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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Με τη παρούσα διπλωματική εργασία ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να 

πληροφορηθεί για τη σημασία και το ρόλο που παίζει  ένα ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα σε μία επιχείρηση. Περιγράφει την διαδρομή ενός 

συστήματος  μέσα στο χρόνο, από την αρχή του μέχρι τη πιο πρόσφατη μορφή του 

ενώ παράλληλα δείχνει τη λειτουργικότητά του μέσα στην επιχείρηση. Σκοπός της 

είναι να παρουσιάσει όλες  τις πτυχές ενός πληροφοριακού συστήματος και πως αυτό 

μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστική δύναμη ως επένδυση σε οργανισμό. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρονται και μελετώνται τέσσερα ολοκληρωμένα πληροφοριακά 

προγράμματα (ERP) γνωστά και ως Altec , Entersoft ,Singular και Navision 4.0 ενώ 

γίνεται μία συγκριτική ανάλυση των τεσσάρων παραπάνω ERP συστημάτων  που 

χρησιμοποιούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη σύγκριση των υποσυστημάτων 

οικονομική διαχείριση και ανθρώπινων πόρων, παρουσιάζοντας τα περιεχόμενα 

αυτών, interfaces και τα κόστη εγκατάστασής τους κλασσικής κτήσης ή σε μορφή 

SaaS (software as a service) εκμεταλλευόμενοι την cloud τεχνολογία. Επιπλέον 

γίνεται η κριτική αξιολόγηση αυτών, παραθέτοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματά τους. Εν συνεχεία, γίνεται μία προσπάθεια περιγραφής και 

παρουσίασης ενδεχόμενης παραμετροποίησης  των δύο υποσυστημάτων (οικονομική 

διαχείριση και ανθρώπινοι πόροι) για το ολοκληρωμένο σύστημα του Navision 4.0 

καθώς επίσης την προετοιμασία εκτυπώσεων  στις αγορές, στις πωλήσεις και στη 

διοίκηση προσωπικού. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται μία μη δομημένη μελέτη 

περίπτωσης, γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την 

διερεύνηση των στόχων, της έκτασης χρήσης και των αποτελεσμάτων μιας ανάλογης 

εγκατάστασης ERP συστήματος Τέλος, οδηγούμαστε σε σημαντικά συμπεράσματα 

που εξηγούν και επιβεβαιώνουν τη σημασία μιας επένδυσης όπως είναι αυτή των 

ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για τις επιχειρήσεις. 

Λέξεις Κλειδιά :  

ERP, ολοκληρωμένα πληροφοριακά προγράμματα, Altec, Singular, Entersoft, 

Navision 4.0, Iris Ergon , Atlas, Data –Data Communication.  
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ABSTRACT 

 

In the present dissertation, the reader has the opportunity to be informed about the 

importance and role of an integrated information system in the enterprise. We conduct 

a review of such a system over time, from the beginning until its most recent form 

while showing its functionality within the enterprise. The aim is to present all aspects 

of an information system and how it can be a competitive force as a promising 

investment to an organization. More specifically, we mention and study four 

integrated IT programs (ERP) known as Altec Atlantis, Entersoft Business Suite, 

Singular Enterprise and Microsoft Navision 4.0 and we conduct a comparative 

analysis of these four ERP systems used in SMEs by comparing their subsystems, 

financial management and human resources, presenting their contents, interfaces and 

installation cost of acquisition regarding the classical form or SaaS (software as a 

service) by exploiting the cloud technology. In addition, we conduct a critical 

assessment of these, citing the comparative advantages and disadvantages. 

Furthermore, we attempt to describe and present a possible configuration of two 

subsystems (financial management and human resources) for the integrated system 

Navision 4.0 and also present the preparation of printing markets, sales and 

administration staff. Moreover, the current thesis presents a case study through 

unstructured interview to a well-known construction company in Thessaloniki, in 

order to investigate the objectives, scope and use of the results of a similar ERP 

system installation. Finally, we are led to important conclusions that explain and 

confirm the importance of an investment such as that of integrated information 

systems for businesses and key points of success such as costs and alternative new 

technologies. 

 

Key words: 

ERP, Altec, Singular, Entersoft, Navision 4.0, Iris Ergon , Atlas, Data –Data 

Communication 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η επιχείρηση δεν είναι άλλο παρά μία 

παραγωγική μονάδα που για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί οφείλει να παράγει 

αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τους παραγωγικούς της 

συντελεστές. Κάθε παραγωγική μονάδα για να παραμείνει  βιώσιμη οφείλει να δράσει 

με τρόπο που να εξασφαλίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να μεγιστοποιεί τα 

κέρδη της, να κρατά τους εσωτερικούς (εργατικό δυναμικό) και εξωτερικούς πελάτες 

της ικανοποιημένους και να διατηρεί καλή φήμη ώστε τελικά να καταφέρει να 

κερδίσει μία ισχυρή στρατηγικά θέση στην αγορά (Porter, 1985). 

Οι ενέργειες που ακολουθούν οι επιχειρήσεις φαίνεται να αποτελούν μέρος 

ενός μεγαλύτερου στρατηγικού σχεδίου, ενώ γίνεται ξεκάθαρο πως  

διαφοροποιούνται με το χρόνο και τις εξελίξεις που εκτυλίσσονται στο εξωτερικό 

περιβάλλον. Η συνεχής ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, οι τεχνολογικές εξελίξεις 

και οι καινοτόμες εφευρέσεις είναι μερικά από αυτά που ωθούν τις επιχειρήσεις σε 

αλλαγές στο εσωτερικό τους περιβάλλον, ανάλογες των εξελίξεων.  

Σε μία εξαιρετικά ανταγωνιστική εγχώρια και πλέον παγκόσμια αγορά για 

παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας  οι επιχειρήσεις στρέφονται  

σε κινήσεις για  νέες επιχειρηματικές λύσεις, ώστε να εξασφαλίσουν το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα . Η διαχείριση και ο διαμοιρασμός της 

πληροφορίας μεταξύ των τμημάτων μιας επιχείρησης καθώς και η ανάγκη για 

τεκμηριωμένη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων φαίνεται να επιλύονται με την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων μιας επιχείρησης (Powell, Dent-Micallef, 

1997). 

Η υιοθέτηση και χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης 

επιχειρησιακών πόρων γνωστών και ως Enterprise Resource Planning (E.R.P) 

εξασφαλίζει με τρόπο αποτελεσματικό τη διαχείριση των πόρων μίας επιχείρησης και 

της ροής πληροφοριών. Ανάλογα με τη χρήση υποσυστήματος (module) που 

χρησιμοποιεί καθένα από τα τμήματα της επιχείρησης, σημειώνονται και οι πρόοδοι 

ανά τμήμα και στην επιχείρηση συνολικά. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται εγκαίρως 
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και ορθά επιχειρηματικές αποφάσεις τόσο για την πορεία της όσο και για τις 

μελλοντικές στρατηγικές της κινήσεις. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως τα ενοποιημένα προγράμματα ERP 

βρίσκονται στο προσκήνιο πάνω από 40 χρόνια προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε 

μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποτελούν μεγάλος μέρος 

ακαδημαϊκών debates ως προς τα οφέλη τους (στρατηγικά και οικονομικά) , και τα 

κριτήρια επιτυχίας μιας τέτοιας επένδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

1.1.1 Σύστημα πληροφοριών 
 

Η συστημική θεωρία αναπτύχθηκε μετά από έρευνα πολλών επιστημόνων που 

ανήκαν σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Όλα ξεκίνησαν όταν στα μέσα του 20ου 

αιώνα οι επιστήμονες κατέληξαν πως κάθε αντικείμενο μπορεί να αποτελεί μέρος 

ενός μεγαλύτερου συνόλου. Έτσι μία οντότητα διατηρώντας τη σημασία που είχε 

γινόταν «δείκτης» (εικόνα 1.1) του μεγαλύτερου συνόλου όπου και άνηκε 

(Παπασωτηρίου, 2007).  

 

 

Εικόνα 1.1
α 

 Γραφική αναπαράσταση –Συστήματος-Υποσυστήματος 

 

Μελέτες καταλήγουν πως ένα σύστημα μπορεί να οριστεί ως μία συλλογή από 

κύρια συστατικά μίας επιχείρησης που συνεργάζονται μεταξύ τους  έχοντας κοινό 

στόχο. Ένα σύστημα δέχεται και λαμβάνει δεδομένα ενώ μετά από την επεξεργασία 

αυτών εξάγει πολύτιμες για την επιχείρηση πληροφορίες. Κάθε σύστημα μπορεί να 

έχει περισσότερους από έναν στόχους για το λόγο αυτό (ένα σύστημα) απαρτίζεται 

από υποσυστήματα που με τη σειρά τους «εργάζονται» για την αποπεράτωση 

μικρότερων του αρχικού στόχων.  
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Κάθε υποσύστημα συνεισφέρει στο γενικό στόχο μίας επιχείρησης. Για 

παράδειγμα ο οικονομικός τομέας, οι επιχειρηματικές λειτουργίες καθώς και ο τομέας 

της παραγωγής και του μάρκετινγκ σε μία επιχείρηση μπορούν μαζί να βοηθήσουν 

στην επίτευξη γενικών αλληλοσυνεργαζόμενων αντικειμένων που αποσκοπούν σε 

ένα γενικότερο στόχο. Ένα σύστημα διαθέτει μηχανισμούς αναπληροφόρησης 

(feedback) δίνοντας την ευκαιρία διόρθωσης πιθανών λανθασμένων ενεργειών ή 

ακόμα και την ανανέωση παλιότερων πληροφοριών.  

Ο έλεγχος συμβάλλει στην εξέλιξή του ίδιου του συστήματος, αυτό φαίνεται 

να επιτυγχάνεται με την μείωση της αταξίας γνωστή με τον επιστημονικό όρο και ως 

«εντροπίας». Η εντροπία είναι ο  συνδυασμός ενός αφάνταστα μεγάλου αριθμού  μη 

ελέγξιμων παραγόντων. Έτσι θα έλεγε κανείς πως το μέγεθος της εντροπίας είναι 

αντιστρόφως ανάλογο του μεγέθους του ελέγχου.  

Τα συστήματα αποτελούν δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις 

επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτά μιας και  επιτυγχάνουν την συνεργασία πολλών 

διαφορετικών της λειτουργιών και τομέων. Σύμφωνα με τον Porter (1985) τα 

πληροφοριακά συστήματα συμβάλλουν στην αλυσίδα αξίας (value chain) μιας 

επιχείρησης (Παπασωτηρίου, 2007). 

 

1.1.2.Έννοιες της πληροφορίας και των δεδομένων 
 

Συχνά οι έννοιες πληροφορία και δεδομένα συγχέονται μεταξύ τους για το 

λόγο αυτό παρακάτω γίνεται μία προσπάθεια διαχωρισμού των εννοιών. 

Ως δεδομένα ορίζονται οποιαδήποτε ακατέργαστα γεγονότα. Πολλές 

επιχειρήσεις συλλέγουν μεγάλο όγκο δεδομένων. Ωστόσο για να αποτελέσει ένα 

δεδομένο χρήσιμο για την επιχείρηση πρέπει να μετατραπεί σε πληροφορία 

διαφορετικά αν δε μπουν σε κάποιο πλαίσιο τείνουν να χαρακτηριστούν ως άχρηστα 

για την επιχείρηση ( Malaga, 2005) 

Η διαφορά της πληροφορίας έναντι του δεδομένου έγκειται στο γεγονός ότι η 

πληροφορία είναι ένα αποτέλεσμα ενός επεξεργασμένου πρώην ακατέργαστου 

δεδομένου. Σύμφωνα με τον Malaga (2005) οι πληροφορίες είναι ακατέργαστα 

δεδομένα μέσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο. Στη προσπάθεια του να εξηγήσει με ποιο 
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τρόπο μετατρέπεται ένα ακατέργαστο δεδομένο σε χρήσιμη πληροφορία  παραθέτει 

ένα παράδειγμα. Λαμβάνει ως δεδομένο τη  θερμοκρασία μίας πόλης και το 

μετατρέπει σε πληροφορία «βάζοντας» το σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Σε ένα 

πλαίσιο παρατήρησης πως η χ θερμοκρασία που σημειώθηκε στη ψ πόλη τον μήνα 

Ιανουάριο στο μέσο της νύχτας θα μπορούσε να δώσει το συμπέρασμα ενός κύματος 

καύσωνα. 

Σύμφωνα με τους Laudon & Laudon (2009) με τον όρο πληροφορία νοούνται 

τα δεδομένα  τα οποία έχουν διαμορφωθεί με τρόπο που να αποκτούν κάποια 

χρησιμότητα και αξία για τους αποδέκτες τους. Οι πληροφορίες για να έχουν αξία 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από έξι ιδιότητες σύμφωνα με τους διακεκριμένους 

συμβούλους διοικήσεως τους Tom Davenport και Larry Prusak. Οι ιδιότητες αυτές 

απαρτίζονται από τις ακρίβεια, επικαιρότητα, προσβασιμότητα, δέσμευση, εφαρμογή 

και σπανιότητα. (Malaga, 2005).  

Άλλοι μελετητές υποστηρίζουν πως ως δεδομένα μπορούν να οριστούν τα 

γεγονότα ή οι παρατηρήσεις που μπορούν να καταγραφούν, τιμές δηλαδή κάποιων 

χαρακτηριστικών που ανήκουν σε οντότητες. Τέλος υποστηρίζουν πως τα δεδομένα 

για να είναι χρήσιμα πρέπει να έχουν ακρίβεια, πληρότητα σχετικότητα και 

διαθεσιμότητα. Ενώ ορίζουν τη πληροφορία ως τα δεδομένα που έχουν επεξεργαστεί 

και έχουν μορφή αναγνωρίσιμη και χρήσιμη στους τελικούς χρήστες (Παπασωτηρίου, 

2007). 

1.1.3 Πληροφοριακά Συστήματα  
 

Σύμφωνα  με  τους Laudon και  Laudon (2009), « Ένα πληροφοριακό σύστημα   

τεχνικά ορίζεται ως ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων στοιχείων, τα οποία συλλέγουν 

(ή ανακτούν), επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν πληροφορίες που 

υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε έναν οργανισμό»  (εικόνα 1.2). 
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Εικόνα 1.2  Βασικές Λειτουργίες ενός πληροφοριακού συστήματος 

(«Management Information Systems», C. Laudon &  J.P. Laudon) 

 

Για να μπορέσει μία επιχείρηση να παίρνει αποφάσεις, να ελέγχει τις 

λειτουργίες, να αναλύει τα προβλήματα και να δημιουργεί νέα προϊόντα ή υπηρεσίες,  

θα πρέπει ένα πληροφοριακό σύστημα να δραστηριοποιείται σε τέσσερις βασικές 

διαδικασίες: 

 Είσοδο - Input 

 Επεξεργασία – Processing 

 Έξοδος – Output 

 Αναπληροφόρηση – Feedback 

 

Ο ρόλος της εισόδου (input) σε ένα πληροφοριακό σύστημα είναι να συλλέγει 

πρωτογενή δεδομένα μέσα από τον οργανισμό ή ακόμα από το εξωτερικό περιβάλλον 

του έχοντας ως σκοπό την επεξεργασία τους μέσα σε ένα πληροφοριακό σύστημα. 

Η επεξεργασία (processing) σε ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελεί την 

μετατροπή της πληροφορίας, πιο συγκεκριμένα με  τη κατάλληλη διαχείριση και 

ανάλυση της πρωτογενούς εισόδου σε μία πιο κατανοητή μορφή για τους ανθρώπους. 

 

Η έξοδος (output) είναι υπεύθυνη για τη διανομή επεξεργασμένων 

πληροφοριών στους ανθρώπους που είτε θα τις χρησιμοποιήσουν είτε θα 

χρησιμοποιηθούν από άλλες δραστηριότητες. 
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Αναπληροφόρηση (feedback) πρόκειται ουσιαστικά για την έξοδο που 

επιστρέφει στα κατάλληλα μέρη του οργανισμού ώστε να τα βοηθήσει να 

αξιολογήσουν ή να διορθώσουν την είσοδο.  

1.1.4 Ορισμοί ERP 
 

Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για τα συστήματα ERP 

παραθέτουμε στη συνέχεια κάποιους από αυτούς. 

Στο άρθρο του ο Wailgum (2008) με θέμα «ERP Definition and Solutions» 

προσεγγίζει επιτυχώς την έννοια ενός συστήματος ERP. Συγκεκριμένα, προσδιορίζει 

τα συστήματα αυτά ως μια προσπάθεια να ενσωματώσουν όλα τα τμήματα και τις 

λειτουργίες μιας εταιρείας σε ένα υπολογιστικό σύστημα το οποίο θα εξυπηρετεί τις 

ιδιαίτερες ανάγκες  όλων αυτών των τμημάτων. 

Ακόμη ένας επιτυχημένος ορισμός δόθηκε από τους  Οικονόμου και 

Γεωργόπουλο (1995) όπου σύμφωνα με τους συγγραφείς το ΕRP είναι ένα 

πληροφοριακό σύστημα που αφορά στις διαδικασίες ολόκληρης της επιχείρησης, 

δένοντας όλες αυτές τις διαδικασίες να συναντήσουν τους επιχειρηματικούς στόχους 

και ενοποιώντας – ολοκληρώνοντας διαλειτουργικά όλα τα τμήματα της επιχείρησης. 

Μέσω της διαλειτουργικής ολοκλήρωσης επιτυγχάνεται η ταχύτατη, ακριβής και 

έγκαιρη μετάδοση της πληροφορίας στο εσωτερικό της επιχείρησης. Αυτή η 

πληροφορία μπορεί να αφορά σε κόστος, κέρδη, υλικά κτλ.  

1.1.5 Γιατί ERP; 
 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει σήμερα με ραγδαίους ρυθμούς σε ένα 

εξαιρετικά δυναμικό περιβάλλον. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως ο 

ανταγωνισμός, η επέκταση των αγορών και οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των 

πελατών. Αυτό μεγιστοποιεί την πίεση προς τις εταιρείες να προβούν σε χαμηλότερα 

επίπεδα συνολικού κόστους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, μειώνοντας τους 

χρόνους διεξαγωγής διαδικασιών, ελαχιστοποιώντας δραστικά τα αποθέματα, 

επεκτείνοντας τις επιλογές του προϊόντος, προσφέροντας πιο αξιόπιστες ημερομηνίες 

παράδοσης και καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, βελτιώνοντας την ποιότητα, και 
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οργανώνοντας αποδοτικά την παγκόσμια ζήτηση, προσφορά και παραγωγή (Porter, 

1985, Yi et al., 2011). 

Καθώς ο κόσμος των επιχειρήσεων τείνει σε ένα ολοένα μικρότερο και πλήρως 

συνεργαζόμενο μοντέλο και οι ανταγωνιστές αναπτύσσουν και εξελίσσουν τις 

ικανότητές τους, για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, οι εταιρείες πρέπει να 

βελτιώνουν τις επιχειρηματικές τους πρακτικές και διαδικασίες. Οι επιχειρήσεις 

πρέπει επίσης να μοιράζονται με τους προμηθευτές τους, τους διανομείς , τους 

πελάτες καθώς επίσης και τις κρίσιμες εσωτερικές πληροφορίες που κάποτε 

προστάτευαν. Επιπλέον,  οι λειτουργίες μέσα στην επιχείρηση πρέπει να 

αναβαθμίζουν την ικανότητά τους να δημιουργούν και να συνδέουν έγκαιρες και 

ακριβείς πληροφορίες. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι επιχειρήσεις 

στρέφονται όλο και περισσότερο στα ERP συστήματα τα οποία δεν πρέπει να 

θεωρούνται ως απλά πληροφοριακά συστήματα αλλά ως ολοκληρωμένα 

επιχειρησιακά συστήματα (Marnewick, Labuschagne 2005). Οι ίδιοι συγγραφείς 

ορίζουν ένα σύστημα ERP ως ένα software πακέτο το οποίο συνδυάζει τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες με τα χαρακτηριστικά της  τεχνολογίας της πληροφορίας. 

Ένα σύστημα ERP παρέχει δύο βασικά οφέλη, τα οποία δεν υπάρχουν σε μη 

ενοποιημένα διαχωρισμένα σε τμήματα συστήματα: Μια ενοποιημένη εικόνα της 

επιχείρησης όπου περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες και τα τμήματα σε μια βάση 

δεδομένων της επιχείρησης, όπου εισάγονται, καταγράφονται και υφίστανται 

επεξεργασία όλες οι επιχειρησιακές συναλλαγές. Η ενοποιημένη εικόνα αυξάνει την 

απαίτηση για διατμηματική συνεργασία και οργάνωση. Ωστόσο επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τους στόχους τους για περισσότερη επικοινωνία και 

υπευθυνότητα, προς όλους τους μετόχους. 
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1.1.6 Βασικές Καλυπτόμενες Λειτουργίες ERP 
 

Οι λειτουργικές περιοχές που μπορούν να καλυφθούν από ένα σύστημα E.R.P. 

είναι αρκετά εκτεταμένες παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικοποίησης σχεδόν 

κάθε διαδικασίας ενός οργανισμού. Παρόλα αυτά είναι σπάνια η περίπτωση που μία 

επιχείρηση επιλέγει να υλοποιήσει όλες τις εφαρμογές που παρέχει ένα σύστημα 

E.R.P 

Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες αποτυχίας εγκαταστάσεων τέτοιων 

συστημάτων είναι η αδυναμία επιλογής των κατάλληλων εφαρμογών που 

θα υλοποιηθούν στην επιχείρηση, στο βαθμό που και η ίδια μπορεί να τις εφαρμόσει 

και να της υποστηρίξει (Finney, Corbett, 2007). Η πλειοψηφία των Ελληνικών 

Επιχειρήσεων έχει εγκαταστήσει τις βασικές εφαρμογές των συστημάτων E.R.P, 

δηλαδή τη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διαχείριση, την Εμπορική Εφαρμογή, 

τη Διαχείριση Υλικών & Υποστήριξη Προμηθειών και τη βασική λειτουργικότητα 

του Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής. Οι επιχειρήσεις τολμούν συνήθως την 

επέκταση της εγκατεστημένης λειτουργικότητας μετά από ένα ικανό χρονικό 

διάστημα που τους επιτρέπει να εξοικειωθούν με το πληροφοριακό σύστημα και τους 

εξασφαλίζει τη δυνατότητα υιοθέτησης νέων πρακτικών, ενώ σπάνια εγκαθιστούν 

το σύνολο των λειτουργιών όπως απεικονίζονται στο μοντέλο1.1 

(Οικονόμου,Γεωργόπουλου,1995). 
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Μοντέλο 1.1 Βασικές λειτουργίες ενός τυπικού  ERP συστήματος (Οικονόμου, Γεωργόπουλος, 1995) 

 

Τέλος, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τεθεί και η επιλογή αρχιτεκτονικής που 

το ίδιο το E.R.P ως ένα κατά βάση πληροφοριακό σύστημα επιλέγει για να εφαρμόσει 

τις πρακτικές και λειτουργίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί. Ενώ οι εφαρμογές Ε.R.P 

αναπτύσσονται κατανεμημένα και ο κεντρικός διακομιστής είναι συγκεντρωτικός, οι 

εσωτερικοί πελάτες-χρήστες του συστήματος συνήθως είναι διασκορπισμένοι σε 

διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης (Monk, Wagner, 2009). 

Γενικά υπάρχουν τρεις λειτουργικοί τομείς των οποίων η παρουσία και 

λειτουργία σε ένα πληροφοριακό σύστημα εκφράζει και την αρχιτεκτονική την οποία 

ακολουθεί η εκάστοτε εφαρμογή. Ο πρώτος τομέας είναι η βάση δεδομένων, ο 

δεύτερος οι εσωτερικοί πελάτες-χρήστες και ο τρίτος οι εφαρμογές που δρουν ως 

ενδιάμεσοι μεταξύ των πελατών και της βάσης δεδομένων. Πριν το 1980 η πιο τυπική 

αρχιτεκτονική ήταν η one-tier architecture, ένα αυτόνομο «μονολιθικό» πρόγραμμα 

με μια βασική GUI, το οποίο αντιμετώπιζε και επεξεργαζόταν τις λογικές 

πληροφορίες και τα αποθηκευμένα δεδομένα ως σύνολο. Στην συνέχεια 

εμφανίστηκαν και οι πιο χρησιμοποιημένες αρχιτεκτονικές πληροφοριακών 
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συστημάτων: Two-tier architecture (δύο επιπέδων) και Three or multi-tier 

architecture(πολλαπλών επιπέδων) (Μοντέλο 1.2). 

Στην δύο επιπέδων αρχιτεκτονική ο server διαχειρίζεται τόσο την εφαρμογή 

όσο και την βάση δεδομένων με τους πελάτες-χρήστες να επωμίζονται την είσοδο και 

παρουσίαση των δεδομένων. Επομένως ενώ μπορεί να υπάρχουν πολλοί servers σε 

διαφορετικά σημεία μιας επιχείρησης η κατανομή δραστηριοτήτων παραμένει η ίδια. 

Στην αρχιτεκτονική αυτή συναντούμε μεγαλύτερες ταχύτητες απόκλισης από την 

«μονολιθική» μονοεπίπεδη αρχιτεκτονική αλλά παραμένει το ζήτημα της 

επιβάρυνσης του πελάτη-χρήστη  με πολλαπλές ευθύνες διασύνδεσης και 

επεξεργασίας. 

Στην τριών ή πολλαπλών επιπέδων αρχιτεκτονική η οποία άρχισε να 

διαμορφώνεται μετά το 1996,οι λειτουργίες της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής 

διαχωρίζονται και επιπρόσθετα ο πελάτης-χρήστης διαχωρίζεται σε δύο ρόλους, του 

χρήστη περιβάλλοντος εργασίας και του υπεύθυνου λογικής επεξεργασίας των 

δεδομένων. Στο αρχιτεκτονικό δίκτυο του πληροφοριακού συστήματος, ο πελάτης-

χρήστης αποκτά επικοινωνία και πρόσβαση με τον server-διακομιστή της εφαρμογής 

και σε δεύτερο φάση ο διακομιστής της εφαρμογής δημιουργεί μια δεύτερη 

διασύνδεση με τον διακομιστή –βάση δεδομένων (Μοντέλο 1.2). 

 Η αρχιτεκτονική αυτή είναι χαρακτηριστικό των ισχυρών E.R.P συστημάτων 

και προσδίδει μεγάλη ταχύτητα αποκρίσεων στα αιτήματα των χρηστών και στις 

επιμέρους διαδικασίες και μοιάζει με την αρχιτεκτονική λειτουργίας του Παγκόσμιου 

Ιστού (WWW- world wide web) όπου ο web browser δρα ως επίπεδο πελάτη-client, ο 

διακομιστής της βάσης δεδομένων ως το τρίτο επίπεδο( 3-tier) και το TCP/IP 

πρωτόκολλο ως το δεύτερο επίπεδο ( Liu, Xu, 2001). 

Επομένως, κρίνοντας από την σημαντικότητα της αρχιτεκτονικής ενός 

πληροφοριακού συστήματος, θα τεθεί ως κριτήριο αξιολόγησης των E.R.P 

συστημάτων που ακολουθεί στην στο επόμενο κεφάλαιο. 
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Μοντέλο 1.2 2-tier και 3-tier client/server αρχιτεκτονική σε E.R.P συστήματα 

 

1.1.7 Οφέλη Επιχείρησης από E.R.P 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά οφέλη χρήσης ενός ERP συστήματος. 

Με την χρήση των E.R.P.  επιτυγχάνεται  αποδοτικότερη διαχείριση των 

πόρων της εταιρείας (τεχνολογικού εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού) και η 

ολοκλήρωση τους με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, τη 

συμπίεση του κόστους, την απόδοση  και την αύξηση του επιπέδου των πωλήσεων 

της επιχείρησης (Gupta, 2000; Hall, 2002). 

Πλεονέκτημα της χρήσης των E.R.P.  είναι ότι το σύστημα βοηθάει στην 

εκτέλεση των παραδόσεων όσο το δυνατόν φθηνότερα σύμφωνα με τη πολιτική της 

καλύτερης προσφοράς που το σύστημα μπορεί να ελέγχει και να συμβουλεύει 

εκμεταλλευόμενο πλήρως την λειτουργική αποτελεσματικότητα που προσδίδει το 

σύστημα (Said et al., 2003). 

Με τη χρήση των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, οι εταιρείες 

αποκτούν ευελιξία μέσω της δυνατότητας για ιχνηλασιμότητα των προϊόντων μέσω 

του εποπτικού ελέγχου της πλήρης κίνησης των προϊόντων από το στάδιο της 
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προμήθειας μέχρι το στάδιο της παραγωγής. Τα προβλήματα ποιότητας με αυτό το 

τρόπο μπορούν να ανιχνευθούν από τον χρόνο και τον τόπο από όπου προήλθαν (Yi 

et al., 2011). 

Μέσω των συστημάτων E.R.P. επιτυγχάνεται μείωση του κόστους 

λειτουργίας που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βέλτιστης διαχείρισης των 

αποθεμάτων/ αποθηκών και της αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζομένων 

(HassabElnaby, 2012). Επιπλέον,  επιτυγχάνεται  καλύτερη διαχείριση των 

προβλημάτων του προγραμματισμού των απαιτήσεων του ανθρώπινου δυναμικού 

,όπως είναι για παράδειγμα τα κυλιόμενα ωράρια, οι εναλλαγές βαρδιών, οι άδειες 

κλπ. 

Επιπρόσθετη δυνατότητα που δίνει η χρήση ενός E.R.P. συστήματος είναι η 

τήρηση κατά το δυνατόν μικρότερων αποθεμάτων πρώτων υλών και τελικών 

προϊόντων και η ανάγκη επικαιροποιημένης εποπτείας αυτών, μέσω της επιλογής της 

σωστής μεθόδου παραγγελιοληψίας, παραγωγής και ανταλλαγής προϊόντων μεταξύ 

εργοστασίων της ίδιας επιχείρησης. Τα οφέλη αυτά οδηγούν την επιχείρηση πιο 

κοντά στα πρότυπα του lean supply chain management (Forslund, 2009), μέθοδος που 

ερευνητικά και πρακτικά έχει διαπιστωθεί  ότι οδηγεί σε χαμηλότερα κόστη 

παραγωγής, εφοδιασμού και συντονισμού και συσχετίζεται με την σωστή υιοθέτηση 

και εφαρμογή ενός συστήματος E.R.P. (Power, 2005; Forslund, 2009). 

Τέλος πολύ σημαντικό όφελος μιας επιχείρησης από τη χρήση συστημάτων 

E.R.P . είναι η μείωση των λαθών και των καθυστερήσεων ώστε τα προϊόντα να 

φτάνουν στους πελάτες γρηγορότερα (Gupta, 2000). Οι πληροφορίες και τα προϊόντα 

απαιτείται πλέον να μεταφέρονται μέσα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα σε 

ώρες ή ημέρες αντί για εβδομάδες ή μήνες (Οικονόμου, Γεωργόπουλου, 1995). 

Παράλληλα με τον συγχρονισμό που απαιτείται με την στρατηγική της επιχείρησης, η 

πληροφορία και οι δυνατότητες διαχείρισης που ένα ERP σύστημα δίνουν οδηγούν σε 

αυξημένη ευελιξία και βελτιστοποίηση της παραγωγής  και απόδοσης όλων των 

λειτουργικών τμημάτων του οργανισμού που έχουν ολοκληρωθεί μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ( Wier et al., 2007; HassabElnaby et al., 

2012). 
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1.1.8 Το Κενό που αφήνουν τα E.R.P 
 

Στην πραγματικότητα τα προβλήματα ενός E.R.P συστήματος που μπορεί να 

αντιμετωπίσει μία επιχείρηση είναι αρκετά, μερικά από τα οποία παρουσιάζονται 

παρακάτω. Πρωταρχικό ρόλο έχει o βαθμός  ετοιμότητας της  ίδιας της επιχείρησης 

.Η επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει τις ανάγκες της καθώς επίσης και τα αδύναμα 

σημεία της  ώστε να είναι συγκεκριμένη κατά τη περιγραφή αυτών για το σχεδιασμό 

του προγράμματος (Finney,Corbett, 2007). Επιπλέον, το επίπεδο της εσωτερικής 

οργάνωσης, τα στελέχη και το προσωπικό πρέπει να είναι έτοιμα  αρχικά να 

προσαρμοστούν και εν συνεχεία να διαχειριστούν ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

πρόγραμμα.  

Πιο συγκεκριμένα πρωταρχικό πρόβλημα φαίνεται να είναι  πρόβλημα είναι η 

έλλειψη εμπειρίας των εταιριών πώλησης τέτοιων συστημάτων. Γίνεται φανερό, 

λοιπόν, ότι θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά την περίοδο της προσαρμογής 

είναι πιθανόν  να  μην είναι άμεσα αντιμετωπίσιμα από τις εταιρείες των E.R.P. , 

καθώς κάθε πελάτης γι’ αυτές αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση μελέτης και 

σχεδιασμού, αφού το πρόγραμμα που τελικά εγκαθίσταται είναι προσαρμοσμένο 

αυστηρά και μόνο στις ανάγκες τις εκάστοτε επιχείρησης. 

Μειονέκτημα αποτελεί επίσης το υψηλό κόστος τόσο της αγοράς και 

προσαρμογής όσο και της εκπαίδευσης του προσωπικού αφού σύμφωνα με τελευταία 

έρευνα ,με τα δεδομένα μιας μεσαίας σε μέγεθος επιχείρησης το κόστος  υπολογίζεται 

στις 60  – 90 χιλιάδες ευρώ. Επιπλέον πρέπει να επισημανθεί  η  συνήθης ανάγκη 

αντίστοιχου εξοπλισμού hardware , που στις περισσότερες των περιπτώσεων 

χρειάζονται αναβαθμίσεις, με το ανάλογο κόστος. Μεγάλο επίσης  είναι και το 

κόστος συντήρησης και  υποστήριξης του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 

μία τέτοια χρέωση μπορεί να φτάσει τα 60 -120 ευρώ/ώρα (Wailgum, 2008). 

Ο χρόνος εγκατάστασης και τελειοποίησης της λειτουργίας μιας E.R.P . 

εφαρμογής ο οποίος κρίνεται μεγάλος αποτελεί ένα επιπλέον μειονέκτημα της χρήσης 

συστημάτων E.R.P Στατιστικά έχει υπολογισθεί ένας μέσος όρος ενός έτους. Αυτό 

σημαίνει μία άμεση επιβράδυνση των καθημερινών εργασιών της επιχείρησης 

επομένως και μίας ενδεχόμενης ζημίας στη ποιότητα των υπηρεσιών της ως προς 

τους πελάτες και πρέπει να ληφθεί ως σημαντικό κριτήριο στον στρατηγικό 
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σχεδιασμό της επιχείρησης πριν την απόκτηση ενός τέτοιου συστήματος ( Kakouris, 

Polychronopoulos, 2005). 

Γενικά τα συστήματα E.R.P εστιάζουν περισσότερο στη λογιστική φύση μιας 

επιχείρησης. Δεν περιλαμβάνονται διαδικασίες που δεν έχουν άμεση οικονομική 

απεικόνιση στα αποτελέσματα της επιχείρησης, δε συμμετέχουν δηλαδή άμεσα στην 

προστιθέμενη αξία των προϊόντων. Τέτοιες είναι για παράδειγμα, οι διαδικασίες 

διαχείρισης των αποθηκών, όπως παραλαβή, τοποθέτηση, συλλογή, διαλογή, 

διαχείριση συσκευασιών κ.λ.π., που εκφράζονται από το ακρωνύμιο WHM 

(Warehouse Management). Επίσης οι διαδικασίες των διανομών με το χρονικό 

προγραμματισμό των διαδρομών και των οχημάτων, τις φορτώσεις και εκφορτώσεις 

κ.λ.π., που με τη σειρά τους εκφράζονται από το ακρωνύμιο TRM (Transportation 

Management). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι εύκολος ο υπολογισμός του 

οφέλους, της αποδοτικότητας και της απόσβεσης της επένδυσης στο σύστημα με 

συνέπεια να μη μπορεί να υπάρχει έλεγχος στις διαδικασίες που εκτελούνται μέσω 

αυτού (Οικονόμου, Γεωργόπουλου, 1995). 

1.1.9 Η εξέλιξη των ERP  
 

Ιστορική Αναδρομή 

Μεγάλο ενδιαφέρον άρχισε να παρουσιάζετε τη δεκαετία του 1960 εκ μέρους  

ελληνικών αλλά και διεθνών επιχειρήσεων για μηχανογραφημένη υποστήριξη των 

πολύπλοκων λειτουργιών τους. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη δημιουργία 

εξειδικευμένων πακέτων που αφορούσαν τη μηχανογράφηση κυρίως του λογιστηρίου 

και μισθοδοσίας, ενώ ακολούθησαν και εφαρμογές ελέγχου αποθεμάτων (inventory 

control). Το τελευταίο περιελάμβανε κάποια από τα κλασικά μοντέλα όπως είναι η 

Βέλτιστη  Ποσότητα Παραγγελίας (Economic Order Quantity-EOQ),τα  Αποθέματα 

Ασφαλείας (Safety Stock-SS), η Διαχείριση Τεχνικών προδιαγραφών (Bill of Material 

Processing -  BOMP) και η  Διαχείριση Τεχνικών Προδιαγραφών (Work Order 

Management – WOM). Ωστόσο οι επιχειρήσεις εκείνη την περίοδο ακολουθούσαν ως 

τακτική τους να κρατούν υψηλά αποθέματα για να ικανοποιούν οποιαδήποτε ζήτηση 

από τους πελάτες και ταυτόχρονα να είναι ανταγωνιστικοί. Η κίνηση αυτή όμως είχε 

ως αποτέλεσμα οι περισσότερες τεχνικές ενέργειες καθώς και εφαρμογές να 
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περιορίζονται μόνο στην αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση μεγάλων 

ποσοτήτων αποθέματος ((Kakouris, Polychronopoulos, 2005). 

Τα συστήματα παραγωγής επικεντρώνονταν τη δεκαετία του ΄60 στον έλεγχο 

των αποθεμάτων. Οι επιχειρήσεις μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στη διατήρηση 

αποθεμάτων ακόμη και μόνο σε περίπτωση που αυτά χρειαστούν, προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τη ζήτηση των πελατών και να παραμείνουν ταυτόχρονα 

ανταγωνιστικές. Συνεπώς, οι τεχνικές που ακολουθούσαν  εστίαζαν σε πιο 

αποδοτικούς τρόπους προκειμένου να διαχειριστούν μεγάλους όγκους αποθεμάτων. 

Τα περισσότερα πακέτα λογισμικού (συνήθως παραμετροποιημένα) έχουν σχεδιαστεί 

για να χειρίζονται τις απογραφές των αποθεμάτων βασιζόμενα σε πιο παραδοσιακές 

έννοιες.  

Το 1970 έγινε ξεκάθαρο ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούσαν πλέον να 

υποστηρίξουν την πολυτέλεια διατήρησης μεγάλων ποσοτήτων αποθέματος. Αυτό 

οδήγησε στην εισαγωγή συστημάτων προγραμματισμού υλικών αναγκών (material 

requirements planning  - MRP). Τα MRP αναπαριστούν ένα μεγάλο βήμα προόδου 

στην επεξεργασία του υλικού προγραμματισμού (εικόνα 1.3). Για πρώτη φορά 

χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα παραγωγής, το οποίο υποστηρίζεται από 

λογαριασμούς από αρχεία υλικών και έναν υπολογιστή μπορεί να υπολογίζει 

ολοκληρωμένα αποτελέσματα που καλύπτουν τις απαιτήσεις μιας επιχείρησης. 

Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα αρχεία απογραφής, η κατάλληλη ποσότητα των 

υλικών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει τις καθαρές υλικές 

απαιτήσεις. Αυτό οδήγησε στη συνέχεια μια δραστηριότητα όπως η δημιουργία μιας 

παραγγελίας, η ακύρωση μιας υπάρχουσας παραγγελίας ή η τροποποίηση του 

χρονοδιαγράμματος παραγγελιών.  πρώτη φορά στην παραγωγή, υπήρξε ένας 

επίσημος μηχανισμός διατήρησης προτεραιοτήτων που ισχύουν σε ένα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον παραγωγής. Η ικανότητα του συστήματος να σχεδιάζει 

συστηματικά και αποδοτικά όλα τα τμήματα ήταν ένα τεράστιο βήμα βελτίωσης της 

παραγωγικότητας και της ποιότητας (Oden et.al ,1993; Ptak, Schragenheim, 2000; 

Shankarnarayanan, 2000). 

Ωστόσο στον τομέα της μεταποίησης, οι προτεραιότητες και ο σχεδιασμός των 

υλικών αποτελούν μόνο ένα τμήμα του προβλήματος. Η ικανότητα σχεδιασμού 

αναπαριστά μια ισοδύναμη πρόκληση. Σε απόκριση αυτού, τεχνικές για την 
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ικανότητα σχεδιασμού έχουν προστεθεί στις βασικές ικανότητες του MRP 

συστήματος. Επιπλέον έχουν αναπτυχθεί εργαλεία  για να υποστηρίξουν το 

σχεδιασμό συνολικών πωλήσεων και των επιπέδων παραγωγής όπως είναι ο 

σχεδιασμός πωλήσεων και λειτουργιών, καθώς επίσης η ανάπτυξη συγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος κατασκευής όπως είναι ο ανώτερος προγραμματισμός 

παραγωγής, προβλέψεις, προγραμματισμός πωλήσεων και δεσμεύσεων προς τους 

πελάτες (διαχείριση απαιτήσεων) και υψηλού επιπέδου ανάλυση πόρων (ικανότητα 

σχεδιασμού rough-cut ), καθώς επίσης τεχνικές σχεδιασμού για το χώρο του 

εργοστασίου και των προμηθευτών ενσωματώθηκαν επίσης στα MRP συστήματα. 

Έτσι οι χρήστες ξεκίνησαν να θεωρούν τα συστήματά τους, ως συστήματα που 

καλύπτουν το εύρος της επιχείρησης. Αυτή η ανάπτυξη οδήγησε στο επόμενο 

εξελικτικό στάδιο, το οποίο έγινε γνωστό ως closed-loop MRP (Oden et. al., 1993; 

Ang et al., 1990)  

Στη δεκαετία του 1980 οι εταιρείες ξεκίνησαν να αποκτούν πλεονέκτημα από 

την ολοένα αυξανόμενη δύναμη και οικονομική προσιτότητα των διαθέσιμων 

τεχνολογιών και ήταν ικανές να συνδυάσουν την κίνηση του αποθέματος με την 

οικονομική δραστηριότητα. Τα συστήματα σχεδιασμού παραγωγικών πόρων (MRP 

II) εξελίχθηκαν έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν το σύστημα 

δημοσιονομικής διαχείρισης (Kakouris, Polychronopoulos, 2005). Όπως ορίζεται από 

το Association of Operations Management (APICS, Khalid, 2003):  

“ Το M.R.P II είναι μία μέθοδος αποτελεσματικού προγραμματισμού και 

διαχείρισης των παραγωγικών πόρων μια επιχείρησης. Σε ιδανικές 

λειτουργικές συνθήκες, αναλύει τον προγραμματισμό παραγωγής σε 

μονάδες, τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό σε αξίες και παρέχει τη 

δυνατότητα προσομοίωσης πιθανών εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας” 

 Αυτό επέτρεψε στις εταιρείες να έχουν περισσότερο ενοποιημένα 

επιχειρηματικά συστήματα που προερχόταν από τις υλικές αλλά και τις 

απαιτήσεις ικανοτήτων. Παράλληλα σχετίζονταν με ένα επιθυμητό πλάνο 

λειτουργιών, επέτρεπαν την εισαγωγή λεπτομερών δραστηριοτήτων και τα 

μετέφραζαν όλα αυτά σε οικονομικές προτάσεις ενώ ταυτόχρονα πρότειναν ένα 

σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση εκείνων των στοιχείων που δεν ήταν σε 

ισορροπία με το επιθυμητό πλάνο της επιχείρησης (Ptak, Schragenheim, 2000). 
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Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, με τις συνεχείς βελτιώσεις της τεχνολογίας 

ήταν εφικτή η επέκταση του MRP II για την ενοποίηση όλων των πόρων σχεδιασμού 

για ολόκληρη την επιχείρηση. Τομείς όπως ο σχεδιασμός προϊόντος, η αποθήκευση 

πληροφοριών, ο υλικός σχεδιασμός, η ικανότητα σχεδιασμού, τα συστήματα 

επικοινωνίας, οι ανθρώπινοι πόροι, τα οικονομικά στοιχεία και η διαχείριση έργων 

μπορούσαν πλέον να περιλαμβάνονται στο σχέδιο ( Moller, 2005; Ptak, 

Schragenheim, 2000). Ως εκ τούτου, επινοήθηκε ο όρος  ERP (εικόνα 1.3) ο οποίος 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε κατασκευαστικές εταιρείες αλλά και σε 

οποιαδήποτε εταιρεία επιθυμεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της πιο 

αποδοτικά, χρησιμοποιώντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία της, 

συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών και επιχειρησιακών λειτουργιών σε ένα 

ολοκληρωμένο περιβάλλον. Στην συγκεκριμένη δεκαετία διακρίθηκαν και οι πρώτες 

επιχειρήσεις δημιουργίας ολοκληρωμένων Ε.R.P. λύσεων όπως  η γερμανική SAP με 

το R/3 και η λύση  Oracle Financials to 1988 της Oracle Corp ως ο άμεσος 

ανταγωνιστής της SAP, που αργότερα ενώθηκε με την  PeopleSoft και σήμερα το 

πακέτο λύσεων διαχείρισης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων να αποτελεί μια 

δημοφιλή επιλογή (Jenson, Johnson, 1999; Kakouris, Polychronopoulos, 2005; Monk, 

Wagner, 2009). 

 
Εικόνα 1.3 Η εξέλιξη των E.R.P. συστημάτων (Kakouris, Polychronopoulos, 2005) 
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Το μέλλον - Ε.R.P συστήματα και Cloud Computing technology 

Τα συμβατικά συστήματα E.R.P λειτουργούν με βάση την αγορά και κτήση 

ιδιωτικά του πληροφοριακού συστήματος. Η επιχείρηση αγοράζει εκ μέρους των 

χρηστών μόνιμες άδειες χρήσης του εμπορικού λογισμικού και οι ίδιοι οι χρήστες 

αναλαμβάνουν την, μετά την εγκατάσταση, διαχείριση του, μοντέλο που όμως 

παρουσιάζει περιορισμούς και υψηλά κόστη (Moller, 2005). 

Αντίθετα, με την συμβατική διαδικασία κτήσης ενός συστήματος E.R.P, η 

ενσωμάτωση υπηρεσιών cloud σε ένα συμβατικό σύστημα E.R.P αλλάζει εντελώς 

τους όρους κτήσης, τις απαιτήσεις σε κόστος αλλά και τις νέες τεχνολογικές 

δυνατότητες. Είναι αποδεδειγμένο ότι το cloud computing παρουσιάζει οφέλη όπως η 

ευέλικτη αδειοδότηση χρήσης και η εξαιρετική μείωση στις χρηματικές απαιτήσεις 

κτήσης, οφέλη που αποτελούν ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τα πληροφοριακά 

τους συστήματα (Rosemann, Gable, 2004).  Πλέον, τα συμβατικά E.R.P συστήματα 

παρέχουν συμπληρωματικά on-demand cloud υπηρεσίες παρέχοντας ουσιαστικά  νέες 

δυνατότητες επεξεργασίας και ευελιξίας επιχειρησιακών διεργασιών χωρίς να 

απαιτούνται από την επιχείρηση σημαντικές μετατροπές στο υπάρχον  σύστημα η 

περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. Επομένως είναι κατανοητό πόσο σημαντική 

κρίνεται η παρουσία οποιουδήποτε επιπέδου cloud computing δυνατοτήτων σε ένα 

σύγχρονο E.RP σύστημα. 

Τα επίπεδα cloud computing ολοκλήρωσης που συναντούμε είναι (Furht, Escalante, 

2010):  

 SaaS (Software as a Service) το οποίο εμφανίστηκε το 2000 και σύμφωνα με το 

συγκεκριμένο μοντέλο,  το λογισμικό αναπτύσσεται στο διαδίκτυο, και ο πελάτης 

μπορεί να νοικιάσει τις υπηρεσίες από τον πάροχο υπό μορφή συνδρομής (εικόνα 

1.4). Το συγκεκριμένο μοντέλο παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες να 

μοιράζονται την ίδια βάση κώδικα, γεγονός που επιτρέπει οφέλη από τις 

οικονομίες κλίμακας. Ωστόσο, αυτό επίσης σημαίνει πως οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες δεν έχουν δυνατότητες παραμετροποίησης για τον «ενοικιαστή».  

 

 PaaS (Platform as a Service) ακολούθησε το SaaS και είναι λογισμικό 

προγραμματιστικού προσανατολισμού. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον 

ανάπτυξης (platform), συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ασφαλείας, της 
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δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων, της φιλοξενίας 

εφαρμογών και το κυριότερο, επεκτάσιμη αρχιτεκτονική (εικόνα 1.4). Το πακέτο 

υπηρεσιών περιλαμβάνει, γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού και μία 

πλατφόρμα διανομής της κύριας εφαρμογής την οποία διαχειρίζεται η εταιρεία 

κατασκευής και παραχώρησης για να υποστηρίζει την ανάπτυξη και διανομή της 

τελικής εφαρμογής στους πελάτες-χρήστες. Το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει 

στην βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος με αρκετές δυνατότητες 

παραμετροποίησης λόγω της επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής που ακολουθεί. 

 

  IaaS (Infrastructure as a Service) αναφέρεται στην αντίληψη των υπολογιστικών 

πληροφοριών και δεδομένων ως υπηρεσίες και περιλαμβάνει βελτιστοποιημένο 

hardware με εγγυημένη επεξεργαστική ισχύ και ευρυζωνικές δυνατότητες ικανές 

για εκτεταμένες αποθηκευτικές απαιτήσεις και πρόσβαση στο Internet (εικόνα 

1.4). Τυπικά, το μοντέλο IaaS, περιλαμβάνει επεξεργαστές, μνήμες, δικτυακό 

interface και αποθηκευτικά μέσα και όλοι οι πόροι υλοποιούνται υπό μία 

αρχιτεκτονική δυναμικής τροφοδότησης με βασικό κριτήριο την απαλοιφή 

ζητημάτων συμβατότητας εφαρμογών και hardware. 

 

Διαφαίνεται και από τις τρέχουσες τεχνολογικές καινοτομίες αλλά και από το 

αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον πώς το να παρέχονται cloud τεχνολογικές επιλογές 

από ένα E.R.P σύστημα αποτελεί ένα κριτήριο που πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται 

για την αξιολόγηση τους λαμβάνοντας και τα εκτεταμένα οφέλη που η  cloud 

τεχνολογία μπορεί να προσφέρει σε επιχειρήσεις που είτε χρησιμοποιούν ήδη ένα 

E.R.P είτε δεν χρησιμοποιούν ακόμα λόγω έλλειψης ευελιξίας των υπαρχουσών 

λύσεων και κοστολογικών απαιτήσεων. 
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Εικόνα 1.4 Αρχιτεκτονικές ενσωμάτωσης Cloud technology  στα E.R.P συστήματα (Haque et al., 2013). 

 

1.1.10 Οι υποσχέσεις και οι παγίδες του ERP – Γιατί η υλοποίηση έχει  

σημασία  
 

Τα επιχειρησιακά συστήματα φαίνεται να είναι ένα όνειρο που γίνεται 

πραγματικότητα. Τα εμπορικά διαθέσιμα πακέτα λογισμικού υπόσχονται απρόσκοπτη 

ενσωμάτωση όλων των ροών πληροφοριών στην εταιρεία, οικονομικών και 

λογιστικών πληροφοριών, πληροφοριών ανθρωπίνων πόρων, πληροφοριών 

εφοδιαστικής αλυσίδας και πληροφοριών πελατών. Για τους διαχειριστές που έχουν 

αγωνιστεί, με μεγάλο κόστος και με μεγάλη απογοήτευση, με ασύμβατα συστήματα 

πληροφοριών και αντιφατικές πρακτικές λειτουργίας, η υπόσχεση μια λύσης στο 

πρόβλημα της επιχειρησιακής ενοποίησης είναι δελεαστική.  

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι επιχειρήσεις αποτέλεσαν πόλο έλξης για τα άτομα 

που ανέπτυσσαν επιχειρησιακά συστήματα. Ένα επιτυχημένο ERP project μπορεί να 

μειώσει τα λειτουργικά κόστη, να επιτύχει πιο ακριβείς προβλέψεις ζήτησης, να 

επιταχύνει τους κύκλους παραγωγής και να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την 

εξυπηρέτηση πελατών. Όλα τα παραπάνω στο σύνολό τους  μπορούν να 

εξοικονομήσουν για την επιχείρηση τεράστια χρηματικά ποσά. Συγκεκριμένα, 

αναφέρεται η περίπτωση της εταιρεία Toro Co., όπου το ERP σε συνδυασμό με νέες 

μεθόδους αποθήκευσης και διανομής είχε σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 10 
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εκατομμυρίων δολαρίων λόγω της μείωσης των αποθεμάτων. Σύμφωνα με τον Owens 

Corning το ERP βοήθησε στην εξοικονόμηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα 

των logistics, διαχείρισης των υλικών και πόρων. Το ERP οδηγεί στη μείωση των 

αποθεμάτων, εξαιτίας του ότι οι σχεδιαστές της διαχείρισης υλικών έχουν πρόσβαση 

σε περισσότερο ακριβή δεδομένα, όπως την ποσότητα του αποθέματος, και μπορούν 

επομένως να πραγματοποιήσουν μια καλύτερη πρόβλεψη ζήτησης. (Stein, 1999). Τα 

συστήματα ERP φαίνεται επίσης να οδηγήσουν στη βελτίωση διαχείρισης μετρητών, 

μείωση στις απαιτήσεις του προσωπικού και μείωση στο συνολικό κόστος της 

τεχνολογίας της πληροφορίας εξαλείφοντας τις περιττές πληροφορίες από τα 

συστήματα υπολογιστών (Hall, 2002; Powell, Micallef, 1997; Marnewick, 

Labuschagne, 2005). 

Το 1997, δαπανήθηκαν συνολικά 10 δις δολάρια για την αγορά ERP 

συστημάτων (Volkoff et al., 1999). Αυτό το ποσό αυξάνεται σημαντικά όταν σε αυτό 

συμπεριληφθεί και το κόστος των συμβούλων. Μια έρευνα της εταιρείας APICS το 

1999 υποστηρίζει ότι το ένα τέταρτο των μελών εξέταζαν το ενδεχόμενο ή σκόπευαν 

να αγοράσουν ένα ERP ή να αναβαθμίσουν ένα παλιό σύστημα ERP  το έτος 2000. 

Αυτό το ποσό εκτινάχθηκε στο 34.5% στις εταιρείες με ετήσια έσοδα 1 δις δολαρίων 

ή και παραπάνω. Επίσης μια έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βοστώνη από 

την AMR προβλέπει ότι η αγορά των ERP θα γινόταν ευρύτερη με ετήσιο ποσοστό 

32% μέσα στο 2003. Η AMR συμπεραίνει ότι υπαίτια γι αυτή την εκτινασσόμενη 

ζήτηση θα είναι η ικανοποίηση των κατασκευαστών για να καθιερώσουν καλύτερο 

έλεγχο στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες (Angerosa, 1999; Buchanan et al., 2000). 

Σαφώς η οικονομική ύφεση που υπήρξε κατά το έτος 2001 μείωσε την προβλεπόμενη 

αυτή ζήτηση. Ωστόσο, όσο η οικονομία ανακάμπτει φαίνεται πως τόσο αυξάνεται και 

η ζήτηση για ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα. 

Παραδόξως, δεδομένου του επιπέδου της επένδυσης και του χρόνου που είναι 

απαραίτητος για την υλοποίηση των ERP συστημάτων, πολλές εταιρείες έχουν 

προχωρήσει στην υλοποίηση ERP χωρίς να πραγματοποιούν κάποια δήλωση σχετικά 

με τους υπολογισμούς των επενδύσεων. Ωστόσο οι περισσότερες εταιρείες φαίνεται 

να έχουν καλούς λόγους να το κάνουν αυτό, μερικές προτιμούσαν να ενσωματώσουν 

διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες, άλλες να εδραιώσουν περιττά ιδιόκτητα 

συστήματα πληροφοριών ενώ πολλές ήταν εκείνες που υλοποίησαν E.R.P συστήματα 

με σκοπό να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά το 2000 (Forslund, 
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2010). Όμως η τιμή που απαιτείται να καταβληθεί, προκειμένου μια επιχείρηση να 

αξιοποιήσει τα οφέλη που προσφέρονται, μπορεί να είναι αρκετά υψηλή. 

Τα ERP συστήματα όχι μόνο απαιτούν πολύ χρόνο και χρήμα για την 

υλοποίησή τους, μπορούν επίσης να αναστατώσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας 

επιχείρησης, να δημιουργήσουν πλήθος απαιτήσεων, εκπαίδευση προσωπικού ακόμη 

και να οδηγήσουν σε κατακόρυφη πτώση της παραγωγικότητας ή και στη κακή 

διαχείριση των παραγγελιών των πελατών, κάτι το οποίο μπορεί να βλάψει την 

επιχείρηση (Stein, 1999). Αξιοσημείωτο είναι , σύμφωνα με έρευνα του Standish 

Group, το 90% των ERP υλοποιήσεων καταλήγουν αργά ή γρήγορα να έχουν έξοδα 

μεγαλύτερα του αρχικού προϋπολογισμού (Wailgum, 2008). 

Αν και έχει υπολογιστεί ότι η περίοδος απόσβεσης του κόστους ενός ERP 

συστήματος τυπικά κυμαίνεται από ένα έως τρία έτη (Buchanan et al., 2000), τα 

στοιχεία  που προκύπτουν δεν είναι ξεκάθαρα σχετικά με αυτό. Η εταιρεία ερευνών 

Meta Group, ερεύνησε 63 επιχειρήσεις – οι οποίες διέφεραν στο μέγεθος από 12 

εκατομμύρια σε 43 δις δολάρια σε εταιρικά έσοδα – για να προσδιορίσουν ποσοτικά 

τα κέρδη, τα οποία οι εταιρείες αποκόμιζαν από την επένδυσή τους σε ERP 

συστήματα. Τα δεδομένα που προέκυψαν υποδεικνύουν ότι ο μέσος όρος υλοποίησης 

κοστίζει 10.6 εκατομμύρια δολάρια και χρειάστηκε 23 μήνες για να ολοκληρωθεί. 

Επιπλέον, ένας μέσος όρος 2.1 δις δαπανήθηκε για τη διατήρηση σε βάθος χρόνου 2 

ετών. Από την έρευνα αυτή συμπεραίνουμε πως οι εταιρείες εμφάνισαν κατά μέσο 

όρο απώλεια ROI 1.5 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε περίοδο 6 ετών (Stein, 1999). 

Παρακάτω γίνεται παρουσίαση τεσσάρων εταιρειών προώθησης 

ολοκληρωμένων λύσεων καθώς επίσης και ανάλυση των υποσυστημάτων της 

οικονομικής διαχείρισης και ανθρωπίνων πόρων . Πρέπει να πούμε πως επιλέξαμε 

συγκεκριμένα τα δύο παραπάνω υποσυστήματα καθώς θεωρούμε πως τα τμήματα  

των χρηματοοικονομικών και των ανθρωπίνων πόρων αποτελούν  ακρογωνιαίους 

λίθους στο στερέωμα μίας επιχείρησης / βασικούς κρίκους στην αλυσίδα αξίας για 

την λειτουργία μίας επιχείρησης .  

Πιο συγκεκριμένα τα συστήματα χρηματοοικονομικών και λογιστικής 

σύμφωνα με τους Laudon & Laudon (2009) βοηθούν τις εταιρείες να παρακολουθούν 

τα στοιχεία  ενεργητικού καθώς επίσης και τις ταμειακές ροές τους μεγιστοποιώντας 

έτσι τις αποδόσεις των στοιχείων ενεργητικού και των επενδύσεών τους καθώς 
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επίσης και τη τήρηση των βιβλίων τους. Σημαντικό αποτελεί το γεγονός πως με το 

σύστημα της  οικονομικής διαχείρισης, πετυχαίνεται η ενοποίηση των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών με τις πληροφορίες από τα τμήματα της 

παραγωγής και των πωλήσεων, με τρόπο που ο αντίκτυπος των συναλλαγών και 

πράξεων στους δυο παραπάνω τομείς να αντικατοπτρίζονται αμέσως στον 

ισολογισμό, τους εισπρακτέους και πληρωτέους λογαριασμούς καθώς επίσης και στις 

καταστάσεις των ταμειακών ροών της επιχείρησης.. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι 

επιχειρήσεις αποκτούν εικόνα για την επιχείρησή τους, κάτι που τελικά τους οδηγεί 

σε βέλτιστες μελλοντικές αποφάσεις και στρατηγικές. 

Επιπλέον, το κομμάτι των ανθρώπινων πόρων βοηθούν τις επιχειρήσεις στο 

να καταρτίζουν απαιτήσεις στελέχωσης, να εντοπίζουν τις αδυναμίες και δυνατότητες 

των εργαζομένων και να τους τοποθετούν σε συγκεκριμένους τομείς της επιχείρησης, 

να διατηρούν μητρώο των εργαζομένων και να παρακολουθούν την εκπαίδευσή τους, 

την εργασιακή τους απόδοση και τις δεξιότητές τους.. Επιπρόσθετα,  βοηθούν τους 

μάνατζερ να καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα για τη μισθολογική και ιεραρχική 

εξέλιξη των εργαζομένων. Τα επιχειρησιακά συστήματα βοηθούν τις επιχειρήσεις να 

συντονίζουν τα επίπεδα στελέχωσής τους με τις δραστηριότητες των πωλήσεων και 

παραγωγής καθώς επίσης με τους οικονομικούς πόρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

2.1  Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALTEC 
 

Η ALTEC Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Συστημάτων 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών ιδρύθηκε το 1986 με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου 

της Αθήνας. Η εταιρεία φαίνεται να έγινε γνωστή  στην αγορά μετά από τη 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας καθώς και μέσα από 

τις συνεργασίες που ανέπτυξε με χώρες του εξωτερικού με την ανάθεσή της για 

διάθεση και προώθηση των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά.  

 Η θέση της εταιρείας εδραιώνεται με το χρόνο επιτυγχάνοντας μία σειρά από 

αξιοσημείωτες συνεργασίες καθώς και ενέργειες που την οδηγούν σε αλματώδη 

ανάπτυξη. Συγκεκριμένα στα μέσα του 1993 πετυχαίνει να συνεργαστεί με την 

Hewlett Packard σύμφωνα με την οποία η ALTEC ανέλαβε τη διανομή των 

προϊόντων της Hewlett Packard (PCs, Scanners, Εκτυπωτές, Αναλώσιμα). Το 1995 

αποτέλεσε μία χρονιά σταθμό για την εταιρεία μιας και καταφέρνει παράλληλα με 

την ανάπτυξη των μεγεθών της και τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της 

να ολοκληρώσει με επιτυχία την εισαγωγή της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.  

Η Νέα συνεργασία της με την IBM, τη μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής σε 

παγκόσμιο επίπεδο επισφραγίζεται το Νοέμβριο του 1996 αποτελώντας συνεργασία 

στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία και των θυγατρικών της. Το επόμενο έτος η 

ALTEC αναλαμβάνει τη διανομή των προϊόντων της Intel, της μεγαλύτερης εταιρείας 

στον κόσμο στην παραγωγή επεξεργαστών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Την ίδια 

χρονιά πραγματοποιεί τη μετάταξή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, αντλώντας συνολικά 

κεφάλαια ύψους 6,5 δις δρχ. 

Στην τριετία 1998-2000, η εταιρεία ακολούθησε μία δυναμική επεκτατική 

πολιτική στο χώρο της Υψηλής Τεχνολογίας, μέσα από εξαγορές, στρατηγικές 

συνεργασίες και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Τέλος το 2001, αποφασίστηκε η 

ριζική αναδιάρθρωση των εταιριών του Ομίλου ALTEC, με τη συγχώνευση δι' 
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απορροφήσεως των εταιριών SYSWARE, UNISOFT και STAT από την ALTEC, 

αποκτώντας ισχυρή  νέας τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Σήμερα η ALTEC, μητρική του Ομίλου ALTEC, κατατάσσεται στις 

μεγαλύτερες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη. Ως αντικείμενο 

δραστηριότητας της ALTEC αποτελεί η παροχή εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων & 

επικοινωνιών, εκπαίδευσης & υπηρεσιών. Η εταιρεία αποκτά οικονομικά μεγέθη που 

της δίνουν τη δυνατότητα σημαντικών επενδύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Με πολυγλωσσικές εφαρμογές ανοιχτής αρχιτεκτονικής που λειτουργούν σε γνωστές 

πλατφόρμες, υποστηρίζει τεχνολογικά τις επιχειρήσεις στη Ρουμανία και τη 

Βουλγαρία, ενώ επεκτείνεται δυναμικά και σε άλλες χώρες. 

Η ALTEC τα τελευταία χρόνια εδραίωσε την παρουσία της στην περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με αξιοσημείωτη επιτυχία στη Βουλγαρία και στη 

Ρουμανία, όπου έχει αυτόνομη παρουσία, αλλά και στην Κύπρο, την FYROM και την 

Αλβανία, μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.  Συγκεκριμένα η εταιρεία 

δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Ρουμανία το 1996 , ιδρύοντας γραφεία στο 

Βουκουρέστι.  

Από το 2000, η ALTEC δραστηριοποιείται στη Σόφια προσφέροντας λύσεις, 

υπηρεσίες και προϊόντα της στην αγορά της Βουλγαρίας έχοντας ως αποτέλεσμα την 

καθιέρωσή της ως σημαντικό συνεργάτη σε μεγάλες επιχειρήσεις δημόσιου, 

ιδιωτικού και τραπεζικού τομέα. Λόγω της ανάγκης που υπάρχει για αναβάθμιση της 

τεχνολογικής τους υποδομής, οι φορείς αυτοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιχειρηματικό 

ενδιαφέρον για την ALTEC. 

Επιπλέον στα τέλη του 2002, η ALTEC προχώρησε στην ίδρυση Representative 

Office στο Βελιγράδι, με στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στη 

Σερβία. Από τα τέλη του 2002 η ALTEC δραστηριοποιείται αυτόνομα και στη 

Σερβία, με έδρα της το Βελιγράδι, ενώ στα άμεσα σχέδιά της περιλαμβάνεται η 

είσοδός της στις πολλά υποσχόμενες και απαιτητικές αγορές της Τουρκίας και της 

Αιγύπτου. Τέλος , η ίδρυση και η λειτουργία του γραφείου της στις Βρυξέλες, της 

δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί άμεσα όλες τις εξελίξεις που διαδραματίζονται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση( Altec ERP page, 2012) 
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 2.1.1  Ολοκληρωμένο Λογισμικό Πακέτο Εφαρμογών Atlantis για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εταιρείας ALTEC 

Η εταιρεία ALTEC διαθέτει έτοιμα ολοκληρωμένα προγράμματα λογισμικών 

τα οποία παραμετροποιούνται και προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις της  εκάστοτε επιχείρησης. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε όλα 

τα μεγέθη και τύπους εταιριών,  σε μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις. 

Η ALTEC, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες Υψηλής Τεχνολογίας στη ΝΑ 

Ευρώπη συμπληρώνει 4 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και στην αγορά των ERP 

συστημάτων .Με οργανωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στο αποτέλεσμα και τη 

μοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών της ALTEC, το ATLANTIS ERP 

προσομοιώνει και διευκολύνει τις λειτουργικές διαδικασίες και στηρίζει την 

οργανωτική δομή των επιχειρήσεων. Ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές 

εξελίξεις και την τεράστια εμπειρία της ALTEC, το ATLANTIS ERP ενημερώνει για 

τα αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας, υποδεικνύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες 

και υποστηρίζει ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα. 

Από το 2000 έως σήμερα, το ATLANTIS ERP έχει εγκατασταθεί σε 522 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα, 36 επιχειρήσεις στη Ρουμανία, 16 επιχειρήσεις στη 

Βουλγαρία και 12 επιχειρήσεις στην Κύπρο. Οι εταιρείες που επέλεξαν το 

ATLANTIS ERP προέρχονται από ολόκληρο το φάσμα του ιδιωτικού τομέα όπως 

βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές επιχειρήσεις, αλυσίδες λιανικής, εταιρείες 

διανομής, ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών.  κ.α. 

Μόνο το 2003 το ATLANTIS ERP επιλέχθηκε, ως το ιδανικό σύστημα 

πληροφόρησης και διαχείρισης πόρων, από 165 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. 

 

Το ATLANTIS ERP περιλαμβάνει: 

 

 Χρηματοοικονομική και εμπορική διαχείριση, 

 Διαχείριση αποθεμάτων, διακινήσεων και θέσεων αποθήκευσης, 

  MRP, MRP II (προγραμματισμός παραγωγής), 

  Διαχείριση παραγωγής και κοστολόγησης, 

  Διαχείριση υπηρεσιών (service) 

  Πληροφοριακό σύστημα (M.I.S.) και διαχείριση προϋπολογισμών, 
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  Report generators (4 διαφορετικών τύπων), 

  Πανίσχυρο σετ από customization tools. 

 

Το ATLANTIS ERP από την ALTEC, καλύπτει ολοκληρωμένα τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες και προσαρμόζεται σε κάθε μοντέλο λειτουργίας και 

διαχείρισης, καθιστώντας κάθε εργασία απλή, αποτελεσματική και άμεση. Η ALTEC 

επενδύοντας διαρκώς στο ATLANTIS ERP και με την ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών, καλύπτει όλες τις λειτουργικές ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εξασφαλίζοντας τους 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και νέα αναπτυξιακή δυναμική και προοπτική 

(http://www.altecsw.gr/pages/15.Atlantis-E-R-P-.html) 

 

2.1.2 Προσαρμογή & Επέκταση – Αρχιτεκτονική 
 

Αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και μπορεί 

να λειτουργήσει στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες. Ενσωματώνει τις τελευταίες 

εξελίξεις στην τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού και αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες 

μεθόδους σχεδιασμού, ανάλυσης και οργάνωσης των λειτουργιών, των δυνατοτήτων 

και των διαδικασιών ενός ανοικτού πληροφοριακού συστήματος. Η πλήρης 

συνεργασία και η ομαλή λειτουργία των εφαρμογών, του λειτουργικού συστήματος 

και του δικτύου, επιτρέπει  στο ATLANTIS ERP να αξιοποιεί όλες τις εξελίξεις στα 

μέσα άντλησης, μεταφοράς και ανταλλαγής πληροφοριών, καλύπτοντας 

ολοκληρωμένα την επικοινωνία της επιχείρησης με όλα τα συνεργαζόμενα μέρη και 

επιτρέποντας την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με άλλες εφαρμογές. Tο 

ATLANTIS ERP συνεργάζεται ακόμα με πληθώρα εξειδικευμένων προγραμμάτων 

και συσκευών (ταμειακές μηχανές, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, barcode 

readers κ.λ.π.), αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρόσθετη 

λειτουργικότητα που προσφέρουν. Στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών, φιλικών προς 

το χρήστη, το ATLANTIS ERP, έχει εντάξει δυνατότητες για απ’ ευθείας σύνδεση με 

εφαρμογές του MS Office, ενώ ο νέος ATLANTIS Client, αναπτυγμένος σε “.net”, 

επιτρέπει την χρήση βασικών λειτουργιών του προγράμματος (παραγγελίες, 

εισπράξεις, πληρωμές, κ.λ.π.) μέσω μιας απλής σύνδεσης στο διαδίκτυο και ενός Web 

Browser (http://www.altecsw.gr/files/pages/atlantis_2010.pdf).  

http://www.altecsw.gr/pages/15.Atlantis-E-R-P-.html
http://www.altecsw.gr/files/pages/atlantis_2010.pdf
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2.1.3 Περιβάλλον εργασίας 

Το εξαιρετικά εργονομικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας (user interface) του 

ATLANTIS ERP προδιαθέτει θετικά το χρήστη και διευκολύνει ουσιαστικά τη 

διαδικασία εκπαίδευσης και λειτουργίας της εφαρμογής. Αποτελεί τη βάση για ένα 

ολοκληρωμένο περιβάλλον αυτοματισμού γραφείου, αφού αξιοποιεί τις δυνατότητες 

των Windows και του MS Office, απλουστεύει και επιταχύνει σύνθετες εργασίες ενώ 

παράλληλα διευκολύνει τον έλεγχο συγκεντρωτικών πληροφοριών μέσα από τη 

δυνατότητα άμεσης απεικόνισης των πρωτογενών πληροφοριών. Το περιβάλλον 

εργασίας του ATLANTIS ERP συμβάλλει σημαντικά στη γρήγορη εξοικείωση των 

χειριστών και βελτιώνει την αποδοτικότητα, τόσο κατά τη διάρκεια των καθημερινών 

λειτουργιών, όσο και κατά την αναζήτηση πληροφοριών (Altec ERP manual, 2012).  

2.1.4 Business Intelligence 

To ATLANTIS ERP αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στήριξης 

επιχειρηματικών αποφάσεων, αφού παρέχει αναλυτική και ακριβή πληροφόρηση στα 

στελέχη όλων των βαθμίδων της οργανωτικής δομής. Το Business Intelligence, ένα 

προηγμένο εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας, ενσωματωμένο στο ATLANTIS ERP, 

επιτρέπει τη δυναμική και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση και ανάλυση κρίσιμων 

επιχειρηματικών δεδομένων, ώστε να γίνουν άμεσα αντιληπτά πιθανά προβλήματα 

αλλά και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην επιχείρηση. Με τις πολύπλευρες 

δυνατότητες του Business Intelligence είναι δυνατός ο συσχετισμός των δεδομένων 

από τα διάφορα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος, με στόχο τη 

διάκριση των τάσεων που θα στηρίξουν τελικά τις επιχειρηματικές αποφάσεις. 

2.1.5 ERP + CRM + SCM + EAI = Extended ATLANTIS ERP 

Για την υποστήριξη της διευρυμένης επιχείρησης (“Extended Enterprise”) το 

ATLANTIS ERP διαθέτει ενσωματωμένο υποσύστημα διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων (Customer Relationship Management - CRM), με δυνατότητες τήρησης 

πελατολογίου, αναλυτικής καταγραφής των ενεργειών κατά πελάτη (πωλήσεις 

επαφές, προωθητικές καμπάνιες, κ.λ.π.) και απεικόνισής τους σε μορφή ημερολογίου. 

Το ATLANTIS ERP επεκτείνεται ακόμη με συστήματα Διαχείρισης της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management - SCM) και Εφαρμογές 

Ολοκλήρωσης (Enterprise Application Integration - ΕAI) που δημιουργούν μια 
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αλυσίδα αξίας, όπου κάθε πόρος της επιχείρησης υποστηρίζεται από αυτήν, 

ξεκινώντας από την προμήθεια των πρώτων υλών έως την παράδοση των προϊόντων 

και των υπηρεσιών στον πελάτη. Το Extended ATLANTIS ERP καλύπτει τις 

σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό των παραγωγικών τους 

διαδικασιών και αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, ενώ 

παράλληλα καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών μιας επιχείρησης 

εξασφαλίζοντας: 

•   μείωση του συνολικού κόστους και της χρονικής διάρκειας διεκπεραίωσης της 

παραγωγικής διαδικασίας 

•    βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται στον 

πελάτη 

•    αποδοτικότερη συνεργασία με προμηθευτές, πελάτες και συνεργαζόμενους φορείς 

σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

2.1.6 International 

Η οικογένεια εφαρμογών ATLANTIS ERP έχει μεταγλωττιστεί στα ελληνικά, 

αγγλικά, ρουμανικά και βουλγαρικά και υποστηρίζει ήδη πολυεθνικούς ομίλους 

ελληνικών ή διεθνών συμφερόντων. Με έναν πρωτοποριακό μηχανισμό localization, 

το σύστημα έχει ενσωματώσει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τις ελληνικές και κατά 

τόπους νομικές ιδιαιτερότητες, ενώ ο αρχικός του σχεδιασμός του επιτρέπει να 

προσαρμόζεται σε ετερόκλητα φοροτεχνικά περιβάλλοντα. 
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2.1.7 Υποσυστήματα 
 

 

Business Intelligence 

 

Sales  Analyzer 

Financial Analyzer 

Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Λογιστική 

 

Γενική Λογιστική 

Πάγια 

Αναλυτική Λογιστική 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Χρηματοοικονομικά 

 

Πελάτες 

Προμηθευτές 

Ειδικοί Λογαριασμοί 

Τράπεζες / Τραπεζικοί 

Λογαριασμοί 

Πωλητές – Αντιπρόσωποι 

Κοστολογική διαχείριση 

διαδικασιών 

Εισπράξεις – Πληρωμές 

Αξιόγραφα 

Διαχείριση Δραστηριοτήτων 

 

Προγραμματισμός 

Παραγωγή (MRP I, ΙΙ)  

 
Μηχανές 

Εργαζόμενοι 

Προγραμματισμός 

απαιτήσεων 

Δελτία Εργασίας 

 

Αποθέματα  

 
Είδη 
Αποθηκευτικοί Χώροι  
Παρτίδες 
Χρώμα- Μέγεθος  
Φυσική Απογραφή 
Αποτίμηση Αποθεμάτων 
Εναλλακτικοί Κωδικοί 
Serial Number 
Σύνθεση – Αποσύνθεση 
Θέσεις Αποθήκευσης 
Είδη Αντικατάστασης 
Είδη Αποκλειστικότητας 

 

Πωλήσεις & Διανομές 
 
Παραγγελιοληψία 
Τιμολογιακές Πολιτικές 
Προγραμματισμός Παραδόσεων 
Λιανική Πώληση 
Προβλέψεις Πωλήσεων 
Συμφωνίες Πιστωτικών Πελατών 
Παροχή Υπηρεσιών 
Picking List 

 

 
Αγορές 
 
Παραγγελιοδοσία 
Εναλλακτικοί Προμηθευτές 
Κοστολόγηση Εισαγωγών 
Προβλέψεις Αγορών 
Συμφωνίες Πιστωτικών 
Προμηθευτών 
Λήψη υπηρεσιών 
 
 

 

 

CRM 
 
Τήρηση Πελατολογίου 
Ομαδοποίηση Στοιχείων 
Πελατών 
Προωθητικές Πολιτικές 
Επαφές 
Ενέργειες 

 

Service 
 

Παροχή – Λήψη Υπηρεσιών 
Διαδικασίες συντήρησης 
Φάκελοι Παροχής υπηρεσιών 
Εγγυήσεις 
Ραντεβού 

Διαθεσιμότητα Τεχνικών 
Υπενθυμίσεις 
Ανταλλακτικά 
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Παραγωγή 
 
Προδιαγραφές 
Παραστατικά Παραγωγής 
Δελτία Ανάλωσης – Παραγωγής 
Κατανομή Διαφορών Φυσικής 
απογραφής 
Εσωλογιστική Κοστολόγηση 

 

Tools 
 

Customization Tools 

Advanced Reporting Tools 

DLL Development Tools 

Data Viewer 

 

Auto 
 

Διαχείριση Αυτοκινήτου 

Συνεργείο 

Διελεύσεις 

 

 

Enterprise Wide 

Modules 
 

Προϋπολογισμοί Budgeting 

Management Information 

System (MIS) 

Σχεδιαζόμενες Προβολές 

(Cubes) 

Σενάρια Μεταφοράς 

Δεδομένων 

 

Web Modules 
 

Web Services 

Portal Designer 

Form Designer 

 

Μισθοδοσία και HRM 
 

Διαχείριση προσωπικού 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
Μηχανογράφηση ΙΚΑ 
Αναδρομικά 
Bank Link Set 
Κέντρα κόστους 
Διαχείριση Συνεντεύξεων/ 
Αξιολογήσεων 
Διαχείριση Προσλήψεων 
Full Reporting 

 

Πίνακας 2.1 Παρουσίαση Υποσυστημάτων του ΕRP Atlantis 

(http://www.altecsw.gr/files/pages/atlantis_2010.pdf , 

http://www.altecsw.gr/files/pages/atlantis_entry_prospectus.pdf) 

 

2.1.8 Κόστος ERP Atlantis 

Το κόστος του συγκεκριμένου ERP ποικίλλει εξαιτίας διάφορων παραγόντων 

όπως είναι οι λειτουργίες για τις οποίες ενδιαφέρεται η κάθε εταιρεία να εξασφαλίσει, 

το πλήθος των χρηστών που εναπόκεινται να χειρίζονται το λογισμικό ή υποστήριξη 

που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση, η παραμετροποίηση κ.τ.λ. Ενδεικτικά 

παραθέτουμε στη συνέχεια πρόσφατο τιμοκατάλογο της εταιρείας για τα Atlantis. 

http://www.altecsw.gr/files/pages/atlantis_2010.pdf
http://www.altecsw.gr/files/pages/atlantis_entry_prospectus.pdf
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Εικόνα 2.1: Τιμοκατάλογος απλών θέσεων της εταιρείας Atlantis 

Πηγή:(http://www.activesupport.gr/files/Timokatalogos_07.pdf) 

Εικόνα 2.2 :Τιμοκατάλογος πολλαπλών θέσεων εργασίας 

Πηγή:(http://www.activesupport.gr/files/Timokatalogos_07.pdf) 

 

Multi User  

Η τιμή multi-user υπολογίζεται από τον αριθμό των θέσεων που εκτελούν 

ταυτόχρονα τις εφαρμογές και ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό τερματικών του 

δικτύου. Η μέθοδος  υπολογισμού αναλύεται κατά περίπτωση και εμφανίζεται στο 

τέλος κάθε εφαρμογής (Altec Atlantis Τιμοκατάλογος, 

(http://www.altecsw.gr/files/pages/atl13.pdf) 

  

http://www.activesupport.gr/files/Timokatalogos_07.pdf
http://www.altecsw.gr/files/pages/atl13.pdf
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2.1.9 Ενδεικτικό πελατολόγιο 
 

 
 

 
 

Εικόνα 2.3 : Ενδεικτικό πελατολόγιο Atlantis Εrp (Πηγή: 
http://www.altec.gr/images/stories/files/software/Atlantis_users.pdf) 

  

http://www.altec.gr/images/stories/files/software/Atlantis_users.pdf
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2.1.10 Οικονομική διαχείριση και ανθρώπινοι πόροι 

 
Παρακάτω παραθέτονται εκτυπώσεις οθονών σύμφωνα με το πρόγραμμα demo 

που διαθέτει η επίσημη σελίδα της εταιρείας (www.altec.gr) 

 

 

 
 
Ανάλυση ποσοτήτων-αξιών 

 

Στο σημείο αυτό εμφανίζονται οι ποσότητες και 

οι αξίες αγορών, πωλήσεων, παραγωγής, 

ανάλωσης, λοιπών εισαγωγών, λοιπών 

εξαγωγών 

 

 
 

Εικόνα 2.4: Εκτύπωση Οθόνης Ανάλυσης Ποσοτήτων/Αξιών 

 
 

Εικόνα 2.5 Αποτελέσματα σύγκρισης οικονομικών στοιχείων 

 

 
 
 
 
Στην εικόνα αυτή προβάλλονται τα 

αποτελέσματα της σύγκρισης των οικονομικών 

στοιχείων. Τα πεδία της οθόνης διαμορφώνονται 

από τα κριτήρια που σύγκρισης που έχουμε 

εφαρμόσει 

 

http://www.altec.gr/
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Εικόνα 2.6: Εκτυπώσεις Πωλήσεων και Αγορών  

 
 
 

 
 
 

Εικόνα 2.7: Μεταφορά αποθεμάτων απογραφής 
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Εικόνα 2.8: Δημιουργία παραγγελιών 

 
 
 

 
 

 
 
Τιμοκατάλογοι ειδών 

 

Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε τον τιμοκατάλογο 

των ειδών της εταιρείας. Η εκτύπωση αυτή είναι 

κυρίως πληροφοριακή. Μπορείτε ελεύθερα να 

επιλέξετε τα είδη που θα περιληφθούν καθώς και τα 

στοιχεία που θα εμφανίζονται. 

 

 
 
 
 

Εικόνα 2.9: Εκτύπωση τιμοκαταλόγου ειδών 
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Ισοζύγιο Αποθήκης 

 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το 

ισοζύγιο αποθήκης που επιθυμείτε. Το ισοζύγιο 

περιέχει τις ποσότητες και τις αξίες κάθε είδους ανά 

περίοδο αλλά και το αντίστοιχο ποσό απογραφής, 

προηγούμενων περιόδων, προοδευτικά και υπολοίπου 

Εικόνα 2.10: Εκτύπωση Ισοζυγίου Αποθήκης 

 

 

 

 

 

Μηνιαία κίνηση της αποθήκης 

 

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τη 

μηνιαία κίνηση αποθήκης, για την περίοδο που 

επιθυμείτε. Το ισοζύγιο περιέχει τις ποσότητες και 

τις αξίες κάθε είδους ανά περίοδο αλλά και το 

αντίστοιχο ποσό απογραφής προηγούμενων 

περιόδων, προοδευτικά και υπολοίπου.  

Εικόνα 2.11:Εκτύπωση μηνιαίας κίνησης αποθήκης 

 
 

Εκτύπωση 2.12: Διαχείριση Παραστατικών Αγοράς  

 

 
 

 
 
 

 
Παραστατικά αγορών 

Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τα 

παραστατικά αγορών της εταιρείας. Πριν 

προχωρήσει η καταχώρηση αγορών θα πρέπει 

απαραίτητα να έχετε δημιουργήσει τις σειρές 

παραστατικών που θα χρησιμοποιούνται (βλ. 

σειρές αρίθμησης παραστατικών αγορών) 
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Λογαριασμός Λογιστικής 

 

Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον 

αντίστοιχο λογαριασμό που θα ενημερώνει τη 

γενική λογιστική 

Εκτύπωση 2.13:Ενημέρωση Λογαριασμού Λογιστικής  

 
 
 

 

 
 
 
Κοστολόγιο  

 

Η συγκεκριμένη εκτύπωση περιλαμβάνει τους 

φακέλους κοστολόγησης των αγορών 

 

 
 

Εκτύπωση 2.14: Εκτύπωση φακέλων κοστολόγησης αγορών 

 

 

 

Εικόνα 2.15: Ιστορικό Πελάτη 
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Εικόνα 2.16: Καρτέλα στοιχείων προμηθευτή 

 
 

 
 

 

 
Εικόνα 2.17: Καρτέλα παραγόμενου –ανθρώπινου δυναμικού. 
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2.1.11 Interfaces προγράμματος (Altec- Atlantis) 

 
Οι παρακάτω εκτυπώσεις οθονών είναι από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας 

Altec (www.altec.gr). 

 
 

 
Εικόνα 2.18: Καρτέλα Πελάτη από ΕRP Atlantis 

 
 

Σε έναν ήδη καταχωρημένο πελάτη στη βάση δεδομένων του συστήματος 

βάζοντας μοναδικό στοιχείο τον αρ. ΑΦΜ, τον κωδικό του συγκεκριμένου πελάτη να 

δούμε τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη,( απογραφή, χρήση, υπόλοιπο, προοδευτικά 

και τζίρο). Έτσι η επιχείρηση μελετώντας τα οικονομικά μεγέθη ανά περίοδο μπορεί 

να βγάλει σημαντικά για την ίδια αποτελέσματα. 

Εικόνα 2.19:  Οικονομική διαχείριση – χρηματοοικονομική – ανθρώπινων πόρων 

 

 
 
 
 
 

http://www.altec.gr/


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP                                                   ΓΚΕΜΑΛΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 51 

 
 

 
Εικόνα 2.20:Παράμετροι αγοράς –παραγγελία αγοράς- καρτέλα προμηθευτή 
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2.2 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENTERSOFT  

  Η εταιρεία Entersoft Α.Ε ιδρύθηκε το 2002 από καταξιωμένους ανθρώπους 

στο χώρο του λογισμικού. Οι βασικοί της μέτοχοι ήταν μέτοχοι και ιδρυτές της 

εταιρείας Computer Logic. Παρά τη μικρή χρονικά παρουσία της στην αγορά 

φαίνεται πως  στη πορεία του χρόνου με τη παραγωγή λογισμικών καθώς και τη 

παροχή υψηλών υπηρεσιών αλλά κυρίως μέσα από συνεργασίες και στρατηγικές 

ενέργειες κατάφερε να εδραιώσει τη θέση της. 

Πιο συγκεκριμένα, με την ίδρυσή της το 2002 επενδύει στο τεχνολογικό 

περιβάλλον Microsoft® .NET για τη παραγωγή ολοκληρωμένης σουίτας εφαρμογών 

για επιχειρήσεις. Το 2003 Η Microsoft Corporation επιβραβεύει την Entersoft και το 

διευθυντή R&D (Research & Development ) για τη διάδοση της τεχνολογίας 

Microsoft® .NET  στους έλληνες μηχανικούς λογισμικού. Τέλος η γενική γραμματεία  

αναγνωρίζει τη καινοτομία περιβάλλοντος του enter . net και την επιβραβεύει 

επιδοτώντας για την ανάπτυξή του ενώ η ολοκληρωμένη σουίτα Entersoft Business 

Suite® είναι πλέον διαθέσιμη γνωρίζοντας μεγάλη αποδοχή από τις επιχειρήσεις. 

Το πρώτο κιόλας εξάμηνο του 2004 το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Entersoft 

Business Suite® επιλέγεται από μεγάλες εταιρείες όπως είναι οι CPI, ΙΑΣΩΝ 

πληροφορική και ΜΑΚΙΤΑ, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται το νέο της τότε προϊόν 

Entersoft Expert που στοχεύει κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Το 2005 η εταιρεία σε συνεργασία με την εταιρεία HIT αναπτύσσει και 

διαθέτει τα νέα προϊόντα PROT@ERP και Estia.NET για το χώρο των ξενοδοχείων. 

Η εταιρεία φαίνεται να αυξάνει ολοένα τον αριθμό των πελατών της αφού καταφέρνει 

να τους τριπλασιάσει με αριθμό που φτάνει στους 450 με περισσότερους από 3.500 

χρήστες.  

Μέσα στη διετία 2006-2007 η εταιρεία μεγαλώνει διαθέτοντας στο ενεργητικό 

της 817 πελάτες με περισσότερους από 6.200 χρήστες ενώ παράλληλα διευρύνει το 

δίκτυο των συνεργατών της. Επιπλέον παρουσιάζει το Entersoft CRM αλλά και το 

Entersoft  E_Commerce.  

Το 2008 εισάγεται στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

ενώ λίγο αργότερα ιδρύει δύο θυγατρικές εταιρείες, μία στη Ρουμανία με το όνομα 
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Romania Software SRL και την άλλη στην Βουλγαρία με την επωνυμία Entersoft 

Bulgaria EOOD αναπτύσσοντας την εξωστρέφειά της. 

Το 2009 η εταιρεία πέτυχε την εξαγορά δύο ελληνικών εταιρειών τη Nova 

Consulting Α.Ε , η οποία στη συνέχεια απορροφήθηκε από τη Μητρική και τη 

Retail@Link Α.Ε. Με την εξαγορά της Retail@Link κατάφερε να εισέλθει δυναμικά 

στην αγορά της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-Invoicing) και ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής παραστατικών ( e-Ordering) μέσω Internet καθώς και στην αγορά 

παροχής λογισμικού εφοδιαστικής αλυσίδας ως υπηρεσία από το διαδίκτυο ( 

Software as Service). 

  Το 2010 απονέμεται στην εταιρεία το βραβείο «2010 Microsoft Country 

Partner of the year for Greece» Επιπλέον, το ίδιο χρόνο εντάχθηκε στις « Strongest 

Companies in Greece» της ICAP Group ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρεία στην 

Ελλάδα. Τέλος διευρύνει την σουίτα των εφαρμογών της με δύο νέα προϊόντα των 

Entersoft Retail® και Entersoft Mobile® τα οποία όπως όλα τα προϊόντα της 

εταιρείας έτσι και αυτά είναι ενοποιημένα πλήρως με τη σουίτα της Entersoft και 

υποστηρίζουν πλήρη διασύνδεση με όλα τα γνωστά ERP και εμπορολογιστικά 

προγράμματα της αγοράς. Το 2011 και το 2012 αποτελούν χρονιές σημαντικής 

προόδου, ανάπτυξης και αναγνώρισης. 

(Entersoft Profile, 2012, http://www.entersoft.gr/). 

 

2.2.1  Ολοκληρωμένο Λογισμικό Πακέτο Εφαρμογών για 

μικρομεσαίες   επιχειρήσεις της εταιρείας ENTERSOFT 

 

Το Entersoft Business Suite ERP της Entersoft SA αποτελεί ένα τεχνολογικά 

πρωτοποριακό προϊόν που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην πλατφόρμα .NET της 

Microsoft. Σχεδιάσθηκε από την αρχή με άξονα τις απαιτήσεις και τα προβλήματα 

των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, το Entersoft Business Suite εκμεταλλευόμενο στο 

έπακρο τη νέα τεχνολογία .ΝΕΤ της Microsoft δίνει λύσεις στα προβλήματα που 

είχαν οι επιχειρήσεις με τη χρήση προϊόντων λογισμικού παλαιότερης τεχνολογίας 

συμβάλλοντας έτσι στη σημαντική μείωση του κόστους κτήσης και συντήρησης.  

http://www.entersoft.gr/
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 Το υποσύστημα ERP του Entersoft Business Suite® περιλαμβάνει ολοκληρωμένες 

λύσεις για: 

 Οικονομική Διαχείριση 

 Γενική Λογιστική 

 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π., Ι.Α.S.) 

 Προϋπολογισμός & Έλεγχος 

 Χρηματοοικονομική Διαχείριση 

 Διαχείριση Εισπρακτέων και Πληρωτέων 

 Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών 

 Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών 

 Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών 

 Διαχείριση Παραγωγής 

 Διαχείριση Έργων 

Έχοντας ενσωματώσει πλήρως τις δυνατότητες .ΝΕΤ σε σχέση με την 

επικοινωνία κα τη δικτύωση , το Entersoft Business Suite ανοίγει νέους ορίζοντες 

στις επιχειρήσεις – ομίλους για την οργάνωση και τη διαχείριση των 

απομακρυσμένων σταθμών εργασίας μέσω standard Πρωτοκόλλων και τεχνολογιών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του Entersoft Business 

Suite ERP. 

Υψηλού επιπέδου πληροφόρηση. Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα 

του Entersoft Business Suite ERP είναι οι δυνατότητες που παρέχει για ουσιαστική, 

πλούσια και πολυδιάστατη ενημέρωση μέσω πολλαπλών μορφών εκτυπώσεων και 

αναφορών. Οι εκτυπώσεις είναι δυναμικές κα δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να 

αλλάξει πολύ εύκολα τον ορισμό, τον τρόπο παρουσίασής τους και ομαδοποίησης 

των αποτελεσμάτων χωρίς την ανάγκη κατασκευής νέων εκτυπώσεων σε τρίτα 

συστήματα. Παράλληλα, το Entersoft Business Suite έχει ενσωματωμένο ένα υψηλού 

επιπέδου εργαλείο για την κατασκευή νέων εκτυπώσεων (αλλά και για την 

αναδιαμόρφωση ήδη υπαρχόντων) το οποίο είναι πολύ εύκολο στη χρήση του ακόμα 

και από έμπειρους χρήστες. Οι εκτυπώσεις  που παράγονται είναι άμεσα διαθέσιμες 

προς χρήση μέσα από την εφαρμογή και μάλιστα μπορούν να ενταχθούν στο μενού 

της εφαρμογής. Με το ίδιο εργαλείο κατασκευάζονται και οι εκτυπώσεις – λίστες  
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μέσω των οποίων γίνονται αναζητήσεις μέσα στο πληροφοριακό σύστημα, 

επιτρέποντας έτσι στην επιχείρηση να ορίσει τους δικούς της τρόπους με τους 

οποίους θα αναζητούνται πληροφορίες.   

 

 

 
Εικόνα 2.22: Aging Analysis – Παραγγελία – Τιμολόγηση από ERP ENTERSOFT 
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Business Intelligence Toolkit (BITs). Αποτελεί ένα πρωτοποριακό 

σύστημα διοικητικής πληροφόρησης που επιτρέπει την άντληση πληροφοριών μέσα 

από διαστάσεις της επιχείρησης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία 

αιτιολόγησης και κατανόησης των αποτελεσμάτων ξεκινώντας από μια συνολική – 

συνοπτική εικόνα και σταδιακά εμβαθύνοντας στα δεδομένα. Και όλα αυτά εντελώς 

παραμετρικά και δυναμικά μέσα από ένα πολύ απλό και εύχρηστο περιβάλλον 

διαχείρισης. Μέσα από την τεχνολογία των ΒΙΤs αξιοποιείται στο έπακρο η έννοια 

της διάστασης μέσα στην επιχείρηση αφού η πληροφόρηση που λαμβάνει η διοίκηση 

είναι ιδιαίτερα αναλυτική και ομαδοποιημένη βάσει των επιλεγμένων διαστάσεων 

ανάλυσης. 

 

Εικόνα 2.23: Ανάλυση Ισοζυγίων από ERP ENTERSOFT 

 

Άμεση απόκριση και ταχεία υλοποίηση μειώνοντας σημαντικά το κόστος 

κτήσης και συντήρησης. Με τον μηχανισμό του Entersoft Live Update το λογισμικό 

ενημερώνεται και εγκαθίσταται αυτόματα με νεότερες εκδόσεις αλλά και με νέα 

modules – εκτυπώσεις – reports – οδηγίες υλοποίησης και χρήσης. 

To Entersoft Business Suite ERP έχει ιδιαίτερα χαμηλές απαιτήσεις σε 

τηλεπικοινωνιακή υποδομή για τη διασύνδεση των απομακρυσμένων σημείων 

παρουσίας με τα κεντρικά της επιχείρησης. Έτσι δεν απαιτείται η χρήση τρίτων 

προγραμμάτων που και αυξάνουν σημαντικά το συνολικό κόστος του πληροφοριακού 

συστήματος αλλά και που απαιτούν μεγάλο και συνεχώς διαθέσιμο κανάλι 

επικοινωνίας με τα κεντρικά. Η διασύνδεση ενός απομακρυσμένου Entersoft 

Business Suite ERP σταθμού εργασίας με τα κεντρικά μπορεί να γίνει με πολλούς 
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διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της 

επιχείρησης. 

Απλή και εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού. Τα προϊόντα 

της Entersoft εκμεταλλευόμενα πλήρως την τεχνολογία .ΝΕΤ  εγκαθίστανται και 

αναβαθμίζονται σε νεότερες εκδόσεις με απλές διαδικασίες που εκτελεί ο τελικός 

χρήστης. 

To Entersoft Business Suite ERP βασίζεται σε μια διαρθρωτική 

αρχιτεκτονική η οποία επιτρέπει την εκτέλεση οθονών ως αυτόνομων 

προγραμμάτων, μειώνοντας σημαντικά την πολυπλοκότητα εξειδικευμένων σταθμών 

εργασίας. Αυτό αποτελεί ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του  Entersoft Business Suite 

ERP που επιτρέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εργασιοστραφών 

εξειδικευμένων θέσεων εργασίας ενώ μειώνεται ο χρόνος εκμάθησης της εφαρμογής 

από τους τελικούς χρήστες. 

Πρωτοποριακό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας. Το User – Interface 

(οθόνες, καρτέλες, λίστες, εκτυπώσεις) του Entersoft Business Suite ERP είναι 

σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές που αφορούν 

στο επιχειρηματικό λογισμικό και εκμεταλλεύεται πλήρως τις νέες δυνατότητες που 

παρέχει  το Microsoft .NET  για την ανάπτυξη Windows εφαρμογών. Αποτέλεσμα 

της νέας αυτής σχεδίασης είναι η σχεδίαση ενός περιβάλλοντος εργασίας με μεγάλο 

βαθμό εργονομίας, απλότητας και ευκολίας τόσο κατά την καταχώρηση δεδομένων 

όσο και κατά την ανάκληση τους και την επεξεργασία τους. Το User – Interface έχει 

πολλά δυναμικά και παραμετρικά χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα 

τις απαιτήσεις τις επιχείρησης αλλά και του κάθε σταθμού εργασίας, ώστε να 

επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός αποτελεσματικότητας στην κάθε θέση εργασίας. 

Παράλληλα το  Entersoft Business Suite ERP επιτρέπει στους χρήστες να 

διαχειρίζονται πολύπλοκα σενάρια μέσα από τις ίδιες οθόνες με τις οποίες 

διαχειρίζονται τα πιο συνηθισμένα και συχνά σενάρια χωρίς όμως να αυξάνεται η 

πολυπλοκότητα ή να θυσιάζεται η ευχρηστία του data entry. 
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Εικόνα 2.24: Έλεγχος αποθεμάτων από ERP ENTERSOFT (www.entersoft.gr) 

Υποστήριξη διαδικασιών και ροής εργασιών.  Το  Entersoft Business 

Suite ERP ενσωματώνει ένα πλήρες υποσύστημα για την οργάνωση, τυποποίησης και 

αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και ροής εργασιών κατάλληλα 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Με το υποσύστημα αυτό η 

επιχείρηση ορίζει τους κανόνες, τις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν καθώς και τις 

ενέργειες που πρέπει να συμβούν ως συνέπεια κάποιων γεγονότων που συμβαίνουν 

στην επιχείρηση. 

Οργάνωση & Διαχείριση ψηφιακών εγγράφων. Το  Entersoft Business 

Suite ERP ενσωματώνει ένα πλήρες υποσύστημα για την οργάνωση, ταξινόμηση, 

διαχείριση και συσχέτιση ψηφιακών εγγράφων και εικόνων. . Το  Entersoft Document 

management υποσύστημα επιτρέπει τον συνδυασμό και την συσχέτιση εγγράφων και 

εικόνων με πρωτογενή δεδομένα του ERP. 

Διαλειτουργικότητα και διασυνεργασία. Το  Entersoft Business Suite ERP 

παρέχει μια ευρεία γκάμα από δυνατότητες και λύσεις για τη διεπικοινωνία ERP με 

άλλες εφαρμογές οι οποίες ξεφεύγουν κατά πολύ από τα έως τώρα γνωστά σενάρια 

import και export. Μέσω των XML documents αλλά και μέσω των XML WEB 

SERVICES επιτρέπεται η on – line αποστολή και λήψη μηνυμάτων, παραστατικών 

και άλλων πληροφοριών με άλλα πληροφοριακά συστήματα αλλά και η 

διεκπεραίωση διεταιρικών διαδικασιών.  

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και υλοποίησης. Το 

Entersoft Business Suite ERP λόγω της ικανότητας του να μπορεί να λειτουργήσει με 

χαμηλού band-width γραμμές επικοινωνίας και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη 

εσωτερικού δικτύου δίνει την δυνατότητα στην Entersoft και στους 
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εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της να παρέχουν τηλευποστήριξη on-site εφόσον ο 

πελάτης το επιθυμεί αυξάνοντας έτσι σημαντικά το χρόνο απόκρισης στις ανάγκες 

της επιχείρησης ενώ παράλληλα το κόστος διατηρείται χαμηλό.  

2.2.2 Υλοποίηση Entersoft Business Suite ERP – Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το Entersoft Business Suite ERP σχεδιάστηκε από την αρχή με άξονα τα 

χαρακτηριστικά της πλατφόρμας .ΝΕΤ προς άμεσο όφελος του τελικού πελάτη – 

επιχείρησης. Η αρχιτεκτονική του EBS βασίζεται πλήρως στην κατανεμημένη 

αρχιτεκτονική υπηρεσιών Service's Oriented Architecture της Microsoft και 

διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: 

1.Smart Client User Interface 

2.Application – Services Server 

3.Database Server 

Το smart client User Interface του Entersoft Business Suite βασίζεται πάνω στη 

νέα πρόταση της Microsoft  για την υλοποίηση λειτουργικών, εύχρηστων κα 

ευέλικτων οθονών, την τεχνολογία Windows Forms. 

Ο Application Server ενσωματώνει τις πιο state of the art τεχνολογίες και 

προϊόντα έτσι ώστε να μπορεί αφενός να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο αριθμό από clients 

αφετέρου να παρέχει την ασφάλεια και την αξιοπιστία στη διαχείριση και την 

διεκπεραίωση ενεργειών. Ταυτόχρονα, εκμεταλλευόμενοι πλήρως τις δυνατότητες 

που παρέχει το Microsoft .NET ο Application Server  παρέχει μια ευρεία γκάμα από 

λύσεις στη διασύνδεση τν απομακρυσμένων σταθμών εργασίας βασισμένες πάνω σε 

χαμηλής χωρητικότητας δικτυακές τοπολογίες ανάλογα με τις ανάγκες της 

επιχείρησης. Για τις ανάγκες της αποθήκευσης δεδομένων το Entersoft Business Suite 

ERP βασίζεται πλήρως στον Microsoft SQL Server 2000. H διαχείριση της 

επικοινωνίας του Εξυπηρετητή της εφαρμογής με τη Βάση Δεδομένων γίνεται μέσω 

της τεχνολογίας COM+ της Microsoft εξασφαλίζοντας το μέγιστο στην ακεραιότητα 

και την αξιοπιστία των δεδομένων ενώ ταυτόχρονα παρέχονται πολλές δυνατότητες 

για επεκτασιμότητα, ανάλογα με τις ανάγκες και το φορτίο σε trancactions της 

επιχείρησης (Entersoft Products, 2012, http://www.entersoft.gr/Products/Entersoft-

products). 
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2.2.3 Τεχνολογίες – Προϊόντα 

Το Entersoft Business Suite ERP βασίζεται στην τεχνολογία .ΝΕΤ της 

Microsoft και χρησιμοποιεί τα πιο εξελιγμένα προϊόντα  για την κάλυψη των 

αναγκών ενός ευρέως πληροφοριακού συστήματος που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της 

επιχείρησης. Συγκεκριμένα το Entersoft Business Suite ERP βασίζεται και 

εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των: 

 Microsoft SQL Server 2000 για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης, 

διαχείρισης και ανάκλησης δεδομένων και εγγράφων 

 Microsoft Windows 2003 Server 

 Microsoft Exchange Server 2003 για τη διαχείριση όλων των εσωτερικών και 

εξωτερικών διαδικασιών (Διαχείριση Calendar, Activity Tasks, μαζικές 

αποστολές αλληλογραφίας, FAX κ.ο.κ) 

 Microsoft Office 2003 (Πλήρης και αμφίδρομη επικοινωνία με το Microsoft 

Excel 2003) 

 XML WEB Services και WEB Services Security Enhancements 

 Internet Information (IIS) 6.0 

 Microsoft Share Portal Services  

 XML Documents για την τυποποίηση των επιχειρησιακών εγγράφων και τη 

διεπικοινωνία  με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων επιχειρήσεων – 

οργανισμών (XML Document Data interchange  

 .NET Remoting 

(http://entersoftsaportal.blob.core.windows.net/ftproot/partners/docs/Entersoft%20Business%

20Suite.pdf) 

 

 

http://entersoftsaportal.blob.core.windows.net/ftproot/partners/docs/Entersoft%20Business%20Suite.pdf
http://entersoftsaportal.blob.core.windows.net/ftproot/partners/docs/Entersoft%20Business%20Suite.pdf
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2.2.4. Ενδεικτικό πελατολόγιο επίσημη ιστοσελίδα  

(www.entersoft.gr). 

 
 

 

 

2.2.5 Κόστος Entersoft ERP 
 

Παραθέτουμε ενδεικτικό τιμοκατάλογο της επιχείρησης για το συγκεκριμένο 

ERP σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας (http://www.digi-

land.gr/pdf/entersoft.pdf). 

 

http://www.entersoft.gr/
http://www.digi-land.gr/pdf/entersoft.pdf
http://www.digi-land.gr/pdf/entersoft.pdf
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Πίνακας 2.1: Τιμοκατάλογος Entersoft erp  (http://www.digi-land.gr/pdf/entersoft.pdf) 

 

Ο παρών τιμοκατάλογος περιλαμβάνει τις αξίες των Εφαρμογών της Entersoft 

, τις ετήσιες αξίες των Συμβολαίων Νέων Εκδόσεων ενώ καταργεί κάθε 

προηγούμενο.  Οι αξίες του τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα 

ποσοστά ΦΠΑ.  Στις τιμές των Εφαρμογών περιλαμβάνονται:  Παραχώρηση Άδειας 

Χρήσης Λογισμικού Αορίστου Χρόνου,  CD Εγκατάστασης,  Εγχειρίδια Χρήσης σε 

Ηλεκτρονική Μορφή,  3 Μήνες Δωρεάν Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων.Η αξία των 

Εφαρμογών αναφέρεται σε :  1 Χρήστη (Single User) για το Entersoft Expert ,  3 

Χρήστες (Multi User 3) για το Entersoft Business Suite ,  1 Χρήστη (Single User) για 

το Entersoft CRM. (http://www.digi-land.gr/pdf/entersoft.pdf) 

 

2.2.6 Πολλαπλοί Χρήστες 

Οι εφαρμογές της Entersoft είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν σε 

περιβάλλον τοπικού ή απομακρυσμένου δικτύου (LAN – WAN - Internet).  Ο 

Αριθμός των επιτρεπόμενων θέσεων εργασίας προσδιορίζεται από τον αριθμό των 

ταυτόχρονων (Concurrent)  χρηστών που χρησιμοποιούν την Εφαρμογή.  Δεν 

εξαρτάται από τον αριθμό των σταθμών εργασίας. Κάθε χρήστης, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχει τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης, έχει δυνητική πρόσβαση σε 

όλα τα υποσυστήματα των εφαρμογών για τα οποία έχει δοθεί η άδεια χρήσης. 

http://www.digi-land.gr/pdf/entersoft.pdf
http://www.digi-land.gr/pdf/entersoft.pdf
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2.2.7 Εκτύπωση οθονών των υποσυστημάτων της Οικονομικής 

Διαχείρισης και Ανθρώπινων Πόρων 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εξαγωγή αποτελέσματος δαπάνης 
της επιχείρησης 
 

Εικόνα 2.26: Εξαγωγή αποτελέσματος δαπάνης της επιχείρησης 

 

 

 
 
 
 
 
 
Δημιουργία εγγραφής αγοράς 
προμηθειών 

Εικόνα 2.27: Δημιουργία εγγραφής αγοράς προμηθειών 
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Παρουσίαση αποτελεσματων    
καθαρού και μικτού τζίρου 

Εικόνα 2.28: Παρουσίαση αποτελεσμάτων καθαρού και μικτού τζίρου 
 

 

 
 

Εικόνα 2.29:Διαχείριση Παγίων 
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Εικόνα 2.30: Διαχείριση αποθεμάτων 

 
 

 
Εικόνα 2.31 Διαχείριση Παραγωγής 
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Εικόνα 2.32: Διαχείριση Συναλλασσομένων 

 

2.2.8 User Interface 

  

 
 
Εικόνα 2.33:Το μενού διαχείριση από ERP 
ENTERSOFT 

 
Εικόνα 2.34: Έλεγχος των δεδομένων της 
επιχείρησης από ERP ENTERSOFT 

    

 



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP                                                   ΓΚΕΜΑΛΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 67 

 

Εικόνα 2.35: Εισπράξεις – πληρωμές από ERP ENTERSOFT  

 

Εικόνα 2.36: Λογιστική εικόνα της επιχείρησης από ERP ENTERSOFT 

 

.  
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2.3 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SINGULAR  
 

Η SingularLogic αποτελεί σήμερα έναν από τους ισχυρότερους Ομίλους 

Λογισμικού και Ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας 

πλήρως, τις απαιτήσεις όλου του φάσματος της αγοράς, διαθέτει προηγμένα και 

ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα καθώς και πλήρεις υπηρεσίες υποστήριξης, 

ανεξάρτητα από το μέγεθος, την επενδυτική ικανότητα και την εσωτερική υποδομή 

που έχει κάθε επιχείρησης. Η δυνατότητα αυτή στηρίζεται τόσο στην εμπειρία, την 

τεχνογνωσία και στην ύπαρξη εξειδικευμένων λύσεων και προϊόντων SingularLogic, 

όσο και σε ένα σύνολο εταιριών που συνεργάζονται με τον Όμιλο. Έτσι, σήμερα τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες της χρησιμοποιούνται από χιλιάδες επιχειρήσεις και 

οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε όλη την Ελλάδα που 

εξυπηρετούνται από ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα υποστήριξης της 

SingularLogic και των συνεργατών της.     

 

Οι δραστηριότητες της, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων 

επιχειρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση Ολοκληρωμένων 

Λύσεων Πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα καθώς και τη διάθεση 

και υποστήριξη προϊόντων καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής. 

 

Η SingularLogic, με άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία, ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, μεγάλη εγκατεστημένη βάση, ισχυρό 

πανελλαδικό δίκτυο διανομής 500 συνεργατών, σημαντικά υλοποιημένα έργα 

πληροφορικής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, αποτελεί το σίγουρο και σταθερό 

συνεργάτη που εγγυάται την επένδυση των πελατών του.  Η Εταιρεία είναι εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ η SINGULAR  ιδρύθηκε το 1984 ως εταιρεία 

παραγωγής και διάθεσης τυποποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών Λογισμικού. 

Ακολουθώντας εντυπωσιακή εξέλιξη πολύ σύντομα (το 1989) αναρριχήθηκε στην 

πρώτη θέση των Software Houses που ειδικεύονται σε εμπορικές και λογιστικές 

εφαρμογές, θέση την οποία κρατά έως σήμερα. 

 

  

 

http://www.singular.gr/
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Η εταιρεία πρωταγωνιστεί στην αγορά των μεγάλων έργων πληροφορικής και 

της ολοκλήρωσης συστημάτων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, διαθέτοντας το 

πληρέστερο χαρτοφυλάκιο λύσεων. Η εταιρεία το 1999 ισχυροποίησε τη θέση της 

στην παραπάνω αγορά, με την ανάληψη σημαντικών έργων πληροφορικής εν όψει 

του ευρώ, του προβλήματος του 2000 και του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας 

Διοίκησης. 

Η εταιρεία, διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα πληροφοριακών συστημάτων 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP, κατάλληλα προσαρμοσμένων σε όλες τις 

δυναμικές επιχειρήσεις με αναπτυξιακό όραμα. 

Το χαρτοφυλάκιο συστημάτων Διαχείριησης Επιχειρησιακών Πόρων της 

SingularLogic αποτελείται από τις εξής εφαρμογές: 

 

 

 

 

Εικόνα 2.37: Συστήματα ERP της SingularLogic  

( http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=32) 

http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=32
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2.3.1 Ολοκληρωμένο Λογισμικό Πακέτο Εφαρμογών για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εταιρείας SingularLogic το 

Enterprise 

 

Το πληροφοριακό σύστημα SingularLogic Enterprise είναι ένα καταξιωμένο 

ERP σύστημα που από το 1999 διανύει μια περίοδο συνεχούς ανάπτυξης και 

βελτίωσης, γεγονός  που σήμερα μπορεί με ασφάλεια να του προσδώσει το 

χαρακτηρισμό του απόλυτα σταθερού και δοκιμασμένου ERP. Παράλληλα η 

τεχνογνωσία της SingularLogic σε συνδυασμό με τη μεγάλη εγκατεστημένη βάση 

πελατών του SingularLogic Enterprise έρχονται να επιβεβαιώσουν περαιτέρω την 

αξιοπιστία του συστήματος. To SingularLogic Enterprise ERP καλύπτει 

μηχανογραφικά όλες τις βασικές λειτουργίες   της  σύγχρονης επιχείρησης και 

επιπλέον μπορεί να επεκταθεί  ώστε να καλύψει το 100% τόσο των σημερινών όσο 

και μελλοντικών αναγκών της. 

To SingularLogic Enterprise απευθύνεται  κυρίως στις μεσαίες και μεγάλες 

εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και σε 

επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 

Εικόνα 2.38: Αριθμός πελατών της SingularLogic 

http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=194 

 

  

http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=194
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2.3.2 Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Enterprise ERP 
 

 Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και 

την υποστήριξη Έμπορο-Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

 Ανεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την 

Microsoft SQL Server (MS-SQL) 

 Διαθέτει πλούσια παραμετρικότητα και εύκολο σχεδιασμό φορμών 

 Παρακολουθεί πολλαπλές εταιρείες και χρήσεις 

 Καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων μέσω των extra modules που 

διαθέτει 

 Προσφέρει στον επιχειρηματία τη συνολική οικονομική εικόνα της επιχείρησης 

του 

 Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών. 

 Χαρακτηρίζεται από  ευελιξία στην αγορά του συνδυασμού των οποίων 

λειτουργικών υποσυστημάτων χρειάζεται η επιχείρηση, ευελιξία προσαρμογής, 

ευελιξία στην κάλυψη των επιχειρησιακών διαδικασιών, ευελιξία αναζήτησης της 

πληροφορίας από οποιαδήποτε οθόνη και για οποιαδήποτε οντότητα. 

 Σταθερότητα και αξιοπιστία. Το SingularLogic Enterprise είναι ένα σύστημα 

σταθερό και δοκιμασμένο, αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της βάσης 

δεδομένων Oracle. 

 Εντυπωσιακή πληρότητα και Επεκτασιμότητα. Είναι ένα ολοκληρωμένο ERP 

σύστημα και αυτοματοποιεί όλες τις λειτουργίες σχεδιασμού, αυτοματισμού, 

διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων καθώς και όλες τις καθημερινές λειτουργίες 

και διαδικασίες της επιχείρησης. 

 Προσιτή, πληρέστατη ERP εφαρμογή για τη μεσαία αγορά. Σε συνδυασμό με την 

ευελιξία αγοράς των υποσυστημάτων που έχει ανάγκη η επιχείρηση το αρχικό 

κόστος επένδυσης μειώνεται ακόμη περισσότερο. 
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 Γρήγορη εγκατάσταση και συνεπώς ελαχιστοποίηση του κόστους υλοποίησης του 

συστήματος, μέσω των έτοιμων μοντέλων παραμετροποίησης. 

 Διαχρονική εγγύηση από την πολυετή εμπειρία της SingularLogic. Με χιλιάδες σε 

όλη την Ελλάδα σε επιχειρήσεις κάθε τομέα και μεγέθους, η εμπειρία και από την 

υποστήριξη του πιστοποιημένου δικτύου. 

(http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemi

d=194) 

 

2.3.3 Υποσυστήματα  
 

 Παρακολούθηση Συναλλασσομένων ( Πελατών,  Προμηθευτών,  Λοιπών 

Λογαριασμών 

 Διαχείριση Αποθήκης 

 Παραγγελιοληψία - Πωλήσεις 

 Παραγγελιοδοσία - Αγορές 

 Χρηματοοικονομική διαχείριση (Εισπράξεις,  Πληρωμές,  Αξιόγραφα) 

 Βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας , Αναλυτική Λογιστική , Πάγια , Ισολογισμό 

 Επιπλέον διαθέτει extra modules : Χρώμα-Μέγεθος , Ξένο Νόμισμα , Φάκελο 

Εισαγωγών , Εντατική Λιανική-POS , Serial Numbers , Παρτίδες , Είδη 

Εγγυοδοσίας, Έργα-Συμβάσεις Πελατών, Importer-Exporter , Cashier On Line , 

MIS1-2, Report Generator 

 

 

 

 

 

http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=194
http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=194
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Εικόνα 2.39: Υποσυστήματα Enterprise ERP της SingularLogic 

(http://downloads.singularlogic.eu/website/Sen_7_50_Videos/SEn_gen_Tips.htm) 

 

Από τη παραπάνω εικόνα γίνεται φανερό πως οι εφαρμογές των M.I.S. Plus , 

3th Party Logistics και Εφοδιαστική διαχείριση παραγωγής έχουν κυρίαρχη θέση στη 

δομή του προγράμματος της SingularLogic   

 

2.3.4 Τεχνικά  χαρακτηριστικά  
 

Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά το Enterprise ERP αποτελείται από ένα 

ενιαίο περιβάλλον όπου όλα τα υποσυστήματα επικοινωνούν αυτόματα μεταξύ τους 

χωρίς την προσθήκη ετερογενών εφαρμογών. Χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη 

λειτουργικότητα με δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.  

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος συμπεριλαμβάνεται η απόλυτη 

παραμετρικότητα  με δυνατότητα απεριόριστου αριθμού ιεραρχικών κατηγοριών και 

ειδικών πεδίων για κάθε βασική οντότητα της εφαρμογής και η αμφίδρομη 

επικοινωνία με δημοφιλείς εφαρμογές Office automation (π.χ. Microsoft Excel) που 

εμπλουτίζουν και συμπληρώνουν τη συνολική λειτουργικότητα του συστήματος. 

Πρόκειται για ένα ERP με υψηλά επίπεδα ασφάλειας στην πρόσβαση και τα 

http://downloads.singularlogic.eu/website/Sen_7_50_Videos/SEn_gen_Tips.htm
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δικαιώματα στο σύστημα και πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κορυφαίας 

βάσης δεδομένων Oracle.Χρησιμοποιείται αρχιτεκτονική 3tier για θεαματική μείωση 

της κυκλοφορίας των δεδομένων στο δίκτυο, καθώς και εύκολη επεκτασιμότητα της 

εφαρμογής  

(http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=252&It

emid=179) 

2.3.5 Κόστος ERP 
 

Παρουσιάζουμε στη συνέχεια τον πρόσφατο κατάλογο της SingularLogic, όπως 

παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, για το  Enterprise ERP τόσο 

για έναν όσο και για περισσότερους χρήστες 

Πίνακας 2.1 : Τιμοκατάλογος του προγράμματος Enterprise (www.singular.gr) 

http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=179
http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=179
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2.3.6 Ενδεικτικό πελατολόγιο όπως εμφανίζεται στην επίσημη 

ιστοσελίδα της εταιρείας (http://www.cbs.net.gr/Enterprise-

ERP) 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.40: Πελατολόγιο Enterprise ERP της SingularLogic 

 (http://www.cbs.net.gr/Enterprise-ERP) 

 

http://www.cbs.net.gr/Enterprise-ERP
http://www.cbs.net.gr/Enterprise-ERP
http://www.cbs.net.gr/Enterprise-ERP
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2.3.7 Εκτυπώσεις οθονών των υποσυστημάτων της Οικονομικής 

Διαχείρισης και Ανθρωπίνων Πόρων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Καταχώρηση εγγραφών σε βιβλίο εσόδων 

- εξόδων 

 

Εικόνα 2.41: Καταχώρηση εγγράφων σε βιβλίο εσόδων και εξόδων 

 

 

 

 

 

 

Κατάσταση ΦΠΑ ανά λογαριασμό φόρου 

 

Εικόνα 2.42: Κατάσταση ΦΠΑ ανά λογαριασμό φόρου 
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Φορολογική δήλωση- άμεση σύνδεση με το 

πρόγραμμα TAXIS  

Εικόνα 2.43: Φορολογική Δήλωση   

 

 

 

 

 

Οικονομικές αναφορές 

Εικόνα 2.44: Οικονομικές Αναφορές 

 

 

 

 

Κατάλογος οικονομικών 

καταστάσεων 

Εικόνα 2.45:Κατάλογος οικονομικών καταστάσεων 

  



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP                                                   ΓΚΕΜΑΛΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 78 

2.3.8.User Interface 
 

 
Εικόνα 2.46: Στοιχεία πρόσβασης για εισαγωγή στο Enterprise από τη SingularLogic  

(Η παραπάνω οθόνη εκτυπώθηκε από ενεργό χρήστη λογιστικού γραφείου) 

 

 

 

Εικόνα 2.47: 

Αρχική σελίδα 

προγράμματος 

(Η παραπάνω οθόνη 

εκτυπώθηκε από ενεργό 

χρήστη- Λογιστικού 

γραφείου) 

 

 

 

Εικόνα 2.48: 

Τιμολόγιο αγοράς – Στοιχεία 

Λογαριασμού Προμηθευτή 
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Εικόνα 2.49: Επιλογή τύπου εγγραφής στο Enterprise από τη SingularLogic 

Εικόνα 2.50: Επιλογή Λογαριασμού στο Enterprise από τη SingularLogic 

 

Εικόνα 2.51: Μεταφορά χρηματικού ποσού στο βιβλίο εσόδων - εξόδων στο Enterprise από τη 
SingularLogic 
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2.4 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MICROSOFT  
 

Η Microsoft είναι αμερικανική εταιρεία λογισμικού. Ιδρύθηκε το 1975 από 

τον Μπιλ Γκέητς και τον Πολ Άλεν, και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο 

Ρέντμοντ της πολιτείας Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Τα πιο γνωστά προϊόντα της είναι το 

λογισμικό υπολογιστών: λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows ,το σύνολο 

εφαρμογών γραφείου Microsoft Office, η κονσόλες παιχνιδιών Xbox, το λογισμικό για 

κινητά τηλέφωνα (παλιά: Windows Mobile, Windows CE), και τώρα Windows 

Phone, και οι υπηρεσίες και προϊόντα Windows Live, Bing και παράγει επίσης 

λογισμικό για επιχειρήσεις και ηλεκτρονικά παιχνίδια και άλλα, ενώ παρέχει και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακής αποθήκευσης, κοινωνικής 

δικτύωσης. Η εταιρεία έχει περίπου 94.290 υπαλλήλους σε 102 χώρες. Η εταιρεία 

αρχικά δημιούργησε λογισμικό για τη γλώσσα προγραμματισμού BASIC, το οποίο και 

πώλησε στην Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) του Νέου 

Μεξικού, που τότε κατασκεύαζε τους υπολογιστές Altair.  

Η Microsoft αναπτύσσει, κατασκευάζει, αδειοδοτεί και υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα 

προϊόντων λογισμικού για διάφορες υπολογιστικές συσκευές. Τα δημοφιλέστερα 

προϊόντα της είναι τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows και η σειρά 

λογισμικού γραφείου Microsoft Office.  

Οι λύσεις Microsoft Dynamics ERP ξεχωρίζουν από πολλά συστήματα διαχείρισης 

επιχειρησιακών πόρων (ERP) καθώς είναι εύκολες στη χρήση και ταιριάζουν στην 

υπάρχουσα υποδομή πληροφορικής μιας επιχείρησης (Microsoft Profile, 2012, 

http://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft) 

 

2.4.1 Ολοκληρωμένο Λογισμικό Πακέτο Εφαρμογών της εταιρείας 

Microsoft το Navision 

 

Το Microsoft® Dynamics Navision, είναι ένα ERP που δίνει την δυνατότητα 

της μηχανογράφησης όλων των διαδικασιών μιας επιχείρησης. Πρόκειται για ένα 

διεθνές προϊόν το οποίο έχουν εμπιστευθεί περισσότερες από 84.000 επιχειρήσεις σε 

πάνω από 40 χώρες. 

http://el.wikipedia.org/wiki/ΗΠΑ
http://el.wikipedia.org/wiki/Λογισμικό
http://el.wikipedia.org/wiki/1975
http://el.wikipedia.org/wiki/Μπιλ_Γκέητς
http://el.wikipedia.org/wiki/Πολ_Άλεν
http://el.wikipedia.org/wiki/ΗΠΑ
http://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://el.wikipedia.org/wiki/BASIC
http://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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Με το εύρος των επιχειρησιακών διαδικασιών που καλύπτει η λειτουργικότητά 

του αλλά και με τις μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής του στις ανάγκες της κάθε 

επιχείρησης, μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί από κάθε εταιρεία. 

 Το Microsoft Dynamics NAV 2009 αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση ERP για 

αναπτυσσόμενες και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι γρήγορη στην εγκατάσταση, 

εύκολη στη διαμόρφωση και απλή στη χρήση. Διαθέτει περισσότερους από ένα 

εκατομμύριο χρήστες σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 40 

τοπικές εκδόσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Έχει τη δυνατότητα να παρέχει σε κάθε επιχείρηση την  αξία που επεκτείνεται 

σε όλα τα τμήματα καθώς επίσης  βοηθά στην απλοποίηση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων με μία και μόνο λύση. Την ενοποίηση και την τοποθέτηση σε 

κεντρική τοποθεσία, πληροφορίες που αφορούν τα οικονομικά, την παραγωγή, την 

εφοδιαστική αλυσίδα, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, τη διαχείριση έργων, το 

ανθρώπινο δυναμικό και τις υπηρεσίες. Την βελτίωση της παραγωγικότητας. Η 

απλοποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες και δραστηριότητες για συγκεκριμένες 

θέσεις εργασίας βοηθά τους εργαζόμενους να βλέπουν τις προτεραιότητες εργασίας 

και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να λαμβάνουν 

ενημερωμένες και σίγουρες αποφάσεις (Ernst, 2011). Μία πληθώρα από εργαλεία 

ανάλυσης και αναφοράς μπορούν να βοηθήσουν στην απόκτηση περισσότερων 

γνώσεων σχετικά με την απόδοση της επιχείρησής.  

Το Microsoft® Dynamics NAVISION  ενσωματώνει σε ένα μόνο σύστημα όλη την 

λειτουργικότητα της επιχείρησης. Συγκεκριμένα καλύπτει: 

 Οικονομική Διαχείριση (Financial Management) 

 Πωλήσεις και Μάρκετινγκ (Sales and Marketing) 

 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) 

 Παραγωγή (Manufacturing) 

 Διαχείριση Τεχνικής Υποστήριξης (Service Management) 

 Επιχειρηματική Ευφυΐα και Εκτυπώσεις (Business Intelligence and Reporting) 

 Διαχείριση Έργων (Project Management) 

 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) 
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2.4.2 Γιατί να επιλέξετε το Microsoft® Dynamics NAVISION   

 

 Μπορεί να υλοποιήσει εξαιρετικά πολύπλοκες και σύνθετες λύσεις βασισμένες 

στο Microsoft® Dynamics NAV (Navision).  

 Μπορεί να προσαρμόζει το πρόγραμμα στις ανάγκες του πελάτη, χωρίς να αφήνει 

επιχειρησιακές διαδικασίες έξω από την λύση με την δικαιολογία πως "δεν τις 

υποστηρίζει το πρόγραμμα".  

 Έχει τη δυνατότητα να «σώζει»  αποτυχημένες υλοποιήσεις. Τις περισσότερες 

φορές, πραγματοποιώντας κάποιες μικρές και γρήγορες αλλαγές μπορεί να 

αλλάξει η κατάσταση δραματικά προς το καλύτερο. 

 Λόγω της μακροχρόνιας ενασχόλησης με το Microsoft® Dynamics NAV, η 

εξοικείωση είναι τόσο μεγάλη που επιτρέπει την μέγιστη ποιότητα υπηρεσιών 

στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, γεγονός που μειώνει σημαντικά το κόστος των 

υπηρεσιών μας σε σχέση με την απόδοση. 

 

(Microsoft Dynamics NAVISION Overview, 2012, 

http://www.microsoft.com/dynamics/en/gulf/products/nav-overview.aspx) 

 

2.4.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

 Το Microsoft Navision υποστηρίζει τεχνολογία γραφικών 32-bit και αυθεντικό 

διακοµιστή-πελάτη, περιβάλλον πολλαπλών εργασιών. Υποστηρίζονται τα 

παρακάτω λειτουργικά συστήµατα:  

 Client 32-bit: Windows 

 XP, Windows 

 2000, Windows  NT  

 Server: Microsoft 

 Business Solutions–Navision 

 Database Server: Windows 2000, Windows NT.  

 Επιλογή Microsoft  SQL Server  για Navision 

 Οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα που υποστηρίζεται από MS SQL Server 2000. 

http://www.microsoft.com/dynamics/en/gulf/products/nav-overview.aspx
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2.4.4 Κόστος 

  

Η κοστολόγηση παραγωγής στο Microsoft Navision, όντας πλήρως οριζόμενη 

από τον χρήστη, μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα της κάθε επιχείρησης απλά 

επιλέγοντας τον τρόπο μερισμού του κόστους που επιθυμείτε. Ορίζοντας 

προϋπολογιστικά κριτήρια μερισμού, μπορείτε να υπολογίσετε το διαφαινόμενο 

κόστος παραγωγής αν δεν έχετε καταχωρήσει απολογιστικά στοιχεία ή αν απλά 

θέλετε να εμβαθύνετε σε ένα σενάριο διαμόρφωσης κόστους κάτω από ένα υποθετικό 

πλάνο παραγωγής . Οι πλούσιες προκαθορισμένες αναφορές αλλά και η δυνατότητα 

ορισμού νέων, εγγυώνται ότι έχετε τον άμεσο έλεγχο του κόστους και μπορείτε να 

βελτιώσετε την κοστολογική δομή της εταιρείας. 

2.4.5 Ενδεικτικό πελατολόγιο όπως δίνεται από την επίσημη  

ιστοσελίδας της εταιρείας (www.Microsoft.com) 
 

 

2.4.6 User interface  Οικονομικής διαχείρισης και ανθρώπινων 

πόρων 
 

http://www.microsoft.com/
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Εικόνα 2.52: Άνοιγμα Εταιρείας   

 

 

 
Εικόνα 2.53: Αγορά είδους με πίστωση 
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Εικόνα 2.54: Αγορά  είδους με πίστωση 

 

 

 
Εικόνα 2.55: Πώληση είδους με πίστωση 
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Εικόνα 2.56: Είσπραξη τιμολογίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

3.1 Ιδανικό Enterprise Resource Planning 

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς  με θέμα «Κριτήρια Επιλογής 

ERP» της  μεταπτυχιακής φοιτήτριας Πλιώτας Θεοδώρας το 2010 ένα ιδανικό ERP 

είναι μια ενιαία βάση δεδομένων για να χρησιμοποιείται και να παρέχει όλα τα 

στοιχεία για τις διάφορες ενότητες λογισμικού. Αυτές οι ενότητες λογισμικού 

μπορούν να περιλάβουν: 

 Κατασκευή: Μερικές από τις λειτουργίες περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη μηχανική, 

ικανότητα, διαχείριση ποής της δουλειάς, ποιοτικός έλεγχος , λογαριασμοί του 

υλικού, της διαδικασίας κατασκευής, 

 Financials: Απολογισμοί πληρωτέοι, αποδεκτά, πάγια ενεργητικά απολογισμών, 

γενικό καθολικό και διαχείριση μετρητών. 

 Ανθρώπινο δυναμικό: Οφέλη, κατάρτιση, μισθοδοτική κατάσταση , χρόνος και 

συμμετοχή. 

 Διαχείριση αλυσίδων ανεφοδιασμού : Κατάλογος, προγραμματισμός αλυσίδων 

ανεφοδιασμού, σχεδιασμός προμηθευτών, επεξεργασία αξίωσης, είσοδος 

διαταγής, αγορά. 

 Προγράμματα: Κόστος, τιμολόγηση, διαχείριση δραστηριότητας, χρόνος και 

δαπάνη. 

 Διαχείριση σχέσης πελατών : πωλήσεις και μάρκετινγκ, υπηρεσία, οι επιτροπές, 

επαφή πελατών, κεντρική υποστήριξη κλήσεων. 

 Αποθήκη εμπορευμάτων στοιχείων:  Συνήθως αυτό είναι μια ενότητα που μπορεί 

να προσεγγιστεί από τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους υπαλλήλους 

οργανώσεων. 
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3.2 Κριτήρια επιλογής ERP 

Τα σημαντικότερα λάθη στις περιπτώσεις των ERP γίνονται στην αρχική 

επιλογή. Ακόμα και σήμερα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η επιλογή  ενός 

συστήματος βασίζεται σε κάποιο brand ή σε κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία, με 

συνέπεια να παρουσιάζεται ένα σημαντικό ποσοστό αποτυχίας στην υλοποίηση των 

σχετικών έργων. Η δυσκολία δεν εντοπίζεται τόσο στην εγκατάσταση ενός 

συστήματος.  Το επίπεδο τεχνογνωσίας επιτρέπει πλέον την απρόσκοπτη 

εγκατάσταση ERP συστημάτων ακόμα και σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Μια 

εγκατάσταση από μόνη της όμως δεν αποτελεί κριτήριο επιτυχίας, αφού ουκ ολίγες 

φορές το πληροφοριακό σύστημα δεν καταφέρνει να προσδώσει κέρδος στην 

επιχείρηση. Το μεγάλο στοίχημα είναι η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος  

σε βαθμό ώστε να αποτελεί τμήμα της επιχειρηματικής κουλτούρας, του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού αλλά και να μπορεί να χρησιμοποιείται αποδοτικά από το 

υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να 

προμηθευτεί ένα σύστημα ERP, πρέπει να θεσπίσει κριτήρια, στα οποία αντιστοιχούν 

διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας, ανάλογα με την σημαντικότητα τους, 

προκειμένου να επιλεχθεί η βέλτιστη δυνατή λύση. Επιπρόσθετα μέσω μιας απλής 

παραμετροποίησης, swot analysis, ενός ERP συστήματος θα μπορούσαν να εξαχθούν 

ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 

S.W.O.T ΑΝΑΛΣΥΗ ΓΙΑ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 Μικρό κόστος εγκατάστασης 

 Εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών όπως οι 

cloud τεχνολογίες, το B.I, το BPM και οι 

βελτιωμένες OLAP διαδικασίες. 

 Εύκολες & γρήγορες αναβαθμίσεις 

 Οι αυξανόμενες υπολογιστικές δυνατότητες 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Υψηλό κόστος απόκτησης 

 «Κρυφά» κόστη 

 Παρωχημένες αρχιτεκτονικές 

 Ανάγκη εκπαίδευσης προσωπικού 

 Προβλήματα συμβατότητας με υπάρχοντα 



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP                                                   ΓΚΕΜΑΛΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 89 

κάνουν πιο εύκολο το data-mining 

 Προσφέρει στην επιχείρηση μια ευρεία άποψη 

για τις ροές εργασίας μια επιχείρησης 

 Ανάπτυξη τεχνογνωσίας μέσα στην επιχείρηση 

 Επιτρέπει τον εξορθολογισμό της επιχείρησης 

 Διαλειτουργικότητα 

συστήματα της επιχείρησης 

 Ανάγκη αγοράς υπηρεσιών υποστήριξης 

 Θέματα ασφαλείας 

 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Σταδιακή ανάπτυξη κοινότητας λογισμικού 

στην Ελλάδα 

 Νομικά θέματα  

 Πολλοί υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του έργου 

 Οι cloud τεχνολογίες κάνουν πιο προσιτά τα 

κόστη κτήσεις ενός ERP για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

 Υποστήριξη από forum- users από την ανοικτή 

κοινότητα 

 Υψηλές αποδόσεις και ολοκλήρωση στον 

κρίσιμο τομέα της λιανικής που παρουσιάζει 

έντονο ανταγωνισμό 

 Ανεξαρτησία από προμηθευτές λογισμικού 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Μικρός αριθμός εξελληνισμένων ERP 

 Αμφιβολία ευχρηστίας και φιλικότητας του 

συστήματος 

 Έρχεται σε αντίθεση με την 

παγκοσμιοποίηση και την διεθνή κίνηση των 

προϊόντων απαιτώντας ενσωμάτωση στα 

ΕRP, μεγαλύτερη ποικιλία σε κανονισμούς 

και προϊόντα και δυναμικότερη εφοδιαστική 

αλυσίδα 

 Τι κάνουν οι ανταγωνιστές και ιδιαίτερα οι 

παγκόσμιοι ηγέτες στον τομέα ΕRP 

 Μικρή κοινότητα ανοικτού λογισμικού στην 

Ελλάδα 

 Big Data φαινόμενο και έλλειψη αλγορίθμων 

για ιδανική ανάλυση τέτοιου όγκου 

δεδομένων 

(Πηγές: http://www.industryweek.com/articles/erp_breaks_barriers_13212.aspx, 

http://www.dmsretail.com/erp.htm) 
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3.3  Απόδοση συγκεντρωτικών χαρακτηριστικών των ERP 

συστημάτων 

Παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο τα τέσσερα ERP που μελετάμε 

καθώς και τις εταιρείες που τα προμηθεύουν στην αγορά. Σε αυτή την ενότητα 

προσεγγίζουμε λοιπόν με βάση κάποια κριτήρια τα συστήματα που μας ενδιαφέρουν 

και προσπαθούμε μέσα από τη σύγκριση να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Atlantis Altec Entersoft της Entersoft Enterprise Singular Navision 
Microsoft 

Υποσυστήματα 
και Λειτουργίες 

που καλύπτονται 

 Λογιστική 

 Χρηματοοικονομικά 

 Αποθέματα  

 Πωλήσεις και 
Διανομές 

 Αγορές 

 CRM 

 Παραγωγή 

 Service 

 MRP 

 Business Inteligence 

 Μισθοδοσία & HRM 

 Enterprise Web 
Modules 

 Tools 

 Auto 

 Οικονομική 

Διαχείριση 

 

 Γενική Λογιστική 

 

 Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (Δ.Λ.Π., 

Ι.Α.S.) 

 

 Προϋπολογισμός & 

Έλεγχος 

 

 Χρηματοοικονομική 

Διαχείριση 

 

 Διαχείριση 

Εισπρακτέων και 

Πληρωτέων 

 

 Διαχείριση 

Αποθεμάτων& 

Αποθηκών 

 

 Διαχείριση 

Πωλήσεων& 

 Παρακολούθηση 

Συναλλασσομένων  

(Πελατών,  Προμηθευτών, Λοιπών 

Λογαριασμών) 

 

 Διαχείριση Αποθήκης 

 

 Παραγγελιοληψία – Πωλήσεις 

 

 Παραγγελιοδοσία – Αγορές 

 

 Χρηματοοικονομική διαχείριση 

(Εισπράξεις,  Πληρωμές,  

Αξιόγραφα) 

 

 Βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας , 

Αναλυτική Λογιστική , Πάγια , 

Ισολογισμό 

 

 Επιπλέον διαθέτει extra modules : 

Χρώμα-Μέγεθος , Ξένο Νόμισμα , 

Φάκελο Εισαγωγών , Εντατική 

Λιανική-POS , Serial Numbers , 

Παρτίδες , Είδη Εγγυοδοσίας, 

Έργα-Συμβάσεις Πελατών, 

 Οικονομική Διαχείριση 

 

 Πωλήσεις και Μάρκετινγκ  

 

 Διαχείριση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας  

 

 Παραγωγή  

 

 Διαχείριση Τεχνικής 

Υποστήριξης  

 

 Επιχειρηματική Ευφυΐα και 

Εκτυπώσεις  

 

 Διαχείριση Έργων  

 

 Διαχείριση Ανθρωπίνων 

Πόρων  
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Διανομών 

 

 Διαχείριση Αγορών 

& Προμηθειών 

 

 Διαχείριση 

Παραγωγής 

 

 Διαχείριση Έργων 
 

Importer-Exporter , Cashier On 

Line , MIS1-2, Report Generator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενιαίο λογισμικό 
για όλες τις 

επιχειρήσεις 

 

 Με την επιλογή 

[Εταιρείες] 

διαχειρίζεστε τα 

στοιχεία των 

εταιρειών που θα 

παρακολουθείτε µε το 

ATLANTIS.Κάθε 

εταιρεία έχει 

ξεχωριστά δεδοµένα 

που κρατούνται σαν 

διαφορετικές 

οντότητες από το 

σύστηµα. Εξαίρεση 

αποτελούν ορισµένα 

"υπερεταιρικά" 

στοιχεία που είναι 

κοινά σε όλες τις 

εταιρείες που 

παρακολουθούνται 

από το ATLANTIS. 

 
 

 Τεχνολογικά 
προηγμένο 
λογισμικό που 
ενοποιεί τις 
λειτουργίες όλων των 
τμημάτων, παρέχοντας 
ενιαία ERP και CRM 
λειτουργικότητα και τη 
δύναμη της 
πολυδιάστατης 
πληροφόρησης 
ενός Business 
Intelligence 
συστήματος και 
εκμεταλλεύεται, 
αναλύει και συνδυάζει 
πληροφορίες που 
αφορούν στην 

 
 

 Καλύπτει ανάγκες  μικρών αλλά και 
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων με 
δυνατότητα επιλογής πολλών 
modules ανάλογα με το τι θέλει η 
κάθε επιχείρηση να αγοράσει 

 
 

 Παρέχει δυνατότητα επιλογής 
υποσυστήματος ανάλογα με τις 
ανάγκες τις επιχείρησης 
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επιχείρηση συνολικά. 
 

Δυνατότητα 
παραμετροποίηση
ς του συστήματος 

 

 Παραμετροποιείται 

και προσαρμόζεται 

στα δεδομένα κάθε 

επιχείρησης 

 

 

 Παραμετροποιείται και 
προσαρμόζεται στα 
δεδομένα κάθε 
επιχείρησης 

 

 Παραμετροποιείται και 
προσαρμόζεται στα δεδομένα κάθε 
επιχείρησης 

 

 Παραμετροποιείται και 
προσαρμόζεται στα δεδομένα 
κάθε επιχείρησης 

Συνολικό 
κόστος(κόστος 

εγκατάστασης και 
κόστος 

εκπαίδευσης 
χρηστών) 

 

 Το κόστος κυμαίνεται 
από 8000€  έως 
30000€ με διάφορα 
επιπλέον κόστη π.χ. 
πολλαπλοί χρήστες 
κτλ. 
 

 

 Η τιμή του κάθε 
module ξεκινά από 
1000€ μέχρι 5000€ 

 

 Ξεκινά από 20.000 και μπορεί να 
φτάσει μέχρι 50.000 ή 60.000 € 

 

 Περίπου $50,000≈37.420€ έως  

$150,000≈112.260€ 

Δυνατότητα 
σύνδεσης με 

άλλες εφαρμογές 
(π.χ. Ηλ. Εμπόριο) 

 

 Εξάγει στο διαδίκτυο 
και αυτοματοποιεί 
όλες τις συναλλαγές 
μεταξύ των 
συνεργαζομένων 
επιχειρήσεων, 
προσφέροντας 
ασφάλεια και 
επιτάχυνση των 
διεπιχειρησιακών 
διαδικασιών, 
ανεξάρτητα από το 
μοντέλο λειτουργίας 
τους (franchising, 

 

 Μέσω των XML 

documents αλλά και 

μέσω των XML 

WEB SERVICES 

επιτρέπεται η on – 

line αποστολή και 

λήψη μηνυμάτων, 

παρ/κων και άλλων 

πληροφοριών με 

άλλα πληροφοριακά 

συστήματα αλλά και 

η διεκπεραίωση 

διεταιρικών 

διαδικασιών. 

 

 Υπάρχει το υποσύστημα «Enterprise 
e-order» που μπορεί να 
πραγματοποιήσει την 
παρακολούθηση των παραγγελιών 
μέσω ιντερνέτ. 

 

 Συνδέει τον κάθε εργαζόμενο 

της επιχείρησής σας με 

πελάτες, προμηθευτές και 

συνεργάτες μέσω του Internet 

οποιαδήποτε στιγμή, 

οπουδήποτε. 
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ιδιόκτητα δίκτυα 
καταστημάτων, 
δίκτυα 

αντιπροσώπων κλπ). 

 
Τεχνολογία ERP  

 Χρησιμοποιεί την 

τεχνολογία ROADS 

, βασισμένο στο 

RAD Studio XE, με 

αρχιτεκτινική multi-

tier, client server 

 

 Το User – Interface 

του είναι 

σχεδιασμένο 

σύμφωνα με τα πιο 

σύγχρονα πρότυπα 

και προδιαγραφές 

που αφορούν στον 

επιχειρηματικό 

λογισμικό και 

εκμεταλλεύεται 

πλήρως τις νέες 

δυνατότητες που 

παρέχει  το Microsoft 

.NET  για την 

ανάπτυξη Windows 

εφαρμογών. 

 

 

 Αξιοποιεί όλες τις νέες 

τεχνολογίες στον τομέα της 

πληροφορικής, υποστηρίζοντας 

την αρχιτεκτονική client-server 

3tier, το σχεσιακό σύστημα 

διαχείρισης βάσης δεδομένων 

ORACLE και διαθέτει γραφικό 

περιβάλλον εργασίας. 

 

 Χρησιμοποιεί την πολυετή 

τεχνολογία της Microsoft και 

τα Microsoft Productivity 

Tools 
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Στην προσπάθεια μας να ερμηνεύσουμε τον παραπάνω πίνακα διαπιστώσαμε 

καταρχήν ότι όσον αφορά τα  υποσυστήματα και τις λειτουργίες και τα τέσσερα ERP 

καλύπτουν τα ίδια με αντικείμενα με πολύ μικρές διαφορές. Το Enterprise της 

Singular διαθέτει  κάποια επιπλέον  modules όπως είναι : Χρώμα-Μέγεθος , Ξένο 

Νόμισμα , Φάκελο Εισαγωγών , Εντατική Λιανική-POS , Serial Numbers , Παρτίδες , 

Είδη Εγγυοδοσίας, Έργα-Συμβάσεις Πελατών, Importer-Exporter , Cashier On Line , 

MIS1-2, Report Generator, λειτουργίες που δεν παρουσιάζονται στα υπόλοιπα 

συστήματα. Η δυνατότητα που μας παρέχει το ERP της ALTEC το Business 

Inteligence δεν υφίσταται στα υπόλοιπα. 

Παρατηρούμε επιπρόσθετα ότι και τα τέσσερα συστήματα παρέχουν 

δυνατότητα παραμετροποίησης και ενιαίο λογισμικό για όλες τις επιχειρήσεις. Όσον 

αφορά το κόστος αναφερόμαστε στο συνολικό κόστος που περιλαμβάνει το κόστος 

εγκατάστασης αλλά και το κόστος εκπαίδευσης των χρηστών. Σχετικά με το κόστος 

παρατηρούμε κάποιες διακυμάνσεις στα ERP που μελετάμε. Βέβαια το κόστος 

ποικίλλει και το πλήθος και το είδος των υποσυστημάτων που θα επιλέξει μια 

επιχείρηση. Το πλήθος των χρηστών που θα χειρίζονται το ERP είναι και αυτός 

σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το κόστος. Σε γενικές γραμμές με μια 

επιφανειακή εκτίμηση λόγω όλων των παραπάνω παραγόντων θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι το πιο οικονομικό σύστημα από τα τέσσερα που μελετάμε είναι το Atlantis 

και αυτό με το μεγαλύτερο κόστος είναι το Navision. Τα άλλα δύο Entersoft και 

Enterprise έχουν παρόμοιο κόστος. 

 

Αναφορικά με τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλες εφαρμογές όλα τα ERP της 

συγκεκριμένης εργασίας παρέχουν on line επικοινωνία με εξωτερικούς παράγοντες 

όπως είναι οι πελάτες και οι προμηθευτές. 
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3.4  Σύγκριση των υποσυστημάτων οικονομικής δραστηριότητας 

και ανθρωπίνων πόρων 

Πίνακας σύγκρισης οικονομικής δραστηριότητας ERP 

 

Atlantis Altec Entersoft της Entersoft 
 

 

Χρηματοοικονομικά 
 Γενική Λογιστική 

 Αναλυτική Λογιστική 

 Πάγια 

 Προϋπολογισμοί 

 Τράπεζες 

 Αξιόγραφα 

 Ταμειακές συναλλαγές 

 Πελάτες / Προμηθευτές 

Εμπορική διαχείριση 
 

Πωλήσεις / Παραγγελιοληψία 

 

1. Διαχείριση παραγγελιών & Έκδοση και Διαχείριση 

παραστατικών πώλησης 

2. Πωλητές,Αντιπρόσωποι,Εισπράκτορες 

3. Τιμολογιακές πολιτικές 

4. Προγραμματισμός παραδόσεων 

5. Κοστολόγηση πωλήσεων 

6. Picking List 

7. Παραστατικά διακίνησης 

 

 Αγορές / Παραγγελιοδοσία 

 

1. Διαχείριση παραγγελιών & παραστατικών αγοράς 

2. Κοστολόγηση εισαγωγώ 

 

 Αποθήκη 

 

1. Διαχείριση & έλεγχος αποθεμάτων - ειδών 

2. Οικονομική εικόνα αποθεμάτων - ειδών 

3. Παραστατικά κινήσεων 

4. Παρτίδες, Serial Numbers 

5. Αντίστοιχοι κωδικοί ειδών 

6. Αποτίμηση αποθεμάτων 

7. Ανάλυση αναπαραγγελιών 

Διαχείριση Παραγωγής 

 

Προδιαγραφές προϊόντων 

 Εντολές παραγωγής 

 Φασεολόγια 

 Προκοστολόγια 

 Εσωλογιστική κοστολόγηση 

 Διαχείριση κόστους 

 Χρονοπρογραμματισμό & έλεγχο παραγωγής 

 

 

Χρηματοοικονομικά 
 Γενική Λογιστική 

 Διοικητική Λογιστική 

 Ισολογισμός 

 Αναλυτική Λογιστική 

 Διεθνή Λογιστικά πρότυπα 

 Διαχείριση παγίων 

 Προϋπολογισμοί(Advanced & Standard) 

 Διαχείριση χρηματοροής 

Διαχείριση αποθεμάτων 

 
 Διαχείριση αποθεμάτων 

 Σύνθετα είδη -συνταγές 

Διαχείριση παραγωγής 

 

  Βιομηχανική παραγωγή 

 Βιομηχανική κοστολόγηση 

Διαχείριση έργων 

 Διαχείριση έργων 

 

Διαχείριση συναλλασσόμενων 

 

 EXPERT Τιμοκατάλογοι - Συμβάσεις   

 EXPERT Πιστωτικά Εκπτώσεων 

 EXPERT Κοστολόγηση Εισαγωγών 

 EXPERT Διαχείριση Λιανικής Advanced 

 EXPERT Κοστολόγηση Πωλήσεων 

Διαχείριση σχέσεων πελατείας  
 

 EXPERT Βασική Λειτουργικότητα CRM 

 EXPERT Διαχείριση Δραστηριοτήτων 

Πωλήσεων 

 EXPERT Διαχείριση Ευκαιριών Πωλήσεων 

 EXPERT Διαχείριση Συνδρομών 
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 Διαχείριση πόρων 

Κοστολόγηση 

 Κοστολόγηση αγορών 

 Εσωλογιστική Βιομηχανική κοστολόγηση 

Παροχή Υπηρεσιών – Service 

 

Διαδικασίες συντήρησης 

 Διαχείριση φακέλων παροχής υπηρεσιών 

 Παρακολούθηση εγγυήσεων 

 Τιμολόγηση ανταλλακτικών, υπηρεσιών 

 

Enterprise Singular Navision Microsoft 

 

 

Οικονοµική ∆ιαχείριση 

Παρακολούθηση, προγραµµατισµός και έλεγχος των 
οικονοµικών πόρων της επιχείρησης. Γενική και 
Αναλυτική Λογιστική.   

Εµπορική ∆ιαχείριση 

Παρακολούθηση αποθήκης, αγορών,  πωλήσεων, 
πωλητών.   

Εφοδιαστική ∆ιαχείριση Αποθηκών 

Παρακολούθηση, καταγραφή και έλεγχος της 
διακίνησης των ειδών σε όλες τις φάσεις της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.  

  Προγραμματισμός & Έλεγχος Αποθεμάτων 

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεµάτων. 
διαχείριση της τοποθεσίας και της αναπλήρωσης των 
αποθεμάτων.  

∆ιαχείριση ∆ιανοµών 

∆ιαχείριση του προγραμματισμού και της εκτέλεσης 
των αποστολών αγαθών στον τελικό πελάτη σε όλα 
τους τα στάδια.  Παρακολούθηση δροµολογίων 
διανοµών αλλά και µεταφορών πρακτορείων µε 
παράλληλο έλεγχο των φορτωτικών των  
µεταφορέων. ∆ιαχείριση συµφωνιών και 
τιµολογήσεων υπηρεσιών διανοµών για τις 3PL και 

 

 

Γενική Λογιστική 
  ∆ιαδικασίες κλεισίµατος οικονοµικής 

περιόδου.  
  ∆ιαδικασίες έκδοσης φορολογικών 

στοιχείων (ΦΠΑ, ΚΕΠΥΟ, Intrastat).  
 Προσωρινές εγγραφές λογιστικής.  
 ∆ιαχείριση λογιστικού σχεδίου 

Αναλυτική Λογιστική 
 Αυτόµατη ενηµέρωση Αναλυτικής 

Λογιστικής βάση προκαθορισµένων 
φύλλων µερισµού.  

 Πλήρες ίχνος εγγραφών και σύνδεση 
µεταξύ Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής.  

  Οργάνωση και διαχείριση κέντρων 
κόστους.  

  Κοστολόγηση προϊόντος και ανάλυση 
κόστους. 

 

Αγορές 
 ∆ιαχείριση και κοστολόγηση φακέλων 

εισαγωγής. 
 

Πωλήσειες 
 Θεωρηµένες και χειρόγραφες σειρές.  
 Αυτόµατη έκδοση πιστωτικών τζίρου.  
  Συνεργασία µε µηχανισµούς σήµανσης 

παραστατικών (ΕΑΦ∆ΣΣ). 
 

Εισπράξεις & Πληρωμές 
 Μεταχρονολογηµένες επιταγές & 

γραµµάτια. 
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4PL επιχειρήσεις.   

∆ιαχείριση Παγίων 

Παρακολούθηση των παγίων στοιχείων και 
διαχείριση Αποθήκης Παγίων.   

∆ιαχείριση  Προϋπολογισµών 

Καταχώριση των προβλέψεων, παρακολούθηση του 
προϋπολογισµού,  έκθεση αποτελεσµάτων, 
αναθεώρηση του προϋπολογισµού. 

 

Αποθέματα 
 Κοστολόγηση αγορών και πρώτων υλών.  
  Κοστολόγηση συναρµολογηµάτων.  
  Κοστολόγηση παραγωγής.  
  Ενηµέρωση Αναλυτικής λογιστικής 

 
Αναφορές 

Πλήθος Ελληνικών αναφορών που 

καλύπτουν:  
 Ισοζύγια (Γενικό Καθολικό, Γενικό και 

Αναλυτικό καθολικό και Ισοζύγια 
Πελατών, Προµηθευτών, Αποθεµάτων, 
Παγίων)  

 Καρτέλες (Λογαριασµών, Παγίων, 
Πελατών, Προµηθευτών, Αποθεµάτων)  

  Ηµερολόγια Λογιστικής  
  Μητρώο Παγίων  
  Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου  
  Βιβλίο Τεχνικών προδιαγραφών  
  Λοιπές πληροφοριακές αναφορές 

 

 

 

Στο υποσύστημα οικονομικής δραστηριότητας είναι εντυπωσιακή η 

ομοιότητας των τεσσάρων ERP σχετικά με τις λειτουργίες που παρέχουν. Βέβαια 

είναι απόλυτα λογική η ομοιότητα εφόσον πρόκειται για τις βασικές και άκρως 

απαραίτητες λειτουργίες μιας επιχείρησης. Σχεδόν σε όλα τα ERP που κυκλοφορούν 

στην αγορά περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα modules. Ωστόσο, παρατηρώντας πιο 

λεπτομερώς τον παραπάνω πίνακα εντοπίζουμε κάποιες μικρής σημασίας διαφορές. 

Για παράδειγμα το Singular ERP παρέχει τη «Διαχείριση Προϋπολογισμού» 

λειτουργία που δεν εντοπίσαμε σε κάποιο άλλο σύστημα. Ακόμη το ERP Atlantis έχει 

μια επιπλέον λειτουργία έναντι των υπολοίπων τη «Παροχή υπηρεσιών Service». 
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Υποσυστήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων 

Atlantis Altec Entersoft της Entersoft 
 

Εργαζόμενοι  
 Προσωπικά στοιχεία 

 Ιστορικό προϋπηρεσίας 

 Ιστορικό Συμβάσεων 

 Σχόλια - Παρατηρήσεις 

  

Εταιρείες 

 Στοιχεία Εταιρείας, Υποκαταστήματα, ΚΑΔ, 

 Στοιχεία Υπευθύνων 

 Δυνατότητα Διαφορετικής Παραμετροποίησης Ανά 
Εταιρεία 

 

Σύνδεση εργαζομένων με εταιρεία  
 Στοιχεία πρόσληψης, αποχώρησης, επαναπρόσληψης 

 Κατηγορία εργαζόμενου - Ταξινόμηση - Ομαδοποίηση 

 Τρόπος απασχόλησης - Ωράριο 

 Τρόπος πληρωμής - μισθοδότησης 

 Προϋπηρεσία (και σχετική με την ΣΣΕ) 

 Ασφαλιστικά ταμεία 

 Εισφορές - Παροχές - Δάνεια 

 Καρτέλα εργαζόμενου με αναλυτική μισθοδοσία (ανά 
μήνα και είδος ή για περίοδο από έως) 

 Διαχείριση Προσωπικού 

 Υπολογισμός μικτών από καθαρά και αντίστροφα 

 Διαδικασία αποχώρησης (αυτόματος υπολογισμός 
απαιτητών) 

 Υπολογισμός αποζημίωσης ή συνταξιοδότησης (χωρίς 
χρήση της διαδικασίας αποχώρησης) 

 Δάνεια εργαζομένων 

 Ατυχήματα - ασθένειες εργαζομένων 
  
Εργασίες Μισθοδοσίας 

 Τύποι Μ ισθοδοσίας 

 Παράμετροι Μισθοδοσίας 

 Κίνηση μισθοδοσίας 

 Κλείδωμα - ξεκλείδωμα μισθοδοσίας 

 Οριστικοποίηση - από οριστικοποίηση μισθοδοσίας 

 Διαχείριση Διαδικασιών ΑΠΔ 

 Διαχείριση Μηχανογραφημένων Ταμείων 
 

 Κόστος μισθοδοσίας (Σύνδεση με Λογιστική) 

 Λογιστικά ΄Αρθρα 

 Πολλαπλά Άρθρα μέσω Ομάδων 

 Εγγραφές Γενικής & αναλυτικής λογιστικής 

 Κέντρα κόστους 

 Μερισμός σε πολλαπλά κέντρα κόστους 
 Bank Link 

Διαχείριση συμβάσεων 

Διαχείριση αδειών ασθενειών απουσιών 

Budget μισθοδοσίας 

 

BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - HRM 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
 ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
* Ενσωμάτων όλων των Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας 
* Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων 
* Κάλυψη και των πιο εξειδικευμένων περιπτώσεων 
εργαζομένων  
* Πλήρης διαχείριση της μισθοδοσίας με δύο    
τρόπους: 
-Αυτοματοποιημένη 
-Πλήρως παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη 
* Αυτόματη εξαγωγή σε αρχείο των εντολών  
πληρωμής σε τράπεζες και των άρθρων Γενικής 
Λογιστικής. 
* Πλήρες σύστημα κοστολόγησης με    
παρακολούθηση και επιμερισμό του κόστους 
μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους που σχεδιάζει και 
παραμετροποιεί ο χρήστης της εφαρμογής,      
ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. 
* Πλήρης διαχείριση σε ωράρια εργασίας και      
βάρδιες και σύνδεση με αυτόματο υπολογισμό 
ασφαλιστικών ημερών, ωρών, υπερωριών, 
νυχτερινών, Κυριακών, Αργιών.  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HRM 
* Διαχείριση Ανταμοιβών 
* Μαζική Διαχείριση Ασθενειών 
* Μαζική Διαχείριση Υπερωριών 
* Μαζική Διαχείριση Παροχών 
* Μαζική Διαχείριση Πρόσθετων Αποδοχών 
* Πλήρης Διαχείριση Αδειών 
* Διαχείριση Βιογραφικών Εργαζομένων 
* Πολιτική Μισθών 
* Περιγραφή Θέσης Εργασίας 
* Πλήρης Διαχείριση και αξιολόγηση βιογραφικών 
Εργαζομένων και Υποψηφίων 

* Διαχείριση Αγγελιών, Διαχείριση Ταξιδιών 

* Διαχείριση Οχημάτων 
* Διαχείριση Κινητής τηλεφωνίας 
* Αξιολόγηση Προσωπικού 
* Εκπαίδευση προσωπικού 
* Σενάρια Προβλέψεων 
* Υγιεινή & Ασφάλεια 
* Κατάρτιση Προϋπολογισμών 
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Εργασίες τέλους έτους και άνοιγμα νέας 

χρήσης 

Wizard εκτυπώσεων 

Εκτυπώσεις  

Διαχείρισης προσωπικού 

 Αναγγελία πρόσληψης 

 Όροι ατομικής σύμβασης 

 Αναγγελία αποχώρησης - Καταγγελία σύμβασης 

 Κατάσταση υπουργείου εργασίας 

 Στοιχεία προσωπικού 

 Έλεγχος συμβάσεων 

 Καταστάσεις ελέγχου Συλλογικών συμβάσεων 

 Βιβλίο αδειών - Υπόλοιπα αδειών 

 

 Μισθοδοσίας 

 Απόδειξη πληρωμής 

 Μισθοδοτική κατάσταση 

 Κατάσταση κόστους μισθοδοσίας 

 Κατάσταση Τράπεζας 

 Κατάσταση ταμείων 

 Συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας 

 Ισοζύγιο μισθοδοσίας 

 Καταστάσεις ελέγχου κινήσεων 

 Κατάσταση εργαζομένων που έχουν λάβει επίδομα 
άδειας 

 Καταστάσεις μηχανογραφημένων ταμείων (έντυπα) 

 Καρτέλα εργαζόμενου (στοιχεία μισθοδοσίας) 

 Συγκεντρωτική κατάσταση ταμείων 

  

ΑΠΔ 

 Βεβαίωση εργοδότη (έντυπο) 

 Συνοδευτικό έντυπο 

 Αναλυτική κατάσταση 
  
Εκτυπώσεις Φόρου Μισθωτών 

 Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ (έντυπο) 

 Οριστική δήλωση ΦΜΥ (έντυπο) 

 Βεβαιώσεις ΦΜΥ 
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Enterprise Singular Navision Microsoft 

 

 Οι λύσεις Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, που 
αναπτύσσει και υποστηρίζει η SingularLogic, 
χαρακτηρίζονται από: 

 

 Υψηλή προσαρμοστικότητα και αξιοπιστία, 
όπως αποδεικνύεται από τη μεγάλη εγκατεστημένη 
βάση 

 

 

 Εστίαση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον 
παρακολούθησης όλων των επιμέρους 
υποσυστημάτων διαχείρισης προσωπικού, 
μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και κοστολόγησης 
ανθρώπινου δυναμικού 

 

 Εξελιγμένο σύστημα επεξεργασίας 
πληροφοριών (Μ.Ι.S), που διευκολύνει τη λήψη 
αποφάσεων 

 

 
 Εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας για την 

προστασία δεδομένων, βάσει δικαιωμάτων πρόσβασης 
των χρηστών 

 

 Δυνατότητα χρήσης εργαλείων 

αυτοεξυπηρέτησης των εργαζομένων με 
στόχο την εξοικονόμηση πόρων της διεύθυνσης HR 
της εταιρείας και της ενημέρωσης των εργαζομένων. 

 

Περιλαμβάνει: 
 Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 

 Διαχείριση Εργαζομένων 

 Διαχείριση Μισθοδοσίας Προσωπικού 

 Υπολογισμό αναδρομικών 

 Διαχείριση Κέντρων Κόστους 

 
 
Διαχειρίζεται τους ανθρώπινους πόρους της 
επιχείρησης ξεκινώντας από την καταγραφή των 
δεξιοτήτων, την πρόσληψη και την εγγραφή του 
εργαζόμενου, μέχρι και την ανάπτυξη των    
δεξιοτήτων. 
 
Το Navision HRM διαθέτει τις ακόλουθες    
λειτουργικές ενότητες: 
 

 Διαχείριση Ατομικών Στοιχείων Εργαζομένων 

 Εκπαίδευση 

 Αξιολόγηση Εργαζομένων 

 Δάνεια 

 Παροχές 

 Ταξίδια 

 Άδειες - Απουσίες 

 Διαχείριση Υποψηφίων 

 Αγγελίες Προσωπικού 

 Οργανόγραμμα & Περιγραφές Θέσεων 

 Μισθοδοσία   

 Διαχείριση Γραφείου (Office Management) 

 Εmployee Service Portal 
 

 

Το υποσύστημα ανθρώπινων πόρων παρουσιάζει επίσης αρκετές ομοιότητες 

στα τέσσερα ERP συστήματα που μελετάμε. Υπάρχουν βέβαια μικρές διαφορές όπως 

για παράδειγμα στο Navision που υπάρχει δυνατότητα οργανογράμματος σε αντίθεση 

με τα υπόλοιπα ERP που δεν υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα. 

Μετά από την ανάλυση των τεσσάρων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων 

που κάναμε στα υποσυστήματα της οικονομικής διαχείρισης και ανθρωπίνων πόρων 

παραθέτουμε πίνακα με τα συγκεντρωτικά κριτήρια των παραπάνω E.R.P (πίνακας  

3.1) 
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ALTEC Atlantis ENTERSOFT 

Business Suite 

SINGULAR 

Enterprise 

MICROSOFT 

Navision 

Πλήρης 

Ελληνικοποίηση 

Πλήρης 

Ελληνικοποίηση 

Πλήρης 

Ελληνικοποίηση 

Μερική 

Ελληνικοποίηση 

Αρχιτεκτονική 3 tier 

client/server 

Αρχιτεκτονική 3 tier 

client/server 

Αρχιτεκτονική 3 

tier client/server 

Αρχιτεκτονική 2 tier 

client/server στην 

παρούσα έκδοση 

-Microsoft.Net 

-Mobile services 

-ROADS technology 

-VB.ΝΕΤ 

-Mobile services 

-Windows Azure 

-Oracle Database 

- 

-AVAYA Ip 

Telephony 

-Microsoft.NET 

- 

-Role tailored  

SaaS cloud support SaaS, PaaS cloud 

full support 

SaaS cloud support No cloud support 

στην παρούσα έκδοση 

Μικρές /Μεσαίες/ 

Μεγάλες επιχειρήσεις 

Μικρές /Μεσαίες/ 

επιχειρήσεις 

Μικρές /Μεσαίες/ 

Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Πολύ μικρές/ μικρές / 

μεσαίες επιχειρήσεις 

Ιδανικό για μεγάλες 

επιχειρήσεις και 

βιομηχανίες 

Ιδανικό για 

επιχειρήσεις 

λιανικής πώλησης 

και franchise  

Ιδανικό για 

επιχειρήσεις 

Logistics 

Ιδανικό για 

επιχειρήσεις  με 

έντονο στρατηγικό 

προσανατολισμό 

Αμφίδρομη 

συνεργασία με 

ανεξάρτητες, 

εξωτερικές εφαρμογές 

Αμφίδρομη 

συνεργασία με 

ανεξάρτητες, 

εξωτερικές 

εφαρμογές 

Αμφίδρομη 

συνεργασία με 

ανεξάρτητες, 

εξωτερικές 

εφαρμογές 

Περιορισμένη 

συνεργασία με 

ανεξάρτητες 

εφαρμογές εκτός του 

Microsoft Office  

Δύσχρηστο, 

Δαιδαλώδες Β.Ι 

(Business Analytics) 

Δυναμικό Β.Ι 

(Business Analytics) 

Δυναμικό Β.Ι 

(Business 

Analytics) 

Στρατηγικό Β.Ι 

(Business Analytics) 

Υποστήριξη 

Microsoft.Net 

Υποστήριξη 

Microsoft.Net 

Μη Υποστήριξη 

Microsoft.Net 

Υποστήριξη 

Microsoft.Net 

Δεν εμπεριέχεται 

CRM υποσύστημα 

εμπεριέχεται CRM 

υποσύστημα 

εμπεριέχεται CRM 

υποσύστημα 

Δεν εμπεριέχεται 

CRM υποσύστημα 

Β2Β / Β2C 

υποστήριξη 

Β2Β / Β2C 

υποστήριξη 

Β2Β / Β2C 

υποστήριξη 

διεργασιών με 

Β2Β / Β2C 

υποστήριξη 

διεργασιών με 
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διεργασιών διεργασιών προσθήκη module προσθήκη module 

Μέτριες δυνατότητες 

customization 

Εκτεταμένες 

δυνατότητες 

customization 

Μέτριες 

δυνατότητες 

customization 

Εκτεταμένες 

δυνατότητες 

customization 

-Υψηλό κοστολογικά 

πακέτο 

-Φθηνή προσθήκη 

άδειας 

-Μέτρια 

κατηγοριοποίηση 

-Ικανοποιητικό 

κοστολογικά πακέτο 

-Φθηνή προσθήκη 

άδειας 

- Μεγάλη 

κατηγοριοποίηση 

-Ικανοποιητικό 

κοστολογικά 

πακέτο 

-Ακριβή προσθήκη 

άδειας 

-Μέτρια 

κατηγοριοποίηση 

-Πολύ υψηλό 

κοστολογικά πακέτο 

-Ακριβή προσθήκη 

άδειας 

-Μεγάλη 

κατηγοριοποίηση 

Πίνακας:3.1 Συγκεντρωτικά κριτήρια των τεσσάρων E.R.P προγραμμάτων 

Τα κριτήρια επιλογής Λογισμικού ERP είναι: 

 Ελληνικοποίηση 

 Εντοπιότητα 

 Επεκτασιμότητα 

 Προσαρμοστικότητα 

 Αρχιτεκτονική client-server 

 Πλατφόρμα-Απαιτήσεις εξοπλισμού (hardware) 

 Λειτουργικό σύστημα 

 Γλώσσα Προγραμματισμού 

 Γλώσσα υλοποίησης 

 Συνεργασία με ανεξάρτητες, εξωτερικές εφαρμογές 

 Ολοκλήρωση Βάσης Δεδομένων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Παραμετροποιούμε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο ένα εκ των τεσσάρων ERP που 

μελετήσαμε αυτό του Navision της εταιρείας Microsoft για την εταιρεία Cronus. 

4.1 Δημιουργία εταιρείας 
 

Η Cronus διαφημιστική ΔΚ είναι μια νέα διαφημιστική εταιρεία που ιδρύεται την 

01/01/2001. Μετά από ένα μήνα εργασιών η εταιρεία κλείνει οικονομική χρήση κάνει 

εγγραφές διαφόρων υποχρεωτικών πράξεων κάποιες εκ των οποίων παρουσιάζονται 

στη συνέχεια. 

Αρχικά θα δημιουργήσουμε την εταιρεία μας και θα της δώσουμε το όνομα που 

θέλουμε. Για να δημιουργήσουμε μια νέα εταιρεία πηγαίνουμε Αρχείο -> Εταιρεία -

>Δημιουργία και καταχωρούμε την ονομασία της εταιρείας. 

 

Εικόνα 4.1.1Δημιουργία εταιρείας 
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Μπορούμε να δώσουμε όποιο όνομα θέλουμε στην εταιρεία με την 

προϋπόθεση ότι  το όνομα θα ξεκινάει με την λέξη CRONUS. Το όνομα της εταιρείας 

μπορεί να περιλαμβάνει ως και 30 χαρακτήρες. Το όνομα της εταιρείας μπορεί να 

περιλαμβάνει ως και 30 χαρακτήρες. Το όνομα της εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνει 

ως και 30 χαρακτήρες. Το όνομα της εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνει ως και 30 

χαρακτήρες. Σε περίπτωση που θελήσουμε να αλλάξουμε το όνομα είτε γιατί κάναμε 

λάθος είτε γιατί θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο επιλέγουμε Αρχείο – 

Εταιρεία – Μετονομασία και το αλλάζουμε. 

Στη συνέχεια θα συμπληρώσουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εταιρείας ως 

εξής. Επιλέγουμε Διαχείριση -> Παραμετροποίηση Εφαρμογών -> Γενικά ->Στοιχεία 

Εταιρείας.. 

 

Εικόνα 4.1.2 Στοιχεία εταιρείας 

 

Τα περισσότερα στοιχεία δεν είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν απλά καλό 

είναι να το κάνουμε για να εξοικειωθούμε καλύτερα με τις οθόνες – υπο – οθόνες του 

Navision 4.0. 

Μετέπειτα θα δημιουργήσουμε τις λογιστικές περιόδους της χρήσης που θα 

εργαστούμε. Επιλέγουμε λοιπόν Διαχείριση – Παραμετροποίηση – Λογιστικές 

Περίοδοι. Στην οθόνη επιλέγουμε Δημιουργία και καταχωρούμε έναρξη (01/01/01), 

αριθμό περιόδων (12) και διάρκεια περιόδου (1Μ λατινικό). Το αποτέλεσμα είναι η 

δημιουργία των 12 οικονομικών περιόδων της τρέχουσας χρήσης. 
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Εικόνα 4.1.3 Δημιουργία οικονομικού έτους 

 

Η δημιουργία των οικονομικών περιόδων είναι απαραίτητη για τη 

λογιστικοποίηση των εγγράφων που θα προκύψουν αργότερα στο παράδειγμα. 

Πρέπει να ορίσουμε τουλάχιστον μια λογιστική περίοδο για κάθε οικονομικό έτος. Το 

σύστημα επιτρέπει ελεύθερα αριθμό περιόδων, επομένως καλύπτει και υπερ- 12μηνη 

χρήση. 

4.2 Παραμετροποίηση γενικής λογιστικής και ΦΠΑ 
 

Μετά τη δημιουργία της εταιρείας και πριν κάνουμε την πρώτη εγγραφή θα 

πρέπει να δημιουργήσουμε διάφορα παραμετρικά στοιχεία αρχίζοντας από την 

παραμετροποίηση του υποσυστήματος γενικής λογιστικής και το λογιστικό σχέδιο. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση ->Παραμετροποίηση -> Παραμετροποίηση 

Γενικής Λογιστικής. Καταχωρούμε περίοδο από –έως που θα επιτρέπονται εγγραφές 

ώστε να μην γίνονται λανθασμένες καταχωρήσεις. Επίσης καταχωρούμε τα στοιχεία 

νομίσματος, ακρίβεια στρογγυλοποίησης στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο (0,01) και όριο 

ΜΥΦ. 
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Εικόνα 4.2.1 Παραμετροποίηση γενικής Λογιστικής  - καρτέλα γενικά 

 

Παραμένουμε στο ίδιο παράθυρο και πηγαίνουμε στον υποφάκελο 

«Λογιστικό Σχέδιο» στο οποίο δίνουμε τα επίπεδα του λογιστικού σχεδίου. Έχουμε 

λοιπόν επίπεδο 1 – 2 ψηφία(πρωτοβάθμιος), επίπεδο 2-4 ψηφία(δευτεροβάθμιος), 

επίπεδο 3 – 6 ψηφία (τριτοβάθμιος) και επίπεδο 4 – 8 ψηφία (τεταρτοβάθμιος). 

Θα εργαστούμε με τεταρτοβάθμιο ως λογαριασμό καταχώρησης. 

 

Εικόνα 4.2.2 Παραμετροποίηση γενικής λογιστικής – καρτέλα λογιστικό σχέδιο 

 

Πλέον τώρα θα καταχωρήσουμε όλους τους λογαριασμούς που θα 

χρησιμοποιήσουμε στην τρέχουσα εργασία. Θα παρουσιάσουμε μόνο ένα μικρό 

δείγμα από εικόνες του λογιστικού σχεδίου που αφορούν λογαριασμούς που έχουμε 
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καταχωρήσει (αν φυσικά δεν υπήρχαν ήδη) και τις οποίες ρυθμίσεις έχουν γίνει στα 

πεδία αυτών των λογαριασμών. Επιλέγουμε  Οικονομική διαχείριση ->Διαχείριση-> 

Λογιστικό Σχέδιο. 

 

Εικόνα 4.2.3 Λογιστικό σχέδιο 

 

Εικόνα 4.2.4 Λογιστικό σχέδιο 

 

Στους λογαριασμούς που θα καταχωρήσουμε συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία 

 Αρ.: γράφουμε τον αριθμό του λογαριασμού 

 Ονομασία: γράφουμε το όνομα του λογαριασμού 

 Αποτελεσμάτων/Ισολογισμού: Εδώ ορίζουμε αν ο λογαριασμός Γ/Λ είναι 

λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης ή λογαριασμός ισολογισμού. Καθορίζουμε 

τον τύπο ενεργοποιώντας μία από τις δύο επιλογές. Εάν δε δώσουμε καμία τιμή ο 
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τύπος λογαριασμού θα είναι αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά όλοι οι λογαριασμοί 

είναι ισολογισμού εκτός από τις ομάδες 6,7 και 8 που είναι αποτελεσμάτων. 

 Τύπος λογαριασμού: Εδώ ορίζουμε αν ο λογαριασμός είναι συνόλου ή 

καταχώρησης. Λογαριασμοί συνόλου είναι όλοι οι λογαριασμοί ανώτερης 

βαθμίδας. Σε κάθε τέτοιο λογαριασμό στη στήλη προσθέτει ορίζουμε τον τρόπο 

υπολογισμού. Για παράδειγμα για τον λογαριασμό 13 έχουμε στη στήλη 

προσθέσει (13000000..13999999) που αυτό δείχνει ότι ο πρωτοβάθμιος αθροίζει 

όλους τους βαθμούς κατώτερης βαθμίδας από τον 13000000 έως 13999999. Στον 

δευτεροβάθμιο 1301 το άθροισμα γίνεται αντίστοιχα (13011111..13019999). 

Μετέπειτα θα παραμετροποιήσουμε το ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) ώστε 

να υπολογίζεται αυτόματα κατά την καταχώρηση των εγγραφών. Η παραμετροποίηση 

αφορά λογαριασμούς γενικής λογιστικής, πελατών και προμηθευτών. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση -> Παραμετροποίηση ->Ομάδες 

Καταχωρήσεων ΦΠΑ ->Συμβαλλόμενων και καταχωρούμε. Θα χρειαστούμε μόνο 

μια ομάδα καταχώρησης συμβαλλόμενων ΦΠΑ. Μπορούμε έναν κωδικό μόνο για 

την κάθε ομάδα. Ο κωδικός αυτός μπορεί να είναι μέχρι 10 χαρακτήρες είτε αριθμούς 

είτε γράμματα είτε συνδυασμούς και των δύο. 

 

   Εικόνα 4.2.5 Ομάδες καταχώρησης ΦΠΑ συμβαλλόμενων 

 

Στη συνέχεια δημιουργούμε τις ομάδες καταχώρησης ειδών. Επιλέγουμε 

Οικονομική Διαχείριση ->Παραμετροποίηση ->Ομάδες Καταχωρήσεων ΦΠΑ -

>Ειδών και καταχωρούμε τον κωδικό και την περιγραφή της ομάδας καταχώρησης. 

Χρειαζόμαστε μια ομάδα καταχώρησης ΦΠΑ για κάθε ξεχωριστό λογαριασμό ΦΠΑ. 
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Εικόνα 4.2.6  Ομάδες καταχώρησης ειδών ΦΠΑ 

 

Για να καλυφθούν λοιπόν όλες οι περιπτώσεις στη δικιά μας εταιρεία 

χρειαζόμαστε τρεις ομάδες καταχωρήσεις ειδών ΦΠΑ. Μια για αγορές και πωλήσεις 

(επειδή η παραμετροποίηση προβλέπει ξεχωριστό λογαριασμό ΦΠΑ για αγορές και 

πωλήσεις), μια για πάγια και μια για έξοδα. 

Πλέον θα δημιουργήσουμε και τον συνδυασμό των δύο δίνοντας αντίστοιχα 

ποσοστό ΦΠΑ και λογαριασμούς εγγραφών ΦΠΑ πωλήσεων και αγορών για το 

συγκεκριμένο συνδυασμό. Στα έξοδα και τα πάγια έχουμε μόνο λογαριασμούς γιατί 

αφορούν αγορές. Επιλέγουμε λοιπόν Οικονομική Διαχείριση ->Παραμετροποίηση -

>Ομάδες Καταχωρήσεων ΦΠΑ -> Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης. 
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Εικόνα 4.2.7  Παραμετροποίηση καταχώρησης ΦΠΑ 

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι αν στην  εταιρεία μας χρησιμοποιούσαμε 

διαφορετικά ποσοστά ΦΠΑ θα έπρεπε να δημιουργήσουμε και πρόσθετες ομάδες 

καταχώρησης ΦΠΑ και πρόσθετες παραμετροποιήσεις καταχώρησης για κάθε 

υπαρκτό συνδυασμό ομάδας καταχώρησης ΦΠΑ συμβαλλόμενων και ομάδα 

καταχώρησης ειδών ΦΠΑ. 

Μετέπειτα πρέπει να καταχωρήσουμε ομάδες συμβαλλόμενων σε συνδυασμό με τις 

κατηγορίες των ειδών πωλήσεων και αγορών. Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  - 

>Παραμετροποίηση - >Ομάδες Καταχωρήσεων ->Γενικά Συμβαλλόμενων. 

Εικόνα 4.2.8  Ομάδες Καταχώρησης Συμβαλλόμενων 
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Στη δικιά μας εταιρεία όπως παρατηρούμε έχουμε μια ομάδα καταχώρησης 

συμβαλλόμενων. Την ομάδα καταχώρησης πελατών και προμηθευτών εντός Ε.Ε. 

Συνεχίζουμε και επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση ->Παραμετροποίηση -> Ομάδες 

καταχωρήσεων -> Γενικά ->Ειδών και καταχωρούμε τις ομάδες ειδών οι οποίες είναι 

οι εξής: διαφημιστικό υλικό (για αγορές και πωλήσεις διαφημιστικού υλικού), έξοδα 

(δαπάνες) και πάγια (αγορές παγίων). 

 

Εικόνα 4.2.9  Ομάδες Καταχώρησης Ειδών 

 

Να επισημάνουμε επίσης ότι στα μηνύματα που βγαίνουν ενδιάμεσα στις 

γραμμές επιλέγουμε ΥΕS. 

Αφού κάνουμε τα παραπάνω προχωράμε στο επόμενο βήμα που είναι η 

καταχώρηση των συνδυασμών ομάδων καταχώρησης συμβαλλόμενων και ειδών 

καθώς και τους αντίστοιχούς λογαριασμούς πωλήσεων και αγορών. Επιλέγουμε 

λοιπόν Οικονομική Διαχείριση -> Παραμετροποίηση -> Ομάδες Καταχωρήσεων -> 

Γενικά ->Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης. 
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Εικόνα 4.2.10  Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης 

 

Ο συνδυασμός ομάδας καταχώρησης συμβαλλόμενου που θα καταχωρήσουμε 

σε κάθε πελάτη και προμηθευτή και η ομάδα καταχώρησης ειδών που θα 

καταχωρήσουμε στους αντίστοιχους λογαριασμούς στο λογιστικό σχέδιο δίνει το 

λογαριασμό πωλήσεων ή αγορών αντίστοιχα. 

Τώρα θα εισάγουμε τον γενικό τύπο καταχώρησης, την ομάδα καταχώρησης 

συμβαλλόμενων και την ομάδα καταχώρησης ειδών για κάθε λογαριασμό που 

υπόκεινται στο ΦΠΑ. Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση -> Γενική Λογιστική  -

>Λογιστικό Σχέδιο και καταχωρούμε. 

 

Εικόνα 4.2.11  Λογιστικό Σχέδιο 
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Στο λογαριασμό 14000000 (ΕΠΙΠΛΑ) καταχωρήσαμε ότι είναι λογαριασμός 

Αγορών στη στήλη του γενικού τύπου καταχώρησης, ΕΕ στη στήλη ομάδα 

καταχώρησης συμβαλλόμενων και πάγια στη στήλη ομάδα καταχώρησης ειδών. 

Αντίστοιχα την ίδια διαδικασία κάνουμε και για τους υπόλοιπους λογαριασμούς που 

υπόκεινται σε ΦΠΑ. Για το λογαριασμό 25050000 (ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 

καταχωρούμε ότι είναι ένας λογαριασμός αγορών, ΕΕ και διαφημιστικό υλικό. 

Μετέπειτα ο λογαριασμός 61000000 (ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ..) είναι λογαριασμός 

αγορών, ΕΕ και αφορά έξοδα. Ο λογαριασμός 64000000 (ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ) είναι λογαριασμός αγορών, ΕΕ και 

αφορά έξοδα. Τέλος ο λογαριασμός 7300000 (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ) είναι 

λογαριασμός πωλήσεων, ΕΕ και αφορά διαφημιστικό υλικό.  

Ολοκληρώσαμε λοιπόν με τους λογαριασμούς που υπόκεινται σε ΦΠΑ. Αξίζει 

εδώ να αναφέρουμε γιατί δεν καταχωρήσαμε τρόπο υπολογισμού ΦΠΑ στους 

λογαριασμούς 13010000 (Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα) και 14030000 

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ). Αυτό συνέβη γιατί αυτοί οι λογαριασμοί θα 

κινηθούν κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης για εισφορά 

κεφαλαίου εις είδος οπότε δεν χρειάζεται να γίνει εγγραφή ΦΠΑ. Σε περίπτωση που 

χρειαστεί στο μέλλον να κινήσουμε αυτούς τους λογαριασμούς για αγορές παγίων 

πρέπει να δημιουργήσουμε άλλους αναλυτικούς τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς 

στους οποίους θα καταχωρήσουμε τρόπο υπολογισμού ΦΠΑ. 

 

Αυτό που απομένει πλέον για να ολοκληρώσουμε την παραμετροποίηση της 

γενικής λογιστικής ΦΠΑ είναι ο ορισμός των λογαριασμών για τις κινήσεις των 

πελατών και των προμηθευτών. Για τους πελάτες επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση 

->Παραμετροποίηση ->Ομάδες Καταχωρήσεων -> Πελάτης. 
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Εικόνα 4.2.12  Ομάδες καταχώρησης πελατών 

 

Ορίζουμε μια ομάδα καταχώρησης με κωδικό (ΕΕ) και με λογαριασμό εγγραφών τον 

30000000 (ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ). 

Αντίστοιχα για τους προμηθευτές επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση -> 

Παραμετροποίηση -> Ομάδες Καταχωρήσεων ->Προμηθευτής 

 

 

 

Εικόνα 4.2.13  Ομάδες καταχώρησης προμηθευτών 

Αντίστοιχα ορίζουμε μια ομάδα καταχώρησης με κωδικό (ΕΕ) και με λογαριασμό 

εγγραφών τον 50.000.000 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ). 
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Επιπλέον πλεονέκτημα για την επιχείρηση είναι η δυνατότητα εκτυπώσεων καρτελών 

που μπορούν να μελετηθούν και να βγάλουν χρήσιμα για την εταιρεία 

συμπεράσματα. Παρακάτω παραθέτονται ενδεικτικές εκτυπώσεις ισολογισμού, 

προμηθευτών και αγορών. 

Οικονομική Διαχείριση- Γενική Λογιστική- Εκτυπώσεις – Οικονομική Δήλωση 

Γενικό καθολικό 

Εικόνα 4.2.1: Προετοιμασία εκτύπωσης Γενικού καθολικού μετά την επιλογή φίλτρου 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις αντίστοιχες εκτυπώσεις που μας παρέχει το 

Navision. Εκτυπώσεις που μας δίνουν πληροφορίες όπως το γενικό καθολικό που 

παρουσιάζεται παρακάτω. 
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Εικόνα 4.2.2: Προεπισκόπηση Εκτύπωσης Γενικού Καθολικού 

 

Εικόνα 4.2.3:Οικονομική Διαχείριση- Γενική Λογιστική- Εκτυπώσεις – Οικονομική Δήλωση Ισοζύγιο 

 

 

Εικόνα 4.2.4: Προεπισκόπηση εκτύπωσης Ισολογισμού 
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Εικόνα 4.2.5: Οικονομική Διαχείριση ->εκτυπώσεις ->πελάτες- υπόλοιπο 

Για να μπορέσουμε να βρούμε το υπόλοιπο ενός πελάτη επιλέγουμε ένα από 

τα τέσσερα είδη φίλτρου αναζήτησης που μας παρουσιάζει (βάζουμε παραμέτρους). 

Τα είδη φίλτρου- ταξινόμησης όπως φαίνεται στην εικόνα είναι ο κωδικός, κλειδί 

Αναζήτηση κτλ. 

Εκτυπώσαμε λοιπόν, τον κατάλογο ειδών του προμηθευτή και παρατηρούμε 

όλες τις συναλλαγές του προμηθευτή με την εταιρεία Cronus. 

Εικόνα 4.2.6: Εκτύπωση καταλόγου ειδών προμηθευτών 
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Το υπόλοιπο ποσό προς τον προμηθευτή μπορούμε να το παρατηρήσουμε μέσω της 

επόμενης εκτύπωσης. 

Εικόνα 4.2.7 : Εκτύπωση  προμηθευτή υπολοίπου 

 

  



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP                                                   ΓΚΕΜΑΛΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 12
0 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 

H κατασκευαστική εταιρεία η οποία μας παρείχε μια δομημένη συνέντευξη, 

ιδρύθηκε το 1998 με τη μορφή Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας Η έδρα της εταιρείας 

βρίσκεται στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης με  κύριο αντικείμενο  επιχειρηματικής 

της δράσης τη κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων καθώς και τη παροχή 

υπηρεσιών (π.χ. διεξαγωγή μελετών). Παρόλο που η εταιρεία είναι μια σχετικά 

καινούργια εταιρεία στον χώρο των τεχνικών επιχειρήσεων, κατόρθωσε μέσα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί με αποτέλεσμα να 

κατατάσσεται σήμερα στην 3η τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και 

να αναμένεται σύντομα η άνοδός της σε υψηλότερη τάξη. H εμβέλεια της 

επιχειρηματικής της δραστηριοποίησης είναι πανελλαδική. Η διασφάλιση της 

ποιότητας των κατασκευών καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι 

πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000. 

(http://www.engineer.gr/engineers/company.php?company_id=16351). 

Η εταιρεία στη προσπάθειά της να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τόσο το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στο χώρο των κατασκευών έναντι άλλων όσο και 

την ποιότητα των υπηρεσιών της , αποφάσισε να βελτιστοποιήσει την εσωτερική της 

λειτουργικότητα με την εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. 

Σύμφωνα με τη λογίστρια της εταιρείας και ενεργού χρήστη του πληροφοριακού 

συστήματος κυρίως των υποσυστημάτων της οικονομικής διαχείρισης και 

ανθρωπίνου δυναμικού, η   εταιρεία στράφηκε στην αγορά και εγκατάσταση αντί 

ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού πακέτου  του module της οικονομικής 

διαχείρισης ATLAS από την εταιρεία ERGON IRIS το 2005 ενώ για την διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού επέλεξε την αγορά του προγράμματος DATA από την 

DATA COMMUNICATION για την οποία θα κάνουμε λόγο αργότερα με την 

παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης  ανθρωπίνων πόρων (Human Resource 

Management). 

http://www.engineer.gr/engineers/company.php?company_id=16351
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Η ERGON IRIS με έδρα στη Θεσσαλονίκη και γραφεία στην Αθήνα διαθέτει 

ολοκληρωμένα λογισμικά πακέτα καθώς επίσης παρέχει, αναπτύσσει και υποστηρίζει 

εξειδικευμένα software,λειτουργιών όπως  project management και cost control σε 

λογιστικά γραφεία, κλινικές, ενεργειακά κτλ και εν προκειμένω διαχείρισης έργων 

τεχνικών εταιρειών. (http://www.iris.gr/profil ) 

Σύμφωνα με την λογίστρια της εταιρείας :  

«ο χρόνος σχεδιασμού και τελικά εγκατάστασης του ATLAS στην εταιρεία 

ήταν ενός μήνα ενώ η δοκιμαστική περίοδος ήταν μόλις δύο ημέρες. O 

χρόνος στη περίπτωση της εταιρείας μας ήταν αρωγός με αποτέλεσμα η 

επιχείρηση να μην έχει αρνητική μεταβολή στην απόδοσή της κατά τον 

χρόνο εγκατάστασης και προσαρμογής. » 

Με βάση τις παρατηρήσεις από τη καθημερινή χρήση του προγράμματος, το 

πρόγραμμα υπερκάλυψε τις απαιτήσεις της επιχείρησης, ενώ συμπλήρωσε πως:  

«η εκπαίδευσή μου διήρκησε ένα μήνα με συνεχή τηλεφωνική στήριξη από 

πλευράς της ERGON IRIS.» 

Επιπλέον διαφάνηκε κατά την συνέντευξη  ότι η ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΤΕ είχε 

μελετήσει πολύ πριν τις στρατηγικές και λειτουργικές της ανάγκες , καθώς επίσης και 

το τι προσδοκούσε από το μελλοντικό πρόγραμμα. Αντίστοιχα η εταιρεία ERGON 

IRIS με τη σειρά της, τη τεχνογνωσία της, προσάρμοσε τις ανάγκες της εταιρείας σε 

ένα ήδη εξειδικευμένη πλατφόρμα για την εταιρεία. O στρατηγικός σχεδιασμός της 

επιχείρησης σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και το προσαρμοσμένο προϊόν της 

ΕRGON IRIS, μετέτρεψε το μειονέκτημα που παρατηρείται ευρέως σε πλεονέκτημα 

φέρνοντας το επιθυμητό για την εταιρεία αποτέλεσμα.  

Το κόστος εγκατάστασης ανήλθε στο ύψος των 50.000€. Η εταιρεία μέσω του 

προγράμματος ΕΣΠΑ  που συγχρηματοδότησε την επένδυσή της, κατέθεσε το ποσό 

των 30.000€ όπου περιελάμβανε και την εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Σημαντικό είναι να σημειώσουμε πως ευρωπαϊκά προγράμματα 

στέκονται πολύτιμοι αρωγοί για την εξέλιξη και ανάπτυξη επιχειρηματικών 

ενεργειών στη χώρα μας, όπως είναι  στη προκειμένη οι επενδύσεις στην επιστήμη 

της πληροφορικής. 

http://www.iris.gr/profil
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Στην γρήγορη εκμάθηση του προγράμματος από τους χρήστες βοήθησε η 

εύκολη προσαρμοστικότητα που φάνηκε να είχαν στη πορεία οι υπάλληλοι της 

εταιρείες εξαιτίας των εύχρηστων καταλόγων και εργαλείων που παρέχει το 

πρόγραμμα.  

 
Εικόνα 5.1: User Interface του ATLAS 

Παρόλο που το ίδιο το πρόγραμμα δε θυμίζει ιδιαίτερα κάποια έκδοση 

προγράμματος Office λειτουργικά , σε επίπεδο interface (εικόνα 5. 1) ωστόσο 

φαίνεται πως ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε με τρόπο που να εξυπηρετεί τους 

χρήστες στις καθημερινές τους ενέργειες με πλήρες μενού καταχωρήσεων και 



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP                                                   ΓΚΕΜΑΛΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 12
3 

εκτυπώσεις σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής διαχείρισης (εικόνα5.2)

 

Εικόνα 5.2: Καρτέλες εκτυπώσεων ATLAS 

 Επιπρόσθετες παρατηρήσεις  έγιναν όσον αφορά τη χρήση του προγράμματος. 

Σύμφωνα με  το χρήστη:  

«Μειονεκτήματα αποτελούν η αδυναμία του συστήματος να περάσει και 

να εκτυπώσει στοιχεία σε μορφή EXCEL αλλά μόνο σε μορφή HTML, 

RTF,PDF (εικόνα 3) κάτι που πρακτικά δυσχεραίνει την εργασία μου 

καθώς επίσης και το ότι το πρόγραμμα δεν ανανεώνει αυτόματα τις 

αλλαγές που γίνονται κατά περιόδους σε ΦΠΑ, οπότε  οι αλλαγές 

επιβαρύνουν εμένα ως τελικό χρήστη να τις προσαρμόσω χειροκίνητα.» 
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Εικόνα 5.3 Παραμετροποίηση εκτυπώσεων και αποδεκτές μορφές ATLAS 

 

Επιπρόσθετα, εκτιμάται πως το ετήσιο συνδρομητικό κόστος υποστήριξης 

ανήλθε στα 880 ευρώ κατά τις περιόδους χρήσης ενώ η ανάγκη αναβάθμισης του 

διαχειριστικού προγράμματος ανήλθε στις 3.000 ευρώ, κόστος που εκτιμήθηκε ως 

υψηλό συγκριτικά με την συνδρομή υποστήριξης και το μειωμένο ποσοστό αλλαγών 

που η αναβάθμιση επέφερε εκ του αποτελέσματος. 

Τέλος, όπως διαφαίνεται από τις εικόνες 4 και 5 που ακολουθούν, ο 

αναλυτικός σχεδιασμός και η τεχνογνωσία του ATLAS οδηγεί σε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης έργων, κόστους και ενδιαφερόμενων μελών όπως οι 

προμηθευτές με αναλυτικές δυνατότητες καταχωρήσεων, εγγραφών και 

συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων προς τον τελικό χρήστη. 
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Εικόνα 5. 4. Καρτέλα δυναμικής απεικόνισης κίνησης λογαριασμών ATLAS   

 http://www.iris.gr/internal-pages/atlas-erp-constructions  

 

Εικόνα  5.5: Καρτέλα καταχώρησης προμηθευτή ATLAS  

Η εταιρεία ακολουθώντας σύνθετη στρατηγική αποφάσισε να στραφεί σε 

επένδυση για να ενισχύσει το κομμάτι της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. 

http://www.iris.gr/internal-pages/atlas-erp-constructions
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Απευθύνθηκε στην εταιρεία DATA COMMUNICATION για την προμήθεια  

ολοκληρωμένου αυτόνομου προγράμματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η 

χρήστης του προγράμματος του χρηματοοικονομικού τμήματος της κατασκευαστικής 

εταιρείας που μελετάμε, στην ερώτηση για το πότε εγκατέστησαν το πρόγραμμα αυτό 

απάντησε:  

« Το πρόγραμμα για τη μισθοδοσία ήταν εξαρχής το DATA της DATA 

COMMUNICATION και η κτήση του  έγινε παράλληλα με το πρόγραμμα 

οικονομικής διαχείρισης το 2005» 

Αναφορικά με την ετήσια συνδρομή κτήσης καθώς και την ετήσια συνδρομή 

για την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας DATA COMMUNICATION, η χρήστης 

είπε χαρακτηριστικά πως:  

« Η συνδρομή ξεκίνησε με το ποσό των 300€ ενώ σταδιακά αυξήθηκε και έφτασε 

στο σημερινό ποσό των 450€, όσο για την ετήσια συνδρομή η τιμή ανέρχεται στα 

1100€». 

Σχετικά με την προσαρμοστικότητα του χρήστη η απάντηση ήταν: 

 « Το πρόγραμμα είναι πολύ βατό ,εύκολα διαχειρίσιμο και εύχρηστο για τις 

καθημερινές ενημερώσεις και ελέγχους που πρέπει να γίνονται στο τμήμα των 

ανθρωπίνων πόρων». 

Όπως παρουσιάζεται και στην εικόνα 6 που ακολουθεί το interface αλλά 

και οι επιλογές που παρέχει στον χρήστη το πρόγραμμα είναι πλήρως 

εναρμονισμένες στην ελληνική εργασιακή νομοθεσία με πληθώρα δυνατοτήτων 

διαχείρισης όλων των παραμέτρων που περιλαμβάνονται στην καταχώρηση και 

διαχείριση του εργατικού δυναμικού (εικόνα 7). 

Όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις σχετικές με το πρόγραμμα δήλωσε πως: 

 « Σε περιπτώσεις που ο αριθμός των εργαζομένων αυξηθεί πάνω από το όριο 

των 300 η εταιρεία είτε πρέπει να εγκαταστήσει άλλη έκδοση του υπάρχοντος 

προγράμματος που το όριο των εργαζομένων είναι πάνω από τους 300 είτε να 

καταθέσει στη εταιρεία το ποσό των 500€-600€ ώστε δώσουν ένα επιπρόσθετο 

περιθώριο.». 
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Τέλος, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων Data 

παρέχει πολλαπλούς τρόπους καταχώρησης και αναζήτησης του εργατικού 

δυναμικού καθώς και δυναμικό κανάλι ενδο-εταιρικής επικοινωνίας. Κατά 

δήλωση του χρήστη, το σύστημα χρησιμοποιείται σε πλήρη έκταση από την 

επιχείρηση καθώς η χρήση του επέφερε μείωση στα λειτουργικά κόστη της 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και σύγχρονες δυνατότητες προερχόμενες 

από το HR μάνατζμεντ όπως η ηλεκτρονικά διαχειρίσιμη εκπαίδευση 

προσωπικού.  

  

Εικόνα 5.6 Interface και menu επιλογών DATA 

 

Εικόνα 5.7: Καρτέλα Διαχείρισης Εργαζομένων  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στις αρχές του 21ου αιώνα οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο καλούνται 

να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις. Το φάσμα των προκλήσεων είναι ευρύ 

και εκτείνεται από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και την εντατικοποίηση της 

ανταγωνιστικότητας που προκαλεί η εποχή της Πληροφορικής (ηλεκτρονικό εμπόριο, 

τεχνολογικές καινοτομίες, Big Data, mobile technologies), έως το πρόβλημα της 

οικονομικής κρίσης που πλήττει όλο και περισσότερες χώρες. Μία από τις 

σημαντικές προσφορές της Πληροφορικής για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη 

μάχη της αγοράς αποτελούν τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που 

παρέχουν ενιαίο τρόπο λειτουργίας με τυποποιημένες διαδικασίες, αυξημένες 

δυνατότητες customization και διαχείριση πληροφοριών καθώς και ένα ανοικτό μέσο 

επικοινωνίας των στελεχών σε επιχειρησιακό πλαίσιο (Ανδριανόπουλου et al., 2000). 

Στην εποχή αυτή λοιπόν είναι προφανής και αναπόφευκτη η ανάγκη 

εγκατάστασης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ERP σε μια επιχείρηση 

διότι ικανοποιεί τις ανάγκες της, ενοποιώντας και τυποποιώντας τις βασικές 

επιχειρηματικές διαδικασίες της και δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας 

και επικοινωνίας. Αποτελεί ένα υπόβαθρο στο οποίο μπορούν να συνδεθούν 

εξειδικευμένες εφαρμογές που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρείας. 

Ένα σύστημα ERP είναι μια έτοιμη λύση που απαιτεί βασικά παραμετροποίηση και 

προσφέρει ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης. Η επιλογή ενός συστήματος ERP 

θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, το μέγεθος και τον 

προσανατολισμό της επιχείρησης και επιβάλλεται η σωστή προετοιμασία που πρέπει 

να συνάδει με τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης και την ριζική της 

αναμόρφωση σε όλος το εύρος της επιχειρηματικής υποδομής. 

Στον ελλαδικό χώρο είναι κοινή διαπίστωση ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις 

ενώ έχουν ανάγκη τις νέες τεχνολογίες και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ ενθαρρύνει την ενίσχυση τους με 

τεχνολογικά και πληροφοριακά μέσα ωστόσο διαπιστώνεται ότι είτε δεν γνωρίζουν 

τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από μία τέτοια προσέγγιση, είτε δεν 
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προετοιμάζουν σωστά την ριζική , εσωτερική τους αναμόρφωση είτε αδιαφορούν για 

την Πληροφορική και γενικότερα για την Τεχνολογική τους υποδομή. 

Στην παρούσα διπλωματική διερευνήσαμε τέσσερα ηγετικά ERP συστήματα 

στην ελληνική αγορά, το Atlantis της Altec, το Entersoft Business Suite, το Singular 

Enterprise και το  Microsoft Navision, το καθένα με τις ιδιαιτερότητές του. Τα 

κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν είναι διπλής φύσης και αφορούν τις ανάγκες των 

ελληνικών επιχειρήσεων πρακτικά και κοστολογικά και από την άλλη την ίδια τη 

δομή, τις παροχές του εκάστοτε ERP και τις αναδυόμενες τεχνολογικές καινοτομίες 

τις οποίες ενσωματώνουν. Διαπιστώθηκε από την έρευνά μας σε επίπεδο ατομικής 

εφαρμογής αλλά και μη δομημένων συνεντεύξεων, ότι παρά την προσπάθεια 

παράλληλης πλεύσης και των τεσσάρων ολοκληρωμένων πληροφοριακών 

συστημάτων, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές που δικαιολογούν την ύπαρξη και των 

τεσσάρων λογισμικών προγραμμάτων στην Ελληνική στρατηγική αγορά. 

Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές, 

μικρές και μεσαίες σε αντίθεση με το αντίστοιχο ποσοστό των υπολοίπων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα (για παράδειγμα 

προσφέρει ευελιξία) αλλά και σαφή μειονεκτήματα (όπως έλλειψη πόρων και 

ειδικευμένων στελεχών). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις 

δεν έχουν ανάγκη τις τεχνολογικές λύσεις που υπάρχουν. Είμαστε της άποψης ότι η 

επένδυση στις νέες τεχνολογίες είναι μονόδρομος και ο μόνος τρόπος να αποκτήσουν 

οι εταιρείες κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των πολυεθνικών κολοσσών 

που όλο και πιο εύκολα εισβάλλουν στο Ελληνικό τοπίο. Επομένως, περισσότερο από 

ποτέ στην επιχειρηματική τους πορεία πρέπει να λάβουν υπόψη τους την επιλογή 

ενός ERP προγράμματος για την επιχείρηση τόσο υπό τεχνολογικό πρίσμα όσο και 

υπό οικονομικό. 

Τα ERP συστήματα που μελετήσαμε παρουσιάζουν μία ποικιλομορφία ως 

προς τις τιμές και τις επιμέρους χρεώσεις. Επιπρόσθετα προσδίδουν διαφορετική 

βαρύτητα στην απορρόφηση των σύγχρονων τεχνολογικών καινοτομιών. Σε αυτό το 

τομέα παρατηρήσαμε ότι ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις τη τρέχουσα οικονομική 

περίοδο επιζητούνε τη μείωση δαπανών και οι  Cloud τεχνολογίες συντελούν σε αυτό 

, τα τέσσερα ERP δεν προσδίδουν την ίδια βαρύτητα σε αυτές τις τεχνολογίες. 

Ειδικότερα τα Atlantis και Singular Enterprise προσφέρουν τυποποιημένες cloud 
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SaaS υπηρεσίες με μόνο όφελος το χαμηλότερο κόστος ενώ η Entersoft πήγε ένα 

βήμα «πιο μπροστά» προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε μία ολοκληρωμένη 

πλατφόρμα PaaS με μεγάλες δυνατότητες customization. Ακόμη, τα κόστη 

παρουσιάζουν εξαιρετική διαφοροποίηση λόγω διαφορετικών προσφερόμενων 

πακέτων, υποστήριξης, αδειών αλλά και διαφορετικών χρεώσεων από τους 

πιστοποιημένους παρόχους. Ενδεικτικά, το Microsoft Navision παρουσιάζει το 

υψηλότερο κόστος, με το Atlantis να ακολουθεί, κόστη που καθιστούν ιδιαίτερα 

δύσκολη την επιλογή τους από το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Παράλληλα, το Microsoft Navision δίνει μεγαλύτερο βάρος στoν 

ενισχυμένο report generator, γεγονός που τονίζει ότι αφορά ως επιλογή επιχειρήσεις 

με έντονο στρατηγικό χαρακτήρα και συνεχή ανάγκη λήψης αποφάσεων, 

χαρακτηριστικά σπάνια για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το Entersoft Business Suite 

και το Singular Enterprise παρουσιάζουν έναν ισορροπημένο συντελεστή προσφοράς-

απόδοσης με σύγχρονες υποδομές, cloud υπηρεσίες, πολλές επιλογές για σχηματισμό 

ενός προσωποποιημένου πακέτου και συγκριτικά καλύτερες τιμές από τα υπόλοιπα 

ηγετικά ERP. Εν κατακλείδι, και τα 4 ERP παρουσιάζουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία και παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

συγκεντρωτικό πίνακα ( Πίνακας:6.2 ).  

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα των ERP 

συστημάτων 

Atlantis 

Altec 

Entersoft της 

Entersoft 

Enterprise 

Singular 

Navision 

Microsoft 

 Προσαρμογή 

Και επέκταση 

 

 Εργονομικό 

και φιλικό 

περιβάλλον 

εργασίας 

 

 

 Business 

Intelligence 

 

 Βασισμένο 

 Υψηλού επιπέδου 

πληροφόρηση. 

 

 Business Intelligence 

Toolkit (BITs). 

 

 

 Άμεση απόκριση και 

ταχεία υλοποίηση 

 

 To Entersoft Business 

 Ανεπτυγμένο σε 

περιβάλλον 

Windows με 

υποστήριξη .ΝΕΤ 

 

 Πλούσια 

παραμετρικότητα και 

εύκολο σχεδιασμό 

φορμών 

 

 

 Καλύπτει 

εξειδικευμένες 

ανάγκες των 

 Υλοποίηση  

εξαιρετικά 

πολύπλοκων και 

σύνθετων 

λύσεων 

 

 Προσαρμογή 

στις ανάγκες του 

πελάτη. 
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στην 

προηγμένη 

τεχνολογία 

ROADS 

(Reusable 

Objects for 

Application 

Development 

Systems) 

 

 

 Ευελιξία 

καθώς 

αξιοποιεί όλα 

τα 

πλεονεκτήματ

α της ανοικτής 

αρχιτεκτονικής 

 

 3-tier 

Client/Server 

με 

δυνατότητες 

συνεργασίας 

με 

οποιοδήποτε 

γραφικό 

περιβάλλον 

 

 

 Μη 

ουσιαστικός 

περιορισμός 

στον όγκο των 

δεδομένων που 

μπορούν να 

διαχειριστούν 

οι τελικοί 

χρήστες. 

 

Suite ERP έχει ιδιαίτερα 

χαμηλές απαιτήσεις σε 

τηλεπικοινωνιακή 

υποδομή 

 

 

 Απλή και εύκολη 

εγκατάσταση και 

συντήρηση λογισμικού. 

 

 βασίζεται σε μια 

διαρθρωτική 

αρχιτεκτονική 

 

 

 Πρωτοποριακό και 

εύχρηστο περιβάλλον 

εργασίας. 

 

 Υποστήριξη διαδικασιών 

και ροής εργασιών 

 

 

 Οργάνωση και διαχείριση 

ψηφιακών εγγράφων. 

 

 Διαλειτουργικότητα και 

διασυνεργασία. 

 

 

 Αναβαθμισμένες 

υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης και 

υλοποίησης. 

επιχειρήσεων μέσω 

των extra modules 

που διαθέτει 

 Υποστηρίζεται από 

το μεγαλύτερο 

πανελλαδικό δίκτυο 

συνεργατών 

 

 Χαρακτηρίζεται από 

ευελιξία, 

σταθερότητα και 

αξιοπιστία.  

 

 

 Προσιτή, 

πληρέστατη ERP 

εφαρμογή για τη 

μεσαία αγορά 

 

 Ταχύτητα 

εγκατάσταση και 

συνεπώς 

ελαχιστοποίηση του 

κόστους υλοποίησης. 

 

 

 "Σώζει" 

αποτυχημένες 

υλοποιήσεις. 

 

 Λόγω της 

μακροχρόνιας 

ενασχόλησης με 

το Microsoft 

Dynamics NAV, 

η μεγάλη 

εξοικείωση 

επιτρέπει την 

ποιότητα 

υπηρεσιών στον 

ελάχιστο δυνατό 

χρόνο, γεγονός 

που μειώνει 

σημαντικά το 

κόστος των 

υπηρεσιών σε 

σχέση με την 

απόδοση. 

 

 

 Μέγιστες 

δυνατότητες 

παραμετροποίησ

ης και 

σύγχρονων 

reports για λήψη 

αποφάσεων 

 

 Microsoft 

service oriented 

architecture 
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Μειονεκτήματα των ERP 
συστημάτων 

Atlantis 

Altec 

Entersoft της 

Entersoft 

Enterprise 

Singular 

Navision 

Microsoft 

 Υψηλό κόστος 

εγκατάστασης 

σε σύγκριση 

με τους 

ανταγωνιστές 

 

 Παρωχημένη 

αρχιτεκτονική 

 

 

 Εμφανίζει το 

φαινόμενο 

overkill, 

δηλαδή 

παρουσιάζει 

υπερβολικές 

παροχές σε 

επιχειρήσεις 

που δεν θα τις 

χρειαστούν 

 

 Υψηλό κόστος 

μεταστροφή 

(switching) 

 

 

 Λόγω  

έλλειψης 

διαφοροποίησ

ης των τιμών 

αποτρέπει τις 

μικρές 

επιχειρήσεις 

να προβούν 

στην 

απόκτηση τους 

 

 Έλλειψη 

σύγχρονων 

μεθόδων 

reports 

 

 Μέτριο κόστος 
εγκατάστασης σε 
σύγκριση με τον 
ανταγωνισμό 
 

 Η αρχιτεκτονική  του 
απαιτεί μεγάλης ισχύος 
υπολογιστικά 
συστήματα 

 

 Υψηλή 
παραμετροποίηση 
αλλά προβλήματα και 
ρίσκο ολοκλήρωσης και 
συνοχής. 

 

 Δεν συνίσταται για 
πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις 

 

 Η έλλειψη 
διαφοροποίησης των 
τιμών αποτρέπει τις 
μικρές επιχειρήσεις να 
προβούν στην 
απόκτηση τους 

 

 Η προσφορά των 
υπηρεσιών σε 
εξολοκλήρου cloud 
πλατφόρμα επιφέρει 
και ζητήματα 
ασφάλειας των 
δεδομένων 

 

 Μέτριο κόστος 
εγκατάστασης σε 
σύγκριση με τον 
ανταγωνισμό 
 

 Εμφανίζει το 
φαινόμενο overkill, 
δηλαδή παρουσιάζει 
υπερβολικές παροχές 
σε επιχειρήσεις που 
δεν θα τις χρειαστούν 

 

 Υψηλό κόστος 
μεταστροφής 
(switching) 

 

 Δεν συνίσταται για 
πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις 

 

 Η έλλειψη 
διαφοροποίησης των 
τιμών αποτρέπει τις 
μικρές επιχειρήσεις να 
προβούν στην 
απόκτηση τους 

 

 Με την μερική 
στόχευση σε 
επιχειρήσεις 
logistics,προσφέροντα
ι λειτουργίες που δεν 
χρειάζονται από το 
πλήθος των 
επιχειρήσεων 

 

 Υψηλό κόστος 
εγκατάστασης 
σε σύγκριση με 
τους 
ανταγωνιστές 
 

 Παρωχημένη 
αρχιτεκτονική 

 

 Περιορισμένος 
Business 
«κορμός» 
υπηρεσιών 

 

 Χαμηλό πεδίο 
εφαρμογής 
λόγω ελλιπούς 
ελληνικοποίηση
ς μεγάλου 
μέρους της 
εφαρμογής 

 

 Δεν συνίσταται 
για πολύ μικρές 
και μικρές 
επιχειρήσεις 

 

 Η έλλειψη 
διαφοροποίησης 
των τιμών 
αποτρέπει τις 
μικρές 
επιχειρήσεις να 
προβούν στην 
απόκτηση τους 

 

 Όχι 
εναλλακτικές 
τεχνολογίες 
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Η οικονομική κρίση που βιώνει κυρίως η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει 

οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις σε αδιέξοδο, και κρίνουμε ότι τα συστήματα αυτά να 

μπορούν  να παρέχουν  προοπτικές επιχειρηματικής ανανέωσης, εναλλακτικές λύσεις 

εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, αξιοποίηση των νέων δεδομένων επιχειρηματικής 

πρακτικής και καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας. Άλλωστε έχουμε ήδη μπει στην 

εποχή Big Data (http://epilegoerp.wordpress.com/). 

 

  

http://epilegoerp.wordpress.com/
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 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ/ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ: 

9. ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

  

10. ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

 

11. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

12. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ: 

 

13. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ: 

 


