
στις νέες διαδικασίες και το νέο πληροφοριακό σύστημα, όλων των εργαζομένων αλλά και
των περισσότερο εμπλεκομένων με θέματα που άπτονται του ERP.
Τέλος γίνεται η δοκιμή και ο τελικός έλεγχος του συστήματος σε όλα τα στάδια και
τα υποσυστήματά του μέχρι την είσοδό του στην καθημερινή επιχειρησιακή διαδικασία
(Holland ; Light, 1999).

5.1.9 Συμπεράσματα
Ένα ERP σύστημα πρέπει να αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές μιας επιχείρησης
του λιανεμπορίου. Λογικό είναι ότι για να εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες και δυνατότητες
που παρέχει ένα ERP πρόγραμμα, πρέπει να έχει πολύ καλή εσωτερική οργάνωση και
διασύνδεση μεταξύ των τμημάτων, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων και των περιορισμών
που απαιτεί αυτό.
Επίσης, αναγκαία είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος, δηλαδή συνεργασίας και διάθεσης
συνεχούς εκπαίδευσης από το ίδιο το προσωπικό της εταιρίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα
πρέπει να δείξουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν
πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ως τελικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι η εγκατάσταση ενός ERP
προγράμματος είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης.
Επειδή όμως θεωρείται και είναι απόφαση στρατηγικής σημασίας (μην ξεχνάμε ότι
υπάρχουν παραδείγματα αρκετών εταιριών που πήραν τέτοια απόφαση, σπατάλησαν χρόνο
και χρήματα και στο τέλος είτε την ανέβαλαν είτε την κατήργησαν), πιο συνετό θα ήταν να
ωριμάσει ως απόφαση και κυρίως να έχει εξασφαλιστεί η υποδομή και η οργάνωση
υποδοχής ενός τέτοιου συστήματος.

Ενδεικτικές ERP εφαρμογές της Ελληνικής αγοράς σε επιχειρήσεις του κλάδου


Microsoft Navision (Thomas Cook, SunWest Foods, Ariston)

(Πηγή: http://www.microsoft.com/dynamics/en/nz/partners-nav.aspx)



Singular Enterprise (Hasbro Hellas, Swatch Group, ΚΡΙ-ΚΡΙ , ΣΕΚΑΠ)

(Πηγή: http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=112&lang=el)



Atlantis II



Argus ERP (Κ.Ε.Κ) (Πηγή: http://www.argus-erp.gr/)
50



Orama ERP (ΥΠ.ΕΞ., ΥΠ.ΕΘΝ.ΑΜΥ ., ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΕΒΕ, TELEMARKETING )

(Πηγή: http://www.qnr.com.gr/site/categories/customers.csp)



S1 Panorama ERP



Barracuda Image ERP



Challenger

5.2 Ο γραμμωτός κώδικας (barcode)
5.2.1 H τεχνολογία του γραμμωτού κώδικα στο λιανικό εμπόριο
Το barcode αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες τεχνολογίες που βρίσκουν
εφαρμογή σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Η μεταφορά της πληροφορίας με
γρήγορο τρόπο αλλά και η δυνατότητα να περιέχονται σε λίγες μόνο γραμμές τόσες πολλές
πληροφορίες έκανε τα barcodes μία από τις πιο εύχρηστες και διαδεδομένες τεχνολογίες σε
επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.
Ο γραμμωτός κώδικας αποτελεί μία από τις πολλές εφαρμογές που ανήκουν στην
κατηγορία των τεχνολογιών AIDC (Automatic Identification and Data Capture ή αλλιώς,
Αυτόματη Αναγνώριση Στοιχείων και Κτήση Δεδομένων), που επιτρέπουν τη γρήγορη και
εύκολη λήψη και αποθήκευση της πληροφορίας τη στιγμή που αυτή δημιουργείται. Στις
τεχνολογίες AIDC εντάσσονται επίσης η Μαγνητική Λωρίδα (Magnetic Stripe), η
Αναγνώριση Ασύρματης Συχνότητας (Radio Frequency Identification - RFID), η
Αναγνώριση Φωνής και Εικόνας (Voice and Vision Identification), τα βιομετρικά
συστήματα αναγνώρισης (Biometrics), οι έξυπνες κάρτες (smart cards) και άλλες, λιγότερο
γνωστές στο ευρύ κοινό, εφαρμογές (Sriram ; Biswas, 1996).
Το barcode εμφανίστηκε και εφαρμόστηκε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα τέλη
της δεκαετίας του '60, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εκεί σούπερ μάρκετ για
γρηγορότερη διακίνηση των αγαθών από τα ταμεία. Ως γνωστόν, στην προ barcode εποχή,
οι ταμίες ήταν αναγκασμένοι να πληκτρολογούν στην ταμειακή μηχανή την τιμή του κάθε
προϊόντος που επρόκειτο να αγοραστεί από τον πελάτη, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
ουρών, σφαλμάτων και τη δαπάνη πολύτιμου χρόνου. Το πρώτο σύστημα barcode εκείνης
της όχι και τόσο μακρινής εποχής περιοριζόταν στο "χτύπημα" των προϊόντων και δεν
επέτρεπε λειτουργίες όπως η αυτόματη ενημέρωση των αποθεμάτων κάθε φορά που ένα
προϊόν αγοραζόταν. Στη συνέχεια, η σχετική τεχνολογία αναβαθμίστηκε και ξέφυγε από τα
στενά όρια της ταμειακής καταγραφής των εξερχόμενων προϊόντων, καθώς επεκτάθηκε
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στην καταγραφή και των εισερχόμενων αγαθών, στην απογραφή, στον έλεγχο των
αποθεμάτων κ.λπ. Η Ελλάδα εισήλθε στον κόσμο του barcode στα τέλη της δεκαετίας του
'80, γεγονός που συνδυάστηκε με τον πολλαπλασιασμό των πολυκαταστημάτων και
σούπερ μάρκετ.
Η βασική ιδέα που διέπει τη συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να συνοψιστεί
στο εξής: Τοποθετείται μια σειρά πληροφοριών σε ένα προϊόν με τρόπο που ειδικά
μηχανήματα μπορούν να τη "διαβάσουν" αυτόματα και να τη μεταβιβάσουν σε κεντρικό
υπολογιστικό σύστημα, ώστε το προϊόν να είναι αναγνωρίσιμο. Η μεταφορά των
δεδομένων από τα ειδικά μηχανήματα ανάγνωσης (scanners, ανιχνευτές κ.λπ.) σε
υπολογιστή μπορεί να γίνει είτε ενσύρματα είτε ασύρματα. Ο δεύτερος τρόπος, που
κερδίζει συνεχώς έδαφος και αποτελεί ό,τι πιο εξελιγμένο, υποστηρίζεται από ασύρματα
δίκτυα τοπικής εμβέλειας (Wireless Local Area Networks - WLAN) μέσα στα οποία
μπορεί να γίνει, χωρίς καλώδια, μετάδοση δεδομένων από ένα φορητό τερματικό σε έναν
υπολογιστή λ.χ., και από εκεί οπουδήποτε, ακόμα και στο Internet. Σήμερα τα barcodes
είναι παντού, υποκαθιστούν τη χειρόγραφη εισαγωγή ή πληκτρολόγηση της πληροφορίας
σε κάποιο σύστημα και ταυτόχρονα "απογειώνουν" τα δεδομένα σε ψηφιακές λεωφόρους
υψηλής ταχύτητας και αξιόπιστης διαχείρισης (http://www.adams1.com/history.html).

5.2.2 Πώς λειτουργεί η τεχνολογία του γραμμωτού κώδικα
Ο γραμμωτός κώδικας στην πιο συνήθη του μορφή συνίσταται
από μια διαδοχή μαύρων και λευκών λωρίδων (bars) τυπωμένων
πάνω σε κάποιο

προϊόν/συσκευασία. Ανάμεσα στις λωρίδες

παρεμβάλλονται κενά διαστήματα ποικίλου μεγέθους. Η σχεδίαση, εκτύπωση και
απεικόνιση των λωρίδων ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες και κάθε αλληλουχία
λωρίδων αντιστοιχεί αμφιμονοσήμαντα σε κάποιον αριθμό. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι
οι αριθμοί μπορούν να συμβολίζονται από διαφορετική κάθε φορά αλληλουχία λωρίδων:
άλλοτε μία μαύρη λεπτή λωρίδα μαζί με μία λευκή παχιά λωρίδα μπορούν να αντιστοιχούν
στον αριθμό 6, άλλοτε συμβαίνει ο ίδιος συνδυασμός να αντιστοιχεί στον αριθμό 8 κ.ο.κ.
Ο πιο κοινός τύπος γραμμωτού κώδικα είναι ο EAN (European Article Numbering), ο
οποίος αποτελείται από αριθμοσειρά 13 ψηφίων και απαντάται στα περισσότερα
καταναλωτικά είδη και χρησιμοποιείται κατά κόρον στο λιανικό εμπόριο.
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Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι τύποι barcode με περισσότερα ή και λιγότερα ψηφία
από τα 13 του προτύπου EAN, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε εξειδικευμένους
επιχειρηματικούς κλάδους, όπως λ.χ. στη σιδηροδρομική βιομηχανία.
Η ανάγνωση του barcode συντελείται ως εξής: ο κωδικός ΕΑΝ μεταφράζεται μέσα
σε κλάσματα δευτερολέπτου από κάποιο scanner σε γλώσσα Η/Υ (δηλ. 0, 1 – δυαδικό
σύστημα). Η ανάγνωση του barcode συνίσταται στην αποκωδικοποίηση της ανάκλασης
μιας δέσμης ακτίνων laser που "πέφτει" πάνω στην ετικέτα barcode. Ο βαθμός ανάκλασης
είναι μεταβλητός (άρα ξεχωριστός για κάθε προϊόν) γιατί η δέσμη laser συναντά διαδοχικά
τις λευκές και μαύρες λωρίδες. Τα scanners αποκωδικοποιούν τη μεταβλητή ανάκλαση
(σήμα) και τη μετατρέπουν σε αριθμούς ή γράμματα, τα οποία ταυτίζονται ως προς το
περιεχόμενο με τους χαρακτήρες που κωδικοποιήθηκαν με μορφή barcode. Έτσι, όταν ένα
προϊόν περνά από το ταμείο λαμβάνει χώρα η εξής διαδικασία: αναγνώριση, ανάγνωση,
μετάφραση και αποθήκευση, που σημαίνεται από το χαρακτηριστικό σύντομο ήχο που
ακούγεται κάθε φορά που ο υπάλληλος του ταμείου χρησιμοποιεί το scanner. Τη
συγκεκριμένη στιγμή ανιχνεύεται το είδος από τη βάση δεδομένων και διατίθενται για
εκτύπωση τα επιμέρους προσδιοριστικά στοιχεία του, όπως η περιγραφή του προϊόντος, η
τιμή πώλησής του, η ποσότητα κ.λπ., στοιχεία που καταγράφονται στην ταμειακή μηχανή.
Συγχρόνως, αφαιρείται το προϊόν από τη βάση δεδομένων της αποθήκης και των
αποθεμάτων.

5.2.3 Τύποι barcode
Ενώ τα πιο συνηθισμένα barcodes (που ονομάζονται αλλιώς μονοδιάστατα, linear –
1D barcode) αντιπροσωπεύουν μόνο αριθμούς, υπάρχουν και αυτά που κωδικοποιούν
κεφαλαία γράμματα ή ακόμα και ολόκληρο κείμενο. Η ανάγκη αυτή για κωδικοποίηση
περισσότερων πληροφοριών μαζί βέβαια με τις ιδιότητες του γραμμικού barcode, οδήγησε
στην ανάπτυξη κωδικών μήτρας ή αλλιώς matrix code (ενός τύπου δισδιάστατου κώδικα –
2D barcode), και οι οποίοι δεν αποτελούνται από γραμμές αλλά από ένα πλέγμα
τετράγωνων κελιών. Ωστόσο, η χρήση των τελευταίων βρίσκει ακόμα εφαρμογή σε
εξειδικευμένες ανάγκες και το κόστος τους είναι φυσικά μεγαλύτερο.
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5.2.4 Βασικά πλεονεκτήματα και βαθμός ενσωμάτωσης από τις ελληνικές επιχειρήσεις
του λιανικού εμπορίου
Τα κύρια οφέλη που απορρέουν από την χρήση τέτοιων τεχνολογικών εφαρμογών
στις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης είναι τα εξής (Vishwanatha ; Ahmed ; Sriram,
1996):


Συνεχής παρακολούθηση των μετακινήσεων των αντικειμένων στις διάφορες

φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας


Γνώση της θέσης τους ανά πάσα χρονική στιγμή



Μείωση του χρόνου συλλογής πληροφοριών, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση της
ταχύτητας διέλευσης των αντικειμένων



Ακριβής πληροφόρηση, καθώς εκλείπουν τελείως τα λάθη αντιγραφής και
πληκτρολόγησης



Αύξηση του βαθμού λεπτομέρειας της πληροφορίας



Άμεση μεταβίβαση (real time) της πληροφορίας, εάν αυτό απαιτείται



Αυτοματοποίηση αναφορών (reporting)
Σε όλα τα στάδια της πορείας ενός προϊόντος, από την αποθήκευση έως την

παραγγελία, την τιμολόγηση και την πώληση, προκύπτουν ουσιαστικά οικονομικά οφέλη
μέσα από την καλή οργάνωση και λειτουργία, τόσο για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
(προμηθευτές, αγοραστές) όσο και για τον τελικό πελάτη. Ο συνδυασμός τεχνολογιών,
όπως είναι το barcode, τα ασύρματα τοπικά δίκτυα και τα φορητά τερματικά, προσφέρει
μόνον οφέλη για την επιχείρηση: μείωση του συνολικού χρόνου συναλλαγής, ποιοτικότερη
και ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών, αύξηση του ωφέλιμου χρόνου προώθησης νέων
προϊόντων, συνολική αύξηση της παραγωγικότητας ως αποτέλεσμα της καλύτερης
αξιοποίησης του χρόνου των εργαζομένων, και πολλά άλλα.
Όσον αφορά το βαθμό ενσωμάτωσης συστημάτων τέτοιου είδους στις ελληνικές
επιχειρήσεις είναι φανερό ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, που
έχουν αξιοποιήσει είτε μερικώς είτε πλήρως τις δυνατότητες ενός συστήματος barcode
είναι τέτοιο, που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να διανύσουμε αρκετά μεγάλη απόσταση
μέχρι να φθάσουμε στο σημείο που βρίσκονται άλλες χώρες είτε εντός της Ε.Ε. είτε εκτός.
Η αιτία του φαινομένου εντοπίζεται στο κόστος του απαιτούμενου εξοπλισμού, το οποίο
έχει σαφώς πολύ πιο αργό ρυθμό μείωσης σε σχέση με την αντίστοιχη μείωση κόστους που
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε άλλους τομείς, όπως λ.χ. στην πληροφορική
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(www.theodorou.gr). Μερικές από τις εταιρείες που σήμερα δραστηριοποιούνται στον
τομέα παροχής συστημάτων barcode είναι:


Barcode Technologies (Εκδόσεις Πατάκη, NEOSET, Virgin Megastores)



Datalex (Intracom, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Minoan Lines, ANEK, Κωτσόβολος)



Halos (Coca-Cola, Μινέρβα Ελαιουργική, Παπαστράτος)



Netware (Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, Γερμανός Πλαίσιο, Hondos
Center)

5.3 Η τεχνολογία RFID στο λιανεμπόριο
5.3.1 Ιστορική αναδρομή
Η αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνοτήτων (συχνά αναφέρεται και ως “ραδιοσυχνική
ταυτοποίηση”) – Radio Frequency Identification (RFID) – εξελίσσεται στις μέρες μας σε
μία σημαντική τεχνολογία που καθιστά εφικτή την αναγνώριση, ταυτοποίηση και
ιχνηλασιμότητα φυσικών αντικειμένων (π.χ. προϊόντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων).
Με ταυτόχρονη βελτίωση των αντίστοιχων διαδικασιών, δίνεται σε επιχειρήσεις του
λιανικού εμπορίου η δυνατότητα συνεχούς και αξιόπιστης παρακολούθησης της θέσης, της
κατάστασης αλλά και του ιστορικού των προϊόντων της (σε μεμονωμένες συσκευασίες,
κιβώτια, παλέτες ή ακόμη και σε containers).
Ουσιαστικά, η τεχνολογία RFID ανήκει στη γενικότερη οικογένεια των συστημάτων
αυτόματης συλλογής δεδομένων, όπως και η ευρέως διαδεδομένη πλέον τεχνολογία του
γραμμωτού κώδικα (bar-code). Τα συστήματα RFID είναι ευέλικτα, μπορούν εύκολα νε
τεθούν σε πλήρη εφαρμογή, μπορούν να συνεργαστούν με ήδη υπάρχοντα πληροφοριακά
συστήματα και τελικά, προσφέρουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε όλο το εύρος
της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και σε πολλές άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Αντίθετα με ό,τι συχνά υποστηρίζεται, η τεχνολογία RFID δεν είναι ακριβώς
καινούρια. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου από τους Βρετανούς σε μια προσπάθεια να αναγνωρίζουν τα συμμαχικά από τα
εχθρικά αεροσκάφη. Κατά τη δεκαετία του 1960 άρχισε να αξιολογείται η χρήση της στον
εμπορικό τομέα και εμφανίστηκαν οι πρώτες αντίστοιχες εφαρμογές.
Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία εμφανίζει ραγδαία ανάπτυξη στον κλάδο του
λιανικού εμπορίου με ταυτόχρονη μείωση του κόστους εξοπλισμού. Παράλληλα έχουν
θεσπιστεί διεθνή πρότυπα και κανονισμοί, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα
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του εξοπλισμού (αναγνώστες, ετικέτες κ.τ.λ.) και κατ’ επέκταση η προστασία και
βιωσιμότητα των επενδύσεων στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Την ίδια στιγμή, οι
μεγαλύτερες επιχειρήσεις διακίνησης προϊόντων παγκοσμίως (WalMart, SamsClub, P&G
και άλλες) έχουν εισάγει τα RFID σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.
Σήμερα, τα μετρήσιμα οφέλη, - κέρδος που μπορούν να επιτύχουν οι επιχειρήσεις του
κλάδου με τη χρήση τεχνολογιών RFID έχουν πλέον αποδειχθεί στην πράξη σε παγκόσμιο
επίπεδο. Οι μεγαλύτερες εταιρείες ανάλυσης τάσεων αγορών (Gartner, ABI Research)
συμπεριλαμβάνουν τα RFID στις πλέον ανερχόμενες τεχνολογίες, προδιαγράφοντας
σημαντικές προοπτικές για επενδύσεις στις σχετικές λύσεις.

Τρόπος λειτουργίας
Στη βασική του μορφή, ένα σύστημα RFID ανταλλάσει με ασύρματο τρόπο
πληροφορίες μεταξύ ενός αντικειμένου που φέρει ειδικό RFID πομποδέκτη και μίας
συσκευής ανάγνωσης/εγγραφής δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από τα
παρακάτω βασικά στοιχεία τα οποία αναλύονται λεπτομερώς στη συνέχεια:


Έναν ή περισσότερους πομποδέκτες (transponders), που γενικά είναι γνωστοί
ως “ετικέτες” (tags).



Μία ή περισσότερες συσκευές ανάγνωσης/εγγραφής, που αναφέρονται ως
“αναγνώστες” (readers ή interrogators). Σε κάθε αναγνώστη μπορεί να
συνδέονται μία ή περισσότερες κεραίες.



Εξειδικευμένο λογισμικό εγκατεστημένο σε τοπικό κεντρικό υπολογιστή
(RFID middleware).

Ο αναγνώστης εκπέμπει μέσω ραδιοσυχνοτήτων ένα σήμα το οποίο λαμβάνεται από
όσα tags βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή εντός του πεδίου εμβέλειάς του (από μερικά
εκατοστά μέχρι και μερικά μέτρα). Τα tags ανταποκρίνονται αυτόματα εκπέμποντας πίσω
τα αποθηκευμένα δεδομένα τους (π.χ. ταυτότητα, δεδομένα μνήμης κ.ά.). Ο αναγνώστης
λαμβάνει τις πληροφορίες από όλα τα tags, τις αποκωδικοποιεί και τις αποστέλλει (μέσω
καλωδίου ή ασύρματα) στον κεντρικό υπολογιστή, όπου επεξεργάζονται και τελικά
αξιοποιούνται. Σε περίπτωση που απαιτείται από την εφαρμογή, ο αναγνώστης μπορεί
ασύρματα να αλλάξει ή να προσθέσει νέες πληροφορίες σε συγκεκριμένα tags που
βρίσκονται εντός της εμβέλειάς του (Weinstein, 2005).
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5.3.2 Πλεονεκτήματα RFID για τις επιχειρήσεις
Η τεχνολογία RFID συνδυάζει μοναδικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με άλλες
μεθόδους αναγνώρισης και ταυτοποίησης προϊόντων, όπως για παράδειγμα τα bar-codes.
Ενδεικτικά:


Δεν είναι απαραίτητη η οπτική επαφή μεταξύ του αναγνώστη και των ετικετών.
Επιτυγχάνεται αξιόπιστη ασύρματη εκπομπή/λήψη δεδομένων ανεξάρτητα από
τη θέση, προσανατολισμό ή φυσική κατάσταση του tag (π.χ. λερωμένο ή
φθαρμένο εξωτερικά). Η αναγνώρισή του είναι δυνατή, ακόμη κι αν είναι
τοποθετημένο στο εσωτερικό της συσκευασίας του προϊόντος.



Η απόσταση ανάγνωσης (εμβέλεια συστήματος) είναι πολύ μεγαλύτερη και
ρυθμιζόμενη. Μπορεί να κυμανθεί από μερικά εκατοστά έως μερικά μέτρα.



Η αναγνώριση των tags αποτελεί μία πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία,
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια κάποιου χειριστή (αρκεί η ετικέτα να
βρεθεί εντός του πεδίου εμβέλειας του αναγνώστη).



Είναι εφικτή η ανάγνωση και αυτόματη αναγνώριση πολλών tags ταυτόχρονα,
χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία για κάθε ετικέτα (όπως στα barcodes). Για παράδειγμα, δεν είναι αναγκαίο να ανοίξει μια συσκευασία και να
αναγνωριστούν μεμονωμένα τα προϊόντα που περιέχει.



Τα σύγχρονα tags διαθέτουν πλέον μνήμη μεγάλης χωρητικότητας για την
αποθήκευση δεδομένων. Κατά την ανάγνωση κάθε ετικέτας, υπάρχει η
δυνατότητα εγγραφής νέων στοιχείων στη μνήμη. Έτσι, η ιχνηλασιμότητα
λαμβάνει νέες διαστάσεις, αφού κάθε προϊόν μπορεί πλέον να συνοδεύεται από
πλήρες ιστορικό και όχι απλά από τον κωδικό είδους ή το σειριακό αριθμό του.



Τα tags είναι πολύ πιο ανθεκτικά από τις απλές χάρτινες ετικέτες bar-code.
Ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους, μπορούν να λειτουργούν σε αντίξοες
περιβαλλοντικές συνθήκες.



Η τεχνολογία RFID παρέχει υψηλή ασφάλεια των στοιχείων που είναι
καταχωρημένα στα tags. Τα δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να αντιγραφούν ή να
αλλοιωθούν, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε αναγνώστες
μόνο με χρήση κωδικού πρόσβασης (password). Σε περίπτωση που κρίνεται
αναγκαίο από την εφαρμογή, τα tags, μπορούν ακόμη και να απενεργοποιηθούν
μόνιμα (μία διαδικασία που τα καθιστά άχρηστα).
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Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την εμφανή υπεροχή των συστημάτων RFID έναντι
των bar-codes, σε αρκετές εφαρμογές κρίνεται προτιμότερη η συνδυασμένη χρήση των δύο
τεχνολογιών, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί βέλτιστη αποδοτικότητα, αξιοπιστία και
ευελιξία του τελικού συστήματος (Singh ; McCartney ; Clarke, 2007).
5.3.3 Τυπικές εφαρμογές
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις εφαρμογές εστιάζεται στον τομέα της διαχείρισης
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ανάγκη για ταχύτητα, ευελιξία, αυτοματοποίηση, αποφυγή
ανθρώπινων λαθών κ.ά. καθιστά την τεχνολογία RFID ιδανική για την αποτελεσματική
οργάνωση

και

βελτιστοποίηση

των

διαδικασιών,

αυξάνοντας

πρακτικά

την

παραγωγικότητα της επιχείρησης. Γενικά, η τεχνολογία RFID μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε οποιαδήποτε εφαρμογή συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων στους τομείς της
παραγωγής, υπηρεσιών και εμπορίου. Ενδεικτικά αναφέρονται εφαρμογές στις
επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου αλλά και στις επιχειρήσεις γενικότερα:


Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
(Supply – Chain Management)



Κεντρικές αποθήκες – 3PL
(3rd – Party Logistics)



Εγχώριες και διεθνείς μεταφορές – Διανομή
(Transportation – Distribution)



Έλεγχος πρόσβασης οχημάτων και προσωπικού
(Access control)



Διαχείριση παγίων – εξοπλισμού
(Asset Management)



Διαχείριση έντυπων αρχείων
(Document Management)



Συλλογή και διαχείριση απορριμμάτων
(Waste Management)



Υπηρεσίες διακίνησης δεμάτων – Ταχυμεταφορές
(Courier)



Αυτοματοποίηση γραμμής παραγωγής



Διαχείριση αποσκευών σε τερματικούς σταθμούς (αεροδρόμια, λιμάνια,
κλπ.)
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5.3.4 Οφέλη για τις επιχειρήσεις
Οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία RFID μπορούν να οδηγήσουν σε
ξεκάθαρα οφέλη για τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό
των κομβικών λειτουργικών σημείων και διαδικασιών τους.
Η αύξηση της παραγωγικότητας, ο έλεγχος και η βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η μείωση του λειτουργικού
κόστους αποτελούν μερικά από τα κυριότερα οφέλη.
Αύξηση παραγωγικότητας
Τα τεχνικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας RFID οδηγούν σε μεγάλη μείωση του
χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των περισσότερων διαδικασιών εντός της
επιχείρησης. Η απογραφή, η παραλαβή και προετοιμασία των παραγγελιών, η αποθήκευση
και δρομολόγηση των προϊόντων είναι μερικά παραδείγματα λειτουργιών που μπορούν να
εκτελεστούν ταχύτερα. Έτσι, το ίδιο ανθρώπινο δυναμικό μπορεί στον ίδιο χρόνο να
ολοκληρώσει περισσότερες εργασίες, αυξάνοντας την παραγωγικότητα της επιχείρησης
και τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών της. (Young ; Feng ; Ying, 2004)
Οι σημαντικές δυνατότητες αυτοματοποίησης που παρέχονται από τα συστήματα
RFID εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση στις περισσότερες
καθημερινές λειτουργίες. Έτσι, επιτυγχάνεται πιο ομαλή ροή διαδικασιών, οι οποίες
εκτελούνται παράλληλα, χωρίς να δημιουργούνται κενά.
Επίσης, λόγω της διαρκούς και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης του συστήματος,
οι πόροι της επιχείρησης (προσωπικό, οχήματα, κ.ά.) μπορούν να κατευθύνονται δυναμικά,
ανάλογα με τις ανάγκες.
Αύξηση ανταγωνιστικότητας
Ο διαρκής έλεγχος των διαδικασιών, η γνώση του ιστορικού και η αξιόπιστη
ιχνιλασιμότητα που παρέχει η τεχνολογία RFID διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα τόσο στα
προϊόντα όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η διαχείριση των επιστροφών, ή ακόμη και
της ανάκλησης προϊόντων, γίνεται πολύ πιο εύκολα και αποδοτικά, εξασφαλίζοντας την
ικανοποίηση των πελατών.
Τέλος, η επιχείρηση με βάση τις λεπτομερείς πληροφορίες και τον όγκο δεδομένων
που έχει στη διάθεσή της μέσω της υποδομής RFID, επιτυγχάνει ρεαλιστικές προβλέψεις
και βέλτιστο προγραμματισμό διαδικασιών, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά της
(Roussos, 2006).
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Μείωση λειτουργικότητας κόστους
Η αυτοματοποίηση, η υψηλή αξιοπιστία, οι λεπτομερείς πληροφορίες και ο διαρκής
έλεγχος των διαδικασιών οδηγούν σε δραστική μείωση λαθών που οφείλονται συνήθως σε
ανθρώπινο παράγοντα. Τέτοια παραδείγματα είναι η αποστολή ελλιπών ή λανθασμένων
παραγγελιών, η ασυμφωνία μεταξύ των προϊόντων και των παραστατικών που τα
συνοδεύουν κ.ά. Συνεπώς, ο χρόνος που απαιτείται για τη διόρθωση αυτών των
σφαλμάτων μπορεί να περιοριστεί σημαντικά, αποδεσμεύοντας παράλληλα προσωπικό και
πόρους της επιχείρησης.
Η γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη απογραφή μέσω RFID, καθώς επίσης και η γνώση
του ιστορικού και του κύκλου ζωής των προϊόντων εντός της επιχείρησης μπορούν να
οδηγήσουν στη μείωση του υπερβολικού αποθέματος και στην εξοικονόμηση κεφαλαίων,
δεσμευμένων σε αποθηκευμένα προϊόντα που στην πραγματικότητα διακινούνται με πολύ
πιο αργούς ρυθμούς απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Έτσι, αποφεύγεται η εποχική απαξίωση
εμπορευμάτων, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος, ο οποίος
μπορεί να οργανωθεί και να αξιοποιηθεί καλύτερα. (Smith, 2005)
Η τεχνολογία RFID τέλος, αυξάνει τη διαφάνεια στη διακίνηση των προϊόντων και
στη διαχείριση των πόρων της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στη δραστική
μείωση των απωλειών και στον εντοπισμό αντικειμένων (προϊόντα, εξοπλισμός, κ.τ.λ.)
που, επειδή αποθηκεύονται σε λάθος μέρος, θα παρέμεναν αδιάθετα ή σε αχρησία
(Roussos, 2006).

5.3.5 Τεχνολογία RFID vs Τεχνολογία Barcode
Η τεχνολογία του γραμμωτού κώδικα (barcode) θεωρείται δίκαια μία επανάσταση
που άλλαξε τη φυσιογνωμία της αγοράς. Χρησιμοποιούμενη περισσότερο από πενήντα
χρόνια, η τεχνολογία αυτή αποτέλεσε και αποτελεί το κύριο μέσο αναγνώρισης προϊόντων
στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Στις μέρες μας κάθε προϊόν είναι εφοδιασμένο με barcode ετικέτα. Το μεγάλο
πλεονέκτημα της τεχνολογίας barcodes είναι η γρήγορη και χωρίς λάθος εισαγωγή
δεδομένων σε υπολογιστικό σύστημα, γεγονός που επιτρέπει την παρακολούθηση των
προϊόντων ή άλλων αντικειμένων. Η μαζική υιοθέτησή της δε, οφείλεται σε τρεις
παράγοντες: στην απαίτηση των βιομηχανιών για χρήση τους, στη δημιουργία προτύπων
και στη βελτίωση της τεχνολογίας σε επίπεδο ετικετών και ανάγνωσης των barcodes.
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μία μετατόπιση του ενδιαφέροντος τόσο του
επιχειρηματικού όσο και του ακαδημαϊκού κόσμου από τα barcodes προς την τεχνολογία
RFID. Και οι δύο τεχνολογίες εντοπίζουν και αναγνωρίζουν αντικείμενα. Η τεχνολογία
RFID προσφέρει νέες δυνατότητες που αδυνατούν να προσφέρουν τα barcodes.
Συγκεκριμένα, οι ετικέτες γραμμωτού κώδικα απαιτούν οπτική επαφή από απόσταση λίγων
εκατοστών ώστε να μπορέσουν να «διαβαστούν». Αντίθετα, οι RFID ετικέτες μπορούν να
διαβαστούν από απόσταση μέχρι και αρκετών μέτρων, δίχως να χρειάζεται οπτική επαφή,
αρκεί η ετικέτα να βρίσκεται εντός του πεδίου της συσκευής ανάγνωσης. Συνεπώς
πολλαπλές ετικέτες μπορούν να διαβαστούν αυτόματα και ταυτόχρονα, με μεγάλη
ταχύτητα. Επιπλέον, τα δεδομένα των ετικετών barcodes είναι στατικά και δεν μπορούν να
μεταβληθούν, ενώ η μνήμη τους περιορίζεται σε χίλιους χαρακτήρες περίπου. Αντίθετα,
μια RFID ετικέτα είναι δυνατό να περιέχει αρκετά KB μνήμης καταγράφοντας στοιχεία τα
οποία μπορούν να προστεθούν, να σβηστούν ή να τροποποιηθούν καθώς το προϊόν κινείται
σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ουσιαστικά αποτελεί μία μικρή, φορητή
βάση δεδομένων, τα στοιχεία της οποίας μπορούν να μεταβληθούν δυναμικά.

Η

τεχνολογία των barcodes είναι περισσότερο ευαίσθητη στις κλιματολογικές συνθήκες,
όπως σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, επειδή η ετικέτα είναι συνήθως από χαρτί,
είναι επιρρεπής σε εκδορές. Οι RFID ετικέτες περικλείονται από πλαστικό ή σιλικόνη και
είναι πιο ανθεκτικές σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και κατά τη διαδικασία
της παραγωγής (http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=60).
Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογία RFID είναι πολύ ακριβότερη σε σύγκριση με τα
barcodes. Απαιτούνται νέα κεφάλαια και επενδύσεις για την αγορά των συσκευών αλλά
και για την ενοποίηση της νέας τεχνολογίας με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα της
επιχείρησης. Οι barcode ετικέτες, συνήθως, έχουν και ένα κώδικα που μπορεί να διαβαστεί
από ανθρώπινο μάτι. Αυτό επιτρέπει την ανάκτηση των πληροφοριών της ετικέτας σε
περίπτωση που αποτύχει η συσκευή ανάγνωσης. Αντίθετα, οι πληροφορίες που περιέχονται
σε μια RFID ετικέτα διαβάζονται μόνο από τις συσκευές ανάγνωσης. Έτσι, σε περίπτωση
αποτυχίας ανάγνωσης των δεδομένων από τη συσκευή δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος.
Επιπλέον, οι barcode ετικέτες λειτουργούν αποτελεσματικά σε όλα τα προϊόντα, ενώ οι
RFID ετικέτες παρουσιάζουν προβλήματα ανάγνωσης σε προϊόντα που έχουν μεταλλική
συσκευασία ή περιέχουν υγρό. Η έλλειψη προτύπων είναι ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα
και λειτουργεί αποτρεπτικά στη διάδοση των RFID. Οι κατασκευαστές δημιουργούν
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διαφορετικά RFID συστήματα, με αποτέλεσμα εφαρμογές που προέρχονται από
διαφορετικούς προμηθευτές να λειτουργούν σε διαφορετικές συχνότητες και με
διαφορετικά πρωτόκολλα. Η παρούσα κατάσταση που επικρατεί στα πρότυπα δημιουργεί
σοβαρή σύγχυση, δημιουργώντας συστήματα μη συμβατά μεταξύ τους. Η προτυποποίηση
θα επιτρέψει την επικοινωνία ετικετών και συσκευών ανάγνωσης που προέρχονται από
διαφορετικούς προμηθευτές.
(http://www.ruggedpcreview.com/3_definitions_rfid_vs_barcode.html)
Πολύς λόγος γίνεται για το αν η νέα τεχνολογία RFID θα αντικαταστήσει την
προγενέστερη τεχνολογία των barcodes ή θα συνυπάρχουν για αρκετό καιρό ακόμα. Όταν
πρωτοεμφανίστηκε το RFID πολλοί ειδικοί ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό κόσμο, ήταν
πεπεισμένοι ότι η νέα τεχνολογία δεν ήταν δυνατόν να αντικαταστήσει τα barcodes.
Ειδικότερα, από τη στιγμή που με το νέο barcode συμβολισμό (πρότυπο των 14-ψήφιων)
ξεπερνιόταν το σημαντικό εμπόδιο της έλλειψης συμβατότητας παγκοσμίως και γινόταν
αποτελεσματικότερη η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Όμως το τελευταίο διάστημα, οι αναλυτές τείνουν να αλλάζουν γνώμη για το RFID,
καθώς μειώνεται το κόστος των ετικετών, ενώ παράλληλα μεγάλες επιχειρήσεις όπως η
Wal-Mart, Tesco, και Metro πρωτοπορούν στην εφαρμογή RFID συστημάτων. Κάποιοι
προβλέπουν ότι σε λίγα χρόνια, οι ετικέτες RFID θα κοστίζουν ελάχιστα λεπτά και θα
χρησιμοποιούνται παντού.
Η πραγματικότητα είναι κάπου στη μέση. Πιθανώς, κάποτε τα RFID να
αντικαταστήσουν τα barcodes και να αποτελέσουν τη βασική τεχνολογία αναγνώρισης
προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται να συμβεί στο
εγγύς μέλλον, αλλά τουλάχιστον μετά λίγα χρόνια. Οι δύο τεχνολογίες θα συνυπάρχουν για
αρκετό καιρό, αν όχι και για πάντα. Η τεχνολογία RFID μπορεί να χρησιμοποιείται
αποτελεσματικά για τη διαχείριση κιβωτίων και παλετών ενώ η αντίστοιχη των barcodes
για τις συναλλαγές σε επίπεδο αντικειμένου. Τα barcodes θα αποτελούν ένα είδος
δευτερεύουσας (backup) υποστήριξης ενός συστήματος RFID σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατόν να διαβαστεί μια ετικέτα RFID, έχει καταστραφεί ή έχει γίνει κάποιο λάθος. Η
παρουσία μιας ετικέτας που μπορεί να διαβαστεί από το ανθρώπινο μάτι είναι πάντα
απαραίτητη. Οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν barcodes ως υποστήριξη σε
περίπτωση αποτυχίας του συστήματος RFID. Ο συνδυασμός της τεχνολογίας RFID και
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barcode δίνει μία σημαντική και χωρίς κόστος ασφάλεια πάνω στην αναγνώριση των
προϊόντων.
Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να αναπτυχθεί ευρέως η τεχνολογία RFID, οι δύο
τεχνολογίες θα συνυπάρχουν και θα συνδυάζονται. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή οι
περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα barcodes, ενώ ελάχιστες είναι εκείνες που
διαθέτουν συσκευές ανάγνωσης RFID ετικετών.

5.4 Υλοποίηση συστημάτων ιχνηλασιμότητας σε επιχειρήσεις του κλάδου
Η Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων δεν είναι καινούρια έννοια στις επιχειρήσεις του
λιανικού εμπορίου και ιδιαίτερα σε αυτές των τροφίμων. Η αναμφισβήτητη αξία της σαν
ένα πολύτιμο εργαλείο για την ασφάλεια των τροφίμων και των ίδιων των επιχειρήσεων
έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση κάποιου Συστήματος Ιχνηλασιμότητας - έστω πρώιμης
μορφής - από τις περισσότερες επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό παρακάτω δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της ιχνηλασιμότητας και δη στον ευαίσθητο κλάδο των
τροφίμων και ποτών, τμήματος του λιανικού εμπορίου.
Τα τελευταία χρόνια η Ιχνηλασιμότητα σε συνδυασμό με την τεχνολογία RFID που
αναλύσαμε προηγούμενα, έχει έλθει στο προσκήνιο λόγω των πολλών και σοβαρών
περιπτώσεων διατροφικών κρίσεων, οι οποίες έχουν ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές
σε θέματα Ποιότητας των τροφίμων. Παράλληλα, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι
αρμόδιες αρχές κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε εισήγαγαν πιο αυστηρές Οδηγίες και
Κανονισμούς για την Ασφάλεια και Ποιότητα τροφίμων, μερικές από τις οποίες
αναφέρονται συγκεκριμένα στις απαιτήσεις για Ιχνηλασιμότητα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
178/2002).
Οι Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων καλούνται πλέον να ακολουθήσουν νέες
στρατηγικές στο ζήτημα της Ασφάλειας των προϊόντων τους και ειδικότερα στην
Ιχνηλασιμότητα, εισάγοντας νέες διαδικασίες και τεχνολογίες. Παρόλο που αρχικά η
«συμμόρφωση» αυτή μπορεί να εκληφθεί ως ένας παράγοντας αύξησης του κόστους, μια
κατάλληλη στρατηγική για την υλοποίηση ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας μπορεί να
βοηθήσει τις επιχειρήσεις τροφίμων να αποκτήσουν πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα,
ένα από τα οποία είναι η μείωση του κόστους.
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5.4.1 Βασικές αρχές και προδιαγραφές συστημάτων ιχνηλασιμότητας
Τα Συστήματα Ιχνηλασιμότητας δεν εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των
προϊόντων διότι αυτή εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις διαδικασίες που
εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Τα Συστήματα Ιχνηλασιμότητας εξυπηρετούν την ασφάλεια
των προϊόντων, των καταναλωτών και των ίδιων των επιχειρήσεων. Παρακολουθούν τα
ίδια τα προϊόντα και τις διαδικασίες της επιχείρησης, και στην περίπτωση που γίνει κάποιο
λάθος από το οποίο μπορεί να προκύψει κάποιο ελαττωματικό προϊόν δίνουν όλα τα
απαραίτητα δεδομένα για την αποτελεσματική ανάκληση της ελαττωματικής παρτίδας
αλλά και για τον άμεσο εντοπισμό της αιτίας του προβλήματος.
Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει γενικά να καλύπτει κάποιες γενικές αρχές που
αναφέρονται στο διεθνή Πρότυπα ISO 22005 και ISO 9001 για την σχεδίαση
συστημάτων Ιχνηλασιμότητας των προϊόντων (Το Διεθνές Πρότυπο ISO 22005
αναφέρεται κυρίως στην ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και ποτών):
• Συμμόρφωση με την υπάρχουσα Νομοθεσία
• Κάλυψη των συγκεκριμένων απαιτήσεων της επιχείρησης
• Ευκολία εγκατάστασης
• Βέλτιστη σχέση κόστος / όφελος
• Εστίαση στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
• Επιδεκτικότητα επαλήθευσης
• Αξιόπιστη λειτουργία
Επιπλέον, η πρακτική στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων έχει δείξει ότι ένα
Σύστημα Ιχνηλασιμότητας είναι αποτελεσματικό όταν καλύπτει τις παρακάτω βασικές
προδιαγραφές:
Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο: Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος
Ιχνηλασιμότητας εξαρτάται από την ικανότητά του να δίνει στοιχεία για το «τι πραγματικά
έγινε» και όχι για το «τι έπρεπε να γίνει». Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα ιχνηλασιμότητας
πρέπει να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις διαδικασίες και τελείως ανεξάρτητα,
χωρίς δηλαδή να αποτελεί τμήμα των διαδικασιών αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση ο
εντοπισμός του λάθους που προέρχεται από τον χειριστή μιας διαδικασίας είναι από
εξαιρετικά δύσκολος έως αδύνατος.
Διασύνδεση με σταθμούς κωδικοποίησης: Βασικό δομικό στοιχείο ενός Συστήματος
Ιχνηλασιμότητας είναι η Κωδικοποίηση των προϊόντων, δηλ. η ταυτοποίησή τους με τις
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πληροφορίες που τα συνοδεύουν (Lot, Ημ. Λήξης, κτλ) κατά την διάρκεια της
παραγωγικής τους διαδικασίας, όπως επίσης και η κωδικοποίηση των χώρων παραγωγής
και αποθήκευσής τους. Τα συστήματα κωδικοποίησης πρέπει να είναι ηλεκτρονικά
συνδεδεμένα με το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας. Με την ανταλλαγή στοιχείων επιτυγχάνεται
η κεντρική διαχείριση των εκτυπωτικών σταθμών και η επαλήθευση της ορθότητας των
στοιχείων της κωδικοποίησης, ενώ διευκολύνεται η συλλογή σε μια ηλεκτρονική βάση
δεδομένων όλων των πληροφοριών για το «ιστορικό» (προέλευση, τοποθεσία, κτλ) των
προϊόντων.
Παρακολούθηση Διαδικασιών: Το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας είναι τελείως ξεχωριστό
από το σύστημα HACCP ή άλλα Συστήματα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Το
HACCP είναι μια σειρά συγκεκριμένων διαδικασιών, ενώ το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας
είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης όλων των διαδικασιών
που έχουν σχέση με την παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων σε μια επιχείρηση. Είναι
γεγονός ότι οι επιμέρους διαδικασίες και τα αντίστοιχα μηχανογραφικά συστήματα που τις
υποστηρίζουν (ERP, WMS, MRP, κτλ) ενσωματώνουν καταγραφές Ιχνηλασιμότητας, οι
οποίες δεν αποτελούν από μόνες τους ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας, μπορούν
όμως να ενσωματωθούν σε αυτό.
Ελαχιστοποίηση ανθρώπινης παρέμβασης: Η καθημερινή λειτουργία του συστήματος
δεν πρέπει να απαιτεί εξάρτηση από χειριστές, διότι η εισαγωγή στοιχείων από ανθρώπους
εμπεριέχει τον κίνδυνο του λάθους. Όσο πιο αυτοματοποιημένη και μηχανογραφημένη
είναι μία επιχείρηση τόσο πιο εύκολα μπορεί να εγκαταστήσει ένα αποτελεσματικό
Σύστημα Ιχνηλασιμότητας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τα
συστήματα αυτοματισμού και μηχανογράφησης της επιχείρησης.
Διαχείριση Ποιοτικών Ελέγχων: Πρέπει να εξασφαλίζεται η διαχείριση των
αποτελεσμάτων των ποιοτικών ελέγχων που διενεργεί η επιχείρηση σε κάθε στάδιο
επεξεργασίας, καθώς επίσης και να τα συνδέει άρρηκτα με την ταυτότητα της παρτίδας του
δείγματος που χρησιμοποιήθηκε για έλεγχο. Επίσης, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα
πρέπει να διαχειρίζονται με αξιοπιστία: να καταγράφεται, δηλαδή, η χρονική στιγμή που
εισάγονται εκ νέου στην παραγωγική διαδικασία έτσι ώστε να υπολογίζεται ακριβώς το
πώς και το πόσο επηρεάζουν τα εξ’ αυτών παραγόμενα προϊόντα.
Συνεργασία με υπάρχοντα επιχειρησιακά συστήματα: Πρέπει να εξασφαλίζεται η
αρμονική ολοκλήρωση και συνεργασία με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και τα
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συστήματα αυτοματισμού της επιχείρησης. Εδώ πρέπει να τονιστεί η θεμελιώδης διαφορά
του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας με τα συστήματα μηχανοργάνωσης (ERP): Σύμφωνα με
το διεθνές Πρότυπο ISA SP-95 για την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών συστημάτων με
τα συστήματα της παραγωγής (ANSI/ISA-95.00.01-2000), τα μηχανογραφικά συστήματα
τοποθετούνται σε επίπεδο Planning της επιχείρησης και ασχολούνται με δραστηριότητες
όπως ο οικονομικός προγραμματισμός, ο σχεδιασμός των logistics, η διαχείριση των
ανθρώπινων πόρων και των σχέσεων με τους πελάτες, κτλ. Τα ERP λειτουργούν με βάση
την λογική των συναλλαγών (transactions) και ενημερώνονται σε επίπεδο ημέρας ή
εβδομάδας (batch). Αντίθετα, τα Συστήματα Ιχνηλασιμότητας εμπίπτουν στην κατηγορία
των MES (Manufacturing Execution Systems), τα οποία ασχολούνται με δραστηριότητες
όπως η διαχείριση, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της παραγωγής. Τα MES
λειτουργούν με βάση την λογική των συμβάντων (events) και ενημερώνονται σε
πραγματικό χρόνο (real-time) (McCellan, 2003).
Διαχείριση έκτακτων συμβάντων: Το σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στις
αποκλίσεις του προγράμματος παραγωγής (π.χ. προϊόντα εκτός προδιαγραφών) και σε
έκτακτα συμβάντα (π.χ. έλλειψη Α’ ύλης, βλάβη μηχανής) και να ενημερώνει άμεσα τους
υπευθύνους λήψης αποφάσεων.
Διαχείριση παραγγελιών και φορτώσεων: Το σύστημα πρέπει να παρέχει αξιόπιστη
πληροφόρηση για τους παραλήπτες μιας συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντος. Πρέπει
δηλαδή να διαχειρίζεται παραγγελίες πελατών και φορτώσεις εμπορευμάτων είτε
ανεξάρτητα είτε σε άμεση επικοινωνία με το σύστημα εμπορικής διαχείρισης και
διαχείρισης αποθήκης (εφόσον υπάρχουν τέτοια συστήματα στην επιχείρηση).
Παρακολούθηση υλικών συσκευασίας: Στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, το
Σύστημα Ιχνηλασιμότητας πρέπει επιπλέον να παρακολουθεί τα υλικά συσκευασίας που
έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα, όπως ορίζεται από τον κανονισμό 1935/2004 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004).
Επεκτασιμότητα, ευελιξία, ευχρηστία: Το σύστημα πρέπει να είναι φιλικό στον μη
έμπειρο χρήστη και σχεδιασμένο με γνώμονα την ευελιξία και την επεκτασιμότητα, έτσι
ώστε να καλύπτει απρόσκοπτα τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες κάθε
επιχείρησης.
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5.4.2 Απαιτήσεις για την υιοθέτηση συστήματος ιχνηλασιμότητας
Η ανάγκη για την υιοθέτηση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας, προέρχεται τόσο
από εξωτερικούς παράγοντες όπως οι απαιτήσεις από τη Νομοθεσία, τους πελάτες και τους
προμηθευτές, όσο και από εσωτερικά κίνητρα όπως η αποτελεσματικότερη διαχείριση του
ρίσκου και η βελτίωση της αποδοτικότητας.

Σχήμα 5.5: Απαιτήσεις για Ιχνηλασιμότητα στη Βιομηχανία Τροφίμων
Πηγή: http://www.can-trace.org/REPORTS/tabid/81/Default.aspx
Απαιτήσεις από τη Νομοθεσία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει θέσει τα τελευταία χρόνια τη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας ως μια από τις κεντρικές της προτεραιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ήδη
εισαχθεί και συνεχίζουν να εισάγονται νέες οδηγίες και κανονισμοί, οι οποίοι απαιτούν την
ύπαρξη και λειτουργία συστημάτων ιχνηλασιμότητας σε πολλές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα
σε επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων.
Βάσει της Νομοθεσίας της Ε.Ε., οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να είναι σε θέση να
προσδιορίσουν (α) τις επιχειρήσεις από τις οποίες έχουν προμηθευτεί εμπορεύματα, υλικά
συσκευασίας ή Α’ ύλες και (β) τις επιχειρήσεις στις οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους.
Αυτό σημαίνει ότι η Νομοθεσία προβλέπει την Διαδοχική Ιχνηλασιμότητας (-1 και +1)
αλλά όχι την Εσωτερική. Η ύπαρξη όμως της Εσωτερικής Ιχνηλασιμότητας θεωρείται
δεδομένη σε κάθε επιχείρηση, διότι χωρίς αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα
ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας που θα επιτρέπει την πραγματοποίηση
στοχευόμενων αποσύρσεων.
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Για παράδειγμα, σε επιχειρήσεις αποθήκευσης και διακίνησης όπου οι διαδικασίες
είναι σχετικά απλές, μπορεί να είναι επαρκές ένα απλό Σύστημα Εσωτερικής
Ιχνηλασιμότητας για τις καταγραφές στοιχείων όπως η θερμοκρασία και η υγρασία.
Αντίθετα, σε μια επιχείρηση μεταποίησης ή συσκευασίας, απαιτείται προσεκτική σχεδίαση
και μελέτη της διαδικασίας παραγωγής, ανεξάρτητα με το εάν η συλλογή στοιχείων γίνεται
χειροκίνητα, αυτόματα ή και τα δυο. Επίσης, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ένα χειρόγραφο
σύστημα θα ήταν αρκετό, σε μεγαλύτερες όμως επιχειρήσεις όπου υπάρχουν αρκετοί
εμπλεκόμενοι με σύνθετες προϊοντικές διαδικασίες, πρέπει να ακολουθείται η λογική της
υιοθέτησης ενός μηχανογραφημένου και αυτοματοποιημένου Συστήματος Εσωτερικής
Ιχνηλασιμότητας. Στο σχήμα παρακάτω, παρουσιάζονται όλοι οι φορείς οι οποίοι
εμπλέκονται σε ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Σχήμα 5.6: Εμπλεκόμενοι φορείς στην Ιχνηλασιμότητα
Πηγή:http://www.theodorou.gr/el/knowledge/articles-and-white-papers/191-002article.html
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Απαιτήσεις από πελάτες και προμηθευτές
Πέρα από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, μια κύρια ανάγκη που ωθεί τις
Ελληνικές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας είναι η
ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών τους. Η βασική απαίτηση εδώ είναι η
τεκμηρίωση των ορίων ευθύνης μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών της. Για να
εξασφαλίζεται αυτό, θα πρέπει οι βιομηχανίες να διαθέτουν αξιόπιστα συστήματα που θα
ικανοποιούν τις εξής απαιτήσεις:
 Επαρκής ταυτοποίηση των συσκευασιών των προϊόντων και των μονάδων μεταφοράς
τους (κιβώτια, παλέτες), η οποία συνδέεται μονοσήμαντα με τα δεδομένα και τις
συνθήκες των διαδικασιών παραγωγής.
 Δυνατότητα για άμεση ενημέρωση των πελατών τους, είτε είναι «εξωτερικοί»
(διανομείς, επιχειρήσεις λιανεμπορίου, κτλ) είτε «εσωτερικοί» (αποθήκες ή άλλα
εργοστάσια της ίδιας επιχείρησης), σε περίπτωση που διαπιστώσουν πρόβλημα σε
κάποιο προϊόν.
 Στην περίπτωση που οι πελάτες διαπιστώσουν πρόβλημα σε κάποιο προϊόν, οι
επιχειρήσεις αποκρίνονται άμεσα με την παροχή επαρκών και αξιόπιστων δεδομένων,
έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο ταχύτατος εντοπισμός της πηγής αλλά και της έκτασης του
προβλήματος.
Εσωτερικές απαιτήσεις / οφέλη
Τα τελευταία χρόνια, η πρακτική στην Ελληνική Βιομηχανία έχει δείξει ότι οι
επιχειρήσεις

που

εγκαθιστούν

ένα

ολοκληρωμένο

Σύστημα

Ιχνηλασιμότητας

απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη, που σχετίζονται τόσο με την θεμελίωση σχέσεων
εμπιστοσύνης με τους πελάτες και προμηθευτές τους, όσο και με την βελτίωση της
αποδοτικότητας της παραγωγής και της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την λειτουργία ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο γενικές ομάδες (Mora ; Menozzi, 2008):
Οφέλη που σχετίζονται με την διαχείριση του ρίσκου
 Άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις κρίσεων με δραματική μείωση του χρόνου
εντοπισμού του προβλήματος.
 Τεκμηρίωση των θέσεων και ισχυρισμών της επιχείρησης για την ποιότητα και τις
ιδιότητες του προϊόντος.
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 Διασφάλιση της Ποιότητας των προϊόντων μέσα από την κάλυψη των απαιτήσεων των
Προτύπων Ποιότητας και την αξιόπιστη καταγραφή των ποιοτικών ελέγχων.
 Δυνατότητα άμεσης και στοχευμένης ανάκλησης σε περιπτώσεις κρίσεων.
 Αντιμετώπιση του προβλήματος των απομιμήσεων προϊόντων (counterfeiting) (U.S.
Food and Drug Administration).
Οφέλη που σχετίζονται με τη βελτίωση της αποδοτικότητας
 Αυτοματοποίηση της συλλογής δεδομένων, μείωση χειρόγραφων εντύπων και πρόληψη
λαθών από χειριστές.
 Μείωση του κόστους ανάκλησης λόγω της στοχευμένης απόσυρσης σε επίπεδο
παρτίδας.
 Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για το τρέχον απόθεμα Α’ υλών, ημιέτοιμων και
έτοιμων προϊόντων.
 Καλύτερη διαχείριση πόρων στον προγραμματισμό της παραγωγής.
 Υποστήριξη της ορθής λήψης αποφάσεων, μέσα από την πρόσβαση στα δεδομένα της
παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.
 Μείωση του χρόνου προετοιμασίας και εκτέλεσης φορτώσεων και δραματική μείωση
του κόστους που προκύπτει από λανθασμένες τοποθετήσεις και αναζητήσεις
εμπορευμάτων.
 Δραστική αύξηση της παραγωγικότητας λόγω του ότι παρέχεται η δυνατότητα για
άμεση αντίδραση σε απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες είναι πολύ συχνές σε μια
παραγωγική διαδικασία.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικές προδιαγραφές κωδικοποίησης
κατά την παραγωγική διαδικασία και την διακίνηση και αποθήκευση, όσον αφορά την
τοποθεσία της επισήμανσης, το περιεχόμενο της πληροφορίας, τον φορέα κωδικοποίησης,
τη μορφή της πληροφορίας, τη συνήθη μέθοδο κωδικοποίησης και την κατάλληλη
τεχνολογία για κάθε περίπτωση.
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Πίνακας 5.1: Προδιαγραφές Κωδικοποίησης
Κωδικοποίηση Τροφίμων

Παραγωγική
Διακίνηση /
Διαδικασία
Αποθήκευση
τεμάχια
κιβώτια, παλέτες
Τοποθεσία
ατομικές συσκευασίες
ημερομηνία λήξης, κωδικοί
αποστολέας / παραλήπτης,
παραγωγής,
ημερομηνία αποστολής,
επωνυμία κατασκευαστή,
Περιεχόμενο
ποσότητα, κωδικοί παραγωγής,
βάρος,
κτλ
ποσότητες, περιγραφή
περιεχομένου, κτλ
απευθείας πάνω στο προϊόν με ετικέτες, απευθείας πάνω στο
εκτόξευση μελάνης, ετικέτες, προϊόν με εκτόξευση μελάνης,
Φορέας
RFID tags
RFID tags
αναγνώσιμη από τον άνθρωπο,
αναγνώσιμη από τον άνθρωπο,
barcodes EAN 13, EAN 128,
Μορφή
barcodes EAN 128, 2-D, κτλ
2-D, κτλ
Κιβώτια: Χειροκίνητη
Μέθοδος
Αυτόματη
Παλέτες: Αυτόματη
εκτύπωση θερμικής
εκτόξευση μελάνης (Inkjet),
μεταφοράς,
εκτόξευση
μελάνης βαλβίδων
Τεχνολογία
Laser,
εκτύπωση θερμικής
και
εκτύπωσης
υψηλής ανάλυσης, Print &
μεταφοράς
Appply
Πηγή: http://www.iso.org/
5.4.3 Συμπεράσματα
Η υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας αποτελεί πλέον μια αναγκαιότητα για το
λιανικό εμπόριο, ιδιαίτερα για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Η παγκοσμιοποίηση
των αγορών και η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων
τροφίμων και ποτών έχουν αναδείξει την Ασφάλεια αυτών των προϊόντων ως ένα πολύ
κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ανάλογη σοβαρότητα. Με την
υιοθέτηση ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας, οι επιχειρήσεις αποκτούν ένα σημαντικό
εργαλείο για την διαχείριση του ρίσκου και τη θεμελίωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους
πελάτες και τους προμηθευτές τους.
Από την άλλη πλευρά, η εισαγωγή ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας μπορεί να
αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για την απόκτηση σημαντικών ανταγωνιστικών
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πλεονεκτημάτων που σχετίζονται τόσο με την βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών κάθε
επιχείρησης όσο και με την αύξηση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

Ευελιξία και επεκτασιμότητα
Η δυνατότητα για εκτύπωση ετικετών με διαφορετικές γραμματοσειρές σε διάφορα
σημεία της συσκευασίας πολλαπλών προϊόντων είναι κρίσιμη στην προσπάθεια των
επιχειρήσεων Λιανεμπορίου για διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Αυτό προϋποθέτει
τα εξής: γρήγορο υπολογισμό βάρους/τιμής, ευρεία γκάμα επιλογών ζυγών για
οποιαδήποτε απαίτηση σε μέγεθος και ακρίβεια καθώς και ευελιξία στις επιλογές
ρύθμισης.
Οι ανάγκες των σύγχρονων Βιομηχανιών απαιτούν συστήματα που καλύπτουν τις
σημερινές τους ανάγκες, προνοώντας τις μελλοντικές.
Η δυνατότητα αποσύνθεσης του συστήματος σε τμήματα (modularity) βοηθά τις
επιχειρήσεις να το προσαρμόσουν σε νέες γραμμές παραγωγής, διαφορετικές μεταφορικές
ταινίες, επιπλέον κεφαλές εκτύπωσης, κτλ.
Διασφάλιση Ιχνηλασιμότητας
Το ζήτημα της Ιχνηλασιμότητας δεν είναι καινούριο για τις επιχειρήσεις της
εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Τα σύγχρονα συστήματα σήμανσης επιτρέπουν τόσο
την εκτύπωση barcodes όσο και την online παρακολούθηση των προϊόντων διαθέτοντας
εσωτερική ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την τήρηση αρχείου ημερομηνιών
λήξης/συσκευασίας, ώρας, περιεχομένου, τιμής, βάρους, κωδικών LOT, κτλ.
Η δυνατότητα ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο ατομικής συσκευασίας επιτρέπει στις
Βιομηχανικές επιχειρήσεις την σύνδεση με συστήματα Ιχνηλασιμότητας όπως το Tracer
Factory, με σκοπό την συσχέτιση των κωδικών των προϊόντων με τους αντίστοιχους
κωδικούς των μονάδων μεταφοράς τους (κιβώτια, παλέτες) και τον έλεγχο της ορθότητας
του περιεχομένου. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως “Aggregation Management” και
αποτελεί κρίσιμη παράμετρο ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ιχνηλασιμότητας.
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5.5 Business Intelligence
Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα των σύγχρονων οργανισμών κατέστησε τις
επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου να αντιμετωπίζουν την ανάγκη να αναζητήσουν μέσα
που θα διευκόλυναν την αποτελεσματικότερη απόκτηση, επεξεργασία ενός τεράστιου
όγκου δεδομένων, τα οποία προέρχονται από διαφορετικές και διάσπαρτες πηγές. Η
επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή χρήσιμης
πληροφορίας για την αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα πολλά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών (MIS)
έχουν βοηθήσει και στηρίξει πολλές επιχειρήσεις στις εργασίες τους. Ωστόσο, πολλά
πληροφοριακά συστήματα σήμερα έχουν υποστεί σημαντική υποτίμηση. Μέχρι στιγμής,
αρκετά από τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών (π.χ. MIS, DSS, ES, EIS)
δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τον φορέων λήψης αποφάσεων, όπως:


στη λήψη αποφάσεων κάτω από την πίεση του χρόνου



στην παρακολούθηση του ανταγωνισμού



στην γνώση τέτοιας πληροφορίας για τις επιχειρήσεις τους που να
περιλαμβάνει διαφορετικές απόψεις και εναλλακτικές λύσεις



στη διεξαγωγή συνεχών αναλύσεων του μεγάλου όγκου δεδομένων και
στοιχείων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την
απόδοση της επιχείρησης

Για να είναι σε θέση να αντιδράσουν γρήγορα στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην
αγορά, οι επιχειρήσεις του κλάδου χρειάζονται συστήματα διαχείρισης πληροφοριών που
να εξάγουν διάφορες αναλύσεις για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον τους
(Power, 2001).
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Σχήμα 5.8: Η ανάπτυξη των Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών
Πηγή: Olszak & Ziemba, 2004
Τα Business Intelligence (BI) συστήματα παρέχουν μία πρόταση η οποία
αντιμετωπίζει τις ανάγκες των σύγχρονων καιρών. Συστήματα ενός BI προτύπου
συνδυάζουν στοιχεία από τα εσωτερικά συστήματα πληροφόρησης ενός οργανισμού και
ενσωματώνουν στοιχεία που προέρχονται από το συγκεκριμένο περιβάλλον, π.χ.
στατιστικά, βάσεις δεδομένων καθώς επίσης και διάφορα οικονομικά και επενδυτικά
στοιχεία. Τα συστήματα αυτά προορίζονται να παρέχουν επαρκείς και αξιόπιστες
ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης.
Δεδομένου της εμφάνισης των πρώτων ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα εν λόγω
συστήματα BI συμβάλουν στην βελτίωση και διαφάνεια της ροής της πληροφορίας στην
επιχείρηση καθώς επίσης και στην καλύτερη διαχείριση της γνώσης. Καθιστούν δυνατό
έναν οργανισμό έτσι ώστε (Kalakota, & Robinson, 1999 ; Liautaud, & Hammond, 2002 ;
Moss, & Alert, 2003):


να ακολουθήσει κερδοφόρα πορεία στα πωλούμενα προϊόντα του



να αναλύει καλύτερα τις δαπάνες του



να παρακολουθεί καλύτερα το εταιρικό του περιβάλλον



και τέλος να ανακαλύπτει και να προλαμβάνει τυχόν ανωμαλίες ή σφάλματα
σε διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες

Τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλές συζητήσεις για θέματα που ασχολούνται με το
Business Intelligence, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών τύπου OLAP, εξόρυξης δεδομένων
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ή αποθήκευσης δεδομένων. Ωστόσο, μικρή προσοχή έχει δοθεί μέχρι σήμερα στα
ερωτήματα της δημιουργίας και εφαρμογής BI συστημάτων σε οργανισμούς. Τέτοια
ερωτήματα σπάνια αναλύονται στις κατηγορίες των λύσεων που θα διευκολύνουν την
αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και δη στρατηγικών. Δεν υπάρχουν σαφείς
κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να δημιουργηθούν συστήματα που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν

ως

αυθεντικά παραδείγματα

μιας αρμονικής

συμβίωσης

των

Τεχνολογιών Πληροφορικής και της διαχείρισης των διαδικασιών.

5.5.1 Στόχοι των BI συστημάτων σε επιχειρήσεις του κλάδου
Τα BI συστήματα μπορούν να αναλυθούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και οι οργανισμοί, θα πρέπει κατά κύριο λόγο να
συσχετιστούν με συστήματα BI ακολουθώντας συγκεκριμένες μεθοδολογίες που θα
ασχολούνται με την ενημέρωση και τη γνώση, την ανοιχτή επικοινωνία, τον διαμοιρασμό
της γνώσης, μαζί με την καθολική και αναλυτική προσέγγιση των επιχειρηματικών
διαδικασιών στους οργανισμούς. Τα συστήματα αυτά υποτίθεται ότι δίνουν υπεύθυνες
λύσεις για την μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορία και γνώση, τη δημιουργία
περιβάλλοντος για την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και στρατηγικών σκέψεων
(Βλ. Σχήμα 5.9). Η αξία των BI συστημάτων για τις επιχειρήσεις εκφράζεται κυρίως από
το γεγονός ότι τα εν λόγω συστήματα κάνουν πιο εμφανείς, και επομένως αξιοποιήσιμες,
κάποιες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμεύσουν σαν βάση για τη διεξαγωγή
θεμελιωδών αλλαγών σε μία συγκεκριμένη επιχείρηση, όπως για παράδειγμα τη σύναψη
νέων συνεργασιών, την απόκτηση νέων πελατών και τη δημιουργία νέων αγορών
(Chaudhary, 2004 ; Olszak, & Ziemba, 2004 ; Reinschmidt, & Francoise, 2000).

Σχήμα 5.9: Ο ρόλος των BI συστημάτων στη λήψη αποφάσεων
Πηγή: Olszak & Ziemba, 2004
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Τα BI συστήματα διαφέρουν από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης MIS (π.χ.
DSS, EIS και ES), αρχικά, στο ευρύτερο θεματικό φάσμα τους, την πολυπαραγοντική
ανάλυση, τα ημιδομημένα δεδομένα που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και την
παρουσίαση πολυδιάστατων δεδομένων (Gray, 2003).
Υποτίθεται ότι τα BI συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων σε
όλα τα επίπεδα της διοίκησης (Olszak & Ziemba, 2003). Σε στρατηγικό επίπεδο τα BI
συστήματα μπορούν να καθορίσουν τους στόχους με ακρίβεια και να οδηγήσουν στην
υλοποίηση αυτών των στόχων. Επιτρέπουν την εξαγωγή διάφορων συγκριτικών μελετών,
π.χ. σχετικά με κάποια ιστορικά αποτελέσματα, την αποδοτικότητα συγκεκριμένων
προσφορών, την αποδοτικότητα των καναλιών διανομής, και παράλληλα την ανάπτυξη
προσομοιώσεων, πρόβλεψης μελλοντικών αποτελεσμάτων, έχοντας σταθερές κάποιες
παραδοχές.
Στο τακτικό επίπεδο τα BI συστήματα μπορούν να παρέχουν κάποια βάση για τη
λήψη αποφάσεων στα τμήματα μάρκετινγκ, πωλήσεων, χρηματοοικονομικών, διαχείρισης
κεφαλαίων κ.τ.λ. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την βελτιστοποίηση μελλοντικών
ενεργειών, για την τροποποίηση των οργανισμών, για μελλοντικές οικονομικές ή
τεχνολογικές πτυχές της απόδοσης της εταιρείας, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις
να συνειδητοποιήσουν τους στρατηγικούς τους στόχους πιο αποτελεσματικά.
Αναφορικά με το επιχειρησιακό επίπεδο, τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται για
την εκτέλεση ad hoc αναλύσεων και την απόδοση απαντήσεων σε ζητήματα που έχουν να
κάνουν με τις λειτουργίες του κάθε τμήματος της επιχείρησης, την ενημερωμένη
χρηματοοικονομική επάρκεια, τις πωλήσεις, τις συνεργασίες με προμηθευτές, πελάτες
κ.τ.λ.
Η παρατήρηση διαφορετικών περιπτώσεων BI συστημάτων μάς επιτρέπει να
συμπεράνουμε ότι τα εν λόγω συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν την ανάλυση
δεδομένων, τη λήψη αποφάσεων σε διάφορους τομείς για τη βελτίωση της απόδοσης της
επιχείρησης, ιδιαίτερα στους παρακάτω (Olszak & Ziemba, 2003):


στις χρηματοοικονομικές αναλύσεις που αφορούν την επανεξέταση των
δαπανών και των εσόδων, τον υπολογισμό και τη συγκριτική ανάλυση των
εταιρικών δηλώσεων εισοδήματος, την ανάλυση του ισολογισμού, την
ανάλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών και την αποδοτικότητα τους
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στις αναλύσεις μάρκετινγκ που περιλαμβάνουν έσοδα από πωλήσεις,
αποδόσεις, περιθώρια κέρδους, την επιτυχία των στόχων, την σωστή εκτέλεση
των παραγγελιών, τις ενέργειες που γίνονται από τους ανταγωνιστές καθώς
επίσης και το χρηματιστήριο τιμών



στην ανάλυση πελάτη που αφορά το χρόνο επαφής με τον πελάτη, την
αποδοτικότητά του, τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς και της αντίδρασης
των πελατών, καθώς επίσης και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την
ικανοποίηση του πελάτη

5.6 Συνδυάζοντας την τεχνολογία RFID με τα συστήματα BI (Business
Intelligence) με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες έρευνες που προσπαθούν να εξηγήσουν τη
δυνατότητα διαμοιρασμού των δεδομένων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας όσον
αφορά τα δεδομένα γενικά όσο και τα δεδομένα που προέρχονται από RFID τεχνολογία
συγκεκριμένα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αντίκτυπος της επιχείρησης στην επίτευξη
της διαφάνειας της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί κάλλιστα να ξεπεράσει αυτόν της
απόκτησης άμεσου λειτουργικού οφέλους.
Η βιβλιογραφία επίσης παρέχει ορισμένες μελέτες πιλοτικής εφαρμογής των RFID:
οι Loebbecke και Huyskens μελέτησαν ένα project με RFID στο λιανεμπόριο ρούχων και
ενδυμάτων. Οι Holmqyist και Stefansson εξέτασαν εφαρμογές αποθήκευσης σε μια
εφοδιαστική αλυσίδα αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο Dighero και άλλοι περιγράφουν ένα κατά
βάση RFID σύστημα που υλοποιήθηκε για να ενισχύσει τη συλλογή και το διαμοιρασμό
δεδομένων ανάμεσα σε ένα κατασκευαστή IC και έναν OEM (Original Equipment
Manufacturer).Ο Wamba και άλλοι αξιολόγησαν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να
συλλέγουν και μοιράζονται RFID δεδομένα στην περίπτωση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας
με ποτά.
Οι περιπτώσεις αυτές αποδεικνύουν τη σκοπιμότητα εφαρμογής των νέων αυτών
τεχνολογιών, υπογραμμίζουν τη δυναμική που αναπτύσσει ο επιχειρηματικός κόσμος και
αποκαλύπτουν τις προκλήσεις της εφαρμογής τους.
Ο συνδυασμός των RFID και BI συστημάτων έχει μελετηθεί από τον Gonzales και
άλλους, οι οποίοι συζητούν τις συνέπειες της αποθήκευσης RFID δεδομένων από
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συναλλαγές σε αποθήκες δεδομένων, καθώς επίσης και τη διαχείριση του μεγάλου όγκου
πληροφοριών που προκύπτουν από αυτά τα δεδομένα.
Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα περιθώριο για περεταίρω έρευνα σχετικά με
τον τρόπο που μπορεί να συνδεθεί η συλλογή RFID δεδομένων, με την ανάλυση των BI
δεδομένων και την επιχειρηματική αξία.

Σχήμα 5.10: Σενάριο αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δεδομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πηγή: Baars ; Kemper ; Lasi ; Siegel, 2008

5.7 Ηλεκτρονικό Λιανεμπόριο
Το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο, που περιλαμβάνει την πώληση αγαθών και την παροχή
υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, είναι γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία και σαν e-tailing,
e-retailing και e-commerce σε αγορές Επιχείρησης Προς Καταναλωτή (B2C). Η εμφάνιση
αυτής της ηλεκτρονικής αγοράς στον κλάδο του λιανεμπορίου ήταν ραγδαία. Ο
Παγκόσμιος Ιστός προσφέρεται για πάρα πολλές ευκαιρίες τόσο για τους εμπόρους όσο
και για τους καταναλωτές. Για τους καταναλωτές, το διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει
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πρόσβαση σε μία μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών με χαμηλό κόστος (Bakos,
1997), πολυπληθείς πληροφορίες, βοήθεια για σύγκριση προϊόντων από το σπίτι,
εμπλουτισμένη διαδραστικότητα (Cross & Smith, 1995) καθώς επίσης και τη δυνατότητα
για δημιουργία εικονικών κοινοτήτων που θα απαρτίζονται από χρήστες με κοινά
ενδιαφέροντα ή αγοραστικές συνήθειες (Armstrong & Hagel, 1996). Από την άλλη πλευρά
οι έμποροι μπορούν να επωφεληθούν ελαχιστοποιώντας σημαντικά τις δαπάνες για πάγιο
εξοπλισμό (κτίρια, αποθήκες κ.τ.λ.), (Schlauch & Laposa, 2001), έρχονται σε επαφή με νέα
μοντέλα στο λιανεμπόριο, αυξάνουν τις πωλήσεις τους και ενδυναμώνουν τις σχέσεις τους
με τους καταναλωτές.
Κατά τη διάρκεια των περασμένων χρόνων, αρκετές επιχειρήσεις ξεκίνησαν την
προσπάθειά τους στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο επιδιώκοντας νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες. Ωστόσο, η ανάπτυξη της αγοράς δεν ήταν τόσο γρήγορη και επιτυχημένη όπως
αναμενόταν. Προβλήματα, όπως η ελάχιστη ή και η μηδαμινή ορισμένες φορές
κερδοφορία ανάγκασε πολλούς ιδιοκτήτες τέτοιων ηλεκτρονικών επιχειρήσεων να
οδηγηθούν στο κλείσιμό τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι pets.com,
living.com, furniture.com και valucamerica.com. Δυστυχώς αυτές δεν ήταν και οι
μοναδικές περιπτώσεις αποτυχίας.
Ερευνητές έχουν μελετήσει ποικίλες πτυχές της διαδραστικότητας B2C επιχειρήσεων
έτσι ώστε να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν την σημαντικότητα και τα οφέλη
που προκύπτουν από το e-tailing. Για να κατανοηθούν οι online καταναλωτές, οι
Wolfinbarger and Gilly (2001) εξέτασαν τα κίνητρα των καταναλωτών για online αγορές,
και ο Bellman (1999) καθόρισε τα χαρακτηριστικά που προϊδεάζουν για μια online
αγοραστική συμπεριφορά. Για να κατανοηθούν επιχειρηματικές τεχνικές, έχουν μελετηθεί
στρατηγικές βασισμένες στο δίκτυο (Web) (Graham 2000, Griffith & Krampf 1998), έχουν
γίνει μελέτες για το διαδραστικό μάρκετινγκ όσον αφορά τις τεχνικές μάρκετινγκ και το
μάρκετινγκ βάσεων (Jackson & Wang, 1995). Αναλύεται το μέλλον της εικονικής αγοράς
(Burke 1997, Pellet 1996), νέα επιχειρηματικά μοντέλα επανεξετάζονται (Werbach 2000,
Gulati & Garino 2000) και δίνεται έμφαση σε πληροφοριακά συστήματα βασισμένα στο
Web (WIS) που διευκολύνουν τις online επιχειρήσεις (Isakowitz 1998, Wang & Head
2001).
Πριν ξεκινήσουμε την μελέτη των ευρημάτων για να αποκτήσει μία επιχείρηση
στρατηγικό πλεονέκτημα, χρειάζεται πρώτα οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν τις επιδράσεις
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του δικτύου (Web) στο λιανικό εμπόριο. Για να γίνουν πιο κατανοητές οι ευκαιρίες και οι
απειλές που εμφανίζονται στον κλάδο του λιανεμπορίου, παρακάτω παρουσιάζεται ένα
σχήμα το οποίο απεικονίζει το πλαίσιο στο οποίο κινείται μια επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στο λιανεμπόριο με τη βοήθεια του Web. Το πλαίσιο αυτό δείχνει τα
Web χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αγορά του λιανεμπορίου, τις επιπτώσεις της
αγοράς από το ξεκίνημα του Web και τις υπεύθυνες στρατηγικές που πρέπει να
ακολουθήσει η επιχείρηση.

Σχήμα 5.11: Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Αγοράς
Πηγή: Wang & Head, 2002

5.7.1 Χαρακτηριστικά του Web για Εφαρμογές στο Λιανικό Εμπόριο
Το Web είναι ευρέως διαδεδομένο για την δυνατότητα πρόσβασης που έχουν οι
πάντες σε αυτό, για την ανωνυμία και την ανεπισημότητα που προσφέρει αλλά και για την
διαδραστικότητα (Berthon, 1996). Ερευνητές έχουν μελετήσει τα χαρακτηριστικά του Web
από διάφορες οπτικές γωνίες. Ο Deighton (1997) εστίασε στην διευθυνσιοδότηση και στην
ανταπόκριση του Web για ψηφιακή δικτυακή επικοινωνία. Οι Hoffman και Novak (1996)
επανεξέτασαν κάποια αντικειμενικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας των μέσων και
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ανέπτυξαν ένα «μεσικό» τυπολόγιο κατά μήκος δύο διαστάσεων: από διαπροσωπικό σε
προσωπικό και από στατικό σε δυναμικό. Τα χαρακτηριστικά αυτά εστιάζουν περισσότερο
σε εκείνες τις πτυχές που έχουν την μεγαλύτερη δυνατότητα να επηρεάσουν την αγορά του
λιανικού εμπορίου.
Συγκρινόμενη με την παραδοσιακή αγορά, η Web αγορά διαφέρει σε τρείς κύριες
διαστάσεις: α) στις τεχνολογικές υποδομές, β) στην καναλική ενσωμάτωση και γ) στην
ένταση της πληροφορίας. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει αυτές τις διαφορές.

Πίνακας 5.2: Σύγκριση Ηλεκτρονικής και Παραδοσιακής Αγοράς

Πηγή: Wang & Head, 2002

5.7.2 Τεχνολογικές υποδομές
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν συμβάλλει δραματικά και αποτελούν πολύ
σημαντικά εργαλεία στις συμβατικές αγορές. Για παράδειγμα, η τηλεόραση και το
ραδιόφωνο έχουν διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία, μονόπλευρα κυρίως.
Πολλά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν
συναλλαγές, να συλλεχθούν και να αναλυθούν δεδομένα. Εργαλεία τα οποία βασίζονται
στην τεχνολογία έχουν βοηθήσει τους ανθρώπους τής αγοράς να αναπτύξουν τις
στρατηγικές τους περισσότερο αποδοτικά και αποτελεσματικά στην παραδοσιακή αγορά.
Η αγορά που είναι βασισμένη στο δίκτυο (Web) χρησιμεύει σαν μία πλατφόρμα για
προχωρημένη τεχνολογία και εφαρμογές. Εκείνοι οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στην
τεχνολογία Web και σε διάφορες άλλες εμπορικές εφαρμογές μπορούν να κερδίσουν
ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Το δίκτυο (Web) ανοίγει νέους ορίζοντες για το λιανικό εμπόριο. Οι καταναλωτές
μπορούν να επισκεφτούν εικονικά καταστήματα, να αναζητήσουν τις καλύτερες
προσφορές και να παραγγείλουν όπως σε ένα κανονικό κατάστημα. Η Web τεχνολογία
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προσφέρει δυνατότητες και χαρακτηριστικά της αγοράς ανέξοδα, όπως διαθεσιμότητα επί
24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα, εκμηδενίζει τα φυσικά σύνορα, διαδραστική
αμφίδρομη επικοινωνία, παραμετροποίηση, αυτοματοποίηση, ευρετηριακή διευκόλυνση
και πληροφορίες οι οποίες είναι ορατές και αξιοποιήσιμες από όλους. Αυτά τα
χαρακτηριστικά βοηθούν στο να προσελκύσουν πελάτες και να τονωθεί έτσι η ανάπτυξη
της αγοράς. Η Web τεχνολογία επηρεάζει την αγορά, μέσω της ικανοποίησης των
πελατών, τη σχεδίαση του προϊόντος καθώς και κάποιων διαδικασιών απόφασης. Όλα αυτά
δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους της αγοράς να αποκτούν με αποτελεσματικότερο
τρόπο όλο και περισσότερο αγοραστικό κοινό. Το Web στοχεύει επίσης ευκολότερα σε μία
ομάδα καταναλωτών, η οποία στην περίπτωση της παραδοσιακής αγοράς θα ήταν δύσκολο
να προσεγγιστεί λόγω υψηλού κόστους. Μέσω του Web, οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση
σε περισσότερες πληροφορίες, είτε από τους ιστοτόπους των εταιριών, είτε μέσω άλλων
συμβουλευτικών ιστοσελίδων, είτε ακόμη και από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπου
πολλοί άνθρωποι μοιράζονται αγοραστικές πληροφορίες και εμπειρίες.
Σε μία ηλεκτρονική αγορά όπως το Web, οι προχωρημένες τεχνολογίες, όπως τα
πολυμέσα, η εικονική πραγματικότητα, και οι πράκτορες λογισμικού, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν όχι μόνο σαν υποστηρικτικά εργαλεία, αλλά μπορούν να γίνουν και το
θεμέλιο για την περεταίρω ανάπτυξη της αγοράς. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί να
αλλάξει μακροπρόθεσμα ακόμα και τη δομή της αγοράς, να διευρύνει τη γκάμα των
προϊόντων ή των υπηρεσιών που μπορούν να εμπορεύονται ηλεκτρονικά, να επηρεάσει την
συμπεριφορά των καταναλωτών και να υπαγορεύσει αποδοτικές στρατηγικές μάρκετινγκ.
Το εμπόριο όμως ηλεκτρονικά έχει και μειονεκτήματα όπως, η ανικανότητα για άμεσο
merchandising, ζητήματα απορρήτου και ασφάλειας τα οποία μπορούν να αμβλυνθούν από
την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, το σχεδιασμό νέων εφαρμογών και την υιοθέτηση νέων
ανεπτυγμένων διαδικασιών και διεργασιών. Για παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας που
ασχολείται με το εμπόριο ρούχων, μπορεί να παράσχει ένα προσωποποιημένο εικονικό
μοντέλο το οποίο να μπορεί να δοκιμάζει τα ρούχα προς βοήθεια του καταναλωτή, καθώς
επίσης και να παράσχει πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου και της ακεραιότητας των
συναλλαγών έτσι ώστε να εξαλείψει τις οποίες αμφιβολίες και δισταγμούς του υποψήφιου
αγοραστή. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να επιφέρει στον
έμπορο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η
έγκαιρη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για
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την επιχείρηση, όπως η εδραίωση ενός σταθερού και αναγνωρίσιμου ονόματος για την
εταιρεία (brand name). Για παράδειγμα, η Amazon ήταν η πρώτη εταιρεία που είχε
αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου.
Υιοθετώντας αυτή την τεχνολογία, η Amazon ήταν σε θέση να διαθέτει περισσότερους από
δέκα εκατομμύρια τίτλους βιβλίων στον ανοιξιάτικο κατάλογο του 2000. Έδινε τη
δυνατότητα στους καταναλωτές να βρούνε όποιο βιβλίο θέλανε μέσω μηχανών
αναζήτησης, εφάρμοζε το ιογενές μάρκετινγκ και έδινε τη δυνατότητα στους επισκέπτες
της ιστοσελίδας να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε
ειδικές «κοινωνίες». Όπως η Amazon έτσι και η Yahoo! κατόρθωσαν να εδραιωθούν σαν
brand names μεταξύ άλλων και χάρη στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

5.7.3 Καναλική ολοκλήρωση
Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον Web μπορεί να επηρεάσει την αγορά με πολλούς και
διάφορους τρόπους. Πολλά επιχειρηματικά μοντέλα, παρόμοια με αυτά της τηλεόρασης
και των καταλόγων αγοράς, μπορούν να εφαρμοστούν και ηλεκτρονικά. Διαφορετικές
επιχειρηματικές λειτουργίες και εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι παραγγελίες
των καταναλωτών μπορούν απ’ ευθείας να δρομολογηθούν και να εκτελεστούν από τους
προμηθευτές. Αναπτύσσονται κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα στον καταναλωτή και στον
προμηθευτή με πληροφορίες τις οποίες μπορούν να μοιράζονται και οι δύο. Οι
καταναλωτές βρίσκονται ένα «κλικ» μακριά μόνο, από το να συγκρίνουν εύκολα διάφορες
προσφορές. Το Web είναι ταυτόχρονα ένα μέσο επικοινωνίας αλλά και ένα κανάλι
διανομής και συναλλαγών, που είναι κάπως διαφορετικό από τις παραδοσιακές αγορές.
Πολλοί ερευνητές έχουν αναγνωρίσει σαν βασικό χαρακτηριστικό του Web ότι
θεωρείται ένα μέσο επικοινωνίας (Pellet 1996; Griffith and Krampf 1998). Συγκρινόμενη
με τα παραδοσιακά μέσα, όπως η τηλεόραση, όπου η πληροφορία έχει κατεύθυνση από
τους εμπόρους προς τους καταναλωτές, το Web είναι ένα μέσο «έλξης» της πληροφορίας
όπου οι καταναλωτές ερευνούν για την όποια πληροφορία θέλουν να αντλήσουν. Το Web
μπορεί να ενδυναμώσει το «μικρό-τμηματικό» μάρκετινγκ, ακόμα και το «ένας με ένα»
μάρκετινγκ, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας όπως το τηλέφωνο, το
ραδιόφωνο και η εφημερίδα. Το Web σαν μέσο επικοινωνίας μπορεί να είναι απλό
(μονόπλευρο), ή περισσότερο πολύπλοκο (αμφίδρομο ή πολύπλευρο). Η επικοινωνία
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μπορεί επίσης να είναι ένα προς ένα, ένα προς πολλά, πολλά προς ένα και πολλά προς
πολλά με τις ίδιες ή διαφορετικές χρονικές διαστάσεις.
Το Web μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και σαν κανάλι διανομής και συναλλαγών.
Θεωρείται κανάλι διανομής μόνο για ψηφιακά αντικείμενα, αφού τα φυσικά εμπορεύματα
δεν είναι δυνατό να παραληφθούν «online». Οι λειτουργίες της διανομής και των
συναλλαγών συχνά διαφέρουν (Peterson, 1997), στο γεγονός ότι το κανάλι διανομής
χρησιμοποιείται για λειτουργίες των logistics ενώ το κανάλι των συναλλαγών
χρησιμοποιείται για τις πωλήσεις. Ένας τέτοιος διαχωρισμός συχνά βοηθά στο να εξηγήσει
κάποια επιχειρηματικά μοντέλα στην συμβατική αγορά, όπως οι μεσίτες, όπου στους
μεσίτες ποτέ δεν τους ανήκει φυσικά ο τίτλος του προϊόντος που εμπορεύονται. Σύμφωνα
με τον Walters (1977), τα κανάλια διανομής αφορούν δύο θέματα: την «ονομαστική»
κίνηση (τίτλος) και την «φυσική» κίνηση. Σύμφωνα με αυτή την αρχή του Walters το
κανάλι διανομής αφορά τόσο θέματα διανομής όσο και συναλλαγών. Όταν ένας
καταναλωτής ολοκληρώσει την παραγγελία του και πληρώσει το προϊόν το οποίο αγόρασε
μέσω ενός site στο διαδίκτυο, τότε έχει ολοκληρωθεί η «ονομαστική» κίνηση. Η «φυσική»
κίνηση είναι η διαδικασία διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών στον υποψήφιο αγοραστή,
που μπορεί να συμβεί ή όχι μέσω του Web, εξαρτώμενη πάντα από τη φύση του προϊόντος.
Στην ηλεκτρονική αγορά, όλο και περισσότερες υπηρεσίες και προμηθευτές ψηφιακών
προϊόντων/πληροφοριών χρησιμοποιούν το Web σαν ένα ολοκληρωμένο κανάλι διανομής.
Στην περίπτωση των φυσικών αγαθών, στο δίκτυο (Web) ολοκληρώνεται ένα μεγάλο
μέρος της συναλλαγής το οποίο είναι η «ονομαστική» κίνηση. Επίσης, από την σκοπιά του
καταναλωτή, τα κανάλια διανομής και συναλλαγών τείνουν να συγκλίνουν.
Η ηλεκτρονική αγορά είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ενός μέσου επικοινωνίας και
ενός καναλιού διανομής/συναλλαγών. Αυτός ο συνδυασμός κάνει το Web ένα
ολοκληρωμένο διαδραστικό περιβάλλον, όπου τόσο η επικοινωνία των καταναλωτών όσο
και η αγοραστική τους συμπεριφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τις ίδιες
υποδομές. Αυτό διαφέρει από την τηλεόραση και τους διάφορους καταλόγους, που δρουν
περισσότερο σαν κανάλια επικοινωνίας παρά σαν περιβάλλον αγοράς. Αυτή η
αλληλεπίδραση περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών (επικοινωνία) πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά την αγοραστική συμπεριφορά (διανομή). Καθ’ όλη τη διάρκεια λήψης
της απόφασης, οι κατασκευαστές/προμηθευτές μπορούν να αλληλεπιδρούν απευθείας με
τους καταναλωτές και να εφαρμόζουν προχωρημένες τεχνικές μάρκετινγκ. Για
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παράδειγμα, το σενάριο «κατόπιν παραγγελίας» που εφαρμοζόταν για ειδικές συναλλαγές
προϊόντων στην παραδοσιακή business-to business (B2B) αγορά, μπορεί να εφαρμοστεί
πλέον μέσω μαζικής παραμετροποίησης στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο.

5.7.4 Εμπορικές Επιχειρήσεις
Μολονότι κανείς θα περίμενε το αντίθετο, το η-επιχειρείν παρουσιάζει μικρή διάδοση στον
τομέα του λιανεμπορίου - βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο των υπόλοιπων εννέα τομέων.
Βασική αιτία αποτελεί η επιφυλακτικότητα των ΜΜΕ που κυριαρχούν πλέον στον τομέα.
Αποτέλεσμα είναι οι παραδοσιακές μικρές επιχειρήσεις να δέχονται πολύ έντονο
ανταγωνισμό από μεγάλες αλυσίδες και να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης στην
ολοένα ανταγωνιστικότερη αγορά. Επίσης, οι ΜΜΕ του τομέα, καθώς δεν έχουν
υιοθετήσει το η-επιχειρείν, δυσκολεύονται να μειώσουν τα κόστη τους και να
οικοδομήσουν νέες συνεργασίες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις χώρες του
Νότου.
Ευκαιρίες για τον τομέα
Μείωση κόστους: Η χρήση του η-επιχειρείν μπορεί να μειώσει τα κόστη των εμπορικών
συναλλαγών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τις ΜΜΕ του χώρου οι οποίες διεξάγουν
μεγάλο αριθμό συναλλαγών και κάθε μείωση κόστους μπορεί να τους επιτρέψει να
επιβιώσουν οικονομικά. Οι ηλεκτρονικές προμήθειες και η συμμετοχή σε ομάδες ΜΜΕ
που πραγματοποιούν από κοινού αγορές μπορεί να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας.
Κέρδη στην παραγωγικότητα: Το η-επιχειρείν μειώνει τα προϊόντα που χρειάζονται
αποθήκευση, αυξάνει την ταχύτητα στην εξυπηρέτηση πελατών ενώ βελτιώνει σημαντικά
την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας συνολικά.
Online πωλήσεις και ανάπτυξη πολλαπλών καναλιών πωλήσεων: Υπάρχουν σημαντικές
προοπτικές στον τομέα των on line αγορών. Οι επιχειρήσεις του χώρου μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο ως ένα νέο -σχετικά φθηνό- κανάλι πωλήσεων, το οποίο θα
συμπληρώσει και θα ενισχύσει τα παραδοσιακά.

5.7.5 Επιχειρηματικές υπηρεσίες
Άλλος ένας τομέας όπου κυριαρχούν απόλυτα οι ΜΜΕ και όπου η επαρκής
ανάπτυξη και η κατάλληλη διαχείριση εργαλείων η-επιχειρείν και υποδομής πληροφορικής
γενικότερα αποτελούν τους πλέον κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχή πορεία των
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επιχειρήσεων. Η χρήση του Internet για παράδειγμα, προκειμένου η επιχείρηση να έχει
πρόσβαση σε διεθνείς αγορές εργασίας, οι πλατφόρμες συνεργασίας για την ανταλλαγή
εγγράφων και πληροφοριών, ως βάση για τη διαχείριση έργων χρησιμοποιώντας εργαλεία
πληροφορικής, η ενσωμάτωση του συστήματος παραγγελιών με αυτά των πελατών,
αποτελούν πλέον βασικές απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Θετικό είναι το γεγονός ότι σε αυτό τον τομέα οι ΜΜΕ, αναγνωρίζοντας τα
πλεονεκτήματα του η-επιχειρείν και των νέων τεχνολογιών, γενικότερα τα έχουν
υιοθετήσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Πάνω από το 90% των εργαζομένων
απασχολείται σε επιχειρήσεις με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι εταιρίες παροχής
επιχειρηματικών υπηρεσιών χρησιμοποιούν το Internet (κυρίως ως μέσο ανταλλαγής
πληροφοριών και δεδομένων) σε μεγαλύτερο βαθμό από τις επιχειρήσεις των υπόλοιπων
τομέων, ενώ και οι ευρυζωνικές συνδέσεις είναι αρκετά διαδεδομένες. Επίσης, σημαντικό
είναι το γεγονός ότι 20% των επιχειρήσεων του τομέα παρέχει στους εργαζομένους εξ’
αποστάσεως πρόσβαση στα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα.
Ευκαιρίες για τον τομέα
Ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία: Για τις επιχειρήσεις του τομέα των
επιχειρηματικών υπηρεσιών, η εύκολη και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο. Καθώς οι επιχειρήσεις του χώρου πρωτίστως διαχειρίζονται πληροφορία
και γνώση, η άμεση πρόσβαση σε αυτήν που παρέχει το Διαδίκτυο επιταχύνει σημαντικά
τη δουλειά τους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πλεονέκτημα που προσφέρει το Internet στις
πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν τα μέσα ή τους πόρους για πρόσβαση
στην πληροφορία που έχουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Συνεργασία ανάμεσα στους εργαζομένους: Η χρήση online τεχνολογιών για να
διευκολυνθεί η συνεργασία ανάμεσα στους εργαζομένους της επιχείρησης είναι άλλος ένα
κρίσιμος παράγοντας για τις επιχειρήσεις του τομέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας του e-Business Watch, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της υιοθέτησης
του η-επιχειρείν είναι η βελτίωση των εσωτερικών εταιρικών διαδικασιών.

5.7.6 Επιχειρηματικές ευκαιρίες
Οι online πωλήσεις έχουν αποδειχθεί ευεργετικές, κυρίως στον αριθμό των πελατών
(όπως δηλώνει το 64,4% των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο).
Επιπλέον, θετική εκτιμάται επίσης η επίδραση του η-επιχειρείν στην ποιότητα των
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παρεχόμενων υπηρεσιών (58,1%) καθώς και στην αποτελεσματικότητα των ενδοεταιρικών
διαδικασιών (57,4%) .
(http://ec.europa.eu/enterprise/archives/e-business watch/statistics/data.htm)
Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που αφορούν στη διαφοροποίηση (της αγοράς και
των προϊόντων) είναι ζωτικής σημασίας. Το η-επιχειρείν αποτελεί σημαντικό εργαλείο
στον ανταγωνιστικό "οπλισμό" των επιχειρήσεων, με δικτυακούς τόπους που παρέχουν
πληροφόρηση προς όλες τις κατευθύνσεις (πελάτες, προμηθευτές). Εκτιμάται ότι οι
εφαρμογές του μέλλοντος θα επιβοηθούν την πιστοποίηση της ασφάλειας των προϊόντων
στους τελικούς καταναλωτές, αυτοματοποιώντας παράλληλα τις κάθετες διαδικασίες σε
όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακόμα και σήμερα όμως, οι νέες τεχνολογίες
και το η-επιχειρείν μπορούν να μειώσουν τα κόστη των επαναλαμβανόμενων εμπορικών
δραστηριοτήτων, τυποποιώντας και επιταχύνοντας τον τρόπο διεξαγωγής τους.
Οι λύσεις η-επιχειρείν (νέες τεχνολογίες και λογισμικό) εστιάζουν κυρίως στη
διασύνδεση των εταιριών και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως η λογιστική, η
διοίκηση και ο έλεγχος του στοκ. Μεγάλες εταιρίες λογισμικού έχουν ήδη αναπτύξει
ευέλικτα συστήματα ERP. Τις λύσεις αυτές αξιοποιούν όμως κυρίως οι μεγάλοι
οργανισμοί.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πολλοί δικτυακοί τόποι (στις περισσότερες
περιπτώσεις εταιριών χωρίς "φυσική" παρουσία) έκλεισαν μεταξύ του 1999 και του 2002 ή
έπαψαν να πραγματοποιούν online πωλήσεις. Οι dot-com του τομέα απέτυχαν να πείσουν
αρκετούς πελάτες να αγοράσουν online από αποκλειστικά "ψηφιακές" φίρμες, που δεν
είχαν αντίστοιχη φυσική υποδομή και παρουσία με παραδοσιακά καταστήματα.
Το τρέχον περιβάλλον της αγοράς "καταδικάζει" τις ΜΜΕ και επιτρέπει σε λίγους
ευέλικτους προμηθευτές να ελέγχουν τον κύκλο ζωής του προϊόντος, να το υποστηρίζουν
με σύγχρονες μεθόδους διανομής, και να αποκτούν τις πρώτες ύλες από μια σειρά διεθνών
προμηθευτών, ασκώντας έτσι αυξημένη πίεση στους τοπικούς παραγωγούς. Ο
εντεινόμενος ανταγωνισμός οδηγεί τις λιγότερο ανεπτυγμένες τεχνολογικά -στις
περισσότερες περιπτώσεις μικρομεσαίες- επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση, με μια τάση να
τεθούν οι τελευταίες εγκλωβισμένες σε τεχνολογικό αποκλεισμό.
Η καταναλωτική ζήτηση έχει καθορίσει ότι κυρίαρχη δύναμη στις δραστηριότητες
του λιανεμπορίου είναι οι αγορές ειδών πρώτης ανάγκης και όχι των προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας. Η περιορισμένη έμφαση στις "αγορές από παρόρμηση" και η
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έλλειψη των κατάλληλων προωθητικών ενεργειών marketing εμπόδισαν την ανάπτυξη έξω
από τη σφαίρα των ηλεκτρονικών super market.

5.7.7 Ενισχυτικοί παράγοντες
Ο ανταγωνισμός στον κλάδο του λιανικού εμπορίου πιθανότατα θα εξακολουθεί να
αυξάνεται στα επόμενα χρόνια - κυρίως λόγω της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς
και του δικτύου διανομής. Αυτό θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην υποστήριξη και
ενίσχυση των προϊόντων τους μέσω επενδύσεων σε δραστηριότητες η-επιχειρείν.
Η εμφάνιση ομίλων μέσω συμφωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπει με αύξουσα
πρόοδο την παραγωγή προϊόντων με αδειοδότηση ή σε συνεργασία με τοπικούς
παραγωγούς. Οι υψηλές τεχνολογικές επενδύσεις των μεγάλων εταιριών θα λειτουργήσουν
ως έναυσμα για τους μικρότερους τοπικούς παραγωγούς/ κατασκευαστές, να επενδύσουν
σε τεχνολογίες που βελτιώνουν τη συνεργατικότητα, την επικοινωνία, τη λογιστική
διαχείριση και άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες μεταξύ των κύριων παικτών στην
αλυσίδα παραγωγής.
Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις online πωλήσεις καθοδηγούνται σε μεγάλο
βαθμό από τη "γεωγραφία της αγοράς". Σχεδόν οι μισές εταιρίες (που ασχολούνται με το
ηλεκτρονικό εμπόριο) στοχεύουν και σε αγορές του εξωτερικού, με το 40% αυτών να
αξιοποιεί το Διαδίκτυο για να επεκτείνει την τοπική τους παρουσία. Μικρός μόνο αριθμός
επιχειρήσεων (9%) χρησιμοποιεί το Internet για να υποστηρίξει τις πωλήσεις σε
τοπικό/εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα στον τομέα Τροφίμων και Ποτών λόγω της
διεθνούς φήμης τους στη μαγειρική, οι Γάλλοι πρωτοπορούν σε αυτό τον τομέα, με το 97%
των εταιριών που πωλούν ηλεκτρονικά να δραστηριοποιούνται σε ξένες αγορές.
Ωστόσο, αυτές οι δραστηριότητες στερούνται της ευρύτητας που θα μπορούσαν να
έχουν, ιδιαίτερα στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών. Στο συγκεκριμένο τομέα, θα
έπρεπε να προβληθεί η ευκολία της παραγγελίας καθημερινών προϊόντων, και παράλληλα
να διευρυνθεί η διαθεσιμότητα τοπικών σπεσιαλιτέ σε αγορές άλλων χωρών.

5.7.8 Τομέας Τροφίμων και Ποτών
Πεδία ζωτικής σημασίας για τον τομέα Τροφίμων και Ποτών αποτελούν οι
προμηθευτές, η παραγωγή, η λογιστική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις, ενώ
ολοένα περισσότερο βάρος δίνεται στις διαδικασίες συσκευασίας και τον ποιοτικό έλεγχο.
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Στον κάθετο άξονα εμπορικών σχέσεων, σημαντικοί παράγοντες θεωρούνται ο έλεγχος
των προμηθευτών και των διαδικασιών παραγωγής καθώς και η πιστοποίηση της
ποιότητας των πρώτων υλών. Στον οριζόντιο άξονα, η βελτιστοποίηση της λογιστικής
διαχείρισης περνά βαθμηδόν από το εργοστάσιο στο κέντρο διανομής ή στο κατάστημα
λιανικής πώλησης, μέσω των αυτόματων συστημάτων παραγγελίας, τα οποία μειώνουν την
ποσότητα του αποθηκευμένου αποθέματος και ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο
έλλειψης του απαραίτητου στοκ. Ωστόσο, ενώ υπάρχει απαίτηση για μεγαλύτερη
διείσδυση των νέων τεχνολογιών, η σημερινή χρήση ανάλογων εφαρμογών θεωρείται
χαμηλή, με εξαίρεση τις μεγάλες πολυεθνικές και τους ακόμη μεγαλύτερους προμηθευτές
τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί "κλειστοί χώροι"
δραστηριοποίησης που απαιτούν υψηλό κεφάλαιο, και κατά συνέπεια δεν μπορούν στο
άμεσο μέλλον να συνδεθούν με τους προμηθευτές ή τους καταναλωτές μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα, και για τις περισσότερες εταιρίες, οι προμηθευτές
βασίζονται σε περισσότερο παραδοσιακές σχέσεις και τεχνικές επικοινωνίας για βελτίωση
ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τους χρόνους παράδοσης.
Η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων από τις ΜΜΕ εστιάζεται κυρίως σε
δραστηριότητες όπως διοίκηση, λογιστική και έλεγχος του στοκ. Εντούτοις, οι μεγαλύτεροι
οργανισμοί και όσοι σχετίζονται με προϊόντα που εμφανίζουν συχνότερα έλλειψη είναι οι
πρωτοπόροι στην ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης και αποτελεσματικής αποθήκευσης
(συμπεριλαμβανομένων της δυνατότητας εκτεταμένης αποθήκευσης, ελέγχου του στοκ,
και της εγγύησης για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια στους ακριβείς χρόνους
παράδοσης).

5.7. 9 Τεχνολογική υποδομή
Πολλά εταιρικά websites βρίσκονται ακόμη στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης,
παρέχοντας μονοσήμαντη πληροφόρηση στους

πελάτες τους και με ελάχιστη

διαδραστικότητα. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό μπορεί συχνά να αποτελεί μια
οικονομική μορφή marketing και επικοινωνίας, κυρίως για την παρουσίαση των
δραστηριοτήτων της εταιρίας και των διαθέσιμων προϊόντων. Πολύ λίγες εταιρίες του
τομέα έχουν υιοθετήσει συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning, Συστήματα
Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού), για την ολοκλήρωση των πληροφορικών τους
συστημάτων προς τους πελάτες τους. Το EDI (Electronic Data Interchange - Σύστημα
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ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων) παραμένει το βασικό επικοινωνιακό εργαλείο (μαζί
με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), κυρίως για τις ΜΜΕ (Πίνακας 5.3). Αυτό έχει οδηγήσει
τους κατασκευαστές συστημάτων ERP να εστιάσουν περισσότερο στις ταχύτατα
αυξανόμενες ανάγκες των μικρότερων εταιριών του τομέα. Για τις επιχειρήσεις αυτές
θεωρείται παραδοσιακά ότι κατέχουν σχετικά μικρή δύναμη επένδυσης σε νέες
τεχνολογίες, αρκούμενες στα συμβατικά επιχειρηματικά μοντέλα. Η ανάγκη για
επικοινωνία σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα και την εφοδιαστική αλυσίδα του τομέα
Τροφίμων και Ποτών επέφερε σημαντικές ευκαιρίες για αλλαγή και οδήγησε πολλές
εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού να δημιουργήσουν ανάλογες εφαρμογές. Παρόλο όμως που
το ERP επιφυλάσσει σημαντικά οφέλη για τις εταιρίες του τομέα, και κυρίως για αγαθά
μικρής αντοχής στα ράφια, η διστακτικότητα οργανωτικής αλλαγής αποτελεί ακόμη
σοβαρό εμπόδιο - κάτι που παρατηρείται και στους 15 κλάδους που μελετά το eBusiness
Watch.

Πίνακας 5.3: Τομέας Τροφίμων και Ποτών: Βαθμός Χρήσης νέων τεχνολογιών και
εφαρμογών η-επιχειρείν.

Πηγή: e-Business Watch (2002)

Μέχρι

σήμερα,

η

βιομηχανία

Τροφίμων

και

Ποτών

μάλλον

ακολουθεί

καθυστερημένα την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και του η-επιχειρείν παρά την
καθοδηγεί. Η χρήση τεχνολογικών εφαρμογών στον τομέα είναι μικρότερη από το γενικό
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μέσο όρο των ευρωπαϊκών οικονομικών κλάδων. Εκτός από τις μεγάλες πολυεθνικές, η
διάδοσή τους παραμένει περιορισμένη. Συγκεκριμένα είναι πολλές οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη δραστηριοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ένας από
τους λόγους γι' αυτό το φαινόμενο είναι ότι οι ΜΜΕ σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούν
να αντέξουν τα κόστη που απαιτούν οι υπάρχουσες λύσεις.
Οι βασικές τεχνολογικές υποδομές, όπως η ύπαρξη εταιρικού δικτυακού τόπου ή
δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρουσιάζουν μεγάλη διάδοση ακόμη
και στις μικρές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο έχει αναπτυχθεί
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μολονότι αντιπροσωπεύει μικρό μόνο μέρος του συνολικού
όγκου συναλλαγών, με τις ηλεκτρονικές προμήθειες να γνωρίζουν μεγαλύτερη εξάπλωση
μεταξύ των επιχειρήσεων. Και πάλι, οι μεγάλοι οργανισμοί προμηθεύονται online σε
μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι οι μικρότερες εταιρίες.
Όσον αφορά στις ηλεκτρονικές πωλήσεις σε εθνικό επίπεδο, παρατηρούνται
τεράστιες διαφορές: η Δανία, η Ισπανία και η Ιταλία εμφανίζουν σημαντική
δραστηριότητα, ενώ οι γαλλικές επιχειρήσεις είναι οι πιο απρόθυμες, με συμμετοχή 1,8%.
Εντούτοις, διαφαίνονται σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης προς αυτή την κατεύθυνση,
κυρίως στη Γερμανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου σχεδόν το ένα πέμπτο των
επιχειρήσεων σκοπεύει να ξεκινήσει online πωλήσεις μέσα στους επόμενους 12 μήνες.
Παρά το γεγονός ότι το η-επιχειρείν στον τομέα είναι προσανατολισμένο στις
εσωτερικές διαδικασίες, εστιάζοντας περισσότερο στη μείωση του κόστους της
επικοινωνίας και των ενδοεταιρικών διεργασιών, παρατηρείται ένα αυξανόμενο
ενδιαφέρον για πρωτοβουλίες εξωτερικών δικτύων, ιδιαίτερα για δικτυακές πύλες (portal)
και ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces). Τα portal αυτού του τύπου επιχειρούν να
κερδίσουν μια μερίδα της αγοράς μειώνοντας τα κόστη, κυρίως τυποποιώντας τις
προμήθειες και αναπτύσσοντας online δημοπρασίες, αγοραστικές ομάδες και "ψηφιακούς"
συνεταιρισμούς. Αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες της αγοράς οινοπνευματωδών ποτών
αποτελούν τα www.enotrya.com (ιταλικός δικτυακός τόπος για το κρασί), www.scotchwhisky.com (ένα site που αποτελεί ψηφιακή λέσχη για τους γνώστες του σκοτσέζικου
whisky), www.vinsdebour-gogne.com (ψηφιακή κοινότητα για το κρασί Βουργουνδίας, με
ειδήσεις

για

το

κρασί,

τις

οινοποιίες

και

τους

οινοποιούς,

κ.ά.)

και

www.chianticlassico.com (μια ιστοσελίδα η-εμπορίου από τους συνεταιρισμούς του
ιστορικού Chianti Classico).
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5.7 10 Συνέπειες εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου για τις μεγάλες επιχειρήσεις
Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά είναι πρωτοπόρες στην υιοθέτηση του ηεπιχειρείν, ασκούν πίεση στους προμηθευτές και συνεργάτες τους, έτσι ώστε αυτοί να
προχωρήσουν στη σύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων προμηθειών τους. Έτσι, οι
ηλεκτρονικές συναλλαγές και προμήθειες συχνά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για
τη συμμετοχή σε μια αγορά.
Ο έντονος ανταγωνισμός δημιουργεί συνήθως πίεση για την υιοθέτηση νέων
τεχνολογιών, προκειμένου να μειωθούν τα κόστη αλλά και να βελτιωθούν οι διαδικασίες
παραγωγής, αποθήκευσης και εξυπηρέτησης των πελατών. Επίσης υπάρχει μεγάλη πίεση
για την επέκταση σε νέες αγορές και προσέλκυση νέων πελατών. Το η-επιχειρείν παρέχει
ευρεία γκάμα εργαλείων για την υποστήριξη αυτών των στόχων και την εφαρμογή των
κατάλληλων επιχειρηματικών στρατηγικών.
Η πρόσβαση στην τεχνολογία δεν μοιάζει να αποτελεί πρόβλημα. Η απαραίτητη
τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι ήδη διαθέσιμη και περιλαμβάνει ευρυζωνικές συνδέσεις
τηλεφωνικά δίκτυα, εξοπλισμό πληροφορικής και λογισμικό το οποίο καλύπτει κάθε
ανάγκη για εφαρμογές η-επιχειρείν.
Συνέπειες εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου για τις ΜΜΕ
Η

σύγκλιση

της

πληροφορικής

τεχνολογίας

και

της

τεχνολογίας

των

τηλεπικοινωνιών δημιουργεί σημαντικές νέες τάσεις στην οργάνωση, τη διοίκηση και τη
δικτύωση των επιχειρήσεων. Τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών μειώνουν το κόστος
επικοινωνίας, ιδιαίτερα για μεγάλες επιχειρήσεις. Οι δυο κύριες πηγές μείωσης του
κόστους είναι ο περιορισμός της έγγραφης επικοινωνίας και η εξάλειψη της ανάγκης για
υπηρεσίες μεσαζόντων. Οι λειτουργικές διαδικασίες των επιχειρήσεων τείνουν να
συνεχίσουν να μετασχηματίζονται, ώστε να αξιοποιούν τις δυνατότητες της νέας
τεχνολογίας, να περιορίζουν τις ενδιάμεσες συναλλαγές και να μειώνουν τον αριθμό των
ανθρώπων που εμπλέκονται στη ροή των εργασιών. Ο στόχος αυτής της τάσης είναι η
ενοποίηση της αλυσίδας δραστηριοτήτων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, ώστε η ροή των
εργασιών να ελέγχεται χωρίς σημαντικές ασυνέχειες στα σημεία όπου η αλυσίδα περνά
από τη μια επιχείρηση στην άλλη.
Η χρήση των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον παράλληλο σχεδιασμό και
διαχείριση των δραστηριοτήτων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα ενθαρρύνει τις
επιχειρήσεις πολλών κλάδων να υιοθετήσουν το Internet τα επόμενα χρόνια. Επιχειρήσεις
92

που συνεργάζονται στενά μεταξύ τους έχουν μεγάλες ανάγκες ανταλλαγής πληροφοριών
και αμοιβαίας ενημέρωσης, και μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από τις δυνατότητες
του δικτύου. Όταν κάποιες από τις επιχειρήσεις μιας αλυσίδας προμηθειών υιοθετήσουν το
δίκτυο, οι άλλες επιχειρήσεις της ίδιας αλυσίδας θα αντιμετωπίσουν πίεση για να
ακολουθήσουν, είτε για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους είτε για να
επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Από την άλλη
πλευρά, το ηλεκτρονικό εμπόριο απειλεί το επαγγελματικό μέλλον των κλάδων που
σήμερα προσφέρουν υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως ταχυδρομεία, εταιρίες διανομής
μικροδεμάτων, και ιδιαίτερα εμπορικοί αντιπρόσωποι.
Τα δίκτυα υπολογιστών επιτρέπουν τη διατήρηση δημόσιων σχέσεων πολύ πιο
οικονομικά από ό,τι με την προσωπική επαφή και πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι με το
τηλέφωνο ή την έντυπη αλληλογραφία. Η σωστή διαχείριση αυτών των σχέσεων είναι
συχνά το κλειδί για την επιτυχία μιας μικρής επιχείρησης. Η χρήση του Internet έχει
πολλές ομοιότητες με τη διατήρηση προσωπικών σχέσεων, με δραστηριότητες όπως η
δημιουργία νέων επαφών, η ανταλλαγή πληροφοριών, και η από κοινού λύση
προβλημάτων, που μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαίο όφελος. Η ελλιπής δραστηριοποίηση
στον τομέα των προσωπικών σχέσεων μπορεί να σημαίνει χαμένες ευκαιρίες, ενώ η υπέρδραστηριοποίηση είναι χάσιμο χρόνου, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε άλλες
δραστηριότητες.
Καθώς το δίκτυο αναδεικνύεται σε κύρια πηγή αναζήτησης πληροφοριών, αποκτά
μεγαλύτερη αξία η ικανότητα εντοπισμού των κατάλληλων στοιχείων, μέσα από τον
τρομακτικό όγκο των πληροφοριών του δικτύου, και συνδυασμού τους σε πρακτικές
εφαρμογές. Όπως ακριβώς η αξία ενός βιομηχανικού εξαρτήματος δεν βρίσκεται στο υλικό
που το αποτελεί αλλά στον σχεδιασμό και στη χρήση του, έτσι και η αξία των πρωτογενών
πληροφοριών δεν βρίσκεται τόσο στο περιεχόμενό τους, όσο στη συμβολή τους στον
σχεδιασμό μιας πρακτικής και επιτυχημένης λύσης. Η διαδικασία αυτή θα είναι εξαιρετικά
δημιουργική, ένα αυξανόμενο μέρος της θα είναι αυτοματοποιημένο, και θα
προσανατολίζεται κυρίως στις ανάγκες των καταναλωτών.

5.7. 11 Καθοριστικοί παράγοντες για την πρόοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου
Οι κυριότεροι παράγοντες που θα επηρεάσουν τον ρυθμό αποδοχής του
ηλεκτρονικού εμπορίου από την αγορά είναι οι εξής:
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Το ποσοστό σύνδεσης των καταναλωτών στο δίκτυο Internet, κάτι που εξαρτάται από
το κόστος των τηλεφωνικών κλήσεων και από την ταχύτητα απόκρισης του δικτύου.



Η διαθεσιμότητα ασφαλών (καλά κρυπτογραφημένων) συστημάτων μετάδοσης
ευαίσθητων δεδομένων μέσα από ένα δημόσιο δίκτυο.



Η έμμεση πίεση των μεγάλων επιχειρήσεων, που έχουν ήδη υιοθετήσει το δίκτυο για
τις επικοινωνίες τους, προς τις μικρές επιχειρήσεις, προμηθευτές και διανομείς, με τις
οποίες συνεργάζονται.



Το πρόβλημα της χωρητικότητας των γραμμών του δικτύου, που σε ώρες αιχμής
μπορεί να μειώσει την ταχύτητα μετάδοσης σε ασύμφορα επίπεδα - αυτό που
ονομάζεται “πρόβλημα M25”. Σήμερα υπάρχουν νέες τεχνολογίες, που περιμένουν να
εφαρμοστούν για τη λύση του προβλήματος αυτού, όπως οι γραμμές ATM και νέες
μορφές συμπίεσης δεδομένων. Θα χρειαστούν επίσης επενδύσεις σε ισχυρότερους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ιδιαίτερα στους κόμβους που συνδέουν τις κεντρικές
αρτηρίες του δικτύου.
Το μέλλον θα δείξει αν το Internet, που προσανατολίζεται περισσότερο προς τους

καταναλωτές, θα αντικαταστήσει τελικά τα ιδιωτικά δίκτυα EDI. Η απάντηση θα εξαρτηθεί
από τον βαθμό ασφάλειας και από την ταχύτητα απόκρισης του Internet σε ώρες αιχμής.
Μια ανοικτή πιθανότητα είναι να εμφανιστούν υβριδικά συστήματα, που θα συνδυάζουν
τη δημόσια πρόσβαση του Internet και την αξιοπιστία των συστημάτων EDI, ως λύση για
την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων σε μικρότερες
επιχειρήσεις.

5.7. 12 Το μέλλον του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Έχει ειπωθεί ότι αυτοί που πλούτισαν πρώτοι στον πυρετό του χρυσού ήταν εκείνοι
που πουλούσαν φτυάρια. Όμοια, οι πρώτες επιχειρήσεις που ωφελούνται από την
ανάπτυξη του Internet είναι αυτές που παρέχουν υπολογιστές, λογισμικό, και πρόσβαση
στο δίκτυο. Ο κλάδος αυτός, όπως και ο κλάδος των συμβούλων για τη χρήση της
τεχνολογίας του δικτύου, βρίσκεται σε μια φάση κάθετης ανάπτυξης, που θα διατηρηθεί
για τα επόμενα χρόνια.
Με τη διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου θα εμφανιστούν νέες μορφές
επιχειρήσεων, ενώ θα απειληθεί η επιβίωση των επιχειρήσεων που λειτουργούν ως
μεσάζοντες μεταξύ προμηθευτών και πελατών. Η εξέλιξη αυτή θα είναι ανάλογη με την
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εμφάνιση των τηλεφωνικών πωλήσεων ασφαλειών και άλλων μεθόδων άμεσου
μάρκετινγκ. Η φύση του εμπορίου θα αλλάξει, στον βαθμό που το ηλεκτρονικό εμπόριο θα
φέρει τους καταναλωτές σε άμεση επαφή με τους προμηθευτές ανεξάρτητα από τη
γεωγραφική απόσταση.
Μέσα στα δύο επόμενα χρόνια οι συνέπειες του ηλεκτρονικού εμπορίου θα αρχίσουν
να είναι ορατές, και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού εμπορίου θα ξεπεράσει σε αξία τον
τζίρο των κλάδων που προσφέρουν εξοπλισμό και πρόσβαση στο δίκτυο.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο βαθμιαία θα καταργήσει τη διάκριση μεταξύ μεγάλων και
μικρών επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε σχέση με την αντίληψη των πελατών για τις
επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν πλέον να εισέλθουν σε πολύ μικρές
εξειδικευμένες αγορές, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να
απευθυνθούν σε μεγάλους διεθνείς πληθυσμούς.
Κάτι που οπωσδήποτε θα αλλάξει μέσα από το Internet είναι ο τρόπος επιλογής
προϊόντων και υπηρεσιών από τους καταναλωτές, καθώς το δίκτυο επιτρέπει την παροχή
ουσιαστικότερων πληροφοριών για τα προϊόντα και ευκολότερη απάντηση στις ερωτήσεις
των υποψήφιων πελατών. Ο σημερινός ρόλος της ισχυρής επωνυμίας των επιχειρήσεων,
που υποκαθιστά συμβολικά τις πληροφορίες για τα προϊόντα, θα ξεπεραστεί λόγω της
διαθεσιμότητας πληθώρας άμεσων πληροφοριών. Ιδιαίτερα η ύπαρξη αμοιβαίων δεσμών
(παραπομπών) μεταξύ των ιστοσελίδων επιχειρήσεων που προωθούν το ίδιο “στυλ ζωής”
θα υποκαταστήσει τη συναισθηματική αξία των επώνυμων προϊόντων.
Ένα κρίσιμο μακροπρόθεσμο ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο ισχυρά οικονομικά
συμφέροντα θα διαμορφώσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η κυριαρχία μεγάλων
επιχειρήσεων σε αλυσίδες δραστηριοτήτων σημαίνει πως η στάση αυτών των επιχειρήσεων
απέναντι στη νέα τεχνολογία θα καθορίσει, μέσα από το λεγόμενο “αγκάλιασμα” των
μικρότερων συνεργατών τους, το περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου.

5.8 Το CRM στο λιανεμπόριο
5.8.1 Τι είναι το CRM;
Το CRM

(Customer Relationship Management) είναι μια επιχειρηματική

στρατηγική, που στοχεύει στην μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών, και στην
αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν την
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«φιλοσοφία» CRM συγκεντρώνουν και αποθηκεύουν δεδομένα για τους πελάτες, τους
προμηθευτές, τους συνεργάτες και τις εσωτερικές διαδικασίες μιας επιχείρησης.
Ο Andrian Payne, καθηγητής και διευθυντής του Center for Relationship Marketing στο
πανεπιστήμιο Cranfield της Αγγλίας, συνοψίζει την άποψή του για το C.R.M. ως εξής :
«Το C.R.M. συνιστά την προσπάθεια μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να μεγιστοποιήσει
την αξία του πελάτη για την ίδια, δημιουργώντας, χτίζοντας και επιμηκύνοντας τις σχέσεις
της με τους πελάτες με σκοπό να τους πουλήσει περισσότερα, να πραγματοποιήσει crossselling και να τους διατηρήσει περισσότερο».
Ο Regis McKenna, καθηγητής στα πανεπιστήμια Stanford & Harvard των ΗΠΑ,
περιγράφει το CRM ως: «το χτίσιμο και τη διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες της
επιχείρησης, μέσω της ένταξης των καταναλωτών στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην
παραγωγή και στις πωλήσεις της».
Οι λειτουργίες που υποστηρίζουν επομένως την επιχειρηματική στρατηγική είναι οι
πωλήσεις, το marketing, η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση της απόδοσης και η
διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Το λογισμικό που χρειάζεται για την υλοποίηση ενός
συστήματος CRM, πρέπει να είναι μέρος μιας γενικότερης πελατο-κεντρικής φιλοσοφίας,
καθώς πολλές αποτυχημένες προσπάθειες οφείλονται στο ότι γίνεται η εγκατάσταση μιας
τέτοιας εφαρμογής, χωρίς όμως να διέπεται ολόκληρη η επιχείρηση από μια πελατοκεντρική φιλοσοφία.
Δεδομένων των συνεχών αυξανόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών και της
τεχνολογικής εξέλιξης, η οποία παρέχει δυνατότητες για αποτελεσματική διαχείριση των
πελατών, έχει πλέον δημιουργηθεί το υπόβαθρο για να χαρακτηρισθεί το CRM ως μία από
τις θεμελιώδεις αρχές του management της νέας οικονομίας και να πάρει νέες διαστάσεις
το γνωστό ρητό ‘‘ο πελάτης έχει πάντα δίκιο’’.
Το CRM μπορεί να χωριστεί σε τρεις βασικούς τύπους όπως φαίνεται και από το
σχήμα παρακάτω.

Σχήμα 5.12: Συστατικά μέρη ενός CRM συστήματος
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5.8.2 Operational CRM
To Operational CRM παρέχει front-office υποστήριξη στις Πωλήσεις, το Marketing
και την Εξυπηρέτηση Πελατών. Κάθε αλληλεπίδραση με κάποιον πελάτη καταγράφεται
στο «ιστορικό επαφών» του συγκεκριμένου πελάτη, με αποτέλεσμα το προσωπικό της
επιχείρησης να μπορεί να καλέσει δεδομένα από μια βάση, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι πως κάθε πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με πολλά
διαφορετικά άτομα ή μέσω πολλών διαφορετικών καναλιών μέσα στην επιχείρηση, χωρίς
να χρειάζεται να εξηγεί κάθε φορά όλο το ιστορικό των ενεργειών που έχουν γίνει. Το
Operational CRM μαζεύει δεδομένα για τους πελάτες της επιχείρησης, ώστε:


Να διαχειρίζονται ευκολότερα οι προωθητικές ενέργειες (καμπάνιες)



Να αυτοματοποιούνται πολλές λειτουργίες Marketing



Να επιτυγχάνεται αυτοματοποίηση των Πωλήσεων και της Παραγγελιοληψίας
(Phillip Lauren)

Το λειτουργικό CRM διαπραγματεύεται με τον κύκλο επικοινωνίας (contact cycle).
Σε αυτόν τον κύκλο επικοινωνίας η δημιουργία νέων σχέσεων είναι ο πρωταρχικός στόχος.
Οποιεσδήποτε δυσαρέσκειες ή προβλήματα δημιουργούνται πρέπει να αντιμετωπιστούν κι
αν είναι δυνατό νέες πρακτικές πρέπει να αναληφθούν.

Σχήμα 5.13: Λειτουργικό CRM [ πηγή: www.12manage.com]
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 Αυτοματοποίηση πωλήσεων (Sales force automation – SFA)
Το SFA, αυτοματοποιεί μερικές από τις πιο σημαντικές πωλήσεις της επιχείρησης και
τομέων της διοίκησης πωλήσεων, όπως για παράδειγμα lead/account management,
επικοινωνιακό management, προβλέψεις, διεύθυνση πωλήσεων, δημογραφικά και
ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, καθώς και την απόδοση του management. Τα εργαλεία SFA
έχουν σχεδιαστεί ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των πωλήσεων.
 Πελατειακές υπηρεσίες και υποστήριξη (Customer Service and support –CSS)
Το CSS αυτοματοποιεί μερικές υπηρεσίες παραπόνων, επιστροφής προϊόντων και
αναζήτησης πληροφοριών. Παραδοσιακά εσωτερικά εργαλεία βοήθειας και παραδοσιακά
τηλεφωνικά κέντρα υποστήριξης για τις ερωτήσεις των πελατών συμπεριλαμβάνονται στο
‘’Customer interaction center – CIC) χρησιμοποιώντας πολλά κανάλια (διαδίκτυο,
τηλέφωνο, φαξ, πρόσωπο με πρόσωπο, κλπ.), μία υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιμη για την
επιχείρηση καθώς της δίνεται η δυνατότητα με αυτό τον τρόπο για περαιτέρω βελτίωση.
 Αυτοματοποίηση επιχειρησιακού marketing (Enterprise marketing automation – EMA)
Το

EMA

προσφέρει

πληροφορίες

σχετικές

με

το

επιχειρησιακό

περιβάλλον,

συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστών, την γενική κατεύθυνση της επιχείρησης καθώς
και μακρό-περιβαλλοντικές μεταβλητές. Είναι η εκτελεστική πλευρά της καμπάνιας και
του Lead management. Ο σκοπός μιας EMA εφαρμογής είναι η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της εκστρατείας marketing.
Η λειτουργία του περιλαμβάνει δημογραφική ανάλυση, μεταβλητή κατάτμηση και
μοντέλα πρόβλεψης. [www.otheloconsultans.co.eu]

5.8.3 Analytical CRM
Το Analytical CRM συνιστά την λογική συνέχεια του Operational CRM. Κάθε
επιχείρηση η οποία έχει υλοποιήσει Operational CRM με σκοπό την καθημερινή
καταγραφή, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την διαχείριση των σχέσεων με τους
πελάτες, συνεχώς ενημερώνει και εμπλουτίζει μια βάση δεδομένων. Αυτή την βάση
δεδομένων καλείται το τμήμα Marketing να αναλύσει με εργαλεία Analytical CRM και να
βγάλει χρήσιμα και πολύτιμα συμπεράσματα. Το Analytical CRM πραγματοποιεί:


Στοχευμένες καμπάνιες marketing



Εξειδικευμένες καμπάνιες marketing, με σκοπό το cross-selling και το upselling
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Ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία
λήψης αποφάσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες



Προβλέψεις των μελλοντικών χρηματοροών



Ανάλυση κερδοφορίας (γενικότερα, αλλά και ανά πελάτη)



Το αναλυτικό CRM κάνει συχνά χρήση του εργαλείου εξόρυξης δεδομένων
(data mining).

Το Λειτουργικό CRM και το Συνεργατικό CRM αλληλεπιδρούν με τους πελάτες,
διαχειρίζονται τις διαδικασίες και μοιράζονται τις τεχνικές με διάφορα κανάλια σε ένα
μοναδικό σύστημα, ώστε να τροφοδοτήσει μια πλατφόρμα λήψης αποφάσεων. Τέτοια
κανάλια συμπεριλαμβάνουν διάφορες συνιστώσες ενός συστήματος CRM - call centers,
αυτοματοποίηση

πελατειακών

υπηρεσιών,

αυτοματοποίηση

marketing

και

αυτοματοποίηση πωλήσεων. [Hughes, 2001]
Το Αναλυτικό CRM παρέχει μια εικόνα 360 μοιρών των πελατών και έτσι βοηθά την
επιχείρηση να καταλάβει ποιοι είναι οι πελάτες της, τι χρειάζονται και κυρίως τι μπορεί να
κάνουν στο μέλλον. Σύμφωνα με τον Steve Bonnadio, οι επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν
στρατηγικές Αναλυτικού CRM, συγχρόνως με αυτές των Λειτουργικών και Συνεργατικών ,
συνήθως αποτυγχάνουν στο CRM. [Hughew, 2001]

Σχήμα 5.14: Αρχιτεκτονική Αναλυτικού CRM [ πηγή: D.K.N. Chiu et al, 2003]
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Βασιζόμενοι στην ανάλυση των αναγκών της κάθε επιχείρησης, οι σκοποί
εφαρμογής ενός Αναλυτικού CRM είναι:


Η σταδιακή δημιουργία ενός πελατοκεντρικού data warehouse. Ενοποιώντας τα
πελατειακά δεδομένα, διασπείρονται μέσα στην επιχείρηση με την βοήθεια
διαφόρων μεθόδων εξαγωγής, μεταφοράς, και επιλογής εκείνων των πελατειακών
δεδομένων που σχετίζονται με τον υπολογισμό της αξίας του πελάτη, της
πιστότητας του πελάτη κλπ.



Ποσοτική ανάλυση της πιστότητας του πελάτη. Η δημιουργία πιστών πελατών στην
επιχείρηση, φαίνεται σε ένα αλφαβητικό σύστημα περιεχομένων. Ο υπολογισμός
της αφοσίωσης του πελάτη γίνεται με χρήση επιλεγμένων αλγορίθμων.



Αποτελεσματική ταξινόμηση των πελατών. Η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά όπως η αξία του πελάτη και τοποθετούνται σε διαφορετικές
ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση μπορεί να καταλάβει καλύτερα τις
ανάγκες της κάθε διαφορετικής ομάδας πελατών και να εφαρμόσει διαφορετικές
στρατηγικές.



Ανάλυση των αιτιών απώλειας πελάτη. Με την βοήθεια επιλεγμένων αλγορίθμων,
αναλύονται χαρακτηριστικά των χαμένων ομάδων πελατών και βρίσκουν τους
λόγους που αυτό συνέβη.



Σύστημα αξιολόγησης. Αναλύονται τα αποτελέσματα της ταξινόμησης πελατών,
των χαμένων πελατών και του υπολογισμού της αξίας του πελάτη. Συζητούνται τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των επιλεγμένων αλγορίθμων και με αυτόν
τον τρόπο βελτιώνονται οι μετρήσεις. [Zu Qiaohong et al, 2007]

5.8.4 Συνεργατικό C.R.M. (Collaborative C.R.M.).
Το Συνεργατικό CRM χρησιμοποιείται για να εναρμονίσει τις πολυκάναλες
υπηρεσίες και την υποστήριξη που προσφέρει η επιχείρηση στους πελάτες της. Εφαρμόζει
την υποδομή για ανταπόκριση και αποτελεσματική υποστήριξη που παρέχεται στους
πελάτες και αφορά ερωτήσεις, παράπονα, πελατειακά θέματα κλπ. Το Συνεργατικό CRM
προορίζεται για διάφορα τμήματα μέσα στην επιχείρηση όπως πωλήσεις, τεχνική
υποστήριξη και marketing, ώστε να διαμοιραστούν μέσα στην επιχείρηση οι σημαντικές
πληροφορίες που συλλέγονται από τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες. Ο βασικότερος
στόχος ενός Συνεργατικού CRM είναι η χρησιμοποίηση των πληροφοριών που έχουν
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συγκεντρωθεί από όλα τα τμήματα της επιχείρησης ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των
πελατειακών υπηρεσιών. [Phillip Lauren]
Το Συνεργατικό CRM είναι μια μέθοδος ιδιαίτερα αποτελεσματική στις επικοινωνίες
καθώς καλύπτει άμεσες αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες. Η αλληλεπίδραση μπορεί να
συμβεί μέσω ιστοσελίδων, e-mail και Automated voice Response. Ως ένα δυναμικό
εργαλείο επιτρέπει την επιχείρηση να διαμοιράζει στους διαφόρους τομείς της, τις
πληροφορίες που συλλέχτηκαν από την αλληλεπίδραση αυτή με τους πελάτες.
Βασικοί στόχοι, εκτός από την βελτίωση της ποιότητας των πελατειακών υπηρεσιών,
όπως προαναφέρθηκε, είναι η αύξηση της αποδοτικότητας, του εισοδήματος και της
ικανοποίησης του πελάτη. Το πιο σημαντικό τμήμα του Συνεργατικού CRM είναι ο
συνδυασμός εγκατάστασης λογισμικού και πελατοκεντρικών στρατηγικών. Και καθώς η
τεχνολογία είναι ένα δυναμικό εργαλείο για την υποστήριξη του CRM, χωρίς την
‘’συμμαχία’’ με τους πελάτες, το εργαλείο αυτό θα προσφέρει πολύ μικρό πλεονέκτημα
στην επιχείρηση.
Το Συνεργατικό CRM υποστηρίζει διαδικασίες που διεξάγονται σε επίπεδο backoffice, που επηρεάζουν τις δραστηριότητες των πελατών και την διατήρηση των
πελατειακών σχέσεων. Τέτοιες είναι οι Collaborative εσωτερικές λειτουργίες διεύθυνσης
ΙΤ, η διαφήμιση, η τιμολόγηση, η συντήρηση, ο σχεδιασμός, το marketing.
Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας στρατηγικής CRM μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν
ένα εργαλείο στο βασικό λογισμικό ή στην εγκατάσταση περισσότερο πολύπλοκων
λογισμικών

και

αυτό

εξαρτάται

από

τις

απαιτήσεις

της

κάθε

επιχείρησης.

[www.straightmarketing.com]
Ενώ, όμως η χρησιμοποίηση ενός Συνεργατικού CRM είναι μια πολύ καλή και
αξιοθαύμαστη ιδέα, οι περισσότερες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να δημιουργήσουν ένα
σύστημα που να δουλεύει. Το πρόβλημα προέρχεται από το γεγονός ότι το κάθε τμήμα της
επιχείρησης λειτούργει στον «δικό του κόσμο» και υπάρχουν μόνο κάποιες μικρές φυσικές
αλληλεπιδράσεις για παράδειγμα μεταξύ των πωλήσεων και των τεχνικών υπηρεσιών. Η
χρήση της τεχνολογίας μπορεί να ‘’κτίσει’’ γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων
τμημάτων, ενθαρρύνοντας την ροή των πληροφοριών.
Πολλές επιχειρήσεις με την χρήση Συνεργατικού CRM και εργαλείων επικοινωνίας
μπορούν να βοηθήσουν στην προαγωγή της διάδοσης της γνώσης – έστω και ένα απλό email μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάδοση χρήσιμων πληροφοριών. Παρόλο, όμως
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που η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων,
δεν μπορεί να αναγκάσει τους υπαλλήλους να μοιραστούν σημαντικές πληροφορίες. Αυτό
είναι δουλειά των managers, οι οποίοι πρέπει να δημιουργήσουν την ανάλογη κουλτούρα
που επιτρέπει την ελεύθερη ροή της πληροφορίας μέσω συστημάτων Συνεργατικού CRM.

5.8.5 Η Παγκόσμια Αγορά CRM
Το μέγεθος της αγοράς συστημάτων CRΜ ήταν 11,7 δις. Δολάρια το 2005 (συνολικά
για το software, και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την εγκατάσταση, το
service κτλ). Είχε μια αύξηση της τάξης του 8% σε σχέση με το 2004, και 18% σε σχέση
με το 2003. Η αγορά προβλέπεται να έχει μέγεθος 19,2 δις. δολάρια έως το 2011, δηλαδή
να αυξάνεται με ρυθμό περίπου 9% τον χρόνο. Αυτό δείχνει ότι παρόλο που τελείωσαν οι
«ένδοξες» μέρες του παρελθόντος, η αγορά συνεχίζει να έχει μια σταθερά ανοδική τάση.
Κάποια οικονομικά στοιχεία φαίνονται παρακάτω για τους μεγαλύτερους προμηθευτές
software του κλάδου (2005):

Σχήμα 5.15: Οικονομικά στοιχεία προμηθευτών CRM λογισμικών
[πηγή: www.epixeirin.blogspot.com]
Σύμφωνα με online έρευνα που διενεργήθηκε από το www.CRM2day.com ανάμεσα
σε 557 στελέχη επιχειρήσεων από τη Νότια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη,
προβλέπεται ραγδαία ανάπτυξη του CRM και στην ελληνική αγορά.
Ειδικότερα, τα στελέχη επιχειρήσεων από την Ελλάδα και τις υπόλοιπες 13 χώρες
που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν ότι το Customer Relationship Management
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι
επιχειρήσεις τους τα προσεχή χρόνια. (www.crm2day.com) Με ποσοστό 58%, οι Έλληνες
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επαγγελματίες θεωρούν πολύ σημαντικό θέμα για την επιχείρηση τους να υιοθετήσει την
CRM προσέγγιση εντός των επόμενων 12 μηνών. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις υπόλοιπες
χώρες της περιοχής ξεκινούν από 42% (Βουλγαρία) και φτάνουν έως το 63% για την
Τσεχία. Ο σημαντικότερος στόχος (24%) που επιδιώκουν να επιτύχουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις μέσα από το CRM είναι η διατήρηση των υφιστάμενων πελατών καθώς και η
αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων τους (21%), στόχοι που διαφοροποιούνται σε
μεγάλο βαθμό στις υπόλοιπες χώρες. Βασικότερες αιτίες για αυτά τα ποσοστά αποτελούν
το υψηλό επίπεδο ωριμότητας της ελληνικής αγοράς και ο σχετικός κορεσμός που
παρουσιάζεται σε μεγάλες αγορές (π.χ. τηλεπικοινωνίες). Τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης
των περισσότερων υπολοίπων αγορών οδηγούν τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση του CRM
στην κατεύθυνση της απόκτησης νέων πελατών (26%) και τη βελτιστοποίηση της
διαχείρισης των δυνητικών πελατών (23%). (www.crm2day.com)
Η παγκόσμια αναγνώριση του World Wide Web σαν ένα νέο, αποδοτικό και
εναλλακτικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών και μείωσης του λειτουργικού κόστους των
επιχειρήσεων αποδεικνύεται ότι σταδιακά υιοθετείται και από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την έρευνα του www.CRM2day.com , η παροχή online υπηρεσιών
υποστήριξης και εξυπηρέτησης της πελατειακής βάσης (online customer service &
support) αποτελεί έναν από τους άμεσους στόχους για το 62% των ελληνικών
επιχειρήσεων, στοιχείο που συνηγορεί στην προσδοκία αύξησης των επενδύσεων σε νέες
τεχνολογίες και διαδικτυακές εφαρμογές. (www.crm2day.com)
Σε αντιστοιχία με ανάλογα συμπεράσματα στο εξωτερικό, τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την μειωμένη συμμετοχή των στελεχών πληροφορικής
στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή της CRM προσέγγισης και ανάλογων
εφαρμογών, καθώς τα τμήματα μάρκετινγκ και πωλήσεων πρωταγωνιστούν σε ανάλογες
αποφάσεις (53%). Είναι χαρακτηριστικό ότι το μέσο αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο των
χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι αρκετά μικρότερο (41%), καθώς η άμεση
συμμετοχή του top management στη λήψη τέτοιων αποφάσεων είναι μεγαλύτερη.
(www.epr.gr) Σε σχέση με τους βασικούς στόχους των επιχειρήσεων για το 2007, μέσα
από τις ενέργειες των πωλήσεων, το 38% των Ελλήνων συμμετεχόντων δήλωσε ως βασική
προτεραιότητα την αύξηση της αξίας κάθε συναλλαγής (increase value of each
transaction). Σημαντικό ήταν και το ποσοστό των επιχειρήσεων που στοχεύουν στη
βελτίωση της προσέγγισης των δυνητικών πελατών (improve lead management, ποσοστό
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23%), ενώ το 16% επεδίωκαν την μείωση του κύκλου των πωλήσεων τους εντός του 2008.
(www.crm2day.com)
Σημαντικό εύρημα της έρευνας αποτελεί το πολύ μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων
(21%) που ανέφεραν την ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής εφαρμογής CRM (όχι κατ’ ανάγκη
ολοκληρωμένης), ποσοστό που εμφανίζεται ακόμα μικρότερο στις υπόλοιπες χώρες της
εξεταζόμενης περιοχής (14%). Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι στην έρευνα συμμετείχαν
μεγάλες επιχειρήσεις (προσωπικό>2500) σε ποσοστό 37%, ανάμεσα στις οποίες το
αντίστοιχο ποσοστό υλοποίησης εφαρμογών CRM προσέγγιζε το 34%. Οι μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζουν σημάδια σημαντικής υστέρησης καθώς μόνο το 13%
εξ αυτών έχει προχωρήσει στην υλοποίηση ή αγορά εφαρμογών CRM οποιασδήποτε
μορφής και εύρους. (www.epr.gr)
Στα πλαίσια της εν λόγω έρευνας, ο Managing Director της εταιρίας Contact
Solutions κ. Άρης Πανταζόπουλος και ιδρυτής του www.CRM2day.com δήλωσε στο ebusiness: «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μία τέτοια έρευνα με αντικείμενο το CRM στην
ελληνική αγορά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα
επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη μας για την κυριαρχία του CRM και την ένταξη του στις
βασικές προτεραιότητες των ελληνικών επιχειρήσεων τα επόμενα έτη.» (www.epr.gr)
Τα ευρήματα της έρευνας ενισχύουν κατά το www.CRM2day.com την άποψη που
εκφράζεται από πολλές ελληνικές εταιρίες τεχνολογίας ότι το αντικείμενο του CRM
αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο επιχειρηματικών ευκαιριών, τόσο για την επέκταση των
επιχειρήσεων σε άλλες αγορές όσο και για τη σύναψη συνεργασιών με μεγάλες
πολυεθνικές εταιρίες στη συγκεκριμένη αγορά με αντικείμενο την ευρύτερη περιοχή της
Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης.
Η προοπτική υιοθέτησης του CRM από ολοένα και περισσότερες ελληνικές
επιχειρήσεις και η ένταξη του στην επιχειρησιακή τους στρατηγική, προβλέπεται να
συμβάλλει στην εκτόξευση της ελληνικής αγοράς CRM τα αμέσως επόμενα χρόνια. Η
δραστηριοποίηση των εταιριών τεχνολογίας στον συγκεκριμένο τομέα, ίσως αποτελέσει
μία νέα αιτία μεγάλης ανάπτυξης αλλά και επιβίωσης στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και
τεχνολογικό περιβάλλον. [www.crm2day.com]
Στην Ελλάδα, οι διάφορες εφαρμογές των CRM συστημάτων, χρησιμοποιούνται
περισσότερο για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να τμηματοποιήσουν την αγορά, για τις
after sales υπηρεσίες, για της προωθητικές ενέργειες marketing και γενικά για να
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μπορέσουν ναι διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό πελατών τους. Τα ποσοστά χρήσης μιας
εφαρμογής CRM στην κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργίες φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα.

Σχήμα 5.16: Χρήση συστημάτων CRM στην Ελλάδα [Πηγή: epixeirin.blogspot.com]
Οι

Η Ελληνική Αγορά CRM

Έλληνες επαγγελματίες θεωρούν πολύ σημαντικό θέμα για την επιχείρηση τους να
υιοθετήσει την CRM προσέγγιση. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα συμπεράσματα,
όπως προκύπτουν μέσα από μια έρευνα στο ebusinessforum.gr.
Σε τι χρησιμοποιείται το CRM

Πηγή: http://epixeirein.gr
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Μερίδια Αγοράς

Πηγή: http://epixeirein.gr

Χρήση συστημάτων CRM στην Ελλάδα

Πηγή: http://epixeirein.gr
5.8.6 Συμπεράσματα
Ένα σύστημα CRM προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες στην εταιρία
στην οποία εφαρμόζεται, κυρίως αν το βασικότερο της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η
εξυπηρέτηση των πελατών της. Ως επί τω πλείστω οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο του λιανικού εμπορίου βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εμπιστοσύνη των
πελατών και ένα καλό CRM βοηθάει στην εδραίωση αυτής της εμπιστοσύνης. Ένα από τα
βασικότερα οφέλη που προσφέρει μια εφαρμογή CRM στην επιχείρηση είναι η ανάπτυξη
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αφοσιωμένων πελατών αφού δημιουργεί μακροχρόνιους δεσμούς της επιχείρησης με τους
πελάτες. Επίσης, βοηθά στην διαρκή ροη των σημαντικών πληροφοριών σε όλο το μήκος
της επιχείρησης προσφέροντας έτσι εξαιρετικές υπηρεσίες από οποιοδήποτε υπάλληλο
στους πελάτες της.
Η χρήση CRM συστημάτων, προσφέρει στις επιχειρήσεις πλήρη γνώση των πελατών
τους – όποιο κανάλι επικοινωνίας κι αν διαλέξουν – web, τηλέφωνο, fax, email, με όποιο
τμήμα της επιχείρησης κι αν έρθουν σε επαφή, με παράλληλη και ταυτόχρονη αξιολόγηση
και με την χρήση ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων της απόδοσης κάθε πελάτη.
Η βελτίωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών δομών και ο στρατηγικός σχεδιασμός
των επιχειρηματικών διαδικασιών που προσφέρουν τα συστήματα πελατειακής
διαχείρισης, δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη
και διατήρηση των παρόντων πελατών.
Επίσης, προσφέρουν, πολυάριθμες επεκτάσεις και λειτουργικές διεπαφές με τρίτα
συστήματα, που μας καλύπτουν τις ανάγκες πολλαπλών κλάδων και προσφέρουν αξία
στην επιχείρηση.
Μέσω της αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών ροών, οι εφαρμογές CRM,
προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επίπεδου με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ικανοποίηση του
πελάτη και κατ’ επέκταση η πιθανότητα δημιουργίας αφοσιωμένου πελάτη [Harej, Horrat,
2004].
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Κεφάλαιο 6: Μελέτη Περίπτωσης
Η έρευνα βασίστηκε στη μέθοδο του ερωτηματολογίου μία από τις πιο διαδεδομένες
μορφές εμπειρικής έρευνας. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να
εξασφαλιστεί η ποιότητα των συλλεγμένων δεδομένων και κατά συνέπεια η αξιοπιστία των
συμπερασμάτων. Οι θεματικές ενότητες που σχεδιάστηκαν είναι:
A. Επιλογή Λογισμικού / Παράμετροι
B. Διαδικασία εγκατάστασης
C. Κατά τη λειτουργία του συστήματος
D. Μελλοντικές τάσεις
Οι ερωτήσεις που κλήθηκε να απαντήσει ο συνεντευξιαζόμενος είναι κλειστού τύπου
δηλαδή, ο ερωτώμενος έχει να επιλέξει ανάμεσα σε έτοιμες απαντήσεις. Του ζητήθηκε να
ιεραρχήσει τις απαντήσεις του σύμφωνα με τη σπουδαιότητα που αυτός δίνει αλλά και να
επιλέξει μία ή περισσότερες απαντήσεις.
Η μέθοδος επικοινωνίας του ερωτηματολογίου που επιλέχθηκε για την συμπλήρωσή
του από τον Υπεύθυνο Μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Πληροφορικής, ήταν αυτή του
ηλεκτρονικού ταχυδρομικού ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις

του διευθυντή του

τμήματος Μηχανογράφησης δίνουν μία άλλη βεβαιότητα και σιγουριά ως προς την
αξιοπιστία και εγκυρότητά τους καθώς αποτελεί ένα από τα ανώτερα στελέχη της
εταιρείας. Η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής έγινε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο
πρόβλημα και όπου χρειάστηκαν διευκρινήσεις οι άνθρωποι της εταιρείας ήταν ιδιαίτερα
φιλικοί και εξυπηρετικοί. Η πρόσβαση σε διάφορες διευκρινιστικές ερωτήσεις που
χρειάστηκαν ήταν σχετικά εύκολη μιας και ο συγγραφέας της εν λόγω διπλωματικής
εργάζεται στην εταιρεία αυτή.

Εταιρεία: Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών
Περιγραφή εμπορικής δραστηριότητας
Η εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας αποτελείται κυρίως από λιανικές πωλήσεις
αρωμάτων, καλλυντικών, αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού, ειδών ένδυσης, ειδών
πολυτελείας, τυποποιημένων (food, deli, drinks and confectionery) και άλλων
εμπορευμάτων σε επιβάτες που αναχωρούν από αεροδρόμια, μεθοριακούς σταθμούς και
λιμάνια της Ελλάδας. Επίσης, η Εταιρεία δραστηριοποιείται με χονδρικές πωλήσεις των
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παραπάνω εμπορευμάτων προς πρεσβείες και ένοπλες δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα σκοπός
της εταιρείας είναι:
α. Η εκμετάλλευση των κάθε είδους καταστημάτων αφορολογήτων και αδασμολόγητων
ειδών και καταλαμβάνει τόσο τα υπάρχοντα καταστήματα, όσο και αυτά τα οποία
πρόκειται να ιδρυθούν στους χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς αερολιμένες και λιμένες ή
στην αλλοδαπή. Επίσης, η εμπορία φορολογημένων ειδών, τόσο σε τελωνειακά
ελεγχόμενους όσο και στους ελεύθερους χώρους των χερσαίων μεθοριακών σταθμών,
διεθνών αερολιμένων και των λιμένων της χώρας.
β. Η ανάληψη μετά από προηγούμενη συμφωνία με τους ενδιαφερόμενους της
διαμεσολάβησης για τη διευκόλυνση της απαλλαγής ή της επιστροφής του Φ.Π.Α. στους
δικαιούχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί επιστροφής Φ.Π.Α. έναντι
συμφωνημένης αμοιβής.
γ. Ο εφοδιασμός αφορολόγητων και αδασμολόγητων, καθώς και φορολογημένων ειδών σε
πλοία, αεροσκάφη, πρεσβείες και λοιπά δικαιούχα ατέλειας πρόσωπα και η
πραγματοποίηση εξαγωγών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ. Η ίδρυση καταστημάτων πώλησης αφορολόγητων και αδασμολόγητων, καθώς και
φορολογημένων ειδών στην αλλοδαπή, καθώς και σε μέσα χερσαίων, θαλάσσιων και
εναέριων μεταφορών.
ε.

Η διαχείριση των ατελώς παραλαμβανομένων ειδών από πρόσωπα που υπηρετούν σε

αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς περιλαμβανομένου του ΝΑΤΟ.
στ. Η πώληση πάσης φύσεως εμπορευμάτων, προϊόντων και ειδών και η παροχή πάσης
φύσεως υπηρεσιών τόσο σε τελωνειακά ελεγχόμενους όσο και σε ελεύθερους χώρους
μεθοριακών σταθμών, λιμένων, τουριστικών λιμένων (μαρίνων) και αερολιμένων της
χώρας, καθώς και η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως σταθμών
εφοδιασμού,

πρατηρίων

και

καταστημάτων

υγειονομικού

ενδιαφέροντος,

όπως

εστιατορίων, καφέ, μπαρ, ζαχαροπλαστείων, παρασκευαστηρίων καθώς και εν γένει χώρων
εστίασης και αναψυχής.
ζ. Η ίδρυση και απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες να μπορούν να
ασκούν κάθε νόμιμη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας, πλην της εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολόγητων και αδασμολόγητων
ειδών.
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Η κατάσταση
Η εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. είχε ως στόχο την
απόκτηση ενός σύγχρονου τεχνολογικού προφίλ μέσα από το οποίο θα μπορούσε να
αναβαθμίσει θεαματικά το επίπεδο υπηρεσιών προς τους πελάτες της και παράλληλα να
ενισχύσει το ρόλο της στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον των εγχώριων και διεθνών
εταιρειών στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Έγινε επιλογή ενός ERP συστήματος το
οποίο συνυπολογίζει τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία έτσι ώστε να επιτευχθεί ακριβής
προσδιορισμός του κόστους και λεπτομερής στατιστική απόδοση των αναγκαίων δεικτών
για την υποστήριξη αποφάσεων περαιτέρω ανάπτυξης και στρατηγικής κατεύθυνσης.
Γενικότερα με την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος σκοπός της εταιρείας
ήταν:


Η αποδοτικότερη χρηματοπιστωτική διαχείριση



Η αποδοτικότερη διαχείριση πωλήσεων και μάρκετινγκ



Η αποδοτικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας



Η αποδοτικότερη εξυπηρέτηση πελατών
Συνοψίζοντας στόχος της εταιρείας ήταν η αναδιοργάνωση υπαρχόντων συστημάτων

και διαδικασιών μέσα από την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος που θα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης όλων των
επιχειρησιακών πόρων και αυτοματοποίηση του οργανισμού. Στόχος είναι η δημιουργία
της μέγιστης ομαλής εσωτερικής λειτουργικότητας και άμεση διαχείριση και εξυπηρέτηση
των πελατών.
Πριν την εγκατάσταση του ERP συστήματος η εταιρεία χρησιμοποιούσε ένα
απαρχαιωμένο λογισμικό για δύο δεκαετίες περίπου το οποίο ήταν τόσο δύσχρηστο όσο
και αναξιόπιστο. Δεν ήταν σε θέση να παράσχει ακριβή και πλήρως αξιόπιστα δεδομένα,
τα οποία είναι απαραίτητα για την έγκαιρη και αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων σε ένα
τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ήταν ένα σύστημα που δεν επέτρεπε στην εταιρεία να
παρακολουθήσει τις εξελίξεις των ανταγωνιστών της. Δεν υπήρχε άμεση επικοινωνία με
τους προμηθευτές της και τους συνεργάτες της. Στην πραγματικότητα, το σύστημα αυτό
δεν υποστήριζε σημαντικά την ανάπτυξη της επιχείρησης και δεν ήταν επαρκώς εύχρηστο
έτσι ώστε να συμβαδίζει με το συνεχώς ευμετάβλητο επιχειρησιακό περιβάλλον.
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Λύση
Η εταιρεία επέλεξε το Microsoft Business Solutions Navision σαν το Back Office
σύστημα και το LS Retail σαν το Front Office σύστημα. Το λογισμικό εγκαταστάθηκε το
2008 και στα 41 καταστήματα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ΚΑΕ Α.Ε.(20 αεροδρόμια, 11
μεθοριακούς σταθμούς και 10 λιμάνια).
Η επιλογή βασίστηκε στους ακόλουθους παράγοντες:


Φήμη και εμπειρία της εταιρείας λογισμικού



Φήμη και εμπειρία της εταιρείας εγκατάστασης λογισμικού



Συμβατότητα με τις απαιτήσεις και τη στρατηγική της εταιρείας



Ευελιξία και άμεση εφαρμογή



Απλότητα ευκολία χρήσης του συστήματος



Η προσαρμογή του συστήματος σε διάφορες αγορές (π.χ. σε αθλητικά
γεγονότα – Ολυμπιάδα 2004)



Επίπεδα ασφαλείας



Διαδρομή ελέγχου του συστήματος



Κόστος αγοράς, υλοποίησης, προγραμματισμού και εφαρμογής



Κόστος υλικού (hardware)



ROI (Return of Investment)

Η ομάδα υλοποίησης ERP συστημάτων της SCICOM SA σε συνεργασία με το
Project Team της ΚΑΕ Α.Ε., κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς την μετάβαση στο νέο
πληροφοριακό σύστημα και φαίνεται να επιτυγχάνει τους προαποφασισμένους στόχους.
Συγκεκριμένα, η ομάδα της SCICOM SA ενσωμάτωσε αποτελεσματικά το Microsoft
Business Solutions Navision ERP στην ήδη υπάρχουσα επιχειρησιακή φιλοσοφία της ΚΑΕ
Α.Ε., δημιουργώντας την πληροφοριακή τους ραχοκοκαλιά και συγχωνεύοντας όλα τα
ξεχωριστά εταιρικά τμήματα. Το αποτέλεσμα ήταν η αυτοματοποίηση όλων των
διαδικασιών και λειτουργιών των τμημάτων και η ολοκληρωμένη διαχείριση των κρίσιμων
επιχειρησιακών της πόρων.
Διαδικασία εγκατάστασης
Το χρονικό διάστημα το οποίο χρειάστηκε να καλυφθεί έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η
φάση της υλοποίησης ήταν δέκα μήνες. Λόγω διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν,
κυρίως τεχνικής φύσης το έργο καθυστέρησε να παραδοθεί τρεις μήνες επιπλέον από τον
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αρχικό του σχεδιασμό. Παρ’ όλα αυτά, το έργο παραδόθηκε μέσα στα οικονομικά πλαίσια
τα οποία είχαν συμφωνηθεί εξ’ αρχής.
Κατά τη φάση εγκατάστασης και παραμετροποίησης του πληροφοριακού συστήματος
ακολουθήθηκαν κάποιες διαδικασίες της Διαχείρισης Έργων όπως οι ακόλουθες:


Διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεως



Διάσπαση έργου σε επιμέρους φάσεις με χρήση του λογισμικού MS Project



Ορισμός εξαρτήσεων μεταξύ φάσεων



Διαχείριση ομάδας υλοποίησης και λοιπών πόρων



Διαχείριση χρονοδιαγράμματος



Διαχείριση ανοικτών θεμάτων



Διαχείριση κινδύνων και απροόπτων με χρήση του λογισμικού Fail Over
Procedures



Διαχείριση διαμόρφωσης λογισμικού και αλλαγών



Αιτιολογική ανάλυση λαθών, κυρίως στα σοβαρά προβλήματα που ανέκυπταν, και



Εκπαίδευση προσωπικού

To E.R.P έχει ενσωματώσει αρκετά υποσυστήματα όπως:


Οικονομική διαχείριση (Finance)



Πωλήσεις - μάρκετινγκ (Sales - Marketing)



Αποθήκευση - Διανομή (Material management/Distribution)



Προμήθειες (Purchasing)



Κοστολόγηση (Costing)



Συντήρηση – εξοπλισμός (Maintenance)



Διαχείριση Παγίων (Asset Management)
Ωστόσο, κάποια άλλα υποσυστήματα όπως αυτά της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων,

της διαχείρισης έργων, της παραγωγής και της διοίκησης ποιότητας κρίθηκαν σκόπιμο να
μην χρησιμοποιηθούν καθώς δεν θα πρόσθεταν κάτι επιπλέον στην χρηστική αξία του
συστήματος.
Επίσης το σύστημα έχει ενσωματωμένη εφαρμογή σχετικά με τη Διαχείριση της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Ανάλυσης Δεδομένων (Business Intelligence), καθώς επίσης και
Λογισμικό Αυτοματοποίησης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R.M.S.).
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Είναι αξιόλογο να σημειωθεί πως το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να
ομαλοποιηθεί η λειτουργία του συστήματος ήταν περίπου έξι μήνες, ένα διάστημα διόλου
ευκαταφρόνητο τη στιγμή που μάλιστα μεσολαβούσε αυξημένη τουριστική περίοδος,
γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολη την διόρθωση τυχών σφαλμάτων που παρουσίαζε
το σύστημα.
Το Microsoft Business Solution Navision κρίθηκε ένα σύστημα ποιοτικό μιας και με
τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα οι χρήστες μπορούν να βασιστούν στο σύστημα. Το
σύστημα είναι εύκολο τόσο στην εκμάθηση όσο και στη χρήση του, παρέχει πληθώρα
πληροφοριών και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης υποστηρίζει και τη
λήψη αποφάσεων.
Παρά το γεγονός ότι το προϋπάρχον σύστημα δεν επαρκούσε για να καλύψει τις
αυξημένες ανάγκες της εταιρείας, η διοίκηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει την δυσπιστία των
εργαζομένων ως προς την εγκατάσταση του νέου λογισμικού, μία δυσπιστία που κάμφθηκε
σχετικά εύκολα. Αιτία της δυσπιστίας αυτής ήταν αφενός το χαμηλό επίπεδο γνώσεων των
εργαζομένων που δεν βοηθούσε στην περαιτέρω εξοικείωση αφετέρου η αρνητική
αντιμετώπιση και προδιάθεση για τη γνωριμία με καθετί καινούριο, πράγμα όχι σπάνιο
στους εργασιακούς χώρους όπου έχουν παγιωθεί κάποιες συγκεκριμένες αντιλήψεις.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισε η εταιρεία κατά την φάση
της εγκατάστασης ήταν κυρίως τεχνικής φύσεως. Το κύριο τεχνικό πρόβλημα που έπρεπε
να αντιμετωπιστεί ήταν η ακεραιότητα των δεδομένων. Το νέο σύστημα απαιτούσε την
ανάκτηση των παλαιών δεδομένων από το προϋπάρχον σύστημα τα οποία θα έπρεπε να
κανονικοποιηθούν, και να αποθηκευθούν σε συμβατή μορφή με τα νέα συστήματα
αποθήκευσης. Η ύπαρξη των δεδομένων σε αντίγραφα πλέον ήταν ένα από τα βασικά
προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσει η εταιρεία, μιας και οι διπλοεγγραφές ήταν
αρκετές. Σε μερικά τμήματα το παλιό σύστημα συνέχισε να «τρέχει» παράλληλα με το νέο
ώσπου κάποια στιγμή αντικαταστάθηκε εξολοκλήρου. Ένα τέτοιο κομμάτι ήταν αυτό που
αφορούσε δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση της αποθήκης και κυρίως τα αποθέματα.

Αποτελέσματα
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης η περίοδος απόσβεσης της εν λόγω επένδυσης
υπολογίζεται στα τρία χρόνια. Τα μετρήσιμα οφέλη που αποκόμισε η ΚΑΕ Α.Ε. μετά την
υλοποίηση του ERP πληροφοριακού συστήματος από την SCICOM SA είναι:
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Αναβάθμιση της επιχειρησιακής δομής της, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να
εργαστούν πιο αποτελεσματικά, παραγωγικά και κυρίως ελαχιστοποιώντας σε
μεγάλο βαθμό σφάλματα. Για παράδειγμα μέσα από την διαθέσιμη στατιστική και
διοικητική πληροφόρηση του ERP επέτρεψε στα στελέχη της, να κάνουν πιο
ουσιαστικές αναλύσεις χωρίς να χάνουν πολύτιμο χρόνο να τις δημιουργήσουν
μέσα από μεμονωμένα εργαλεία.



Δημιουργία ροών εργασιών (workflows) ανά τμήμα και σύνδεση των ενδο
εταιρικών διαδικασιών μειώνοντας σημαντικά τους κύκλους εκτέλεσης αυτών των
διαδικασιών

με

αποτέλεσμα

να

ανταποκρίνονται

γρηγορότερα

και

αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις των πελατών της.


Δημιουργία εργαλείου λογισμικού διαχείρισης συναλλαγματικών διαφορών
πολλαπλών νομισμάτων και την εξαγωγή αναφορών για κέρδη ή ζημίες σε σχέση
με ξένα νομίσματα.



Εφαρμογή της βέλτιστης επιχειρηματικής πρακτικής της εταιρείας, μέσα από την
αποτελεσματική παραμετροποίηση του ERP λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα
εμπορικά και οικονομικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του κόστους υπηρεσιών.
Στόχος της εταιρείας στο μέλλον όσον αφορά τη χρήση του νέου λογισμικού είναι να

αναβαθμιστεί κατά το μέγιστο δυνατό έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο συμβατό με τις
ανάγκες και τις διαδικασίες της επιχείρησης.
Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία στο διάστημα αυτό της εγκατάστασης του ERP
συστήματος προχώρησε και στην εγκατάσταση διαφόρων εφαρμογών οι οποίες παρείχαν
άμεσα και ακριβή αποτελέσματα στα στελέχη της επιχείρησης. Οι εφαρμογές αυτές
βασίζονται κυρίως στην τεχνική της εξόρυξης δεδομένων κάνοντας χρήση ερωτημάτων
OLAP και τη δημιουργία «κύβων». Με άλλα λόγια, κάνοντας χρήση της ήδη υπάρχουσας
βάσης δεδομένων του ERP η εταιρεία με μηδενικό κόστος είχε πληθώρα άλλων
εφαρμογών τις οποίες προσάρμοζε ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε καταστήματος (π.χ.
λιμάνια, αεροδρόμια, μεθοριακούς σταθμούς). Έτσι με την αξιοποίηση των κατάλληλων
πληροφοριών τα κατά τόπους καταστήματα μπορούσαν να ακολουθήσουν διαφορετικές
στρατηγικές για την αύξηση των πωλήσεων τους και κατ’ επέκταση της κερδοφορίας τους.
Σχετικά με τα υπόλοιπα είδη τεχνολογιών που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία,
όπως είναι τα συστήματα CRM, τα RFIDs καθώς επίσης και το e-tailing, η ΚΑΕ Α.Ε.
έκρινε σκόπιμο πως η υιοθέτηση και αυτών των τεχνολογιών δεν θα προσέδιδε κάτι
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επιπλέον στην αξία της επιχείρησης. Ένα σύστημα CRM, του οποίου βασικότερος στόχος
είναι η ανάπτυξη και διατήρηση αφοσιωμένων πελατών, δεν θα προσέφερε καταλληλότερο
περιβάλλον πελατειακής διαχείρισης, μιας και η φύση της εταιρείας είναι τέτοια που τα
ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια της απόδοσης των πελατών είναι δυνατό να εξαχθούν πολύ
πιο εύκολα και οικονομικά με συστήματα εξόρυξης δεδομένων όπως περιγράφηκε
παραπάνω. Η εξυπηρέτηση του κύριου όγκου των πελατών της έχει να κάνει με την άμεση
πώληση και ως εκ τούτου ένα σύστημα CRM μάλλον θα ήταν περιττό. Επίσης, τα RFIDs
και η ιχνηλασιμότητα ίσως να ήταν μία καλή πρόταση για την εταιρεία καθώς διαθέτει
κεντρική αποθήκη διακίνησης εμπορευμάτων για λογαριασμό της, γεγονός που κάνει πιο
επιβεβλημένο τον καλύτερο έλεγχο της διακίνησης των εμπορευμάτων από αποθήκη σε
αποθήκη και από κατάστημα σε κατάστημα. Τα συστήματα ιχνηλασιμότητας τροφίμων και
ποτών θα αποτελούσαν ένα πολύτιμο εργαλείο στην καλύτερη παρακολούθηση των
εμπορευμάτων της, αφού ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του προϊοντικού μείγματος τής
εταιρείας έχει να κάνει με τυποποιημένα (σοκολάτες, τρόφιμα, λάδια, κλπ.). Η
παρακολούθηση για παράδειγμα των ημερομηνιών λήξης των ευπαθών εμπορευμάτων
αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας, αφού η ασφάλεια των καταναλωτών είναι μία από τις
προτεραιότητες της επιχείρησης. Τέλος, το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι κάτι το οποίο
μπορεί να επιτευχθεί, καθώς η φύση της εταιρείας είναι τέτοια που τα εμπορεύματά της και
η διακίνησή τους πρέπει να υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο και φυσική καταγραφή
αυτών, πράγμα το οποίο δεν είναι εφικτό με την ηλεκτρονική πώληση.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ΚΑΕ Α.Ε. κατατάσσεται σύμφωνα
με το μοντέλο που παρουσιάσαμε στην εν λόγω εργασία στο τεταρτημόριο που έχει να
κάνει με την καινοτομία (innovation). Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών
και εταιρείας, η αυτοματοποίηση και αποστολή των εντολών παραγγελίας και τιμολογίων
και γενικότερα τα είδη των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από πλευράς τεχνολογικής
υποδομής, είναι μερικά χαρακτηριστικά που μας οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό.
Εφαρμόζεται έτσι μία δυναμική προσέγγιση ενός δικτύου με την στρατηγική και
αναπόσπαστη συμμετοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας.

115

Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα
Ολοκληρώνοντας τη διπλωματική εργασία θα θέλαμε να συνοψίσουμε και να
επισημάνουμε τα βασικά συμπεράσματά της. Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη των
πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και τα οφέλη και
η αξία που προκύπτει από τη χρήση αυτών.
Παρουσιάστηκε ένα μοντέλο μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας σύμφωνα
με το οποίο κάθε επιχείρηση μπορούσε να ταξινομηθεί σε μία από τις κατηγορίες του
μοντέλου, ανάλογα με την τεχνολογία των πληροφοριακών συστημάτων που
χρησιμοποιούσε. Από τα πιο βασικά συστήματα και λογισμικά που διαθέτει στις μέρες μας
η νέα τεχνολογία, είναι συστήματα ERP, συστήματα CRM,

RFIDs, barcodes και

ιχνηλασιμότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το BI (Business Intelligence). Όλες αυτές οι
τεχνολογίες συστημάτων παρουσιάζονται με εκτενή τρόπο, τονίζοντας τα οφέλη και τα
πλεονεκτήματα που αποκομίζει μία επιχείρηση του λιανικού εμπορίου από τη χρήση τους.
Τέλος, παρουσιάστηκε και μία μελέτη περίπτωσης εταιρείας που δραστηριοποιείται στον
κλάδο του λιανεμπορίου και έχει υιοθετήσει ορισμένα από τα πληροφοριακά συστήματα
που αναφέρθηκαν παραπάνω αποκομίζοντας έτσι τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά οφέλη.
Γενικότερα, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο γεγονός ότι όλες οι επενδύσεις
στην τεχνολογία πληροφοριών, είτε έργα συστημάτων είτε υποδομής, παράγουν αξία για
τις επιχειρήσεις κατά δύο κυρίως τρόπους. Η πιο προφανής συνεισφορά στην αξία είναι
μέσω βελτιώσεων στις υφιστάμενες επιχειρηματικές διεργασίες, ή με τη δημιουργία
εντελώς νέων επιχειρηματικών διεργασιών, καθαρό αποτέλεσμα των οποίων είναι να
αυξηθεί η αποδοτικότητα της εργασίας και του κεφαλαίου που χρησιμοποιεί η εταιρεία.
Δεύτερον, τα πληροφοριακά συστήματα συμβάλλουν σε βελτιώσεις στη λήψη διοικητικών
αποφάσεων, με αύξηση της ταχύτητας και με βελτίωση της ακρίβειας στη λήψη
αποφάσεων. Τόσο οι βελτιώσεις στις επιχειρηματικές διεργασίες όσο και εκείνες στη λήψη
διοικητικών αποφάσεων μπορούν να μετρηθούν με τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων
κατάρτισης προϋπολογισμού κεφαλαιουχικών επενδύσεων.
Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν επίσης να δημιουργήσουν αξία επειδή
ενισχύουν στρατηγικά την επιχείρηση. Η αξία για την επιχείρηση μπορεί να μην είναι η
άμεση αύξηση του ποσοστού απόδοσης της επένδυσης, αλλά, αντιθέτως, μια πιο
μακροπρόθεσμη απόδοση που απορρέει από την καλύτερη στρατηγική θέση στον κλάδο.
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Τα συστήματα μπορούν να βοηθήσουν μία εταιρεία να αποκτήσει διαφορετικά και
διατηρήσιμα πλεονεκτήματα, για παράδειγμα ενισχύοντας τους δεσμούς της με
προμηθευτές και πελάτες, διαφοροποιώντας προϊόντα και υπηρεσίες, και αυξάνοντας την
ευελιξία και την προσαρμοστικότητα σε πιο μακρές περιόδους.
Είναι επίσης σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι τα συστήματα μπορούν να έχουν
αξία, αλλά μπορεί η εταιρεία να μην αποκομίζει το σύνολο ή ακόμη και μέρος της αξίας.
Αν και τα έργα συστημάτων μπορεί να οδηγήσουν σε οφέλη για την εταιρεία, όπως
κερδοφορία και παραγωγικότητα, ορισμένα ή όλα από τα οφέλη μπορεί να πηγαίνουν
απευθείας στον καταναλωτή με τη μορφή χαμηλότερων τιμών ή πιο αξιόπιστων υπηρεσιών
και προϊόντων (Hit and Brynjolfsson, 1996). Η κοινωνία μπορεί να επιβραβεύει τις
εταιρείες που αυξάνουν το καταναλωτικό πλεόνασμα επιτρέποντάς τους να επιβιώσουν ή
ανταμείβοντάς τις με αυξήσεις των εταιρικών εσόδων τους. Αλλά από διοικητική άποψη, η
πρόκληση για την εταιρεία είναι να διατηρήσει όσο μεγαλύτερο μέρος μπορεί υπό τις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς από το όφελος που προκύπτει από τις επενδύσεις σε
συστήματα.
Η αξία των συστημάτων από χρηματοοικονομική οπτική γωνία περιστρέφεται
ουσιαστικά γύρω από το ζήτημα της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου. Παράγει μια
συγκεκριμένη επένδυση σε πληροφοριακά συστήματα απόδοση

ικανή για

να

δικαιολογήσει το κόστος της; Υπάρχουν πολλά προβλήματα με αυτή την προσέγγιση, και
ένα από τα μεγαλύτερα είναι πώς να εκτιμηθούν τα οφέλη και να μετρηθεί το κόστος.
Τέλος, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών οδηγεί και στην αναδιοργάνωση πολλών
διεργασιών μιας επιχείρησης. Πολλά έργα επιχειρησιακών εφαρμογών και ανασχεδιασμού
διεργασιών έχουν υπονομευτεί από κακές πρακτικές υλοποίησης και διαχείρισης αλλαγής,
οι οποίες δεν αντιμετώπισαν τις ανησυχίες των εργαζομένων σχετικά με την αλλαγή. Ο
μεγαλύτερος κίνδυνος για τον ανασχεδιασμό δεν προέρχεται από τις δυσκολίες της
εταιρείας να οραματιστεί και να σχεδιάσει επαναστατικές αλλαγές στις επιχειρηματικές
διεργασίες της, αλλά από την αντιμετώπιση του φόβου και της αγωνίας σε ολόκληρο τον
οργανισμό, το ξεπέρασμα της αντίστασης στελεχών σε καίριες θέσεις, την αλλαγή θέσεων
εργασίας, σταδιοδρομιών και μεθόδων πρόσληψης και την εκπαίδευση. Όλες οι
επιχειρησιακές εφαρμογές απαιτούν στενότερο συντονισμό μεταξύ των διάφορων
λειτουργικών ομάδων, καθώς και εκτεταμένες αλλαγές επιχειρηματικών διεργασιών.
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1.2. Ποιο έτος εγκαταστάθηκε E.R.P. σύστημα στην Εταιρία;

2008
1.3. Ποια Εταιρία επιλέξατε για την εγκατάσταση του λογισμικού;
SCICOM SA
1.4. Ποιο λογισμικό E.R.P. επιλέξατε;
MICROSOFT NAVISION

1.5. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες σας οδήγησαν στην επιλογή του
συγκεκριμένου πακέτου λογισμικού; (πολλαπλή επιλογή)

Φήμη/ εμπειρία της εταιρίας λογισμικού √

Φήμη/ εμπειρία της εταιρίας εγκατάστασης του λογισμικού √

Συμβατότητα με τη στρατηγική και τις απαιτήσεις της εταιρίας √

Απλότητα/ ευκολία χρήσης του συστήματος √

Χαμηλό κόστος αγοράς

Μικρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1.6. Ποιο ήταν (ποσοστιαία) το συνολικό κόστος αναβάθμισης του δικτύου της Εταιρίας,
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αγοράς, παραμετροποίησης και εγκατάστασης του νέου συστήματος E.R.P, σε σχέση με
τον

κύκλο

εργασιών

της

εταιρίας;

(π.χ.

**

%)

…1%……………………………………………………….

2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2.1. Οι παρακάτω προτάσεις χαρακτηρίζουν την Εταιρία που ανέλαβε την εγκατάσταση του συστήματος,
καθώς και τη ποιότητα υπηρεσιών που παρείχε. Επιλέξτε (με √ ) ένα βαθμό από το 1 έως το 5 ανάλογα με το
πόσο συμφωνείτε με αυτές. (1=διαφωνώ ριζικά, 2=διαφωνώ, 3=δε
διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1 2

3

4

5

√

Οι Υπεύθυνοι Εγκατάστασης ήταν φιλικοί και συνεργάσιμοι
Οι Υπεύθυνοι Εγκατάστασης ήταν σε θέση να δώσουν τεχνικές λύσεις σε

√

συγκεκριμένα προβλήματα
Οι Υπεύθυνοι Εγκατάστασης αντιλαμβάνονταν τις επιχειρησιακές διαδικασίες

√

Οι Υπεύθυνοι Εγκατάστασης ήταν διατεθειμένοι να εκπαιδεύσουν τους

√

χρήστες πάνω στην εργασία (On-The-Job)

2.2. Πόσο διάστημα χρειάστηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής;

10 ΜΗΝΕΣ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2.3. Παραδόθηκε το έργο συμφώνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα;
Ναι
Όχι √

2.4. Αν η απάντηση σας στην παραπάνω ερώτηση είναι αρνητική, τότε προσδιορίστε μας
(ποσοστιαία) πόσος ήταν ο χρόνος καθυστέρησης σε σχέση με το χρόνο που αρχικά είχε
υπολογιστεί. (π.χ. ** %)
3 ΜΗΝΕΣ

2.5. Παραδόθηκε το έργο σύμφωνα με τον αρχικό οικονομικό σχεδιασμό;
Ναι

√

Όχι
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2.6. Αν η απάντηση σας στην παραπάνω ερώτηση είναι αρνητική, τότε προσδιορίστε μας
(ποσοστιαία) την υπερκοστολόγηση του έργου σε σχέση με το αρχικό οικονομικό σχεδιασμό
(budget). (π.χ. ** %) ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

2.7. Ποιες από τις παρακάτω Διαδικασίες Διαχείρισης Έργων ακολουθήθηκαν κατά τη
διαδικασία παραμετροποίησης/ εγκατάστασης του πληροφοριακού συστήματος;
(πολλαπλή επιλογή)

Διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεως
ΝΑΙ
Διάσπαση έργου σε επιμέρους φάσεις
ΝΑΙ
Ορισμός εξαρτήσεων μεταξύ φάσεων
ΝΑΙ
Διαχείριση ομάδας υλοποίησης και λοιπών πόρων
ΝΑΙ
Διαχείριση χρονοδιαγράμματος
ΝΑΙ
Διαχείριση ανοικτών θεμάτων
ΝΑΙ
Διαχείριση κινδύνων και απροόπτων
ΝΑΙ
Διαχείριση διαμόρφωσης λογισμικού και αλλαγών
ΝΑΙ
Αιτιολογική ανάλυση λαθών
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΠΤΑΝ)
Διασφάλιση ποιότητας έργου

ΝΑΙ
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2.8. Εφόσον ακολουθήθηκαν κάποιες από τις παραπάνω Διαδικασίες Διαχείρισης Έργων, έγινε χρήση
κάποιων από τα παρακάτω εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού; (πολλαπλή επιλογή)

Διαχείρισης Έργων (Project Management)
MS PROJECT
Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management)
FAIL OVER PROCEDURES
Βάσης Δεδομένων Διαχείρισης Ανοιχτών Θεμάτων/ Αλλαγών
ΜΕΣΩ SERVICE DESK

2.9. Σε ποια από τα παρακάτω υποσυστήματα έχει γίνει εφαρμογή του συστήματος E.R.P.;

(πολλαπλή επιλογή)
Οικονομική Διαχείριση (Finance) NAI
Πωλήσεις- Marketing (Sales- Marketing) NAI
Αποθήκευση- Διανομή (Material management/ Distribution) NAI
Προμήθειες (Purchasing) NAI
Παραγωγή (Production) OXI
Κοστολόγηση (Costing) NAI
Ανθρώπινοι Πόροι (Human Resources) OXI
Συντήρηση- Εξοπλισμός (Maintenance) NAI
Διοίκηση Ποιότητας (Quality Management) OXI
Διαχείριση Παγίων (Asset Management) NAI
Διαχείριση Έργων (Project Management) OXI

2.10. Υπάρχει σύνδεση του συστήματος με κάποια από τις παρακάτω εφαρμογές;
(πολλαπλή επιλογή)

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management ή C.R.M.)
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management ή S.C.M.) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
Ανάλυση Δεδομένων (Business Intelligence ή B.I.) NAI
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce)
Λογισμικό Αυτοματοποίησης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (H.R.M.S.) NAI
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3.

3.1.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πόσο διάστημα χρειάστηκε για την ομαλοποίηση της λειτουργίας του συστήματος;

ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

3.2. Οι παρακάτω προτάσεις χαρακτηρίζουν την ποιότητα του E.R.P. συστήματος που
εγκαταστάθηκε στη εταιρία. Επιλέξτε (με √ ) ένα βαθμό από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο
συμφωνείτε με αυτές. (1=διαφωνώ ριζικά, 2=διαφωνώ, 3=δε διαφωνώ ούτε συμφωνώ,
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1

2

3

4

Οι χρήστες μπορούν να βασιστούν στο σύστημα

5
√

Το σύστημα είναι εύκολο στη χρήση

√

Η εκμάθηση χειρισμού του συστήματος είναι μια εύκολη υπόθεση

√

Είναι εύκολο να δοθεί στο σύστημα η εντολή να κάνει αυτό που θέλουμε

√

Το σύστημα παρέχει διαθεσιμότητα και σαφήνεια πληροφοριών

√

Το σύστημα παρέχει πληροφορίες σε σύντομο χρονικό διάστημα
Το σύστημα υποστηρίζει τη λήψη Διοικητικών αποφάσεων
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√
√

3.3. Αν κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του συστήματος παρουσιάστηκαν
προβλήματα που είχαν να κάνουν με το χαμηλό επίπεδο χρησιμοποίησής και
εξοικείωσης των χρηστών με το σύστημα, ποιοι από τους παρακάτω λόγους πιστεύετε
ότι συνέβαλαν σε αυτό; (πολλαπλή επιλογή)

Το προϋπάρχον σύστημα κάλυπτε τις ανάγκες της εταιρίας
Υπήρχε καλή οργάνωση της εταιρίας στο χαρτί (On Paper)
Το προσωπικό της εταιρίας αντιστεκόταν στην αλλαγή των διαδικασιών √
Το επίπεδο γνώσεων του προσωπικού της εταιρίας δε βοηθούσε στη περαιτέρω εξοικείωση √

Οι εμπειρίες των άλλων εταιριών προέτρεπαν στη μη χρησιμοποίησή του
συστήματος
Άλλο : ………………………………………………………………………

3.5. Κατά την ομαλοποίηση της λειτουργίας του συστήματος πόσο δύσκολη ήταν η
επίλυση προβλημάτων όπως τα παραπάνω; (μια επιλογή)

Δεν επιλύθηκαν
Επιλύθηκαν εν μέρει
Επιλύθηκαν αλλά με δυσκολία
Επιλύθηκαν εύκολα

√

Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα

4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

4.1. Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς υπολογίζονται τα οφέλη της εταιρίας από
την εγκατάσταση του συστήματος E.R.P.; (πολλαπλή επιλογή)
Ύπαρξη πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο √
Βελτίωση διαδικασιών √
Συμμόρφωση σε υποχρεωτικά και μη πρότυπα
Αύξηση παραγωγικότητας εργαζομένων √
Μείωση προσωπικού
Ελάττωση σφαλμάτων √
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4.2. Σύμφωνα με την απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, πόση υπολογίζεται η περίοδος απόσβεσης
της επένδυσης; (Pay Βack Period);
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

4.3. Πως κρίνετε το μέλλον του συστήματος E.R.P. στην Εταιρία; (μια επιλογή)

Θα αντιμετωπισθεί ως κάτι δύσκολο-ανούσιο και θα παραμερισθεί
Όλο και περισσότερο θα ενοποιούνται οι διαδικασίες της εταιρίας μέσω αυτού
Θα αντικατασταθεί από κάποιο άλλο σύστημα που θα ταιριάζει καλύτερα στην
εταιρία
Θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο ώστε να είναι ακόμα πιο συμβατό με τις
διαδικασίες της εταιρίας √
Άλλο : ………………………………………………………………………………….

135

