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Πρόλογος

Η  παρούσα  διπλωματική  εκπονήθηκε  στα  πλαίσια  του   μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 

θέμα  που  διαπραγματεύεται  είναι  η  «Διαδραστικότητα  των  ERP και  CRM 

Συστημάτων στο Βιομηχανικό Κλάδο»

Το  εμπόριο  και  οι  συναλλαγές  είναι  μια  δραστηριότητα  η  οποία 

πραγματοποιούταν ακόμα και στα πρώιμα χρόνια  ύπαρξης του ανθρώπου. Οι πρώτες 

μορφές θα μπορούσαν να είναι η ανταλλαγή προϊόντων εποχής.  Αργότερα με την 

οργάνωση των κοινωνιών και την εμφάνιση των πόλεων-κρατών στη Μεσοποταμία 

και την Ευρώπη, έκανε την εμφάνισή του το χρήμα. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν 

να  τιμολογηθούν  αγαθά  και  να  δοθεί  μια  αξία  στα  προϊόντα  ανάλογα  με  την 

προσφορά και ζήτηση. Εκτός από τις μαρτυρίες που έβγαλε η σκαπάνη, υπάρχουν και 

συγγράμματα περί οικονομικών , κυρίως στην αρχαία ελληνική γραμματεία.  Κατά 

τους  ρωμαϊκούς  χρόνους  υιοθετήθηκε  και  η  χρήση  του  συμβολαίου/σύμβασης 

(http  ://  darkwing  .  uoregon  .  edu  /~  klio  /  tx  /  source  2/  romanlaw  .  htm  )  κάτι  που  δεν  υπήρχε 

μέχρι τότε, έτσι ώστε να μπορούν να κατοχυρωθούν μελλοντικές συναλλαγές. Στους 

βυζαντινούς χρόνους υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ κατά κεφαλήν εισόδημα πλούτου 

και  εμπορίου  όπως  μας  μαρτυρούν  και  μεταγενέστεροι  (Ibn Khaldun).  Με  την 

βιομηχανική  επανάσταση  έγινε  εφικτό  η  μαζική  παραγωγή  αγαθών  για  ευρεία 

κατανάλωση.  Οι  νέες  εφευρέσεις  «μίκρυναν»  τις  αποστάσεις  παγκοσμίως  και  οι 

συναλλαγές πήραν παγκόσμιο χαρακτήρα. Η τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι είναι 

δημιούργημα  του  προηγούμενου  αιώνα.  Η  επιμελητεία,  ο  ανεφοδιασμός  και  η 

οργάνωση εκτοξεύτηκαν σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Στις μέρες μας η παραγωγή ενός 

υλικού δεν αποτελεί παρά ένα πολύ μικρό κομμάτι μιας μεγάλης αλυσίδας, γνωστή 

και  ως  εφοδιαστική  αλυσίδα.  Συνήθως  μάλιστα  δεν  παρασκευάζεται  ένα  τελικό 

προϊόν  αλλά  ένα  κομμάτι  μόνο  και  ακλουθεί  η  συναρμολόγηση  των  επί  μέρους 

κομματιών  για  το  τελικό  αποτέλεσμα.   Έννοιες  όπως  μάρκετινγκ,  διαφήμιση, 

πληροφορικά  συστήματα,  διαδίκτυο,  κ.α  έχουν  μπει  στη  ζωή  μας  και  παίζουν 

πρωταρχικό  ρόλο  στην  επιτυχία  ή  μη  για  την  προώθηση  ενός  προϊόντος.  Τις 

τελευταίες τρεις δεκαετίες οι εξελίξεις ήταν τόσες πολλές τόσο σε τεχνολογικό όσο 

και σε πολιτικό επίπεδο που ο τρόπος λειτουργίας οποιασδήποτε μορφής συναλλαγής 

έχει  αλλάξει  ριζικά.  Μια  έννοια  η  οποία  πλέον  καθορίζει  σε  μεγάλο  βαθμό  την 
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επιτυχία και την αποτυχία σε μια επιχείρηση είναι η «Πληροφορία». Η διαχείριση 

των δεδομένων ή των πληροφοριών αφορά μια σειρά ενεργειών που αρχίζουν με τις 

μετρήσεις ποσοτήτων, την καταγραφή, την επεξεργασία και τελικώς την προσπάθεια 

ανάλυσης, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα. Βάσει αυτών καταστρώνονται 

μελλοντικές κινήσεις, στρατηγικές και πολιτικές.  Για να επιτευχθούν τα τελευταία 

στο  βέλτιστο  βαθμό,  οι  μεγάλες  επιχειρήσεις  και  οι  οργανισμοί   οι  οποίοι 

προσβλέπουν  στην  αύξηση  αποδοτικότητας  και  κερδών  στην  παγκοσμιοποιημένη 

πλέον  αγορά,  χρησιμοποιούν  πληροφοριακά  συστήματα  ERP και  CRM.  Στην 

σημερινή τάξη πραγμάτων της αγοράς τα λογισμικά αυτά θεωρούνται  απαραίτητο 

εργαλείο για τα στελέχη και το προσωπικό εταιριών ώστε να βρίσκουν βιώσιμες και 

κερδοφόρες λύσεις στα θέματα που απασχολούν τον όμιλό τους.

Σκοπός  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  είναι  η  μελέτη  της 

αλληλεπίδραση  των  ERP και  CRM συστημάτων,  ο  τρόπος  διασύνδεσής  και 

συνεργασία τους.

Πιο  συγκεκριμένα  στο  πρώτο  κεφάλαιο  θα  αναφερθούμε  στα  ERP 

συστήματα. Στις πρώτες παραγράφους γίνεται μια μικρή αναδρομή στο χρόνο και την 

ιστορία των συστημάτων αυτών, ώστε να καταλάβουμε πώς ακριβώς φτάσαμε στο 

σημερινό τρόπο λειτουργίας τους. Ακολουθεί μια ανάλυση για τα συστήματα αυτά 

όπου  εξηγούνται  οι  υπάρχουσες  κατηγοριοποιήσεις  και  γενικότερα  τα 

πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα καθώς και οι στόχοι που τίθενται συνήθως πριν την 

λειτουργία.  Στη  συνέχεια  παρατίθενται  πληροφορίες  που  συλλέχτηκαν  από  την 

πραγματοποιούσα μελέτη, οι οποίες θα συνδυαστούν με τις πληροφορίες των  CRM 

σε μεταγενέστερο κεφάλαιο. Τέλος παρατίθεται η ελληνική πραγματικότητα σήμερα 

και μελλοντικές τάσεις.

Το δεύτερο κεφάλαιο σε αντιστοιχία με το πρώτο διαπραγματεύεται τα CRM 

συστήματα.  Αρχικά  λοιπόν  εξηγούνται  κάποια  βασικά  πράματα  που  αφορούν  τα 

CRM, όπως χρήση, κατηγοριοποίηση υπάρχουσες αρχιτεκτονικές κ.α. Στις επόμενες 

παραγράφους εμβαθύνουμε στη λειτουργία και την υλοποίηση και τέλος γίνεται μια 

μελέτη για την υπάρχουσα επικρατούσα κατάσταση και τις μελλοντικές τάσεις.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στον βιομηχανικό κλάδο. Αναφέρουμε την 

ιδιαιτερότητά  του  και  αναπτύσσουμε  τα  μοντέλα  που  υπάρχουν.  Εξηγείται  η 

σημερινή τάξη πραγμάτων με το συνεργατικό επιχειρείν και κατασκευάζειν.

Στο τρίτο  κεφάλαιο  αναφερόμαστε  πλέον στην  διαδραστικότητα   των δυο 

συστημάτων  που  προμελετήσαμε.  Μελετάται  η  σκοπιά  της  ολοκλήρωσης  των 
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συστημάτων και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για να είναι αυτή επιτυχής. Οι έννοιες 

της  ολοκλήρωσης,  αλλά  και  της  συνεργασίας  των  πληροφοριακών  συστημάτων 

ελέγχονται  εκτενέστερα  στο  παρόν  κεφάλαιο.  Επίσης  γίνεται  αναφορά  στις 

χρησιμοποιούμενες  τεχνολογίες  και  τέλος  καταλήγουμε  στο  συμπέρασμα  τις 

παρούσας εργασίας.

Στο τέταρτο κεφαλαίο παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία αυτή.
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1 ERP

1.1  Εισαγωγή

Το ERP, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται είναι ένα ακρώνυμο του Enterprise 

Resource  Planning.  Πρόκειται  για  είναι  ένα  σύνθετο  σύστημα  λογισμικού  και 

ηλεκτρονικών  υπολογιστών  που  χρησιμοποιούνται  για  να  διαχειριστούν  οι 

πληροφορίες  που  απαιτούνται  για  να  διευθύνουν  τις  μεγάλες  οργανώσεις  με  τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

http  ://  www  .  finance  .  gov  .  au  /  publications  /  strategic  -  guide  -  to  -  e  -  

procurement  /  glossary  .  html  

Η χρήση των ERP βοηθά στον προγραμματισμό των πόρων της επιχείρησης, 

του  διοικητικού  ελέγχου  και  του  λειτουργικού  ελέγχου.  Τα  ERP είναι  λογισμικά 

πολλαπλών ενοτήτων (multi module), δηλαδή ενσωματώνουν τις δραστηριότητες στα 

λειτουργικά  τμήματα  μιας  εταιρίας  ή  οργανισμού  όπως  ο  προγραμματισμός 

προϊόντος,  η  διανομή,  η  παρακολούθηση  παραγγελίας.Aκόμη  μπορεί  να 

συμπεριλαμβάνονται  ενότητες  για  χρηματοδότηση,  λογιστική  και  το  ανθρώπινο 

δυναμικό (Zhang, 2005).

Η  λειτουργία  στηρίζεται  στην  ύπαρξη  μιας  κοινής  βάσης  δεδομένων, 

προσπελάσιμη από όλα τα τμήματα κι έτσι υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού της 

πληροφορίας  και  της  επικοινωνίας..  Επομένως  το  ERP είναι  ένα  ολοκληρωμένο 

λογισμικό  εφαρμογών,  με  μια  κοινή  βάση  δεδομένων  για  όλα  τα  τμήματα 

επιτυγχάνοντας την ενοποίηση όλων των επί μέρους τομέων και διαδικασιών μιας 

επιχείρησης. Παρόλο που 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.)  όπως 

προαναφέρθηκε,  το σύνηθες  είναι  ότι  κατά την διαδικασία της εγκατάστασής του 

λογισμικού, γίνεται μια  παραμετροποίηση ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της κάθε 

επιχείρησης ξεχωριστά.  Αυτό συμβαίνει  αφενός,  από πλευράς παρόχου,  επειδή οι 

ανάγκες της κάθε εταιρίας είναι  διαφορετικές  και αφετέρου,  από πλευράς πελάτη, 

επειδή θέλει να δοκιμάσει το προϊόν (ERP). Βέβαια μελλοντικός  σκοπός και στόχος 

είναι πάντα η εγκατάσταση της πληρέστερης έκδοσης για την βέλτιστη ενοποίηση 

των διαφόρων τμημάτων.
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Στη συνέχεια θα αναφερθούν ενδεικτικά κάποιοι ορισμοί του ERP.

 Ένα ERP μπορεί να  περιγραφεί ως ένα πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί 

όλες τις πτυχές μιας επιχείρησης. Χειρίζεται συναλλαγές,  διατηρεί αρχεία,  παρέχει 

πληροφορίες και διευκολύνει τον προγραμματισμό και τον έλεγχο (Harwood S, 2003)

 Αποτελεί  μία  ακολουθία  από  άμεσα  υλοποιήσιμα  πακέτα  εφαρμογών  που 

καλύπτουν  όλες  τις  επιχειρηματικές  λειτουργίες  και  διαθέτουν  την  απαραίτητη 

ευελιξία για τη δυναμική προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και τις μεταβολές που 

συμβαίνουν  μέσα  στην  κάθε  επιχείρηση.  Παρέχει  ολοκληρωμένες  πληροφοριακές 

λύσεις  για  την  καλύτερη  και  αποδοτικότερη  διαχείριση  και  προγραμματισμό  των 

πόρων και δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να λειτουργήσει συντονισμένα σαν 

ενιαίο σύνολο, καθοδηγούμενη από τις πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον .

http://www.go-online.gr/keta/files/document/guides/odigos-erp.pdf?

dbX_sid=9b60bc4299b3c3b272b3e72f7039b33d

 Ο ορισμός που δίνεται από την εταιρία techsoft αναφέρει ότι: Πρόκειται για λύση 

λογισμικού η οποία ολοκληρώνει διάφορες λειτουργίες σε μία εταιρία. Αν και κατά 

την εγκατάστασή του παραμετροποιείται για τις ανάγκες της κάθε εταιρίας, εντούτοις 

πρόκειται για έτοιμο πακέτο λογισμικού και δεν κατασκευάζεται από την αρχή για 

την εκάστοτε εταιρία. Άλλωστε, πολλές από τις διαδικασίες που καλύπτει ένα πακέτο 

ERP  είναι  κοινές  σε  κάθε  εταιρία  (π.χ.  επεξεργασία  παραγγελιών,  τιμολόγηση, 

ισολογισμοί κ.ά.).

http  ://  www  .  techsoft  .  gr  /  node  /128  

 Είναι ένα λογισμικό με στόχο να αυτοματοποιήσει επιχειρηματικές διαδικασίες 

για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις (Vogt C, 2002). 
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1.2 Ιστορική Αναδρομή

Τα  πληροφοριακά  συστήματα  και  ειδικότερα  τα  ERP  δεν  εμφανίστηκαν 

ξαφνικά από την μια μέρα στην άλλη. Στην πραγματικότητα υπήρξε μια μακρόχρονη 

εξέλιξη η οποία ξεκινάει εξήντα χρόνια πριν, την δεκαετία του ’50. Πριν από την 

εποχή αυτή οι εταιρίες στηρίζονταν κυρίως στις παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης 

αποθεμάτων και λειτουργούσαν συνήθως με την εμπειρία που είχαν αποκομίσει κατά 

την  διάρκεια  των  ετών,  στον  κλάδο  τους.   Στα  τέλη  λοιπόν  του  ’50  έκανε  την 

εμφάνισή  του  το  MRP  (Material  Requirements  Planning),  που  είναι  στην  ουσία 

πρόγονος του ERP. Στα MRP πρώτης γενιάς, εφόσον υπήρχαν υλικά στον πίνακα 

υλικών (Bill Of Materials ή B.O.M.) για ένα συγκεκριμένο ολοκληρωμένο προϊόν τα 

προωθούσαν σε ένα πρόγραμμα παραγωγής και πώλησης. Οπότε μπορούμε να πούμε 

ότι αυτά τα συστήματα επί της ουσίας α) εστίαζαν στις παραγγελίες β) λειτουργούσαν 

εν μέσω της παραγωγής. Από αυτά εύκολα μπορεί να συναχθεί ότι η εφαρμογή των 

MRP  επέφερε  οφέλη  όπως  μείωση  του  μέσου  αποθέματος,  αύξηση  της 

αποτελεσματικότητας  και  της  αξιοπιστία  και  ελάττωση  του  χρόνου  παραγωγής. 

Παράλληλα προϋπόθετε  και  σημαντικές  απαιτήσεις,  για να μπορεί  να επιφέρει  τα 

αναμενόμενα,  όπως:  αξιόπιστους  πίνακες  υλικών  και  προκαθορισμένο  χρονικό 

περιθώριο υλοποιήσεων. Ένα από τα μειονεκτήματα και ίσως η μεγαλύτερη αδυναμία 

που είχε ήταν ότι δε λάμβανε υπόψη τη διαθεσιμότητα των πόρων. Κι αυτό οδήγησε 

στην σε μια εξέλιξη των MRP, αυτά του Κλειστού Βρόγχου (Closed Loop MRP).

Με την ενημέρωση της διαθεσιμότητας των πόρων, μπορούμε να πούμε ότι 

προστέθηκε  ένας  βρόχος  ανάδρασης  στην  παραγωγική  διαδικασία,  εξ  ‘ου  και  το 

όνομα. Έτσι το προσωπικό παραγωγής μπορούσε να αλλάξει και να ενημερώσει τις 

εισαγωγές στο σύστημα όπως απαιτούνταν. Οπότε μπορούμε να συνάγουμε ότι τα 

MRP  Κλειστού  Βρόγχου  α)  εστίαζαν  στον  προγραμματισμό  της  παραγωγής,  β) 

υπήρχε αλληλεπίδραση (interactions).

Τα  MRPs της  επόμενης  γενιάς  εμφανίστηκαν  την  δεκαετία  του  ’80  και 

ονομάστηκαν  MRP II. Ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης να ενσωματωθούν και άλλοι 

πόροι  στη  διαδικασία  παραγωγής.  Άλλες  περιοχές  λειτουργίας  ή  τμήματα  που 

προστέθηκαν στη διαδικασία προγραμματισμού είναι  λ.χ η λογιστική,  μάρκετινγκ, 

ανθρώπινο δυναμικό,  χρηματοδότηση, κ.α. Μπορούμε να πούμε ότι τα  MRP II α) 

Λάμβαναν  υπόψη  τον  συνολικό  ενσωματωμένο  οικονομικό  σχεδιασμό,  β) 
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Λαμβάνουν υπόψη τον υπάρχον αποθηκευτικό χώρο. Πολλές εταιρίες προσπάθησαν 

να χρησιμοποιήσουν ένα  MRP II, ωστόσο η υλοποίηση απέτυχε με αποτέλεσμα να 

αμαυρωθεί η φήμη του λογισμικού και να θεωρηθεί ότι  είναι πολύπλοκο σύστημα 

(Parker 1994;  Turbide 1995), χρήσιμο μόνο για μεγάλες εταιρίες. Σύμφωνα με τον 

Turbide(1995)  πολλές  από  τις εταιρείες  που έκαναν  αυτές  τις  δηλώσεις δεν 

καταλάβαιναν τη διαφορά μεταξύ MRP και MRP II.

http  ://  manufacturinger  p  .  wordpress  .  com  /2008/04/14/  history  -  of  -  mrp  /  

http://manufacturingerp.wordpress.com/category/erp/

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και συγκεκριμένα λογισμικού και υπολογιστών 

καθώς και η προσπάθεια ολοκλήρωσης των πρόσθετων λύσεων που αναπτύσσονταν 

οδήγησε στη γέννηση του  ERP. Παρακάτω στο σχήμα 1 φαίνεται η παρουσία στο 

χρόνο των προαναφερθέντων συστημάτων

Σχ. 1 Εξέλιξη στο χρόνο προς το ERP

Πηγή: Μάνθου Β, 2005
http://www.brainstormmag.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=706&Itemid=124

Χαρακτηριστικό του ERP είναι οι πολλαπλές ενότητες (multi module) και οι 

πολλαπλές  ικανές  θέσεις  (multi location)  (features).  Η  client server τεχνολογία 

επέτρεψε  την  χρήση  server και  υπολογιστών  τοποθετημένους  σε  μακρινά  σημεία 

(clients) οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το client user interface για να συνδεθούν. Σ’ αυτό 

το καινοτόμο περιβάλλον και με την βοήθεια των νέων πρωτόκολλων επικοινωνίας 

(client-server,  tcp/ip,  κ.α)  ενσωματώθηκαν τα διάφορα τμήματα των επιχειρήσεων 

(παραγωγή,  ανθρώπινο  δυναμικό,  λογιστήριο,  διανομή,  κ.ο.κ)  σε  διαφορετικές 

ενότητες.

Στην επικράτηση του ERP οδήγησε και το διαδίκτυο. Ήδη την δεκαετία του 

’90 γινόταν ευρεία χρήση, η ανάπτυξη όμως και σ’ αυτόν τον τομέα (τεχνολογία adsl 

και κρυπτογράφηση) έδωσαν μεγάλη ώθηση στην επαγγελματική χρήση του Internet 

από το 2000 και μετά. Πελάτες, συνεργάτες ή και υπάλληλοι που ενδεχομένως να 

βρίσκονταν σε απομακρυσμένα σημεία θα μπορούσαν να καταχωρήσουν τη διαταγή 

(ενημέρωση, αγορά, παραλαβή, κτλ) τους για ένα προϊόν μέσω του υπολογιστή τους. 
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Οπότε  η  εκτέλεση  οποιασδήποτε  ενέργειας  θα  γινόταν  αντιληπτή  σε  όλους  τους 

τομείς μέσω ενός ενιαίου λογισμικού.

Η  εξέλιξη  όμως  δεν  σταμάτησε  εδώ.  Εν  έτη  2004  ο  αντικειμενοστραφής 

προγραμματισμός  (και  σχεδιασμός  λογισμικών)  έδωσε  λύσεις  στην  επικοινωνία 

χρησιμοποιώντας  διαφορετικές  πλατφόρμες.  Επίσης  λογισμικά  διαφορετικών 

προμηθευτών/κατασκευαστών  μπορούσαν  πλέον  να  συγχωνευτούν  και  να 

αλληλεπιδράσουν ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.

Την  τελευταία  δεκαετία  συγχωνεύτηκαν  πολλές  εταιρίες  ERP,  ώστε  να 

αυξήσουν  την  αγορά  τους  και  να  ευρύνουν  το  φάσμα  τους.  Αυτό  συντέλεσε 

καθοριστικά  στην  αλληλεπίδραση  των  διαφόρων  τύπων  λογισμικού.  Ενδεικτικά 

μπορούν να αναφερθούν η εξαγορά από την  Oracle των PeopleSoft και Seibel και 

από τη Microsoft των Solomon, Navision, Graet Plains και Axapta.

http  ://  www  .  nickmutt  .  com  /  erp  -  software  -  history  .  htm  

13

http://www.nickmutt.com/erp-software-history.htm


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Διαδραστικότητα μεταξύ ERP και CRM  
συστημάτων

1.3 Ενότητες (υποσυστήματα)

Αναφέραμε  προηγουμένως  ότι  στην  ουσία  τα  ERP είναι  λογισμικά 

πολλαπλών  ενοτήτων  (multi module).  Στην  παρούσα  παράγραφο  θα  αναφέρουμε 

επιγραμματικά σε κάποιες από τις ενότητες που θα μπορούσε να καλύπτει ένα ERP 

σύστημα. Τονίζεται ωστόσο ότι για την ορθή λειτουργία του, δεν απαιτείται η ύπαρξη 

όλων των ενοτήτων. Εκεί άλλωστε βρίσκεται ένα από τα δυνατά σημεία του ERP. Ότι 

δηλαδή κάποιος χρήστης μπορεί να επενδύσει σταδιακά και να ευρύνει με τον χρόνο 

το πεδίο λειτουργίας του.

 Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης

 Υποσύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και Μισθοδοσίας

 Υποσύστημα Εμπορικής Διαχείρισης

 Υποσύστημα Κοστολόγησης Παραγωγής

 Υποσύστημα Διαχείρισης Παραγωγής

 Υποσύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών

 Υποσύστημα Διαχείρισης Έργων. 

http://www  .go-online.gr/keta/files/document/guides/odigos-erp.pdf?  

dbX_sid=9b60bc4299b3c3b272b3e72f7039b33d
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1.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Έχοντας  αναφέρει  τον ορισμό, τους  στόχους  και  την λειτουργία  ενός  ERP 

συστήματος,  προχωρούμε  στα  επικρατέστερα  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα, 

όπως αυτά είναι γνωστά σήμερα.

1.4.1 Πλεονεκτήματα

Ο στόχος ενός ERP δεν είναι η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός τομέα στην 

επιχείρηση, όπως για παράδειγμα. του λογιστηρίου, της παραγωγής ή των πωλήσεων 

αλλά η εξυπηρέτηση των διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση, στις οποίες διαδικασίες 

εμπλέκονται  οι  διάφοροι  τομείς,  έτσι  ώστε  να  μπορεί  αυτή  να  διεκπεραιώνει  τις 

κύριες  επιχειρηματικές  δραστηριότητές  της.  Από  τη  στιγμή  που  τα  δεδομένα 

εισαχθούν  σε  κάποια  μονάδα  (module)  του  ERP,  αυτά  είναι  διαθέσιμα  σε 

οποιαδήποτε μονάδα του ERP τα χρειαστεί. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μία 

λογική ενοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης.

http  ://  www  .  go  -  online  .  gr  /  ebusiness  /  specials  /  article  .  html  ?  article  _  id  =151  

Ένα  ERP σε λειτουργία παρέχει μια σειρά από πλεονεκτημάτων που το καθιστούν 

χρήσιμο εργαλείο. Κάποια από αυτά είναι: 

Η μείωση του συνολικού  κύκλου παραγωγής – αποστολής. Ενισχύεται έτσι η 

παραγωγικότητα, η ευελιξία και η ανταπόκριση πελατών. Η χρήση των ERP βοηθάει 

στη ταχύτερη πώληση προϊόντων και διαχείριση δεδομένων. Τα υφιστάμενα εργαλεία 

μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών στην επιχείρηση. 

Αποτέλεσμα αυτής της κεντρικής διαχείρισης είναι η ακεραιότητα και η αξιοπιστία 

των δεδομένων (Μάνθου, et al; 2007). Μπορεί να γίνει πρόβλεψη απαιτήσεων στους 

προμηθευτές με αποτέλεσμα την αύξηση των έγκαιρων παραδόσεων προϊόντων στους 

πελάτες. Αυτά οδηγούν στην αύξηση της χωρητικότητας ενδεχόμενων παραγγελιών. 

Σύμφωνα  με  τον  Thomas  H.  Davenport (2000)  «η  χρήση  ERP συστημάτων 

συρρίκνωσε  κατά  πολύ  το  χρόνο  ολοκλήρωσης  μιας  παραγγελίας,  σε  ορισμένες 

περιπτώσεις ακόμη και κατά το ήμισυ. Μ’ αυτόν τον τρόπο κερδίζονται μέρες»  

Επιπλέον πλεονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί η ευκολότερη ενασχόληση με νέες 

στρατηγικές και η αρτιότερη ανάπτυξη μιας εταιρίας. Κι αυτό γιατί η ανάληψη νέων 
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επιχειρησιακών  στρατηγικών,  απαιτεί  μια  υποδομή  που  μπορεί  να  χειριστεί  τα 

αιτήματα μιας επιχείρησης που εξαρτάται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία. 

Η ενημέρωση και η ενσωμάτωση των επιχειρησιακών διαδικασιών με ένα ERP δίνει 

τη  δυνατότητα  να  επεκταθεί  μια  εταιρία  επιτυχώς  και  να  κινηθεί  προς  νέες 

κατευθύνσεις. Επιπλέον δίνει την δυνατότητα εκμετάλλευσης του διαδικτύου και της 

ασύρματης  τεχνολογίας  ώστε  να  υπάρχει  άμεση  διασύνδεση  με  πελάτες  και 

συνεργάτες.  Επίσης  εισάγονται  εύκολα  νέες  γραμμές  παραγωγής.(Velcu,  2007; 

Shang, Seddon, 2002),

Ακόμη,  η χρήση ενός  ERP μπορεί  να αυξήσει  τα κέρδη μιας επιχείρησης. 

Αυτό  επιτυγχάνεται  με  την  καλύτερη  διαχείριση  των  πόρων  και  τον  υφιστάμενο 

καλύτερο  σχεδιασμό,  ο  οποίος  μειώνει  τις  ενδεχόμενες  υπερωρίες.  Η παράλληλη 

βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών οδηγεί στην εγκαθίδρυση του πελάτη.

Από τα αμεσότερα οφέλη είναι  η  μεγαλύτερη ταχύτητα και  ακρίβεια  στην 

ανταλλαγή πληροφοριών ενδοεταιρικά. Ένα ERP ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες 

διαχείρισης και αποβάλει ενδεχόμενες αντιφατικές και μη ενημερωμένες πληροφορίες 

από  ανόμοια  και  αυτόνομα  συστήματα.  Εκθέσεις,  γραφικές  παραστάσεις  και 

διαγράμματα  στα  επιχειρησιακά  στοιχεία  μπορούν  να  παραχθούν  αυτόματα  και 

παρέχουν  άμεσα  μια  εικόνα  για  την  απόδοση  στους  επιχειρησιακούς  τομείς 

(Τατσιοπουλος Η, Χατζηγιαννάκης Δ 2008).

Επίσης η χρήση του διαδικτύου, που απαιτείται για την λειτουργία των ERP, 

αυξάνει  την  ανταγωνιστικότητα.  Κι  αυτό  γιατί  μέσω  του  διαδικτύου,  υπάρχει 

πρόσβαση  σε  πληροφορίες,  η  δυνατότητα  να  πουληθεί  προϊόν,  η  εκτέλεση 

επιχειρησιακών  διαδικασιών  και  η  δυνατότητα  επικοινωνίας  με  πελάτες  και 

συνεργάτες (Saat  ç  ioglu  , 2009; Davenport, 2000; Olhager, Seldin 2003). 

http  ://  www  .  ab  -  intra  .  co  .  in  /  services  /  ERP  .  pdf  

http  ://  www  .  plant  -  management  .  gr  /  index  .  php  ?  id  =2489  

1.4.2 Μειονεκτήματα

Προφανώς εκτός από τα υπάρχοντα πλεονεκτήματα,  που προαναφέρθηκαν, 

υπάρχουν  και  ορισμένα  μειονεκτήματα,  τα  οποία  κάθε  επιχείρηση  που  θέλει  να 
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επενδύσει σε ένα  ERP σύστημα θα πρέπει να τα λάβει υπόψη. Η σωστή απόφαση 

εξαρτάται  από  την  ικανότητα  της  επιχείρησης  να  ζυγίσει  σωστά  τόσο  τα 

πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα.

Από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα μπορεί να θεωρηθεί το κόστος (Μάνθου, 

et al; 2007). Επικρατεί η άποψη  ότι από τις  μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν να 

αντιμετωπίσουν  οι  μεγάλες   επιχειρήσεις   κατά  την  προσπάθεια  να  εφαρμοστεί 

κάποιο  ERP,  είναι  η  μακροχρόνια  επένδυση  σ  αυτό.  Οι  υπάλληλοι  της  εταιρίας 

πρέπει αρχικά να αποδεχτούν και στη συνέχεια, να μάθουν να κάνουν σωστή χρήση 

του πληροφοριακού συστήματος, με την κατάλληλη εκπαίδευση. Παράλληλα είναι 

σημαντικό για τις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των στοιχείων που 

διαπραγματεύονται οι εργαζόμενοι. 

http  ://  www  .  articlesbase  .  com  /  management  -  articles  /  what  -  are  -  the  -  organizational  -  

challenges  -  of  -  erp  -1873690.  html  

http  ://  erpwisdom  .  com  /  challenge  -  for  -  successful  -  erp  -  implementation  .  htm  

.

Το ERP έχει διάφορους περιορισμούς. Η επιτυχία του συστήματος εξαρτάται 

πλήρως από τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι θα το χρησιμοποιήσουν. Αυτό 

σημαίνει  ότι  πρέπει  να  εκπαιδευθούν  κατάλληλα,  είναι  γεγονός  ότι  ορισμένες 

επιχειρήσεις έχουν προσπαθήσει να κερδίσουν χρήματα με τη μείωση του κόστους 

που απαιτείται για την εκπαίδευσή των υπαλλήλων τους. Ακόμα κι αν μια επιχείρηση 

έχει αρκετά χρήματα για την εξαγορά και την εγκατάσταση ενός  ERP συστήματος, 

μπορεί να μην είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσει επιτυχώς, εάν δεν έχει αρκετά 

χρήματα  για  να  εκπαιδεύσει  τους  εργαζόμενους  στις  διαδικασίες  του  νέου 

συστήματος (Μάνθου Β, et al; 2007).

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τα ERP είναι, ότι είναι δύσκολο να 

προσαρμοστούν. Για να «μπει» επιτυχώς ένα  ERP σε μια υπάρχουσα εφοδιαστική 

αλυσίδα, θα πρέπει αυτό  να παραμετροποιηθεί κατάλληλα για να ανταποκριθεί στις 

απαιτούμενες ανάγκες. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι ακριβή και χρονοβόρα. 

Ακόμα και αν μια επιχείρηση αρχίσει το σύστημα από την αρχή λειτουργίας της τότε 

θα  είναι περιορισμένη σε αυτό. (Trimi,  Lee Sang, 2005).

http  ://  www  .  exforsys  .  com  /  tutorials  /  erp  /  the  -  advantages  -  and  -  disadvantages  -  of  -  erp  .  html  

Η  ενδεχόμενη  απόσβεση  της  επένδυσης  (return of investment)  που 

πραγματοποιεί  μια  εταιρία  με  την  εγκατάσταση  ενός  πληροφοριακού  συστήματος 
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είναι σίγουρα από τα πιο κομβικά ερωτήματα για μια επιχείρηση, δεδομένου και της 

δέσμευσης  με  την  υλοποιούσα  εταιρία.  Γι’  αυτό  θα  πρέπει  να  είναι  ξεκάθαρη  η 

στρατηγική και οι ανάγκες της επιχείρησης. Επιπλέον απαιτείται ενδελεχής έρευνα 

αγοράς για την επιλογή της κατάλληλης εταιρίας για την υλοποίηση. Καλό θα ήταν 

να  γίνει  και  μια  εξέταση  της  κριτικής  που  έχει  γραφεί  από  πελάτες  που  ήδη 

χρησιμοποιούν κάποιο από τα υποψήφια πληροφοριακά συστήματα. Τέλος πριν την 

τελική απόφαση θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός της εγκατάστασης. 

Από τα βασικότερα ερωτήματα είναι: «Πότε συμφέρει σε κάποιον οργανισμό 

να  χρησιμοποιήσει  ένα  ERP».   Οπωσδήποτε  πρόκειται  για  μια  επένδυση  διόλου 

ευκαταφρόνητη από οικονομικής πλευράς, οπότε τίθεται σε πρώτη φάση το ερώτημα, 

αν  συμφέρει  μια  επιχείρηση  να  το  βάλει.  Σίγουρα,  σε  μεγάλες  και  πολυεθνικές 

εταιρίες  τα  ERP  δεν  αποτελούν  καινοτομία,  αλλά  σε  μια  μικρή  ή  μικρομεσαία 

επιχείρηση, ας πούμε δέκα ατόμων, υπάρχει ένα εύλογος προβληματισμός. Συνεπώς 

πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο οικονομικά κριτήρια όσο και επενδυτικά.

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  στα  πρώτα  χρόνια  υλοποίησης  ERP συστημάτων 

παρατηρήθηκαν  και  κάποια  δυσάρεστα  αποτελέσματα,  όπου  το  πληροφοριακό 

σύστημα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στον πελάτη, σε λίγες περιπτώσεις μάλιστα 

είχαμε αποτυχία του εγχειρήματος. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν οφειλόταν σ’ 

αυτό καθεαυτό το λογισμικό αλλά κυρίως σε κακή διαχείριση-παραμετροποίηση του 

πελάτη. 
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1.5 Πάροχος

Αν τελικά αποφανθεί ένας οργανισμός για επένδυση σε ένα ERP, θα πρέπει να 

βρεθεί  ο  κατάλληλος  πάροχος.  Η  εν  λόγω  τεχνολογία  δεν  αποτελεί  μονοπώλιο, 

ωστόσο υπάρχουν εταιρίες που είναι περισσότερο καιρό στην αγορά με πλουσιότερο 

πορτοφόλιο, συνεπώς και πείρα. Η επιλογή της κατάλληλης εταιρίας πιθανώς είναι 

σημαντικότερη απόφαση ακόμα και από την απόφαση τοποθέτησης του ERP. Κι αυτό 

γιατί,  δεν  πρόκειται  για  μια  απλή  εγκατάσταση  αλλά  για  μια  μακροχρόνια 

συνεργασία  με  προοπτικές  διεύρυνσης  σε  νέους  τομείς,  εκτός  από  τον  δεδομένη 

εκπαίδευση προσωπικού.  Μια ιδέα για το προφίλ και  το πορτοφόλιο μια εταιρίας 

πληροφοριακών  συστημάτων  μπορούμε  να  πάρουμε  και  από  τον  ιστότοπο  της 

εταιρίας. Από ‘κει και πέρα οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει μια έρευνα αγοράς και 

συνομιλίες με τους διάφορους ανταγωνιστές. 

Αυτό που ισχύει γενικότερα στην αγορά των πληροφοριακών συστημάτων και 

ιδιαίτερα  στα  ERP,  είναι  ότι  στην  ουσία  κάθε  τέτοιο  σύστημα  από  διαφορετικές 

εταιρίες έχει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του. Άλλο είναι καλό στην παραγωγή, 

άλλο στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, προφανώς, εάν υπήρχε ένα ERP σύστημα 

που  θα  υπερείχε  έναντι  των  άλλων σε  όλα  τα  σημεία,  ο  κατασκευαστής  θα  είχε 

δημιουργήσει  μονοπώλιο.  Συνεπώς  μία  παράμετρος  που  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη 

είναι ποιοι τομείς ενδιαφέρουν περισσότερο τη δραστηριότητα της επιχείρησης και να 

επιλεχθεί  το  ERP  που  είναι  ισχυρό  σε  αυτούς.  Ένας  τρόπος  επιλογής  που 

ακολουθείται κατά κόρον από την πλειοψηφία των εταιριών, είναι να επιλέξουν το 

ERP που καλύπτει καλύτερα τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, 

λ.χ. κατασκευές, παραγωγή, υπηρεσίες. Τα τελευταία έτη οι εταιρίες πληροφοριακών 

συστημάτων, έχουν καθιερώσει να έχουν στο προσωπικό τους και έναν υπάλληλο ή 

μια ομάδα υπαλλήλων ως συμβούλους.  

http  ://  www  .  go  -  online  .  gr  /  ebusiness  /  specials  /  article  .  html  ?  article  _  id  =151  

1.5.1 Ανθρώπινο Δυναμικό 

Το ανθρώπινο δυναμικό ενός  οργανισμού είναι  ο  καταλυτικός  παράγοντας 

που στην ουσία καθορίζει το μέγεθος της επιτυχίας ή ακόμη και την αποτυχία ενός 
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ERP συστήματος.  Σε  πρώτη φάση,  το πλήθος  των υπαλλήλων μιας  εταιρίας,  από 

μόνο  του,  κατηγοριοποιεί  την  επιχείρηση  (μικρή-μεσαία-μεγάλη),  οπότε  και  σαν 

απόλυτος  αριθμός  μπορεί  να  αποτελέσει  ένα  δείγμα  για  το  αν  χρειάζεται  μια 

επιχείρηση κάποιο  πληροφοριακό σύστημα για να βελτιώσει  την  απόδοσή της.  Η 

χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος, θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας 

της εταιρίας, κι αυτό γιατί, συγκεκριμένα  το ERP χρησιμοποιείται από σχεδόν όλους 

τους  επί  μέρους  τομείς.  Παρακάτω  φαίνεται  ένα  διάγραμμα  όπου  μπορούμε  να 

παρατηρήσουμε πώς ενσωματώνεται το ERP σε διάφορους τομείς.

Σχ.2: Τομείς επιχείρησης που επηρεάζει το  ERP

Πηγή: http://www.rts-systems.com/EN/ERP.html

Φαίνεται καθαρά η ύπαρξη μιας βάσης δεδομένων, η οποία προσπελαύνεται 

από όλους τους πιθανούς χρήστες. Το ERP θα χρησιμοποιείται από υπαλλήλους και 

συνεργάτες,  ανεξαρτήτως  αν  είναι  στο  τμήμα  πωλήσεων,  service,  στο  λογιστικό 

τμήμα ή οπουδήποτε αλλού.

Οπότε εύκολα συμπεράνουμε πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδευτεί σωστά το 

προσωπικό πάνω στο νέο σύστημα. Η εκπαίδευση οποία πρέπει να τους παρουσιάζει 

το σύστημα και τις λειτουργίες του με βάση τις λειτουργίες της επιχείρησης και όχι 

με βάση τις επιλογές κάποιων μενού του λογισμικού. Έτσι, οι χρήστες θα δουν το 

ERP ως συνέχεια της εργασίας που έκαναν πριν και όχι ως κάτι ριζικά διαφορετικό. 

Για το λόγο αυτό, πρέπει αυτός που αναλαμβάνει την εκπαίδευση να γνωρίζει για τις  
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λειτουργίες  της  επιχείρησης  και  πώς  αυτές  διεκπεραιώνονται  από  το  ERP. Έχει 

παρατηρηθεί ότι  η μεγαλύτερη δυσκολία για τους εργαζόμενους βρίσκεται στο να 

συνηθίσουν  ότι  πλέον  δεν  χειρίζονται  μια  αυτόνομη  νησίδα  λογισμικού,  που 

χρησιμοποιούσαν  στην  προ  ERP εποχή,  αλλά  ένα  ολοκληρωμένο  σύστημα  που 

αλληλεπιδρά και με άλλους τομείς. Η δυσκολία και η αλλαγή βρίσκεται στο ότι πλέον 

πρέπει  να γίνονται  κάποιες  ενημερώσεις,  οι  οποίες  θεωρούνται  περιττές  από τους 

υπαλλήλους, εντούτοις είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία  του ERP. Στόχος 

της επιχείρησης θα πρέπει να είναι να μειώσει το μεταβατικό στάδιο από την προ- 

στη  μετά  ERP εποχή,  κι  αυτό  με  την  απαιτούμενη  εκπαίδευση  του  ανθρώπινου 

δυναμικού.

http  ://  www  .  updateguide  .  gr  /  glossary  .  asp  ?  type  =  erp  

Η  διαδικασία  της  εκμάθησης  του  νέου  λογισμικού  μπορεί  να  εμπεριέχει 

εκπαιδευτικά  σεμινάρια,  παρουσιάσεις,  δημιουργία  τμημάτων  διδασκαλίας  και 

οπωσδήποτε  θα  πρέπει  να  παρακολουθείται  η  απόδοση  των  εκπαιδευόμενων. 

Υπηρεσίες  εκπαίδευσης  τελικών  χρηστών  μπορεί  να  παρέχει  και  μια  ανεξάρτητη 

εταιρία, η οποία ειδικεύεται σ’ αυτό 

http  ://  www  .  plant  -  management  .  gr  /  index  .  php  ?  id  =2489  
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1.6 Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα

Η αγορά των ERP τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί παγκοσμίως, κι αυτό 

γιατί όλο και περισσότερες εταιρίες επενδύουν σε κάποιο πληροφοριακό σύστημα, 

χάριν  της  ανταγωνιστικότητας.  Παρακάτω  θα  αναφερθούν  οι  υπάρχουσες 

εναλλακτικές λύσεις για μια επιχείρηση στον ελλαδικό χώρο.

1.6.1 Διεθνείς Εταιρίες

Ο  μεγαλύτερος  προμηθευτής  παγκοσμίως  να  είναι  η  εταιρία  SAP ( 

http://www.sap.gr ). Πρόκειται για εταιρία λογισμικού που έχει ειδικευτεί και συνάμα 

εδραιωθεί στον κλάδο. Έδρα έχει στη Γερμανία, αλλά πλέον αριθμεί δεκάδες γραφεία 

ανά τον κόσμο και δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλων. Από τους κύριους ανταγωνιστές της 

SAP είναι  η  Oracle.  Η  εν  λόγω  εταιρία  ανέκαθεν  αποτελούσε  έναν  κολοσσό 

λογισμικού  και  η  πολιτική  εξαγορών  την  έχει  εδραιώσει  ακόμη  περισσότερο. 

Αξιοσημείωτες είναι οι εξαγορές των  peopleSoft και  JD Edwards. Το μέγεθος της 

συγκεκριμένης  εταιρίας,  το  ανθρώπινο  δυναμικό  εκτιμάται  σε  άνω  των  εκατό 

χιλιάδων με παγκόσμια παρουσία..

   http  ://  www  .  oracle  .  com  /  us  /  corporate  /  acquisitions  /  index  .  html  .   

Αναφερόμενοι στις προηγούμενες δυο, δε θα μπορούσαμε να αφήσουμε έξω 

την Microsoft, η οποία επεκτάθηκε την προηγούμενη δεκαετία και σε άλλους τομείς, 

εκτός  από τον  παραδοσιακό της,  που είναι  τα  λειτουργικά συστήματα.  Στο  χώρο 

μπήκε  με  εξαγορές  μικρότερων  εταιριών,  όπως  η  ολλανδική  Navision και  η 

αμερικάνικη  Great Plains. Οι λύσεις που προτείνει η  Microsoft στα πληροφοριακά 

συστήματα αποτελούν από τις πλέον δημοφιλείς και αξιόπιστες.

1.6.2 Ελληνικές Επιχειρήσεις

Εκτός  όμως  των  προαναφερθέντων  μεγάλων  εταιριών  υπάρχει  και  μια 

πλειάδα  άλλων  επιχειρήσεων  του  χώρου,  κι  ακόμα  περισσότερες  με  τοπικό 

χαρακτήρα, που όμως διαθέτουν λύσεις σε ανταγωνιστικές τιμές.  Η είσοδός τους στο 

χώρο μπορεί να χρονολογηθεί μόλις την προηγούμενη δεκαετία.  Εκμεταλλευόμενη 
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κυρίως το θέμα της ελληνικοποίησης των  ERP μπόρεσαν να προσεγγίσουν κυρίως 

μικρές  και  μεσαίες  επιχειρήσεις.  Οι πολυεθνικές  και  μεγάλοι  οργανισμοί δείχνουν 

ωστόσο  να  εμπιστεύονται  κυρίως  πληροφοριακά  συστήματα  μεγάλων  εταιριών. 

Μερικές  από  αυτές  λχ  SAP έχουν  επενδύσει  επίσης  στην  ελληνικοποίηση  του 

προσφερόμενου πακέτου τους, με αποτέλεσμα να κερδίσουν από την εγχώρια αγορά. 

Εντούτοις γενικά στα μικρότερα μεγέθη επικρατούν ελληνικές εταιρίες όπως: Altec, 

SingularLogic, κ.α. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη των Γιάννη Σάββα και Νεκτάριου 

Μαυρέλλη  σε  άρθρο  για  την  εποχή  εκκίνησης  των  ελληνικών  εταιριών 

πληροφοριακών  συστημάτων,  «Στην  Ελλάδα  όμως  τα  προγράμματα  αυτά 

ακρωτηριάστηκαν από τη στενομυαλιά των συμβούλων και των αντιπροσώπων τους 

(αναφορά  στα  ERP μεγάλων  λογισμικών  οίκων).  Με  πρόσχημα  την  εντόπια 

πρωτοτυπία  ξεχωριστής  Γενικής  και  Αναλυτικής  Λογιστικής,  κατέληξαν  (από 

έλλειψη γνώσης)  σε απλοϊκές  πατέντες  εγκατάστασης και  έτσι  οι  ανυπεράσπιστοι 

ξενόφερτοι  γίγαντες  ξέπεσαν τελικά  σε κοινά  εμπορικά και  λογιστικά  πακέτα.  Σε 

συνδυασμό μάλιστα με τα διεθνή χαρακτηριστικά τους (μεγάλο κόστος και χρόνος 

εγκατάστασης,  κλείδωμα  στη  συγκεκριμένη  λύση)  οδήγησαν  μια  ολόκληρη  γενιά 

Ελλήνων επιχειρηματιών στα βαριά ηρεμιστικά. Έτσι, μέσα στο χάος δημιουργήθηκε 

πραγματική ευκαιρία για τις ελληνικές εταιρείες λογισμικού να προτείνουν τις δικές 

τους λύσεις: λιγότερο φιλόδοξες, αλλά πιο οικονομικές και προβλέψιμες, με σαφώς 

καλύτερη  τοπική  και  συνολική  υποστήριξη.  Εξελίχθηκαν  σχεδόν  δαρβινικά  και 

αποτελούν πλέον ολοκληρωμένες σουίτες λογισμικού εφαρμογών για τη σύγχρονη 

επιχείρηση».

http  ://  archive  .  in  .  gr  /  Reviews  /  placeholder  .  asp  ?  lngReviewID  =16098&  lngChapterID  =-  

1&  lngItemID  =16352  

Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  οι  εταιρίες  που  έλεγξαν  οι  προαναφερθέντες 

υπάρχουν  ακόμη  και  βρίσκονται  στην  κορυφή  της  εντόπιας  αγοράς  και 

συνυπολογίζοντας ότι ο κλάδος έχει ανοίξει και διευρυνθεί την τελευταία πενταετία, 

μπορούμε  να  υποθέσουμε  ότι  οι  ελληνικές  εταιρίες  πληροφοριακών  συστημάτων 

αποτελούν μια πολύ καλή και βιώσιμη λύση για την εγχώρια αγορά.

1.6.3 Ανοιχτού Κώδικα (Open Source)
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Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Με 

αυτόν  τον  τρόπο  δίνεται  λύση  στο  πρόβλημα  του  κόστους.  Είναι  γνωστό  ότι 

οποιοδήποτε  είδος  λογισμικού  ανοιχτού  κώδικα παρέχεται  και  διανέμεται  δωρεάν 

μέσω του διαδικτύου. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του open source είναι 

ευρέως γνωστά και ισχύουν και στην περίπτωση των πληροφοριακών συστημάτων.

Θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  στην  περίπτωση  ενός  ERP,  συνηθίζεται  η 

εγκατάσταση να γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό, αφού έρθουν σε επαφή μέσω 

του διαδικτύου με τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη του ERP. Κι αυτό γιατί το ERP 

θα πρέπει να παραμετροποιηθεί κατάλληλα στα μέτρα της επιχείρησης στα λογιστικά 

πρότυπα  και  την  τάξη  πραγμάτων  (νομοθεσία,  φορολογία)  που  ισχύει  στην 

υλοποιούσα χώρα.

Σαν  κύριο  πλεονέκτημα  αναφέραμε  ήδη  το  κατά  πολύ  μικρότερο  κόστος, 

αλλά τα μειονεκτήματα όπως η αμφίβολη περαιτέρω ανάπτυξη του λογισμικού, και ο 

μικρός αριθμός τεχνικών στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ενεργούν ανασταλτικά στην 

καθιέρωση των πληροφοριακών συστημάτων ανοιχτού κώδικα. Παρόλα αυτά όμως 

έχουν ένα αξιοσημείωτο μερίδιο στην αγορά.

http://www.observatory.gr/files/meletes/Open%20Source%20report%20Final.pdf 
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1.7 Μελλοντικές τάσεις

Όπως ισχύει σε όλα τα λογισμικά, έτσι και τα ERP θα πρέπει να διατηρούνται 

επίκαιρα και να ενημερώνονται.  Το χρησιμοποιούμενο σύστημα θα πρέπει να έχει  

προοπτικές ανάπτυξης και υποστήριξης. 

Όπως σε κάθε ΠΣ  έτσι και για τα ERP ισχύει ο κύκλος ζωής των συστημάτων 

(σχήμα 3). Περιλαμβάνει τις φάσεις της Επιλογής, της Υλοποίησης, της Χρήσης, της 

Συντήρησης και της Απόσυρσης, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για κάθε φάση.

(Γκαγιαλής Σ, 2010)

Σχ.3: Κύκλος ζωής πληροφοριακού συστήματος

Πηγή: http://www.plant-management.gr/index.php?id=14935

Σημαντικό  ρόλο  έπαιξε  και  θα  συνεχίσει  να  παίζει  στην  τεχνολογία  των 

πληροφοριακών συστημάτων το διαδίκτυο. Γενικότερα το περιβάλλον των ERP είναι 

φιλικό προς το διαδίκτυο (internet friendly) και έχει συντελέσει πολύ στην επιλογή 

του, ιδιαίτερα από οργανισμούς οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στο e business.

Οι σύγχρονες  ολοκληρωμένες  λύσεις  που προσφέρουν οι  προμηθευτές  των 

μεγαλύτερων  εταιριών  καλύπτουν  και  άλλες  εφαρμογές  που  μέχρι  πρότινος 

αποτελούσαν  εξειδικευμένες  λύσεις  τρίτων  κατασκευαστών.  Τέτοιες  εφαρμογές 

περιλαμβάνουν τη διαχείριση σχέσεων με πελάτες (CRM ή Customer Relationship 

Management),  τη  διαχείριση  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  (SCM  ή  Supply  Chain 

Management),  την  εξόρυξη  και  ανάλυση  δεδομένων  ή  τα  συστήματα  διοικητικής 

πληροφόρησης.  Είναι  μια  τάση  που  όπως  διαφαίνεται  θα  επικρατήσει  όλο  και 

περισσότερο και θα υιοθετηθεί και από μικρότερες εταιρίες λογισμικού. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο η εταιρία ¨χρήστης¨ θα εξοικονομήσει, υπολογιστική ισχύ, και θα αυξήση την 

ανταγωνιστικότητά της.(Erik Fosser, et al; 2008)

Οι τάσεις που τελικά διαμορφώνονται αναφορικά με τον κύκλο ζωής των ERP 

συστημάτων  περιλαμβάνουν  τόσο  στρατηγικές  που  δίνουν  έμφαση στην  αξία  και 
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στην επιστροφή της επένδυσης, όσο και στις απαιτήσεις υλοποίησης ειδικών λύσεων 

κατά περίπτωση για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. Οι υπεύθυνοι των 

πληροφοριακών  συστημάτων  και  των  επιχειρησιακών  διαδικασιών  εντός  των 

επιχειρήσεων  εξετάζουν  εναλλακτικές  προσεγγίσεις,  όπως  είναι  το  λογισμικό  ως 

υπηρεσία (software as a service),  οι εφαρμογές ανοικτού κώδικα, η φιλοξενία της 

λειτουργίας  των εφαρμογών από τρίτους (hosting),  ή και  οι εξωτερικές  υπηρεσίες 

διοίκησης των επιχειρησιακών διαδικασιών. Φαίνεται  επίσης να υπάρχει αυξημένο 

ενδιαφέρον  για  τη  μείωση  της  εξάρτησης  των  επιχειρήσεων  από  ένα  μόνο 

κατασκευαστή  λογισμικού,  ενώ  το  μεγάλο  πλήθος  των  προμηθευτών  λογισμικού 

μπορεί  να  οδηγήσει  μακροπρόθεσμα  στην  επανεμφάνιση  νέων  κατηγοριών 

εξειδικευμένου  λογισμικού,  παρότι  στις  μέρες  μας  διαφαίνεται  μία  τάση  για 

ομογενοποίηση  και  τυποποίηση  των  εφαρμογών.  Τέλος,  η  ολοκλήρωση  των 

πληροφοριακών συστημάτων αναμένεται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις 

για τα ERP συστήματα δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην ολοκλήρωση των δεδομένων, 

αλλά κυρίως στην εναρμόνιση των διαδικασιών, και στις απαιτήσεις συμμόρφωσης 

με πρότυπα ή ρυθμιστικούς κανόνες.

(Γκαγιαλής Σ, 2010)

Ενδιαφέρουσα είναι και η επικρατούσα κατάσταση στην αγορά των εταιριών 

λογισμικού,  αν  θέλουμε  να  ρίξουμε  μια  ματιά  στο  μέλλον.  Οι  εξαγορές  και  οι 

συγχωνεύσεις  που έχουν πραγματοποιηθεί  την τελευταία δεκαετία (βλ.  Oracle και 

Microsoft.) συνηγορούν σε μια συρρίκνωση των προϊόντων και συνεπώς επιλογών. 

Από  την  άλλη  η  δημιουργία  μικρότερων  τοπικών  εταιριών  λογισμικού  και  η 

εγκαθίδρυσή τους στο χώρο, με τις λύσεις που προτείνουν, αφήνουν την γεύση ενός 

πιο ευοίωνου μέλλοντος. Το πώς βέβαια τελικώς θα κινηθεί η αγορά εξαρτάται και 

από  την  εξέλιξη  της  οικονομικής  κρίσης  που  έχει  παραλύσει  της  επενδύσεις 

παγκοσμίως το τελευταίο έτος. 

Θεωρούμε  σκόπιμο  να  αναφερθεί  στις  μελλοντικές  τάσεις  το  συνεργατικό 

επιχειρείν   καθώς  η  σημερινή  κατάσταση  στην  βιομηχανία,  αλλά  όχι  μόνο  εκεί, 

χαρακτηρίζεται  θα λέγαμε όσο ποτέ  άλλοτε  από αυτό.  Υπάρχει  μια εμφανή τάση 

συνεργασίας πολλών και διαφορετικών φορέων για την επίτευξη ενός προϊόντος Σχ 4. 

Έτσι πολλές και διαφορετικές επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται στην 

παραγωγή επί μέρους κομματιών τα οποία συνδέονται σταδιακά. Τα πληροφοριακά 

συστήματα  έχουν  παίξει  πρωταγωνιστικό  ρόλο  σ’  αυτές  τις  συντονισμένες 

συνεργασίες (Nitchi, et al; 2009) Το φαινόμενο αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο 
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στην  παραγωγή  αλλά  και  στην  παροχή  υπηρεσιών.  Από  τα  χαρακτηριστικότερα 

παραδείγματα  είναι  η  αυτοκινητοβιομηχανία.  Όπου διαφορετικές  και  ανεξάρτητες 

εταιρίες παρασκευάζουν τα επί μέρους εξαρτήματα ενός αυτοκινήτου και η τελική 

συναρμολόγηση γίνεται στην μεγάλη μητρική εταιρία παραγωγής του οχήματος. Για 

παράδειγμα  η  εταιρία  Autoliv παράγει  ζώνες  ασφαλείας  και  τα  air-bags για  την 

BMW, άλλη βιομηχανία παράγει τα ελαστικά, άλλη τα καθίσματα κ.ο.κ. Στην όλη 

διαδικασία αναμειγνύονται προφανώς εταιρίες μεταφοράς και  Logistics γενικότερα. 

Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι για τον ορθό και βέλτιστο συντονισμό διαφορετικών 

φορέων απαιτούνται τα κατάλληλα εργαλεία.

Σχ. 4 : Συνεργατικό κατασκευάζειν 

Η πολυπλοκότητα  του  όλου  δικτύου  και  το  μέγεθος  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας, 

υποχρεώνει της επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα 

όπως  ERP καθώς και άλλων ειδών, όπως για διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες 

(CRM),  διαχείριση  απόδοσης  (performance)  της  επιχείρησης  (EPM),  διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων (HRM) και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας / προμηθευτές 

(SCM).  Έτσι,  τα  σύγχρονα  ERP  συστήματα  αποτελούν  ένα  εργαλείο  για  τη 

διαχείριση τόσο των ενδοεπιχειρησιακών όσο και των διεπιχειρησιακών διαδικασιών 

στις περισσότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις διεθνώς. Διευκρινίζεται ότι οι εταιρίες 
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κατά  κανόνα  δεν  χρησιμοποιούν  μόνο  ένα  πληροφοριακό  σύστημα  και  η 

διαδραστικότητα με άλλα λογισμικά γίνεται ολοένα και πιο σημαντική

Παρακάτω  αναφέρουμε  κάποια  από  αυτά.  Το  SCM (Supply  chain 

management) αναφέρεται στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εφαρμογή, τον 

έλεγχο, και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μιας εφοδιαστικής αλυσίδας με 

στόχο τη  δημιουργία  μιας  ανταγωνιστικής  υποδομής,  με  διευρυμένες  γεωγραφικά 

μέριμνες. Καθήκον του  SCM αποτελεί επίσης ο συγχρονισμός και ο ανεφοδιασμός 

ανάλογα  των  απαιτήσεων  και  των  πραγματοποιούμενων  μετρήσεων  μέτρηση  της 

εκτέλεσης συνολικά. (Eshkenazi, 2009)

Το SFA (Sales force management) αναφέρεται σε πληροφοριακά συστήματα 

που χρησιμοποιούνται στο μάρκετινγκ και τη διαχείριση πελατών που βοηθούν να 

αυτοματοποιήσουν μερικές  λειτουργίες .

Τέλος  το  CAE (Computer-aided engineering)  είναι  η  ευρεία  χρήση 

λογισμικού  υπολογιστών  που  βοηθά  στους  στόχους  εφαρμοσμένης  μηχανικής. 

Περιλαμβάνει τομής όπως σχεδιασμός (CAD), ανάλυση (CAA), την ολοκληρωμένη 

διαμέσου  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  κατασκευή  (CIM),  προγραμματισμός 

απαιτήσεων υλικών (MRP).

Η  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  πόρων  μιας  επιχείρησης,  η  οποία 

συντελείται από τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και συγκεκριμένα τα ERP, 

είναι καθοριστικός  παράγοντας για τη διασφάλιση υψηλής ανταγωνιστικότητας.  Η 

ανάγκη  αυτή  προέρχεται  από  την  πολυπλοκότητα  της  σύγχρονης  αλυσίδας 

παραγωγής  και  διακίνησης  προϊόντων  και  από  το  αίτημα  της  συνεργατικής 

βιομηχανικής  παραγωγής.  Επίσης,  επηρεάζεται  καθοριστικά  από  την  τάση  για 

διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες της 

ζήτησης (Γιαλέλης. 2006).
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1.8 Συμπέρασμα

Στόχος  της  κάθε  επιχείρησης  είναι  η  επιβίωση  και  η  ανάπτυξή  της  στην 

αγορά. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα ώστε να μπορεί να 

ανταπεξέλθει  στον  υπάρχοντα  ανταγωνισμό.  Τα  πληροφοριακά  συστήματα  και 

ιδιαίτερα τα ολοκληρωμένα  ERP αποτελούν  ένα  από τα  βασικότερα  εφόδια.  Στις 

πολυεθνικές  αλλά  και  στις  μεγαλύτερες  επιχειρήσεις  η  χρήση  ενός  τέτοιου 

συστήματος  θεωρείται  αυτονόητη.  Οι  λύσεις  που προτιμούν τέτοιες  εταιρίες  είναι 

κατά κύριο λόγο λογισμικά μεγάλων εταιριών. Τα αποτελέσματα που στοχεύουν να 

επιτύχουν είναι μείωση αποθεμάτων, αύξηση παραγωγικότητας εργαζομένων, μείωση 

γραφειοκρατίας  (ενδοεταιρικά),  εξοικονόμηση  χρόνου,  ευελιξία,  καλύτερη 

εξυπηρέτηση  πελατών  καθώς  και  μεγάλο  αριθμό  εργασιών  ρουτίνας.  Για  να 

αποκτηθεί  όμως  το  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  απαιτούνται  συγκεκριμένες 

ενέργειες, καθώς και μόνο η χρήση ενός ERP δεν αποτελεί καινοτομία, τουλάχιστον 

όχι στα μεγάλα μεγέθη. Αναφέρουμε παρακάτω, ορισμένους παράγοντες που μπορεί 

να είναι  καθοριστικοί  για την ανταγωνιστικότητα ενός οργανισμού χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι είναι αποκλειστικά αυτοί και μόνο.

 Χρήση κάποιου ERP συστήματος

 Ο  τρόπος  εφαρμογής  και  παραμετροποίησης  του  υπάρχοντος  πληροφοριακού 

συστήματος

 Ικανότητα διαχείρισης από το προσωπικό καθορίζει και το μέτρο επιτυχίας του ERP

 Διαχειριστικές ικανότητες (management skills) στο προσωπικό παίζουν ρόλο.

 Η υποστήριξη από τον πάροχο και η βαθιά γνώση του ERP μπορεί να είναι ζωτικής 

σημασίας

 Μικρές αλλαγές στη διαχείριση και την εφαρμογή είναι δύσκολο να αντιγραφούν 

από τρίτους

 Η πιθανότητα ανάπτυξης και επέκτασης του χρησιμοποιούμενου ERP.

(Erik Fosser, et al; 2008)

Στα μικρότερα μεγέθη τα πράματα είναι κάπως διαφορετικά. Εδώ και μόνο η 

ύπαρξη ενός  ERP μπορεί να δώσει ένα πλεονέκτημα όταν το σύστημα λειτουργεί 

ορθά. Η παραμετροποίηση θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την εταιρία, 
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Η σωστή επιλογή του λογισμικού και  των συνεργατών είναι από τα σημεία 

κλειδιά στην επιτυχία του εγχειρήματος. 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,  θα  πρέπει  να 

ωριμάσει ως απόφαση και κυρίως να έχει εξασφαλιστεί η υποδομή και η οργάνωση 

υποδοχής ενός τέτοιου συστήματος.
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2 CRM

2.1 Εισαγωγή

Κάνοντας  μια  μικρή  αναδρομή  στο  χρόνο  και  βλέποντας  έναν,  ίσως  και 

λιγότερο, αιώνα πίσω, πρέπει να πούμε ότι η οικονομία είχε εντελώς διαφορετική 

μορφή  από  την  σημερινή.  Υπήρχε  μεν  σε  μεγάλο  βαθμό  βιομηχανία,  αλλά  τα 

προϊόντα και  παράγωγα αυτής δεν αναφέρονταν στο ευρύ κοινό.  Αποδέκτες  ήταν 

κυρίως κρατικοί φορείς ή η ανώτερη αστική κοινωνική τάξη. Μετά τον β’ παγκόσμιο 

πόλεμο  υπήρξε  πραγματικά  μια  άνθηση της  βιομηχανίας.  Οι  αποστάσεις  ανά την 

υφήλιο είχαν μικρύνει τόσο πολύ, λόγω των καινούργιων τύπων μέσων μεταφοράς, 

που το άνοιγμα της αγοράς ήταν φυσικό επακόλουθο. Από την δεκαετία του ‘60 και 

μετά και αφού είχε πλέον ανασυγκροτηθεί η Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό, οι μάζες ήταν 

σε θέση να καταναλώσουν. Άνοιξαν πολλοί νέοι τομείς, όπως μουσικοβιομηχανία, 

κινηματογράφος, προϊόντα νοικοκυριού κ.α και επειδή όλα αυτά ήταν προσιτά και 

κυρίως στόχευαν στο ευρύ κοινό, χρειαζόταν μια νέα προσέγγιση για την προώθηση 

των προϊόντων.

Η νέα  στρατηγική  που  μετέπειτα  ονομάστηκε  μαζικό  μάρκετινγκ,  είχε  ως 

στόχο την ευρεία διάδοση ενός προϊόντος σε μεγάλη γεωγραφική κλίμακα. Πράγμα 

που  λίγα  χρόνια  πριν  ήταν  αδιανόητο.  Ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  η 

ενδυματολογική  βιομηχανία.  Ήταν  φύση  αδύνατο  και  ασύμφορο  να  φορούν 

άνθρωποι διαφορετικών ηπείρων ρούχα του ίδιου κατασκευαστεί. Μέσω του μαζικού 

μάρκετινγκ μπόρεσαν κάποιες εταιρίες να επεκταθούν πέρα από τα τοπικά τους όρια 

και εν καιρώ να  εδραιωθούν παγκοσμίως.

Τις  επόμενες  δεκαετίες  ακολούθησε  μια  εξειδίκευση  της  τεχνολογίας  σε 

πολλούς τομείς με αποτέλεσμα την γένεση νέων καταναλωτικών προϊόντων καθώς 

και  την  βελτίωση  και  ανάπτυξη  των  ήδη  υπαρχόντων.  Το  άνοιγμα  της  αγοράς 

μεγάλωσε και τον ανταγωνισμό των εταιριών. Δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα στις 

επιχειρήσεις  να  στραφούν  σε  πελατοκεντρικές  στρατηγικές  για  να  αποκτήσουν 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.

Σκοπός  της  νέας  αυτής  προσέγγισης  ήταν  να  νοιώθει  ο  κάθε  πελάτης 

ιδιαίτερος και μοναδικός. Κι αυτό γιατί σε μια εκτεταμένη κλίμακα πωλήσεων ήταν 
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αδύνατο,  με  τις  μέχρι  τότε  μεθόδους  να  δημιουργηθούν  θερμές  σχέσεις  πωλητή-

αγοραστή.  Σαν  παράδειγμα  μπορούμε  να  αναφέρουμε  ένα  αρτοπωλείο  ή  ένα 

περίπτερο της γειτονιάς, που γνωρίζει ακριβώς τις προτιμήσεις των πελατών του. Σ’ 

αυτήν την περίπτωση οι προτιμήσεις και η διατήρηση/ ανάπτυξη σχέσεων πωλητή με 

πελάτη τελούνται από την μνήμη ουσιαστικά του πωλητή. Σε μεγάλη όμως κλίμακα 

πελατολογίου είναι απαραίτητες καταχωρήσεις για να δημιουργηθεί μια πιο ιδιαίτερη 

σχέση.

Τα  παραπάνω οδήγησαν  στη  δημιουργία  πληροφοριακών  συστημάτων  και 

συγκεκριμένα σε μεθόδους και συστήματα «Διαχείρισης πελατειακών σχέσεων» τα 

λεγόμενα  CRM (customer relationship management). Τα  CRM διαμορφώθηκαν με 

τον καιρό και προσαρμόστηκαν στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των πελατών τους 

ανάλογα πάντα και με τον τομέα που εξυπηρετούν. Η διαδικασία αυτή υφίσταται και 

σήμερα με την ύπαρξη μιας πληθώρας CRM συστημάτων.
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2.2 Ορισμοί

Το  επιχειρηματικό  τοπίο  έχει  αλλάξει  ριζικά  τα  τελευταία  χρόνια.  Η 

εισχώρηση  των  νέων  τεχνολογιών  σε  όλους  τους  τομείς  έχει  επηρεάσει  και  το 

επιχειρηματικό  γίγνεσθαι.  Τα  CRM συστήματα  αποτελούν  ένα  μέσο  για  την 

απόκτηση,  διατήρηση και  αύξηση των πελατών.  Η νέα αυτή στρατηγική εστιάζει 

στον  πελάτη  και  χρησιμοποιείται  πλέον  σαν  όπλο  έναντι  των  ανταγωνιστών.  Ο 

σημερινός  καταναλωτής  δίνει  μεγάλο  βάρος  στην  ποιότητα  και  την  παροχή 

υπηρεσιών  και  αυτά  είναι  τα  σημεία  που  θέλουν  να  θίξουν  και  να  αγγίξουν  οι 

επιχείρησης.  Παρακάτω  θα  αναφερθούν  ορισμοί  που  έχουν  δοθεί  για  τα   CRM 

συστήματα .

 Το CRM αποτελεί μια επιχειρησιακή στρατηγική που σχεδιάστηκε με σκοπό να 

βοηθήσει τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν τους υπάρχοντες ή πιθανούς πελάτες τους 

και να δημιουργήσουν ισχυρές πελατειακές σχέσεις με την πάροδο του χρόνου. Τα 

δεδομένα  των  πελατών  συλλέγονται  από  διάφορα  σημεία  της  επιχείρησης, 

συγκεντρώνονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων και με την απόλυτη χρήση της 

τεχνολογίας,  αναλύονται  και  «διανέμονται»  σε  συγκεκριμένα  σημεία  εντός  της 

επιχείρησης.  Τα σημεία  αυτά είναι  τα  λεγόμενα  «σημεία  επαφής» (touch points). 

Αυτά  τα  σημεία  είναι  οι  πωλήσεις,  τα  σημεία  διαχείρισης  εισερχομένων  και 

εξερχομένων,  καθώς  και  όλα  τα  υπόλοιπα  σημεία  όπου  η  επιχείρηση  έρχεται  σε 

επαφή με τους πελάτες αλλά και με τους προμηθευτές της (Κοσμάτος 2004).

 Το  CRM είναι  μια  φιλοσοφία  η οποία μετουσιώνεται  σε πρακτική  μέσω μιας 

διαδικασίας δημιουργίας και διατήρησης μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες, με 

αμοιβαία οφέλη που βασίζονται σε δεσμούς εμπιστοσύνης και πίστης.(Βρεχόπουλος 

Α, 2008)

 Το CRM είναι μια επιχειρηματική στρατηγική επιλογής και διαχείρισης πελατών 

για  βελτιστοποίηση  μακροχρόνιας  αξίας.  Το  CRM  επεκτείνει  τις  αρχές  των 

πωλήσεων  από  μία  ξεχωριστή  πράξη  που  εκτελείται  από  έναν  πωλητή  σε  μια 

διαδικασία  που  αφορά  κάθε  άτομο  σε  μία  επιχείρηση.  Είναι  η  επιστήμη  της 

συγκέντρωσης και χρήσης πληροφοριών για τους πελάτες με σκοπό την ενίσχυση της 

πίστης  των  πελατών στην επιχείρηση και  την  αύξηση της  αξίας  τους.  Πιο  απλά, 

πρόκειται για τη διαδικασία της απόκτησης, διατήρησης και ανάπτυξης επικερδών 

πελατών (Βλαχοπούλου  Μ, 2003). 
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 Ο όρος  CRM δηλώνει  την μεθοδολογία  που βοηθά στην επισήμανση και  την 

προσέλκυση των καταναλωτών, μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης διαπροσωπικών 

σχέσεων  (επιχείρηση  –  πελάτης).  Πρόκειται  για  μια  μεθοδολογία  που  θέτει  τον 

πελάτη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής διαδικασίας. Στόχος του πελατοκεντρικού 

χαρακτήρα CRM είναι η διαχρονική πώληση κι εξυπηρέτηση πελατών, πιστών στα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες, μέσα από ένα συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης. Στις 

προτεραιότητες  της  μεθοδολογίας  αυτής  τοποθετείται  η  συγκέντρωση  των 

συγκεκριμένων και σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικών μεταξύ τους αναγκών, που 

έχουν οι πελάτες. Επίσης προτεραιότητα έχει η τοποθέτηση σειράς ενεργειών από τη 

πλευρά των επιχειρήσεων,  με  τελικό σκοπό την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού 

κοινού.

http  ://  www  .  go  -  online  .  gr  /  ebusiness  /  specials  /  article  .  html  ?  article  _  id  =125  

 Τα  CRM συστήματα  χρησιμοποιούν   μεθοδολογίες  και  τις  τεχνολογίες 

ηλεκτρονικού εμπορίου για να βοηθήσουν τις  επιχειρήσεις   να προσδιορίσουν, να 

επιλέξουν, να αποκτήσουν, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν τους κερδοφόρους 

πελάτες,   με  στόχο  να  κτίσουν    μ’  αυτούς  μακρόβιες  σχέσεις.  Οι  οποίες 

μακροπρόθεσμα είναι το κλειδί για την οικονομική επιτυχία οποιασδήποτε εταιρίες.

http  ://  www  .  geemultimedia  .  com  .  au  /  glossary  .  asp  

2.2.1 Μια άλλη άποψη

Έχοντας  αναφέρει  τα γεγονότα που οδήγησαν στην δημιουργία  των  CRM, 

καθώς  και  βασικούς  ορισμούς  του,  έχει  ενδιαφέρον  να  δούμε  και  μια  λίγο 

διαφορετική άποψη για τα CRM. Σε δημοσιευμένο άρθρο της Ruth Lionel το 2007, 

επικρατεί η άποψη ότι δεν μπορεί να δοθεί σαφής και όμοιος ορισμός στα CRM, ούτε 

ακόμη από εμπειρογνώμονες (ανθρώπους ανάπτυξης) της εν λόγω τεχνολογίας, ούτε 

καν  από  ανώτερους  υπαλλήλους  (executives)  της  ίδιας  επιχείρησης.  Υπάρχει  μια 

διάσταση απόψεων και έτσι ορισμένοι πιστεύουν ότι τα  CRM είναι ακόλουθο της 

τεχνολογικής ανάπτυξης, ενώ άλλοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι απλά το 

αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησης των πελατών. Μερικοί θεωρούν ότι συσχετίζεται 

με την αποδοτικότητα στις πωλήσεις. Πολλοί έμποροι εξακολουθούν να πιστεύουν 
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ότι τα CRM είναι απλώς ένα προχωρημένο επίπεδο των βάσεων δεδομένων για τους 

πελάτες  τους,  τις  οποίες  χρησιμοποιούν  για  να  βρουν  απλά  τον  καταλληλότερο 

πελάτη για την πώληση κάποιου προϊόντος.  Δυσκολεύονται  να καταλάβουν ότι  η 

δημιουργία και η οικοδόμηση σχέσεων ξεκινά με την κατανόηση των αναγκών του 

πελάτη. Για να αποκτηθεί πρόσβαση στο «πορτοφόλι» ενός πελάτη, πρέπει πρώτα να 

κερδίσεις  την  καρδιά  και  το  μυαλό  του.  Κι  ενώ  υποτίθεται  ότι  τα  CRM έχουν 

σχεδιαστεί  για  να  κάνουν  ευκολότερο  το  έργο  των  πωλήσεων,  δεν  έχουν  τον 

αντίστοιχο αντίκτυπο.  Ορθότερο είναι  πρώτα να κερδίσουμε τον πελάτη και  στην 

πορεία να ανατρέξουμε σε μέσα που θα μας βοηθήσουν στο έργο της πώλησης.

Αναφέρεται ότι τα CRM έχουν φτάσει σε ένα αδιέξοδο, κι αυτό πιστοποιείται 

από το ότι, παρόλο που σαν ιδέα είναι αποδεκτή και τα οφέλη γνωστά, λίγες πλήρεις 

εφαρμογές είναι σε ισχύ. Φαίνεται ότι η διαχείριση πελατειακών σχέσεων οδεύει προς 

λάθος  κατεύθυνση.  Η αμφισβήτηση φτάνει  σε  σημείο,  ώστε  να  θεωρεί  πρέπον η 

καθιέρωση  διαφορετικού  ονόματος,  όπως  μάρκετινγκ  αυτοματοποίηση (Marketing 

automation). Κι αυτό γιατί έως ένα μεγάλο βαθμό το CRM δεν είναι για τον πελάτη 

ούτε για την σχέση μ’ αυτόν, τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που χρησιμοποιείται. Η 

επιχειρηματολογία  στηρίζεται  στο  ότι  η  αυτοματοποίηση  αφορά  δαπάνες  και 

ταχύτητα, οπότε αυτός ο όρος ταιριάζει περισσότερο μιας και η αποδοτικότητα στην 

πώληση δεν  αφορά τον  πελάτη,  η  μεγιστοποίηση της  αξίας,  διαβαθμίζοντας  τους 

πελάτες, δεν αφορά τον πελάτη. Έτσι πολλά οφέλη που καταλογίζονται στο  CRM 

είναι  στην  πραγματικά  οφέλη  που  αφορούν την  επιχείρηση,  και  δεν  έχουν  καμία 

σχέση με τον πελάτη. 

http  ://  e  -  articles  .  info  /  e  /  a  /  title  /  Is  -  CRM  -  really  -  about  -  the  -  customer  /  
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2.3 Χαρακτηριστικά

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν οι στόχοι, και η κατηγοριοποίηση 

που  υπάρχει  για  τα  CRM,  επίσης  θα  γίνει  αναφορά  στα  πλεονεκτήματα  και 

μειονεκτήματά του. 

2.3.1 Στόχοι

Όταν μια εταιρία αποφασίσει να επενδύσει σε ένα  CRM σύστημα  στοχεύει 

ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό και την υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων και την 

ενίσχυση  του  μάρκετινγκ.  Οι  βασικοί  στόχοι  μπορούν  να  συνοψιστούν  στους 

παρακάτω τέσσερις:

 Δημιουργία νέων πελατών

 Διεύρυνση και ανάπτυξη των πωλήσεων

 Διατήρηση πελατών

 Ανάπτυξη μακροβιότερων πελατειακών σχέσεων

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται  με την διατήρηση στοιχείων των πελατών, ή ακόμη 

και πιθανών πελατών, όπως διευθύνσεις, τηλέφωνα,  e-mail, ακόμη και ιστοσελίδες. 

Αυτά βρίσκουν χρήση στις πωλήσεις ή στην εξυπηρέτηση μετά τις πωλήσεις (after 

sale service) ή στο μάρκετινγκ (Hemamalini Suresh 2002). 

http  ://  www  .  cententia  .  com  /  GR  /  Resources  /  CRM  -  EIP  %20  Integration  %28  gr  %29.  pdf    )

2.3.2 Κατηγοριοποίηση

Για την ορθή και επιτυχή λειτουργία ενός  CRM πρέπει να ληφθούν υπόψη 

ορισμένα  πράματα.  Από  τα  βασικότερα  ίσως  είναι  η  κατανόηση  της  δομής  ενός 

τέτοιους συστήματος και η σημαντικότητα των επιμέρους στοιχείων αυτού. 
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Σαν  πρώτο  δομικό  στοιχείο  μπορούμε  να  αναφέρουμε  τους  ανθρώπους 

(people)  που  το  λειτουργούν.  Αναφερόμαστε  στην  ενδοεταιρική  κουλτούρα  που 

επικρατεί., η οποία θα πρέπει να είναι απολύτως πελατοκεντρική. Αυτό σημαίνει ότι 

πρέπει  να  διενεργείται  μια  προσχεδιασμένη  εκπαίδευση  στο  προσωπικό  που  θα 

αφορά, αφενός την απόκτηση ικανοτήτων μάρκετινγκ και γνώσης των σκοπών και 

λειτουργιών του  CRM, και  αφετέρου την ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους στην 

παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. Η εκπαίδευση αφορά κυρίως δυο επιμέρους 

θέματα. Το πρώτο που ασχολείται με την αλλαγή κουλτούρας και το δεύτερο που έχει 

να  κάνει  με  την  εξοικείωση  του  προσωπικού  στη  χρήση  και  αξιοποίηση  της 

τεχνολογίας.

Σαν δεύτερο δομικό στοιχείο έχουμε το σχεδιασμό (planning), ο οποίος έχει να 

κάνει με την δημιουργία ενός πλήρους και εκτεταμένου πλάνου για το CRM. Μέρους 

του  σχεδιασμού  είναι  για  παράδειγμα,  ο  τρόπος  για  τη  συλλογή  δεδομένων  των 

πελατών. Τέτοια είναι τα ονόματα, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τηλέφωνα, ακόμη 

και οι προτιμήσεις τους. Η συλλογή αυτή πρέπει να είναι ταξινομημένη και να γίνεται 

με συγκεκριμένη σειρά.

Οι διεργασίες (processes) και η χαρτογράφησή τους είναι ένα άλλο στοιχείο. 

Αναφερόμαστε στα πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούνται για τους τρόπους με 

τους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Δηλαδή το πώς γίνεται η αμφίδρομη 

επικοινωνία επιχείρηση-πελάτη και πώς αξιοποιούνται τα δεδομένα που συλλέχτηκαν 

από τα σημεία επαφής.

Από  τα  βασικότερα  στοιχεία  που  μπορούν  να  δώσουν  και  το  προβάδισμα 

έναντι του ανταγωνισμού, είναι τα προσωπικά δεδομένα (personal data). Η απόκτηση 

σφαιρικής εικόνας του πελάτη και της αγοράς αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο που 

μπορεί να αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πράγματι, η διαχείριση 

των  δεδομένων  που  έχουν  συλλεχθεί  μπορεί  να  μεγιστοποιήσει  την  αξία  στις 

σύγχρονες επιχειρήσεις, αποκαλύπτοντας ευκαιρίες, προκλήσεις, και τις τάσεις της 

αγορά και των πελατών. Επιπρόσθετα, η ικανότητα της διαχείρισης των δεδομένων 

οδηγεί  και  στην  μεγιστοποίηση  της  ποιότητάς  τους  ,  γεγονός  που  προσδίδει 

μεγαλύτερα  οφέλη  στις  επενδύσεις  της  επιχείρησης  για  το  CRM που,  όπως  έχει 

προαναφερθεί, έχει πελατοκεντρικό χαρακτήρα.

Τελευταίο  αλλά  προφανώς  ίδιας  σημαντικότητας  είναι  η  πλατφόρμα 

(platform),   Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού πρέπει  να γίνεται  ύστερα από 

εκτενείς μελέτες ώστε να έχει τις δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της 
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επιχείρησης.  Αυτό  επιτυγχάνεται  όταν  η  πλατφόρμα  ταιριάζει  σ’  αυτές  και  δεν 

απαιτείται προσαρμογή της επιχείρησης στην πλατφόρμα  (Κοσμάτος, 2004).

Τα τελευταία χρόνια, οι αναλυτές του χώρου του επιχειρηματικού γίγνεσθαι 

έχουν αρχίσει να διακρίνουν διάφορους τύπους  CRM, με βάση τις διαφοροποιήσεις 

που  εμφανίζουν  επιχειρήσεις  διαφόρων  κλάδων  στον  τρόπο  λειτουργίας  τους.  Οι 

εφαρμογές  CRM συνήθως  αποτελούνται  από  διάφορα  υποσυστήματα  που 

περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της 

επιχείρησης. Ο καταμερισμός αυτός μπορεί να γίνει ουσιαστικά σε τρεις κατηγορίες, 

οι οποίες αναφέρονται  επιγραμματικά παρακάτω.

 Επιχειρησιακό (ή λειτουργικό) CRM (Operational)

 Αναλυτικό CRM (Analytical)

 Συνεργατικό CRM (Collaborative).
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2.4 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Όπως είναι αναμενόμενο, η ορθή χρήση των CRM συστημάτων επιφέρει μια 

σειρά από πλεονεκτήματα.. Αντιθέτως η απερίσκεπτη επένδυση, η κακή εκπαίδευση 

μπορούν να οδηγήσουν σε δυσάρεστα αποτελέσματα.

2.4.1 Πλεονεκτήματα

Τα αποτελέσματα  που  προσβλέποντα  να  επιτευχθούν  κατά  την  υλοποίηση 

ενός CRM συστήματος και γενικότερα τα πλεονεκτήματα που μπορούμε να λάβουμε 

εξ αυτού, μπορεί να είναι:

 Εντοπισμός σημαντικότερων πελατών

 Αύξηση των ποσών που διαθέτουν για καταναλωτικές δαπάνες

 Στόχευση της εμπορικής επικοινωνίας

 Περιορισμός των απωλειών στην καταναλωτική βάση

 Δημιουργία πιστού αγοραστικού κοινού

 Μείωση «κύκλου πώλησης» και παράδοσης (Gentle, 2002)

 http  ://  www  .  go  -  online  .  gr  /  ebusiness  /  specials  /  article  .  html  ?  article  _  id  =139   

  H  μεγάλη  υπόσχεση  του  CRM  είναι  η  δυνατότητα  ανταπόκρισης  στις 

εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών με μία συστηματοποιημένη μεθοδολογία. Η 

νέα  τεχνολογία  και  η  εξέλιξη  του  λογισμικού  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών 

επιτρέπουν τον προγραμματισμό και την ενεργοποίηση επαφών με τους πελάτες, με 

βάση  την  ίδια  την  αγοραστική  συμπεριφορά  και  τις  συνήθειες  τους,  τις  οποίες 

μπορούμε να γνωρίζουμε σε αρκετά μεγάλο βάθος.

(Peart Mark, 2005)

2.4.2 Μειονεκτήματα/ Αποτυχία

Σαν  μειονεκτήματα  μπορούμε  να  καταλογίσουμε  τα  πιθανά 

προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την υλοποίηση. Όπως συμβαίνει σε 

πολλά λογισμικά και ιδιαίτερα στα πληροφοριακά συστήματα, υπάρχει ένα ρίσκο και 

μια πιθανότητα αποτυχίας, όχι αυτού καθ’ εαυτού του λογισμικού, αλλά του τρόπου 
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εφαρμογής σε συγκεκριμένο φορέα. Σε καμία περίπτωση όμως ευθύνη δεν φέρει το 

λογισμικό,  αλλά  αντιθέτως  ενδεχόμενη  αποτυχία  οφείλεται  στις  υπάρχουσες 

συνθήκες  υλοποίησης  ή  ακόμη  και  σε  ανεπαρκής  γνώση  της  διοίκησης  των 

επιχειρήσεων για το.

Παρακάτω δίνονται οι κύριοι λόγοι αποτυχίας όπως έχουν  αναφερθεί από έρευνες 

στην αγορά καθώς και από ακαδημαϊκές πηγές.

 Επιλογή λανθασμένης μεθοδολογίας υλοποίησης και διαχείρισης του νέου

συστήματος.

 Υπέρβαση αρχικού προϋπολογισμού με αποτέλεσμα την διακοπή της

πλήρους υιοθέτησης του CRM.

 Μη αποδοχή του από τους χρήστες (ειδικά από το τμήμα πωλήσεων που έχει

μάθει να δουλεύει με πιο παραδοσιακούς τρόπους).

 Αδυναμία επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης στα νέα δεδομένα.

 Αντικρουόμενα ενδοεπιχειρησιακά συμφέροντα.

 Το επιλεγμένο λογισμικό δεν είναι  η σωστή λύση για την εν λόγω αγορά.

 Η πάροχος εταιρία δεν ολοκληρώνει τις δεσμεύσεις της.

 Αποτυχία δημιουργίας της στρατηγικής CRM

 Αποτυχία χειρισμού των απόψεων και των αντιδράσεων του προσωπικού

 Αποτυχία στην εξέλιξη του CRM στο εσωτερικό της επιχείρησης

 Ανεπαρκής προσδιορισμός της επιτυχίας του CRM

 Αποτυχία στη βελτίωση των επιχειρησιακών διεργασιών

 Λανθασμένη επιλογή τεχνολογίας

 Ανεπιτυχής ολοκλήρωση των δεδομένων

(Martinez, 2010; Petouhoff 2006; Κοσμάτος, 2004)

http  ://www.goonline.gr/keta/files/document/guides/odigoscrm.pdf?  

dbX_sid=960b893e779be4433e108f23c7c8fca6

Συνεπώς  για  την  επιτυχή  υλοποίηση  μεγάλο  μερίδιο  ευθύνης  έχει  ουσιαστικά  η 

διεύθυνση  της  εταιρίας,  ανεξαρτήτως  του  μεγέθους  και  του  καταστατικού  της 

(μέτοχοι-πρόεδρος). Κάθε επιχειρηματίας που θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις με τους 

πελάτες  της  επιχείρησής  του,  και  που  θέλει  να  εκμεταλλευθεί  σωστά  τις  νέες 

τεχνολογίες,  οφείλει  να εμπλακεί  ο ίδιος στη διαδικασία επιλογής.  Η διοίκηση θα 

πρέπει να δώσει,  σε όλους τους υπαλλήλους,  να καταλάβουν τι  είναι  το CRM, τι 

αποτελέσματα αναμένονται και πως αυτά θα είναι μετρήσιμα. Πρέπει να μελετήσει 
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καλά τον προϋπολογισμό του έργου, τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα κόστη. Να 

βοηθήσει  ο  ίδιος  το  προσωπικό  να  συμμετάσχει  στην  υλοποίηση  του  νέου 

συστήματος.
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2.5 Κύκλος Εργασιών του CRM

Ο  κύκλος  εργασιών  (business cycle)  ενός  CRM που  χρησιμοποιεί  μια 

επιχείρηση φαίνεται και γραφικά στο παρακάτω σχήμα

Σχ. 5 : Κύκλος Εργασιών του CRM

Πηγή:   Hememalini Suresh (2002)

Ο κύκλος εργασιών όπως τον βλέπουμε παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι 

ξεκινάει  με  την  απόκτηση  πελατών.  Σαν  πρώτο  λοιπόν  στάδιο  αναφέρουμε  την 

Απόκτηση  και  Διατήρηση πελατών.  Η  απόκτηση  πελατών  είναι  προφανώς  θέμα 

ζωτικής  σημασίας  για  όλες  τις  εταιρίες,  ανεξαρτήτου  προϊόντος.  Και  είναι  το 

προαπαιτούμενο στάδιο της οικοδόμησης σχέσης με τους πελάτες. Για την απόκτηση 

ή ακόμη και την διεύρυνση του πελατολογίου μια επιχείρηση μπορεί να στραφεί προς 

παλαιότερους  πελάτες,  δυσαρεστημένους  πελάτες  ανταγωνιστών,  υπάρχοντες 

αγοραστές ακόμη και έρευνες. Από αυτές τις κατηγορίες, μια εταιρία θα πρέπει να 

πραγματοποίηση μια διαβάθμιση σε πιθανούς και  ήδη υπάρχοντες  πελάτες και  να 

εμβαθύνει την σχέση με τους πολυτιμότερους.
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Σαν  δεύτερο  βήμα  έχουμε  την  Κατανόηση  και  Διαβάθμιση  των  πελατών. 

Είναι  δύσκολο  για  μια  επιχείρηση να αναπτύξει  σχέσεις  με  τους  πελάτες  της,  αν 

πρώτα δεν μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει κάποια πράματα, όπως: Ποιες ενέργειες 

εκτιμάει  ο πελάτης,  ποιες υπηρεσίες του είναι  σημαντικές,  πώς και πότε θέλει  να 

επικοινωνεί με την επιχείρηση, ποια προϊόντα του είναι σημαντικά.. Η πραγματική 

και  εκ  βαθέων  κατανόηση  του  πελάτη  πραγματοποιείται  με  έναν  συνδυασμό 

λεπτομερούς ανάλυσης δεδομένων και την αλληλεπίδραση μ’ αυτόν. 

Το τρίτο βήμα στο σχήμα 4 αφορά την Ανάπτυξη και Προσαρμογή του CRM. 

Η τακτική που ακολουθούσε η αγορά μέχρι την δεκαετία του ’90 ήταν η έκθεση των 

προϊόντων από τις κατασκευάστριες εταιρίες και η αγορά από το κοινό. Η νέα τάξη 

πραγμάτων και η επικρατούσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση έχουν μεταμορφώσει 

αυτό το τοπίο σε πιο πελατοκεντρικό. Οι επιχειρήσεις πλέον, ολοένα και περισσότερο 

αναπτύσσουν  προϊόντα  και  υπηρεσίες,  βάσει  των  απαιτήσεων  των  πελατών  τους. 

Συνεπώς η ανάπτυξη και η προσαρμογή πελατοκεντρικών στρατηγικών και πολιτικών 

κρίνεται απαραίτητη.

Τέλος  έχουμε   την  Αλληλεπίδραση  και  Παράδοση  αξίας.  Αφού  έχουν 

προηγηθεί  τα προηγούμενα,  φτάνουμε στην αλληλεπίδραση, η οποία είναι  από τα 

κρισιμότερα, θα λέγαμε συστατικά ενός CRM. Η αλληλεπίδραση δεν συμβαίνει μόνο 

με  τα  παραδοσιακά  μέσα  και  σημεία,  όπως  οι  πωλήσεις  το  μάρκετινγκ.  Αλλά 

αντιθέτως η επικοινωνία γίνεται και σε πολλούς άλλους τομείς τις επιχείρησης όπως η 

εξυπηρέτηση (service), διαδικτυακή (online) επικοινωνία, ακόμη και στη διανομή. Η 

επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αφουγκραστεί και από αυτούς τους τομείς 

τον  πελάτη.  Με  την  πρόσβαση  σε  πληροφορίες  και  τη  σωστή  κατάρτιση  των 

υπαλλήλων,  μια  επιχείρηση  θα  καταφέρει  σταδιακά  να  αυξήσει  τις  παροχές  και 

προϊόντα στους πελάτες (Suresh, 2002).
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2.6 Υλοποίηση

Στην παράγραφο αυτή θα διαπραγματευτούμε λίγο πιο διεξοδικά τις συνθήκες 

που πρέπει να επικρατούν και τους παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση ενός 

CRM συστήματος.  Εισαγωγικά  θα  πούμε  ότι  δεν  είναι  μια  απλή  εγκατάσταση 

λογισμικού.  Η  εγκατάσταση  και  γενικότερα  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  η 

πλατφόρμα και  το υλικό (hardware)  που θα στηρίξει την εφαρμογή, πιθανώς είναι τα 

τελευταία βήματα της υλοποίησης.  Εκείνο που έχει  εξέχουσα σημασία είναι  ότι  ο 

σχεδιασμός  και  η  υλοποίηση   του  συστήματος  πρέπει  να  ξεκινάει  από  τον 

προσδιορισμό επιχειρησιακών στόχων, σκοπών, και αναγκών, και τον τρόπο με τον 

οποίο θα συμβεί η μετάλλαξη του χαρακτήρα της επιχείρησης σε πελατοκεντρικό. 

Έτσι  αναπόφευκτα,  η  υλοποίηση  ενός  επιτυχημένου  CRM πρέπει  να  ακολουθεί 

συγκεκριμένα στάδια.

Προσδιορισμός επιχειρηματικών στόχων. Σε πρώτη φάση και μιλώντας γενικά 

στόχος της κάθε επιχείρησης είναι να εξασφαλίσει την μακροχρόνια βιωσιμότητά της 

με  την  ταυτόχρονη  αύξηση  της  ικανοποίησης  των  μετόχων  (ή  προέδρου),  την 

ικανοποίηση και τη διατήρηση των πελατών αλλά και την αύξηση των πωλήσεων και 

της κερδοφορίας. Πρακτικά μια επιχείρηση αποτελείται από επί μέρους τμήματα. Σε 

πρώτη φάση , η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να προσδιορίσει επακριβώς τους 

στόχους (Corner,  Hinton 2002), έτσι ώστε αυτοί να διαχέονται στο εσωτερικό της 

επιχείρησης αλλά και το σημαντικότερο, να είναι ξεκάθαροι σε όλους τους επί μέρους 

τομείς.  Ο  προσδιορισμός  στόχων  μπορεί  να  αφορά  τον  ανταγωνισμό,  της 

προτεραιότητες της επιχείρησης, χρηματοοικονομικούς στόχους, κ.α. Συνοψίζοντας η 

στοχοθεσία   πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  από  σαφήνεια  και  να  αποτελεί  την 

προϋπόθεση για την στρατηγική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση.

Το δεύτερο  στάδιο  στο δρόμο για  την υλοποίηση ενός  CRM συστήματος, 

αφού έχουν προσδιοριστεί οι στόχοι, είναι η  πραγματοποίηση μιας πελατοκεντρικής  

επιχειρηματικής στρατηγικής. Η εστίαση μιας εταιρίας σε ένα πελατοκεντρικό σχήμα 

είναι  εφικτή  όταν  αναγνωρίζονται  και  πραγματοποιούνται  οι  παρακάτω  τρεις 

παράγοντες:

 Τα οποιαδήποτε σχέδια πραγματοποιούνται με βάση τις ανάγκες του πελάτη κι όχι 

τις ανάγκες της επιχείρησης
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 Προσήλωση  της  επιχείρησης  στα  όσα  λένε  οι  πελάτες,  και  όχι  προσπάθεια 

κατεύθυνσης των πελατών σε συμφέροντα της επιχείρησης.

 Δημιουργία  μιας  προσωπικής  προωθητικής  επικοινωνίας  (μάρκετινγκ)  που 

ακολουθείται  από την επεξεργασία  των πληροφοριών  που προκύπτουν  από αυτή. 

Ενδεχόμενες αλλαγές που προγραμματίζονται με βάση τα δεδομένα που συλλέχτηκαν 

από τους πελάτες , πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να στοχεύουν στο να συντηρούνται 

και να αυξάνονται οι μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες.

Οι υπάλληλοι θα πρέπει είτε να έχουν εκ των προτέρων, είτε να αποκτήσουν  μέσω 

εκπαίδευσης, τη λογική να συλλέγουν συνεχώς πληροφορίες, τόσο άμεσα κατά τη 

διάρκεια των συναλλαγών, όσο και έμμεσα από εξωτερικές και εσωτερικές για την 

επιχείρηση πηγές. Θα πρέπει να μάθουν να τις ερμηνεύουν, να τις συνδυάζουν μεταξύ 

τους, να διαμορφώνουν ανάλογα τις λειτουργίες τους και τελικά να μαθαίνουν να 

δραστηριοποιούνται ανάλογα με τις συμπεριφορές των πελατών.

Τρίτο  στάδιο  για  την  υλοποίηση  είναι  ο  σχεδιασμός  του  έργου  CRM.  Ο 

σχεδιασμός θα πρέπει  να είναι  τέτοιος  που να εξασφαλίζει  ότι,  μετά  το δύσκολο 

δρόμο της υλοποίησης, η επιχείρηση θα έχει στα χέρια της ένα πλήρως λειτουργικό 

σύστημα.  Το  έργο  της  ανάπτυξης  και  εφαρμογής  ενός  CRM συστήματος  είναι 

σύνθετο και χρονοβόρο. Η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών πρέπει να γίνει 

μέσα από τα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης με συζητήσεις και συνεντεύξεις. Το 

πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει, αφού έχουν τεθεί οι στόχοι, είναι η κατασκευή ενός 

επιχειρηματικού  σχεδίου  (business plan).  Μέσω  αυτού  θα  δημιουργηθεί  ένα 

πρόγραμμα  για  την  υλοποίηση  του  CRM το  οποίο  θα  είναι  ευκολότερο  να 

παρακολουθείται και να ελέγχεται από τους διαχειριστές έργου. Κατά τον σχεδιασμό 

έργου ακολουθούνται συνήθως τρία βήματα με συγκεκριμένη σειρά, τα οποία είναι:

 Επιχειρησιακός σχεδιασμός

 Προσδιορισμός απαιτήσεων

 Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής

Σ’  αυτά  τα  επιμέρους  βήματα,  διαπραγματεύονται  ζωτικά  ζητήματα  όπως  η 

πολυπλοκότητα  του  CRM,  πόσα  τμήματα  θα  το  χρησιμοποιούν,  δυνατότητα 

επέκτασης,  συμβατότητα  με  την  στρατηγική,  κόστος,  κ.α.  Οπότε  μπορούμε  να 

καταλάβουμε την σημαντικότητα που έχει η συγκεκριμένη φάση, μιας και ένα CRM 

σύστημα είναι πολύ σοβαρή επένδυση, που σχετίζεται με το πελατολόγιο.

Ως  τέταρτο  στάδιο  αναφέρουμε  την  επιλογή  τεχνολογίας. Εκτός  των 

επιχειρησιακών θεμάτων, και η τεχνολογία θα πρέπει να εξεταστεί με την ανάλογη 
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βαρύτητα. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του CRM στην 

επιχείρηση  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  του  συστήματος.  Η  τεχνολογία  και 

συγκεκριμένα το λογισμικό πακέτο είναι εύκολο να αποκτηθεί αλλά η δυσκολία που 

εμφανίζεται έγκειται στην επιλογή των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων της 

τεχνολογίας που πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με τους στόχους και τις ανάγκες 

της  επιχείρησης.  Ζητήματα όπως συνδεσιμότητα,  ταχύτητα διεργασιών,  ασφάλεια, 

χρηστικότητα  και  διαθεσιμότητα  θεωρούνται  δεδομένα.  Λόγω  του  ότι  τα  CRM 

αποτελούν  εφαρμογές  πρώτης  γραμμής  (front-office application)  είναι  πολύ 

σημαντικό να επιλεγεί το καταλληλότερο και να παραμετροποιηθεί με τον βέλτιστο 

τρόπο στις ανάγκες της εταιρίας.

Τελευταίο στάδιο, κι αφού έχουν προηγηθεί όλα τα προηγούμενη μέχρι και 

την επιλογή λογισμικού,  φτάνουμε στην  εγκατάσταση και υλοποίηση του  CRM.  Το 

στάδιο  αυτό  χαρακτηρίζεται  κυρίως  από  τεχνικά  δεδομένα  και  απαιτήσεις. 

Οπωσδήποτε θα χρειαστεί ένας εξυπηρετητής (server) όπου θα τοποθετηθεί η βασική 

εφαρμογή  και  θα  δίνει  προσβασιμότητα  σε  διάφορους  τομείς.  Εάν  η  υπάρχουσα 

παραμετροποίηση του επιλεγμένου λογισμικού,  που συνήθως είναι  έτοιμα πακέτα, 

δεν αρκεί για τις ανάγκες της επιχείρησης, προστίθενται επιπλέον κομμάτια, δηλαδή 

γράφεται επιπλέον κώδικας,  για να δημιουργηθεί  το επιθυμητό αποτέλεσμα, Άλλο 

πολύ  βασικό  θέμα  που  αφορά  την  εγκατάσταση  είναι  η  βάση  δεδομένων,  που 

προφανώς και θα πρέπει να είναι συμβατή με το λογισμικό πακέτο και να μπορεί να 

γίνεται εξόρυξη δεδομένων, αλλά επίσης θα πρέπει να ρηματοποιηθεί η υπάρχουσα 

βάση της επιχείρησης  με σκοπό πελατειακής βάσης. Για την καλύτερη και ταχύτερη 

υλοποίηση προτείνεται η δημιουργία ομάδων έργων που θα επιμεριστούν τον φόρτο 

εργασίας (Κοσμάτος, 2004).

Ολοκληρώνοντας  το  τελευταίο  στάδιο  το  CRM σύστημα είναι  παραδοτέο, 

οπωσδήποτε  όμως  για  την  ορθή  λειτουργία  του  θα  πρέπει  να  διεκπεραιωθεί 

εκπαίδευση  στους  τελικούς  χρήστες,  ώστε  να  κατανοήσουν  τις  λειτουργίες  και 

δυνατότητές του. Τέλος η δημιουργία μέτρων επίδοσης μπορεί να δώσει σε βάθος 

χρόνου μια ένδειξη για την απόδοση του συστήματος.
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2.7 Σημερινές και Μελλοντικές Τάσεις 

Μετά από δυο δεκαετίες παρουσίας των CRM, είμαστε σε θέση να κάνουμε 

μια εκτίμηση και έναν απολογισμό για την παρουσία τους στην αγορά. Η αξία του 

CRM σαν εργαλείο εκτιμήθηκε από τα πρώτα χρόνια ύπαρξής του. Στην αρχική του 

φάση όμως λίγες  εταιρίες  μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν δεόντως τις  επιλογές  και 

ικανότητές του. Κι αυτό διότι, όπως αναφέραμε, για να επιφέρει καρπούς το CRM θα 

πρέπει  η  στρατηγική  και  πολιτική  μιας  επιχείρησης  να  είναι  αυστηρά 

πελατοκεντρική. Η αδυναμία αλλαγής προς αυτήν την κατεύθυνση οδήγησε πολλές 

περιπτώσεις σε μερική αποτυχία. Η δύναμη όμως του αγοραστικού κοινού, έστρεψε 

πλέον  τις  περισσότερες  επιχειρήσεις  προς  αυτήν  την  κατεύθυνση.  Πλέον  τα 

πληροφοριακά συστήματα αποτελούν βασικό κομμάτι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό 

και ιδιαίτερα τα CRM συστήματα αποτελούν έναν από τους θεμέλιους λίθους, ειδικά 

για εταιρίες με μακρύ κατάλογο πελατών.

Στην εξάπλωση των CRM  βοήθησε και η συνεχής εξέλιξη του συστήματος 

που οφείλεται και στην παράλληλη ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο 

και  οι  επικοινωνίες.  Αρκεί  να  αναλογιστούμε  την εισχώρηση των  συγκεκριμένων 

τεχνολογιών στην καθημερινότητα του κάθε ατόμου. Η βελτίωση της ποιότητας του 

διαδικτύου,  αναφερόμενοι  στην  σταθερότητα,  την  ταχύτητα  και  το  κόστος  το 

κατέστησαν απαραίτητο. Από πλευράς επικοινωνιών,  η εξέλιξη είναι  ανάλογη. Το 

ίδιο σημαντικό βέβαια είναι και οι νέοι τρόποι επικοινωνίας που έχουν διαμορφωθεί 

και εδραιωθεί την τελευταία δεκαετία, όπως τα  e-mail, κανάλια ομιλιών κ.α. Όπως 

λοιπόν ήταν αναμενόμενο το διαδίκτυο δεν άφησε ανεπηρέαστο τα CRM, αντιθέτως 

κομμάτια των λειτουργιών επεκτάθηκαν σε χρήση και μέσω του διαδικτύου, καθώς 

και  δημιουργήθηκαν  νέα  εργαλεία  και  μέθοδοι  εφαρμογών  αποκλειστικά  με  την 

χρήση  του  διαδικτύου.  Το  κομμάτι  αυτό  του  CRM που  σχετίζεται  με  αυτό 

ονομάστηκε eCRM όπου το πρόθεμα e αναφέρεται στο ‘electronic’.

2.7.1   eCRM

Μια τάση λοιπόν η οποία ήδη προδιαγράφεται, αλλά φαίνεται ότι σίγουρα θα 

υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη είναι η χρήση του διαδικτύου, όπου βρίσκει εφαρμογή 

όπως προαναφέραμε το eCRM.
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Για  να  εξηγήσουμε  τον  όρο  eCRM μπορούμε  να  πούμε  ότι  παρέχει  στις 

επιχειρήσεις μέσα για να επικοινωνούν με τους πελάτες είτε δια ηλεκτρονικών μέσων 

είτε  μέσω  των  παραδοσιακών  καναλιών  επικοινωνίας.  Χρησιμοποιεί  μια  πλήρη 

εικόνα του πελάτη για να λάβει απόφαση για το μήνυμα, τις προσφορές και τον τρόπο 

επικοινωνίας. Συγχρονίζει την επικοινωνία, όταν δυσχεραίνονται τα πιο συμβατικά 

μέσα, εστιάζει στην επιρροή των οικονομικών σχέσεων του πελάτη στην επιχείρηση.

Στη βιβλιογραφία είναι πολύ δημοφιλής η αναφορά στα «έξι  e του  eCRM», 

όπου  αναφέρεται  ότι  το  πρόθεμα  e δεν  αναφέρεται  αποκλειστικά  μόνο  στο 

‘electronic’ αλλά θα μπορούσε να «στέκεται» και για μια σειρά άλλων λέξεων, έξι για 

την ακρίβεια. Έτσι έχουμε τα :

 Electronic channels

 Enterprise

 Empowerment

 Economics

 Evaluation

 External information

Ανεξαρτήτως σε ποιο «e» δίνεται περισσότερο βάση σε μια επιχείρηση που 

χρησιμοποιεί ένα eCRM, στόχος είναι η βελτιστοποίηση σχέσεων, η κατανόηση των 

πελατών και των απαιτήσεών τους (Byrd, Dillon, 2001). Για κάθε επιχείρηση, αυτή η 

βελτιστοποίηση μεταφράζεται διαφορετικά. Έτσι σε άλλες περιπτώσεις στόχος είναι 

η  αύξηση  του  αριθμού  πελατών,  η  αύξηση  εισοδήματος  μέσω  νέων  καναλιών, 

κάνοντας  αποδοτικότερους  τους  υπάρχοντες  πελάτες,  αύξηση  πωλήσεων,  κ.ο.κ. 

Ακλουθώντας τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του  eCRM, όπως εξατομίκευση, 

αμφίδρομη  επικοινωνία  πελάτη-επιχείρηση,  δημιουργία  προφίλ  πελατών, 

βελτιστοποίηση  πελατών,  μια  εταιρία  μπορεί  να  επιτύχει  εύκολη  επιστροφή 

επένδυσης και αξιόλογη ανταπόκριση από τους πελάτες της στα ερεθίσματα που τους 

δίνει. (Byrd, Dillon, 2001).

http  ://  www  .  ctiforum  .  com  /  technology  /  CRM  /  wp  03/  ecrmwhitepaper  .  pdf  

2.7.2 mCRM

Τα  mCRM θεωρούνται  υποσύνολο  των  eCRM,  όπου  το  πρόθεμα  m 

αντιστοιχεί στο  mobile.Η προηγμένη τηλεπικοινωνία προετοίμασε το έδαφος για τη 
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κινητή  επιχειρηματικότητα  (mobile  business).  Τα  CRM είναι  μια  σημαντική 

επιχειρηματική περιοχή όπου η κινητή επιχειρηματικότητα (mobile business) μπορεί 

να  εφαρμοστεί.  Τα  mCRM είναι  μια  στρατηγική  που  χρησιμοποιείται  για  την 

ολοκληρωμένη διαχείριση σχέσεων  με τους πελάτες μέσω του mobile marketing, της 

αυτοματοποίησης πωλήσεων, και της  εξυπηρέτηση πελατών. Στις καταστάσεις όπου 

τα συμβατικά κανάλια επικοινωνίας και το διαδίκτυο αποτυγχάνουν να επεκτείνουν 

τις  σχέσεις  πελατών,  τα  mCRM αποτελεσματικά  βρίσκουν  λύσεις.  Τα  mCRM 

φέρνουν εις πέρας την ταχεία επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών 

τους. O Vivek (2009) αναφέρει ότι μια καλά σχεδιασμένη mCRM υλοποίηση μπορεί 

να έχει τα εξής πλεονεκτήματα: ταχύτερη θέσπιση/έκδοση CRM λύσεων, Αύξηση της 

παραγωγικότητας για  τα  άτομα  και τις επιχειρήσεις,  βελτιωμένες  προβλέψεις, 

στενότερες σχέσεις με τους πελάτες (Dickie, 2011; Vivek, 2009). 
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2.8 Ελληνική Πραγματικότητα

Η τεχνολογία  των  πληροφοριακών συστημάτων  κι  έτσι  μαζί  και  τα  CRM 

έχουν  μπει  στη  ελληνική  αγορά  τουλάχιστον  δέκα  χρόνια..  Υπάρχουν  λογισμικά 

παγκοσμίως αναγνωρισμένων εταιριών, που είναι και πιο πλήρη πακέτα, και λύσεις 

που  προσφέρονται  από  ελληνικές  εταιρίες  λογισμικού  που  έχουν  καθιερωθεί  στο 

χώρο και  συναγωνίζονται  επάξια  τα διεθνή  λογισμικά,  καθώς έχουν προσαρμόσει 

πλήρως τα προϊόντα τους στα ελληνικά δεδομένα.

Για τις πολυεθνικές εταιρίες τα CRM αποτελούσαν από την αρχή ανάγκη για 

την  επιβίωση  στον  σκληρό  ανταγωνισμό.  Το  ερώτημα  της  χρήσης  ενός  τέτοιου 

συστήματος απευθύνονταν κυρίως στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι το 

CRM μια βιώσιμη λύση για μια μικρή ελληνική επιχείρηση; Η οικονομική κρίση και 

η ύφεση που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία δυο έτη, έκαναν το ερώτημα αυτό φλέγον 

για πολλούς επενδυτές.

Οι διάφορες στατιστικές και αναλύσεις λένε ότι το κόστος απόκτησης νέου 

πελάτη  είναι  πέντε  φορές  υψηλότερο  από  την  διατήρηση  υφιστάμενων  πελατών. 

Αυτό σημαίνει ότι σε περίοδο κρίσης επιβάλλεται να εστιάσουμε την προσοχή μας 

στη  διατήρηση  του  υφιστάμενου  πελατολογίου.  Η  βιωσιμότητα λοιπόν  της 

υφιστάμενης  πελατειακής  βάσης είναι  εκ  των  ων  ουκ  άνευ  προϋπόθεση  για  την 

ανάπτυξη της εταιρείας σε συνθήκες κρίσης ή ύφεσης της οικονομίας. Αυτό σημαίνει 

υψηλό  επίπεδο  διαχείρισης  πελατειακών  σχέσεων,  δημιουργία  πιστών  πελατών 

τέτοιων που να λειτουργούν ως «άμισθοι πωλητές» της επιχείρησης στην ευρύτερη 

αγορά.  Βελτιωμένη  φροντίδα  πελατών  (customer  care)  λοιπόν  σημαίνει 

πελατοκεντρική  προσέγγιση  της  επιχείρησης,  σημαίνει  ποιοτικά  προϊόντα  και 

υπηρεσίες, και πάνω από όλα σημαίνει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του πελάτη 

και μετά την πώληση. 

Σε ένα περιβάλλον όπως αυτό που έχει διαμορφωθεί, η οποιαδήποτε επένδυση 

πρέπει να αποδεικνύει με «μετρήσιμο» τρόπο τη βιωσιμότητά της. Τέτοιες επενδύσεις 

είναι αυτές που εστιάζουν στη βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και 

πάνω  από  όλα  αυτές  που  εστιάζουν  στη  βελτίωση  της  ποιότητας  εξυπηρέτησης 

πελατών (customer service).

Σήμερα  που  η  προσπάθεια  συντήρησης  και  αύξησης  του  μεριδίου  αγοράς 

γίνεται  σε  συνθήκες  ανταγωνισμού  ποιοτικά  και  ποσοτικά  τροποποιημένες  σε 
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παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. αποκέντρωση παραγωγικών διαδικασιών σε χώρες με φτηνή 

εργασία και πρώτες ύλες,  προμηθευτές από κάθε σημείο του πλανήτη, εν δυνάμει 

πελάτες έξω από τα γεωγραφικά όρια της επιχείρησης μέσω web, e – commerce),  η 

ταχύτητα  ανταπόκρισης  και  η  αυτοματοποίηση είναι  η  βάση  κατά  την  οποία  οι 

κινήσεις βιωσιμότητας αποκτούν ουσία και αξία. Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών 

(customer  service),  πιστοί  (loyalty)  πελάτες  φορείς  της  εταιρικής  φήμης, 

ορθολογιστική διαχείριση οικονομικών πόρων και δυνητική αύξηση μεριδίου αγοράς 

σημαίνει εφαρμογή CRM φιλοσοφίας, διαδικασιών και τεχνολογίας.

http  ://  crmingreece  .  blogspot  .  com  /  

 Η πλειοψηφία  της ελληνικής  αγοράς έχει  κατανοήσει  και  ενστερνιστεί  τα 

τελευταία. Η ύπαρξη πληθώρας επιλογών λογισμικού καταδεικνύει τον αυξανόμενο 

ρυθμό επένδυσης προς αυτήν την κατεύθυνση.

Οι  νέες  τάσεις  (βλ  κεφ.  2.7)  συνάγουν  στην  περαιτέρω  ανάπτυξη  CRM 

συστημάτων και στην καθιέρωση ως απαραίτητου εργαλείου. Οι υπάρχουσες λύσεις 

στην αγορά, είτε πρόκειται για λογισμικό μεγάλου λογισμικού οίκου όπως της SAP ή 

Oracle είτε ελληνικής εταιρίας όπως Altec και Singular Logic ,δεν ακρωτηριάζουν 

οικονομικά  τους  επενδυτές,  αντιθέτως  υπάρχουν  οικονομικές  λύσεις  που 

προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των εταιριών
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3 Διαδραστικότητα  ERP και CRM

3.1 Αναγκαιότητα ύπαρξης ERP και CRM

Η  αναγκαιότητα  ύπαρξης  πληροφοριακών  συστημάτων  είναι  πλέον 

αδιαμφισβήτητο γεγονός.  Θα ήταν αδύνατο να μπορεί μια εταιρία να ανταπεξέλθει 

στις  σημερινές  απαιτήσεις  όσον αφορά ρυθμούς παραγωγής, προώθησης αλλά και 

συντονισμό των  επί μέρους ενεργειών χωρίς πληροφοριακά συστήματα. Μια ένδειξη 

θα  μπορούσε  να  είναι  η  αύξηση  των  πωλήσεων  προϊόντων  κατά  την  τελευταία 

δεκαετία. Αυτό όμως από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη της αναγκαιότητας των 

πληροφοριακών συστημάτων. Θα μπορούσε κάποιος να αποδώσει αυτήν την αύξηση 

στη  βελτίωση  προϊόντων  λόγω νέων  τεχνολογιών,  ή  στις  αυξανόμενες  σύγχρονες 

απαιτήσεις των καταναλωτών, κυρίως του δυτικού κόσμου, ίσως ακόμη και η ίδια η 

αύξηση  του  πληθυσμού  να  συντελεί  στην  αύξηση  των  πωλήσεων.  Αυτό  που  θα 

μπορούσε ωστόσο να ληφθεί σαν μέτρο, είναι η ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή από 

τις  εταιρίες  διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων και ιδιαίτερα η υιοθέτηση και 

χρήση τους.  Υπάρχει   στην αγορά μια  αυξανόμενη  τάση χρήσης πληροφοριακών 

συστημάτων, οπότε εύλογα μπορούμε να εικάσουμε ότι έχουν γίνει πλέον απαραίτητο 

εργαλείο,  διότι  αν  δεν  συνέβαινε  αυτό  λίγοι  επιχειρηματίες  θα  επένδυαν  σε  ένα 

αμφιβόλου  αξίας  λογισμικό.  Παρακάτω  στο  γράφημα  φαίνονται  ενδεικτικά  οι 

πωλήσεις ERP συστημάτων 
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Σχ:6: Πωλήσεις ERP 1995 - 2003
Πηγή: http://dsslab.cs.unipi.gr/Courses/Courses_files/ERP/1_erp.pdf

Προφανώς η τάση αυτή της αγοράς δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη 

και  την  επιστημονική  κοινότητα.  Είτε  πρόκειται  για  οικονομικό  είτε  λογισμικό 

προσανατολισμό.  Στο  παρακάτω  γράφημα  μπορούμε  να  δούμε  ότι  ακόμα  και  σε 

ακαδημαϊκούς κύκλους υπήρξε μια βαθιά ενασχόληση την τελευταία δεκαετία με τα 

πληροφοριακά συστήματα με αποκορύφωσή τα έτη 2004 και 2005. Αποτυπώνονται 

οι δημοσιεύσεις ανά έτος ενδεικτικά για συστήματα διαχείρισης πόρων.

53



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Διαδραστικότητα μεταξύ ERP και CRM  
συστημάτων

Σχ. 7 : Δημοσιεύσεις με θέμα τα ERP

Πηγή: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1875780&show=html

Οπότε  καταλήγουμε  στο  ότι  η  ύπαρξη  πληροφοριακών  συστημάτων  είναι 

απαραίτητη.  Το  μεγάλο  όμως  στοίχημα  βρίσκεται  στην  διασύνδεση  των 

χρησιμοποιούμενων λογισμικών. Έχουμε αναφέρει στα πρώτα κεφάλαια ότι υπήρξε 

μια σταδιακή εξέλιξη των πλέον χρησιμοποιούμενων λογισμικών τόσο σε εύρος όσο 

και σε δυνατότητες λειτουργίας.  Αυτό που απασχολεί  πλέον περισσότερο είναι  το 

κατά πόσο θα μπορούσαν τα διάφορα υπάρχοντα συστήματα να συνυπάρξουν ή και 

να αλληλεπιδράσουν.

Παραπλήσια πράγματα ισχύουν για CRM. Η ύπαρξη συστήματος διαχείρισης 

πελατειακών   σχέσεων  θεωρείται   απαραίτητη  ειδικά  για  μεγάλους  φορείς,  όπου 

εκτός των πλεονεκτημάτων και ιδιοτήτων του συστήματος (βλ. κεφ. 2), μπορούν να 

ξεχωρίσουν οι πιο δραστήριοι υπάλληλοι και να πριμοδοτηθούν ανάλογα από την 

εταιρία.  Επιπλέον οι «τάσεις» και οι «προβλέψεις» αποτελούν σημαντικό κομμάτι 

του «επιχειρείν»,  που είναι  τομείς  όπου ένα  CRM μπορεί  να αναδειχθεί  (Modavi 

2010).
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Την  αναγκαιότητα  ύπαρξης  των  CRM μπορούμε  την  παρατηρήσουμε 

πρακτικά στην αγορά, αν εξετάσουμε την κίνηση που υπήρξε τα τελευταία χρόνια 

στην αγορά των πληροφοριακών συστημάτων. Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να 

παρατηρήσουμε  την  αύξηση  εσόδων  από  πωλήσεις  CRM συστημάτων  από  τις 

μεγαλύτερες εταιρίες.

Εταιρία Εισόδημα
2008
(Mil.US$)

Μερίδιο 
Αγοράς 
2008(%)

Εισόδημα
2007
(Mil.US$)

Μερίδιο 
Αγοράς 
2007(%)

Εισόδημα
2006
(Mil.US$)

Μερίδιο 
Αγοράς 
2006(%)

SAP 2055 22.5 2072 25.5 1681,7 25,6
Oracle 1475 16.1 1320 16.2 1016,8 15,5
SalesForce.com 965 10.6 676 8.3 451,7 6,9
Amdocs 581 6.4 332 4.1 365,9 5,6
Microsoft 451 4.9 419 5.2 176,1 2,7
Others 3620 39.6 3311 40.7 2881,6 43,3
Total 9147 100 8130 100 6573,8 100

Πηγή:  Gartner,  http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1074615 και
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=715308
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3.2 Διασύνδεση ERP και CRM

Για να δούμε εκτενέστερα την διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων 

που εξετάσαμε στα πρώτα κεφάλαια θα πρέπει να εστιάσουμε αρχικά στην περιοχή 

λειτουργίας του καθένα και στη συνέχεια να βρούμε ενδεχόμενα σημεία τομείς. Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις, έχουν ένα front office και ένα back office. Το παραγόμενο 

όμως προϊόν εξαρτάται από την εύρυθμη λειτουργία και συνεργασία των δυο αυτών 

τομέων. 

Η αναγκαιότητα διασύνδεσης του back office με το front office έγκειται στο 

ότι  μεγάλος  όγκος  πληροφοριών  και  δεδομένων  που  αφορούν  την  επιχείρηση 

βρίσκεται στο πρώτο. Για να λειτουργήσει η «βιτρίνα» σωστά, πρέπει να έχει την 

αμεσότερη και εγκυρότερη δυνατή πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Η λειτουργία 

όμως είναι αμφίδρομη. Οποιαδήποτε αλλαγή, λόγω μιας ενδεχόμενης συναλλαγής με 

πελάτη,  που θα  προκύψει  από το  front office θα  πρέπει  να καταγράφεται  και  να 

ενημερώνει το back office ώστε αυτό να είναι έγκυρο.

3.2.1 Λειτουργίες του front office

Λειτουργίες  front office όπως  για  παράδειγμα  οι  πωλήσεις,  η  υποστήριξη 

πελατών,  το  service,  ακόμη  και  η  κοστολόγηση  και  προώθηση  χρησιμοποιούν 

δεδομένα από το  back office.  Το κατεξοχήν λογισμικό  front office είναι  το  CRM 

(Corner Ian;  Hinton Matthew 2002),  το  οποίο  οι  πωλητές,  χρησιμοποιούν  για  να 

παρέχουν  υποστηρικτικό  έργο  στους  πελάτες  τους.  Ήδη  πολλές  εταιρίες  που 

αναπτύσσουν  πληροφοριακά  συστήματα  έχουν  φτάσει  σε  ένα  καλό  επίπεδο 

αλληλεπίδρασης των δυο τομέων, έτσι ισχυρίζεται και η Singular Logic που είναι μια 

εκ  των  μεγαλύτερων  εταιριών  στον  τομέα  αυτό  στην  Ελλάδα,  χαρακτηριστικά 

αναφέρει για το προϊόν της ότι το SRS/Back-Office είναι απόλυτα εναρμονισμένο με 

το  SRS/Front-Office,  και  έρχεται  να  δώσει  μια  καθολική  κάλυψη  στις 

μηχανογραφικές ανάγκες του υποκαταστήματος μιας αλυσίδας πώλησης αγαθών ή 

υπηρεσιών.

http  ://  www  .  kyt  .  gr  /  attachments  /032_  Singular  _  Retail  _  System  .  pdf   
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Στις λειτουργίες του  front office τοποθετείται η κάθε λογής επικοινωνία με 

τους πελάτες. Έτσι, ζωτικά ερωτήματα για τον κάθε προμηθευτή περί διαθεσιμότητας 

ή  χρόνους  άφιξης  προϊόντων  και  υλικών  θα  πρέπει  να  απαντιούνται  με  την 

μεγαλύτερη  δυνατή  ακρίβεια.  Αυτό  όμως  μπορεί  να  γίνει  μόνο  όταν  υπάρχει 

πρόσβαση στο σύστημα υποστήριξης του back office.

3.2.2 Λειτουργίες του back office

Για να μπορέσει ένα back office σύστημα (ERP) να λειτουργήσει με βέλτιστο 

τρόπο θα πρέπει να έχει γνώση για την κίνηση στο front office. Οι συγχρονισμένες 

παραγγελίες και το απόθεμα στις αποθήκες βελτιστοποιούνται όταν είναι γνωστός ο 

κύκλος  εργασιών.  Η δυνατότητα  παροχής  πληροφοριών  είναι  από  τα  βασικότερα 

θέματα  καθώς  και  ο  τρόπος  ενημέρωσης  και  επικοινωνίας  με  συνεργάτες  σε 

διαφορετικούς τομείς. 
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3.3 Ροή πληροφοριών

Στην  παρούσα  ενότητα  θα  αναφερθούμε  στην  ροη  πληροφοριών  σε  μια 

βιομηχανία.  Σε  μικρότερες  επιχειρήσεις  ισχύουν  ανάλογοι  κανόνες,  όμως  στη 

βιομηχανία λόγω του μήκους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της πολυπλοκότητάς της 

η  χρήση  των  ολοκληρωμένων  συστημάτων  είναι  επιβεβλημένη.  Τα  παρακάτω 

αναφέρονται  σε  γενικούς  κανόνες,  μιας  και  όλα  τα  πληροφοριακά  συστήματα 

παραμετροποιούνται πάντα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Ωστόσο 

κάποιες βασικές κατευθύνσεις ισχύουν ανεξαιρέτως της περίπτωσης.

Παρακάτω δίνεται ένα διάγραμμα ροής που παρουσιάζει τη ροή πληροφοριών 

για ένα σύστημα διαχείρισης καταλόγων σε ένα επαναλαμβανόμενο κατασκευαστικό 

περιβάλλον.

Σχ. 8 : Ροή πληροφοριών σε ένα πληροφοριακό σύστημα

Πηγή: http://erp123.biz/erp-123/overviews/inventory-management-2
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Παρατηρούμε  στο  γράφημα  ότι  είναι  ορατοί  οι  διάφοροι  τομείς  της 

επιχείρησης, οι οποίοι χωρίζονται σε επί μέρους τμήματα. Στα πλαίσια διακρίνονται 

οι  τομείς  κατασκευής,  παραγωγής,  και  πώλησης.  Στον  καθένα  από  αυτούς 

λειτουργούν  διαφορετικά  λογισμικά  για  την  αυτοματοποίηση  των  επιμέρους 

αναγκαίων  διαδικασιών.  Ωστόσο  διακρίνουμε  σημεία  συνολοκλήρωσης,  σημεία 

δηλαδή όπου οι διαφορετικοί τομείς λειτουργούν με μια διαδικασία μέσω της οποίας 

επικοινωνούν. Βλέπουμε έτσι ότι το τμήμα της κατασκευής εξαρτάται από το τμήμα 

πωλήσεων, μέσω των παραγγελιών που έχουν γίνει, αλλά εξίσου εξαρτάται και από 

το υπάρχον απόθεμα τόσο σε πρώτες ύλες όσο και σε έτοιμα προϊόντα.

Η  SAP που  είναι  ένας  από  τις  μεγαλύτερες  εταιρίες  ανάπτυξης 

πληροφοριακών  συστημάτων  δίνει  ένα  διάγραμμα  όπου  φαίνεται  πολύ  καθαρά  η 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των CRM και ERP.

Σχ. 9 :  Ανταλλαγή πληροφοριών ERP και CRM

Πηγή: http://help.sap.com/saphelp_crm60/helpdata/en/46/55f81591441ca4e10000000a155369/content.htm
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Στο  παραπάνω  γράφημα  φαίνεται  πώς  αλληλεπιδρούν  τα  διαφορετικά 

λογισμικά, προϋπόθεση όμως είναι να είναι και τα δυο λογισμικά της ίδιας εταιρίας. 

Πιο αναλυτικά στα βήματα που είναι ορατά στο Σχ. 9 έχουμε:

1. Ένας χρήστης (πωλητής) δημιουργεί μια διαταγή πωλήσεων στο CRM.

2. Το σύστημα αντιγράφει τη διαταγή πωλήσεων στο ERP

3. Το  σύστημα  δημιουργεί  ένα  στοιχείο  στις  οφειλές,  το  οποίο  περιέχει  τις 

πληροφορίες τιμολόγησης από τη διαταγή πωλήσεων.

4. Δημιουργείται μια παράδοση στο ERP.

5. Το σύστημα ενημερώνει τη θέση παράδοσης στη διαταγή πωλήσεων του CRM, 

και ενημερώνει το ιστορικό συναλλαγών.

6. Ένας χρήστης τοποθετεί ένα ζήτημα προσόντων στο ERP.

7. Το σύστημα ενημερώνει την παραδοθείσα ποσότητα στη διαταγή πωλήσεων του 

CRM, και ενημερώνει το ιστορικό συναλλαγών.

8. Στο  CRM,  το  σύστημα  δημιουργεί  στοιχεία  καταλόγων  για  τα  προϊόντα 

παράδοσης.

9. Ένας χρήστης (πωλητής) δημιουργεί ένα έγγραφο τιμολόγησης στο CRM.

10. Το  τιμολόγιο που προκύπτει βασίζεται στην τιμολόγηση των οφειλών από τα 

βήματα 3 και 8.

http  ://  help  .  sap  .  com  /  saphelp  _  crm  60/  helpdata  /  en  /46/55  f  81591441  ca  4  e  10000000  a  1553  

69/  content  .  htm  

Όλα  τα  παραπάνω  αναφέρονται  σε  περίπτωση  που  τα  χρησιμοποιούμενα 

λογισμικά είναι της ίδιας εταιρίας και συγκεκριμένα της SAP. Είναι όμως εμφανές ότι 

υπάρχει  μια  ροη  πληροφοριών  από  το  ERP στο  CRM και  αντίστροφα.  Επίσης 

διακρίνουμε πώς αναμειγνύονται διάφοροι τομείς και υπάλληλοι μιας επιχείρησης.

Στην  περίπτωση όπου τα λογισμικά είναι διαφορετικά η αλληλεπίδραση ERP 

και CRM επιβαρύνεται. Τότε ο χρήστης (πωλητής) θα πρέπει να χειρίζεται και τα δύο 

λογισμικά. Παράλληλα ο εργοδότης θα πρέπει να έχει φροντίσει εκ των προτέρων, να 

έχει ο πωλητής δικαιώματα προσπέλασης σε τμήματα του  ERP ώστε να μπορεί να 

ανασύρει  της  απαραίτητες  πληροφορίες.   Συνεπώς,  οι  κόμβοι  που  φαίνονται  να 

ενώνουν  τα  δυο λογισμικά  στο γράφημα (2,5,7)  θα  πρέπει  να δημιουργούνται  με 

σύνδεση  και  ενημέρωση  στο  καθένα  ξεχωριστά.  Αλλιώς   θα  πρέπει  να  έχει 

δρομολογηθεί στην εγκατάσταση μια γεφύρωση των δυο συστημάτων αν αυτή είναι 

εφικτή. 
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3.4 Ολοκλήρωση συστημάτων

Η εγκαθίδρυση  των  πληροφοριακών  συστημάτων  την  τελευταία  δεκαετία, 

οπωσδήποτε αυτοματοποίησε κάποιες διαδικασίες και σίγουρα μίκρυνε το χρονικό 

κύκλο  παραγωγής  παράδοσης.  Παράλληλα  όμως  δημιουργήθηκαν  και  κάποια 

προβλήματα.  Το  βασικότερο  ήταν  η  δημιουργία  ανεξάρτητων  νησίδων  στους 

κόλπους μιας εταιρίας. Ειδικά στην βιομηχανία όπου και το πεδίο εφαρμογής είναι 

πολύ μεγάλο, το φαινόμενο ήταν ευδιάκριτο. Κάθε τομέας ανάλογα με τις ανάγκες 

του  χρησιμοποιεί  και  το  ανάλογο  λογισμικό.  Αυτό  μεν  διευκόλυνε  στην  επίλυση 

κάποιων εσωτερικών διαδικασιών αλλά από την άλλη δυσχέρανε την επικοινωνία και 

τη  ροή  πληροφοριών  ενδοεπιχειρισιακά.  Σταδιακά  οι  σχεδιαστές  των  λογισμικών 

(developers) εστίασαν στα κοινά σημεία που έχουν τα  ERP και τα  CRM ώστε να 

μπορεί να γίνει ένα «πάντρεμα» των κοινών σημείων. Η δυσκολία βρίσκεται στο ότι 

το καθένα από αυτά εστιάζει αλλού. Μπορεί και τα δυο λογισμικά να χρησιμοποιούν 

μια  βάση  δεδομένων,  η  δυσκολία  βρίσκεται  στο  να  χρησιμοποιούν  την  ίδια. 

Προφανώς το  CRM σαν πελατοκεντρικό εργαλείο επικεντρώνεται στα στοιχεία και 

χαρακτηριστικά των πελατών ενώ το  ERP των προϊόντων. Έτσι σ’ αυτό το σημείο 

μπαίνει και ένας τεχνοκρατικός παράγοντας όπου τίθεται το εύλογο ερώτημα, κατά 

πόσο  μπορεί  να  υλοποιηθεί  μια  βάση  και  για  τα  δυο  λογισμικά.  Είναι  θέμα 

αρχιτεκτονικής.  που  καταδεικνύει  ότι  διαφορετικά  αντικείμενα  και  οντότητες 

χρησιμοποιούν  την δικιά  τους  βάση δεδομένων.  Ωστόσο το γεγονός  της  ύπαρξης 

όμοιων πεδίων στους πίνακες, αφήνει τα περιθώρια της αλληλεπίδρασης. Αφετέρου 

αν λάβουμε υπόψη και  την παραμετροποίηση,  γίνεται  αντιληπτή η δυσκολία του 

έργου.

Η προσπάθεια της ολοκλήρωσης που ξεκίνησε προσπάθησε να γεφυρώσει τα 

δυο διαφορετικά λογισμικά εστιάζοντας στα κοινά σημεία που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο. Οι τεχνικοί  παράγοντες  που επηρεάζουν πάρα πολύ το 

τελικό αποτέλεσμα είναι η συμβατότητα του  ERP με το  CRM. Υπάρχουν εταιρίες 

που  έχουν  ασύμβατα  τα  δυο  αυτά  λογισμικά,  δηλαδή  το  ένα  δεν  μπορεί  να 

αλληλεπιδράσει με το άλλο. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις μεγαλύτερες εταιρίες. 

Το  φαινόμενο  αυτό  μπορεί  να  φαίνεται  παράδοξο  ωστόσο θεωρούμε  ότι  υπάρχει 

αρκετά ικανοποιητική απάντηση. Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια 

κλίμακα  έχουν  περιορισμό  ως  προς  την  επιλογή  του  ERP λόγω  της  ανάγκης 

επικοινωνίας ενδοεταιρικά. Έτσι βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό 
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χώρο (και όχι μόνο), όπως Siemens,  ABB, Schneider electrics κ.λπ έχουν  συνήθως 

ένα  ERP το  οποίο  ενώνει  διάφορους  κόμβους  της  εταιρίας.  Το  CRM όμως  που 

απευθύνεται  στον  πελάτη,  τυγχάνει  πολλές  φορές  να  είναι  λογισμικό  ελληνικής 

προελεύσεως. Ήδη στο κεφάλαιο 2 αναφέραμε ότι οι ελληνικές εταιρίες ανάπτυξης 

πληροφοριακών συστημάτων διεκδικούν επάξια μεγάλο μερίδιο της τοπικής αγοράς, 

κι  αυτό  γιατί  έχουν  ελληνικοποιήσει  το  σύστημα  και  γενικότερα  το  έχουν 

προσαρμόσει στην ελληνική πραγματικότητα. Πράγμα που είναι και το μεγαλύτερο 

«ατού» που έχουν έναντι του ανταγωνισμού. Όσο η ασυμβατότητα των λογισμικών 

δεν επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων η παραπάνω κατάσταση θα 

διατηρηθεί ως έχει.  Αλλά η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή πληροφοριών με τον 

ταχύτερο τρόπο έχουν γίνει πλέον απαραίτητα για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, 

κι  έτσι  σταδιακά   οι  περισσότεροι  στρέφονται  προς  την  ολοκλήρωση  των 

συστημάτων τους.

3.4.1 Κατηγορίες ολοκλήρωσης 

Με  την  έννοια  της  ολοκλήρωσης  αναφερόμαστε  σε  μια  μεγάλη  γκάμα 

καταστάσεων και ενεργειών. Στην παρούσα παράγραφο θα γίνει μια μικρή περιγραφή 

στις κατηγορίες ολοκλήρωσης που υπάρχουν, ώστε να καταλαβαίνουμε τι εννοούμε 

όταν αναφερόμαστε στην ολοκλήρωση.

Βασική ολοκλήρωση

Ολοκλήρωση μέσα σε μια επιχείρηση σημαίνει  ότι  τα συστήματα της επιχείρησης 

είναι  συνδεδεμένα μεταξύ τους.  Η ολοκλήρωση σε μια  επιχείρηση καλύπτει  δύο 

επίπεδα: 

 Ολοκλήρωση (διασύνδεση) των περιοχών  λειτουργίας/ δράσεις και

 Ολοκλήρωση μεταξύ των τοποθεσιών της επιχείρησης. 

Συνήθως οι επιχειρήσεις έχουν μια βάση δεδομένων όπου βρίσκονται οι κάθε λογής 

πληροφορίες  που  αφορούν  την  επιχείρηση  και  όλοι  οι  χρήστες  (υπάλληλοι) 

συνδέονται σε αυτήν. Αυτή είναι ολοκλήρωση στο βασικό επίπεδο, υπάρχει μια βάση 

δεδομένων  αλλά  καμία  πρόσθετη  κοινή  λειτουργία.  Σε  πολλές  λειτουργίες  της 

επιχείρησης χρειάζονται διαδικασίες όπου η διανομή και πρόσβαση σε πληροφορίες 

είναι απαραίτητη, όπως στις πωλήσεις ή στο λογιστήριο. Η ολοκλήρωση μέσα σε μια 
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επιχείρηση απαιτεί να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω ενός εσωτερικού 

δικτύου της εταιρίας (intranet). Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι κόμβοι μιας εταιρίας 

σε απομακρυσμένες  μεταξύ  τους  γεωγραφικά θέσεις,  ωστόσο θα πρέπει  να έχουν 

πρόσβαση στην κοινή βάση δεδομένων.  Αυτές οι καταστάσεις  και η ολοκλήρωση 

πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω του ενδοδικτύου. 

Β2Β Ολοκλήρωση

Στον όρο Β2Β αναφερθήκαμε στο 3ο κεφάλαιο, πρόκειται για το ακρώνυμο business-

to-business.  Η  Β2Β  ολοκλήρωση  έχει  σκοπό  την  ολοκλήρωση  αναμετάδοσης 

ηλεκτρονικών  δεδομένων  μέσω  ιδιωτικού  ή  δημόσιου  δικτύου,  ελεύθερη  ή 

κρυπτογραφημένη.  Στοχεύει  στον  συντονισμό   των  πληροφοριών  μεταξύ  των 

επιχειρήσεων  και  των  πληροφοριακών  συστημάτων  που  χρησιμοποιούν.  Η  B2B 

ολοκλήρωση δημιουργεί μια πλατφόρμα όπου εταιρίες μπορούν να αλληλεπιδράσουν 

μέσο πληροφοριακών συστημάτων, πράγμα που δε θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με το 

παραδοσιακό επιχειρησιακό περιβάλλον (Groff,  Wingender, 2010;  Bharadwaj et al; 

2007).

Β2C Ολοκλήρωση

Η  Β2C (business-to-consumer)  ολοκλήρωση  αναφέρεται  στη  διασύνδεση  της 

επιχείρησης  απευθείας  με  τον  καταναλωτή  και  τον  ενδεχόμενο  πελάτη.  Το 

βασικότερο σημείο στο οποίο εστιάζει η ολοκλήρωση αυτή είναι η ευελιξία και οι 

ευκολίες που δίνονται στον ενδεχόμενο πελάτη και η προσπάθεια εξατομίκευσής του. 

Θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι είναι μια μικρογραφία της  B2B ολοκλήρωσης. Η 

B2C ολοκλήρωση δε θα μπορούσε να γίνει αλλιώς παρά μόνο μέσω του διαδικτύου. 

Είναι πλέον απαραίτητο να μπορούν οι εταιρίες να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες 

τους με τον αμεσότερο δυνατό τρόπο, κι αυτός είναι το διαδίκτυο. Αξιοσημείωτοι 

είναι  η  εξέλιξη  που  έχει  κάνει  το  B2C εμπόριο  την  τελευταία  δεκαετία,  όπου 

παρατηρούμε  ολοένα  και  μεγαλύτερη  χρήση  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  (Singh 

Mohini, 2002).
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3.5 EAI (Enterprise Application Integration)

Αναφέραμε στα προηγούμενα ότι το μέσο με το οποίο γίνεται επί της ουσίας η 

αλληλεπίδραση  μεταξύ  ERP και  CRM είναι  το  EAI.  Αξίζει  το  συγκεκριμένο  να 

αναλυθεί πιο λεπτομερώς, πράγμα που θα γίνει στο παρούσα ενότητα..

Την δεκαετία  του  ΄90,  άρχισαν να  μπαίνουν  τα  πληροφοριακά  συστήματα 

στον επαγγελματικό χώρο με σκοπό να αποφέρουν ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα 

στις επιχειρήσεις  που τα εφάρμοζαν. Έτσι εταιρίες όπως  SAP,  Oracle,  PeopleSoft, 

JDEdwards αλλά και άλλες εγκατέστησαν σε διάφορες εταιρίες λογισμικά, τα οποία 

είχαν σκοπό την αυτοματοποίηση ορισμένων διαδικασιών. Αρχικά οι λύσεις αυτές 

λειτούργησαν  καλά,  στην  πορεία  όμως  και  με  την  αυξανόμενη  χρήση 

δημιουργήθηκαν νησίδες πληροφοριών από κάθε σύστημα. Αυτές οι νησίδες ήταν 

ανεξάρτητες μεταξύ (Lam, 2007; Sawhney 2001) τους και κατά συνέπεια υπήρχαν 

όμοιες  εγγραφές  σε  κάθε  μια.  Επιπλέον,  αλλαγή  στοιχείων  δεν  μπορούσε  να 

συντελεστεί αυτόματα σε όλα τα συστήματα, αντιθέτως έπρεπε να επιμεληθεί από 

κάποιον  υπάλληλο,  ώστε  να  είναι  ενημερωμένα  τα  χρησιμοποιούμενα  λογισμικά. 

Αυτή  η  διαδικασία  γρήγορα  επέφερε  επιπλέον  φόρτο  εργασίας  και  τα  αρχικά 

πλεονεκτήματα  εξανεμίστηκαν  από  το  ασυμβίβαστο  των  νησίδων  (Lam,  2007; 

Markus, 2000; Storey 2000). Συνεπώς, τέθηκε το θέμα της απομόνωσης των εκάστοτε 

λογισμικών και  αν μπορεί  να πραγματοποιηθεί  κάποια γεφύρωση ή ενσωμάτωση. 

Από  την  αναζήτηση  για  μια  λύση  με  την  οποία  θα  μπορούσε  να  επιτευχθεί  η 

διαδραστικότητα  των  πληροφοριακών  συστημάτων  γεννήθηκε  το  EAI (Kang A, 

2002).

Τα  προβλήματα  ολοκλήρωσης  που  πολλές  επιχειρήσεις  αντιμετωπίζουν 

σήμερα οφείλονται  στο γεγονός ότι τα χρησιμοποιούμενα λογισμικά προορίζονταν 

για  διαφορετικούς  σκοπούς  και  δεν  είχε  προβλεφθεί  στον  αρχικό  σχεδιασμό  η 

επικοινωνία  μεταξύ  τους.  Μέχρι  την  εμφάνιση  των  δικτύων,  οι  εφαρμογές 

υπολογιστών  είχαν  ως  σκοπό να  εκτελέσουν  έναν  συγκεκριμένο  σκοπό,  συνήθως 

αναπτύσσονταν σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και χρησιμοποιούσαν τις 

διαφορετικές δομές δεδομένων η μια από την άλλη, χωρίς η ολοκλήρωση να είναι 

κάποιο θέμα που να απασχολεί. 

Σήμερα, εντούτοις, αναμένουμε όλες τις εφαρμογές πληροφορικής «να μιλούν 

την ίδια γλώσσα». Πολλές ζωτικής σημασίας επιχειρησιακές διαδικασίες στηρίζονται 

στην πρόσβαση στα στοιχεία που αποθηκεύονται σε διάφορα συστήματα. Έτσι είναι 
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ουσιαστικό  να  είναι  σε  θέση  να  μοιραστούν  εύκολα  στοιχεία  προκειμένου  να 

βελτιστοποιηθεί η ροή εργασίας.

Η ιδανικότερη  λύση για  οποιαδήποτε  επιχείρηση που αντιμετωπίζει  τέτοια 

προβλήματα  θα  ήταν  η  εκ  νέου  επανασχεδίαση  όλων  των  πληροφοριακών 

συστημάτων και δικτύων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της.  Δυστυχώς, 

οι  περισσότερες  επιχειρήσεις  βρίσκουν  αυτήν  την  επιλογή  απαγορευτική  λόγω 

κόστους  και  επιπλέον   αποδιοργανωτική  για  την  επιχείρηση.  Έτσι  παραμένουν 

εγκλωβισμένες  στις  παλαιού  τύπου  λύσεις,  υποτιμώντας  τα  προβλήματα 

αποδοτικότητας που αυτό μπορεί να προκαλέσει. 

Έχει υπολογιστεί ότι μια επιχείρηση που τρέχει 10 διαφορετικές εφαρμογές 

χρειάζεται 45  Point to Point (PPP) διασυνδέσεις για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση. 

Μια  μεγαλύτερη  επιχείρηση  που  τρέχει  50  εφαρμογές  θα  απαιτούσε  1.225 

διασυνδέσεις,  πράγμα  που  θα  γίνονταν  ένα  σαφές  εμπόδιο  στην  αποδοτικότητα. 

Συνεπώς  η  πρόκληση  είναι,  να  βρεθεί  μια  τεχνική  λύση  στα  προβλήματα  που 

προκύπτουν από το ασυμβίβαστο εφαρμογής.

http  ://  www  .  bestpricecomputers  .  co  .  uk  /  glossary  /  enterprise  -  application  -  integration  .  htm  

Τα  λογισμικά  EAI έρχονται  να  δώσουν  λύσεις  στα  προαναφερθέντα. 

Υπάρχουν  πολλοί  τύποι  λογισμικών  EAI  στην  αγορά,  καθένα  προσεγγίζει  το 

πρόβλημα  της  ολοκλήρωσης  από  μια  διαφορετική  γωνία  και  παρουσιάζει  μια 

διαφορετική  λύση.  Εντούτοις,  υπάρχουν  τέσσερις  πρωταρχικοί  σκοποί  για  τους 

οποίους το EAI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την αποδοτικότητα:

Ολοκλήρωση δεδομένων:  Τα λογισμικά  EAI συνήθως είναι εξοπλισμένα με 

APIs μέσω των οποίων μπορούν αποτελεσματικά να επικοινωνήσουν με τα κατά τα 

άλλα ασυμβίβαστα συστήματα, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για τις πολλαπλές PPP 

συνδέσεις  μεταξύ  εφαρμογών.  Λογισμικά  ολοκλήρωσης  δεδομένων  λειτουργούν 

παρέχοντας ομογενής αναπαραστάσεις δεδομένων σε διαφορετικές πηγές δεδομένων. 

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες από πολλές διαφορετικές 

βάσεις  δεδομένων.  Έτσι  το  ΕΑΙ  μπορεί  να  αυξήσει  την  αποδοτικότητα  των 

επιχειρησιακών  διαδικασιών,  οι  οποίες  στηρίζονται  σε  διαφορετικές   βάσεις 

δεδομένων.

Ολοκλήρωση διαδικασιών: Μόνο αν καταστούν οι πόροι διαθέσιμοι σε κάθε 

διαδικασία  και  χρήστη  εντός  μιας  επιχείρησης  μπορεί  να  αποκομιστεί  το  πλήρες 

όφελος από τα πληροφοριακά συστήματα αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

γενικότερα.  Δυστυχώς,  η  ανάπτυξη  των  συγκεκριμένων  συστημάτων,  για 
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συγκεκριμένα  τμήματα,  έχει  προωθήσει  την  απομόνωση  πληροφορίας  και  έχει 

οδηγήσει στην «αυτονόμηση περιοχών λειτουργίας» σε πολλές επιχειρήσεις, όπου οι 

εφαρμογές  απομονώνονται  και  είναι  διαθέσιμες  μόνο  σε  μικρό  κομμάτι  της 

επιχείρησης.  Το  λογισμικό  EAI  προσφέρει  την  ευκαιρία  να  γεφυρωθεί  το  χάσμα 

μεταξύ  αυτών  των  εφαρμογών.  Ενώ  η  ολοκλήρωση  δεδομένων  τυποποιεί  τα 

δεδομένα (πληροφορίες) σε  μια επιχείρηση, η ολοκλήρωση διαδικασίας τυποποιεί 

την πρόσβαση στην τεχνολογία και τους πόρους.

Ελευθερία επιλογής προμηθευτή: Το λογισμικό  EAI  είναι σχεδιασμένο ώστε 

να επιτρέπει τυχόν μελλοντικές προσθήκες νέων διαδικασιών. Επιπλέον, υπάρχουσες 

πολιτικές,  κανόνες  και  στρατηγικές  που  εφαρμόζονται  μέσω   ενός  λογισμικού 

μπορούν να εκτελεσθούν μελλοντικά από λογισμικό άλλης εταιρίας με την βοήθεια 

του EAI, χωρίς να αλλοιώνεται κάποιο αποτέλεσμα.

Κοινό «περιβάλλον»:Πολλά πακέτα EAI παρέχουν πλέον και ένα ενοποιημένο 

κοινό περιβάλλον εργασίας. Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα παρέχοντας ένα και 

μοναδικό  περιβάλλον.  Οπωσδήποτε  μειώνεται  η  πολυπλοκότητα  και  επίσης  δεν 

απαιτείται  πλέον  εκπαίδευση  στους  υπαλλήλους  σε  περισσότερα  λογισμικά. 

Αντιθέτως με πολύ λιγότερο κόπο μπορεί να επιτευχθεί η εκμάθηση του EAI ώστε να 

το χειρίζονται άψογα οι χρήστες (Lam, 2001; Sawhney, M. 2001; Storey et al; 2000; 

Markus, 2000).

http  ://  www  .  bestpricecomputers  .  co  .  uk  /  glossary  /  enterprise  -  application  -  

integration  .  htm  >)  
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Σχήμα 10: Χωρίς EAI
Πηγή: http://www.campusoxide.com/campusoxide/eaiIntro.do

Σχήμα 11: Με EAI
Πηγή: http://www.campusoxide.com/campusoxide/eaiIntro.do 
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3.6 Τεχνολογία

Στην παρούσα παράγραφο θα αναφερθούμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

ERP  και  CRM  συστημάτων.,  πράγμα  που  θεωρούμε  απαραίτητο,  καθώς  υπάρχει 

πλέον μια πληθώρα λογισμικών με τα οποία θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε κάποιο 

στόχο. Η τελική επιλογή προφανώς και  εξαρτάται  από περισσότερους  παράγοντες 

από την απλή ικανότητα υλοποίησης.  Επιγραμματικά θα αναφέρουμε κάποια από τα 

θέματα  που  παίζουν  ρόλο  στην  επιλογή  του  λογισμικού  υλοποίησης.  Από  τα 

βασικότερα είναι η πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος στην οποία θα τρέχει  το 

λειτουργικό  σύστημα.,  προφανώς  και  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  εξίσου  καλά  σε 

διαφορετικά λειτουργικά συστήματα όπως windows και linux. Επίσης κατευθυντήρια 

γραμμή  είναι  ότι  γενικά  τα  πληροφοριακά  συστήματα  βασίζονται  σε  ανοιχτές 

γλώσσες προγραμματισμού και ανοιχτές αρχιτεκτονικές. Πρέπει να λάβουμε εξ αρχής 

υπόψη ότι τα δεδομένα που θα διαχειρίζονται μπορεί εν μέρει να είναι και έγγραφα, 

μπορεί να πρέπει να μοιραστούν και να μεταδοθούν μέσω κάποιου δικτύου, ανοιχτού 

ή κλειστού.

3.6.1 Αρχιτεκτονική

Με  τον  όρο  ανοιχτή  αρχιτεκτονική  σε  κάποιο  λογισμικό  συνήθως 

αναφερόμαστε στον σχεδιασμό που έχει γίνει σ’ αυτό έτσι ώστε να έχει περιθώρια 

ανάπτυξης,  επέκτασης  και  ιδίως  ολοκλήρωσης  με  άλλα  λογισμικά.  Η  αρχική 

σχεδίαση των πληροφοριακών συστημάτων δεν είχε τέτοια λογική και οδήγησε στην 

δημιουργία  νησίδων  πληροφορίας,  οι  οποίες  ακόμη  και  πολλά  χρόνια  μετά  την 

τοποθέτησή τους ταλαιπωρούσαν της εταιρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

ένα CRM, την δομή και αρχιτεκτονική των οποίων είδαμε στο κεφάλαιο 2.Παρακάτω 

στην  εικόνα  φαίνεται  καθαρά  η  εσωτερική  κατηγοριοποίηση  που  υπάρχει  σε  ένα 

CRM, παρατηρούμε στο επιχειρησιακό (ή λειτουργικό)  CRM την ύπαρξη διαύλων 

επικοινωνίας,  είτε  προς  κάποια άλλα λογισμικά απ’  ευθείας  είτε  μέσω της  βάσης 

δεδομένων.
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Σχήμα 12: Ανοιχτή αρχιτεκτονική CRM
Πηγή: http://diuf.unifr.ch/main/is/performance_measurement

Σαν παράδειγμα ανοιχτής  αρχιτεκτονικής  μπορεί  να αναφερθεί  το μοντέλο 

spoke-hub με  την  κατάλληλη  αναγωγή  στην  πληροφορική  και  ειδικότερα  στη 

διανομή πληροφορίας.

Σχήμα 13: Hub-spoke αρχιτεκτονική
Πηγή: http://gemsres.com/story/aug05/121831/bakker-fig1.jpg
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Σχηματικά η αρχιτεκτονική  αυτή  θα  μπορούσε να αναπαρασταθεί  και  σαν 

αστέρας,  όπου  υφίσταται  ένα  κεντρικό  σημείο  το  οποίο  διασυνδέεται  μέσω  των 

ακτινών με κάποια άλλα. Πιο συγκεκριμένα: Η αρχιτεκτονική αυτή αποτελείται από 

ένα κεντρικό σημείο,  μπορούμε να το ονομάσουμε κόμβο (hub), το οποίο δέχεται 

αιτήματα  από  άλλες  εφαρμογές  που  διασυνδέονται  μ’  αυτό  μέσω  των  ακτινών 

(spokes). Ο βασικότερος ίσως στόχος είναι να μείνουν όσο διάστημα περισσότερο 

γίνεται  άθικτα  και  ανεπηρέαστα  τα  συμμετέχοντα  συστήματα  στην αρχιτεκτονική 

αυτή.  Με  την  hub-spoke  δημιουργούνται  προδιαγραφές  για  μετασχηματισμός 

μηνυμάτων,  η  επικύρωση,  η  δρομολόγηση,  καθώς  και  η  ασύγχρονη  παράδοση 

μηνυμάτων.  Επιπλέον,  οι  περισσότερες  λύσεις  ΕΑΙ  που  είναι  βασισμένες  στη 

συγκεκριμένη αρχιτεκτονική παρέχουν τη λειτουργία διαχείρισης διαδικασιών για να 

εναρμονίσουν τις ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών (Bakker, 

2005).

Μια  μεταγενέστερη  αρχιτεκτονική  η  οποία  αντικαθιστά  ολοένα  και 

περισσότερο  την  προαναφερθείσα  είναι  η  ESB.  Η οποία  είναι  μια  αρχιτεκτονική 

διανομής υπηρεσιών βασισμένη στα πρότυπα υπηρεσιών του Web. Η ESB μπορεί και 

έχει ευφυή δρομολόγηση, μετασχηματισμούς   XML και μια διοικητική υποδομή για 

τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη, και τον έλεγχο των υπηρεσιών [43]. Μια σχηματική 

αναπαράσταση δίνεται παρακάτω:

Σχήμα 14: ESB αρχιτεκτονική
Πηγή: http://gemsres.com/story/aug05/121831/bakker-fig2.jpg
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Στην ίδια φιλοσοφία κινούνται πλέον όλα τα πληροφοριακά συστήματα. Δεν 

θα  μπούμε  σε  λεπτομέρειες  σχεδιασμού  μιας  και  αυτά  έχουν  ήδη  αναφερθεί  σε 

προηγούμενα κεφάλαια.
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3.6.2 Γλώσσες

Εξίσου  σημαντικά  με  την  αρχιτεκτονική  είναι  και  οι  γλώσσες 

προγραμματισμού  που  χρησιμοποιούνται  για  την  δημιουργία  των  πληροφοριακών 

συστημάτων. Συνήθως χρησιμοποιούνται περισσότερες, χαρακτηριστικό των οποίων 

όμως  είναι  ότι  ανήκουν  στην  ευρεία  οικογένεια  των  ανοιχτών  τεχνολογιών. 

Παρακάτω θα αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιες από τις χαρακτηριστικότερες.

XML: Είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία, κι αυτό λόγω των ιδιοτήτων που 

έχει.  Σε πρώτη φάση είναι  σημαντικό  να  γίνει  κατανοητό  γιατί  δημιουργήθηκε  η 

XML.  Ο  κυριότερος  λόγος  και  το  πλεονέκτημα  που  έχει  είναι  να  μπορούν  να 

διανεμηθούν  ογκώδη  δομημένα  έγγραφα  μέσο  του  διαδικτύου.  Πριν  την  XML η 

μόνες υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις ήταν η  HTML και η  SGML, που όμως δεν 

ενδείκνυνται  για  μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων.  Ειδικότερα για την  SGML 

πρέπει να πούμε ότι ναι μεν έχει την κατάλληλη δομή και λειτουργία,  αλλά είναι 

ασύμφορη  για  την  εφαρμογή  πάνω  σε  φυλλομετρητή.  Συνήθως  η  SGML 

χρησιμοποιείται για την επίλυση συνθετών και σοβαρών προβλημάτων κι όχι απλά 

για την μεταφορά εγγράφων, ώστε να δικαιολογείτε και το κόστος της. Αυτό βέβαια 

δεν σημαίνει ότι αναμένεται να γίνει πλήρη αντικατάσταση της SGML από την XML, 

αντιθέτως  η  συνύπαρξη  ενδεχομένως  και  η  συλλογική  λειτουργία  είναι  η 

καταλληλότερη λύση ορισμένες φορές. 

http  ://  www  .  xml  .  com  /  pub  /  a  /98/10/  guide  0.  html  ?  page  =2#  AEN  66  

Η XML σχεδιάστηκε να ικανοποιήσει πολλές ανάγκες δίνοντας στα έγγραφα 

ένα μεγαλύτερο επίπεδο προσαρμοστικότητας στο στυλ και τη δομή από αυτό που 

υπήρχε παλαιότερα στην HTML. Η XML προσφέρει στους σχεδιαστές της HTML τη 

δυνατότητα  να  προσθέτουν  περισσότερα  στοιχεία  στη  γλώσσα.  Δεν  αναφέρεται 

μονάχα στους σχεδιαστές του web αλλά σε οποιονδήποτε ασχολείται με εκδόσεις. 

Στην πραγματικότητα,  η  XML είναι  markup  γλώσσα για  έγγραφα  που  περιέχουν 

δομημένες πληροφορίες. Markup γλώσσα είναι ένας μηχανισμός που καθορίζει δομές 

σε ένα έγγραφο. Οι δομημένες πληροφορίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο και κάποιες 

διευκρινίσεις για το ρόλο που παίζει το περιεχόμενο. σχεδόν όλα τα έγγραφα έχουν 

την  ίδια  δομή.  Η  XML  είναι  κάτι  περισσότερο  από  markup  language  είναι 

metalanguage,  δηλαδή  μια  γλώσσα  που  χρησιμοποιείται  για  να  καθορίσει  νέες 
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markup  γλώσσες.  Η XML συμπληρώνει  και  δεν  αντικαθιστά  την  HTML.  Ενώ η 

HTML χρησιμοποιείται  στη διατύπωση και την εμφάνιση των δεδομένων η XML 

αναπαριστά τη συναφή έννοια των δεδομένων.

Java:  Πρόκειται  μαζί  με  την  C++  σήμερα  για  τις  ίσως  πιο  διαδεδομένες 

γλώσσες προγραμματισμού. Η γλώσσα προγραμματισμού Java είναι ένα πρόσφατο 

προϊόν της Sun Microsystems Inc.. Ξεκίνησε σαν μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου 

που αφορούσε την ανάπτυξη λογισμικού για καταναλωτικά ηλεκτρονικά. Πρόκειται 

για  μικρές,  αξιόπιστες,  φορητές,  πραγματικού  χρόνου  συσκευές  που  στην  αρχή 

βασιζόντουσαν στην C++. Αρκετά προβλήματα όμως παρουσιάστηκαν και η γλώσσα 

C++ δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί τελικά. Χρειάστηκε να αναπτυχθεί μία νέα γλώσσα: 

η Java. Η Java, στην τελική της μορφή, βρήκε περαιτέρω εφαρμογή στην επίλυση 

μερικών  προβλημάτων  του  σημερινού  προγραμματισμού,  όπως  animation,  την 

αλληλεπίδραση πραγματικού χρόνου (real-time interaction) και την εξερεύνηση του 

Web  (Web  browsing).  Τα  δυο  τελευταία  έχουν  και  άμεση  επίπτωση  στα 

πληροφοριακά συστήματα..

http  ://  www  .  mediafire  .  com  /?  t  0  zduyuzz  1  m  

Από τις σημαντικότερες ιδιότητες που έχει η  Java είναι ότι μπορεί να είναι 

τόσο  γλώσσα  προγραμματισμού  όσο  και  πλατφόρμα.  Από  τα  βασικότερα 

χαρακτηριστικά  της  σαν  γλώσσα  προγραμματισμού  είναι  τα  εξής:  απλή, 

αντικειμενοστραφής, συμβατή με δικτυακά πρωτόκολλα, ουδέτερη της υποκείμενης 

αρχιτεκτονικής, φορητή ασφαλής, υψηλής απόδοσης, δυναμική, σταθερή, interpreted 

και multithreaded.  Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε το καθένα από αυτό, αλλά θα 

ξεφεύγαμε έτσι από το θέμα διαπραγμάτευσης της διπλωματικής αυτής εργασίας. Για 

την  χρήση της  ως πλατφόρμα να  αναφέρουμε  αρχικά ότι  με  τον  όρο πλατφόρμα 

εννοούμε το περιβάλλον υλικού ή λογισμικού όπου τρέχει ένα πρόγραμμα. Η Java 

πλατφόρμα  διαφέρει  από  τις  άλλες  πλατφόρμες,  γιατί  είναι  μία  software-only 

πλατφόρμα  που  τρέχει  πάνω  από  άλλες  hardware  πλατφόρμες.  Οι  υπόλοιπες 

πλατφόρμες περιγράφονται σαν συνδυασμός hardware και software.

Τα  προγράμματα  σε  Java,  λόγω  της  συμβατότητας  τους  με  όλα  είδη 

υπολογιστών, μπορεί να είναι λίγο πιο αργά σε εκτέλεση από ότι τα προγράμματα σε 

τοπική γλώσσα μηχανής. Η χρήση, όμως, just-in-time-compilers εξαλείφει και αυτό 

το πρόβλημα.

.NET(dotnet):  Ο  συγκεκριμένος  τύπος  λογισμικού  έχει  μια  ιδιαιτερότητα. 

Αποτελεί το εργαλείο που χρησιμοποιεί κατά κόρον η Microsoft για την δημιουργία 
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του  δικού  της  πακέτου  πληροφοριακών  συστημάτων,  το  Microsoft dynamics. 

Πρόκειται για μια πλατφόρμα που τρέχει πάνω σε ένα λειτουργικό σύστημα (όχι μόνο 

στα windows αλλά και σε Linux και Unix) και σχεδιάστηκε κυρίως για να μπορεί η 

Microsoft να  ανταπεξέρχεται  στις  ανερχόμενες  υπηρεσίες  και  λειτουργίες  που 

παρέχει το διαδίκτυο.  Η ανάπτυξη ξεκίνησε εν έτη 1998 και η πρώτη έκδοση μπήκε 

στην αγορά τρία χρόνια αργότερα.

Τρία είναι τα βασικότερα στοιχεία που μας ενδιαφέρον στο .NET. Σαν πρώτο 

είναι  το  χρησιμοποιούμενο  framework,  το  οποίο  αναπαριστάται  και  στο  σχήμα 

παρακάτω. Στόχοι του framework είναι να βελτιωθεί η αξιοπιστία  να ενσωματωθεί 

ασφάλεια, να απλοποιηθεί το περισσότερο δυνατό τόσο η ανάπτυξη των λογισμικών 

όσο  και  η  εγκατάσταση.  Τέλος,  ένας  ακόμη  στόχος  του  framework είναι  να 

ενοποιήσει  τα  διαφορετικά  λογισμικά  που  χρησιμοποιούνται  για  τις  ανάγκες  μιας 

εφαρμογής. Άλλο βασικό στοιχείο που μας ενδιαφέρει είναι τα παραγόμενα προϊόντα, 

δεν είναι μόνο τα πληροφοριακά συστήματα της Microsoft, αλλά πιο απλά λογισμικά, 

ευρείας χρήσης όπως το office και το visual studio. Αξίζει να αναφερθεί ότι η XML 

είναι η metalaguage της .ΝΕΤ. 

http  ://www.mediafire.com/?t0zduyuzz1m  
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Σχήμα 15: .NET framework
Πηγή: http://www.mediafire.com/?t0zduyuzz1m

Τα παραπάνω αναφερόμενα λογισμικά προφανώς δεν είναι και τα μόνα 

χρησιμοποιούμενα. Οπωσδήποτε υπάρχει μια πλειάδα ακόμη λογισμικών που 

χρησιμοποιούνται και βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο συγκεκριμένος 

τομέας της τεχνολογίας είναι από τους πιο ραγδαία εξελισσόμενους και παράλληλα 

μεταβαλλόμενους.
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3.7 Τάσεις Ενοποίησης

Μπορούμε να πούμε ότι εδώ και μια τετραετία έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια 

τάση ενοποίησης διαφόρων συστημάτων. Πολλές φορές λόγω ασυμβατότητας ή λόγω 

κόστους  κάποιες  εφαρμογές  δεν  μπορούσαν  να  συνδυαστούν,  αλλά  ακόμη  και 

σήμερα γίνεται προσπάθεια για ένα όσο το δυνατό πιο πλήρες σύστημα. Έτσι εκτός 

από  την  διαπραγματευόμενη  διαδραστικότητα  των  ERP και  CRM έχουμε  δει 

διασύνδεση διαφόρων συστημάτων μεταξύ τους,  όπως το  CRM με το τηλεφωνικό 

κέντρο ή με το σύστημα υποστήριξης πωλήσεων. Μ’ αυτόν τον τρόπο μίκρυναν οι 

αποστάσεων των τομέων και σίγουρα εταιρίες που την εφάρμοσαν ωφελήθηκαν. 

Η εκτεταμένη εφαρμογή πλέον του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει κάνει ακόμη 

πιο  επιτακτική  την  ενοποίηση  των  εσωτερικών  τομέων  μιας  επιχείρησης  με  τα 

εργαλεία που είναι πελατοκεντρικά.

Η ανάγκη, ειδικά για τις βιομηχανίες, οι οποίες στηρίζουν και στηρίζονται από 

«πίσω» σε ένα ολόκληρο δίκτυο, για ενοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα είναι πολύ 

μεγάλη και  εμφανή.  Όμως ακόμη και  σήμερα ο απόλυτος  αυτός  στόχος  δεν  έχει 

επιτευχθεί απόλυτα. Στην πλειοψηφία τους οι εταιρίες χρησιμοποιούν διαφορετικού 

τύπου λογισμικά. Ωστόσο ένα συμπέρασμα που βγήκε από την μελέτη μας είναι ότι η 

ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων θα επέλθει  σταδιακά.  Το πιθανότερο 

είναι, οι εταιρίες ακόμη και με την σωστή υποδομή, να μην μπορούν να «σηκώσουν» 

το βάρος μιας  τόσο ριζικής  αλλαγής έτσι  απότομα.  Στα τελευταία  συμπεράσματα 

καταλήξαμε αναζητώντας πληροφορίες τόσο από την πλευρά των βιομηχανιών όσο 

και από την πλευρά των εταιριών που κατασκευάζουν λογισμικά.

Αναφερόμενοι  στην  σταδιακή  αλλαγή  και  ενοποίηση  των  πληροφοριακών 

συστημάτων εννοούμε την ενσωμάτωση κάποιων λειτουργιών ενός  λογισμικού σε 

ένα άλλο.  Δηλαδή,  η χρήση ενός  ERP είναι  απαραίτητη για μια  εταιρία μετρίου/ 

μεγάλου βεληνεκούς για την σωστή οργάνωση και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. 

Ομοίως  το  CRM είναι  απαραίτητο  για  την  βελτιστοποίηση  της  διαδικασίας  των 

πωλήσεων. Παρατηρείται λοιπόν, σε συστήματα  ERP να ενσωματώνονται εν μέρει 

υπηρεσίες που παραδοσιακά ήταν λειτουργίες των  CRM. Έτσι μ’ αυτόν τον τρόπο, 

ενδεχομένως  μια εταιρία που δεν θέλει  να επενδύσει  μεγάλο κεφάλαιο  αρχικά σε 

περισσότερα πληροφοριακά συστήματα μπορεί να πάρει ένα πιο πλήρες πακέτο με 

ενσωματωμένες λειτουργίες άλλου τύπου λογισμικού.
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Η κατεύθυνση πάντως που έχει χαραχτεί φαίνεται ξεκάθαρα και είναι προς 

την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και μάλιστα με την 

τάση να συγχρονίζονται αυτά τεχνολογικά με την επικρατούσα τάση. Αυτό μπορεί 

εύκολα  να  παρατηρηθεί  ακόμα  και  από  την  επικρατούσα  κρατική  επιδότηση  σε 

προγράμματα τέτοιου τύπου τα τελευταία χρόνια μέσου του Γ’ΚΠΣ παλαιότερα και 

μέσω  του  ΕΣΠΑ  σήμερα.  Τέτοιες  πρωτοβουλίες  μπορούν  μόνο  να  είναι 

ενθαρρυντικές  διότι  ωθούν  και  τις  ελληνικές  εταιρίες  ανάπτυξης  λογισμικών  σε 

επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης και βελτιστοποίησης των προϊόντων τους.

http  ://  www  .  infosoc  .  gr  /  infosoc  /  el  -  GR  /   
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4. Έρευνα

4.1 Διαδραστικότητα

Έχοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια , έχει καταστεί 

σαφές  ότι  η  ύπαρξη  πληροφοριακών  συστημάτων  αποτελεί  βασικό  στοιχείο  στην 

οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Για την βέλτιστη λειτουργία αναφέραμε 

ότι  είναι  επιθυμητή  η  αλληλεπίδραση  μεταξύ  CRM και  ERP.  Ο  τρόπος  για  να 

επιτευχθεί αυτό στο μέγιστο βαθμό είναι, οι εφαρμογές αυτές να παρέχονται από μια 

εταιρεία – πάροχο.  Η μεθοδολογία  που ακολουθήθηκε στην έρευνα που διεξήχθη 

έχει δυο σκέλη. Στόχος ήταν να προσεγγίσουμε την διαδραστικότητα των  ERP και 

CRM τόσο από την πλευρά των χρηστών, δηλαδή των εταιριών που χρησιμοποιούν 

πληροφοριακά συστήματα, όσο και από την πλευρά του κατασκευαστή, δηλαδή των 

εταιριών πληροφορικής που παρέχουν τα λογισμικά.

Για  την  περίπτωση  των  χρηστών,  πραγματοποιήθηκαν  τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται οπωσδήποτε στον ελλαδικό χώρο 

και όχι μόνο. Για την επιλογή των εταιριών θέσαμε κάποια κριτήρια πριν προβούμε 

στην επικοινωνία. Θελήσαμε να καλύψουμε μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων γι’ αυτό 

και  οι  εταιρίες  με  τις  οποίες  ήρθαμε  σε  επαφή  έχουν  διαφορετικούς  τομείς 

ενασχόλησης. Έτσι μπορέσαμε να αποφύγουμε την ιδιαιτερότητα που θα μπορούσε 

να  έχει  κάποιος  συγκεκριμένος  τομέας.  Η  ύπαρξη  στο  διαδίκτυο  θεωρήθηκε 

προαπαιτούμενη, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας βρέθηκαν κυρίως από το αυτό. 

Βασικός παράγοντας για την επιλογή ήταν και το μέγεθος της εταιρίας. Με τον όρο 

μέγεθος αναφερόμαστε σε ένα κράμα της ιστορίας της εταιρίας, του προσωπικού, του 

τζίρου και των εγκαταστάσεων. Αναφέρουμε τους τομείς ενασχόλησης των εταιριών 

οι  οποίοι  είναι:  καπνοβιομηχανία,  τρόφιμα,  ενδυμασία,  αυτοκινητοβιομηχανία, 

χαρτοποιία, επιπλοποιία και κατασκευές. Το δείγμα των εταιριών που προσεγγίστηκε 

ήταν τριάντα πέντε.

Στην αρχή κάθε συνέντευξης γινόταν αρχικά οι απαιτούμενες συστάσεις και 

στην πορεία γινόταν γνωστός ο σκοπός της επικοινωνίας. Όπως ήταν αναμενόμενο οι 

αντιδράσεις των ερωτηθέντων ποίκιλαν. Έτσι υπήρξαν περιπτώσεις όπου δε δέχτηκαν 

να απαντήσουν. Ο λόγος της άρνησης  μπορεί να αποδοθεί στον ανταγωνισμό. Είναι 

γνωστό  ότι  στην  ελεύθερη  αγορά  που  επικρατεί,  η  γνώση  πληροφοριών  για  τον 
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ανταγωνισμό δίνει στις εταιρίες πλεονεκτήματα. Συνεπώς είναι λογικό να υπάρχει μια 

επιφυλακτικότητα  απέναντι σε ερωτήσεις που αφορούν στρατηγικές και εφαρμογές 

μιας επιχείρησης.

Το δεύτερο σκέλος της έρευνας αναφέρεται στις εταιρίες λογισμικού. Σκοπός 

ήταν να παρατηρήσουμε πώς αντιμετωπίζεται η διαδραστικότητα των  ERP και των 

CRM από  την  πλευρά  της  υλοποίησης.  Πραγματοποιήσαμε  μια  συνέντευξη  σε 

γνωστή ελληνική εταιρία. Η επιλογή της εταιρίας έγινε με βάσει κάποια κριτήρια. 

Οπωσδήποτε θέλαμε να είναι εταιρία η οποία να έχει πλούσιο πορτοφόλιο, έτσι ώστε 

οι απαντήσεις να στηρίζονται στην εμπειρία που έχει αποκτήσει. Αυτό συμβαδίζει και 

με την ιστορία της εταιρίας, η οποία θα έπρεπε να είναι στην αγορά τουλάχιστον με 

μια δεκαετία.  Μ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσαμε και την γνώση στην πορεία και 

εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε η εικόνα που μας δόθηκε να είναι 

πληρέστερη και συγκριτική με το παρελθόν. Επιπλέον βασικός παράγοντας ήταν οι 

λύσεις που πρότεινε. Διερευνήσαμε αρχικά τις υπάρχουσες και προτεινόμενες λύσεις 

τις εταιρίας πριν προχωρήσουμε στην επικοινωνία. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε 

με την εταιρία SingularLogic.

Στο πρώτο  σκέλος  της  έρευνας  στόχος  αρχικά  ήταν  να  διαπιστωθεί  αν  οι 

εταιρίες  χρησιμοποιούν  ERP και  CRM συστήματα και  στη συνέχεια  αν και  κατά 

πόσο κάνουν  χρήση αυτού του στρατηγικού  πλεονεκτήματος.  Έμφαση δόθηκε  σε 

ερώτηση για τυχόν διασύνδεση μεταξύ ERP και CRM. Επιπλέον οι ρωτήθηκαν  για 

την προέλευση των πληροφοριακών συστημάτων.

Αναλύοντας τα αποτελέσματα των απαντήσεων που λάβαμε συνάγουμε ότι το 

σύνολο των ερωτηθέντων επενδύει πλέον σε πληροφοριακά συστήματα. Οι μισές και 

πλέον εκ αυτών είχαν εγκατεστημένες ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για ERP όσο και 

για  CRM.  Επιπλέον,  μια  εταιρία  που  δεν  είχε  CRM βρίσκεται  στη  διαδικασία 

σχεδιασμού  για  να  τοποθετήσει  ένα  τέτοιο  σύστημα.  Σε  όλες  της  περιπτώσεις 

τονίσθηκε η απαραίτητη διαδραστικότητα μεταξύ των δυο συστημάτων. Ενδιαφέρον 

ήταν  η  απάντηση  στην  ερώτηση  εταιρίας-προέλευσης  των  πληροφοριακών 

συστημάτων.  Η  πλειοψηφία  δήλωσε  ότι  τα  δυο  συστήματα  προέρχονται  από  μια 

εταιρία.  Παρόλα  αυτά,  μας  τονίσθηκε  ότι  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την 

εγκατάσταση των συστημάτων ήταν η διασύνδεση των επί μέρους λογισμικών μεταξύ 

τους. Ακόμη και στην μια περίπτωση όπου δεν υφίσταται ακόμα το CRM, τονίσθηκε 

αυτό ιδιαιτέρως για τον μελλοντικό σχεδιασμό.
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Τα παραπάνω είναι ορατά στα διαγράμματα που παρατίθενται στη συνέχεια. 

Αναφέρθηκε ήδη ότι όλες οι ερωτηθέντες βιομηχανίες χρησιμοποιούν πληροφοριακά 

συστήματα. Στο πρώτο γράφημα, διακρίνεται το ποσοστό των βιομηχανιών που έχουν 

τον ίδιο ή περισσότερες εταιρίες παρόχου.

Γράφημα 1

Το μεγάλο  ποσοστό  της  μοναδικής  εταιρίας  -  παρόχου  οφείλεται  στο  ότι  πολλές 

επιχειρήσεις  απάντησαν ότι  δεν χρησιμοποιούν  CRM. Συνεπώς καταλογίσαμε την 

απάντηση ως συνεργασία με μια και μόνο εταιρία. Το γεγονός αυτό επηρεάζει και τα 

λοιπά αποτελέσματα κατά όμοιο τρόπο. Στο γράφημα 2 φαίνεται  το ποσοστό των 

εταιριών στις οποίες έχουμε αλληλεπίδραση μεταξύ CRM και ERP.

Γράφημα 2

80



Βιομηχανίες που χρησιμοποιούν 
ελληνικά Π.Σ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1

Ελληνικά
Ξένα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Διαδραστικότητα μεταξύ ERP και CRM  
συστημάτων

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση ύπαρξης και των δύο συστημάτων η 

απάντηση σε όλες τις  περιπτώσεις  ήταν καταφατική.  Στην μια περίπτωση όπου η 

εταιρία βρισκόταν σε φάση σχεδιασμού του CRM τονίσθηκε η διαδραστικότητα ως 

προϋπόθεση για την εγκατάσταση του συστήματος. Στο τρίτο γράφημα φαίνεται το 

ποσοστό  των  βιομηχανιών  που  χρησιμοποιούν  ελληνικές  εταιρίες  λογισμικού 

τουλάχιστον σε ένα από τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούν. 

Γράφημα 3

Τα λογισμικά που αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιούνται είναι: 

ERP: Microsoft Nav, Sap, softecom, SingularLogic, Q & R, ΙΝΦΟΚΡΑΦΤ ΕΠΕ

CRM: Cententia, Microft dynamic, SingularLogic, peoplesoft 
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4.2 Εφαρμογή διαδραστικότητας από εταιρία πληροφορικής

Παρατηρήσαμε  από  τις  υποβληθέντες  ερωτήσεις,  ότι   η  πλειοψηφία  των 

επιχειρήσεων  επιδιώκει να υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των εγκατεστημένων 

πληροφοριακών συστημάτων. Για να διαπιστώσουμε πώς και κατά πόσο αυτό είναι 

δυνατό αντλήθηκαν πληροφορίες από ελληνική εταιρία πληροφοριακών συστημάτων 

που  κατέχει  πρωταγωνιστικό  ρόλο  στην  εγχώρια  αγορά,  την  SingularLogic 

(http://www.singularlogic.eu).

Αρχικά θα παραθέσουμε συνοπτικά το προφίλ της εταιρίας. Σύμφωνα με την 

ίδια  πρόκειται  για  επιχείρηση  που  βρίσκεται  στο  χώρο  των  πληροφοριακών 

συστημάτων από το 1997.  Έχει  πρωτεύοντα ρόλο στην ελληνική  αγορά και  αυτό 

πιστοποιείται από το πλούσιο πορτοφόλιό της. Εξίσου σημαντικό μπορεί να θεωρηθεί 

και ο αριθμός των εργαζομένων υπαλλήλων που απασχολεί, ο οποίος ξεπερνάει τους 

εφτακοσίους.  Αξιοσημείωτο  είναι  και  το  γεγονός  επέκτασης  της  εταιρίας  στο 

εξωτερικό και η δημιουργία θυγατρικών εταιριών, όπως οι  SingularLogic Bulgaria,, 

SingularLogic Romania κ.α.  Επιπλέον  εξετάζοντας  τις  προτεινόμενες  λύσεις  τις 

εταιρίες  βρίσκουμε  μια  πληθώρα  λύσεων  και  διαβάθμιση  αυτών  ανάλογα  με  τον 

τομέα στον οποίο απευθύνονται. Έτσι υπάρχουν λύσεις για:

 μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις

 Ολοκληρωμένες Λύσεις Λογισμικού και Υπηρεσιών για Μεγάλες Επιχειρήσεις

 Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής για το Δημόσιο Τομέα

Στο ερώτημα για το που εστιάζει η εταιρία στη διαδραστικότητα ενός ERP και 

ενός  CRM η απάντησαν ήταν ότι οι κύριοι άξονες αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών 

μπορούν συνοψιστούν σε δυο. Ο ένας αφορά την διαδικασία παραγγελιών και την 

αυτόματη  ενημέρωση  των  χρησιμοποιούμενων  λογισμικών  και  ο  δεύτερος  τις 

πληροφορίες ενός πελάτη για εξυπηρετήσεις και οφειλές. Πιο συγκεκριμένα στόχος 

της διαδραστικότητας είναι, να γίνεται αυτοματοποιημένα η διαδικασία της πώλησης. 

Που σημαίνει πρακτικά να ξεκινάει μια προσφορά από έναν πωλητή, αν αυτή γίνεται 

αποδεκτή  να  μετατρέπεται  σε  παραγγελία  με  τα  απαραίτητα  στοιχεία  και  στη 

συνέχεια να παράγεται το απαιτούμενο δελτίο. Η διαδικασία αυτή είναι πλέον εύκολο 

να γίνει όταν τόσο το  ERP  όσο και το  CRM είναι από τον την ίδια εταιρία. Στη 

περίπτωση  που  δε  συμβαίνει  αυτό  υπάρχουν  κάποια  εμπόδια  υλοποίησης  και 

ενδέχεται να μην είναι δυνατή η διαδραστικότητα. Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στα 
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χρηματοοικονομικά και σε υπηρεσίες που ενδεχομένως στοχεύει ένας πελάτης. Έτσι 

με  την  διαδραστικότητα  επιτυγχάνεται  να  βρεθούν  οφειλές  ενός  πελάτη  και  τα 

δικαιώματα που ενδεχομένως έχει για εξυπηρέτηση (βάσει κόστους), πράγματα που 

είναι καταχωρημένα εν μέρει στο ERP και στο CRM.

Το  μείζον  θέμα  για  να  επιτευχθεί  αυτή  (διαδραστικότητα),  είναι  η 

συνδεσιμότητα (connectivity) μεταξύ των λογισμικών/ τεχνολογιών. Όταν υπάρχει, 

χτίζεται  μια  «γέφυρα»  μεταξύ  ERP και  CRM ώστε  το  ένα  να  μπορεί  να  αντλεί 

πληροφορίες από το άλλο. Σε λογισμικά της ίδιας εταιρίας οι διαδικασίες αυτές είναι 

πλέον  αυτοματοποιημένες,  σε  αντίθετη  περίπτωση  επιβαρύνεται  η  διαδικασία 

εγκατάστασης.  Ωστόσο  οι  μεγαλύτερες  εταιρίες,  στο  βωμό  της  εξυπηρέτησης 

πελατών  και  την  απόκτηση  νέων,  έχουν  αφήσει  εσκεμμένα  την  προοπτική 

διασύνδεσης των λογισμικών τους ανοιχτή. Το τελευταίο τονίσθηκε ιδιαιτέρως. Έτσι 

η  διασύνδεση  ERP και  CRM συστημάτων  διαφορετικών  εταιριών,  είναι  πλέον 

δεδομένη διαδικασία. Η ανάπτυξη των λογισμικών γίνεται πλέον εξ’ αρχής με την 

προοπτική  να συνεργαστεί  το  σύστημα με  λογισμικό άλλης εταιρίας.  Η πρακτική 

αυτή είναι όμως κυρίως των εταιριών που έχουν μεγάλο μερίδιο αγοράς. Υπήρξαν και 

περιπτώσεις όπου η διασύνδεση στάθηκε αδύνατη. Αυτές ήταν κυρίως  περιπτώσεις 

όπου  το  ένα  λογισμικό  ήταν  προϊόν  της  ίδιας   της  επιχείρησης,  του  τμήματος 

πληροφορικής,  ή  πολύ  μικρής  εταιρίας  λογισμικού  ή  το  συνηθέστερο,  λογισμικό 

ανοιχτού  κώδικα..  Σ’  αυτά  (open source),   πολλές  φορές  δεν  έχει  προβλεφθεί  η 

συλλειτουργία  με λογισμικά εταιριών. 

Αναφερθήκαμε  σε  προηγούμενη  ενότητα  στην  ολοκλήρωση  των  δυο 

συστημάτων. Που στην ουσία σημαίνει είτε την χρήση μιας βάσης δεδομένων είτε 

την χρήση δυο βάσεων με αμοιβαία σύνδεση αυτών. Η χρήση μιας βάσης έχει σαν 

απόρροια την ύπαρξη ενός λογισμικού.

 Μια από τις πιο καινοτόμες λειτουργίες αποτελεί το Galaxy Enterprise Suite 

της  SingularLogic. Στο οποίο, ακριβώς, βρίσκει εφαρμογή το παραπάνω. Πρόκειται 

για ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο είναι ένα κράμα μεταξύ  ERP και  CRM. 

Σύμφωνα με την εταιρία πρόκειται για ένα  ERP το οποίο όμως έχει ενσωματωμένο 

ένα CRM, ώστε να λειτουργούν σε ενιαίο περιβάλλον και πλατφόρμα. Έτσι εκτός 

από  τις  παραδοσιακές  λειτουργίες  ενός  ERP μπορεί  να  παρακολουθηθεί  ο 

ολοκληρωμένος κύκλος πώλησης από έναν δυνητικό πελάτη από την αρχή μέχρι την 

τελική παραγγελία και τα παραστατικά πώλησης, μέσα από μια ενιαία ροή εργασιών. 

Επίσης  υπηρεσίες  που  παρέχονται  στους  πελάτες  από  απλές  ενέργειες  του 
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συστήματος  μπορούν  να  μετασχηματιστούν  απευθείας  σε  τιμολόγιο  παροχής 

υπηρεσιών. Για να επιτευχθούν αυτά είναι σχεδιασμένο ώστε να μην επιβαρύνει την 

εμπορική διαχείριση με marketing δεδομένα, που αφορούν αποκλειστικά CRΜ. Η 

αρχιτεκτονική της λύσης θα μπορούσε να δοθεί σε πίνακα όπως φαίνεται παρακάτω:

CRM ERP
Πελάτες Χ Χ
Είδη Χ
Κανόνες εμπορικής 
πολιτικής

Χ

Παραγγελίες Χ Χ
Πίνακας 1: Πεδία λειτουργίας ERP και CRM

Να  σημειώσουμε  ότι  η  συγκεκριμένη  λύση  απευθύνεται  σε  μεσαίες  και 

μεγάλες επιχειρήσεις, όπου ο κύκλος εργασιών είναι διευρυμένος.
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4.3 Αξιολόγηση έρευνας Διαδραστικότητας

Για  να  αξιολογήσουμε  την  διαδραστικότητα  μεταξύ  ERP και  CRM 

συστημάτων  λαμβάνουμε  υπόψη  κυρίως  δυο  παραμέτρους.  Η  πρώτη  είναι  τα 

αποτελέσματα  όπως  προέκυψαν  από την τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τις  εταιρίες, 

όπου  διαφάνηκε  καθαρά  η  τάση συνύπαρξης  των δυο λογισμικών  και  μάλιστα  η 

αλληλεπίδραση  μεταξύ  αυτών  στην  συντριπτική  πλειοψηφία.  Φάνηκε  ότι  όλες  οι 

ερωτηθέντες  βιομηχανίες  είτε  λειτουργούν  συνδεμένα  λογισμικά  είτε  αποσκοπούν 

στην απόκτησή τους με την προϋπόθεση της διαδραστικότητας.  Η προέλευση της 

εταιρίας  δεν  αποτελεί  εμπόδιο  όσο  επιτυγχάνεται  μέσω  σωστής  γεφύρωσης  η 

διασύνδεση των συστημάτων. Οι επιχειρήσεις  καταφέρνουν έτσι να απλοποιήσουν 

κατά  πολύ  τις  πωλήσεις  και  να  αυτοματοποιήσουν  πολλές  από  τις  απαιτούμενες 

διαδικασίες.  Παράλληλα ενισχύεται  η  τυπικότητα των πωλητών και  η υπάρχουσα 

ενημέρωση ενδοεταιρικά.

Εξίσου σημαντική παράμετρος μπορεί να θεωρηθεί η τάση στην αγορά των 

πληροφοριακών  συστημάτων.  Η  ζήτηση  των  αγοραστών  για  ολοένα  και  πιο 

διασυνδεμένα  συστήματα  ώθησε  της  εταιρίες  πληροφορικής  προς  αυτήν  την 

κατεύθυνση. Σε πρώτη φάση στη γεφύρωση και όπως διαφαίνεται πλέον, όπως έδειξε 

και  η  περίπτωση  της  SingularLogic,  στην   υλοποίηση  ολοκληρωμένων  και 

ενσωματωμένων λύσεων. 

Οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν και στην αγορά των λογισμικών με τις 

πολλές συγχωνεύσεις  και την δημιουργία λιγότερων εταιριών, συνεπώς την χρήση 

λιγότερων τεχνολογιών,  βοήθησε ακούσια στην διαδραστικότητα. Κι αυτό διότι οι 

υλοποιήσεις των πληροφοριακών συστημάτων χρησιμοποιούν, ανεξαρτήτου εταιρίας 

προέλευσης, όμοιες τεχνολογίες στη δημιουργία.
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Συμπεράσματα

Σε μια ολοένα και πιο διευρυμένη αγορά και έναν ανταγωνισμό που συνεχώς 

εντείνεται,  οι  επιχειρήσεις  έχουν  συνειδητοποιήσει  την  σημαντικότητα  της 

απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Εκτός από τις παραδοσιακές αξίες όπως 

η ποιότητα του προϊόντος έχει καταστεί σαφές ότι για να μπορέσουν να εδραιωθούν 

θα πρέπει να λειτουργούν στην παγκοσμιοποιημένη  αγορά  βάσει των επίκαιρων 

τεχνολογικών εξελίξεων.

Η χρήση  πληροφοριακών  συστημάτων  είναι  πλέον  επιβεβλημένη.  Ωστόσο 

αυτό  δεν  κρίνεται  πλέον  αρκετό  και  για  να  επιτευχθεί  η  εύρυθμη  και  αποδοτική 

λειτουργία.  Σε  μια  επιχείρηση  πρέπει  τα  χρησιμοποιούμενα  πληροφοριακά 

συστήματα να συμβαδίζουν και να ανταποκρίνονται στις τάσεις τις εποχής. Τα ERP 

συστήματα προορίζονται για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των πόρων μια εταιρίας 

και  τα  CRM για  την  διαχείριση  των  πελατειακών  σχέσεων.  Συνεπώς  και  τα  δυο 

λογισμικά  παίζουν  καθοριστικό  ρόλο  για  την  λειτουργία  και  κερδοφορία  μιας 

επιχείρησης.

Τόσο το  ERP όσο και το  CRM αυτοματοποιούν διαδικασίες και ενισχύουν 

σημαντικά τη ροή πληροφοριών  ενδοεταιρικά αλλά και με πελάτες και προμηθευτές. 

Κι ενώ ο αρχικός σχεδιασμός των λογισμικών αποσκοπούσε σε διαφορετικούς τομείς, 

η  αλληλεπίδρασή  τους  έχει  γίνει  πλέον  από  τα  σημαντικότερα  ζητήματα  για  να 

επιτευχθεί η βέλτιστη παρακολούθηση και εκτέλεση ενός κύκλου δημιουργίας πελάτη 

–  πώλησης  προϊόντος.  Τεχνολογικά  η  διαδραστικότητα  δεν  είναι  πάντα  δυνατή, 

εξαρτάται  από  την  συνδεσιμότητα  (connectivity)  των  επί  μέρους  συστημάτων. 

Ωστόσο  οι  κυριότεροι  σχεδιαστές  επιδιώκουν  την  ικανότητα  διασύνδεσης  του 

λογισμικού  τους.  Ενώ  παράλληλα  έχουν  φροντίσει  η  γεφύρωση  αυτή  να  είναι 

αυτοματοποιημένη στο σύνολο των λύσεων που προσφέρουν οι ίδιοι.

Η  μελλοντική  εξέλιξη  της  διασύνδεσης  των  ERP και  CRM μπορεί  να 

οδηγήσει  και  σε  ενοποίηση  των  συστημάτων  ή  την  δημιουργία  ενός  πιο 

ολοκληρωμένου πακέτου. Τάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση διαφαίνονται όλο και 

περισσότερο. Επιπλέον η επέκταση των  ERP συστημάτων είναι γεγονός και μπορεί 

να οδηγήσει ακόμη στην ενσωμάτωση ενός  CRM. Μια άρτια διαδραστικότητα θα 

δώσει  στις  επιχειρήσεις  το  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  και  θα  μπορέσουν  να 

διευρύνουν έτσι την επιχειρηματικότητά τους.
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5. Γλωσσάρι

BOM (Bill of Materials):  Πρόκειται για  κατάσταση  (λίστα)  πρώτων  υλών  ή 

ορισμένες φορές και κάποιων επί μέρους εξαρτημάτων τα οποία είναι απαραίτητα για 

την συναρμολόγηση του τελικού προϊόντος. 

Client:  Με τον  όρο  client ή  πελάτης  στα  ελληνικά,  αναφερόμαστε  είτε  σε  έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε σε μια εφαρμογή λογισμικού τα οποία προσπαθούν να 

έρθουν σε επαφή με έναν άλλον απομακρυσμένο υπολογιστή/ εφαρμογή λογισμικού 

(server) μέσω ενός δικτύου 

Client/  server:  Πρόκειται  για  έναν  τρόπο  κατανεμημένων  συστημάτων  και  ένα 

πρωτόκολλο επικοινωνίας. Συγκεκριμένα οι κατανεμημένοι υπολογιστές χωρίζονται 

σε υπολογιστές σε λειτουργία εξυπηρετητή (server) και σε λειτουργία πελάτη (client). 

‘Ένας  client στέλνει  ένα αίτημα σε έναν  server,  ο οποίος με τη σειρά του ζητάει 

κάποιες πληροφορίες από τον client αναφορικά με το αίτημά του ώστε να μπορεί να 

ανοίξει  μια  συνεδρίαση.  Χαρακτηριστικό  είναι  ότι  μπορεί  να  υπάρχει  είτε  ένας 

κεντρικός server είτε περισσότεροι κατανεμημένοι και αυτος/οι να εξυπηρετούν πολύ 

περισσότερους  πελάτες (clients).  Μ’ αυτόν τον τρόπο οι  client μπορούν να έχουν 

χαμηλότερες επιδόσεις αναφορικά με το υλικό τους, ενώ αντίθετα οι server θα πρέπει 

να ανταποκρίνονται γρήγορα, λόγου του φόρτου εργασιών που τους αναλογεί. 

CAA(Computer-aided analysis):  Ο όρος αναφέρεται στην ανάλυση δεδομένων και 

την εξαγωγή συμπερασμάτων με την βοήθεια  λογισμικών 

CAD(Computer-aided design): Ο  όρος  αυτός  αναφέρεται  στην  χρήση  ειδικών 

λογισμικών για την  σχεδίαση.  Η σχεδίαση μπορεί  να αναφέρεται  σε οποιοδήποτε 

πεδίο,  από  την  σχεδίαση  πλακετών  μέχρι  και  εξαρτημάτων,  ανάλογος  είναι  και 

αριθμός των υπαρχόντων λογισμικών.

CAE  (Computer-aided  engineering):  Πρόκειται  για  την  ευρεία  χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών σε κλάδους της μηχανικής.

CIM(Computer-integrated manufacturing ): Ο  όρος  αναφέρεται  στη  χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στα τμήματα παραγωγής των εργοστασίων.

CRM (Customer Relationship Management):  Ο  όρος  αυτός  μεταφράζεται  ως 

διαχείριση πελατειακών σχέσεων. Πρόκειται για ένα λογισμικό οποίο έχει ως στόχο 

να  εξατομίκευση  τον  εκάστοτε  πελάτη  έτσι  ώστε  να  δημιουργηθεί  μια  ιδιαίτερη 

σχέση μεταξύ  πελάτη και  εταιρία  και  να  δημιουργηθούν  μακροπρόθεσμα  ισχυροί 

δεσμοί μεταξύ αυτών.
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CRM Analytical:  Αναλυτικό CRM. Πρόκειται για ένα κομμάτι του CRM το οποίο 

αξιοποιεί και αξιολογεί δεδομένα και αποτελέσματα όπως αυτά έχουν προκύψει από 

το λειτουργικό CRM. Μπορούν να μετρηθούν και να αξιολογηθούν μ’ αυτό η σχέση 

με έναν πελάτη, να παρατηρηθεί η αυξομείωση των πωλήσεων ή ακόμη να γίνουν και 

προβλέψεις.

CRM Collaborative: Το συνεργατικό CRM είναι το υποσύστημα που επιτρέπει την 

αμφίδρομη  επικοινωνία  μεταξύ  εταιρίας  και  πελάτη,  με  αποτέλεσμα  την 

βελτιστοποίηση των συναλλαγών

CRM Operational:  Αναφέρεται  στο υποσύστημα του  CRM που είναι  γνωστό ως 

λειτουργικό  CRM. Αναφέρεται γενικά στις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες,  σε μια 

εταιρία, για την επικοινωνία με τους πελάτες της.

CRM-e: Ηλεκτρονική διαχείριση πελατών, έχουμε όταν λειτουργίες και εφαρμογές 

του παραδοσιακού CRM πραγματοποιούνται είτε μέσο του διαδικτύου είτε μέσο ενός 

άλλου καναλιού επικοινωνίας.

CRM-m:  Το  κινητό  ή  κινούμενοCRM αφορά  την  λειτουργία  του,  όταν 

χρησιμοποιούνται μέσα όπως ασύρματων τεχνολογιών και συσκευών 

e-learning:  Ηλεκτρονική  μάθηση.  Είναι  η  διαδικασία  κατά  την  οποία  κάποιος 

μαθαίνει/  εκπαιδεύεται  με  την  χρήση  ενός  ηλεκτρονικού  υπολογιστεί.  Ο 

εκπαιδευόμενος και ο εκπαιδευτής μπορούν είτε να βρίσκονται σε απομακρυσμένα 

μεταξύ τους σημεία είτε στον ίδιο χώρο.

e-commerce: Πρόκειται για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που αποτελείται από την αγορά 

και την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών  μέσω κυρίως του διαδικτύου

ERP (Enterprise Resource Planning): Από  την  μετάφραση  προκύπτει  ότι 

αναφερόμαστε στον σχεδιασμό και την διαχείριση επιχειρησιακών πόρων. Με τον 

όρο αυτόν, αναφερόμαστε σε λογισμικά τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν 

ή και να αυτοματοποιήσουν κάποιες διαδικασίες στις εταιρίες. Αυτές οι διαδικασίες 

μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικούς τομείς της επιχείρησης, όπως την παραγωγή, 

το λογιστήριο, τις προμήθειες ή αλλού.

HRM (Human Resource Management):  Μπορεί  να  μεταφραστεί  ως  διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού. Και πρόκειται  για  την προσέγγιση μιας  εταιρίας απέναντι 

στους ανθρώπους που εργάζονται σ αυτήν.

MRP (Manufacturer Resource Planning):  Είναι το εργαλείο που αναφέρεται στο 

σχεδιασμό  τη  διαχείριση  και  την  αξιοποίηση  των  βιομηχανικών  πόρων.  Γίνεται 

υπολογισμός των πρώτων υλών που είναι αναγκαίες για την παραγωγή του προϊόντος. 
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Τα δεδομένα αντλούνται από τις αποθήκες αλλά και από το τμήμα της παραγωγής. 

Αποτέλεσμα της ανάπτυξης των MRP είναι τα ERP συστήματα.

MRP II: Άμεσος απόγονος του MRP μπορούμε να πούμε είναι το MRP ΙΙ. Συνεπώς 

είναι  πιο  βελτιωμένο  και  εξελιγμένο  εργαλείο.  Πιο  συγκεκριμένα  επιτρέπει  στις 

εταιρίες  να  βελτιώσουν  προμήθειες,  διαδικασίες  παραγωγής  κ.α  και  παρέχει 

οικονομικές  αναφορές.  Τα  MRP ΙΙ  βρήκαν  εφαρμογή  στη  δεκαετία  του  ΄80, 

αποτελούν  μέθοδο  για  το  σχεδιασμό  όλων  των  πόρων  μιας  κατασκευαστικής 

εταιρίας.  Εμπεριέχει  μηχανισμούς  απαντήσεων  σε  ερωτήματα  και  σύστημα 

πρόβλεψης αποθεμάτων.

Multi module: Στην προκειμένη αναφερόμαστε σε χαρακτηριστικό ενός λογισμικού. 

Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι το λογισμικό μας έχεις πολλαπλές ενότητες. Σε κάθε 

ενότητα θα έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά και προφανώς θα διαπραγματεύεται 

διαφορετικά θέματα.

PPP (Point to point protocol):  Πρόκειται  για  ένα  πρωτόκολλο  μεταφοράς  και 

διευθυνσεοδότησης  δεδομένων.  Χρησιμοποιείται  κυρίως  σε  ένα  υπάρχον  δίκτυο 

μεταξύ  δυο  κόμβων.  Μπορεί  να  παρέχει  την  πιστοποίηση  της  σύνδεσης, 

εμπιστευτικότητα μέσω κρυπτογράφησης, και τη συμπίεση.

ROI (Return of Investment): Ο όρος αυτός μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως 

επιστροφή  της  επένδυσης.  Δεν  αναφέρεται  αποκλειστικά  και  μόνο  στα 

χρηματοοικονομικά οφέλη που μπορεί  να έχει  κάποιος  επενδύοντας  σε κάτι  αλλά 

συμπεριλαμβάνονται και τα άυλα οφέλη όπως ο «κερδισμένος χρόνος» ή η βελτίωση 

και ο συγχρονισμός διαδικασιών.

SCM (Supply Chain Management): Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται 

για  την βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και αναγκών μιας επιχείρησης 

προκειμένου να παραδίδει προϊόντα και υπηρεσίες πιο αποδοτικά. Στις λειτουργίες 

του  SCM περιλαμβάνονται η πρόβλεψη ζήτησης, η διασφάλιση πηγών και πρώτων 

υλών  η  διαχείριση  αποθηκών  και  αποθεμάτων  ,  η  διανομή  κ.α.  Γενικά  το  SCM 

βοηθάει  στην  επικοινωνία  και  τον  συντονισμό  μεταξύ  της  επιχείρησης,  των 

προμηθευτών και των συνεργατών της.

SFA (Sales Force Management):  Είναι  πληροφοριακά  συστήματα που 

χρησιμοποιούνται  στο  μάρκετινγκ  και  τη  διαχείριση  πελατών.  Βοηθάει  στο  να 

αυτοματοποιηθούν κάποιες λειτουργίες των πωλήσεων. Όταν συνδυάζονται με  MIS 

(Marketing Information System) μπορούμε να πούμε παράγουν ένα CRM
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Tcp/ip (Transmission Control Program/Internet Protocol):  είναι  μια  συλλογή 

πρωτοκόλλων  επικοινωνίας  στα  οποία  βασίζεται  το  διαδίκτυο  αλλά  και  μεγάλο 

ποσοστό  των  εμπορικών  δικτύων.  Η  ονομασία  TCP/IP  προέρχεται  από  τις 

συντομογραφίες  των  δυο  κυριότερων  πρωτοκόλλων  που  περιέχει :  το  TCP ή 

Transmission  Control  Protocol  (Πρωτόκολλο  Ελέγχου  Μετάδοσης)  και  το  IP ή 

Internet Protocol (Πρωτόκολλο Διαδικτύου).
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