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Σύνοψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται αφενός μεν τον εσωτερικό έλεγχο και την 

ανάπτυξη δομών συστημάτων εσωτερικού έλεγχου σε συνδυασμό με τα 

πληροφοριακά συστήματα, αφετέρου δε την ανάλυση και σχεδιασμό μιας εφαρμογής 

Auditing η οποία θα δύναται να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε πλατφόρμα εμπορικής 

διαχείρισης. 

Στα πλαίσια της εργασίας πέραν της βιβλιογραφικής επισκόπησης μέσα από την 

οποία θίγονται σημαντικά ζητήματα σχετικά με την σπουδαιότητα και 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, πραγματοποιήθηκε ανάλυση για την 

ανάπτυξη εφαρμογής η οποία θα εκτελεί διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου σε πληροφοριακά συστήματα. 

Για την σχεδίαση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το πακέτο Microsoft Visio 2010. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εσωτερικός Έλεγχος, Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, E.R.P. 
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 Εισαγωγή  
 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται η αναγκαιότητα της διπλωματικής 

εργασίας με θέμα την ανάλυση και σχεδίαση εφαρμογής Auditing (Εσωτερικού 

Ελέγχου) σε συστήματα εμπορικής διαχείρισης (E.R.P). Στην συνέχεια θα 

ακολουθήσει η περιγραφή της δομής και του περιεχόμενου της εργασίας. 

1.2 Αναγκαιότητα Διπλωματικής Εργασίας 
 

Οι συνεχείς ανακατατάξεις στον χώρο των σύγχρονων επιχειρήσεων, τις φέρνουν 

αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις, τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν με τρόπο 

ώστε όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να φανούν ανταγωνιστικές. Οι νέες 

κουλτούρες και τεχνολογίες που αναπτύσσονται, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών, νέων αγορών χρήματος, οι ασταθείς οικονομικές συνθήκες, η αύξηση των 

οικονομικών εγκλημάτων και οι γενικότερες εξελίξεις σε περιφερειακό και σε 

παγκόσμιο επίπεδο, οδηγούν σε αύξηση του επιχειρηματικού κινδύνου, η σωστή 

διαχείριση του οποίου καθορίζει την επιτυχία ή αποτυχία των σημερινών 

επιχειρήσεων. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες που συνιστούν τη σημερινή πολύπλοκη 

πραγματικότητα, καθιστούν επιτακτική την υιοθέτηση ελεγκτικών διαδικασιών, 

προκειμένου να αποτραπούν δυσάρεστα φαινόμενα και να διασφαλιστεί η εύρυθμη 

λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.  

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των διαδικασιών των 

επιχειρήσεων που καλύπτει όλο το φάσμα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 

και συμβάλλει στην βιωσιμότητα και ανάπτυξη τους. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις 

έχουν εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία με την προσθήκη 

πληροφοριακών συστημάτων στις δομές και λειτουργίες τους . Η χρήση των νέων 

τεχνολογιών δίνει στις επιχειρήσεις σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ 

αντίθετα η έλλειψη των νέων τεχνολογιών μπορεί να αποβεί μοιραία για μια 

επιχείρηση και να αποφέρει ακόμα και την λήξη της. Με τη χρήση αυτών των 

συστημάτων οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την παραγωγή τους 

και επομένως και την ανταγωνιστικότητά τους. Εντούτοις η υιοθέτηση των εν λόγω 
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συστημάτων δεν σημαίνει την αυτόματη επιτυχία τους. Η επιχείρηση που θα 

εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να αλλάξει ριζικά όλες τις 

διαδικασίες της και να τις μετατρέψει ώστε να λειτουργήσει κάτω από τις νέες 

συνθήκες. Μέσα στις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να είναι σε θέση να μεταβάλλει και 

να ενσωματώσει στο σύστημα, είναι και αυτές του εσωτερικού ελέγχου. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός η ανάδειξη της σημασίας ενσωμάτωσης 

διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων 

και αφετέρου δε η ανάλυση, καταγραφή απαιτήσεων και σχεδίαση εφαρμογής 

εκτέλεσης διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου που αποτελεί βασικό πόλο αναφοράς για 

την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και την εκπλήρωσης των στόχων της. 

 

1.3 Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας 
 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες μέσα από τις οποίες 

επιχειρείται μια εννοιολογική προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου και των 

συστημάτων του, τόσο γενικά όσο και στην πράξη σε εφαρμογές εμπορικής 

διαχείρισης. 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας όπου παρουσιάζεται η 

αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου και η εφαρμογή του στα πληροφοριακά 

συστήματα των επιχειρήσεων ενώ αμέσως μετά αναλύεται η δομή και το περιεχόμενο 

της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της Ελεγκτικής και παρουσιάζονται τα 

αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η επιστήμη της Ελεγκτικής. Έπειτα,  

προσεγγίζεται εννοιολογικά ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» και πραγματοποιείται 

αναφορά στους σκοπούς του. Επίσης, αποδίδετε ο ορισμός των Ολοκληρωμένων 

Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (E.R.P) και 

αναλύονται οι στόχοι που επιτυγχάνονται μέσα από τις διαδικασίες ενός τέτοιου 

συστήματος ενώ αναπτύσσονται και όλες οι βασικές λειτουργίες ενός E.R.P. 

Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια επισκόπηση ερευνών γύρω από το θέμα 

του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με τα πληροφοριακά ενώ προσεγγίζονται οι 
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απαραίτητες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σε ένα σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου σε Ε.R.P.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι προδιαγραφές του συστήματος Auditing, οι 

περιορισμοί  και οι προϋπόθεσες σύμφωνα με τα οποία θα λειτουργεί καθώς και τα 

σενάρια χρήσης της εφαρμογής και τα πρωτότυπα διεπαφών. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι πιθανές μελλοντικές 

επεκτάσεις του συστήματος που σχεδιάστηκε. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την 

εκπόνηση της εργασίας.  
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της ελεγκτικής και περιγράφονται οι 

διακρίσεις των ελέγχων ανάλογα με το πρόσωπο, την έκταση, το σκοπό και τη 

διάρκεια τους. Επίσης, καταγράφεται μια προσπάθεια εννοιολογικής οριοθέτησης του 

εσωτερικού ελέγχου και του σκοπού του. Τέλος, πραγματοποιείται αναφορά στην 

έννοια των E.R.P συστημάτων και στις λειτουργίες που εκτελούνται μέσα του 

συστήματος. 

 

2.2 Εννοιολογική Οροθέτηση Ελεγκτικής  
 

Η Ελεγκτική αποτελεί ξεχωριστό επαγγελματικό κλάδο των διοικητικών και 

οικονομικών επιστημών, ο οποίος πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και 

προϋποθέσεις για την διενέργεια του ελέγχου σε κάθε επιχείρηση, οικονομική μονάδα 

ή φορέα που στοχεύει στη διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των οικονομικών 

πόρων, καθώς και στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

Ως ξεχωριστός κλάδος, η Ελεγκτική είναι συγχρόνως επιστήμη και τεχνική. 

Χαρακτηρίζεται ως επιστήμη, καθώς παρέχει μέσα από τη διερεύνηση συνεχώς 

καινούρια γνώση, ενώ από την άλλη πλευρά ως τεχνική καθώς σε συνδυασμό με την 

παραγόμενη επιστημονική γνώση φέρνει εις πέρας την αποστολής της (Παπαστάθης, 

2003) 

Η ελεγκτική ασχολείται με τρία βασικά θέματα ( K.H Spencer Pickett, 2003): 

 Το αντικείμενο του ελέγχου. Τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος και 

ποιοι σκοποί επιδιώκονται μέσα από τον έλεγχο. 

 Το υποκείμενο του έλεγχου. Αφορά τους ελεγκτές, τα πρόσωπα εκείνα που 

έχουν αναλάβει να διενεργήσουν τον έλεγχο καθώς και τις προδιαγραφές και 

τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν ώστε να ασκήσουν αποτελεσματικά 

το ελεγκτικό τους επάγγελμα. 
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 Τις ελεγκτικές διαδικασίες. Οι τεχνικές και επιστημονικές μέθοδοι που θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς το 

ελεγκτικό έργο. 

2.3 Ορισμός και Σκοπός Εσωτερικού Ελέγχου  
 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Ιnternal Audit), είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική 

διαβεβαίωση και συμβουλευτική δραστηριότητα, καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη, 

που μέσω των τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια 

λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (λειτουργίες ‐ εφαρμογή 

διαδικασιών), προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού με σκοπό 

την αποτελεσματική αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον 

περιορισμό ή εξάλειψη αυτού, που αναλαμβάνει η διοίκηση να διαχειρισθεί για την 

επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. (Colbert L.J., 2002, Rittenberg E.L., 1999). 

 

Αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου (Ιnternal Audit) είναι η παροχή 

εξειδικευμένου και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τη διοίκηση, μέσω αξιολόγησης 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, να βοηθά τα μέλη του οργανισμού, γενικότερα, 

στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, μέσω επιστημονικών 

αναλύσεων, αξιολογήσεων και παροχής σχετικών συμβούλων με το ελάχιστο κόστος. 

(Boynton and Kell, 1996) 

Ειδικότερα, στα πλαίσια του σκοπού αυτού, ο Εσωτερικός Έλεγχος, αναλαμβάνει, 

εξετάζει και αξιολογεί τις εξής δραστηριότητες (Dittenhofer M. 2001, Flott L. 2000): 

 Πιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και επαλήθευση των 

αρχικών στόχων 

 Αποτίμηση της απόδοσης της διοίκησης όλων των τμημάτων που εμπλέκονται 

με την παραγωγική διαδικασία 

 Συστηματική παρακολούθηση του επιχειρηματικού κινδύνου 

 Αναγνώριση των επικερδών και των ζημιογόνων διαδικασιών και προσπάθεια 

μεταβολής αυτών που επιδέχονται βελτίωση 

 Καταπολέμηση της ανθρώπινης απάτης, κλοπής ή παραπλάνησης 

 Εξακρίβωση της επαρκούς στελέχωσης των τμημάτων και της κατάλληλης 

αξιοποίησης του προσωπικού 
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 Εξασφάλιση της αξιοπιστίας και πληρότητας των χρηματοοικονομικών και 

λειτουργικών πληροφοριών και αναφορών 

 Εξέταση και αξιολόγηση διαδικασιών, διεξαγωγή συμπερασμάτων και 

προσπάθεια διόρθωσης αδυναμιών 

 Εξακρίβωση συμμόρφωσης επιχείρησης με τις ισχύουσες πολιτικές 

διαδικασίες, νόμους και διατάξεις. 

 

 

2.4 Ο ρ ι σ μ ό ς τ ο υ ERP και Βασικές Λειτουργίες  
 

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

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

επιχείρηση καθώς και τους κάθε φύσεως πόρους (οικονομικούς, ανθρώπινους κ.λπ.) 

που απαιτούνται για τη διεκπεραίωσή τους. Ο όρος E.R.P. προέρχεται από τα αρχικά 

των αγγλικών λέξεων «Enterprise Resource Planning» και μπορεί να μεταφραστεί 

στα Ελληνικά ως «Σύστημα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων». 

Ένα E.R.P. σύστημα, αποτελεί μία ακολουθία από άμεσα υλοποιήσιμα πακέτα 

εφαρμογών που καλύπτουν πλήθος λειτουργιών μιας επιχείρησης και διαθέτουν την 

απαραίτητη δυναμική για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και τις μεταβολές 

που συμβαίνουν σε αυτή. Παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφοριακές λύσεις για την 

καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση και προγραμματισμό των πόρων, δίνοντας 

παράλληλα τη δυνατότητα στην επιχείρηση να λειτουργήσει συντονισμένα σαν ενιαίο 

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

Στα E.R.P συστήματα, ή πιο ορθά «Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης 

Επιχειρηματικών Πόρων», τα διάφορα λειτουργικά τμήματα του Πληροφοριακού 

Συστήματος της επιχείρησης είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με μια οντότητα όπου: 

 Υπάρχει τεχνολογική ολοκλήρωση, ολοκλήρωση των δεδομένων και της 

«λογικής», καθώς επίσης και ολοκλήρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

 Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των λειτουργικών τμημάτων γίνεται στα 

πλαίσια μιας ολικής θεώρησης των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης. 

Στόχος ενός συστήματος E.R.P είναι η ολοκλήρωση των επιμέρους διαδικασιών μέσα 

στην επιχείρηση στις οποίες εμπλέκονται τα διάφορα τμήματα (λογιστήριο, 

παραγωγή, πωλήσεις, κλπ.), έτσι ώστε να μπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις κύριες 
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επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Η "ολοκλήρωση" αποτελεί και τη λέξη-κλειδί, 

αφού η εγκατάσταση ενός συστήματος E.R.P δημιουργεί καλύτερες δομές στην 

επιχείρηση, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εργαστούν 

αποτελεσματικότερα και πιο παραγωγικά. 

 

Η λειτουργία της επιχείρησης στηρίζεται στην χρήση μέσων κάθε είδους: 

πνευματικών, φυσικών, οικονομικών που αφορούν την παραγωγή, την εισαγωγή, την 

εξαγωγή και διακίνηση αγαθών με σκοπό το κέρδος και την εξυπηρέτηση του 

κοινωνικού συνόλου. Ως βασικός στόχος κάθε επιχείρησης ορίζεται ή βιωσιμότητα 

και ανάπτυξη της. 

Σύμφωνα με τον Taylor, o οποίος πρώτος διέκρινε την έννοια της λειτουργίας 

υπηρεσίας (function) μέσα στην επιχείρηση, η λειτουργία μπορεί να αποδοθεί «ως 

ένα σύνολο ανθρώπων και μέσων που πραγματοποιούν μια σειρά πολύπλοκων 

εργασιών οι οποίες έχουν το ίδιο αντικείμενο, συντρέχουν στον ίδιο περιεχόμενο 

στόχο του οποίου η πραγματοποίηση είναι αναγκαία για την ζωή της επιχείρησης». 

Μέσα από αυτή την οπτική γωνία και λαμβάνοντας υπόψη πως όλες οι λειτουργίες 

της σύγχρονης επιχείρησης εκτελούνται και ολοκληρώνονται μέσω οποιουδήποτε 

E.R.P συστήματος μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής διαδικασίες: 

 Λογιστική 

 Προμήθειες\Εφοδιασμός 

 Διαχείριση Αποθήκης\Αποθεμάτων 

 Παραγωγή 

 Κοστολόγηση 

 Πωλήσεις 

 Τιμολόγηση 
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2.4.1 Λειτουργία Λογιστικής 

 

Μέσα από την λειτουργία της Λογιστικής παρέχονται στοιχεία για την κάλυψη 

πληροφοριακών αναγκών οικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσης και παροχή 

πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων οικονομικών μονάδων (φορολογικές 

αρχές, διοικήσεις επιχειρήσεων, προμηθευτές\πιστωτές, εργαζόμενοι, ανταγωνιστές, 

πελάτες, καταναλωτές κτλ) καθώς και την υποβοήθηση της διοίκηση για την 

διευκόλυνση στην λήψη αποφάσεων. 

Η λογιστική σε ένα E.R.P περιλαμβάνει τα τμήματα της Γενικής 

(Χρηματοοικονομικής) και Αναλυτικής (Διοικητικής). 

H Γενική Λογιστική είναι η βάση όλου του διοικητικού-οικονομικού συστήματος της 

κάθε επιχείρησης και αποτελεί το εργαλείο διοίκησης και χρηματοοικονομικής 

πολιτικής. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε όλες οι 

εφαρμογές να επικοινωνούν και να την ενημερώνουν άμεσα και αυτοματοποιημένα 

έτσι ώστε η αντλούμενη πληροφόρηση να είναι έγκαιρη και έγκυρη. Η γρήγορη λήψη 

πληροφόρησης από τελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του συστήματος και 

της επιχείρησης. 

Η Αναλυτική Λογιστική είναι προέκταση του κυκλώματος της Γενικής Λογιστικής 

και θα πρέπει να διασφαλίζεται ο εύκολος τρόπος σύνδεσης των κυκλωμάτων 

Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής καθώς αποτελεί το βασικό πληροφοριακό εργαλείο 

κοστολόγησης. Με την Αναλυτική Λογιστική επιτυγχάνεται προσδιορισμός και 

καταμερισμός του κόστους σε κάθε μορφής παραγωγική διαδικασία και παροχή 

διοικητικής πληροφόρησης σχετικά με το κόστος των προσφερόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

Η σημαντικότητα της λειτουργίας της λογιστικής μέσα σε E.R.P σύστημα, είναι η 

κρίσιμη συμμετοχή της στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων που σχετίζονται με όλες 

τις εκφάνσεις τις επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως το είδος, την έκταση και 

επέκταση δραστηριοτήτων, το ύψος και την διάρθρωση της κεφαλαιακής δομής, την 

μερισματική πολιτική και τις επενδύσεις. (Βεργίνης Δ. et. al., 2000) 
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2.4.2 Λειτουργία Προμηθειών \ Εφοδιασμού 

 

Η λειτουργία αυτή συνίσταται στην αναζήτηση προμηθευτών και προσφορών για την 

αγορά προϊόντων, εμπορευμάτων, παγίων, υπηρεσιών ή πρώτων και βοηθητικών 

υλών, στην επιλογή της προσφοράς και στην αποστολή της παραγγελίας.  

Η πράξη αγοράς\εφοδιασμού αποτελεί ένα πραγματικό πρόβλημα επιλογής. Τα 

κριτήρια που καθορίζουν την αγορά αυτή είναι, η ποιότητα των προϊόντων, οι χρόνοι 

παράδοσης, οι τιμές που προσφέρουν, οι συνθήκες\τρόπος πληρωμής που επιβάλλουν 

ή δέχονται οι προμηθευτές (μετρητοίς, πίστωση 30, 60 ή 90 ημερών, στο τέλος κάθε 

μήνα κτλ) (Θανασούλα Όλγα, Μανωλάκη Χρυσώ, 2005). 

Η απόφαση για μια αγορά η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις παραπάνω μεταβλητές 

είναι σύνθετη , πολύπλοκη και αρκετές φορές δύσκολη ενώ οι υπεύθυνοι για την 

λήψη της απόφασης θα πρέπει να συνδυάζουν προσόντα τεχνικά, εμπορικά και 

ανθρωπίνων σχέσεων για να εκτελούν τις πλέον συμφέρουσες αγορές. Σε μια συνήθη 

απόφαση αγοράς θα πρέπει να καθορίζονται με ακρίβεια τα παρακάτω: 

 Ο προμηθευτής από τον οποίο θα εκτελεστεί η κίνηση. 

 Καθορισμός της παραγγελίας (είδη, ποσότητα, μονάδες μέτρησης, αξία) 

 Χρόνος παράδοσης 

 Τρόπος πληρωμής 

 Ημερομηνία εκτέλεσης παραγγελίας 

Εκτός από την απόφαση της αγοράς μέσα από το κύκλωμα των προμηθειών 

εκτελούνται εξίσου σημαντικές ενέργειες οι οποίες παρακολουθούνται μέσα από 

ξεχωριστές διαδικασίες ενός E.R.P συστήματος. Πιο συγκεκριμένα: 

 Έλεγχος των αγαθών που παραλαμβάνονται σύμφωνα με την παραγγελία που 

τοποθετήθηκε 

 Έλεγχος σφαλμάτων, καταλληλότητας, σωστής λειτουργίας κλπ των υπό 

παραλαβή αγαθών  

 Αποδοχή και παραλαβή της παραγγελίας 

 Συμφωνία\Σύμπτωση Τιμολόγησης με Παραγγελία που τοποθετήθηκε 
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2.4.3 Διαχείριση Αποθήκης\Αποθεμάτων 

 

Τα αποθέματα κάθε επιχείρησης αποτελούν των ρυθμιστικό παράγοντα μεταξύ της 

λειτουργίας προμηθειών, την οποία η επιχείρηση μπορεί να κατευθύνει και της ροής 

των πωλήσεων που παρόλο του ότι μπορούν να έχουν μια φαινομενική σταθερότητα 

ωστόσο παρατηρούνται πολύ συχνά μεγάλες διακυμάνσεις λόγω αστάθμητων 

παραγόντων. Το απόθεμα μιας επιχείρησης μπορεί να αποτελείται από εμπορεύματα, 

πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας και διάφορα εργαλεία και αποτελεί 

μια πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών η οποία θα πρέπει και να αποσβένει όλες τις 

διακυμάνσεις που ενδέχεται να συμβούν στην ροή της επιχείρησης και αποτελεί 

αναπόσπαστη και συνδεδεμένη διαδικασία της λειτουργίας Προμήθειας\Εφοδιασμού. 

Η λειτουργία Προμήθειας\Εφοδιασμού καταλήγει στην εισροή ενός είδους στην 

«Αποθήκη». Στην συνέχεια θα πρέπει να επιλεχθεί ο κατάλληλος φυσικός χώρος 

αποθήκευσης ο οποίος θα πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια όπως όγκος, 

ασφάλεια, ειδικές συνθήκες κ.α. Από την στιγμή αυτή ουσιαστικά ξεκινάει η 

παρακολούθηση του αποθέματος καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής του στην 

Αποθήκη.  

Στα στοιχεία που παρακολουθούνται μέσω του E.R.P θα πρέπει να είναι η 

διακύμανση της ποσότητας καθώς και ο προσδιορισμός της αξίας του αποθέματος 

σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές μεθόδους αποτίμησης αποθεμάτων 

(F.I.F.O, L.I.F.O, Μέσος Σταθμικός Μέσος), το Μέσο Απόθεμα καθώς και η 

περίοδος ανανέωσης των αποθεμάτων. Εφόσον η διαχείριση των αποθεμάτων 

πραγματοποιείται απρόσκοπτα και ορθά μέσω E.R.P χωρίς να γίνονται παραλείψεις, 

παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης για το ύψος του αποθέματος 

οποιουδήποτε είδους ανά πάσα στιγμή, παρακάμπτοντας την φυσική απογραφή ενώ 

από την λειτουργία αυτή παρουσιάζονται ανάγκες επανατροφοδοσίας της αποθήκης 

και ενεργοποίησης της λειτουργίας Προμήθειας\Εφοδιασμού. (http://portal.e-

innovation.org/tecnique overview) 
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2.4.4 Παραγωγή 

 

Η λειτουργία και παρακολούθηση της Παραγωγής αποτελεί την πιο σύνθετη, 

πολύπλοκη και ευαίσθητη διαδικασία σε όλες τις επιχειρήσεις. Η Παραγωγή 

συνδέεται με όλα τα υπόλοιπα κυκλώματα του E.R.P, επηρεάζει και επηρεάζεται σε 

τέτοια βαθμό ώστε να καθορίζει σε μεγάλο ποσοστό την επιτυχία των στόχων που 

θέτονται από την διοίκηση. 

O ρόλος της Παραγωγής μέσα στην επιχείρηση είναι η κατασκευή αγαθών ή η 

παροχή εμπορικών υπηρεσιών τα οποία ζητούνται από τους πελάτες. Η δομή της 

παραγωγής μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης και 

καταμερισμού αρμοδιοτήτων είτε ομογενή τμήματα είτε οργάνωση κατά προϊόν.  

Η λειτουργία της Παραγωγής είναι επιφορτισμένη με την τεχνική και διοικητική 

προετοιμασία της εργασίας καθώς και με την ευθύνη εκτέλεσης, ελέγχου και 

κατάρτισης της μισθοδοσίας του τμήματος παραγωγής. Ειδικότερα: 

 Η προετοιμασία της εργασίας έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους 

εξοπλισμού σε συνδυασμό με την αποκόμιση της μέγιστης απόδοσης των 

εγκαταστάσεων καθώς και την κατανομή της εργασίας. Επίσης σε αυτή την 

διαδικασία περιλαμβάνεται ο καταμερισμός εργασίας και η τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης. 

 Η διοικητική προετοιμασία της εργασίας αναφέρεται στον προγραμματισμό 

και σχεδίαση της εξέλιξης της διαδικασίας παραγωγής έτσι ώστε να 

βελτιστοποιηθεί η χρήση των μέσων και πόρων παραγωγής, να τηρηθεί η 

απαραίτητη δέσμευση πρώτων υλών και να προβλεφθεί πιθανή έλλειψη 

αποθέματος με την τοποθέτηση νέων παραγγελιών. 

 Ο έλεγχος συνιστάται στον καθορισμό πιθανόν αποκλίσεων σε ότι αφορά την 

απόδοση της παραγωγής, την πρόοδο των εργασιών και την ποιότητα των 

προϊόντων. 

 Η κατάρτιση της μισθοδοσίας των εργαζόμενων στην παραγωγή παρουσιάζει 

ορισμένες δραστηριότητες σε σχέση με τη μισθοδοσία των υπόλοιπων 

εργαζομένων. Ο μισθός των εργαζομένων αυτών βρίσκεται σε απόλυτη 

εξάρτηση με τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, το είδος των 

παραγόμενων προϊόντων κ.λ.π. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν και πολλές 

μέθοδοι καθορισμού της αμοιβής της  εργασίας που αποσκοπούν στην 



Ανάλυση και Σχεδίαση Εφαρμογής Auditing σε Συστήματα Εμπορικής Διαχείρισης 

17 
 

μεγιστοποίηση της απόδοσης και στην καλή χρήση εξοπλισμού και πρώτων 

υλών (π.χ πριμ απόδοσης, πριμ παρουσίας κ.λ.π) 

 

Πέρα από τις παραπάνω ενέργειες, η διαδικασία Παραγωγής περιλαμβάνει εξίσου 

σημαντικές και ακόμη πιο ουσιαστικές πράξεις. 

Μετά επιλογή των επιλογή και έγκριση των παραγγελιών που θα εκτελεσθούν, το 

οποίο αποτελεί αρμοδιότητα της διοίκησης, δημιουργείται μέσω του συστήματος μια 

εντολή παραγωγής. Στην εντολή αυτή καθορίζονται τα προϊόντα τα οποία θα 

παραχθούν, η ποσότητα, η σύνθεση τους και  ο χρόνος παράδοσης τους. 

Πάντοτε πριν την έκδοση οποιασδήποτε εντολής παραγωγής θα πρέπει να ελέγχεται η 

διαθεσιμότητα των υλικών, του ανθρώπινου δυναμικού και του πάγιου εξοπλισμού το 

οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Επίσης δεν θα πρέπει να παραλείπετε ο 

υπολογισμός του κόστους καθ’ όλη την διάρκεια της Παραγωγής. 

Μετά την παραλαβή της εντολής παραγωγής, αυτόματα θα πρέπει να διακομιστεί 

στην Αποθήκη ανάλογο δελτίο διακίνησης πρώτων και βοηθητικών υλών, ώστε να 

ξεκινήσει η παραγωγή των προϊόντων. 

Τέλος, κατά την ολοκλήρωση της παραγωγής του προϊόντος ή προϊόντων, η οποία 

μπορεί να είναι είτε τμηματική είτε συνολική, θα πρέπει απαραίτητα να 

πραγματοποιηθεί καταγραφή των αναλώσεων, του χρόνου εκτέλεσης και 

απασχόλησης εργαζομένων και εξοπλισμού, η ακριβής ποσότητα που παράχθηκε 

κ.λ.π, δεδομένα τα οποία και θα ληφθούν υπόψη στην λειτουργία Κοστολόγησης η 

οποία και ακολουθεί. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής ακολουθείται παρόμοια 

διαδικασία ως προς την διακίνηση των ετοίμων προϊόντων με αυτή της λειτουργίας 

της Προμήθειας\Εφοδιασμού. (Θανασούλα Όλγα, Μανωλάκη Χρυσώ, 2005) 

 

2.4.5 Κοστολόγηση 

 

Κατά την λειτουργία της Κοστολόγησης σε οποιοδήποτε E.R.P σύστημα εκτελείται 

ένα σύνολο συστηματικών διεργασιών και ενεργειών με τις οποίες η επιχείρηση 

αποβλέπει να συγκεντρωθούν, να καταταχθούν, να καταγραφούν και τέλος να 

επιμεριστούν κατάλληλα όλα τα συστατικά στοιχεία του κόστους παραγωγής ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Οι πληροφορίες που αντλούνται από την λειτουργία 

Κοστολόγησης χρησιμοποιούνται κυρίως από την διεύθυνση της επιχείρησης και 

ειδικότερα από την διεύθυνση του ομώνυμου τμήματος της επιχείρησης. 
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Το σύστημα Κοστολόγησης στην διαχείριση επιχειρησιακών πόρων αποτελεί ένα 

εκτεταμένο και λεπτομερειακό σύστημα συλλογής κοστολογικών πληροφοριών το 

οποίο προσαρμόζεται και διαμορφώνεται ανάλογα με την  τον κλάδο,  τον τομέα 

δραστηριότητας, τον κύκλο, την οργάνωση και τις μεθόδους παραγωγής, το είδος και 

την φύση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η Κοστολογική πληροφόρηση δεν βοηθά μόνο στην εύρεση του κόστους των 

παραγόμενων μονάδων αλλά μπορεί και επισημαίνει τυχόν απώλειες κατά την 

διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας ενώ υποβοηθά και την λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων όπως η αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού με νέο ή η εκμετάλλευση και 

ανακύκλωση υποπροϊόντων και ελαττωματικών προϊόντων. Επίσης η Κοστολόγηση 

αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο στον έλεγχο και προγραμματισμό παραγωγής και 

στον εντοπισμό αποκλίσεων. (Βαρβάκης Κ., 2001) 

2.4.6 Πωλήσεις 

 

Η λειτουργία που κρίνει την επιβίωση και βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης είναι 

αυτή των Πωλήσεων. Στο κύκλωμα των πωλήσεων εμπλέκονται άμεσα και άλλα 

τμήματα της επιχείρησης όπως το τμήμα marketing το οποίο και αναλαμβάνει την 

μελέτη της αγοράς-στόχου, την διαφημιστική καμπάνια, τις δημόσιες σχέσεις και την 

προώθηση των πωλήσεων. 

Αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας Πωλήσεων αποτελεί και η Τιμολογιακή 

Πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση. H τιμή πώλησης κάθε είδους είναι 

αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός ποσοστού κέρδους επί της τιμής κόστους και λόγω 

αυτής της σχέσης η λειτουργία των Πωλήσεων συνδέεται άμεσα με το τμήμα 

Κοστολόγησης. Πολλές φόρες όμως παρατηρείται για το ίδιο τιμολογούμενο είδος να 

υπάρχουν διαφορετικές τιμές πώλησης γεγονός το οποίο ερμηνεύεται είτε με την 

διαμόρφωση διαφορετικής πολιτικής ανά κατηγορία πελάτη είτε με συμφωνία για 

παροχή εκπτώσεων λόγω μεγάλης ποσότητας παραγγελίας λόγω ταχύτητας 

εξόφλησης. Ο χρόνος εξόφλησης (πίστωσης) συνήθως κυμαίνεται από 30-90 ημέρες 

ή μπορεί να προβλέπεται από την εμπορική συμφωνία που έχει καταρτισθεί μεταξύ 

της επιχείρησης και του πελάτη. 

Η διαδικασία της Πώλησης σε ένα E.R.P έχει τα παρακάτω στάδια (εξαίρεση 

αποτελούν οι επιχειρήσεις λιανικής όπου η πώληση πραγματοποιείται στιγμιαία): 
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 Στάδιο Προσφοράς. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η σύνταξη ενός δελτίο 

στο οποίο καταγράφονται τα είδη, η περιγραφή τους, η ποσότητα, η τιμή, ο 

χρόνος παράδοσης, ο τρόπος μεταφοράς, ο τόπος παράδοσης και ο τρόπος και 

οι όροι πληρωμής. Αποτελεί ουσιαστικά μια δέσμευση της εταιρείας απέναντι 

στον πελάτη ή υποψήφιο πελάτη της για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων 

ενεργειών από μέρους της έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει στον τόπο 

και χρόνο που αναφέρεται τα αναγραφόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Στάδιο Παραγγελίας. Μετά το στάδιο της προσφοράς και εφόσον ο πελάτης 

αποδεχτεί (γραπτώς ή προφορικά) την προσφορά που του έχει αποσταλεί 

ακολουθεί ο μετασχηματισμός της προσφοράς σε παραγγελία. Αρχικά 

πραγματοποιείται πιστωτικός έλεγχος για τον πελάτη, δηλαδή ελέγχεται αν ο 

πελάτης έχει υπερβεί το ανώτατο πιστωτικό όριο του ή αν ο τρόπος και όροι 

πληρωμής είναι σύμφωνοι με αυτούς που έχουν οριστεί για το συγκεκριμένο 

πελάτη καθώς και αν υπάρχουν και άλλες «ανοιχτές» παραγγελίες. Εφόσον 

πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η παραγγελίες μεταβιβάζεται 

στην αποθήκη εφόσον πρόκειται για έτοιμα προϊόντα και εμπορεύματα ή στο 

τμήμα παραγωγής εφόσον πρόκειται για είδη τα οποία θα πρέπει να 

παραχθούν. 

 Στάδιο Αποστολής. Η διαδικασία εκτός από την τυπική αποστολή ή παραλαβή 

των προϊόντων ή εμπορευμάτων από την αποθήκη, περιλαμβάνει και τον 

έλεγχο της ποιότητας, της αρτιότητας, τη συσκευασία και τη φόρτωση της 

παραγγελίας. Μετά την αποστολή της παραγγελίας, θα πρέπει να 

ενημερώνεται το τμήμα Διαχείρισης Αποθεμάτων για τις εκροές που 

πραγματοποιήθηκαν έτσι ώστε το Απόθεμα που βρίσκεται στην αποθήκη να 

αντιστοιχεί και στο πραγματικό 

Επίσης στο τμήμα Πωλήσεων συμπεριλαμβάνεται και η Διαχείρισης Απαιτήσεων 

η οποία ουσιαστικά αποτελεί προέκταση της διαδικασίας Πωλήσεων και 

Προμηθειών. Η Διαχείριση Απαιτήσεων εκτός από την παρακολούθηση 

υπολοίπων και μεταβίβαση εντολών είσπραξης και πληρωμών προς το 

οικονομικό τμήμα, έχει την ευθύνη εκπόνησης στατιστικών κατά πελάτη και 

προμηθευτή , πωλητή, προϊόν, τμήμα, δραστηριότητα,  γεωγραφικό τμήμα 

πωλήσεων , χρονική περίοδο και την ενηλικίωση υπολοίπων. (Θανασούλα Όλγα, 

Μανωλάκη Χρυσώ, 2005) 
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2.4.7 Τιμολόγηση 

 

Η Τιμολόγηση σε ένα E.R.P πιστεύεται ότι αποτελεί μια διαδικασία ρουτίνας η οποία 

συνήθως εκτελείται αυτόματα με μαζικές διαδικασίες από τους χρήστες και εκ 

πρώτης όψεως συνθέτει μια απλή διαδικασία ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί το 

ακριβώς αντίθετο. 

Η Τιμολόγηση αποτελεί νευραλγικό σημείο σε κάθε E.R.P καθώς από την έκδοση 

ενός παραστατικού αξίας (συνήθως Τιμολογίου) γεννιούνται τόσο οι απαιτήσεις της 

επιχείρησης απέναντι στους πελάτες της όσο και οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο για 

την καταβολή φόρων και λοιπών παρακρατήσεων που πραγματοποιούνται κατά την 

έκδοση ενός παραστατικού (π.χ Φ.Π.Α). Επίσης ένα ακόμη γεγονός που εμπλέκει 

ακόμη περισσότερο είναι το γεγονός της αποστολής αγαθών (με συνοδευτικά 

παραστατικά μεταφοράς  όπως το Δελτίο Αποστολής) πριν αυτά τιμολογηθούν με 

αποτέλεσμα η Τιμολόγηση να εκτελείται σε μεταγενέστερο χρόνο ενώ η πραγματική 

της σπουδαιότητα γίνεται εμφανέστερη στην περίπτωση ύπαρξης πολλών σημείων 

πώλησης οι οποίες αναφέρονται στο ίδιο αρχείο ειδών ή αποθήκης. (Βεργίνης Δ.et. 

al., 2000)  
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ Ε.R.P ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

3.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφαλαίο αυτό πραγματοποιείται ανασκόπηση των ερευνών γύρω από το θέμα 

του εσωτερικού ελέγχου και των πληροφοριακών συστημάτων ενώ τέλος 

παρατίθενται και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα Ε.R.P ως προς τις 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.  

 

3.2 Επισκόπηση Ερευνών σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο και τα 

Πληροφοριακά Συστήματα – Ε.R.P 
 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μια περιληπτική παρουσίαση 

ερευνών που σχετίζονται  με τον εσωτερικό έλεγχο και τα πληροφοριακά συστήματα. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρεται ο ερευνητής, το θέμα με το οποίο 

πραγματεύεται και τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν σε 

κάθε έρευνα. 

Το 1998 οι Rezaee και Reinstein μελέτησαν την επίδραση της πληροφοριακής 

τεχνολογίας στις ελεγκτικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, η μελέτη τους 

επικεντρώθηκε στα βασικά σημεία του SAS 80, που προσφέρουν καθοδήγηση στους 

ελεγκτές για την συγκέντρωση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ώστε να ελέγξουν 

πληροφοριακά συστήματα. Οι Razaee και Reinstein υποστήριξαν πως η 

πληροφοριακή τεχνολογία συνέβαλαν στην απλοποίηση της εισαγωγής πληροφοριών 

για τις συναλλαγές και των γενικότερων διαδικασιών και επιπλέον κατέστησε 

περισσότερο κριτική την αξιολόγηση των σχετικών ελέγχων και αποτελεσμάτων. Η 

συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για τη λήψη μιας τεκμηριωμένης 

απόφασης προϋποθέτει να δοθούν απαντήσεις  σε κάποια ζητήματα, όπως που θα 

πρέπει να αναζητηθούν τα στοιχεία αυτά, ποιες ελεγκτικές διαδικασίες θα ληφθούν 

υπόψη και πως θα αξιολογηθούν οι διαδικασίες αυτές. 
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Μέσω της έκθεσης που δημοσίευσε το 2000 το Public Oversight Board εκφράστηκαν 

ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα των ελεγκτών να αξιολογούν ορθά τους 

κινδύνους που προκύπτουν από την ραγδαία εξέλιξη των πληροφοριακών 

συστημάτων. Το ΡΟΒ παρότρυνε τους ελεγκτές να διευρύνουν τις γνώσεις τους 

σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα κάτι το οποίο θα διευκόλυνε τους ίδιους 

στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων ελεγκτικών προσεγγίσεων. Επιπλέον το ΡΟΒ 

αναγνώρισε την ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού ειδικευμένων 

τεχνικών πληροφορικής για την υποστήριξη του ελέγχου και τέλος επιβεβαίωσε ότι 

ολοένα και περισσότερο οι ελεγκτές θα διαπιστώνουν πως είναι απαραίτητο να 

κατανοήσουν πλήρως τους κινδύνους που συνοδεύονται με τα νέα και προηγμένα 

πληροφοριακά συστήματα καθώς και τους ελέγχους που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. 

Οι Hermanson et al., το 2000 διεξήγαγαν έρευνα για να εξετάσουν τις 

δραστηριότητες των εσωτερικών ελεγκτών που σχετίζονταν με την πληροφοριακή 

τεχνολογία σε επιχειρήσεις των Η.Π.Α. Από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν 

από περισσότερους από 100 διευθυντές εσωτερικού ελέγχου, προέκυψε ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές επικεντρώνονται κυρίως στους «παραδοσιακούς» κινδύνους και 

καθιερωμένους ελέγχους, όπως αυτούς που αφορούν την διαφύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων της πληροφοριακής τεχνολογίας, την ακεραιότητα των 

δεδομένων, την ασφάλεια, ενώ ελάχιστη προσοχή δίνουν σε άλλους κινδύνους όπως 

για παράδειγμα σε αυτούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη και προμήθεια 

συστημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ακόμα, πως η διενέργεια αξιολόγησης της 

πληροφοριακής τεχνολογίας από τους εσωτερικούς ελεγκτές σχετίζεται και 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως τη φύση του στόχου ελέγχου, την 

επικράτηση ειδικών ελεγκτικών πληροφοριακών συστημάτων και υπολογιστών στο 

προσωπικό εσωτερικού ελέγχου καθώς και την ύπαρξη νέων πληροφοριακών 

συστημάτων. 

Οι Rishel και Ivancevich, το 2003 υποστήριξαν πως οι μέχρι τώρα βασικές 

υπευθυνότητες των εσωτερικών ελεγκτών περιοριζόταν σε θέματα διαχείρισης 

κινδύνων και ελέγχου κυρίως κατά την προ-υλοποίηση και κατά τις φάσης 

παρακολούθησης των έργων πληροφοριακής τεχνολογίας. Μέσω της μελέτης τους, οι 

Rishel και Ivancevich υποστήριξαν πως οι εσωτερική ελεγκτές θα πρέπει να δώσουν 
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προσοχή στην διαμόρφωση των συστημάτων και στις υλοποιήσεις της 

πληροφοριακής τεχνολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των 

ελέγχων. Επιπρόσθετα, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να επικοινωνούν με το 

τμήμα πληροφορικής για να διαβεβαιώσουν πως τα νέα συστήματα και οι μετατροπές 

στα υφιστάμενα είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, καθώς η ορθή τεκμηρίωση είναι 

απαραίτητη στον εσωτερικό έλεγχο ως προς την αξιολόγηση των ελέγχων και 

κινδύνων. 

Το 2004, οι Hunton et al. διεξήγαγαν έρευνα ώστε να εξετάσουν, να κατανοήσουν και 

να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο οι εσωτερικοί ελεγκτές και οι ελεγκτές 

πληροφοριακών συστημάτων ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τους κινδύνους ελέγχου 

που σχετίζονται με τα συστήματα ERP. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές ενδιαφέρονται σαφώς λιγότερο για τους ERP κινδύνους σε σχέση με τους 

ελεγκτές πληροφοριακών συστημάτων, ενώ και οι δεύτεροι αμφισβητούν την 

ικανότητα των εσωτερικών ελεγκτών να αναγνωρίσουν κινδύνους που ενέχουν τα 

συστήματα ERP, κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

ποιότητα του ελέγχου. 

Ο Anu-Musa το 2066 εξέτασε τις απειλές των λογιστικών πληροφοριακών 

συστημάτων στις Σαουδικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σχεδόν οι 

μισές από τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα υπέστησαν οικονομικές 

απώλειες εξαιτίας των εσωτερικών και εξωτερικών παραβιάσεων ασφαλείας. 

Επιπλέον, μέσα από την έρευνα αναδείχθηκαν οι πιο σημαντικές απειλές για την 

ασφάλεια των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στις Σαουδικές επιχειρήσεις 

και αυτές είναι η τυχαία ή σκόπιμη εισαγωγή λανθασμένων ή μη έγκυρων δεδομένων, 

η ακούσια καταστροφή\διαγραφή  δεδομένων από τους υπαλλήλους, η γνωστοποίηση 

των κωδικών πρόσβασης των εργαζομένων, η εισαγωγή ιών, η καταστροφή των 

εξαγόμενων δεδομένων, η παράνομη\μη εξουσιοδοτημένη προβολή των εγγραφών 

καθώς και οι εκτυπώσεις και διανομή πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η 

μελέτη παρουσιάζει μερικές προτάσεις προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι 

ασφαλείας, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων πληροφοριακής 

τεχνολογίας και τελικά την καλύτερη προστασία των συστημάτων. 

Οι Bierstaker et al. το 2006 πραγματοποίησαν μια έρευνα για να αξιολογηθεί ο 

βαθμός στον οποίο χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανίχνευσης και πρόληψης απάτης. Για 
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το λόγο αυτό ερωτήθηκαν 86 λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές και πιστοποιημένοι 

εξεταστές κατά της απάτης από τους οποίους ζητήθηκε και η άποψη σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των μεθόδων αυτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

αντιπυρικές ζώνες (firewalls),  η προστασία από ιούς καθώς και η προστασία των 

κωδικών πρόσβασης, η επισκόπηση και βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου αποτελούν τους πιο συνηθισμένους τρόπους και μέτρα καταπολέμησης της 

απάτης. 

Τέλος, η έρευνα που πραγματοποίησε ο Abu-Mesa το 2008 είχε ως στόχο να εξετάσει 

αφενός την επίδραση της αναδυόμενης πληροφοριακής τεχνολογίας στις 

δραστηριότητες των εσωτερικών ελεγκτών και αφετέρου κατά πόσο οι αξιολογήσεις 

της πληροφοριακής τεχνολογίας  που πραγματοποιούνται στις Σαουδικές επιχειρήσεις 

ποικίλλουν, με βάση τους στόχους αξιολόγησης και τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι θα πρέπει οι εσωτερικοί ελεγκτές να 

ενισχύουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα 

για τον σχεδιασμό, τη διοίκηση, την εποπτεία και την επανεξέταση των εργασιών που 

εκτελούνται. Επιπλέον, τα αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά της μελέτης των 

Hermanson et al. στο ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως 

στους «παραδοσιακούς» κινδύνους και ελέγχους, όπως η ακεραιότητα των 

δεδομένων, η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, η διαφύλαξη 

των περιουσιακών στοιχείων και των επεξεργαστικών εφαρμογών. Λιγότερη προσοχή 

διαπιστώθηκε πως δίδεται στις δραστηριότητες ανάπτυξης και προμήθειας των 

συστημάτων. Η πραγματοποίηση των αξιολογήσεων πληροφοριακής τεχνολογίας από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές συνδέεται με πολλούς παράγοντες, όπως οι στόχοι του 

ελέγχου, το είδος της επιχείρησης, ο αριθμός των ελεγκτών πληροφοριακών 

συστημάτων στο προσωπικό του εσωτερικού ελέγχου καθώς και η ύπαρξη νέων 

πληροφοριακών συστημάτων. 
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3.3 Βασικές Αρχές και Περιεχόμενο Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου 

σε Ε.R.P Συστήματα 
 

Η αναφορά σε μια σειρά βασικών αρχών που ακολουθεί ορίζει τους κανόνες που θα 

πρέπει να διέπουν ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου το οποίο έχει ενσωματωθεί σε 

οποιοδήποτε E.R.P και έχει ως σκοπό να ορίσει το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

πρέπει να αναπτυχθούν οι διαδικασίες και να δομηθούν οι λειτουργίες για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει ο 

κάθε οργανισμός. Αναλυτικά οι βασικές αρχές είναι (Παπαστάθης, 2003):  

 Αποκέντρωση της διοίκησης  

Λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό της οργάνωσης και της σχετικής στελέχωσης, η 

διοίκηση, καθώς και κάθε τμήμα της επιχείρησης θα πρέπει ανάλογα να μεριμνούν 

ώστε:  

o Να λαμβάνονται μέτρα για την εκχώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων 

αρμοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.  

o Το κάθε τμήμα στην περιοχή του να ασκεί όσο το δυνατόν περισσότερες 

εξουσίες και να έχει και περισσότερες ευθύνες. Να είναι απολύτως υπεύθυνο 

για το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τόσο σε επίπεδο τμήματος όσο και σε 

επίπεδο ατόμων.  

o Να γίνεται αξιολόγηση των ενεργειών και μέτρηση του αποτελέσματος τόσο 

των διοικητικών οργάνων όσο και των αρμοδίων τμημάτων και αναλόγως να 

λαμβάνονται μέτρα.  

 

 Διαχωρισμό καθηκόντων και ευθυνών  

Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών, σε όλα τα επίπεδα της 

πυραμίδας. Ειδικά σε θέματα που άπτονται της ζωτικότητας τη επιχείρησης, όπως τα 

περιουσιακά στοιχεία, τα διαθέσιμα, το χαρτοφυλάκιο, τα ζωτικά σημασίας τμήματα 

παραγωγής, τα καθήκοντα και οι ευθύνες πρέπει να είναι αυστηρά προσδιορισμένα. 

Επίσης, κανένα τμήμα, παραγωγική μονάδα και άτομο δεν πρέπει να έχει την 

αποκλειστική γνώση και εξουσία για οποιαδήποτε σημαντική λειτουργία η 

συναλλαγή. Οι σημαντικές αυτές εργασίες δεν επιτρέπεται να ολοκληρώνονται από 

έναν και μόνον υπάλληλο, αλλά η εργασία κάθε υπαλλήλου πρέπει να 
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συμπληρώνεται, οπωσδήποτε, από την εργασία τουλάχιστον ενός άλλου και να 

ελέγχεται από κάποιον τρίτο.  

 Παροχή εξουσιοδοτήσεων  

Για συναλλαγές και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων απαιτείται 

εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο. Οι δοσοληψίες αυτές προϋποθέτουν 

κατ’ ανάγκη ειδικές εξουσιοδοτήσεις, εν αντιθέσει με αυτές που ρυθμίζονται μέσω 

των καθιερωμένων λειτουργικών κανόνων και διαδικασιών, στα πλαίσια των οποίων 

η επιχείρηση κατ΄ ανάγκη πρέπει να κινείται.  

 Διασφάλιση των συναλλαγών.  

Κάθε συναλλαγή, γεγονός της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με τις υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες και τις κατευθύνσεις της 

διοίκησης έτσι ώστε:  

o Να καθορίζονται σαφώς οι ευθύνες για εγκρίσεις.  

o Να καθορίζονται σαφώς οι διαδικασίες για τον προληπτικό έλεγχο πριν από 

κάθε συναλλαγή.  

o Να υποβοηθείται η σωστή καταχώρηση και λογιστική απεικόνιση κάθε 

λογιστικού γεγονότος.  

o Να απεικονίζονται όλες οι συναλλαγές σε καλά σχεδιασμένα και οργανωμένα 

έντυπα, ώστε να δίνουν ανά πάσα στιγμή τη σωστή πληροφόρηση.  

o Να ελαχιστοποιείται σε κάθε συναλλακτική δραστηριότητα ή πιθανότητα 

λάθους  

o Να διευκολύνεται η διαδικασία ανάλυσης κάθε οικονομικού γεγονότος και η 

παροχή πληροφόρησης αυτού στη διοίκηση για λήψη αποφάσεων.  

Για να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του οργανισμού η κάθε συναλλαγή θα πρέπει 

να ακολουθεί τέσσερα στάδια, δηλαδή:  

o Της εξουσιοδότησης. Να εκχωρούνται εξουσιοδοτήσεις σε συγκεκριμένα 

άτομα που θα χειρίζονται τις συναλλαγές σε όλες τις φάσεις και μέχρι ποιο 

ποσό.  

o Της έγκρισης. Κάθε συναλλαγή πρέπει να εγκρίνεται, πριν την εκτέλεση της. 

Κάθε έγκριση συναλλαγής εκ των υστέρων εγκυμονεί κινδύνους για την 

επιχείρηση και τους εργαζομένους.  

o Της εκτέλεσης. Για κάθε εκτέλεση πρέπει να προηγείται η διαδικασία της 

έγκρισης.  
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o Της καταγραφής. Η άμεση καταγραφή της συναλλαγής, μετά την εκτέλεση, 

είναι μια δικλείδα ασφαλείας προς αποφυγή επανάληψης της ίδιας 

συναλλαγής και παροχή άμεσης εικόνας των συναλλαγών.  

 Επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας 

Η συστηματική επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας των στελεχών και 

εργαζομένων κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής δίνει τη δυνατότητα για άμεση 

διαρθρωτική παρέμβαση, όπου απαιτείται για την τήρηση και κατανόηση των 

διαδικασιών για την εξασφάλιση και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών 

και προϊόντων 

 Έγκαιρη και τακτική ενημέρωση  

Πληροφοριακό υλικό, στοιχεία εκθέσεων, πορίσματα μελετών συμπεράσματα 

συσκέψεων και συνεδρίων, που προέρχονται από το εξωτερικό και το 

ενδοεπιχειρισιακό περιβάλλον και που αποτελούν μέρος βελτίωσης και αξιολόγησης 

της απόδοσης των δραστηριοτήτων, πρέπει να ετοιμάζονται οργανωμένα και 

κατάλληλα και να διανέμονται έγκαιρα , τακτικά και προγραμματισμένα σε όλα τα 

επίπεδα διοίκησης, για ενημέρωση και λήψη διορθωτικών μέτρων.  

 Έκταση ελέγχων ανάλογα με τον κίνδυνο  

Ο σχεδιασμός του ελέγχου από τα ίδια τμήματα, καθώς και η έκταση αυτού πρέπει να 

ανταποκρίνεται στο μέγεθος, στη φύση των δραστηριοτήτων του φορέα, στην 

οργάνωση αυτού και ανάλογα με τον κίνδυνο που είναι εκτεθειμένο το κάθε τμήμα. 

Κατά συνέπεια το κόστος του ελέγχου δεν πρέπει να είναι υπέρμετρο. Ειδικά για το 

τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, κατά το σχεδιασμό των ελέγχων θα πρέπει να εκτιμάται 

αν είναι εφικτό, το κόστος κ η ωφέλεια που προκύπτει από κάθε έλεγχο.  

 

Ως προς το περιεχόμενο του συστήματος Auditing σε ένα E.R.P θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται ένα σύνολο συστημάτων και υποσυστημάτων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για να εφαρμοστούν  αποτελεσματικά οι κανόνες εσωτερικού ελέγχου 

που έχει θεσπιστεί ο οργανισμός.  

Ενδεικτικά ως προδιαγραφές τέτοιων συστημάτων θα μπορούσαν να αναφερθούν 

(Φίλιος Λ.Γ, 2004) :  

 Εγκεκριμένο οργανόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη, σε όλα τα επίπεδα της 

ιεραρχίας καθώς και τη διάκριση των λειτουργιών σε κύριες και 

δευτερεύουσες. Μέσα από ένα σύστημα «οργανόγραμμα» πρέπει να 
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διαγράφεται με σαφήνεια και να προσδιορίζεται η περιοχή ευθύνης ανά 

τομέα, τμήμα 

 Οργανωτικό πλαίσιο περιγραφής καθηκόντων και διαδικασιών ανά τμήμα και 

ανάπτυξη διαδικασιών που να καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες των 

ιεραρχικών επιπέδων 

 Πολιτική αγορών προμηθειών σε όλες τις κατηγορίες και επίπεδα. 

 Πολιτική πωλήσεων και τιμολόγηση σε εσωτερικό –εξωτερικού σε όλα τα 

επίπεδα των πελατών.  

 Διαδικασίες εισπράξεων και διαχείρισης αυτών. Επίσης, διαχείριση των ίδιων 

και ξένων κεφαλαίων.  

 Διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών, ομολόγων 

 Κανονισμό ολοκληρωμένου κύκλου παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων, 

υπηρεσιών και διαδικασίες διαχείρισης των αποθεμάτων 

 Σύστημα εξουσιοδότησης για εκχώρηση συγκεκριμένων εξουσιοδοτήσεων σε 

στελέχη για την εσωτερική λειτουργία, καθώς και το χειρισμό θεμάτων 

εκπροσώπησης της Εταιρείας, έναντι τρίτων 

 Διαδικασίες καθορισμού εξουσιοδοτήσεων ορίων εγκρίσεως δαπανών 

 Γενικούς κανόνες λειτουργίας του φορέα, αποκεντρωτικού συστήματος, με 

την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής πυραμίδας που 

να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία.  

 Αξιόπιστο μηχανογραφημένο σύστημα, σωστά οργανωμένο που να παρέχει 

την απαιτούμενη πληροφόρηση και να διασφαλίζει τα αρχεία.  

 Διαδικασίες για φορολογική ενημέρωση, φορολογικές υποχρεώσεις απόδοση 

φόρων και δικαιώματος φορολογικών απαλλαγών.  

 Διαχείριση μηχανολογικού εξοπλισμού και παγίων περιουσιακών στοιχείων.  

 Ασφάλεια (Security) προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων, όπου 

προσδιορίζονται με σαφήνεια τα μέσα και οι τρόποι προστασίας αυτών.  

 Λοιπές δραστηριότητες που έχει ο οργανισμός και επιχειρούν να 

εξασφαλίσουν την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και επιδιώξεων.  
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AUDITING ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 

4.1 Περιγραφή Συστήματος Auditing 
 

Η εφαρμογή εστιάζει στην εκχώρηση εξουσιοδοτήσεων, της έγκρισης κάθε ενέργειας 

πριν την εκτέλεση της, στην καταγραφή της ενέργειας καθώς και της έγκρισης που 

δόθηκε για την διεκπεραίωση της σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Η εφαρμογή θα 

εκτελείται με την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής ERP και θα λειτουργεί στο 

«παρασκήνιο», χωρίς να αντιλαμβάνεται δηλαδή ο χρήστης την λειτουργία της ενώ 

θα πρέπει να είναι εύχρηστο, φιλικό και ακριβές στην εξαγωγή αποτελεσμάτων που 

θα χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο σύστημα καταγραφής των ενεργειών που 

πραγματοποιούνται στο σύστημα, όπως επίσης και στον τρόπο με τον οποίο θα 

παραχωρούνται οι εγκρίσεις για την ολοκλήρωση ενεργειών καθώς και της 

καταγραφής των εξουσιοδοτήσεων. 

 

4.2 Καταγραφή Απαιτήσεων Εφαρμογής 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος και οι 

περιορισμοί κάτω από τους οποίους θα λειτουργεί. 

Προσδιορισμός 

Απαίτησης:  Πρόσβαση Χρηστών  

Περιγραφή Απαίτησης 

 Κατά την είσοδο του χρήστη θα καταχωρείται ο Κωδικός Πρόσβασης του 

χρήστη της εφαρμογής, ο οποίος και θα επαληθεύεται. 

 Ο διαχειριστής  μπορεί να ορίσει τις «περιοχές - λειτουργίες» του ERP στις 

οποίες θα έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης ξεχωριστά 

 Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει αν για την πρόσβαση στις παραπάνω 

λειτουργίες θα απαιτείται η παροχή εξουσιοδότησης από άλλον χρήστη 
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Προσδιορισμός 

Απαίτησης:  Δικαιώματα Εξουσιοδότησης 

Περιγραφή Απαίτησης 

 Ο διαχειριστής ορίζει τους χρήστες οι οποίοι θα μπορούν να εκχωρήσουν 

Εξουσιοδότηση Πρόσβασης σε άλλους χρήστες καθώς και τις «περιοχές - 

λειτουργίες» του συστήματος για τις οποίες θα μπορεί να εκχωρήσουν 

Εξουσιοδότηση Πρόσβασης 

 Εκτός από την παραπάνω δυνατότητα, θα υπάρχει και  δυνατότητα 

ορισμού  «Απεριόριστη Πρόσβαση». Με την ενεργοποίησης της, ο 

χρήστης θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις «περιοχές – 

λειτουργίες» του ERP. 

 Ο Διαχειριστής θα μπορεί να ορίσει και την διεύθυνση e-mail του χρήστη 

έτσι ώστε κάθε αίτημα Εξουσιοδότησης να λαμβάνεται ειδοποίηση και στα 

mail του χρήστη 

  

Προσδιορισμός 

Απαίτησης:  Διαχείριση Εξουσιοδότησης Πρόσβασης 

Περιγραφή Απαίτησης 

 Ο χρήστης που δεν έχει ελεύθερη πρόσβαση σε μια λειτουργία μπορεί να 

αποστείλει αίτημα για να αποκτήσει πρόσβαση στην λειτουργία που 

επιθυμεί.  

 Το αίτημα θα αποστέλλεται σε όλους τους χρήστες που έχουν ορισθεί ότι 

μπορούν να εκχωρήσουν Εξουσιοδότηση για την συγκεκριμένη περιοχή 

και για τον συγκεκριμένο χρήστη 

 Ο χρήστης που αποστέλλει αίτημα δεν θα μπορεί να εκτελέσει καμία άλλη 

ενέργεια, όσο διαρκεί η διαδικασία επεξεργασίας του αιτήματος. 

 

 Ο χρήστης που παρέχει εξουσιοδοτήσεις, θα μπορεί να λαμβάνει 

ταυτόχρονα περισσότερα από ένα αιτήματα Εκχώρησης Εξουσιοδότησης. 

 Ένα αίτημα Εξουσιοδότησης, όταν εγκριθεί θα απαλείφεται από την λίστα 

αναμονής Εξουσιοδοτήσεων των υπόλοιπων χρηστών 
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Προσδιορισμός 

Απαίτησης:  Καταγραφή  Λειτουργίας Εξουσιοδοτήσεων 

Περιγραφή Απαίτησης 

 Η κάθε αποστολή/παροχή/απόρριψη αιτήματος Εξουσιοδότησης θα 

καταγράφεται αυτόματα με την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών. 

 Η καταγραφή θα πραγματοποιείται στο παρασκήνιο και δεν θα γίνετε 

αντιληπτή από τον χρήστη η καταγραφή της ενέργειας του 

 Θα πρέπει να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες η απόρριψη του 

αιτήματος προέρχεται από επιλογή του χρήστη από αυτές που προέρχονται 

λόγω λήξης χρονικού ορίου. 

 Κανένας χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα επεξεργασίας/διαγραφής των 

δεδομένων καταγραφής 

 Δυνατότητα προβολής των δεδομένων καταγραφής θα έχουν  μόνο οι 

χρήστες που έχουν καταχωρημένο το αντίστοιχο δικαίωμα. 

 Στην παραπάνω διαδικασία θα καταγράφεται η είσοδος του κάθε χρήστη 

σε οποιαδήποτε περιοχή του συστήματος, ακόμη και όταν δεν απαιτείται 

εξουσιοδότηση από άλλον χρήστη 

 

Προσδιορισμός 

Απαίτησης:  Εκτέλεση Ενεργειών Χρηστών 

Περιγραφή Απαίτησης 

 Ο διαχειριστής  μπορεί να ορίσει τις Ενέργειες τις οποίες θα μπορεί να 

εκτελεί ο κάθε χρήστης σε κάθε «περιοχή – λειτουργία» 

 Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορεί να ορισθεί σε χρήστη η εκτέλεση 

Ενέργειας, είναι να έχει  πρόσβαση στην συγκεκριμένη «περιοχή – 

λειτουργία» 

 Οι Ενέργειες που εκτελούνται από τους χρήστες είναι «Εισαγωγή», 

«Μεταβολή», «Προβολή» και «Διαγραφή» 

 Εκτός από την παραπάνω δυνατότητα, θα υπάρχει και  δυνατότητα 

ορισμού  «Απεριόριστα Δικαιώματα». Με την ενεργοποίησης της, ο 

χρήστης θα έχει δυνατότητα εκτέλεσης όλων των Ενεργειών σε όλες τις 

«περιοχές – λειτουργίες» του ERP στις οποίες έχει πρόσβαση. 

 Ο διαχειριστής θα μπορεί να ορίσει αν για την εκτέλεση της ενέργειας θα 

απαιτείται η παροχή Έγκρισης από άλλον χρήστη 
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Προσδιορισμός 

Απαίτησης:  Δικαιώματα Έγκρισης Ενεργειών 

Περιγραφή Απαίτησης 

 Ο διαχειριστής ορίζει τους χρήστες οι οποίοι θα μπορούν να παρέχουν 

Έγκριση για την εκτέλεση ενεργειών άλλων χρηστών καθώς και τις 

ενέργειες της κάθε περιοχής του συστήματος για τις οποίες θα μπορούν να 

εγκρίνουν. 

 Στην  συνέχεια θα πρέπει υποχρεωτικά να οριστεί αν ο χρήστης θα παρέχει 

Εγκρίσεις σε συγκεκριμένους χρήστες και σε ποιους ή σε όλους που θα 

ζητούν Έγκριση για την ολοκλήρωση της ενέργειας στην συγκεκριμένη 

«περιοχή – λειτουργία». 

 Ο διαχειριστής θα πρέπει να ορίσει υποχρεωτικά και το χρονικό διάστημα  

από την λήψη του αιτήματος Έγκρισης, μετά την πάροδο του οποίου θα 

απορρίπτεται το αίτημα. 

 Ο Διαχειριστής θα μπορεί να ορίσει και την διεύθυνση e-mail του χρήστη 

έτσι ώστε κάθε αίτημα Έγκρισης να λαμβάνεται ειδοποίηση και στα mail 

του χρήστη 

  

Προσδιορισμός 

Απαίτησης:  Διαχείριση Εγκρίσεων Ενεργειών 

Περιγραφή Απαίτησης 

 Ο χρήστης που δεν έχει ελεύθερη εκτέλεση ενέργειας σε μια λειτουργία 

μπορεί να αποστείλει αίτημα για να εκτελέσει την λειτουργία που επιθυμεί.  

 Το αίτημα θα αποστέλλεται σε όλους τους χρήστες που έχουν ορισθεί ότι 

μπορούν να εκχωρήσουν Έγκριση για την συγκεκριμένη ενέργεια, περιοχή 

και για τον συγκεκριμένο χρήστη 

 Ο χρήστης που αποστέλλει αίτημα δεν θα μπορεί να εκτελέσει καμία άλλη 

ενέργεια, όσο διαρκεί η διαδικασία επεξεργασίας του αιτήματος 

 Ο χρήστης που παρέχει εγκρίσεις, θα μπορεί να λαμβάνει ταυτόχρονα 

περισσότερα από ένα αιτήματα. 

 Ένα αίτημα, όταν εγκριθεί θα απαλείφεται από την λίστα αναμονής των 

Εγκρίσεων των υπόλοιπων χρηστών 
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Προσδιορισμός 

Απαίτησης:  Καταγραφή Λειτουργίας Εγκρίσεων 

Περιγραφή Απαίτησης 

 Η κάθε αποστολή/παροχή/απόρριψη αιτήματος Έγκρισης θα καταγράφεται 

αυτόματα με την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών. 

 Η καταγραφή θα πραγματοποιείται στο παρασκήνιο και δεν θα γίνετε 

αντιληπτή από τον χρήστη η καταγραφή της ενέργειας του 

 Θα πρέπει να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες η απόρριψη του 

αιτήματος προέρχεται από επιλογή του χρήστη από αυτές που προέρχονται 

λόγω λήξης χρονικού ορίου 

 Κανένας χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα επεξεργασίας/διαγραφής των 

δεδομένων καταγραφής 

 Δυνατότητα προβολής των δεδομένων καταγραφής θα έχουν  μόνο οι 

χρήστες που έχουν καταχωρημένο το αντίστοιχο δικαίωμα. 

 Στην παραπάνω διαδικασία θα καταγράφεται και η ενέργεια του κάθε 

χρήστη σε οποιαδήποτε περιοχή του συστήματος, ακόμη και όταν δεν 

απαιτείται έγκριση από άλλον χρήστη 
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4.3 Περιπτώσεις Χρήσης και Σενάρια  
 

Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθούν όλες οι περιπτώσεις χρήσης ώστε να 

προσδιοριστούν τα σενάρια χρήσης της εφαρμογής και να καταγραφούν όλες οι 

περιπτώσεις αλληλεπίδρασης των χρηστών με το σύστημα. Οι περιπτώσεις χρήσης 

ομαδοποιούνται στις κατηγορίες «Διαχείρισης Χρηστών», «Διαχείρισης Πρόσβασης 

Χρηστών» και «Διαχείριση Εκτέλεσης Ενεργειών». Σε κάθε περίπτωση χρήσης 

υπάρχουν παραπομπές σε Πρότυπα Διεπαφών τα οποία παρατίθενται στην επόμενη 

υποενότητα, 

 

Για την περίπτωση Διαχείρισης Χρηστών υφίστανται τα εξής σενάρια: 

 Προσθήκη Χρήστη 

 Επεξεργασία Χρήστη 

 Διαγραφή Χρήστη 

 Είσοδος Χρήστη (Login) 

 

Για την περίπτωση Διαχείρισης Πρόσβασης Χρηστών υφίστανται τα εξής σενάρια: 

 Ορισμός περιοχών πρόσβασης χρήστη 

 Καθορισμός παροχής εξουσιοδοτήσεων  

 Πρόσβαση Λειτουργιών \ Υποβολή αιτήματος εξουσιοδότησης 

 Αποδοχή\Απόρριψη Αιτήματος Πρόσβασης 

 Καταγραφή Πρόσβασης Χρηστών 

 

Για την περίπτωση Διαχείρισης Εκτέλεσης Ενεργειών υφίστανται τα εξής σενάρια: 

 Ορισμός εκτέλεσης ενεργειών χρήστη 

 Καθορισμός παροχής έγκρισης  

 Εκτέλεση Ενεργειών \ Υποβολή αιτήματος Έγκρισης 

 Αποδοχή\Απόρριψη Αιτήματος Έγκρισης 

 Καταγραφή Ενεργειών Χρήστη 
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Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Χρηστών 

Σενάριο: Εισαγωγή Χρήστη 

 Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα προσθήκης νέου χρήστη. Ο νέος χρήστης 

αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων και εμφανίζεται άμεσα στην αντίστοιχη 

φόρμα Διαχείρισης Χρηστών.  

Για την προσθήκη νέου χρήστη πρέπει να εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα: 

Βήματα Σεναρίου 

1. Επιλογή «Εισαγωγή» στην φόρμα Διαχείρισης Χρηστών.  

2. Καταχώρηση Στοιχείων Χρήστη. 

3. Αποθήκευση Χρήστη 

  

Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Ο Διαχειριστής  επιλέγει το button «Εισαγωγή» (Εικόνα 1). 

o Tο σύστημα ανοίγει την φόρμα καταχώρησης νέου χρήστη (Εικόνα 2). 

o Το σύστημα απενεργοποιεί το button «Εισαγωγή» στους χρήστες που 

δεν είναι Διαχειριστές. 

Βήμα 2 

o Ο Διαχειριστής καταχωρεί υποχρεωτικά μια μοναδική σύντομη 

περιγραφή στο πεδίο «Χρήστης» για τον χρήστη που δημιουργεί. 

o Ο Διαχειριστής καταχωρεί υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του χρήστη 

που δημιουργεί στο πεδίο «Ονοματεπώνυμο». 

o Ο Διαχειριστής καταχωρεί τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη στο 

πεδίο «Κωδικός» «Επιβεβαίωση». Τα πεδία «Κωδικός» και 

«Επιβεβαίωση» θα πρέπει να έχουν την ίδια τιμή. 

Βήμα 3 

o Ο Διαχειριστής επιλέγει το button «ΟΚ» για να αποθηκεύσει τον 

χρήστη της εφαρμογής. 

o Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της καταχώρησης (Εικόνα 

3).  

o Ο Διαχειριστής επιλέγει το button «Ναι» για να επιβεβαιώσει την 

ενέργεια αποθήκευσης ενώ με την επιλογή «Όχι» ακυρώνει την 

εκτέλεση της αποθήκευσης χρήστη. 

o Το σύστημα, στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εκτέλεση της 

διαδικασίας αποθήκευσης, πραγματοποιεί ελέγχους για καταχώρηση 

τιμών στα πεδία «Χρήστης», «Ονοματεπώνυμο» και συμφωνίας των 

τιμών των πεδίων «Κωδικός» και «Επαλήθευση». Εφόσον το σύστημα 

ολοκληρώσει τους ελέγχους χωρίς να εντοπιστεί πρόβλημα προχωράει 

στην αποθήκευση των δεδομένων ενώ σε αντίθεση περίπτωση αποτυχία 

εμφανίζει μήνυμα με τα σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά την 

εκτέλεση των ελέγχων και επαληθεύσεων (Εικόνα 4). 
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Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Χρηστών 

Σενάριο: Επεξεργασία Χρήστη 

 Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων ενός 

υπάρχον χρήστη. Η τροποποίηση των στοιχειών του χρήστη θα 

πραγματοποιείται στην βάση δεδομένων και θα εμφανίζεται άμεσα στην 

αντίστοιχη φόρμα Διαχείρισης Χρηστών.  

Για την επεξεργασία των στοιχείων του χρήστη πρέπει να εκτελεστούν τα 

παρακάτω βήματα: 

Βήματα Σεναρίου 

1. Επιλογή Χρήστη για Επεξεργασία.  

2. Εκτέλεση Μεταβολών 

3. Αποθήκευση Μεταβολών 

  

Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Ο Διαχειριστής  επιλέγει τον χρήστη, τα στοιχεία του οποίου επιθυμεί 

να μεταβάλλει, και στην συνέχεια το button «Επεξεργασία» (Εικόνα 5) 

o Tο σύστημα ανοίγει την φόρμα των στοιχείων του χρήστη σε 

κατάσταση Μεταβολής (Εικόνα 6). 

o Το σύστημα απενεργοποίει το button «Επεξεργασία» στους χρήστες που 

δεν είναι «Διαχειριστές». 

Βήμα 2 

o Ο Διαχειριστής θα μπορεί να μεταβάλλει την τιμή οποιουδήποτε πεδίου. 

(Εικόνα 6) 

Βήμα 3 

o Ο Διαχειριστής επιλέγει το button «ΟΚ» για να αποθηκεύσει τις  

μεταβολές στα στοιχεία του χρήστη. 

o Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της καταχώρησης των 

μεταβολών που πραγματοποιηθήκαν (Εικόνα 7).  

o Ο Διαχειριστής επιλέγει το button «Ναι» για να επιβεβαιώσει την 

ενέργεια αποθήκευσης ενώ με την επιλογή «Όχι» ακυρώνει την 

εκτέλεση της αποθήκευσης χρήστη. 

o Το σύστημα, στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εκτέλεση της 

αποθήκευσης των μεταβολών, πραγματοποιεί ελέγχους για καταχώρηση 

τιμών στα πεδία «Χρήστης», «Ονοματεπώνυμο» και συμφωνίας των 

τιμών των πεδίων «Κωδικός» και «Επαλήθευση». Εφόσον το σύστημα 

ολοκληρώσει τους ελέγχους χωρίς να εντοπιστεί πρόβλημα προχωράει 

στην αποθήκευση των μεταβολών ενώ σε αντίθεση περίπτωση αποτυχία 

εμφανίζει μήνυμα με τα σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά την 

εκτέλεση των ελέγχων και επαληθεύσεων (Εικόνα 8). 
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Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Χρηστών 

Σενάριο: Διαγραφή Χρήστη 

O Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα διαγραφής ενός χρήστη. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής, θα διαγράφεται από την βάση 

δεδομένων και από την φόρμα Διαχείρισης Χρηστών.  

Για την διαγραφή ενός χρήστη θα πρέπει να εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα: 

Βήματα Σεναρίου 

1. Επιλογή χρήστη για Διαγραφή.  

2. Διαγραφή δεδομένων από τους πίνακες Καταγραφών. 

 Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Ο Διαχειριστής  επιλέγει τον χρήστη τον οποίο επιθυμεί να διαγράψει 

και στην συνέχεια το button «Διαγραφή» (Εικόνα 9) 

o Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της διαγραφής του χρήστη 

(Εικόνα 10).  

o Το σύστημα απενεργοποίει το button «Διαγραφή» στους χρήστες που 

δεν είναι «Διαχειριστές». 

Βήμα 2 

o Το σύστημα πραγματοποιεί έλεγχο ύπαρξης εγγραφών στους πίνακες 

Καταγραφής Πρόσβασης, Ενεργειών, Εξουσιοδότησης και Εγκρίσεων 

για το χρήστη που πρόκειται να διαγραφεί. Εφόσον δεν εντοπιστούν 

εγγραφές, τότε εκτελεί την διαγραφή του χρήση ενώ αν εντοπιστούν 

εμφανίζει μήνυμα για την διατήρηση ή διαγραφή των παραπάνω 

εγγραφών (Εικόνα 11)  

o Ο Διαχειριστής επιλέγει αν θα διαγραφούν ή αν θα διατηρηθούν οι 

εγγραφές που υπάρχουν στους πίνακες Καταγραφών, επιλέγοντας το 

αντίστοιχο button. 
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Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Χρηστών 

Σενάριο: Είσοδος Χρήστη 

 Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα επιλογής χρήστη κατά την έναρξη 

(Login). Ο χρήστης επιλέγει έναν από τους καταχωρημένους χρήστες στην 

εφαρμογή με τον οποίο θα εκτελεί τις διάφορες λειτουργίες στο σύστημα.  

Για την επιλογή χρήστη κατά την είσοδο στην εφαρμογή πρέπει να εκτελεστούν 

τα παρακάτω βήματα: 

Βήματα Σεναρίου 

1. Επιλογή Χρήστη.  

2. Επαλήθευση Κωδικού Πρόσβασης πεδίων 

  

Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Με την έναρξη της εφαρμογής, το σύστημα εμφανίζει φόρμα με τους 

διαθέσιμους χρήστες. (Εικόνα 12) 

o Ο χρήστης επιλέγει οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους χρήστες. 

Βήμα 2 

o Το σύστημα ελέγχει αν για τον χρήστη που επιλέχθηκε στο Βήμα 1, έχει 

καταχωρηθεί Κωδικός Πρόσβασης. Στην περίπτωση που υπάρχει, τότε 

εμφανίζει φόρμα καταχώρησης του Κωδικού Πρόσβασης (Password) 

(Εικόνα 13). 

o Ο χρήστης καταχωρεί τον Κωδικό Πρόσβασης του. 

o Το σύστημα επαληθεύει τον κωδικό με αυτόν που έχει καταχωρηθεί για 

τον επιλεγμένο χρήστη. Στην περίπτωση που δεν επαληθευτεί ο 

κωδικός πρόσβασης, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος (Εικόνα 

14). 
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Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Πρόσβασης Χρηστών 

Σενάριο: Ορισμός Περιοχών Πρόσβασης Χρήστη 

Ο Διαχειριστής ορίζει τις περιοχές του συστήματος στις οποίες επιτρέπεται η  

πρόσβαση στον κάθε χρήστη . Εφόσον οριστεί ότι η πρόσβαση επιτρέπεται σε 

ένα τμήμα του συστήματος, τότε στην συνέχεια  θα ορίζεται η υποχρεωτική ή 

όχι λήψη εξουσιοδότησης πρόσβασης. Οι επιλογές θα αποθηκεύονται στην 

βάση δεδομένων για κάθε χρήστη ξεχωριστά.  

Για την Καθορισμό Περιοχών Πρόσβασης χρήστη θα πρέπει να εκτελεστούν τα 

παρακάτω βήματα: 

Βήματα Σεναρίου 

1. Καθορισμός «Απεριόριστης Πρόσβασης».  

2. Ορισμός Πρόσβασης ανά Κατηγορία Λειτουργιών. 

 Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Ο Διαχειριστής επιλέγει το checkbox «Απεριόριστη Πρόσβαση» ώστε 

να ορίσει ότι ο χρήστης έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις 

περιοχές στου συστήματος χωρίς να απαιτείται εξουσιοδότηση (Εικόνα 

15).  

o Το σύστημα με την επιλογή του παραπάνω checkbox,   απενεργοποιεί 

όλα τα checkboxes πρόσβασης στα επιμέρους κυκλώματα. 

Βήμα 2 

o Ο Διαχειριστής, στην περίπτωση που δεν έχει εκτελέσει την διαδικασία 

του βήματος 1,  επιλεγεί σε ποια από τα παρακάτω υποσυστήματα και 

λειτουργίες επιτρέπεται η πρόσβαση στον χρήστη: 

 Πωλήσεις (Εικόνα 16) 

 Προσφορά 

 Παραγγελίες 

 Τιμολόγηση 

 Προμήθειες  (Εικόνα 17) 

 Εμπορεύματα 

 Ύλες Παραγωγής 

 Πάγια 

 Δαπάνες (Εικόνα 18) 

 Αναλώσιμα 

 Παροχές Τρίτων 

 Εισπράξεις (Εικόνα 19) 

 Σε € 

 Σε $ 
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 Πληρωμές (Εικόνα 20) 

 Σε € 

 Σε $  

 Χαρτοφυλάκιο (Εικόνα 21) 

 Επιταγές 

 Γραμμάτια 

 Εγγυητικές 

 Συναλλασσόμενοι (Εικόνα 22) 

 Πελάτες Εσωτερικού 

 Πελάτες Εξωτερικού 

 Προμηθευτές Εσωτερικού 

 Προμηθευτές Εξωτερικού 

o Το σύστημα ενεργοποιεί με την επιλογή καθενός από τα παραπάνω 

checkboxes και το αντίστοιχο checkbox «Εξουσιοδότηση» (Εικόνα 23) 

o Ο Διαχειριστής επιλέγει για κάθε ένα από τα παραπάνω 

υποσυστήματα\λειτουργίες το αντίστοιχο checkbox «Εξουσιοδότηση» 

για να εντάξει την πρόσβαση του χρήστη στην διαδικασία της 

Εξουσιοδότησης Πρόσβασης. 
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Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Πρόσβασης Χρηστών 

Σενάριο: Καθορισμός Παροχής Εξουσιοδοτήσεων 

Ο Διαχειριστής ορίζει τις περιοχές του συστήματος για τις οποίες ο χρήστης 

έχει δυνατότητα παροχής Εξουσιοδότησης Πρόσβασης. Απαραίτητη 

προϋπόθεση του συστήματος ώστε να μπορεί να ορισθεί  ο χρήστης ως πάροχος 

Εξουσιοδοτήσεων, είναι η πρόσβαση του στο συγκεκριμένο υποσύστημα 

\λειτουργία. Επιπλέον πρέπει να ορισθούν από τον Διαχειριστή, οι χρήστες 

στους οποίους θα μπορεί να παρέχει Εξουσιοδότηση ο συγκεκριμένος χρήστης.  

Για την Καθορισμό Παροχής Εξουσιοδότησης πρέπει να εκτελεστούν τα 

παρακάτω βήματα 

Βήματα Σεναρίου 

1. Επιλογή δικαιώματος παροχής Εξουσιοδοτήσεων ανά λειτουργία – κύκλωμα.  

2. Ορισμός χρηστών – ληπτών Εξουσιοδοτήσεων 

  

Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Το σύστημα ενεργοποιεί το  checkbox «Παροχή» μόνο εφόσον ο 

χρήστης έχει «Απεριόριστη Πρόσβαση» ή έχει δικαίωμα Πρόσβασης 

στο συγκεκριμένο κύκλωμα – λειτουργία (Εικόνα 24). 

o Ο Διαχειριστής  επιλέγει τον checkbox «Παροχή» για να ορίσει το 

δικαίωμα παροχής Εξουσιοδότησης στους χρήστες.  

Βήμα 2 

o Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Βήματος 1, το σύστημα 

ενεργοποιεί το εικονίδιο  για την κάθε λειτουργία της εφαρμογής. 

o Ο Διαχειριστής επιλέγοντας το εικονίδιο    για να ορίσει τους 

χρήστες στους οποίους θα παρέχει εξουσιοδότηση ο χρήστης. 

o Το σύστημα εμφανίζει φόρμα στην οποία υπάρχουν οι χρήστες της 

εφαρμογής και το χρονικό όριο το χρονικό όριο αυτόματης απόρριψης 

του αιτήματος ανά χρήστη σε δευτερόλεπτα. Η προεπιλεγμένη τιμή που 

θα εμφανίζει το σύστημα θα είναι 90 sec (Εικόνα 25). 

o Ο Διαχειριστής ορίζει τους χρήστες και το χρονικό όριο και επιλέγει 

«ΟΚ» για να αποθηκευτούν οι εξουσιοδοτήσεις. 

o  Το σύστημα ελέγχει αν έχει καταχωρηθεί έστω και ένας χρήστης και αν 

έχουν καταχωρηθεί σε όλους τους χρήστες χρονικά όρια απόρριψης. 

Στην περίπτωση που δεν επαληθευθούν όλοι οι έλεγχοι, το σύστημα 

εμφανίζει σχετικό μήνυμα (Εικόνα 26). 
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Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Πρόσβασης Χρηστών 

Σενάριο: Πρόσβαση Λειτουργιών\Υποβολή Αιτήματος Εξουσιοδότησης 

Κατά την επιλογή (mouse click) οποιουδήποτε  menu της εφαρμογής, με την 

οποία ο χρήστης πρόκειται να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποια από τα 

κυκλώματα\λειτουργίες του συστήματος, θα πραγματοποιείται έλεγχος για το 

αν υπάρχει αντίστοιχο δικαίωμα και αν επιπλέον απαιτείται Εξουσιοδότηση, 

ώστε να του δοθεί πρόσβαση. 

 

Βήματα Σεναρίου 

1. Απαγόρευση πρόσβασης σε λειτουργία – κύκλωμα.  

2. Πρόσβαση σε λειτουργία για την οποία δεν απαιτείται Εξουσιοδότηση 

3. Πρόσβαση σε λειτουργία για την οποία απαιτείται Εξουσιοδότηση 

  

Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Ο χρήστης επιλέγει ένα menu της εφαρμογής για το  οποίο δεν έχει 

ενεργοποιημένο το αντίστοιχο δικαίωμα πρόσβασης  

o Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα απαγόρευσης εισόδου και δεν 

επιτρέπεται η πρόσβαση. (Εικόνα 27) 

Βήμα 2 

o Ο χρήστης επιλέγει ένα menu της εφαρμογής για το  οποίο έχει 

ενεργοποιημένο το αντίστοιχο δικαίωμα πρόσβασης και για το οποίο 

δεν απαιτείται η παροχή εξουσιοδότησης από άλλο χρήστη. 

o Το σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση στις επιλογές και λειτουργίες του 

επιλεγμένου menu. 

Βήμα 3 

o Ο χρήστης επιλέγει ένα menu της εφαρμογής για το  οποίο έχει 

ενεργοποιημένο το αντίστοιχο δικαίωμα πρόσβασης και για το οποίο 

απαιτείται η παροχή εξουσιοδότησης από άλλο χρήστη. 

o Tο σύστημα εμφανίζει την φόρμα αποστολής αιτήματος 

Εξουσιοδότησης στην οποία εμφανίζονται οι καθορισμένοι χρήστες 

στους οποίου θα αποσταλεί το αίτημα. Επίσης το σύστημα θα παρέχει 

δυνατότητα ακύρωσης της διαδικασίας (Εικόνα 28). 

o Ο χρήστης επιλέγει «Αποστολή» για την αποστολή αιτήματος λήψης 

εξουσιοδότησης στους καθορισμένους χρήστες. 

o Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της αποστολής του 

αιτήματος (Εικόνα 29). 

o Ο χρήστης επιβεβαιώνει την αποστολή του αιτήματος. 

o Το σύστημα εμφανίζει φόρμα αναμονής για το χρονικό διάστημα μέχρι 

την λήψη της Εξουσιοδότησης ή της απόρριψης του αιτήματος. (Εικόνα 

30) 

o Τέλος, το σύστημα ανάλογα με την απάντηση που θα λάβει το αίτημα 

από τους άλλους χρήστες (Θετική ή Αρνητική) εμφανίζει το αντίστοιχο 

μήνυμα και παρέχει ή απαγορεύει την πρόσβαση στην λειτουργία 

(Εικόνα 31-32) 
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Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Πρόσβασης Χρηστών 

Σενάριο: Αποδοχή \ Απόρριψη Αιτήματος Πρόσβασης 

Το σύστημα αναλαμβάνει πλήρως την διαχείριση\αποστολή των αιτημάτων 

εξουσιοδότησης. Η αποστολή και λήψη των απαντήσεων πραγματοποιείται 

αυτόματα χωρίς την παρέμβαση χρηστών.  

 

Βήματα Σεναρίου 

1.  Λήψη Αιτήματος Πρόσβασης  

2.  Αποστολή Εξουσιοδότησης Πρόσβασης  

3.  Απόρριψη Αιτήματος με επιλογή του χρήστη 

4.  Απόρριψη Αιτήματος λόγω υπέρβασης χρονικού ορίου 

  

Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Ο χρήστης που επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μια λειτουργία και 

αποστέλλει αίτημα εξουσιοδότησης. 

o Το σύστημα εμφανίζει σε όλους τους καθορισμένους χρήστες που έχουν 

οριστεί για να παρέχουν εξουσιοδότηση στον παραπάνω χρήστη για την 

συγκεκριμένη λειτουργία, φόρμα στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία 

του χρήστη, η λειτουργία\κύκλωμα στην οποία επιθυμεί να αποκτήσει 

πρόσβαση και ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι την αυτόματη απόρριψη 

του αιτήματος. (Εικόνα 33) 

o Το σύστημα θα ενεργοποιεί την επιλογή «Σχόλια Χρήστη» μόνο όταν ο 

χρήστης που απέστειλε το αίτημα έχει καταχωρήσει «Σχόλια». 

o Ο χρήστης επιλέγοντας «Σχόλια Χρήστη» θα μπορεί να προβάλλει τα 

σχόλια που καταχώρησης ο χρήστης που αιτείται της πρόσβασης κατά 

την από στολή του αιτήματος (Εικόνα 34).  

Βήμα 2 

o Ο χρήστης που παρέλαβε το αίτημα επιλέγει «Αποστολή» 

Εξουσιοδότησης στον χρήστη. 

o Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της αποστολής 

εξουσιοδότησης (Εικόνα 35) 

o Ο χρήστης επιβεβαιώνει την αποστολή της εξουσιοδότησης 

o  Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχημένης αποστολής της 

εξουσιοδότησης (Εικόνα  37). 

Βήμα 3 

o Ο χρήστης που παρέλαβε το αίτημα επιλέγει «Απόρριψη» του 

αιτήματος Εξουσιοδότησης. 

o Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της απόρριψης του 

αιτήματος εξουσιοδότησης (Εικόνα 36) 

o Ο χρήστης επιβεβαιώνει την απόρριψη του αιτήματος. 

o  Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχημένης απόρριψης του αιτήματος 

εξουσιοδότησης (Εικόνα  38). 

Βήμα 4 

o Ο χρήστης που παρέλαβε το αίτημα δεν πραγματοποιεί καμία επιλογή 

εωσότου λήξει (time out) το χρονικό όριο αυτόματης απόρριψης του 

αιτήματος. 
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o Το σύστημα κλείνει αυτόματα την φόρμα του μηνύματος και 

αποστέλλει αρνητική απάντηση στον χρήστη\αποστολέα. 

  

 

Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Πρόσβασης Χρηστών 

Σενάριο: Καταγραφή Πρόσβασης Χρηστών 

Το σύστημα  καταγραφεί την πρόσβαση του κάθε χρήστη σε οποιαδήποτε από 

τις λειτουργίες\κυκλώματα της εφαρμογής. Με την διαδικασία καταγραφής θα 

αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα πρόσβασης και εξουσιοδοτήσεων που 

εκτελέστηκαν από τους χρήστες του συστήματος κατά τον χρόνο 

πραγματοποίησης τους. Τέλος, το σύστημα έχει δυνατότητα περιορισμού της 

πρόσβασης στον πίνακα καταγραφών. 

 

Βήματα Σεναρίου 

1.  Καταγραφή Πρόσβασης Χρηστών σε Λειτουργίες 

2.  Καταγραφή Αιτημάτων Λήψης \ Απόρριψης Εξουσιοδοτήσεων 

3.  Περιορισμός Πρόσβασης Χρηστών στον Πίνακα Καταγραφής  

  

Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Το σύστημα καταγράφει με την πρόσβαση κάθε χρήστη σε οποιαδήποτε 

λειτουργία\κύκλωμα,  την ακριβή ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, τον 

χρήστη, η περιοχή και κατηγορία της εφαρμογής στην οποία 

επιχειρήθηκε πρόσβαση και αν αυτή ολοκληρώθηκε. Το σύστημα δεν 

επιτρέπει στους χρήστες την επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων 

καταγραφής πρόσβασης. (Εικόνα 39) 

o Ο χρήστης επιλέγει το button «Φίλτρο» για να ορίσει φίλτρα 

αναζήτησης στις εγγραφές του πίνακα καταγραφής (Εικόνα 40) 

o Το σύστημα εμφανίζει φόρμα καθορισμού τιμών για τα πεδία του 

πίνακα καταγραφής σύμφωνα με τα οποία θα φιλτράρει και στην 

συνέχεια θα προβάλλει τις εγγραφές που συμφωνούν με τα παραπάνω 

φίλτρα. 

Βήμα 2 

o Το σύστημα καταγράφει κατά την πρόσβαση του κάθε χρήστη σε 

οποιαδήποτε λειτουργία\κύκλωμα, αρχικά αν έχει οριστεί από τον 

Διαχειριστή η λήψη εξουσιοδότησης. Στην περίπτωση που απαιτείται 

εξουσιοδότηση, τότε θα καταγράφει τους χρήστες στους οποίους 

στάλθηκε το αίτημα, η ακριβής ημερομηνία και ώρα λήψης (αποστολής) 

του αιτήματος και η απάντηση των χρηστών. (Εικόνα 41) 

o Ο χρήστης παραλαμβάνει το αίτημα και επιλέγει «Απόρριψη». 

o Το σύστημα καταγράφει ως κατάσταση αιτήματος την τιμή 

«Απορρίφθηκε» 

o Ο χρήστης παραλαμβάνει το αίτημα και δεν πραγματοποιεί καμία 

επιλογή (Αποστολή ή Απόρριψη) και παρέρχεται το χρονικό όριο 

απάντησης. 

o Το σύστημα καταγράφει ως κατάσταση αιτήματος την τιμή 
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«Απορρίφθηκε (Αυτόματα)» 

o Ο χρήστης παραλαμβάνει το αίτημα και επιλέγει «Αποστολή». 

o Το σύστημα καταγράφει ως κατάσταση αιτήματος την τιμή 

«Εξουσιοδοτήθηκε» 

o Ο χρήστης κατά την αποστολή αιτήματος έχει καταχωρήσει «Σχόλια – 

Παρατηρήσεις» και ο χρήστης επιλέγει το button  

o Το σύστημα ενεργοποιεί το button  με την επιλογή της αντίστοιχης 

εγγραφής του πίνακα. Με την επιλογή του button  εμφανίζει την 

φόρμα «Σχόλια – Παρατηρήσεις» (Εικόνα 34.)                     

Βήμα 3 

o Ο Διαχειριστής ορίζει την δυνατότητα πρόσβασης στον πίνακα 

καταγραφών με την επιλογή του «Πίνακα Καταγραφής 

Εξουσιοδοτήσεων» (Εικόνα 42) 

o Το σύστημα με την επιλογή του χρήστη για προβολή του πίνακα 

καταγραφής, ελέγχει αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει ενεργοποιημένο 

το παραπάνω δικαίωμα και αναλόγως επιτρέπει η απαγορεύει την 

πρόσβαση 

  

 

Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Εκτέλεσης Ενεργειών 

Σενάριο: Ορισμός Εκτέλεσης Ενεργειών Χρήστη 

Ο Διαχειριστής μπορεί να ορίσει τις ενέργειες τις οποίες θα μπορεί να εκτελεί ο 

χρήστης. Εφόσον ορίσει ότι επιτρέπεται η εκτέλεση συγκεκριμένης ενέργειας, 

τότε στην συνέχεια θα ορίζεται η υποχρεωτική ή όχι λήψη έγκρισης για την 

ολοκλήρωση της. Οι επιλογές θα αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων για 

κάθε χρήστη ξεχωριστά.  

Για την Καθορισμό Ενεργειών ανά  χρήστη θα πρέπει να εκτελεστούν τα 

παρακάτω βήματα: 

Βήματα Σεναρίου 

1. Καθορισμός «Απεριόριστων Δικαιωμάτων Ενεργειών».  

2. Ορισμός Ενεργειών ανά Κατηγορία Λειτουργιών. 

 Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Ο Διαχειριστής επιλέγει το checkbox «Απεριόριστα Δικαιώματα 

Ενεργειών» ώστε να ορίσει ότι ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

εκτελέσει και ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες στις περιοχές του 

συστήματος στις οποίες έχει πρόσβαση  χωρίς να απαιτείται έγκριση 

(Εικόνα 43).  

o Το σύστημα με την επιλογή του παραπάνω checkbox,   απενεργοποιεί 

όλα τα checkboxes εκτέλεσης ενεργειών στα επιμέρους κυκλώματα. 

Βήμα 2 

o Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα εκτέλεσης των εξής ενεργειών: 

«Εισαγωγή», «Μεταβολή», «Διαγραφή» και «Προβολή» στις 
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λειτουργίες που έχει οριστεί ότι έχει πρόσβαση ο χρήστης. Το σύστημα 

απενεργοποιεί αυτόματα την δυνατότητα εκτέλεσης ενεργειών για τις 

περιοχές\κυκλώματα στις οποίες ο χρήστες δεν έχει δυνατότητα 

πρόσβασης  

o Ο Διαχειριστής, στην περίπτωση που δεν έχει εκτελέσει την διαδικασία 

του βήματος 1,  επιλεγεί ποιες από τις παραπάνω ενέργειες επιτρέπεται 

να εκτελεστούν στα επιμέρους υποσυστήματα και λειτουργίες  από τον 

χρήστη (Εικόνα 44) 

o Το σύστημα ενεργοποιεί με την επιλογή καθενός από τα παραπάνω 

checkboxes και το αντίστοιχο checkbox «Έγκριση» (Εικόνα 45). 

o Ο Διαχειριστής επιλέγει για κάθε μια από τις παραπάνω ενέργειες το 

αντίστοιχο checkbox «Έγκριση» για να εντάξει την ολοκλήρωση της 

στην διαδικασία της Έγκρισης Ενεργειών. 

 

 

 

Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Εκτέλεσης Ενεργειών 

Σενάριο: Καθορισμός Παροχής Έγκρισης 

Ο Διαχειριστής ορίζει τις ενέργειες του συστήματος για τις οποίες ο χρήστης 

έχει δυνατότητα αποστολή Έγκρισης Ολοκλήρωσης Ενεργειών. Απαραίτητη 

προϋπόθεση του συστήματος ώστε να μπορεί να ορισθεί  ο χρήστης ως πάροχος 

Εγκρίσεων, είναι η πρόσβαση στο συγκεκριμένο υποσύστημα\λειτουργία. 

Επιπλέον, πρέπει να ορισθούν από τον Διαχειριστή, οι χρήστες στους οποίους 

θα μπορεί να παρέχει Εγκρίσεις για την κάθε ενέργεια της κάθε λειτουργίας.  

Για την Καθορισμό Παροχής Έγκρισης πρέπει να εκτελεστούν τα παρακάτω 

βήματα 

 

Βήματα Σεναρίου 

1. Επιλογή δικαιώματος παροχής Έγκρισης ανά Ενέργεια 

λειτουργίας\κυκλώματος 

2. Ορισμός  χρηστών – ληπτών Εγκρίσεων 

 Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Το σύστημα ενεργοποιεί το  checkbox «Παροχή» μόνο εφόσον ο 

χρήστης έχει «Απεριόριστη Πρόσβαση» ή έχει δικαίωμα Πρόσβασης 

στο συγκεκριμένο κύκλωμα – λειτουργία (Εικόνα 46). 

o Ο Διαχειριστής  επιλέγει τον checkbox «Παροχή» για να ορίσει το 

δικαίωμα παροχής Έγκρισης στους χρήστες. 

Βήμα 2 

o Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Βήματος 1, το σύστημα 

ενεργοποιεί το εικονίδιο  για την κάθε λειτουργία της εφαρμογής. 

o Ο Διαχειριστής επιλέγοντας το εικονίδιο    για να ορίσει τους 

χρήστες στους οποίους θα παρέχει εγκρίσεις ο χρήστης. 

o Το σύστημα εμφανίζει φόρμα στην οποία υπάρχουν οι χρήστες της 

εφαρμογής και το χρονικό όριο το χρονικό όριο αυτόματης απόρριψης 
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του αιτήματος ανά χρήστη σε δευτερόλεπτα. Η προεπιλεγμένη τιμή που 

θα εμφανίζει το σύστημα θα είναι 90 sec (Εικόνα 47). 

o Ο Διαχειριστής ορίζει τους χρήστες και το χρονικό όριο και επιλέγει 

«ΟΚ» για να αποθηκευτούν οι εξουσιοδοτήσεις. 

o  Το σύστημα ελέγχει αν έχει καταχωρηθεί έστω και ένας χρήστης και αν 

έχουν καταχωρηθεί σε όλους τους χρήστες χρονικά όρια απόρριψης. 

Στην περίπτωση που δεν επαληθευθούν όλοι οι έλεγχοι, το σύστημα 

εμφανίζει σχετικό μήνυμα (Εικόνα 48). 

  

 

Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Εκτέλεσης Ενεργειών 

Σενάριο: Εκτέλεση Ενεργειών \Υποβολή Αιτήματος Έγκρισης 

Κατά την επιλογή (mouse click) οποιοσδήποτε επιλογής, με την οποία ο 

χρήστης πρόκειται να εκτελεστούν ενέργειες σε κάποια από τα 

κυκλώματα\λειτουργίες, θα πραγματοποιείται έλεγχος για το αν υπάρχει 

δικαίωμα εκτέλεσης της συγκεκριμένης ενέργειας  και αν επιπλέον απαιτείται 

Έγκριση για την ολοκλήρωση της εκτέλεση της. 

 

Βήματα Σεναρίου 

1. Απαγόρευση εκτέλεσης ενέργειας.  

2. Εκτέλεση Ενέργειας για την οποία δεν απαιτείται Έγκριση 

3. Εκτέλεση Ενέργειας για την οποία απαιτείται Έγκριση 

 Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Ο χρήστης επιλέγει να εκτελέσει στην εφαρμογή ενέργεια για την  οποία 

δεν έχει ενεργοποιημένο το αντίστοιχο δικαίωμα εκτέλεσης.  

o Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα απαγόρευσης και δεν επιτρέπει την 

εκτέλεση της (Εικόνα 49). 

Βήμα 2 

o Ο χρήστης επιλέγει να εκτελέσει στην εφαρμογή ενέργεια για την  οποία 

έχει ενεργοποιημένο το αντίστοιχο δικαίωμα εκτέλεσης και για το οποίο 

δεν απαιτείται η παροχή έγκρισης από άλλο χρήστη. 

o Το σύστημα επιτρέπει την εκτέλεση της ενέργειας στην εφαρμογή. 

Βήμα 3 

o Ο χρήστης επιλέγει να εκτελέσει στην εφαρμογή για την  οποία έχει 

ενεργοποιημένο το αντίστοιχο δικαίωμα εκτέλεσης και για το οποίο 

απαιτείται η παροχή έγκρισης από άλλο χρήστη. 

o Tο σύστημα εμφανίζει την φόρμα αποστολής αιτήματος Έγκρισης στην 

οποία εμφανίζονται οι καθορισμένοι χρήστες στους οποίου θα 

αποσταλεί το αίτημα. Επίσης το σύστημα θα παρέχει δυνατότητα 

ακύρωσης της διαδικασίας (Εικόνα 50). 

o Ο χρήστης επιλέγει «Αποστολή» για την αποστολή αιτήματος λήψης 

έγκρισης στους καθορισμένους χρήστες. 

o Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της αποστολής του 

αιτήματος (Εικόνα 51). 
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o Ο χρήστης επιβεβαιώνει την αποστολή του αιτήματος. 

o Το σύστημα εμφανίζει φόρμα αναμονής για το χρονικό διάστημα μέχρι 

την λήψη της Έγκρισης ή της απόρριψης του αιτήματος. (Εικόνα 52) 

o Τέλος, το σύστημα ανάλογα με την απάντηση που θα λάβει το αίτημα 

από τους άλλους χρήστες (Θετική ή Αρνητική) εμφανίζει το αντίστοιχο 

μήνυμα και παρέχει ή απαγορεύει την εκτέλεση της ενέργειας (Εικόνα 

53-54) 

  

 

Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Πρόσβασης Χρηστών 

Σενάριο: Αποδοχή \ Απόρριψη Αιτήματος Έγκρισης 

Το σύστημα αναλαμβάνει πλήρως την διαχείριση\αποστολή των αιτημάτων 

έγκρισης. Η αποστολή και λήψη των απαντήσεων πραγματοποιείται αυτόματα 

χωρίς την παρέμβαση χρηστών.  

 

Βήματα Σεναρίου 

1.  Λήψη Αιτήματος Έγκρισης  

2.  Αποστολή Έγκρισης Εκτέλεσης Ενέργειας  

3.  Απόρριψη Αιτήματος με επιλογή του χρήστη 

4.  Απόρριψη Αιτήματος λόγω υπέρβασης χρονικού ορίου 

  

Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Ο χρήστης που επιθυμεί να εκτελέσει μια ενέργεια, αποστέλλει αίτημα 

έγκρισης. 

o Το σύστημα εμφανίζει σε όλους τους καθορισμένους χρήστες που έχουν 

οριστεί για να παρέχουν έγκριση στον παραπάνω χρήστη για την 

συγκεκριμένη ενέργεια, φόρμα στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του 

χρήστη, η λειτουργία\κύκλωμα, η ενέργεια την οποία επιθυμεί να 

εκτελέσει και ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι την αυτόματη απόρριψη 

του αιτήματος. (Εικόνα 55) 

o Το σύστημα θα ενεργοποιεί την επιλογή «Σχόλια Χρήστη» μόνο όταν ο 

χρήστης που απέστειλε το αίτημα έχει καταχωρήσει «Σχόλια». Επίσης 

θα εμφανίζει την επιλογή «Εικόνα Χρήστη», με την οποία το σύστημα 

θα προβάλλει την εικόνα της οθόνης του χρήστη (printscreen) που έχει 

ληφθεί αυτόματα από το σύστημα (Εικόνα 56α – 56β) 

o Ο χρήστης επιλέγοντας «Σχόλια Χρήστη» μπορεί να προβάλλει τα 

σχόλια που καταχώρησης ο χρήστης που αιτείται της πρόσβασης κατά 

την αποστολή του αιτήματος ενώ με την επιλογή «Εικόνα Χρήστη) 

μπορεί να προβάλλει την εικόνα της οθόνης που έχει ληφθεί από το 

σύστημα (Εικόνα 56α – 56β). 
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Βήμα 2 

o Ο χρήστης που παρέλαβε το αίτημα επιλέγει «Αποστολή» Έγκρισης  

στον χρήστη. 

o Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης αποστολής της έγκρισης 

(Εικόνα 57) 

o Ο χρήστης επιβεβαιώνει την αποστολή της έγκρισης 

o  Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχημένης αποστολής της έγκρισης 

(Εικόνα  58). 

Βήμα 3 

o Ο χρήστης που παρέλαβε το αίτημα επιλέγει «Απόρριψη» του 

αιτήματος Έγκρισης. 

o Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της απόρριψης του 

αιτήματος έγκρισης (Εικόνα 59) 

o Ο χρήστης επιβεβαιώνει την απόρριψη του αιτήματος. 

o  Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχημένης απόρριψης του αιτήματος 

έγκρισης (Εικόνα  60). 

Βήμα 4 

o Ο χρήστης που παρέλαβε το αίτημα δεν πραγματοποιεί καμία επιλογή 

εωσότου λήξει (time out) το χρονικό όριο αυτόματης απόρριψης του 

αιτήματος. 

o Το σύστημα κλείνει αυτόματα την φόρμα του μηνύματος και 

αποστέλλει αρνητική απάντηση στον χρήστη\αποστολέα. 

  

 

Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Πρόσβασης Χρηστών 

Σενάριο: Καταγραφή Ενεργειών Χρηστών 

Το σύστημα  καταγραφεί τις ενέργειες που εκτελούνται από τον κάθε χρήστη 

σε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες\κυκλώματα της εφαρμογής. Με την 

διαδικασία καταγραφής θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα των ενεργειών και 

εγκρίσεων που εκτελέστηκαν από τους χρήστες του συστήματος κατά τον 

χρόνο πραγματοποίησης τους. Τέλος, το σύστημα έχει δυνατότητα περιορισμού 

της πρόσβασης στον πίνακα καταγραφών. 

 

Βήματα Σεναρίου 

1.  Καταγραφή Ενεργειών  

2.  Καταγραφή Αιτημάτων Λήψης \ Απόρριψης Εγκρίσεων 

3. Περιορισμός Πρόσβασης Χρηστών στον Πίνακα Καταγραφής 

 Αναλυτική Περιγραφή Βημάτων Σεναρίου 

Βήμα 1 

o Το σύστημα καταγράφει κατά την εκτέλεση ενέργειας από τον κάθε 

χρήστη σε οποιαδήποτε λειτουργία\κύκλωμα, την ακριβή ημερομηνία 

και ώρα εκτέλεσης, τον χρήστη, την ενέργεια, την περιοχή και 

κατηγορία στην οποία εκτελέσθηκε και ο κωδικός της εγγραφής του 

πίνακα που επηρεάστηκε από την ενέργεια. Το σύστημα δεν επιτρέπει 

στους χρήστες την επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων καταγραφής 
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πρόσβασης. (Εικόνα 61) 

o Ο χρήστης επιλέγει το button «Φίλτρο» για να ορίσει φίλτρα 

αναζήτησης στις εγγραφές του πίνακα καταγραφής (Εικόνα 62) 

o Το σύστημα εμφανίζει φόρμα καθορισμού τιμών για τα πεδία του 

πίνακα καταγραφής σύμφωνα με τα οποία θα φιλτράρει και στην 

συνέχεια θα προβάλλει τις εγγραφές που συμφωνούν με τα παραπάνω 

φίλτρα. 

Βήμα 2 

o Το σύστημα καταγράφει κατά την εκτέλεση του κάθε χρήστη αν έχει 

οριστεί από τον Διαχειριστή η λήψη έγκρισης. Στην περίπτωση που 

απαιτείται έγκριση, τότε το σύστημα καταγράφει τους χρήστες στους 

οποίους στάλθηκε το αίτημα, η ακριβής ημερομηνία και ώρα λήψης 

(αποστολής) του αιτήματος και η απάντηση των χρηστών. (Εικόνα 43) 

o Ο χρήστης παραλαμβάνει το αίτημα και επιλέγει «Απόρριψη». 

o Το σύστημα καταγράφει ως κατάσταση αιτήματος την τιμή 

«Απορρίφθηκε» 

o Ο χρήστης παραλαμβάνει το αίτημα και δεν πραγματοποιεί καμία 

επιλογή (Αποστολή ή Απόρριψη) και παρέρχεται το χρονικό όριο 

απάντησης. 

o Το σύστημα καταγράφει ως κατάσταση αιτήματος την τιμή 

«Απορρίφθηκε (Αυτόματα)» 

o Ο χρήστης παραλαμβάνει το αίτημα και επιλέγει «Αποστολή». 

o Το σύστημα καταγράφει ως κατάσταση αιτήματος την τιμή 

«Εγκρίθηκε» 

o Ο χρήστης κατά την αποστολή αιτήματος έχει καταχωρήσει «Σχόλια – 

Παρατηρήσεις» και ο χρήστης επιλέγει το button  

o Το σύστημα ενεργοποιεί το button  με την επιλογή της αντίστοιχης 

εγγραφής του πίνακα. Με την επιλογή του button  εμφανίζει την 

φόρμα «Σχόλια – Παρατηρήσεις»  

o Το σύστημα ενεργοποιεί το button με την επιλογή της αντίστοιχης 

εγγραφής του πίνακα. Με την επιλογή το σύστημα προβάλει το 

screenshot που λήφθηκε κατά την στιγμή αποστολής του αιτήματος 

έγκρισης 

Βήμα 3 

o Ο Διαχειριστής ορίζει την δυνατότητα πρόσβασης στον πίνακα 

καταγραφών με την επιλογή του «Πίνακα Καταγραφής 

Εξουσιοδοτήσεων» (Εικόνα 64).  

o Το σύστημα με την επιλογή του χρήστη για προβολή του πίνακα 

καταγραφής, ελέγχει αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει ενεργοποιημένο 

το παραπάνω δικαίωμα και αναλόγως επιτρέπει ή απαγορεύει την 

πρόσβαση 
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4.4 Πρωτότυπα Διεπαφών (User Interface Prototypes) 
 

Στο παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται για την κάθε περίπτωση και σενάριο χρήσης, 

το οποίο αναπτύχθηκε και αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα, τα αντίστοιχα  

υποδείγματα – μακέτες. Η σχεδίαση των παρακάτω υποδειγμάτων πραγματοποιήθηκε 

με την εφαρμογή Microsoft Visio 2010  

4.4.1 Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Χρηστών 

4.4.1.1 Σενάριο: Εισαγωγή Χρήστη 

 

 
Εικόνα 1. 

 

 
Εικόνα 2. 

 

 
Εικόνα 3. 
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Εικόνα 4. 

 

4.4.1.2 Σενάριο: Επεξεργασία Χρηστή  

 

 
Εικόνα 5. 

 

 
Εικόνα 6. 

 

 
Εικόνα 7. 
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Εικόνα 8. 

 

4.4.1.3 Σενάριο: Διαγραφή Χρήστη 

 

 
Εικόνα 9. 

 

 
Εικόνα 10. 

 

 
Εικόνα 11. 
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4.4.1.4 Σενάριο: Είσοδος Χρήστη 

 

 
Εικόνα 12. 

 

 
Εικόνα 13. 

 

 
Εικόνα 14. 
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4.4.2 Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Πρόσβασης Χρηστών 

 

4.4.2.1 Σενάριο: Ορισμός Περιοχών Πρόσβασης Χρήστη 

 

 
Εικόνα 15. 

 

 
Εικόνα 16. 

 

 
Εικόνα 17. 
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Εικόνα18. 

 

 
Εικόνα19. 

 
Εικόνα 20. 

 

 
Εικόνα 21. 
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Εικόνα 22. 

 

 

 
Εικόνα 23. 
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4.4.2.2 Σενάριο: Καθορισμός Παροχής Εξουσιοδοτήσεων 

 

 
Εικόνα 24. 

 

 
Εικόνα 25. 

 

 
Εικόνα 26. 
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4.4.2.3 Σενάριο: Πρόσβαση Λειτουργιών\Υποβολή Αιτήματος Εξουσιοδότησης  

 

 
Εικόνα 27. 

 

 
Εικόνα 28. 

 

 
Εικόνα 29. 

 

 
Εικόνα 30. 
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Εικόνα 31. 

 

 
Εικόνα 32. 

 

 

4.4.2.4 Σενάριο: Αποδοχή\Απόρριψη Αιτήματος Πρόσβασης 

 

 
Εικόνα 33. 

 

 
Εικόνα 34. 

 

 
Εικόνα 35. 

 

 
Εικόνα 36. 
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Εικόνα 37. 

 

 
Εικόνα 38. 

4.4.2.5 Σενάριο: Καταγραφή Πρόσβασης Χρηστών 

 

 
Εικόνα 39. 

 

 
Εικόνα 40. 
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Εικόνα 41. 

 

 
Εικόνα 42. 
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4.4.3 Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Εκτέλεσης Ενεργειών 

 

4.4.3.1 Σενάριο: Ορισμός Εκτέλεσης Ενεργειών Χρήστη 

 

 
Εικόνα 43. 

 

 
Εικόνα 44. 

 

 
 Εικόνα 45.  
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4.4.3.2 Σενάριο: Καθορισμός Παροχής Έγκρισης 

 

 
Εικόνα 46. 

 

 
Εικόνα 47. 

 

 
Εικόνα 48. 
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4.4.3.3 Σενάριο: Εκτέλεση Ενεργειών\Υποβολή Αιτήματος Έγκρισης 

 

 
Εικόνα 49. 

 

 
Εικόνα 50. 

 

 
Εικόνα 51. 

 

 
Εικόνα 52. 

 

 
Εικόνα 53. 
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Εικόνα 54. 

 

4.4.3.4 Σενάριο: Αποδοχή\Απόρριψη Αιτήματος Έγκρισης 

 

 
Εικόνα 55. 

 

 
Εικόνα 56α. 

 

 
Εικόνα 56β. 
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Εικόνα 57. 

 

 
Εικόνα 58. 

 

 
Εικόνα 59. 

 

 
Εικόνα 60. 
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4.4.3.5 Σενάριο: Καταγραφή Ενεργειών Χρηστών 

 

 
Εικόνα 61. 

 

 
Εικόνα 62. 
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Εικόνα 63. 

 

 
Εικόνα 64. 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΑΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

5.1 Εισαγωγή  
 

Το παρόν κεφάλαιο παραθέτει τον επίλογο της εργασίας. Συνοψίζονται τα 

αποτελέσματα της εργασίας και γίνονται αναφορές σε βελτιώσεις ή μελλοντικές 

επεκτάσεις του συστήματος που παρουσιάζουν χρησιμότητα και ενδιαφέρον.  

 

5.2 Συμπεράσματα  
 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάστηκε η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση εφαρμογής η οποία εξειδικεύεται στην ενσωμάτωση διαδικασιών 

Εσωτερικού Ελέγχου σε οποιαδήποτε εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης.  

Αρχικά έγινε μια γενική και εκτενής αναφορά στις έννοιες και χαρακτηριστικά του 

εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, των πληροφοριακών 

συστημάτων και της ανάλυσης λογισμικού ενώ παράλληλα καταγράφηκαν οι 

απαιτήσεις του συστήματος, δηλαδή οι λειτουργίες που αυτό θα υποστηρίζει, και οι 

περιορισμοί κάτω από τους οποίους θα λειτουργεί. Στην συνέχεια αναλύθηκαν τα 

σενάρια χρήσης της εφαρμογής τόσο από την πλευρά του τελικού χρήστη όσο και 

από την πλευρά του διαχειριστή.  

Το σύστημα που αναπτύχθηκε παρέχει ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον μέσα από 

το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να διεκπεραιώσει τις καθημερινές συναλλαγές και 

εργασίες του σύμφωνα με τους κανόνες και όρους του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου που έχουν ορισθεί από τον διαχειριστή\διαχειριστές (Εσωτερικούς Ελεγκτές) 

του συστήματος. 

Τέλος, στον διαχειριστή του συστήματος παρέχεται ένα εύχρηστο περιβάλλον 

διαχείρισης μέσω του οποίου θα μπορεί να επιβλέπει και να επιθεωρεί τις εργασίες 

και συναλλαγές που εκτελούνται και να επεμβαίνει όπου αυτός κρίνει απαραίτητο με 

την μεταβολή των υφιστάμενων κανόνων. 
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5.3  Μελλοντικές επεκτάσεις  
 

Το σύστημα που υλοποιήθηκε υιοθετεί ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες που 

προσφέρει μια εφαρμογή Auditing. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν αρκετές επεκτάσεις 

πάνω σε αυτή την αρχική έκδοση του συστήματος έτσι ώστε αυτό να μπορέσει να 

χαρακτηριστεί ως ένα πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  

Πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις είναι οι εξής:  

 Μεγαλύτερη ανάλυση ενεργειών και δημιουργία επιμέρους υποκατηγορίων 

των υφιστάμενων κατηγοριών 

 Προσθήκη κριτηρίου για το ύψος της κάθε συναλλαγής που θα δύναται να 

ολοκληρώσει ο κάθε χρήστης (π.χ τιμολόγηση, δαπάνη κτλ) 

 Προσθήκη κριτηρίου πιστωτικού ορίου συναλλαγών σε αγορές-δαπάνες και 

πωλήσεις για κάθε συναλλασσόμενο ξεχωριστά σύμφωνα με την πιστωτική 

πολιτική 

 Προσθήκη κριτηρίου διάρκειας και ωρίμανσης πιστωτικού υπολοίπου 

 Προσθήκη κριτηρίου για το είδες των εισπράξεων και πληρωμών (μετρητά, 

επιταγές, γραμμάτια) 
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