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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην  ηαχξν Σζφπνγινπ  πνπ κνπ αλέζεζε 

ην πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν κε βνήζεζε λα αλαπηχμσ ηηο γλψζεηο κνπ πάλσ ζην ηνκέα ησλ ERP 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηψ ηελ εηαηξεία Jet 

Reports πνπ κνπ έδσζε άδεηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα ινγηζκηθά ηεο, ρσξίο ηελ 

νπνία δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα δεκηνπξγήζσ ηα δηθά κνπ παξαδείγκαηα – 

κειέηεο. 
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Πεξίιεςε 

ε απηή ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ζθνπφο καο είλαη λα εξεπλήζνπκε ην ηκήκα 

ηνπ ERP πνπ αζρνιείηαη κε ηελ δεκηνπξγία πξνρσξεκέλσλ αλαθνξψλ γηα 

ηελ ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κίαο 

επηρείξεζεο. Θέινπκε λα εξεπλήζνπκε εάλ ην ERP, πνπ ζηελ πεξίπησζή καο 

είλαη ην Microsoft Navision, κπνξεί λα απνδψζεη πεηπρεκέλεο αλαθνξέο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα εζσηεξηθά ηνπ εξγαιεία ή αλ απαηηείηαη ε ρξήζε 

εμσηεξηθψλ εξγαιείσλ θαηαζθεπαζκέλσλ γη απηφ ην ζθνπφ. Θέινπκε λα 

κειεηήζνπκε απηέο ηηο δπλαηφηεηεο δηφηη παξά ηελ εθπιεθηηθή εμέιημε ησλ 

ERP, θαίλεηαη πσο ιίγα έρνπλ γίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο 

εμειηγκέλσλ αλαθνξψλ απφ ηα εξγαιεία πνπ δηαζέηεη ην ERP. Η κέζνδνο 

κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηήλ ηε δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ε 

δεκηνπξγία παξαδεηγκάησλ ηφζν γηα ηελ ρξήζε ησλ εζσηεξηθψλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ Microsoft Navision φζν θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εμσηεξηθψλ εξγαιείσλ 

πνπ αλαπηχρζεθαλ γη απηφ ην ζθνπφ. Δπηπιένλ παξνπζηάδνπκε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ησλ εμσηεξηθψλ 

εξγαιείσλ αλαθνξψλ ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε εάλ ε εξγαζία πνπ απαηηείηαη 

γηα λα θαηαζηνχλ ιεηηνπξγηθά, αηηηνινγεί ηελ ρξήζε ηνπο ή εάλ είλαη 

πνιχπινθα ζηελ ρξήζε θαη δελ απνηεινχλ πξαγκαηηθή βνήζεηα γηα ηνπο 

ρξήζηεο. ε απηήλ ηελ δηπισκαηηθή ρξεζηκνπνηνχκε ην Jet Reports Essentials 

& Express, ην Microsoft Business Analytics, ην Pivotier θαη ην Crystal Reports. 

Δπίζεο έρνπκε ζηήζεη ηνλ Windows SQL Server πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα 

ηελ επηθνηλσλία ηνπ Microsoft Navision κε ηα εμσηεξηθά εξγαιεία αλαθνξψλ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε βαζίδνληαη πάλσ ζηελ ζχγθξηζε 

απηψλ ησλ εξγαιείσλ σο πξνο θάπνηα θξηηήξηα. Σειηθά θαηαιήγνπκε πσο καο  

έλα εξγαιείν αλαθνξψλ πξέπεη λα είλαη εχρξεζην, επέιηθην, νηθνλνκηθφ, λα 

ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ρσξίο λα έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο 

ζπζηήκαηνο, λα πξνζθέξεη πξνρσξεκέλεο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιια ινγηζκηθά γηα επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 

Δπηπιένλ θαηαιήμακε πσο αλ θαη έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ησλ 

αλαθνξψλ εληφο ηνπ Microsoft Navision, ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ε 

δεκηνπξγία θαη εθηχπσζε πνιπάξηζκσλ αλαθνξψλ γηαηί δελ θαηνρπξψλνπκε 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ κειέηε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 

εκπνδίδνπκε ηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ. Δίλαη θαιχηεξν λα κελ 

εθηππψλνπκε ηηο αλαθνξέο αιιά λα έρνπκε ην θαηάιιειν εξγαιείν πνπ ζα 

καο παξέρεη online ειεθηξνληθέο αλαθνξέο πνπ καο εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αλάιπζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη 

αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα λα κελ ράλνπλ ηελ εγθπξφηεηά ηνπο νη 

παξαγφκελεο αλαθνξέο. Σέινο βαζηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη δελ είλαη φια ηα 

εξγαιεία αλαθνξψλ θαηάιιεια γηα φια ηα ERP.  

Λέμεηο θιεηδηά: εξγαιεία αλαθνξψλ, ERP, αλάιπζε πιεξνθνξηψλ, πεγέο 

δεδνκέλσλ 
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Κεθάιαην 1 

Δηζαγσγή 

1.1 ύγρξνλεο αληηπαξαζέζεηο 

ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ησλ ERP ζπζηεκάησλ επηθξαηεί ε άπνςε ζρεηηθά 

κε ηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε παξαγσγή 

εμειηγκέλσλ αλαθνξψλ φηη είλαη ν ηνκέαο πνπ ρξίδεη κεγαιχηεξεο πξνζνρήο. 

Ο Kloeden ην 2007 ππνζηήξημε πσο  ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

απαηηεί φηη νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη εχθνια δηαζέζηκεο ζε νιφθιεξε 

ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ (SC) θαη ηελ αιπζίδα αμίαο θαη φηη νη πιεξνθνξίεο 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν. Οη πιεξνθνξίεο 

πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, αμηφπηζηεο, έγθαηξεο, εχθνια αληρλεχζηκεο θαη λα 

έρνπλ ηε δηαθάλεηα ησλ δεδνκέλσλ. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκεο γηα ηα κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη 

ηνπο πειάηεο ηεο. Όια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ ζπλδένληαη ζε κηα 

επηρείξεζε έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο δηαζεζηκφηεηα αμηφπηζησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ [30]. Οη Jodi Vosburg θαη Anil Kumar δηαηχπσζαλ επίζεο 

θάηη παξφκνην ιέγνληαο φηη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε κηα 

επηρείξεζε επεξεάδεη ηε ζρεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη. Δπίζεο ε επθνιία θαη επρξεζηία 

ζηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ αλαθνξψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

ιήςε πεηπρεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ [31]. Ο Wayne W. 

Eckerson ππνζηήξημε φηη νη εηαηξείεο αληαγσλίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα 

ηελ ηαρχηεηα ηεο παξνρήο  πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ρξήζηεο. Αιιά ζήκεξα νη πιεξνθνξίεο είλαη θιεηδσκέλεο ζε πνιχπινθα 

ζπζηήκαηα φπσο ηα ERP, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιν γηα ηνπο ρξήζηεο λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη, φηαλ ηα ρξεηάδνληαη. Οη 

πεγέο δεδνκέλσλ πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξαδψζνπλ just-in-time 

πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο πξνζθέξνληαη ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηψληαο ERP  εξγαιεία αλαθνξψλ. Γπζηπρψο φκσο νη ρξήζηεο 

πξέπεη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πνιιά δηαθνξεηηθά εξγαιεία γηα λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε θξίζηκεο πιεξνθνξίεο, ην νπνίν είλαη αθξηβφ θαη δχζθνιν 

ζηελ πξάμε. Δλαιιαθηηθά, ζα πξέπεη νη ρξήζηεο λα βαζίδνληαη ζε  

πξνγξακκαηηζηέο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ αλαθνξέο γηα απηνχο. Γπζηπρψο, 

απηέο νη πξνζαξκνζκέλεο αλαθνξέο είλαη ζπρλά μεπεξαζκέλεο πξηλ θαλ ηελ 

άθημή ηνπο θαη δελ πξνβιέπνπλ ηηο κειινληηθέο εξσηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα έρνπλ νη ρξήζηεο, έηζη πξνζθέξνπλ ειάρηζηε επαλαρξεζηκνπνίεζε [32]. 
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1.2 Γηθαηνιόγεζε ηνπ ζέκαηνο 

Όπσο βιέπνπκε επνκέλσο είλαη απαξαίηεην ηηο πεγέο ησλ δεδνκέλσλ λα 

κπνξνχκε λα ηηο δηαρεηξηδφκαζηε κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ειάρηζηα δπλαηά εξγαιεία. ηελ νπζία ζέινπκε κε έλα εξγαιείν εζσηεξηθφ ή 

εμσηεξηθφ λα κπνξνχκε λα έρνπκε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζε κία 

αλαθνξά πνπ ζα είλαη ρξήζηκε γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Σν θνκκάηη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο εμαγσγήο κίαο 

αλαθνξάο γηα κηα επηρείξεζε είλαη ηφζν ζεκαληηθή δηαδηθαζία φζν είλαη θαη ε 

νξγάλσζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ν  πξνγξακκαηηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο ίδηαο επηρείξεζεο. Απφ απηήο ηεο απφςεσο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα 

δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζαλ ην ERP 

είλαη ην ίδην πνιχηηκα φπσο θαη ηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κίαο 

επηρείξεζεο. Πξνζσπηθά σο ζπγγξαθέαο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο ζεσξψ φηη 

ηα εξγαιεία αλαθνξψλ είλαη κία πνιχ ππεχζπλε επέλδπζε πνπ ζίγνπξα 

κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ αθφκα θαιχηεξα ηελ θχξηα επέλδπζε πνπ γίλεηαη 

γηα ην επηιεγκέλν ERP ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ κνπ πξνζθέξεηαη κία πνιχ 

θαιή επθαηξία λα κάζσ δηαδηθαζίεο data migration πνπ είλαη πνιχ ρξήζηκν 

επαγγεικαηηθφ εθφδην γηα νπνηνδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα εξγαζηεί πάλσ ζηα 

ERP. 

1.3 θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο 

χκθσλα κε ηηο αληηπαξαζέζεηο πνπ είδακε παξαπάλσ φια δείρλνπλ πσο 

ππάξρεη ε αλάγθε γηα βειηίσζε ή έζησ ρξήζε θάπνηνπ εξγαιείνπ 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ ERP θαη λα απνθεπρζεί ε 

ρξήζε αλνχζησλ γηα ηελ εθάζηνηε δηεξγαζία πιεξνθνξηψλ. Απφ ηελ άιιε 

ζηελ δηθαηνιφγεζε ηνπ ζέκαηνο ππνζηεξίδεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη αλεθηίκεηεο αμίαο θαη δελ ππάξρνπλ άρξεζηεο, κε 

αμηνπνηήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε, φπσο αθξηβψο φηαλ ε 

επηρείξεζε αμηνπνηεί κέρξη θαη ην ηειεπηαίν ζελη ησλ ρξεκάησλ ηεο. 

Δπνκέλσο ν ζθνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη λα δείμεη κε ηνλ πνην απιφ 

ηξφπν δηάθνξεο κεζφδνπο θαη εζσηεξηθά εξγαιεία ησλ ERP ή εμσηεξηθά πνπ 

κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. θνπφο 

καο είλαη λα δείμνπκε ηξφπνπο εθαξκνγήο, αμηνπνηήζηκνπο απφ ηνλ κέζν 

ρξήζηε πνπ κπνξεί λα κελ είλαη εηδήκσλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

αιιά θαηέρεη κία ζέζε εξγαζίαο πνπ απαηηεί ηελ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε απηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ. Κάπνηεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη παξακεηξνπνηήζεηο ησλ 

βνεζεηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη ιίγν δπζθνιφηεξεο ζηελ εθαξκνγή αιιά ίζσο 

δελ είλαη δνπιεηά ηνπ κέζνπ ρξήζηε λα αζρνιεζεί κε απηά. Παξφια απηά θαη 

γηα ηα βνεζεηηθά ινγηζκηθά πξνζπαζνχκε λα ηα παξνπζηάζνπκε κε απιφ 

ηξφπν. θνπφο καο λα απνδείμνπκε φηη θάπνηνο ρξήζηεο κπνξεί λα δνπιέςεη 

κε άλεζε ρσξίο λα ραζεί ζην ιαβχξηλζν ησλ πνιχπινθσλ δηεξγαζηψλ ηνπ 

ERP ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εμνξχμεη ηηο απαξαίηεηεο γη απηφλ 
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πιεξνθνξίεο. ηελ πεξίπησζε ησλ εμσηεξηθψλ εξγαιείσλ ζέινπκε λα 

δείμνπκε πσο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απαξαίηεηε επρξεζηία θαη 

επειημία ρσξίο λα ζπζηάζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Υξεζηκνπνηνχκε επίηεδεο εξγαιεία κε ρξέσζε γηαηί ζέινπκε λα απνδείμνπκε 

ην νξζφ ηεο επέλδπζεο ζε έλα θνξπθαίν εξγαιείν θαη φρη ζε πνιιά επηκέξνπο 

δσξεάλ εξγαιεία πνπ ζα κπεξδέςνπλ παξά ζα εληζρχζνπλ ηελ πξνζπάζεηά 

καο. Υξεζηκνπνηήζακε εξγαιείν πνπ αλήθεη ζηηο mobile εθαξκνγέο δηφηη 

ζέιακε λα απνδψζνπκε ηελ ηάζε πνπ ππάξρεη ζηελ θνξεηφηεηα ησλ 

αλαθνξψλ αιιά θαη ζηελ εθπιήξσζε ηεο επηδίσμεο ησλ εηαηξεηψλ γηα 

paperless δηαδηθαζίεο. αθψο ζέινπκε λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ θαη λα πξνηείλνπκε θξηηήξηα θαη 

θαλφλεο πνπ αλ αθνινπζεζνχλ ζα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

επελδχζνπλ ζε έλα εξγαιείν αλαθνξψλ πνπ λα ηαηξηάδεη απφιπηα ζηηο 

αλάγθεο ηνπο. 

1.4 Μεζνδνινγία 

Γηα απηήλ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία θξίζεθε ρξεζηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

παξαδείγκαηα ρξήζεο σο κεζνδνινγία αλάπηπμεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ 

ζέκαηνο. Δπηιέρζεθαλ εξγαιεία πνπ νη εηαηξείεο πνπ ηα αλέπηπμαλ είλαη είηε 

πηζηνπνηεκέλνη ρξπζνί ζπλεξγάηεο ηεο Microsoft ζηνλ ηνκέα ησλ αλαθνξψλ 

θαη ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ, είηε είλαη εξγαιεία πνπ έρνπλ ηελ θήκε φηη 

ηαηξηάδνπλ ζε φια ηα ERP. Όια ηα παξαδείγκαηα αθνινπζνχλ ηελ ίδηα 

πξαθηηθή ρξήζεο. Πξψηα ε εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε θαη κεηά ε 

παξάζεζε ελφο παξαδείγκαηνο. Υξεζηκνπνηνχκε εηθφλεο γηα νπηηθνπνίεζε 

ησλ ζρνιίσλ θαη επεμεγήζεσλ πξνζπαζψληαο λα θάλνπκε ηελ παξνπζίαζε 

πην πξνζηηή ζηνλ αλαγλψζηε. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη ην Jet 

Reports Essentials, ην Pivotier, ην Microsoft Business Analytics θαη ην Crystal 

Reports. Υξεζηκνπνηνχκε ην Jet Reports Express γηα λα παξνπζηάζνπκε έλα 

εξγαιείν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη αιιά θνζηίδεη ειάρηζηα ή θαζφινπ θαη έλα 

mobile app εξγαιείν ην MobileNav. ε φια ηα παξαδείγκαηα ρξεζηκνπνηνχκε 

δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ Microsoft Navision αιιά ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Microsoft SQL Server ρξεζηκνπνηνχκε ηελ standard έθδνζε 

πξνθεηκέλνπ λα δείμνπκε ζπλνιηθά δηάθνξνπο ηξφπνπο ρεηξηζκνχ ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. Όζν αθνξά ηηο εζσηεξηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Microsoft Navision 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έθδνζε 4.0 θαη ηελ έθδνζε 2009 πνπ παξέρεη θαιχηεξα 

δηθαηψκαηα κεηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Γηα ηα εζσηεξηθά εξγαιεία 

ρξεζηκνπνηνχκε έηνηκα παξαδείγκαηα αιιά δεκηνπξγνχκε θαη δηθά καο. Γηα 

λα θηάζνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα, νξίδνπκε θάπνηα θξηηήξηα γηα λα 

αλαπηχμνπκε θάπνηνπ είδνπο ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εξγαιείσλ. 

1.5 Γηάζξσζε ηεο δηπισκαηηθήο 

ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ππάξρνπλ 5 θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

ππάξρνπλ νη εηζαγσγηθέο ηεθκεξηψζεηο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη ηεο κεζφδνπ πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηα επφκελα 

θεθάιαηα. ην δεχηεξν θεθάιαην ππάξρνπλ νη εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα ERP ζπζηήκαηα θαη ηα εξγαιεία αλαθνξψλ. Αλαθέξνληαη νη 

ηδηφηεηεο ησλ εξγαιείσλ θαη παξνπζηάδνπκε ην Microsoft Navision πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε απηήλ ηελ δηπισκαηηθή σο ζεκείν εθθίλεζεο ηεο 

κειέηεο καο. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθδφζεσλ ηνπ Microsoft Navision θαη 

πιενλεθηήκαηα απηνχ επίζεο παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην. ην ηξίην 

θεθάιαην μεθηλάκε ηελ κειέηε ησλ αλαθνξψλ κε ηελ δεκηνπξγία 

παξαδεηγκάησλ πξψηα γηα ηα εζσηεξηθά εξγαιεία ηνπ Microsoft Navision θαη 

ζηελ ζπλέρεηα επεθηείλνπκε ηελ ρξήζε παξαδεηγκάησλ ζε εμσηεξηθά εξγαιεία 

αλαθνξψλ. ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε επίζεο ηερληθέο ρξήζεο ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηα απαξαίηεηα βνεζεηηθά ινγηζκηθά πνπ κεζνιαβνχλ 

αλάκεζα ζην Microsoft Navision θαη ηα εμσηεξηθά εξγαιεία. ην ηέηαξην 

θεθάιαην πξνζπαζνχκε λα νξίζνπκε θξηηήξηα ζχγθξηζεο ησλ εξγαιείσλ θαη 

επηρεηξνχκε λα παξνπζηάζνπκε απηή ηελ ζχγθξηζε. ην πέκπην θεθάιαην 

θαηαιήγνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαδείγκαηα ηνπ 

ηξίηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ ζχγθξηζε ζην ηέηαξην θεθάιαην. Σέινο ππάξρεη ε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ελψ ε δηπισκαηηθή εξγαζία θιείλεη κε ηα απαξαίηεηα 

παξαξηήκαηα. 
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Κεθάιαην 2 

Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

2.1  Δηζαγσγή 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα θάλνπκε κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ERP. Θα κηιήζνπκε γηα ηη έλλνηα ησλ αλαθνξψλ 

θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ηηο δεκηνπξγνχλ. Σέινο ζα κηιήζνπκε εηζαγσγηθά γηα 

ην ERP Microsoft Navision πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ κειέηε καο ζε απηήλ 

ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία. Θα αλαθεξζνχκε ζηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ νξηζκέλσλ εθδφζεψλ ηνπ. 

2.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Οη επηρεηξήζεηο  απνηεινχλ νξγαληζκνχο νη νπνίνη ζθνπφ έρνπλ λα παξάγνπλ 

αγαζά ηα νπνία θαη δηαζέηνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο πξνο πψιεζε. 

Πξνθεηκέλνπ επνκέλσο λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ πξντφληα, νη επηρεηξήζεηο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ζεψξεζαλ φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ κεγάια 

απνζέκαηα ζε πξψηεο χιεο πξνθεηκέλνπ ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία λα 

ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα. Έηζη γηα πνιιά ρξφληα έπξεπε λα δηαηεξείηαη ζε 

ρεηξφγξαθε κνξθή κία νκάδα αξρείσλ πνπ έιεγρε ηελ αγνξά ησλ πξψησλ 

πιψλ, ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαζψο επίζεο θαη ηελ ινγηζηηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Έλλνηεο φπσο ηα απνζέκαηα αζθαιείαο ήηαλ 

βαζηθέο γηα πνιιά ρξφληα. Βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ παξαπάλσ πξαθηηθή ήηαλ 

φηη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη άξα νη επηκέξνπο δηεξγαζίεο ηεο 

δελ είραλ ζπλνρή κεηαμχ ηνπο αιιά νχηε θαη νιηθή ζπλεξγαζία. Γηα 

παξάδεηγκα νη παξαγγειίεο ησλ πξψησλ πιψλ γίλνληαλ θαλνληθά αλεμάξηεηα 

απφ ηηο φπνηεο απμνκεηψζεηο ζηελ παξαγσγή, δηφηη θχξηα ζεψξεζε ήηαλ φηη νη 

θαηαλαισηέο ζα θαηαλαιψζνπλ ην ζχλνιν ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

νπφηε δελ ππήξρε ιφγνο γηα πξνζεθηηθέο παξαγγειίεο πξψησλ πιψλ.  

Απηφ βέβαηα αιιάδεη ην 1960 φπνπ κε ηελ εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο, μεθηλάεη παξάιιεια θαη κία πξνζπάζεηα λα εμειηρζνχλ νη 

επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο κίαο επηρείξεζεο θαη λα νξγαλσζνχλ θαιχηεξα. 

Οπζηαζηηθά νη επηρεηξήζεηο ζέινπλ πιένλ ηελ κεραλνγξαθεκέλε ππνζηήξημε 

ησλ πνιχπινθσλ δηεξγαζηψλ ηνπο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη 

λα εκθαληζηνχλ ηα ζπζηήκαηα MRP (Material Requirements Planning) ηα 

νπνία απνηεινχζαλ ηελ πξψηε πξνζπάζεηα νινθιεξσκέλεο πινπνίεζεο ηνπ 

Βαζηθνχ Πιάλνπ Παξαγσγήο (Master Production Schedule) ην νπνίν φξηδε ηηο 

απαηηήζεηο  ηεο πξαγκαηηθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηφζν ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ φζν θαη ησλ επηκέξνπο κεξψλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνκήζεηα 

πξψησλ πιψλ.  
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Σν MRP-II (Manufacturing Resources Planning)  εκθαλίζηεθε ζην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζπλέδεζε κεηαμχ ηνπο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

παξαγσγήο, ηνλ έιεγρν παξαγσγήο, ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηα απνζέκαηα [1].  

ηηο αξρέο ηνπ 1980 ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ γηα 

επηρεηξεκαηηθή νινθιήξσζε ζηξάθεθε πξνο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. Σν 

επφκελν κεγάιν βήκα ήηαλ ε αλάπηπμε κεζφδνπ γηα ηελ νπζηαζηηθή 

ζπλεξγαζία ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο κηαο επηρείξεζεο κε ην ζχλνιν ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ε 

αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ 

(Enterprise Resources Planning). Παξ' φια απηά αθφκα δελ ήηαλ άκεζα 

ζπλεξγαδφκελα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο.  

Σν 1990 κε ηελ εμάπισζε ηνπ Ίληεξλεη, αξρίδεη λα θαίλεηαη απαξαίηεην πσο 

ηα ERP ζπζηήκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηηο ηερλνινγίεο ηνπ 

ίληεξλεη. Όλησο κε ηελ αλάπηπμε ησλ Client/Server εθαξκνγψλ θαη ηελ 

εηζαγσγή user friendly ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη πιένλ απαίηεζε γηα ηα 

ERP λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ζην έπαθξν φιεο ηηο 

δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηεχρζεθε ε ελνπνίεζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ. Γηαηί φκσο είλαη ηφζν απαξαίηεηε 

απηή ε ελνπνίεζε;  

Η απάληεζε δίλεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην παξφλ. Έλα 

ηκήκα κηαο επηρείξεζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα έρεη απνθιεηζηηθά πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο. Θα πξέπεη νη πιεξνθνξίεο, ηα δεδνκέλα θαη ηα αξρεία ελφο 

ERP ζπζηήκαηνο λα είλαη πξνζβάζηκα απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

δηφηη κία πιεξνθνξία κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ρξήζε ζε πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο ηκήκαηα θαη δηεξγαζίεο.  Απηφ φκσο πνπ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θαη έρεη 

άκεζε ζρέζε κε απηήλ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ην γεγνλφο φηη ηα 

εξγαιεία αλαθνξψλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζπλδπάδνπλ πιεξνθνξίεο 

δηαθνξεηηθψλ ππνζπζηεκάησλ θαη εμάγνπλ αλαθνξέο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ δηαθνξεηηθά ππνζπζηήκαηα ή ηκήκαηα ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο ( www.erpandmore.com/erp-history). 

Δπνκέλσο ηα ERP ζπζηήκαηα ππάξρνπλ γηα πάλσ απφ 30 ρξφληα κε ηελ κία 

ή ηελ άιιε κνξθή. Παξφια απηά έλα απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα παξάπνλα πνπ 

δηαηππψλεηαη είλαη ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε θαιχηεξσλ αλαθνξψλ. Γηαηί 

κεηά απφ ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αλάπηπμεο ησλ  ERP εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη έλα ηφζν κεγάιν ζέκα; Οη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ έιιεηςε έγθαηξεο θαη 

αθξηβνχο ζπιινγήο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ. Παξά ηελ πιεζψξα ησλ 

εμσηεξηθψλ εηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ ππνβνιήο αλαθνξψλ θαη ηελ ππνβνιή 

αλαθνξψλ κε ηελ ρξήζε ησλ εζσηεξηθψλ εξγαιείσλ ησλ ERP, νη επηρεηξήζεηο 

ζπλερίδνπλ λα πξνβιεκαηίδνληαη κε ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο ζηελ ιήςε 

πεηπρεκέλσλ απνθάζεσλ. Τπάξρνπλ κεξηθά εμαηξεηηθά εξγαιεία δεκηνπξγίαο 

file:///C:/Users/micjames/Desktop/kom/oloklh/www.erpandmore.com/erp-history
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αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα δπλαηνηήησλ. 

Δίλαη ζαθέο φηη ε επέλδπζε ζε έλα εξγαιείν αλαθνξάο, δελ έρεη ζεκαζία 

πφζν αθξηβή είλαη αιιά ην πφζν ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο κίαο επηρείξεζεο. Σν 

ζπζηαηηθφ πνπ ιείπεη, απφ ηελ πεηπρεκέλε ρξήζε ελφο εξγαιείνπ αλαθνξψλ 

είλαη ε έξεπλα ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε έξεπλα ηεο αγνξάο γηα ηελ 

ζσζηή επηινγή. πρλά παξαηεξείηαη λα επελδχεηαη πνιχο θφπνο γηα ηελ 

επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ελφο ERP θαη θαζφινπ αληίζηνηρε κεξηκλά γηα ην 

εξγαιείν πνπ ζα δεκηνπξγεί θαη ζα αλαιχεη αλαθνξέο πιεξνθνξηψλ. 

2.3 Οξηζκόο Enterprise Resources Planning  (ERP)  

ERP νλνκάδνληαη ηα νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 
δηαρεηξίδνληαη θαη ζπληνλίδνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο 
κέζα ζε κία επηρείξεζε θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο [2]. Οη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ 
ηελ ρξήζε ησλ ERP γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο ηνπο αλάγθεο 
είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ιφγσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο 
θαζψο επίζεο θαη βειηίσζε ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ιφγσ έγθαηξεο θαη 
έγθπξεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο [3]. 
Ο φξνο ERP πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ Enterprise 

Resource Planning. Η κεηάθξαζε απηψλ ησλ ιέμεσλ ζηα Διιεληθά ζα 

κπνξνχζε λα είλαη πζηήκαηα Πξνγξακκαηηζκνχ Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ. Σν 

ERP ζχζηεκα, απνηειείηαη απφ κία νκάδα παθέησλ εθαξκνγψλ πνπ 

ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα ζε "απφιπηε" αξκνλία θαη θαιχπηνπλ 

πιήζνο ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο θαη δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε δπλακηθή 

γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζε απηή. Παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξηαθέο ιχζεηο γηα ηελ θαιχηεξε 

θαη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ πφξσλ, δίλνληαο 

παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα ιεηηνπξγήζεη ζπληνληζκέλα ζαλ 

εληαίν ζχλνιν, θαζνδεγνχκελε απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη απφ ην 

πεξηβάιινλ.  

2.4 Ση είλαη ε αλαθνξά 

Η αλαθνξά είλαη έλα κέζν γηα ηελ επηρείξεζε, πνπ επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία 

θαη ηελ εκθάληζε δεδνκέλσλ ζε κηα κνξθή θαηάιιειε γηα ρξήζε ζηελ 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. ην παξειζφλ, νη εθζέζεηο ππήξραλ θπξίσο ζε 

έληππε κνξθή (εθηππψζεηο). Οη αλαθνξέο πιένλ είλαη πην γεληθνχ ζθνπνχ θαη 

επέιηθηεο. Οη αλαθνξέο κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ζε θαηάζηαζε 

πξνεπηζθφπεζεο αληί λα εθηππσζνχλ, ή λα απνζεθεχνληαη ζε άιιε ζπζθεπή 

(γηα παξάδεηγκα, ζθιεξφο δίζθνο ή USB FLASH ζε PDF κνξθή), αιιά κε ηελ 

ίδηα κνξθνπνίεζε, ζαλ λα είραλ ηππσζεί [15]. 

Μφιηο δεκηνπξγνχληαη, ηα πεξηερφκελα ζηνηρεία ηεο αλαθνξάο είλαη ζηαηηθά. 

Μέξνο ηεο λέαο επειημίαο ηνπ Microsoft NAV είλαη ε δπλαηφηεηα λα εμάγεη 
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αλαθνξέο ζε ιεηηνπξγία πξνεπηζθφπεζεο, νη νπνίεο έρνπλ δηαδξαζηηθέο 

δπλαηφηεηεο. Ωζηφζν, νη δπλαηφηεηεο απηέο επεξεάδνπλ κφλν ηελ 

παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ. Παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ηε δηαινγή θαη 

δπλακηθή εκθάληζε ή απφθξπςε δεδνκέλσλ (αλάπηπμε ή ζχκπηπμε). Αθφκα 

θη έηζη, φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα 

ηελ αλαθνξά πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ αξρή, πξηλ απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο 

αλαθνξάο. Σν Microsoft Navision φπσο ζα δνχκε παξαθάησ επηηξέπεη επίζεο 

ηελ δπλακηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, κέζσ drilldown 

ιεηηνπξγίαο [15]. 

ε γεληθέο γξακκέο, νη αλαθνξέο ζρεηίδνληαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μηα αλαθνξά κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ρσξίο 

λα ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε πίλαθα, αιιά απηφ απνηειεί εμαίξεζε θαη φρη  

θαλφλα. Αθφκα θαη αλ κηα αλαθνξά ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πίλαθα, 

κπνξεί ειεχζεξα λα έρεη πξφζβαζε θαη απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ απφ 

άιινπο αλαθεξφκελνπο πίλαθεο [15]. 

2.5 Δξγαιεία αλαθνξώλ 

Οη πνιχπινθεο νξγαλσηηθέο δνκέο ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηνχλ επέιηθην 

ζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο 

θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ πνπ πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη νκαιά κε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα θαη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη λα είλαη εχθνιεο ζηε ρξήζε θαη ζην δηακνηξαζκφ. Οη 

αλαθνξέο παξέρνπλ ηζρπξή, αμηφπηζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη 

πξνρσξεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ αλάιπζε θαη ηελ ππνβνιή πιεξνθνξηψλ. 

Σα εξγαιεία αλαθνξψλ βνεζνχλ ηνπο ππαιιήινπο κίαο επηρείξεζεο λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξντζηακέλσλ γηα παξαγσγηθφηεξε 

εξγαζία (http://www.ultraconsultants.com/services/erp-implementation/erp-

reports/). Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαιείσλ αλαθνξψλ είλαη: 

1. Η νκαιή ελζσκάησζε κε νπνηνδήπνηε γεληθφ νηθνλνκηθφ ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αμηφπηζηε θαη ζπλεπή ρξήζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

2. Δπέιηθηε δεκηνπξγία εθζέζεσλ παίξλνληαο ππφςε θαη ηνπο λφκνπο γηα 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα 

3. Η ηθαλφηεηα λα ηζνξξνπεί ηηο επηδφζεηο κε ηελ αθξίβεηα θαη ηνλ θεληξηθφ 

έιεγρν κε ηελ ηνπηθή απηνλνκία ηνπ θάζε ηκήκαηνο κίαο επηρείξεζεο 

4. Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο (KPI) γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ λα απεηθνλίζνπλ ηηο ηάζεηο, 

ηα πξφηππα, θαη ηηο ζρέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία θαη λα 

εληζρχζνπλ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

http://www.ultraconsultants.com/services/erp-implementation/erp-reports/
http://www.ultraconsultants.com/services/erp-implementation/erp-reports/
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5. Δξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο πνιχπινθα εξγαιεία 

αλάιπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Microsoft Office Excel θαη ησλ 

θχβσλ αλάιπζεο (OLAP) 

6. Web browser ηερλνινγία γηα πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα κέζσ ίληεξλεη, 

ψζηε νη άλζξσπνη ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ λα βιέπνπλ, λα ηξνπνπνηνχλ 

θαη λα αλαιχνπλ επηρεηξεκαηηθά δεδνκέλα αλά πάζα ζηηγκή θαη εμ 

απνζηάζεσο 

7. Τπνζηήξημε γηα ηα νηθνλνκηθά πξφηππα δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ 

επηρεηξήζεσλ 

 
 
2.6 Microsoft Business Solution 

 
H Microsoft Business Solution απνηειεί ην επηρεηξεκαηηθφ ηκήκα ηεο Microsoft  
πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ γηα ηελ 
ππνζηήξημε νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο επηρείξεζεο. θνπφο απηψλ ησλ 
εθαξκνγψλ είλαη ε ζχλδεζε ησλ ππαιιήισλ , ησλ πειαηψλ θαη ησλ 
πξνκεζεπηψλ κέζα ζε κία νινθιεξσκέλε εθαξκνγή (ERP). Οη 
νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο ηεο Microsoft Business Solution ζηνρεχνπλ ζηελ 
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν ηεο απνζήθεο θαη ηεο παξαγσγήο, ηελ 
δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ηελ αλάιπζε κέζα απφ 
εμαγσγή αλαθνξψλ. Μία ηέηνηα νινθιεξσκέλε επηρεηξεκαηηθή ιχζε 
ινγηζκηθνχ είλαη θαη ε νηθνγέλεηα ERP Microsoft® Business Solutions–
Navision® [13]. 
 

2.7 Σνκείο θάιπςεο ηνπ Microsoft Navision 

 
Σν Microsoft Navision επηηξέπεη ηελ ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο 
επηρείξεζεο.  Σα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο πνπ κέρξη πξφηηλνο 
ιεηηνπξγνχζαλ απηφλνκα ή ζε θαηάζηαζε κεξηθήο ζπλεξγαζίαο ηψξα 
κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε απφιπηε ζπλεξγαζία δεκηνπξγψληαο έλα 
ζπνλδπισηφ θαη επεθηάζηκν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Οη ηνκείο πνπ θαιχπηεη ην 
Microsoft Navision είλαη νη παξαθάησ: 

1. Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 
2. Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 
3. Παξαγσγή 
4. Αλάιπζε 
5. Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην 
6. Γηαρείξηζε ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 
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7. Γηαρείξηζε έξγνπ 
8. Γηαρείξηζε ζρέζεσλ πειαηψλ 
9. Γηαρείξηζε Σερληθήο Τπνζηήξημεο [10] 

 

2.8 Τπνζπζηήκαηα ηνπ Microsoft Navision 

 
Σν Microsoft Navision δηαζέηεη θάπνηα ππνζπζηήκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ 
νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. Σα ππνζπζηήκαηα απηνκαηνπνηνχλ ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο. Σα ππνζπζηήκαηα 
ηνπ Microsoft Navision είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Γεληθή Λνγηζηηθή 
2. Πάγηα 
3. Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή 
4. Πσιήζεηο θαη Δηζπξάμεηο 
5. Δπηηαγέο θαη Γξακκάηηα 
6. Γηαρείξηζε ζρέζεσλ πειαηψλ 
7. Σερληθή Τπνζηήξημε 
8. Αγνξέο θαη Πιεξσκέο 
9. Απνζέκαηα 
10. Γηαρείξηζε Απνζήθεο 
11. Παξαγσγή 
12. Πξνγξακκαηηζκφο Γπλακηθφηεηαο 
13. Πφξνη 
14. Έξγα 
15. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ [10]+ 

 

2.9 Πιενλεθηήκαηα ηνπ Microsoft Navision 

 
Όπσο έρνπκε πεη θαη πξνεγνπκέλσο, θάζε ERP έρεη ζθνπφ θαη ζηφρν λα 
βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο θαη ηελ νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο. Σν Microsoft 
Navision φλησο έλα νινθιεξσκέλν παθέην ινγηζκηθνχ απφ κηα εηαηξεία 
θνινζζφ ζηνλ ρψξν ηεο παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ (απφ ην 1975) 
δηαζέηεη θάπνηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα 
πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ηνπ Microsoft Navision: 

1. Αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
2. Μείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 
3. Οινθιεξσκέλε πινπνίεζε θαη βειηησκέλε νξγάλσζε 
4. Δπειημία 
5. Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 
6. Μεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 
7. Πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα θαη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 
8. Άκεζε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο 
9. Τπνζηήξημε πνιπγισζζηθνχ πεξηβάιινληνο [10], (Microsoft Business 

Solutions 2004-2005) 
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2.10 Microsoft Navision 4.0 

 
Όπσο θαη νη πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ Microsoft Navision, έηζη θαη ε έθδνζε 

4.0, έρεη πηζηνπνηεζεί κε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (ΚΒ) θαη ην 

Δληαίν Λνγηζηηθφ ρέδην (ΔΛΓ). Δίλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηφζν ζε παγθφζκην επίπεδν φζν θαη ζε ειιεληθφ επίπεδν. Η 

Microsoft Διιάο είρε αλαθνηλψζεη ζηηο 18 Μαΐνπ 2005 ηελ έθδνζε ηνπ 

Microsoft Navision 4.0. Πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, απφ φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην έρνπλ επηιέμεη. Σν Microsoft Navision 

4.0 ζπγθεληξψλεη φια ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα. Δπηπιένλ είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλν κε ηελ Διιεληθή ινγηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Με ηνλ Microsoft 

Navision κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε µηα επηρεηξεκαηηθή ιχζε βαζκηαία. Η 

επειημία ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο θαη ηεο παξακεηξνπνίεζεο είλαη έλα απφ 

ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Microsoft Navision µε απνηέιεζµα λα 

απνθεχγνπκε ηελ δηφγθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θηήζεο πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αθαξηαία κεηάπησζε απφ έλα 

ζχζηεκα επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ζε έλα άιιν. Γηα παξάδεηγκα, ζα 

κπνξνχζακε λα πινπνηήζνπκε ζε πξψηε θάζε ηε Γεληθή Λνγηζηηθή, ηηο 

Πσιήζεηο θαη ηε Γηαρείξηζε ησλ Απνζεκάησλ θαη ζε δεχηεξε θάζε ηελ 

Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή ή ην ππνζχζηεκα ησλ Μεηαρξνλνινγεκέλσλ Δπηηαγψλ  

& Γξακκαηίσλ. Η απξφζθνπηε ελεκέξσζε φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ (αθφµα 

θαη φηαλ πινπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο) δηαζθαιίδεη ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ καο ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεη ην θφζηνο αιιαγήο. 

Οη νξηδφκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ Microsoft Navision εγγπψληαη φηη κπνξνχκε λα 

πξνζαξκφζνπκε ηελ ιχζε ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο καο. Με ηελ ιχζε ησλ 

Μεηαρξνλνινγνπκέλσλ Δπηηαγψλ  & Γξακκαηίσλ µπνξνχκε λα νξίζνπκε 

ειεχζεξα ηα ζηάδηα παξαθνινχζεζεο ησλ αμηφγξαθσλ έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο εζσηεξηθέο καο δηαδηθαζίεο.  Μπνξνχκε δειαδή λα 

απεηθνλίζνπκε παξαµεηξηθά ηελ ξνή ησλ µεηαρξνλνινγεµέλσλ αμηφγξαθσλ 

πνπ επηζπµνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε αλάινγα µε ηηο εζσηεξηθέο καο 

δηαδηθαζίεο θαη λα έρνπκε πιήξε ηζηνξηθφηεηα ησλ θηλήζεσλ θαη ησλ ζέζεσλ 

θάζε αμηφγξαθνπ [9]. 

 

2.10.1 Βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ 

 

Η αλάπηπμε λέσλ εξγαιείσλ ζην Microsoft Navision 4.0 βνεζά ζηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα ζε κία επηρείξεζε. Οη δηαδηθαζίεο 

νξγάλσζεο θαη θιεηζίκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ δξαζηηθά ηνλ ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη απφ ην 

ηκήκα ηνπ ινγηζηεξίνπ γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εξγαζίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

απνδεζκεχεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε απνηέιεζκα λα 

αζρνιεζνχλ µε πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Με ην Microsoft 
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Navision είλαη δπλαηφλ λα παξαθνινπζνχληαη νη ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηνληαη 

µε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο. Δθκεηαιιεπφκελνη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Πηζησηηθψλ Σδίξνπ, κπνξνχλ λα εθδνζνχλ πηζησηηθά 

ηδίξνπ απηφµαηα βαζηδφκελνη ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ πσιήζεσλ πνπ 

έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί ζηελ εθαξκνγή. Όιεο νη καδηθέο εξγαζίεο ηεο 

εθαξκνγήο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ µηα θνξά, κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε αληίζηνηρε νηθνλνµηθή πεξίνδνο. Σν Microsoft Navision, έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα επαλαυπνινγίδεη φια ηα αληίζηνηρα πνζά ρσξίο λα 

δεκηνπξγεί πξφβιεµα ζηα θαηαρσξεκέλα δεδνκέλα. Αλ ινηπφλ  πξνθχςεη 

πξφβιεκα κε θάπνην παξαζηαηηθφ αγνξάο πνπ είρε μεραζηεί κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο θνζηνιφγεζεο,  απιά θαηαρσξείηαη θαη έπεηηα εθηειείηαη μαλά ε 

καδηθή εξγαζία θνζηνιφγεζεο. Σν Microsoft Navision θξνληίδεη γηα ηνλ 

επαλαυπνινγηζµφ ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αληίζηνηρε ελεκέξσζε ηεο αλαιπηηθήο 

ινγηζηηθήο [12]. 

 

2.10.2 Πιήξσο ελζσκαησκέλν ζην δηεζλέο πξντόλ 

 
Σν Microsoft Navision ζπγθεληξψλεη φια ηα πιενλεθηήκαηα κηαο παγθφζκηαο 

θαη επηηπρεκέλεο ιχζεο ε νπνία έρεη εκπινπηηζηεί µε επηπιένλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ αθνξά ζηελ Παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα [11]. Η Διιεληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα  δελ θαηαξγεί ηελ δηεζλή αιιά απελαληίαο ηελ ζπκπιεξψλεη 

θαη ηελ εκπινπηίδεη µε ηηο Διιεληθέο πξαθηηθέο. Δίλαη δπλαηφλ λα απνηηκεζεί 

ην απφζεκα µε δχν ηχπνπο: ηνλ Διιεληθφ, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή 

Ννµνζεζία, θαη έλαλ αθφκα δηεζλή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα 

πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο είηε γηα ηελ έθδνζε αλαθνξψλ ζε επαγγεικαηηθνχο 

ζπλεξγάηεο θαη νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ησλ Διιεληθψλ 

ζπλφξσλ [14]. 

 

2.10.3 Καιύηεξνο έιεγρνο ηνπ θόζηνπο 

 
Η θνζηνιφγεζε ηεο παξαγσγήο ζην Microsoft Navision 4.0, φληαο πιήξσο 

νξηδφκελε απφ ηνλ ρξήζηε, κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα δεδνκέλα ηεο θάζε 

επηρείξεζεο απιά επηιέγνληαο ηνλ ηξφπν κεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο φπσο απηφ 

εθηηκεζεί.  Οξίδνληαο πξνυπνινγηζηηθά θξηηήξηα κεξηζκνχ, κπνξεί λα 

εθηηκεζεί ην δηαθαηλφκελν θφζηνο παξαγσγήο αλ δελ έρνπκε θαηαρσξήζεη 

απνινγηζηηθά ζηνηρεία ή αλ απιά ζέινπκε λα εκβαζχλνπκε ζε έλα ζελάξην 

δηακφξθσζεο θφζηνπο θάησ απφ έλα ππνζεηηθφ πιάλν παξαγσγήο. Η 

πινχζηεο πξνθαζνξηζκέλεο αλαθνξέο  αιιά θαη ε δπλαηφηεηα νξηζµνχ λέσλ, 

εγγπψληαη φηη έρνπκε ηνλ άµεζν έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη κπνξνχκε λα 

βειηηψζνπκε ηελ θνζηνινγηθή δνµή ηεο εηαηξείαο [14]. Παξαθάησ θαίλνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ην Microsoft Navision 4.0 θαζψο θαη παιαηφηεξεο 

εθδφζεηο [9]. 
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Δθδφζεηο 

Αλαβαζκίζεηο MODULES 3.0 3.10 3.60 3.70 4.0 

Γεληθή δηαρείξηζε Microsoft Navision      

Navision  Application Server ρ ρ ρ ρ Υ 

Microsoft SQL Server security Υ ρ ρ ρ ρ 

Application Hyper linking ρ ρ ρ ρ Υ 

Αλαθνξέο  Microsoft Navision Attain 

Application Server 

  Υ ρ ρ 

Windows XP ζπκβαηφηεηα   ρ ρ Υ 

Microsoft Navision Attain Database 
Server 

  Υ ρ ρ 

Μελνχ ρξήζεο αλάινγα κε ηα 

δηθαηψκαηα ρξήζεο 

   ρ Υ 

Πξνεγκέλν Debugger   Υ ρ ρ 

XMLport     Υ 

Οδεγφο ODBC     Υ 

Outlook κελνχ ρξήζεο     Υ 

Αλαλεσκέλε πινήγεζε     Υ 

Πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε ρ ρ ρ ρ Υ 

HTML Help Support θαη Company 

Notes 

ρ ρ ρ ρ ρ 

      

Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε (Financial 

Management) 

     

Dimensions ρ ρ ρ ρ ρ 

XBRL (eXtensible Business Reporting 

Language) 

 ρ ρ ρ Υ 

Πηζηψζεηο   ρ ρ Υ 

Business Analytics   Υ ρ ρ 

Λνγηζηηθέο εγγξαθέο     Υ 

Βειηησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα 

Πιεξσκήο 

    Υ 

Change Log     Υ 

Δπηζηξεθφκελε αιιεινγξαθία     Υ 

Βειηηψζεηο ελνπνίεζεο     Υ 

Πξνθαζνξηζκέλα KPIs     Υ 
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Πίλαθαο 1: βειηηψζεηο ηεο έθδνζεο Microsoft Navision 4.0 έλαληη 

πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ ζηελ Οηθνλνκηθή & Γεληθή Γηαρείξηζε 

 
 

Δθδφζεηο 

Αλαβαζκίζεηο MODULES 3.0 3.10 3.60 3.70 4.0 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα      

Γηαρείξηζε Απνζήθεο Υ Υ Υ Υ Υ 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Απνζήθεο 

  Υ Υ Υ 

 Δζσηεξηθή Γηαινγή   Υ Υ Υ 

 Απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

(ADCS) 

  Υ Υ Υ 

Παξαγσγή      

 Ιθαλφηεηα Φφξησζεο θαη 

Δπεμεξγαζίαο 

Υ Υ Υ Υ Υ 

 Οξγάλσζε Παξαγσγήο     Υ 

Απνγξαθή      

 Σηκνθαηάινγνο Πξντφλησλ Υ Υ Υ Υ Υ 

 Φπζηθή Απνγξαθή   Υ Υ Υ 

 Κνζηνιφγεζε  Υ Υ Υ Υ 

 Παξαθνινχζεζε Πξντφλησλ 

θαη Feedback 

 Υ Υ Υ Υ 

Πξφηππα Φχιια Κφζηνπο    Υ Υ 

Κφζηνο πκβνιαίσλ Υ Υ Υ Υ Υ 

Κφζηνο θαη ξίζθν Δγρεηξεκάησλ    Υ Υ 

Πξνγξακκαηηζκφο Σξνθνδνζίαο    Υ Υ 

Δπηρεηξεκαηηθέο ππελζπκίζεηο     Υ 

Γηαρείξηζε Πνιιαπιψλ Δηαηξηψλ ρ Υ ρ ρ Υ 

Budget θαη Αλαθνξέο     ρ 

Πίλαθαο 2: βειηηψζεηο ηεο έθδνζεο Microsoft Navision 4.0 έλαληη 

πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ ζηελ Γηαρείξηζε Απνζήθεο, Παξαγσγή θ.ι.η. 

 
Παξαηεξνχκε φηη ε έθδνζε Microsoft Navision 4.0 δηαζέηεη ζεκαληηθά 

αλαβαζκηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο. Γηα 

πξψηε θνξά εηζάγνληαη ε ηερλνινγία XMLports ζηελ έθδνζε 4.0. κία 
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ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ αλαθνξψλ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο απφ ην Microsoft Navision. Ο 

νδεγφο ODBC είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ρξήζε ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision απφ ινγηζκηθά ηξίησλ φπσο ηα 

εξγαιεία αλαθνξψλ. ηελ έθδνζε 4.0 εηζάγεηαη ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπ ERP κε ην Outlook γηα ηελ ρξήζε ησλ email θαη ηελ 

επθνιφηεξε επηθνηλσλία ηφζν κε ηνπο πειάηεο φζν θαη κε ηνπο ζπλεξγάηεο. 

ηνλ ηνκέα ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε αλαβάζκηζε 

ησλ Λνγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη πιεξσκψλ. Βειηηψζεθε θαη ε νηθνλνκηθή 

ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαζψο επίζεο πξνζηέζεθαλ 

θαη λένη δείθηεο θαηά ηα ζχγρξνλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξφηππα. Σέινο νη 

αλαθνξέο πιένλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε θαη πιένλ 

ππνζηεξίδνπλ θαη ηηο εξγαζίεο γχξσ απφ ην Budget (Πξνυπνινγηζκφο). 

 

2.11 πκπεξάζκαηα θεθαιαίνπ 

ε απηφ ην θεθάιαην θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ην Microsoft Navision 

4.0 απνηειεί ηελ αξρή ηεο Microsoft ζηελ ππνζηήξημε θαιχηεξσλ ιεηηνπξγηψλ 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Απνηειεί ηελ πξψηε έθδνζε 

ηνπ Navision πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί αλαθνξέο σο εξγαιεία ζχλνςεο 

πιεξνθνξηψλ θαη λα εμάγεη ηηο ξπζκίζεηο απηψλ ζε αξρεία XML. Γηα πξψηε 

θνξά βιέπνπκε ζε απηή ηελ έθδνζε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα νξίζεη 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα φπσο ε θνζηνιφγεζε θαη ζπλδπάζεη ην Microsoft 

Navision 4.0 κε άιια ινγηζκηθά γηα επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 
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Κεθάιαην 3 

ρεδίαζε θαη ρξήζε εθηππώζεσλ-αλαθνξώλ ζηα 

ζπζηήκαηα ERP κε ζθνπό ηελ ζηήξημε απνθάζεσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο 

 
3.1 Δηζαγσγή 

 
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην κηιήζακε γηα ηα ERP, πσο αλαπηχρζεθαλ θαη 

πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηνπο. Μηιήζακε γεληθά γηα ηηο αλαθνξέο θαη ηα εξγαιεία 

δεκηνπξγίαο ηνπο. Κάλακε κηα εηζαγσγή γηα ην Microsoft Navision θαη 

θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε έθδνζε Microsoft Navision 4.0 

ελζσκαηψλεη πνιιά θαηλνχξγηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ππήξραλ ζε 

πξνεγνχκελεο εθδφζεηο. ε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ην θχξην 

ζέκα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Θα αζρνιεζνχκε κε ηελ δπλαηφηεηα 

ηνπ Microsoft Navision λα δεκηνπξγεί θαηλνηφκεο θαη ρξήζηκεο αλαθνξέο θαη 

εθζέζεηο. ε απηήλ ηελ δηπισκαηηθή δελ ζα γίλεη ρξήζε θάπνηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ή θάπνησλ ζηαηηζηηθψλ. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

παξαδείγκαηα δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ σο κέζν κειέηεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

Microsoft Navision ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηφζν 

εζσηεξηθά εξγαιεία δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ φζν θαη εμσηεξηθά εξγαιεία θαη 

ζα επηθεληξσζνχκε πεξηζζφηεξν ζηα εμσηεξηθά εξγαιεία πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο θαη θέξνπλ ηελ θαηλνηνκία ζην ηνκέα απηφ. 

3.2 Σύπνη αλαθνξώλ ζην Microsoft Navision 

Σν Microsoft NAV καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε αλαθνξέο 5 βαζηθψλ 

ηχπσλ πνπ ζα έρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η εκθάληζε ηεο 

αλαθνξάο δελ έρεη ην ίδην επίπεδν ζρεδηαζκνχ γηα θάζε έλα απφ ηνπο ηχπνπο 

αλαθνξψλ. Η ηππηθή εζσηεξηθή εθαξκνγή ηνπ Microsoft NAV ρξεζηκνπνηεί 

κφλν κεξηθέο απφ ηηο πηζαλέο κνξθέο έθζεζεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

νπνίεο είλαη ζε ζρεηηθά απιή κνξθή [15]. 

ηελ έθδνζε Microsoft Navision 2009 ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα θαιχηεξεο θαη 

πην πινχζηεο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε 4.0. ζε απηήλ ηελ 

δηπισκαηηθή ζα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έθδνζε 4.0 φπνπ είλαη δπλαηφλ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξφβιεκα ζα δνθηκάδνπκε ηελ έθδνζε 2009. 

Παξαθάησ θαίλνληαη νη ηχπνη ησλ αλαθνξψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ηφζν κε 

εζσηεξηθά φζν θαη κε εμσηεξηθά εξγαιεία θαη κέζα: 

1. Καηάινγνο - Λίζηα: Απηή είλαη κηα κνξθνπνηεκέλε ιίζηα δεδνκέλσλ. 

Έλα παξάδεηγκα αλαθνξάο ιίζηαο είλαη ν Customer – Order Detail list 

φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 
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Δηθφλα 1: Αλαθνξά ηχπνπ ιίζηαο 

2. Έγγξαθν: Απηή είλαη δηακνξθσκέλε θαηά κήθνο ησλ γξακκψλ κε πξν-

έληππε κνξθή, φπνπ κηα ζειίδα (ή πνιιέο ζειίδεο) απνηεινχλ έλα 

πιήξεο, απηφλνκν έγγξαθν αλαθνξάο. Κιαζζηθά παξαδείγκαηα είλαη  

ην Σηκνιφγην  Πειάηε, Packing List (αθφκα θη αλ απηφ ιέγεηαη ιίζηα, 

είλαη κηα αλαθνξά - έγγξαθν), Δληνιή Αγνξάο θαη Λνγαξηαζκνί. Η 

αθφινπζε εηθφλα είλαη έλα παξάδεηγκα αλαθνξάο - εγγξάθνπ  ησλ 

Πειαηψλ- Πσιήζεηο-Σηκνιφγην: 
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Δηθφλα 2: Αλαθνξά ηχπνπ έγγξαθν 

Οη ηχπνη αλαθνξά ιίζηαο θαη εγγξάθσλ  νξίδνληαη κε βάζε ηε δηάηαμε ηνπο. Οη 

επφκελνη ηξεηο ηχπνη αλαθνξψλ  νξίδνληαη κε βάζε ηε ρξήζε ηνπο θαη φρη ηε 

δηάηαμή ηνπο. 

3. πλαιιαγή: Οη εθζέζεηο απηέο παξέρνπλ κηα ιίζηα κε θαζνιηθφ 

θαηαρσξήζεσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πίλαθα Master. Γηα παξάδεηγκα, 

κηα ιίζηα ησλ ζπλαιιαγψλ εκθαλίδεη φιεο ηεο θαηαρσξήζεηο Ledger 

γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ ηαηξηάδνπλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, ή κηα 

ιίζηα ησλ εγγξαθψλ Γεληθήο Λνγηζηηθήο γηα νξηζκέλνπο εηδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 
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Δηθφλα 3: Αλαθνξά ηχπνπ ζπλαιιαγήο 

4. Σεζη: Οη αλαθνξέο απηέο εθηππψλνληαη απφ ηνπο Journal ηχπνπ 

πίλαθεο πξηλ απφ ηελ εθηχπσζε ησλ αλαθνξψλ-ζπλαιιαγψλ. Οη 

αλαθνξέο δνθηκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξν-επηθχξσζε 

δεδνκέλσλ πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε. Σν παξαθάησ ζηηγκηφηππν είλαη 

κηα έθζεζε δνθηκήο γηα κηα παξηίδα General Journal: 



26 
 

 

Δηθφλα 4: Αλαθνξά ηχπνπ δνθηκήο 

5. Απφζπαζε (Posting): Απηή είλαη κηα αλαθνξά πνπ ηππψλεηαη σο 

δηαδξνκή ειέγρνπ γηα κέξνο κηαο «Post and Print" δηαδηθαζίαο. Η 

εθηχπσζε ησλ αλαθνξψλ απηψλ ειέγρεηαη απφ ηελ επηινγή πνπ θάλεη 

ν ρξήζηεο. πλήζσο έρεη ρξνλνινγηθά θξηηήξηα δεκηνπξγίαο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ινγηζηέο. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη 

επαλεηιεκκέλα αιιάδνληαο ηελ εκεξνκελία ζην θίιηξν ηνπ Posting. 



27 
 

 

Δηθφλα 5: Μέξνο αλαθνξάο ηχπνπ Posting 

3.3 Ιδηόηεηεο αλαθνξώλ 

Κάζε αλαθνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηεο ηδηφηεηεο. Απηέο νη ηδηφηεηεο είλαη 

θνηλέο γηα ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο αλαθνξψλ. Παξαθάησ θαίλνληαη απηέο νη 

ηδηφηεηεο: 

 

Δηθφλα 6: Ιδηφηεηεο αλαθνξψλ 
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Αθνινπζεί ν ζρνιηαζκφο ησλ ηδηνηήησλ: 

 ID: ν θσδηθφο ηεο θαηλνχξγηαο αλαθνξάο 
 Name: ην φλνκα ηεο αλαθνξάο. 
 Caption: ην φλνκα ηνπ ηχπνπ ηεο αλαθνξάο, νπζηαζηηθά δαλείδεηαη ηελ 

επηινγή ηνπ Name 
 CaptionML: ε κεηάθξαζε ηνπ Caption ζε άιιε γιψζζα. 
 ShowPrintStatus: εάλ είλαη ξπζκηζκέλν ζην Yes θαη ην 

ProcessingOnly είλαη No, ηφηε ην Report Progress window 
πεξηιακβάλεη έλα Cancel θνπκπί πνπ εκθαλίδεηαη. Όηαλ ην 
ProcessingOnly είλαη Yes, ηφηε πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί μερσξηζηφ 
dialog box ζην Report Progress Window 

 UseReqForm: θαζνξίδεη εάλ ε Request Page ζα επηηξέπεη ζηνλ 
ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηεί ηαμηλνκήζεηο θαη θίιηξα 

 UseSystemPrinter: θαζνξίδεη εάλ γηα ηελ εθηχπσζε ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ν εθηππσηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ή αλ ην Microsoft 
Navision ρξεζηκνπνηεί θάπνηνλ εηδηθφ εθηππσηή γη απηφλ ηνλ ζθνπφ. 

 ProcessingOnly: πξέπεη λα είλαη ξπζκηζκέλν ζην Yes εάλ είλαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ε αλαθνξά γηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη φρη γηα 
εθηχπσζε 

 TransactionType: κπνξεί λα πάξεη ηηο εμήο επηινγέο: Browse, 
Snapshot, UpdateNoLocks θαη Update. Απηή ε ηδηφηεηα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θιεηδψλεη ηελ επεμεξγαζία θαη ηξνπνπνίεζε ηεο 
αλαθνξάο 

 Description: ζρνιηαζκφο γηα εζσηεξηθή ρξήζε 
 TopMargin, BottomMargin, LeftMargin, RightMargin: δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην RTC πνπ ζα αλαθέξνπκε αξγφηεξα ζηελ 
δηπισκαηηθή εξγαζία 

 HorzGrid, VertGrid: επίζεο φρη γηα ην  RTC. Σν VS έρεη ηελ δηθή ηνπ 
κνξθνπνίεζε 

 Permissions: είλαη ε ηδηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαρψξεζε ή φρη 
δηθαησκάησλ ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο αλαθνξάο 

Οη επφκελεο ηδηφηεηεο είλαη εηδηθέο γηα εθηππσηέο θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 
απφ ην RTCΜπνξνχλ λα παξαθακθζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε  

 Orientation: Landscape ή Potrait 
 PaperSize: κέγεζνο ζειίδαο 
 PaperSourceFirstPage, PaperSourceOtherPages: ειέγρεηαη απφ ηελ 

Page Setup 
 DeviceFontName: ειέγρεηαη απφ ην Report Viewer 

 

3.4 MS Navision Δξγαιεία Αλαθνξώλ & Δθζέζεσλ 

ε απηήλ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ζθνπφο είλαη ε κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ Microsoft Navision 4.0 λα παξάγεη εθζέζεηο θαη αλαθνξέο ρξήζηκεο γηα 

ηνπο ρξήζηεο. Έλα απφ ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ηνπ Microsoft Navision 4.0 
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έλαληη ησλ ππνινίπσλ ERP είλαη ε θαιχηεξε δεκηνπξγία αλαθνξψλ ζην 

βαζηθφ παθέην αγνξάο ηνπ. Γπζηπρψο ην Microsoft Navision 4.0 πνπ έρνπκε 

πξνο δνθηκή είλαη demo έθδνζε. Πέξα φκσο απφ ην βαζηθφ παθέην 

αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ, ην Microsoft Navision 4.0 κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί 

ηφζν κε εμσηεξηθά εξγαιεία αλαθνξψλ φζν θαη κε εζσηεξηθά modules 

αλαθνξψλ πνπ βέβαηα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπλ έμηξα θφζηνο [17]. 

3.4.1 Η Αλάιπζε ζην Microsoft Navision 4.0 
 

Η ιεηηνπξγία ηεο Αλάιπζεο ησλ αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ είλαη απαξαίηεηε γηα 

θάζε ζχγρξνλε επηρείξεζε. Σν Microsoft Navision 4.0 φπσο εηπψζεθε θαη 

πξηλ έρεη δνκεζεί κε βαζηθφ κέιεκα λα ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξα εξγαιεία 

αλαθνξψλ. Μάιηζηα θάπνηεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ θαηαζθεπάδνπλ ιχζεηο πνπ 

ηαηξηάδνπλ απφιπηα ζην Microsoft Navision 4.0. ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

βέβαηα απαηηείηαη ε πξφηεξε ρξήζε ηνπ Microsoft Excel θαη ζε θάπνηεο άιιεο 

ηα εξγαιεία αλαθνξψλ ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα. ε θάζε πεξίπησζε φκσο 

ρξεηάδεηαη θάπνηα ηερλνινγία π.ρ SQL Server γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πεηχρνπκε ηελ εμσηεξηθή ζχλδεζε κε ηα δεδνκέλα ηνπ Microsoft Navision 

[17]. ε απηήλ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ην Microsoft Excel 

2007 & 2010. Μηα γεληθή εηθφλα ηεο αξρηθήο νζφλεο ηνπ Microsoft Navision 

4.0 είλαη ε παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 7: Αξρηθή νζφλε Microsoft Navision 4.0 
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ρεδφλ ζε θάζε Module ηνπ Microsoft Navision 4.0 ππάξρνπλ δχν ππνκελνχ, 

ην έλα είλαη ε Αλάιπζε & Δθηππψζεηο θαη ην άιιν είλαη νη Δθηππψζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα ζην Module Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε/ Γεληθή Λνγηζηηθή/ Αλάιπζε & 

Δθηππψζεηο/ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, βιέπνπκε δεδνκέλα ζε δηάηαμε πνπ 

κνηάδεη κε Microsoft Excel. 

 

Δηθφλα 8: Παξάδεηγκα ζηελ ππνθαηεγνξία Αλάιπζε & Δθηππψζεηο 

(Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε) 

Δάλ πάκε ηελ ζειίδα πξνο ηα θάησ ζα παξαηεξήζνπκε ηελ επηινγή Οηθνλ. 

Καη., εάλ ηελ επηιέμνπκε ζα εκθαληζηεί ε επηινγή Δπηζθφπεζε. 

 

Δηθφλα 9: Δπηζθφπεζε δεδνκέλσλ 
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Δπηιέγνληαο ηελ επηζθφπεζε ε ιίζηα κε ηα δεδνκέλα πεγαίλεη ζηελ επφκελε 

νζφλε.  

 

Δηθφλα 10: Δμαγσγή ηεο Αλάιπζεο ζην Excel 

Πιένλ κπνξνχκε λα θάλνπκε εμαγσγή ηεο Αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο ζην Excel. Πξψηα φκσο πξέπεη λα δηαιέμνπκε εάλ πξφθεηηαη γηα 

θαηλνχξγην αξρείν ή γηα ελεκέξσζε. ηελ πεξίπησζε καο πξφθεηηαη γηα 

θαηλνχξγην αξρείν Excel. 

 

Δηθφλα 11: Δπηινγή δεκηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ Excel ηεο Οηθ. Καηάζηαζεο 

Οπφηε παηάκε ην OK θαη ε αλάιπζε ζα έρεη ηελ εμήο κνξθή. 
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Δηθφλα 12: Η αλάιπζε ηεο Οηθ. Καηάζηαζεο ζε αξρείν Excel 

 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε πεξηζζφηεξν ζηελ ιεηηνπξγία εμαγσγήο ησλ 

αλαθνξψλ ζε Excel. Πεγαίλνληαο ιίγν πίζσ, ζηελ εηθφλα 10 ζα δνχκε πσο 

ππάξρεη θαη ε επηινγή ηεο εθηχπσζεο. 
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Δηθφλα 13: Δπηινγή εθηχπσζεο ηεο αλαθνξάο 

Δάλ ην επηιέμνπκε ζα εκθαληζηεί κία λέα θαξηέια ζηελ νπνία ζα βάινπκε ηεο 

επηινγέο φπσο θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

Δηθφλα 14: Ρπζκίζεηο ησλ θίιηξσλ ηεο αλαθνξάο 
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Όπσο θαίλεηαη θαη παξαπάλσ ην θίιηξν «Όλνκα Γηάηαμεο ηειψλ» πξέπεη 

λα έρεη ηελ επηινγή «ΑΝΑΛΠΡΟΤΠ», ην θίιηξν Ηκεξ/λία πξέπεη λα είλαη ζηηο 

24/01/01, ν Πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα είλαη ηνπ έηνπο 2001. Κάπνηα 

Θπγαηξηθή δελ ππάξρεη νπφηε παξακέλεη θελφ. Κελά κέλνπλ θαη ηα θίιηξα ηνπ 

ηκήκαηνο (δηνίθεζε, παξαγσγή, πσιήζεηο) θαη ηνπ Έξγνπ (Mercedes, Toyota, 

VW). Δλ ζπλερεία παηάκε ηελ πξνεπηζθφπεζε θαη εκθαλίδεηαη ζε κέγεζνο 

ζειίδαο Α4 ε αλαθνξά κε ηα δεηνχκελα δεδνκέλα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 15: Δζσηεξηθή αλαθνξά ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο 

Δάλ επηιέγακε λα πάκε ζην ππνκελνχ Δθηππψζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα επηιέγακε ηελ Οηθνλνκηθή Γήισζε/ Οηθνλνκηθή 

Καηάζηαζε, ζα παίξλακε αθξηβψο ηελ ίδηα αλαθνξά. Όκσο ην Microsoft 

Navision κε ηελ ζπληφκεπζε «Δθηχπσζε» καο γιίησζε ρξφλν. Η παξαπάλσ 

αλαθνξά απνηειεί κία Standard Report. ηελ Αλάιπζε & 

Δθηππψζεηο/Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε ππάξρεη ε ππνθαηεγνξία Πνιπδηάζηαηεο 

Αλαιχζεηο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία κπνξνχλ λα γίλνπλ αλαιχζεηο κε βάζε 

θάπνηα θίιηξα. Γηα παξάδεηγκα ζην θίιηξν Κσδηθφο Μνληέινπ Αλάιπζεο 

επηιέγνπκε «ΔΞΣΜΗΜ», ηα ππφινηπα πεδία δελ ηα πεηξάδνπκε κε 

απνηέιεζκα ε ιίζηα θάησ απφ ηα θίιηξα λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή. 
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Δηθφλα 16: Πνιπδηάζηαηεο Αλαιχζεηο 1 

Δάλ ηψξα αιιάμνπκε ηνλ Κσδηθφ Μνληέινπ Αλάιπζεο ζε Έζνδα, ε λέα 

αλάιπζε ζα έρεη απηήλ ηελ κνξθή. 

 

Δηθφλα 17: Πνιπδηάζηαηεο Αλαιχζεηο (ΈΟΓΑ) 
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ηελ εηθφλα 17 εάλ βάινπκε ζηηο γξακκέο ηελ επηινγή Σκήκαηα θαη ηελ 

Πεξίνδν ζηηο ζηήιεο ζα πάξνπκε ην παξαθάησ απνηέιεζκα. 

 

Δηθφλα 18: Πνιπδηάζηαηεο Αλαιχζεηο 2 

Οη παξαπάλσ αλαιχζεηο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζε αξρείν Excel κέζα απφ 

ηελ επηινγή Λεηηνπξγία πνπ ηελ είδακε θαη πην πξηλ. Σν Microsoft Navision 

κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί Budgets. Μπνξνχλ λα αλαιπζνχλ κε βάζε 

νπνηαδήπνηε δηάζηαζε θαη λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ Γεληθή ινγηζηηθή. Σνπο 

Πξνυπνινγηζκνχο (Budgets) κπνξνχκε λα ηνπο εληνπίζνπκε ζην Module 

Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη ζηελ ππνθαηεγνξία Γεληθή Λνγηζηηθή/ 

Πξνυπνινγηζκνί. Όηαλ ηνπο επηιέμνπκε ζα κνηάδνπλ θάπσο έηζη. 
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Δηθφλα 19: Πξνυπνινγηζκνί 1 

Όπσο θαίλεηαη είλαη ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2000, ελψ βιέπνπκε ζηηο 

γξακκέο πσο επηιέγνπκε λα ην ζπζρεηίζνπκε κε ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή. Δάλ 

ηψξα ζηα θίιηξα επηιέμνπκε ηηο επηινγέο πνπ απεηθνλίδνληαη παξαθάησ ζην 

θφθθηλν πιαίζην, ζα πάξνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζην 

θφθθηλν νβάι πιαίζην. 
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Δηθφλα 20:Πξνππνινγηζκνί 2 

ηνπο ππνινγηζκνχο έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα εμάγνπκε ηα δεδνκέλα ζε 

αξρείν Excel ή λα ηα εηζάγνπκε απφ αξρείν Excel. 

 

Δηθφλα 21: Αιιειεπίδξαζε κε ην Excel 

ηελ ζπλέρεηα, εθφζνλ είδακε κεξηθέο αλαθνξέο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, ζα 

δνχκε έλα πην ιεπηνκεξέο παξάδεηγκα. Αξρηθά λα πνχκε πσο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Module ησλ Αγνξψλ. ηηο Αγνξέο ινηπφλ επηιέγνπκε 

ηελ Δπεμεξγαζία Δληνιήο/ Παξαγγειίεο Αγνξψλ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Δηθφλα 22: Παξάδεηγκα Αλαθνξάο Αγνξψλ 

Με απηέο ηηο επηινγέο ζα αλνίμεη ε θαξηέια επεμεξγαζίαο ηεο παξαγγειίαο 

ησλ αγνξψλ. 

 

Δηθφλα 23: Γεκηνπξγία αλαθνξάο αγνξψλ 

ηελ παξαπάλσ θαξηέια παξαηεξνχκε φηη ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία 

λέα παξαγγειία (F3). Αξρηθά δεκηνπξγείηαη ν θσδηθφο (ΑΔ0001) θαη 

επηιέγνπκε λα αγνξάζνπκε απφ ηελ εηαηξία Ηιεθηξφληα ΑΔ. Σα ζηνηρεία ηεο 

εηαηξίαο εκθαλίδνληαη απηφκαηα, ελψ ζηελ θαξηέια ζρνιίσλ κπνξνχκε λα 

πξνζζέζνπκε ζρφιηα (δελ ρξεηάδεηαη). Οη εκεξνκελίεο θαηαρψξεζεο, 

παξαγγειίαο θαη παξαζηαηηθνχ παξακέλνπλ ίδηεο. ην θέληξν επζχλεο 

επηιέγνπκε Αζήλα θαη ζηνλ θσδηθφ Αγνξαζηή «ΙΞ». Ο Αξηζκφο ηνπ ηηκνινγίνπ 

ηνπ Πξνκεζεπηή ζα είλαη 2430. Οη επηινγέο καο ζα είλαη φπσο παξαθάησ. 
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Δηθφλα 24: Γεληθέο επηινγέο 

Δπηπιένλ ζην πεδίν Καηάζηαζε παξαηεξνχκε φηη είλαη αλνηρηή, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε ηελ θφξκα. ηελ θαξηέια 

Σηκνιφγεζε βιέπνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή (Ηιεθηξφληα ΑΔ) θαη 

παξαηεξνχκε φηη δελ έρνπκε θάπνηα έθπησζε αιιά θαη νη εκεξνκελίεο είλαη 

ίδηεο κε ηεο θαξηέιαο «Γεληθά». 

 

Δηθφλα 25: Καξηέια Σηκνιφγεζε 

ηελ θαξηέια Απνζηνιή βιέπνπκε ηα ζηνηρεία φπνπ ζα καο ζηαιεί ε αγνξά 

καο. ην πεδία Κσδηθφο Απνζήθεο επηιέγνπκε ηελ Αζεκή απνζήθε. Πξνο ην 

παξφλ δελ ρξεηάδεηαη λα βάινπκε θάπνηα εκεξνκελία παξαιαβήο (επηζπκεηή, 

ππνζρφκελε, αλακελφκελε). 
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Δηθφλα 26: Καξηέια Απνζηνιή 

ηελ ζπλέρεηα ζα δηαιέμνπκε ηα πξντφληα γηα αγνξά. Γηαιέγνπκε πξψηα ην 

Δίδνο θαη κεηά ην πξντφλ απφ ηηο αλαδπφκελεο ιίζηεο. Δπίζεο δηαιέγνπκε ηελ 

πνζφηεηα πνπ ζέινπκε λα αγνξάζνπκε. Σν Microsoft Navision ππνινγίδεη 

απηφκαηα ην θφζηνο αλάινγα κε ηελ ηηκή κνλάδνο. Δπηιέγνπκε ινηπφλ λα 

αγνξάζνπκε 2000 ιάκπεο θαη 1000 θνπδνχληα.  

 

Δηθφλα 27: Δπηινγή πξντφλησλ 

Δθφζνλ επηιέμακε ηα πξντφληα πξνο αγνξά, επηρεηξνχκε λα δνχκε κηα 

δνθηκαζηηθή εθηχπσζε. 

 

Δηθφλα 28: Γνθηκαζηηθή Δθηχπσζε 

Παξαθάησ θαίλεηαη ε εθηχπσζή καο. 
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Δηθφλα 29: Γεληθά ζηνηρεία εθηχπσζεο (Ηκ/ληεο, ηνηρεία πξνκεζεπηή & 

πειάηε) 

 

Δηθφλα 30: Πξντφληα γηα αγνξά θαη ηηκνιφγεζε 

Δθφζνλ βιέπνπκε ζηελ πξνεπηζθφπεζε φηη ε αλαθνξά είλαη ζσζηή, 

επηιέγνπκε ζηελ επηινγή «Καηαρψξεζε» ηελ επηινγή «Απνζηνιή» θαη 

ζηέιλνπκε ηελ αλαθνξά - παξαγγειία. ε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα 

θάλνπκε  εθηχπσζε ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ηελ Απνζηνιή & Δθηχπσζε. Η 

θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη καο ξσηά πνηα απφ ηηο ηξεηο εληνιέο επηζπκνχκε. 
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Δηθφλα 31: Παξαιαβή 

Θα επηιέμνπκε ηελ Παξαιαβή θαη ζα ζηείινπκε ηελ παξαγγειία. Παηάκε ην 

ΟΚ θαη ε αλαθνξά ζα ζηαιεί. 

Παξαθάησ ζα δνχκε πνηεο άιιεο δπλαηφηεηεο γηα δεκηνπξγία αλαθνξάο 

πξνζθέξεη ην Microsoft Navision. 

3.4.2 Report Designer 
 

Σν Microsoft Navision δηαζέηεη έλα εξγαιείν, ην Object Designer, πνπ 

επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ αλαθνξψλ. Οπζηαζηηθά απνηειεί 

έλαλ θιαζζηθφ Report Designer πνπ είλαη ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

αλαθνξψλ ζην Dynamics NAV Classic Client. Πεξηέρεη έλαλ Object Designer 

γηα νξηζκφ ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ ηεο αλαθνξάο, έλαλ Designer γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηεο δηάηαμεο ηεο αλαθνξάο θαη έλαλ Form Designer γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε θφξκεο κε θίιηξα πνπ ζα βνεζάλε ηνλ ρξήζηε λα αλαδεηεί 

δεδνκέλα. ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ γεληθή δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ [29]. 

 

Γηάγξακκα 1: Aπεηθφληζε δεκηνπξγίαο αλαθνξάο ζηνλ Report Designer [29] 
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 ηελ θεληξηθή νξηδφληηα κπάξα ηνπ Microsoft Navision επηιέγνπκε ηα 

Δξγαιεία θαη ζηελ ζπλέρεηα ην Object Designer φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 32: Δξγαιεία ζρεδηαζκνχ αλαθνξψλ 

Με ηελ επηινγή ηνπ Object Designer εκθαλίδεηαη κία λέα θαξηέια ζηελ νπνία 

κπνξνχλ λα επηιεγνχλ δηάθνξεο επηινγέο αλάινγα κε ηελ αλαθνξά πνπ 

επηζπκνχκε.  

 

Δηθφλα 33: Object Designer 

ε απηήλ ηελ θαξηέια κπνξνχλ λα επηιεγνχλ αλαθνξέο κε βάζε ην πεδίν 

Name. Γηα παξάδεηγκα δηαιέγνπκε ην VAT Statement κε ID 12. Καη 

επηιέγνπκε ην Run. ηελ επφκελε θαξηέια θάλνπκε ηηο εμήο αιιαγέο. ηελ 

θαξηέια Ολνκαζία Γήισζεο ΦΠΑ ζην πεδίν Ολνκαζία Πξφηππεο Γήισζεο 

επηιέγνπκε ην ΦΠΑ. ηελ Γξακκή Γήισζεο ΦΠΑ δελ θάλνπκε αιιαγέο ελψ 
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ζηελ θαξηέια Δπηινγέο αιιάδνπκε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ζε 24/01/01 θαη 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο 24/02/01. πγθεθξηκέλα  ζα είλαη φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 34: Γεκηνπξγία αλαθνξάο Γήισζεο ΦΠΑ 

ηελ ζπλέρεηα επηιέγνληαο ηελ πξνεπηζθφπεζε, δεκηνπξγείηαη ε παξαθάησ 

αλαθνξά. 



46 
 

 

Δηθφλα 35: Αλαθνξά Γήισζεο ΦΠΑ 

ηελ Δηθφλα 34 παξαηεξνχληαη ηα θίιηξα κε ηα νπνία δεκηνπξγήζεθε απηή ε 

αλαθνξά-έθζεζε. Η εκεξνκελία έλαξμεο 24/01/01 θαη ε εκεξνκελία ιήμεο 

24/02/01, ην λφκηζκα ζε ΔΤΡΩ θαη ε πξφηππε δήισζε ΦΠΑ είλαη ζαθή θαη 

επδηάθξηηα ζηελ αξρή ηεο αλαθνξάο.  

Δλαιιαθηηθά εάλ δελ καο είλαη ρξήζηκε θακία απφ ηεο 300 θαη πιένλ έηνηκεο 

αλαθνξέο ζα κπνξνχζακε λα δεκηνπξγήζνπκε κία αλαθνξά επηιέγνληαο 

ζπγθεθξηκέλν πίλαθα θαη ζπγθεθξηκέλα πεδία σο θίιηξα. ηελ εηθφλα 30 

επηιέγνπκε ην θνπκπί New γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία λέα αλαθνξά φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Δηθφλα 36: Αλαθνξέο κε εηδηθφηεξα θξηηήξηα 

ηελ θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη παξαθάησ, 

 

Δηθφλα 37: New Report 

 ζην πεδίν Table επηιέγνπκε ηνλ πίλαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

αλαθνξά. Ο πίλαθαο είλαη ν G/L Entry (Γεληθή Λνγηζηηθή) κε ID 17 φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 38: Δπηινγή πίλαθα γηα ηελ αλαθνξά 

Δπηιέγνληαο ην OK επηζηξέθνπκε ζηελ θαξηέια γηα επηινγή  ηεο “create a 

report using wizard” θαη ηνπ Form –Type Report Wizard (αξγφηεξα ζα δνχκε 

εάλ επηιέμνπκε ηηο άιιεο δχν εάλ πξνθχπηεη θάηη δηαθνξεηηθφ). ηελ λέα 

θαξηέια πξέπεη λα επηιέμνπκε ηα πεδία πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθνξά. 

Δπηιέγνπκε γηα παξάδεηγκα ηα πεδία Αξ. Δγγξαθήο, Αξ. Λνγαξηαζκνχ Γ/Λ, 
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Ηκεξ/ληα Καηαρψξεζεο, Σχπνο Παξαζηαηηθνχ, Πνζφ, Πνζφ Υξέσζεο θαη 

Πνζφ Πίζησζεο. 

 

Δηθφλα 39: Δπηινγή πεδίσλ 

Σν απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ επηινγήο, επηιέγνληαο ην Preview, είλαη ε 

παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 40: Αλαθνξά Γεληθήο Λνγηζηηθήο (Form –Type Report Wizard) 
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ηελ παξαπάλσ αλαθνξά βιέπνπκε φηη ηα θίιηξα είλαη επίζεο ηα ίδηα πεδία 

πνπ καο ελδηαθέξνπλ γηα ηελ αλαθνξά. Απηή ε εηθφλα είλαη έλα κέξνο ηνπ 

ζπλφινπ ηεο αλαθνξάο. Όπσο είπακε θαη πξηλ ζηελ εηθφλα 37, ππάξρνπλ 

αθφκα δχν επηινγέο κνξθνπνίεζεο ηεο αλαθνξάο. Δπηιέγνληαο ηνλ ίδην κε 

παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα ίδηα πεδία αιιά απηήλ ηελ θνξά ηελ επηινγή 

Tabular-Type Report Wizard, ζα πξνθχςεη ε παξαθάησ αλαθνξά. 

 

Δηθφλα 41: Αλαθνξά Γεληθήο Λνγηζηηθήο (Tabular-Type Report Wizard) 

ηελ παξαπάλσ αλαθνξά παξαηεξνχκε φηη ε απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη νξηδφληηα. Απηφ βνεζάεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ζειίδσλ ζηελ αλαθνξά ζε 

ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ηχπν. Γνθηκάδνληαο θαη ηελ ηξίηε επηινγή (Label-

Type Report Wizard) ρσξίο φκσο λα αιιάμνπκε θάηη απφ ηα παξαπάλσ πεδία 

θαη πίλαθα, έρνπκε ην παξαθάησ απνηέιεζκα. 
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Δηθφλα 42: Αλαθνξά Γεληθήο Λνγηζηηθήο (Label-Type Report Wizard) 

Σν απνηέιεζκα ηεο αλαθνξάο είλαη αξθεηά απιφ θαη ίζσο κπεξδεκέλν. Να 

ζεκεηψζνπκε φηη δελ ρξεζηκνπνηήζακε ηηο επηινγέο separator θαη column 

break γηαηί νη παξαγφκελεο αλαθνξέο είλαη κεγάιεο θαη απηφ ζα είρε σο 

επίπησζε λα κελ κπνξέζνπλ λα απεηθνληζηνχλ φιεο νη ζηήιεο ζηελ ίδηα 

ζειίδα [17]. Κάηη πνπ είλαη πξφβιεκα κνξθνπνίεζεο ηεο έθδνζεο 4.0 ηνπ 

Microsoft Navision έλαληη ησλ κεηαγελέζηεξσλ εθδφζεσλ. 

3.4.3 XMLports 
 

Σα XMLports ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγνχλ XML αξρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Microsoft Navision. Δθφζνλ ηα δεδνκέλα 

κεηαηξαπνχλ ζε XML αξρεία, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιιεο 

εθαξκνγέο. Όια ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε XML αξρεία. 

Πιένλ κε ηελ έθδνζε 4.0 ηνπ Microsoft Navision, ε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ 

ζε XML αξρεία, είλαη εχθνιε. ε πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ρξεηαδφηαλ 

πξνγξακκαηηζκφο γηα λα θαηαθέξνπκε ηελ κεηαηξνπή. Με ηνλ XMLport 

Designer  κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε αλαθνξέο ρξεζηκνπνηψληαο πνιιά 

δηαθνξεηηθά δεδνκέλα. Μπνξνχκε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζπγθεθξηκέλα πεδία φπσο θαη κε ηηο αλαθνξέο ζηνλ Report Designer πνπ 

πξηλ παξνπζηάζακε. Απηή ε ιεηηνπξγία καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο 

αληαιιαγήο αλαθνξψλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ επηβεβαίσζε φηη νη 

πηζηνπνηεκέλνη ζπλεξγάηεο ηεο Microsoft ζα κπνξνχλ λα αληαιιάδνπλ 
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δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο. Απηφ βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο ηνπ Microsoft Navision 

ζηα πιαίζηα ηεο ρξήζεο ηνπ κέζσ ζπλεξγαηηθψλ θαλαιηψλ [17]. 

3.5 NODBC 

Ο Microsoft Dynamics Nav ODBC νδεγφο πξνζθέξεη κεγάιε επειημία κεηαμχ 

ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 

νπνηαδήπνηε βάζε δεδνκέλσλ αξθεί λα είλαη ζπκβαηή κε ηνλ NODBC νδεγφ 

θαη λα παξέρνληαη ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα ρξήζεο. Ο NODBC νδεγφο 

ιεηηνπξγεί κφλν ζε native βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πξέπεη λα ππάξρεη  κία 

ελεξγή ζχλδεζε αλά εηαηξία. Ο ODBC  ιεηηνπξγεί σο  έλα ζπκπαγέο interface 

πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα ρεηξίδεηαη ηελ βάζε δεδνκέλσλ σο αλεμάξηεηε 

απφ ην Microsoft Navision. Σα δχν βαζηθά πξνηεξήκαηα ηνπ NODBC νδεγνχ 

είλαη ε πξφζβαζε ζηα πεδία ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε αχμεζε 

ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην Microsoft Navision. Δπεηδή είλαη κνλήο 

ζχλδεζεο, ζα είλαη δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηα εξγαιεία αλαθνξάο θαη 

απηφ είλαη αξλεηηθφ. Θα αζρνιεζνχκε πεξηζζφηεξν παξαθάησ κε ηνλ NODBC 

νδεγφ, φπνπ απηφ ην επηηξέπνπλ ηα δηθαηψκαηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, φηαλ 

ζα αλαιχζνπκε εμσηεξηθά εξγαιεία αλαθνξψλ [17].  

3.5.1 ODBC Αξρηηεθηνληθή 
 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ODBC απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα κέξε: 

1. Δθαξκνγή - Δθηειεί ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ θαη θαιεί ηηο 

ιεηηνπξγίεο ODBC λα ππνβάινπλ ζηελ Microsoft SQL ηηο δειψζεηο 

δηεξγαζηψλ θαη αλάθηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

2. Γηαρεηξηζηήο νδεγνύ - Φνξηψλεη θαη μεθνξηψλεη ηνπο νδεγνχο ODBC 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο εθαξκνγήο. Οη δηεξγαζίεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ODBC θαινχλ ηνλ νδεγφ. 

3. Οδεγόο – νη δηεξγαζίεο ODBC θαινχλ θαη ππνβάιινπλ αηηήκαηα SQL 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεγή δεδνκέλσλ θαη επηζηξέθνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ζηελ εθαξκνγή. Δάλ είλαη απαξαίηεην, ν νδεγφο 

ηξνπνπνηεί αίηεκα κηαο εθαξκνγήο, έηζη ψζηε ην αίηεκα  λα είλαη 

ζχκθσλν κε ηελ ζχληαμε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζπλδεδεκέλν 

DBMS. 

4. Πεγή δεδνκέλσλ - Απνηειείηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη 

λα έρεη πξφζβαζε θαη ην ζπλαθέο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, DBMS, θαη ηε 

πιαηθφξκα ηνπ δηθηχνπ (αλ ππάξρεη) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

πξφζβαζε ζην DBMS. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

ελλνηψλ. 
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Γηάγξακκα 2: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ODBC 

ρεηηθά κε ην δηάγξακκα λα πξνζζέζνπκε ηα εμήο. Πξψηνλ, πνιιαπιά 

πξνγξάκκαηα νδήγεζεο θαη πεγέο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη επηηξέπεηαη ζηελ εθαξκνγή λα έρεη πξφζβαζε 

ηαπηφρξνλα ζε δεδνκέλα απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία πεγέο δεδνκέλσλ. 

Γεχηεξνλ, ε ODBC API ρξεζηκνπνηείηαη ζε δχν ζεκεία: κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ νδήγεζεο, θαζψο θαη κεηαμχ ηνπ 

Γηαρεηξηζηή ηνπ νδεγνχ θαη θάζε άιινπ νδεγνχ. Η δηεπαθή κεηαμχ ηνπ 

Γηαρεηξηζηή ηνπ νδεγνχ θαη ησλ νδεγψλ κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο 

δηεπαθή θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ, ή SPI. Γηα ην ODBC, ε εθαξκνγή-

δηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ (API) θαη ε δηεπαθή θνξέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ (SPI) είλαη ην ίδην [18]. ην Παξάξηεκα Ι κπνξνχκε λα δνχκε ηελ 

δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ ODBC νδεγνχ θαη ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο κίαο 

πεγήο δεδνκέλσλ πνπ λα πξνθχπηεη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft 

Navision. 

3.6 SQL Server 

Δάλ ην Microsoft Navision ιεηηνπξγεί πάλσ ζε SQL Server, ηφηε είλαη δπλαηφλ 

λα έρνπκε πξφζβαζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision 

θαηεπζείαλ απφ ηελ SQL. Απηφ φκσο έρεη θάπνηα αξλεηηθά. Η αζθάιεηα ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ ηελ SQL, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πεδία ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε φινπο ηνπο 

δπλαηνχο ηξφπνπο αιιά νχηε κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε θαη ζηα 

Business logic ηελ ψξα ηεο ρξήζεο ηεο SQL. Όκσο φπσο ζα δνχκε θαη 

αξγφηεξα ζε απηήλ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία, ν SQL Server 2005 θαη νη 
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λεψηεξεο εθδφζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ Report Designer [17] 

[16]. ην Παξάξηεκα I κπνξνχκε λα δνχκε ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ 

Microsoft SQL Server 2005. 

3.7 Δξγαιεία Microsoft Business Intelligence 

3.7.1 Excel 
 

Σν Microsoft Excel είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα 

δηαρεηξηζηεί δεδνκέλα θαη δεκηνπξγήζεη θαηλνχξγηεο αλαθνξέο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην Microsoft Excel σο εξγαιείν αλαθνξψλ κπνξνχκε λα 

εμάγνπκε απφ ην Microsoft Navision φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο 

ρξεηάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ αλαθνξά. Παξαθάησ βιέπνπκε έλα 

ζχληνκν παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηελ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαγγειίαο ελφο πειάηε θαη πσο ζα κπνξέζεη λα εμαρζεί 

απηή ε αλαθνξά ζην Excel. Αλνίγνπκε επνκέλσο ην Microsoft Navision θαη 

ζην module Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε επηιέγνπκε ηηο Δθηππψζεηο θαη ελ ζπλερεία 

ηελ επηινγή Πειάηεο- Αλάιπζε Παξαγγειηψλ. Ακέζσο αλνίγεη κία θαξηέια 

φπνπ επηιέγνπκε ηηο Δπηινγέο θαη ηελ Δθηχπσζε ζε Excel. Σέινο κε ηελ 

Πξνεπηζθφπεζε εμάγνπκε ζην Excel ηελ αλαθνξά. Παξαθάησ θαίλνληαη νη 

επηινγέο πνπ θάλακε [17]. 

  

Δηθφλα 43: Δμαγσγή δεδνκέλσλ ηνπ MS Navision ζην Excel 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα έρνπκε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ MS Navision. Παξαθάησ θαίλεηαη ην αξρείν ηνπ Excel 

πνπ ρσξίδεηαη ζε δχν άιια θχιια εξγαζίαο. ην πξψην θαίλνληαη νη γεληθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή ηεο αλαθνξάο φπσο ε εκεξνκελία 
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δεκηνπξγίαο, ε εηαηξία, ε νλνκαζία ηεο εθηχπσζεο, ν αξηζκφο ηεο εθηχπσζεο 

θαη ηπρφλ άιια θίιηξα. 

 

Δηθφλα 44: Γεληθέο πιεξνθνξίεο εθηχπσζεο ζην Excel 

ην δεχηεξν θχιιν εξγαζίαο θαίλνληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ λα επεμεξγαζηνχκε. ηελ πξψηε ζεηξά έρνπκε ηηο νλνκαζίεο ησλ 

πεδίσλ πνπ έρνπλ θαηαγεγξακκέλα ηα δεδνκέλα. Δλψ παξαθάησ αθνινπζνχλ 

φια ηα δεδνκέλα ζε κνξθή ιίζηαο. 

 

Δηθφλα 45: Μέξνο ηεο εθηχπσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζην Excel 

Σν Excel κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζε ζπλεξγαζία κε ην Microsoft 

Navision φζν θαη κε ην Business Analytics, έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ ζα 

δνχκε παξαθάησ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Business Analytics, κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θχβν OLAP δεδνκέλσλ θαη λα ηνλ επεμεξγαζηνχκε 
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αξγφηεξα ζην Excel θαηαζθεπάδνληαο έλα Pivot πίλαθα. Σν δπλαηφ ζεκείν ηνπ 

Excel επνκέλσο είλαη ε επειημία ηνπ φηαλ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα κεγάιν φγθν 

δεδνκέλσλ αιιά θαη ην θηιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ρξήζεο. Παξφια απηά έρεη 

πξφβιεκα ζηελ κνξθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θάζε θνξά πνπ θάλνπκε ζε 

απηφ εηζαγσγή κία αλαθνξά. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο SQL Analysis 

Services πνπ εθηφο ηνπ SQL Server είλαη έλα πξφζζεην πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ Excel, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαιχηεξνπο θχβνπο δεδνκέλσλ πνπ 

ζα είλαη πην επέιηθηνη ζε ζρέζε κε ηνπο Pivot πίλαθεο. Γεληθά φκσο ην Excel 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην Add in ινγηζκηθφ γηα λα 

βειηηψλεηαη ε δπλαηφηεηά ηνπ γηα απηνκαηνπνηεκέλε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ Microsoft Navision ρσξίο ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ κνξθνπνίεζε. 

3.7.2 SQL Reporting Services 
 

Σν SQL Reporting Service είλαη έλα ελζσκαησκέλν εξγαιείν πνπ επηηξέπεη 

ηφζν ηελ δεκηνπξγία εθηππψζηκσλ αλαθνξψλ φζν θαη ηελ δεκηνπξγία 

δηαδηθηπαθψλ αλαθνξψλ. Δίλαη κία ππεξεζία πνπ παξέρεη επαγγεικαηηθνχ 

ηχπνπ δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ κηα πνηθηιία αλαθνξψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηλνχξγηνπ ηχπνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο επηηξέπεη λα 

κνηξάδνληαη ηηο αλαθνξέο κεηαμχ ηνπο γηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία. Όια απηά ηα 

λέα ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ ζηνλ SQL Server 2005 θαη ζηηο λεφηεξεο 

εθδφζεηο. Ιδαληθφ ζεκείν επίζεο είλαη θαη ε αξκνληθή ζπλεξγαζία πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ SQL Server, Microsoft Windows Server θαη Microsoft Office 

Applications. Σα SQL Reporting Services είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε πξαθηηθφ 

ηξφπν ψζηε λα πξνζθέξνπλ επθνιία ζηελ ρξήζε. Σα SQL Reporting Services 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ γιψζζα νξνινγίαο αλαθνξψλ (Report Definition 

Language).  Η RDL είλαη έλα ζχλνιν αξρείσλ θαη θαθέισλ πνπ απνηεινχλ 

ηελ Web Service θαη ηελ SQL Report Service. Σα SQL Reporting Services 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε θαηά παξαγγειία είηε βάζε θάπνηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ (scheduling). Οη δηαρεηξηζηέο ησλ SQL Reporting Services 

κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ ηηο αλαθνξέο, είηε θαηά παξαγγειία είηε απφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη λα ηηο δηαζέηνπλ πξνο ρξήζε κέζσ email ή σο 

θνηλφρξεζηα δηαδηθηπαθά αξρεία. Όκσο θαη εδψ γίλεηαη εηδηθή κεηαρείξηζε ησλ 

αλαθνξψλ απφ πιεπξάο ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ξφισλ πνπ παξέρνπλ δηαθνξεηηθά 

δηθαηψκαηα ρξήζεο [17]. 

3.7.2.1 Αξρηηεθηνληθή Report Services 

Η αξρηηεθηνληθή ησλ SQL Reporting Services βνεζάεη ζηελ επειημία θαη ηελ 

επεθηαζηκφηεηα. Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ππάξρεη ζε δηάθνξα ζηνηρεία ησλ 

SQL Reporting Services θαη κπνξεί λα ξπζκηζηεί γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Σν 

αθφινπζν δηάγξακκα δείρλεη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ SQL Reporting Services. 
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Γηάγξακκα 3: Αξρηηεθηνληθή ησλ  SQL Reporting Services [17] 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο αλαθνξάο, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν 

κέξε, έλαο νξηζκφο αλαθνξάο πνπ επηιέγεηαη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

SQL Server  θαη ηα δεδνκέλα απφ ην Microsoft Navision. Μφιηο δεκηνπξγεζεί, 

κπνξεί λα αιιάμεη κνξθή θαη λα κεηαηξαπεί ζε Excel θχιιν εξγαζίαο ή HTML 

αξρείν. Παξαθάησ θαίλεηαη ην δηάγξακκα ηεο επεμεξγαζίαο ηεο αλαθνξάο: 

 

Γηάγξακκα 4: Δπεμεξγαζία αλαθνξάο [17] 

Οη SQL Reporting Services έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

δηάθνξεο αλάγθεο θαη κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη αλεμάξηεηνπο 
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θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ πνπ ζα ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή λα 

ελζσκαηψζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Σν Microsoft Navision θαη νη SQL 

Reporting Services κπνξνχλ εχθνια λα παξακεηξνπνηεζνχλ  κε ηελ βνήζεηα 

ησλ ππαξρφλησλ εξγαιείσλ ή κε ηελ αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ απφ ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ ησλ εηαηξηψλ. Οη SQL Reporting Services έρνπλ 

δηαθνξεηηθή κέζνδν ζχλδεζεο κε ηα δεδνκέλα αλάινγα κε ην πψο είλαη 

απνζεθεπκέλα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision. Δάλ είλαη 

απνζεθεπκέλα ζε native βάζε δεδνκέλσλ ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ν NODBC 

νδεγφο, εάλ φκσο είλαη ζε SQL βάζε ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ν SQL Server. 

αθψο ν SQL Server πξνηηκάηαη γηαηί ν NODBC νδεγφο είλαη 

«κνλνλεκαηηθφο» δειαδή έλαο client θαη έλαο server θάηη ην νπνίν δελ είλαη 

βνιηθφ. Απφ ηελ άιιε ζηνλ SQL Server δελ ππάξρνπλ flowfields θαη 

επνκέλσο δελ κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηηο αιιαγέο απηφκαηα ζην Microsoft 

Navision. Πξέπεη πξψηα λα γίλνπλ νη αιιαγέο κέζα ζην Microsoft Navision θαη 

χζηεξα λα ζπλδεζεί ν SQL Server. Δπίζεο ζηνλ SQL Server πξέπεη λα 

πξνζέρνπκε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ κηαο θαη ην Microsoft Navision 

δελ πξνζθέξεη θάηη πάλσ ζε απηφ. 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία SQL Reporting Service αλαθνξά πξέπεη πξψηα 

λα επηιέμνπκε ηελ πεγή ησλ δεδνκέλσλ κέζα απφ ην Microsoft Navision κεηά 

λα επηιέμνπκε κία κνξθή θφξκαο θαη λα ηξέμνπκε έλα απηφκαην ή ρεηξνθίλεην 

SQL εξψηεκα θαη ελ ζπλερεία λα δνχκε ην απνηέιεζκα κέζα απφ ηνλ SQL 

Report Server [17]. 

3.7.3 Report Builder 
 

Ο Report Builder ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηνλ SQL Server 2005. 

Δπηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία αλαθνξψλ κε ηελ ρξήζε ηνπ drag & drop 

ραξαθηεξηζηηθνχ ζηεξηδφκελνο πάλσ ζε κία θπζηθή βάζε δενκέλσλ. Σν 

Microsoft Navision πξνζθέξεη απηήλ ηελ δπλαηφηεηα γηαηί έρεη ζρεδηαζηεί κε 

πξσηαξρηθή ζθέςε λα είλαη δπλαηφλ λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Report Builder θαη 

επεηδή ηξέρεη πάλσ ζε SQL Server. Παξαθάησ αθνινπζεί κία δηαδηθαζία γηα 

ην πψο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία αλαθνξά παηψληαο πάλσ ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision [17]. 

1. Γεκηνπξγνχκε έλα έξγν κνληέινπ αλαθνξάο ζην Business Intelligence 

Development Studio. 
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Δηθνλα 46: Report Model Project 

2. Πξνζζέηνπκε κία πεγή δεδνκέλσλ πνπ λα καο δείρλεη πξνο ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision θαη ξπζκίδνπκε αλάινγα ηελ 

αζθάιεηα ζχλδεζεο. 

 

Δηθφλα 47: Δπηινγή βάζεο δεδνκέλσλ γηα ην BIDS 

3. Πξνζζέηνπκε ηελ φςε ηεο πεγήο δεδνκέλσλ (Data Source View, 

DSV). ε απηφ ην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο πίλαθεο Vendor 

Ledger Entry θαη Vendor. 
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Δηθφλα 48: Δπηινγή Data Source View (Connection Manager) 

 

Δηθφλα 49: Δπηινγή Data Source View (Data Source Wizard) 
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Δηθφλα 50: Δπηινγή Data Source View (Data Source View Wizard) 
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Δηθφλα 51: Δπηινγή πηλάθσλ γηα ην DSV 

 

Δηθφλα 52: Οινθιήξσζε ξπζκίζεσλ ηνπ DSV 

4. Αλνίγνπκε ηνλ DSV (Data Source View). 
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Δηθφλα 53: πζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ πηλάθσλ 

 

Δηθφλα 54: Γηάγξακκα ζπζρεηίζεσλ ησλ πηλάθσλ 
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5. Οξγαλψλνπκε ηηο ζπζρεηίζεηο απφ ην Database Alter Advanced 

Tab. 

6. Δπηιέγνπκε λα δηαηεξήζνπκε ηηο ζπζρεηίζεηο γηαηί απηφ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ ζηαζεξφηεηα. 

7. Πξνζζέηνπκε ην κνληέιν αλαθνξάο κε βάζε ηνλ DSV θαη ηηο 

ζπζρεηίζεηο θαη πεξηκέλνπκε λα δεκηνπξγεζεί. 

 

Δηθφλα 55: New Report Model 

 

Δηθφλα 56: Report Model Wizard 
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8. Σέινο κέζα ζηνλ Report Builder επεμεξγαδφκαζηε ην απνηέιεζκα.  

 

Δηθφλα 57: Δπεμεξγαζία αληηθεηκέλσλ ηεο αλαθνξάο 

 

3.8 Microsoft Navision Business Analytics 

Σν Business Analytics είλαη έλα εξγαιείν γεληθνχ ζθνπνχ θαη κία ιχζε 

δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ πνπ επηηξέπεη ηελ γξήγνξε θαη ζηνρεπφκελε 

πξφζβαζε ζηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ Microsoft Navision [19]. 

Υξεζηκνπνηεί έλα πνιπδηάζηαην ρψξν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πάξνπλ γξήγνξα φιεο ηηο ελεκεξσκέλεο 

πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαο αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο απφ γεληθά δεδνκέλα. 

Παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο αλαθνξάο θαη αλάιπζεο ζε φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο κέζα ζηελ επηρείξεζε, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ 

ζε επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ρσξίο λα ράλεηαη ρξφλν πεξηκέλνληαο γηα 

ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ. Γηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο 

απαηηνχλ ζπρλά δηαθνξεηηθά είδε πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο 

κέζα ζηελ επηρείξεζε. Σν Business Analytics επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε δπλακηθέο πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιέο επηρεηξεκαηηθέο 

πεξηνρέο (ηκήκαηα επηρείξεζεο) ηαπηφρξνλα, κε ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλδπάδνπλ 

πιεξνθνξίεο επηιεθηηθά [20].  
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Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνζαξκνζκέλεο, γη απηνχο, 

πιεξνθνξίεο  θαη λα ηηο αλαιχζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν ηεο 

επηινγήο ηνπο φπσο ην Microsoft Excel, ηα Microsoft Web Services, ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν εξγαιείν ησλ Microsoft Windows πνπ ζπκβαηφ 

κε ην client ηνπ Business Analytics. Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθφ λα 

θαηαιάβνπκε πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο ρξήζεο ηνπ κέζα απφ κηα πνην 

ιεπηνκεξή εμέηαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ, ησλ ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη 

λα δνχκε θάπνην ζελάξην ιεηηνπξγίαο [20]. 

3.8.1 Αξρηηεθηνληθή Business Analytics 
 

Σν Business Analytics δηαηίζεηαη ζε δχν granules. Σν πξψην είλαη ην Business 
Analytics-Base Analytics θαη ην δεχηεξν είλαη ην Business Analytics Advanced. 
Σν Business Analytics-Base Analytics είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ Business Analytics Advanced [17] [19]. Οπζηαζηηθά νη 
επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ζην βαζηθφ επίπεδν ιεηηνπξγνχλ καδί κε ηηο ιεηηνπξγίεο 
ηνπ Advanced παθέηνπ ψζηε λα παξαρζνχλ θαιχηεξεο θαη πην πξνρσξεκέλεο 
αλαθνξέο. Παξαθάησ θαίλνληαη ηα ζπζηήκαηα απφ ηα νπνία απνηεινχληαη ηα 
δχν granules ηνπ Business Analytics [20]. 
 
Α. Λεηηνπξγία Business Analytics–Base 
ην βαζηθφ Business Analytics granule κπνξνχκε λα θάλνπκε ηηο θαηάιιειεο 
ξπζκίζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαηεπζείαλ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 
Microsoft Navision. Σν βαζηθφ Basic Analytics granule απαξηίδεηαη απφ ηα 
παξαθάησ: 
 
1. Business Analytics Data Mart  

2. Παθέηα Data Transformation Services γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ  

3. Business Analytics Configurator  

Β. Business Analytics Advanced 
ε απηφ ην granule ππάξρνπλ πην πξνρσξεκέλεο ιεηηνπξγίεο. Οπζηαζηηθά 
δηαζέηεη έλαλ Analytical client, μερσξηζηφ σο ινγηζκηθφ απφ ην Microsoft 
Navision. Παξάιιεια είλαη ινγηζκηθφ πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ SQL Server γηα 
λα ζπλδέεηαη κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision. Παξαθάησ 
βιέπνπκε ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην Advanced Business Analytics: 
 
4. Business Analytics Server  

5. Business Analytics Client  

6. Business Analytics Web Server  

7. Business Analytics Enterprise Manager  

Παξαθάησ βιέπνπκε ην δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Business Analytics. 
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Γηάγξακκα 5: Σα κέξε ηνπ Business Analytics [20] 

 

3.8.2 Business Analytics–Base 
 

3.8.2.1 Business Analytics Data Mart 

Σν Business Analytics ρξεζηκνπνηεί κηα πνιπδηάζηαηε απνζήθεπζε 
δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ππνβνιή 
εθζέζεσλ. Απηφ ην ηκήκα δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ δχν ζπληζηψζεο, κηα 
ζεηξά απφ θχβνπο OLAP πνπ είλαη πξνεγθαηεζηεκέλνη κέζα ζην Microsoft 
Navision θαη κηα ζρεζηαθή Μart βάζε δεδνκέλσλ. Με ηνπο OLAP θχβνπο 
δηεπθνιχλεηαη ε ηαρεία αλάιπζε γηα κεγάια θαη πνιχπινθα ζχλνια 
δεδνκέλσλ. Η απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε αλάιπζε OLAP θχβσλ δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα λα γίλνπλ ηα παξαθάησ: 

1. Η επθνιία ηεο επηινγήο, ηεο πινήγεζεο θαη ηεο εμεξεχλεζεο ησλ 
δεδνκέλσλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ζε 
θχβνπο πνπ βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο θαη επηιέγνληαη απφ 
δηαθνξεηηθά επίπεδα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο πεξηθεξεηαθφο δηεπζπληήο 
πσιήζεσλ κπνξεί λα θνηηάμεη γηα ηηο πσιήζεηο ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία 
γηα κηα πεξηνρή, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιεθηηθά λα θηάζεη ζε βάζνο θαη λα 
δεη ηηο αλαιπηηθέο πσιήζεηο αλά πειάηε, αλά πξντφλ, ή αλά 
εκεξνκελία. 

2. Πξν-ππνινγηζκφο ζπρλά δεηνχκελσλ δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπεη ζε 
πνιχ ζχληνκν ρξφλν ηελ απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ad hoc 
εξσηήκαηα. Απηφ είλαη πνιχ ρξήζηκν γηαηί πξνζθέξεη έλα είδνο 
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απηνκαηηζκνχ γηα εξγαζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ γίλνληαη 
ζπρλά ζε κία επηρείξεζε. Ο ρξφλνο είλαη ρξήκα ζα έιεγε θάπνηνλ. Σν 
γεγνλφο φκσο είλαη φηη θάζε επηρείξεζε έρεη πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο 
πφξνπο ζηελ δηάζεζε ηεο θαη δελ κπνξεί επνκέλσο λα ζπαηαιάεη 
πφξνπο ζε ζπρλά εκθαληδφκελα εξσηήκαηα αλαθνξψλ. 

 

 

ρεδηάγξακκα 1: Δηθνληθή αλαπαξάζηαζε ελφο OLAP θχβνπ [20] 

Σν Business Analytics ρξεζηκνπνηεί ηηο Microsoft SQL Server Analysis 
Services ηνπ SQL Server γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε ησλ θχβσλ. Οη  
OLAP θχβνη πεξηέρνπλ θπξίσο δχν νληφηεηεο: δηαζηάζεηο θαη κεηξήζεηο. Οη 
δηαζηάζεηο νξγαλψλνπλ ηεξαξρίεο απφ θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ 
παξφκνηα ζχλνια ησλ κεξψλ θαηά ηα νπνία ν ρξήζηεο ζέιεη λα ζηεξίμεη ηελ 
αλάιπζή ηνπ. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, νη δηαζηάζεηο είλαη ζπγθεθξηκέλεο 
(αγνξά, πξντφλ θαη ρξφλνο). Έλα κέηξν (κέηξεζε) είλαη έλα ζχλνιν αμηψλ πνπ 
αλαιχνληαη, δειαδή, ηα κέηξα είλαη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα πξψηνπ βαζκνχ 
πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο πνπ επεμεξγάδνληαη έλαλ 
θχβν. Σα κέηξα πνπ επηιέγνληαη, εμαξηψληαη απφ ηελ ηδηφηεηα ησλ ηειηθψλ 
ρξεζηψλ πνπ δεηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο. Άιια ηα κέηξα πνπ ζέιεη ν νηθνλνκηθφο 
δηεπζπληήο θαη άιια ηα κέηξα πνπ ζέιεη γηα παξάδεηγκα ν πξντζηάκελνο ηνπ 
ινγηζηεξίνπ. Τπάξρνπλ φκσο θαη θνηλά κέηξα. Μεξηθά θνηλά κέηξα είλαη νη 
πσιήζεηο, ην θφζηνο, νη δαπάλεο θαη ν αξηζκφο παξαγσγήο. Μηα ηππηθή 
εγθαηάζηαζε ηνπ Business Analytics κπνξεί λα πεξηέρεη πνιινχο θχβνπο 
δεδνκέλσλ, έλαλ γηα θάζε ζεκαηηθή πεξηνρή. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 
ππάξρεη έλαο θχβνο γηα ηηο πσιήζεηο, έλαο άιινο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θιπ. 
Αθφκα θαη ην αληηθείκελν ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηλνκεληθά είλαη έλαο θχβνο, 
έρεη ζεκαζία λα είλαη ρσξηζκέλν ζε επηκέξνπο θχβνπο, γηαηί νη ρξήζηεο 
κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο 
θχβνπο ρξεζηκνπνηψληαο πνιινχο εηθνληθνχο θχβνπο. 

 Έλαο εηθνληθφο θχβνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εγθιεηζκφ ελφο ππνζπλφινπ 
ησλ κέηξσλ, ησλ δηαζηάζεσλ, θαη ησλ επηπέδσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο θχβνπο. Έλαο εηθνληθφο θχβνο, ζαλ κηα άπνςε ζε κηα 
ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, είλαη έλα ινγηθφ θαηαζθεχαζκα θαη δελ πεξηέρεη 
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δεδνκέλα. Δίλαη έλαο εηθνληθφο θχβνο πνπ απνηειεί έλα ζχλδεζκν 
πνιιαπιψλ θχβσλ [20].  

Σα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζε OLAP θχβνπο κηαο ζρεζηαθήο βάζεο 
δεδνκέλσλ, ζπρλά αλαθέξνληαη σο ζρεζηαθή Mart BA βάζε δεδνκέλσλ. Απηή 
ε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ θηινμελείηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ Microsoft SQL 
Server θαη απνζεθεχεη ηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 
Microsoft Navision. Σα δεδνκέλα ζην ζρεζηαθφ Mart κνληέιν είλαη 
απνζεθεπκέλα ζε έλα κε-θαλνληθνπνηεκέλν πνιπδηάζηαην ζρήκα, ην νπνίν 
είλαη επίζεο γλσζηφ σο αζηέξη ή ζρήκα ληθάδαο ρηνληνχ [20]. 

 

3.8.2.2 Παθέηα Data Transformation Services γηα κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ 

 

Σν Business Analytics Data Mart γεκίδεη κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft 
Navision ρξεζηκνπνηψληαο ηα DTS (Data Transformation Services) παθέηα. 
Οη Τπεξεζίεο Μεηαηξνπήο Γεδνκέλσλ (Data Transformation Services) είλαη 
κέξνο ηνπ Microsoft SQL Server 2000 θαη κεηαγελέζηεξσλ εθδφζεσλ, ην 
νπνίν είλαη έλα ζχλνιν απφ γξαθηθά εξγαιεία θαη πξνγξακκαηηδφκελα 
αληηθείκελα πνπ επηηξέπνπλ ηελ εμφξπμε, κεηαηξνπή θαη ελνπνίεζε ζηνηρείσλ 
απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξννξηζκνχο. Σν Business 
Analytics δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απφ παθέηα DTS γηα λα ηα θνξηψζνπκε ζην 
ζρεζηαθφ Mart ζρέδην δεδνκέλσλ, αιιά θαη ζηνπο Κχβνπο OLAP. Δπίζεο 
παξέρνληαη ρξνλνδηαγξάκκαηα εθηέιεζεο ηνπ ΒΑ απφ ηα παθέηα DTS κε ηε 
βνήζεηα ηνπ Microsoft SQL Server 2000 Agent θαη κεηαγελέζηεξσλ εθδφζεσλ 
[20]. 

 

3.8.2.3 Business Analytics Configurator 

Δλψ ην Business Analytics δηαζέηεη έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν θχβσλ, γηα 
ηελ πεξίπησζε αλάπηπμεο αλαθνξψλ εληφο ηνπ ERP, είλαη ηθαλφ λα 
δηακνξθψζεη επηπιένλ θχβνπο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη δεδνκέλα 
απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ Microsoft Navision ή λα πξνζζέζεη πεδία δεδνκέλσλ 
πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ θχβσλ απφ ηελ βάζε 
δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision. Σν βαζηθφ θνκκάηη ηνπ Business Analytics 
εγθαζίζηαηαη καδί κε ην Microsoft Navision αιιά ρξεηάδεηαη παξακεηξνπνίεζε 
γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί. Σν Business Analytics επηηξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 
θαηλνχξγηνη θχβνη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Business Analytics Configurator. Σνλ 
Business Analytics Configurator απνηεινχλ δχν ζπληζηψζεο [17] [20]: 
 
• Configuration Form  

• Configuration Engine  

Σν Configuration  Form κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν κέζα απφ ην 

Microsoft Navision. Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ζρεδηαζκνχ πνπ είλαη θαηά 

θχξην ιφγν πξννξηζκέλν λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Δπηηξέπεη 

ζηνπο ρξήζηεο λα θαζνξίζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο θχβν, επηιέγνληαο ηνπο πίλαθεο 
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θαη ηα πεδία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision. Η  δηακφξθσζε 

δεκηνπξγείηαη μεθηλψληαο κε έλα κνλαδηθφ φλνκα δηακφξθσζεο. Κάζε 

δηακφξθσζε κπνξεί λα πεξηέρεη ηνπο νξηζκνχο ησλ πνιιαπιψλ θχβσλ. Γηα 

λα νξίζνπκε έλαλ θχβν, πξέπεη λα νξίζνπκε έλα φλνκα θχβνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα πάξνπκε ηνπο πίλαθεο θαη ηα πεδία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

κέηξα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θχβνπ. Γηα θάζε πίλαθα, ν BA Configuration 

δείρλεη ηα δπλαηά πεδία πνπ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ σο κέηξα θαη δηαζηάζεηο. 

Σν Configuration Form  επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εηζάγνπλ θαη λα εμάγνπλ 

κηα δηακφξθσζε απφ θαη πξνο έλα πξνθαζνξηζκέλν αξρείν XML. Ο BA 

Configurator δηαζέηεη θαη έλα παξάδεηγκα, ππφδεηγκα θχβνπ. Οη clients 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην παξάδεηγκα γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ 

πψο  ιεηηνπξγεί ν BA Configurator. Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

δηακνξθψζεηο ηφηε νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κηα δηακφξθσζε σο 

ελεξγή. Η κεραλή δηακφξθσζεο (Configuration Engine) δηαβάδεη κηα 

δηακφξθσζε θαη δεκηνπξγεί ην ζρήκα mart γηα ηα δεδνκέλα θαη ηα παθέηα 

DTS γηα ηε θφξησζε δεδνκέλσλ [20]. 

3.8.3 Business Analytics Advanced 
 

3.8.3.1 Business Analytics Server 

Ο Business Analytics Server είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Advanced παθέηνπ 

ηνπ Business Analytics. Πξφθεηηαη γηα κηα ππεξεζία ησλ Windows πνπ 

παξέρεη ππεξεζίεο δηεπαθήο ρξήζηε γηα ην Business Analytics Client. Δίλαη 

κία multithread ππεξεζία, πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίδεη πνιινχο clients 

ηαπηνρξφλσο. Ο Business Analytics Server έρεη αλαπηπρζεί γηα λα ππάξρεη 

κία πςειήο απφδνζεο εκπεηξία ρξήζεο. Παίξλεη αηηήκαηα αλάιπζεο απφ ηνλ 

client θαη ηα κεηαηξέπεη ζε ρακεινχ επηπέδνπ εξσηήκαηα βάζεο δεδνκέλσλ 

πνπ απνζηέιινληαη ζην Business Analytics. Υξεζηκνπνηεί κηα θαηνρπξσκέλε 

κε δίπισκα επξεζηηερλίαο ηερληθή βειηηζηνπνίεζεο εξσηεκάησλ, ην νπνίν 

εμαζθαιίδεη φηη κφλν ηα ιηγφηεξν ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξά εξσηήκαηα 

απνζηέιινληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, απνζεθεχεη πξνζσξηλά ηα 

πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα αλάιπζεο. Δάλ ε αίηεζε επαλαιακβάλεηαη απφ 

ηνλ client, επηζηξέθεη ηελ απνζεθεπκέλε απάληεζε απνθεχγνληαο έηζη 

πεξηηηέο δηαδηθαζίεο. Ο Business Analytics Server ιεηηνπξγεί επίζεο σο 

επίπεδν αζθαιείαο γηα ην Advanced granule. Σα πξνλφκηα θαζνξίδνληαη απφ 

ηνλ ρξήζηε θαη επηθπξψλνληαη απφ ηνλ SQL Server [20]. 

3.8.3.2 Business Analytics Client 

 
Ο Business Analytics Client είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Advanced granule 
θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία πξνεγκέλσλ αλαθνξψλ. 
Παξέρεη δηάθνξα εξγαιεία γηα ηελ πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ, φπσο 
γξαθήκαηα θαη πίλαθεο. Μηα ζπιινγή απφ αληηθείκελα κπνξνχλ λα 
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απνζεθεπηνχλ ζε κηα πξνβνιή γηα κεηαγελέζηεξε αλάθηεζε θαη επεμεξγαζία. 
Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιιαπιέο πξνβνιέο γηα λα 
δηεπθνιπλζεί ε δηαθνξεηηθή ρξήζε. Αθφκα θη αλ ν θαζέλαο ρξεηάδεηαη λα 
επεμεξγαζηεί δηαθνξεηηθά ηα ίδηα δεδνκέλα ζην Business Analytics Server, 
επηηξέπνληαο έηζη ζηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ client σο αλεμάξηεηε 
κεραλή. Ο Business Analytics Client παξέρεη ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηνλ 
ρξήζηε: 
 
• Data Analysis (αλάιπζε δεδνκέλσλ) 

• Data Mining  (εμφξπμε δεδνκέλσλ) 

• Report Creation, Viewing, θαη Scheduling (δεκηνπξγία αλαθνξψλ, πξνβνιή 
θαη πξνγξακκαηηζκφο) 

 Ο Business Analytics Client ρξεηάδεηαη ηνλ Business Analytics Server γηα 
πξφζβαζε ζηνπο θχβνπο δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ Business Analytics [20]. 
 

3.8.3.3 Business Analytics Web Server 

 
Ο Business Analytics Web Server είλαη κία επέθηαζε ηνπ Business Analytics 
Server πνπ πξνζθέξεη έλαλ client θαη έλα κεδεληθφ απνηχπσκα πξφζβαζεο 
ζην Business Analytics. Ο Business Analytics Server Web βαζίδεηαη ζε 
ηερλνινγία .ΝΔΣ θαη ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηνπ Internet Information Server. Οη 
ηειηθνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο πξνβνιέο θαη εθζέζεηο 
πξφζβαζεο πνπ νξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Business Analytics client 
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Internet Explorer 5.5 ή λεφηεξε έθδνζε ρσξίο ηελ 
αλαγθαία εγθαηάζηαζε πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ππνινγηζηή-client [20]. 
 

3.8.3.4 Business Analytics Enterprise Manager 

 
O Business Analytics Enterprise Manager απνηειεί ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 
γηα ηνλ Business Analytics Server. ηνλ Enterprise Manager, νη δηαρεηξηζηέο 
κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηήζνπλ ηα παξαθάησ: 
 

 Σα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ θαη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε 
δεδνκέλα - είηε δηθαηψκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Αλάιπζεο 
(Analysis Services) αιιά απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ  Kerberos ζε απηήλ 
ηελ πεξίπησζε κέζα απφ ηνλ Business Analysis Server. 

 Πξνγξακκαηηζκφο Έθζεζε (Report Scheduling)  

 Δηζαγσγή ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ γηα ρξήζε απφ ηνλ Business 
Analytics Client. 

 Μεηάθξαζε ησλ δηαζηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ [20]. 
 

3.8.4 Υξήζε ηνπ Business Analytics 

 
Σν πξψην βήκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο Business 
Analytics είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηηο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο 
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ρξήζηεο. Πνιχ ζπρλά, νη απαηηήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ γλσζηέο απφ ηελ 
εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ νη ρξήζηεο ζα 
ρξεηαζηεί λα απαληήζνπλ ή ίζσο λα ζέζνπλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ νη ρξήζηεο 
επηζπκνχλ λα αλαιχζνπλ ηηο πσιήζεηο, νη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα 
πεξηιακβάλνπλ: 

 Πνηα είλαη ε ηάζε ησλ πσιήζεσλ αλά πεξηνρή ζε ζρέζε κε ην ρξφλν; 

 Πνηα είλαη ηα πέληε πην θεξδνθφξα πξντφληα ζε θάζε θαηεγνξία 
πξντφληνο; 

 Πψο πάλε νη πσιήζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα 
ηειεπηαία δχν ρξφληα αλά ηξίκελν; 

Οπφηε ε αλαγλψξηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ εξκελεχνληαη 
θαιχηεξα απφ ηελ ρξήζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δνκέο φπσο 
νη θχβνη OLAP. ην επφκελν βήκα ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ νη 
δηαζηάζεηο, νη κεηξήζεηο θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζέινπκε λα αλαιπζνχλ. Θα 
πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη νη ζπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 
παξαπάλσ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί πνηνη πίλαθεο θαη πνηα πεδία 
ηνπ Microsoft Navision ρξεηάδνληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί ε πξσηαξρηθή πεγή 
δεδνκέλσλ. Απηά ηα δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηαζηάζεηο θαη 
κεηξήζεηο. Σν θαηάιιειν XML αξρείν πξέπεη λα ππάξρεη θαη λα δηαζέηεη φιεο 
ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο. Οη δηαζηάζεηο θαη νη κεηξήζεηο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα γεκίζνπλ νη θχβνη OLAP.  
 
Σέινο ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί ν BA Configurator. Παξαθάησ ζα δνχκε έλα 
αλάινγν παξάδεηγκα. Όκσο ζα πξέπεη λα θάλνπκε αξθεηέο ξπζκίζεηο πξηλ 
κπνξέζνπκε λα πεηξακαηηζηνχκε κε θάπνην παξάδεηγκα. ην παξάξηεκα Ι 
θαίλνληαη απηέο νη ξπζκίζεηο. 
 

3.8.5 Παξάδεηγκα ρξήζεο Business Analytics Configurator 
 

Δθφζνλ νινθιεξψζακε κε επηηπρία ηηο ξπζκίζεηο, ζα ζπλερίζνπκε κε ηελ 

ξχζκηζε ηνπ BA Configurator. Δπηιέγνπκε λα αλνίμνπκε ην Microsoft Navision 

καδί κε ηνλ SQL Server ελψ θξνληίδνπκε ζηνλ SQL Server Configurator λα 

είλαη ελεξγνπνηεκέλα ν SQL Server(MSSQLSERVER), ν SQL Server 

Indicator θαη νη SQL Analysis Services. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ login 

επηιέγνπκε ηνλ MSSQLSERVER θαη ηελ βάζε πνπ έρνπκε πξνεγθαηαζηήζεη. 
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Δηθφλα 58: Δπηινγή server θαη βάζεηο δεδνκέλσλ 

Όηαλ ελεξγνπνηεζεί ε βάζε δεδνκέλσλ επηιέγνπκε ηελ εηαηξία πνπ είλαη ε 

Cronus International Ltd. 

 

Δηθφλα 59: Δπηινγή εηαηξίαο 
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ην module Administration επηιέγνπκε ην Application SetupGeneral 

Business Analytics Setup. ηελ νζφλε BA Db Overview πξέπεη λα 

ξπζκίζνπκε ηελ επηινγή DEFAULT. Δίλαη απαξαίηεην γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ζπλδέζνπκε ηελ βάζε δεδνκέλσλ κε ην Business Analytics. 

 

Δηθφλα 60: Business Analytics εγθαηάζηαζε 

ηελ νζφλε BA Databases ειέγρνπκε εάλ είλαη ελεξγή θαη επηιέγνπκε ην 

ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη απνζεθεπκέλνο ν BA Configurator. Μπνξεί λα 

είλαη απνζεθεπκέλνο ζε νπνηνλδήπνηε θάθειν κέζα ζην ζχζηεκα γηαηί είλαη 

έλα αλεμάξηεηα εθηειέζηκν αξρείν exe. Όηαλ ξπζκίζνπκε ην ”κνλνπάηη 

απνζήθεπζεο’’ ηφηε ηξέρνπκε ην XML script γηα λα ελεκεξσζεί θαη ζηελ 

ζπλέρεηα μεθηλάκε ηελ ξχζκηζε ηνπ configurator. 

 

Δηθφλα 61: Δθθίλεζε ξπζκίζεσλ BA Configurator 

Αξρηθά ζηελ νζφλε ηνπ BA Configurator ειέγρνπκε εάλ φια ηα ζηνηρεία ηεο 

ξχζκηζεο είλαη ελεξγά. Τπελζπκίδνπκε φηη πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλα ν 

SQL SERVER θαη ν SQL Analysis Server. Δάλ θάπνην απφ απηά δελ 
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ιεηηνπξγεί, δελ ζα πάξνπκε κήλπκα επηηπρίαο (success) θαη ζα αλαγθαζηνχκε 

λα ηεξκαηίζνπκε ηηο ξπζκίζεηο. 

 

Δηθφλα 62: Έιεγρνο ελεξγψλ ππεξεζηψλ SQL Server γηα ηνλ BA Configurator 

Μφιηο ηειεηψζεη κε επηηπρία ν έιεγρνο ησλ ππεξεζηψλ επηιέγνπκε ην Next θαη 

αξρίδεη ε εγθαηάζηαζε. Η εγθαηάζηαζε είλαη ρξνλνβφξα θαη εγθαζηζηά φια ηα 

ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη ην Business Analytics γηα λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία. 

Απαξαίηεην θαη εδψ λα ιάβνπκε κελχκαηα επηηπρίαο (success) γηα λα 

νινθιεξψζνπκε κε επηηπρία ηελ εγθαηάζηαζε. Όηαλ εκθαληζηεί κε κεγάια 

γξάκκαηα ην κήλπκα Success, ηφηε επηιέγνπκε ην close θαη νινθιεξψλνπκε 

ηελ εγθαηάζηαζε. 
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Δηθφλα 63: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο BA Configurator 
 

3.8.6 Παξάδεηγκα Business Analytics Basic 

 
Δθφζνλ έρνπλ γίλεη νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο, κπνξνχκε λα 
θάλνπκε έλα παξάδεηγκα αξρηθά γηα ην βαζηθφ granule. Αλνίγνπκε θαη πάιη ην 
Microsoft Navision ζην Administration Administration Setup θαη επηιέγνπκε 
ην Functions New γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν θχβν OLAP. Όπσο 
έρνπκε πεη θαη πξνεγνπκέλσο κε ηνπο OLAP θχβνπο έρνπκε πνιχπιεπξε 
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

 
Δηθφλα 64: Γεκηνπξγία λένπ θχβνπ OLAP ζην Microsoft Navision 
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Αξρηθά ζα πξέπεη λα δηαιέμνπκε ηελ νλνκαζία αιιά θαη πνηνλ πίλαθα ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θχβνπ. Δπηιέγνπκε ηελ 

νλνκαζία G/L Account θαη ηνλ νκψλπκν πίλαθα κε αξηζκφ 15. 

 

Δηθφλα 65: Ολνκαζία ηνπ OLAP θχβνπ θαη επηινγή ηνπ πίλαθα – βάζε 

Παηψληαο ην Cube δηαιέγνπκε ην Dimension θαη ζηελ θαξηέια πνπ αλνίγεη 

θάλνπκε ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

Table = 15 

table name = G/L Account 

field = 9 

field Name = Income/Balance 

BA Db Dimension = 60000 

BA Db Dimension Name = Income_Balance 

Dimension = AREA 

Dimension Name = Area 

Dimension = 355 

Dimension Entry Table Name = Ledger Entry Dimension 

Name = Area 
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Δηθφλα 66: Δπηινγή δηαζηάζεσλ θχβνπ OLAP 1 

Δπίζεο απφ ην Functions Select Fields δηαιέγνπκε επηπιένλ πεδία πνπ ζα 

ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ επηπιένλ δηαζηάζεηο. 

 

 

Δηθφλα 67: Δπηινγή δηαζηάζεσλ θχβνπ OLAP 2 

Ωο γλσζηφλ φκσο εθηφο απφ δηαζηάζεηο ν θχβνο OLAP πξέπεη λα δηαζέηεη θαη 

θάπνηεο κεηξήζεηο. Δπνκέλσο ζηελ επηινγή Cube δηαιέγνπκε ηελ επηινγή 

Select Measures θαη δηαιέγνπκε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαη πεδία γηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε σο κεηξήζεηο. 
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Δηθφλα 68: Δπηινγή κεηξήζεσλ ηνπ θχβνπ OLAP 

Σέινο φηαλ νινθιεξψζνπκε φιεο ηηο παξαπάλσ επηινγέο, ζα 

παξαηεξήζνπκε φηη ζηελ αξρηθή ιίζηα κε ηα Cubes πξνζηίζεηαη θαη έλαο λένο 

θχβνο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 69: Ο λένο OLAP θχβνο (G/L Account) 

3.8.7 Παξάδεηγκα Business Analytics Advanced 
 

ε απηφ ην granule φπσο έρνπκε πεη, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

πξνρσξεκέλεο αλαθνξέο. Οπζηαζηηθά κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο 

θχβνπο OLAP ηνπ βαζηθνχ granule πνπ δεκηνπξγήζακε πξηλ αιιά ζε απηήλ 

ηελ έθδνζε δηαζέηνπκε κφλν έλα demo ηνπ Business Analytics Advanced 

νπφηε ζα παξνπζηάζνπκε θάπνην παξάδεηγκα πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηνπο 
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πίλαθεο πσιήζεσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision ζηνπο 

νπνίνπο καο επηηξέπεη πξφζβαζε ην Business Analytics Advanced. Αξρηθά ζα 

επηιέμνπκε ζε πνηνλ server ζέινπκε λα ζπλδεζνχκε, ζηελ πεξίπησζή καο 

είλαη ν MSSQLSERVER θαη ζα παηήζνπκε ην εηθνλίδην κε ην ρξπζφ θιεηδί γηα 

λα ζπλδεζνχκε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision. ε θάζε 

πεξίπησζε επηιέγνπκε ηελ ζχλδεζε κε βάζε ηελ απζεληηθνπνίεζε ησλ 

Windows δηφηη έηζη ην έρνπκε ξπζκίζεη ζην Windows SQL Server. 

 

Δηθφλα 70: Δπηινγή server θαη ζχλδεζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ 

Παξαθάησ θαίλεηαη ε θεληξηθή νζφλε ηνπ Business Analytics Advanced. 

Παξαηεξνχκε φηη δηαζέηεη έλα απιφ νξηδφληην κελνχ παξφκνην κε θάζε άιιεο 

εθαξκνγήο ησλ Windows. ηελ αξηζηεξή θάζεηε πεξηνρή ππάξρεη αξρηθά κία 

πεξηνρή κε θάπνηεο θνηλφρξεζηεο πξνεγθαηεζηεκέλεο εθζέζεηο θαη θαζφινπ 

πξνζσπηθέο εθζέζεηο. Όηαλ νινθιεξψζνπκε ην παξάδεηγκα ζα πξνζζέζνπκε 

ηελ έθζεζε ζηηο πξνζσπηθέο. Ακέζσο παξαθάησ ζηελ ίδηα πάληα κεξηά ηεο 

νζφλεο παξαηεξνχκε ηελ πεξηνρή φπνπ καο δείρλεη πνηεο αλαθνξέο έρνπκε 

πξνζθάησο επεμεξγαζηεί ελψ ιίγν πην θάησ έρεη θάπνηεο επηινγέο πνπ 

πξνζθέξνπλ επεμεξγαζηηθέο δπλαηφηεηεο κε νξηζκφ θξηηεξίσλ γηα αλαθνξέο, 

νξηζκφ πεγήο δεδνκέλσλ, δεκηνπξγία ρξνλνπξνγξάκκαηνο θ.η.ι. ηελ δεμηά 

ζηήιε έρνπκε ηξεηο επηινγέο. Η πξψηε αλαιχεη ηα δεδνκέλα κίαο αλαθνξάο, ε 

δεχηεξε επηζεκαίλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ελψ ε ηξίηε επηζεκαίλεη ηηο πηζαλέο επθαηξίεο γηα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθχπηνπλ πάιη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. ηελ 

θεληξηθή πεξηνρή βιέπνπκε λα ρσξίδεηαη ζηα δχν. Η πάλσ πεξηνρή είλαη ν 

ρψξνο φπνπ θάλνπκε ηελ δεκηνπξγία ηεο αλαθνξάο θαη ν θάησ ρψξνο είλαη ε 

πξνεπηζθφπεζε ησλ επηινγψλ πνπ θάλνπκε. 
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Δηθφλα 71: Κεληξηθή νζφλε ηνπ Business Analytics Advanced 

Θα επηιέμνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία αλαθνξά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

επηινγή “create a report” πνπ είλαη ε ηξίηε επηινγή ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο 

νζφλεο. Η πξψηε επηινγή καο ζα είλαη ε επηινγή ησλ πεδίσλ πνπ ζα 

εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθνξά. Δπεηδή ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε ηηο πσιήζεηο 

θαη ην θέξδνο ηεο Cronus International, ζα επηιέμνπκε ηα πεδία “Sales Invoice 

Amount”, “Sales Invoice Cost”, “Sales Invoice Quantity” θαη “Profit”. 

Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ζηνλ ρψξν ηεο 

πξνεπηζθφπεζεο βιέπνπκε λα εκθαλίδνληαη γεληθεπκέλεο αλαπαξαζηάζεηο 

ηεο αλαθνξάο. Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη πνιχ βνεζεηηθή ζηελ φιε πξνζπάζεηα. 

Κάζε θνξά πνπ ζέινπκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε επηινγή, 

επηιέγνπκε πξψηα ην “Next” γηα λα θαηνρπξσζεί ε επηινγή θαη χζηεξα απφ 

ηελ ιίζηα ησλ ππφινηπσλ επηινγψλ δηαιέγνπκε ηελ επφκελε επηινγή. Δάλ 

ζέινπκε λα αθπξψζνπκε κία επηινγή ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε ηελ επηινγή 

“Back”. 
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Δηθφλα 72: Δπηινγή πεδίσλ ζην Business Analytics Advanced 

ηελ ζπλέρεηα νξίδνπκε ηνλ ηίηιν πνπ ζα έρεη ε αλαθνξά καο. Δπηιέγνπκε λα 

ηελ νλνκάζνπκε “Cronus International Sales Profit”. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

επηινγψλ πνπ θάλνπκε ζα παξαηεξνχκε εθηφο απφ ηελ πξνεπηζθφπεζε ζην 

θάησ κέξνο ηεο νζφλεο, ην θείκελν ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο πνπ καο 

ελεκεξψλεη γηα φιεο ηηο επηινγέο πνπ θάλνπκε. Αθφκα έλα ζηνηρείν βνεζείαο 

ζην φιν εγρείξεκά καο. 
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Δηθφλα 73: Δπηινγή ηίηινπ γηα ηελ αλαθνξά θαη απεηθφληζή ηνπ ζηελ 

πξνεπηζθφπεζε 

ε απηφ ην ζεκείν ζα νξίζνπκε ζχκθσλα κε πνην θξηηήξην ζα νξίζνπκε ηελ 

δηάζηαζε ηεο αλάιπζήο καο. Δπηιέγνπκε ην θξηηήξηφ καο λα είλαη ρξνληθφ 

(ηεηξάκελν). Δπνκέλσο ζην ηέινο ζα ειέγρνπκε ηελ αχμεζε ή κείσζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηνπ θέξδνπο αλά ηεηξάκελν ρξήζεο. 
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Δηθφλα 74: Δπηινγή θξηηεξίνπ ηεο δηάζηαζεο (ρξφλνο) ηεο αλάιπζεο ηνπ BA 

ηελ ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ επηινγή ησλ ππφινηπσλ δηαζηάζεσλ 

πνπ ζα είλαη ην φλνκα ηεο ρψξαο ησλ πειαηψλ αιιά θαη ην φλνκα ησλ 

πειαηψλ. Δδψ ζηελ νπζία νξίδνπκε φηη κέζα ζηελ αλαθνξά εθηφο απφ ην 

ηεηξάκελν, ε αλαθνξά ζα νξγαλψλεηαη πξψηα αλά ρψξα θαη γηα θάζε ρψξα 

ζα παξνπζηάδνληαη αλά πειάηε νη πσιήζεηο. Παξαηεξνχκε θαη πάιη πσο νη 

δχν βνεζεηηθέο πεξηνρέο γεκίδνπλ ζηγά ζηγά κε επηπιένλ επηινγέο. 
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Δηθφλα 75: Δπηινγή δηαζηάζεσλ (ρψξα, πειάηεο) γηα ηελ αλάιπζε ηνπ BA 

Η νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ (κεηξήζεσλ) εληφο ησλ δηαζηάζεσλ (ρξφλνο, 

ρψξα, πειάηεο) ζα γίλεη επηιέγνληαο λα νξγαλσζνχλ κε βάζε ην φλνκα ηεο 

εθάζηνηε ρψξαο. Η επηινγή απηή είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή κε βάζε ηελ 

πξνεγνχκελε νξγάλσζε ησλ δηαζηάζεσλ. 
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Δηθφλα 76: Κξηηήξην νξγάλσζεο ησλ κεηξήζεσλ εληφο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

αλάιπζεο ηνπ BA 

Γηα ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ – κεηξήζεσλ ζα ρξεηαζηεί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα γξαθήκαηα. Δπηιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα 

γξάθεκα ηχπνπ “2d area” παξφκνην ζε εκθάληζε κε απηά ηνπ Excel. ε απηφ 

ζα αληηπαξαβάινπκε ηεο κεηξήζεηο γηα ην κέγεζνο ησλ πσιήζεσλ κε ηεο 

κεηξήζεηο γηα ην θφζηνο. Δπίζεο επηιέγνπκε λα εκθαλίδνληαη ηα κεξηθά 

αζξνίζκαηα αλά ρψξα, ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα, ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο αιιά 

θαη θάπνηεο επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ δεδνκέλσλ – 

κεηξήζεσλ. 
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Δηθφλα 77: Δπηινγή γξαθήκαηνο γηα ηελ αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπ ΒΑ 

Με ηελ επηινγή ησλ γξαθεκάησλ νινθιεξψλνληαη νη επηινγέο καο. Παξαθάησ 

παξαηεξνχκε ηελ πξψηε ζειίδα ηεο αλαθνξάο καο. Γηαζέηεη φιεο ηηο επηινγέο 

πνπ θάλακε. ην πάλσ δεμηά κέξνο ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο, ζηελ αξηζηεξή 

πιεπξά ν ηίηινο ηεο αλαθνξάο ελψ αθνινπζνχλ πξψηα ην ζπγθεληξσηηθφ 

γξάθεκα, ε ρψξα, νη πειάηεο ζε θάζε ρψξα θαη νη κεηξήζεηο ησλ πσιήζεσλ 

θαη ηνπ θέξδνπο. Γηα θάζε πειάηε ην κεξηθφ άζξνηζκα ησλ κεηξήζεσλ θαη κία 

επεμήγεζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ – κεηξήζεσλ. 
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Δηθφλα 78: Οινθιεξσκέλε αλαθνξά ζην Business Analytics Advanced 

Απηήλ ηελ αλαθνξά ζα ηελ απνζεθεχζνπκε γηα κειινληηθή ρξήζε σο έλα 

κνηίβν αλαθνξάο γηα ζηνηρεία πσιήζεσλ θαη θέξδνπο. Θα ηελ 

απνζεθεχζνπκε ζηηο πξνζσπηθέο καο αλαθνξέο κε ην φλνκα “CRONUS 

ΠΑΜΑΚ”. 
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Δηθφλα 79: Δπηινγή απνζήθεπζεο ηεο αλαθνξάο ζην Business Analytics 

Μφιηο ηελ απνζεθεχζνπκε παξαηεξνχκε φηη πξνζηίζεηαη κία επηινγή θάησ 

απφ ηελ “Personal” νκαδνπνίεζε. 

 

Δηθφλα 80: πξνζζήθε ηεο αλαθνξάο ζηελ νκάδα ησλ πξνζσπηθψλ 

αλαθνξψλ 

Κάζε θνξά πνπ ζα ζέινπκε λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αλαθνξά θαη λα 

ηελ γεκίζνπκε κε ηα λέα δεδνκέλα ζα επηιέγνπκε ηνλ εηθνληθφ θνπκπί κε 

νλνκαζία “Refresh data” ζηελ νξηδφληηα κπάξα ηνπ κελνχ. 
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Δηθφλα 81: Δπηινγή αλαηξνθνδφηεζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαθνξά 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη πνιχ απιή θαη παξέρεη θαη αξθεηή βνήζεηα γηα 

ηελ πινπνίεζή ηεο. Μπνξνχκε φκσο λα δεκηνπξγήζνπκε κία θφξκα 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ drag & drop φπνπ επηιέγνπκε φια 

ηηο παξαπάλσ επηινγέο ρσξίο θφπν. Παξαθάησ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 

πξνεγνχκελε αλαθνξά γηα λα θάλνπκε πξνζζήθε ελφο αθφκα γξαθήκαηνο 

ηχπνπ “pie chart” πνπ πξηλ ζθφπηκα δελ επηιέμακε. Απηφ ην γξάθεκα ζα 

απεηθνλίδεη ηνπο πειάηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο αγνξέο θαη ζα 

ηνπνζεηεζεί ζην θελφ πνπ ππάξρεη θάησ απφ ηελ επηγξαθή ηεο θάζε ρψξαο. 

Γηα λα αλνίμεη ην παξαθάησ γξαθηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ηελ 

επηινγή “define” απφ ην νξηδφληην κελνχ. 

 

Δηθφλα 82: Πξνζζήθε επηπιένλ επηινγψλ ζηελ αλαθνξά κέζσ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο drag & drop 

Μφιηο νινθιεξψζνπκε ηελ πξνζζήθε καο ηφηε επηιέγνπκε ην “Fetch data” θαη 

επηζηξέθνπκε ζηελ θαηλνχξγηα αλαθνξά καο. 

 

Δηθφλα 83: Δθηέιεζε ελεκέξσζεο γηα ηελ αλαθνξά 
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Παξαθάησ βιέπνπκε ηελ θαηλνχξγηα αλαθνξά κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 

γξαθήκαηνο. 

 

Δηθφλα 84: Σειηθή κνξθή ηεο αλαθνξάο ζην Business Analytics Advanced 

3.9 Ση είλαη ην Jet 

Σν Jet είλαη κία επέθηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ Microsoft Excel πνπ επηηξέπεη ζην 
Excel λα αιιειεπηδξά κε βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο απηή ηνπ Microsoft 
Navision θαη λα δεκηνπξγεί αλαθνξέο, εθζέζεηο θαη κηθξά δείγκαηα δεδνκέλσλ 
ή πηλάθσλ πξνο επεμεξγαζία θαη αλάιπζε. Σν Jet βνεζά ην Excel λα δηαβάδεη 
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θαηεπζείαλ απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ αληί λα θάλνπκε αληηγξαθή θαη 
επηθφιιεζε δεδνκέλσλ πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ έρεη απνηέιεζκα. 
Μπνξνχκε λα αλαλεψλνπκε ηα δεδνκέλα ηεο αλαθνξάο θαηεπζείαλ κέζα ζην 
Excel ρσξίο λα απαηηείηαη ε εμαγσγή θάζε θνξά δεδνκέλσλ ζην Excel, 
δνπιεχνληαο κέζα απφ ην Microsoft Navision θαη ρσξίο δπλαηφηεηα   
απνζήθεπζεο [21] (http://help.jetreports.com/12.5/Express.el/). 
 

 

3.9.1 Jet Reports Essentials  
 

Σν Jet Reports Essentials είλαη ε θπξίσο έθδνζε ινγηζκηθνχ αλαθνξψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο Jet Reports. Παξέρεη πιεζψξα δπλαηνηήησλ θαη είλαη 

ζρεδηαζκέλν κε βαζηθφ γλψκνλα ηεο αλάγθεο ηνπ Microsoft Navision. Μπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιια ινγηζκηθά κε θάπνηεο φκσο κεησκέλεο 

δπλαηφηεηεο. Παξαθάησ θαίλνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Jet Reports Express. 

Βάζε Γεδνκέλσλ Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP1 ή λεφηεξε 
Microsoft Office Microsoft Office 2003 ή λεφηεξε 
Λεηηνπξγηθό 
ύζηεκα 

Microsoft Windows XP SP3 

 
Microsoft Windows Server 2000 ή λεφηεξν 

 
Microsoft Windows Vista 

 
Microsoft Windows Server 2008 

 
Microsoft Windows 7 
Microsoft Windows 8 

Πξνεγθαηεζηεκέλν Microsoft .NET Framework 2.0 ή λεφηεξε [21] 
  
 

3.9.2 Δγθαηάζηαζε Jet Reports Essentials 
 

Αο θάλνπκε ινηπφλ έλα παξάδεηγκα πνπ λα καο δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε απηφ ην εξγαιείν αλαθνξάο. Αξρηθά ζα 

αζρνιεζνχκε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγαιείνπ πνπ φπσο είπακε ιεηηνπξγεί 

νπζηαζηηθά σο κία add-in ιεηηνπξγία ηνπ Microsoft Excel. Πξψηα ζα 

δηαιέμνπκε ηελ γιψζζα εγθαηάζηαζεο πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ηα 

Διιεληθά. Πξνζνρή εδψ, ηα Διιεληθά ηζρχνπλ κφλν γηα ηηο νδεγίεο 

εγθαηάζηαζεο θαη φρη γηα ην ινγηζκηθφ θαζαπηφ. Αξγφηεξα κέζα απφ ηηο 

ξπζκίζεηο ζα επηιέμνπκε ηελ γιψζζα [21]. 

http://help.jetreports.com/12.5/Express.el/
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Δηθφλα 85: Δπηινγή γιψζζαο εγθαηάζηαζεο 

Σν Jet Reports Essentials απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ADOMD.NET γηα ην 

SQL 2005 θαη ην .NET Frameworks 4.0 πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Jet Essentials καδί κε ην Microsoft Navision. 

 

Δηθφλα 86: Πξνεγθαηάζηαζε ζηνηρείσλ απαηηνχκελνπ ινγηζκηθνχ 

ηελ ζπλέρεηα πξνρσξψληαο ζηελ εγθαηάζηαζε ζα νξίζνπκε ηνλ ρξήζηε θαη 

ην φλνκα ηεο εηαηξίαο. Απηά ηα ζηνηρεία φπσο έρνπκε μαλαπεί είλαη ρξήζηκα 

γηα ηελ κεηέπεηηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ρξήζηε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην 

ινγηζκηθφ. 
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Δηθφλα 87: Οξηζκφο ρξήζηε θαη εηαηξίαο 

ηελ εγθαηάζηαζε ζα επηιέμνπκε ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κέγηζην δπλαηφ απφ ην πξφγξακκα. 

 

Δηθφλα 88: Πιήξεο εγθαηάζηαζε 
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Σν ινγηζκηθφ μεθηλά επνκέλσο ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη φηαλ νινθιεξσζεί 

επηιέγνπκε λα ελεξγνπνηεζεί γηα ηνλ επηιεγκέλν ρξήζηε. 

 

 

Δηθφλα 89: Δπηινγή ελεξγνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηνλ ηξέρνλ ρξήζηε 

 

Δηθφλα 90: Οινθιήξσζε ελεξγνπνίεζεο 

Με απηήλ ηελ δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ε εγθαηάζηαζε ηνπ Jet Reports 

Essentials. ηελ ζπλέρεηα ζα δνχκε πσο ξπζκίδνπκε ην Jet Reports 



95 
 

Essentials γηα λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Microsoft Excel θαη ην Microsoft 

Navision.  

3.9.3 Ρύζκηζε ηνπ Jet Reports Essentials 
Αξρηθά αλνίγνπκε ην Microsoft Excel θαη παξαηεξνχκε φηη ζηελ θαξηέια Jet 

δελ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θακία ιεηηνπξγία εθηφο απφ 

ηηο επηινγέο γηα ξχζκηζε ηεο εθαξκνγήο θαη γηα ηελ ζχλδεζε κε θάπνηα βάζε 

δεδνκέλσλ. 

 

Δηθφλα 91: Δηθνλίδηα ξπζκίζεσλ ηνπ Jet Reports Essentials 

Αξρηθά επηιέγνπκε ην Application Settings γηα λα ξπζκίζνπκε ηελ άδεηα 

ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη κεξηθά αθφκα δεηήκαηα. ηελ θαξηέια 

Licensing  επηιέγνπκε ηελ ηνπνζεζία φπνπ είλαη απνζεθεπκέλν ην αξρείν 

αδείαο ηνπ ινγηζκηθνχ. ε απηφ ην ζεκείν λα πνχκε φηη ην Jet Reports 

Essentials απαηηεί άδεηα ρξήζεο ελψ ην Jet Reports Express δελ απαηηεί. Δάλ 

ην Jet Reports Essential ην ρεηξίδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ρξήζηεο ηφηε 

είλαη απαξαίηεην λα απνζεθεπηεί ην αξρείν αδείαο ζε έλα θνηλφρξεζην 

δηθηπαθφ θάθειν. Δάλ φκσο έλαο είλαη ν ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηφηε 

κπνξνχκε λα ην απνζεθεχζνπκε νπνπδήπνηε ζηνλ ηνπηθφ δίζθν. Δπηπιένλ 

κε ηηο επηινγέο Import θαη Export κπνξνχκε είηε λα θάλνπκε εηζαγσγή είηε λα 

θάλνπκε εμαγσγή ελφο αξρείνπ XML ην νπνίν έρεη απνζεθεπκέλεο φιεο ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ θάλακε ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ίδηεο 

ξπζκίζεηο θαη κε άιινπο ππνινγηζηέο. Δπίζεο ζηελ θαξηέια Language 

επηιέγνπκε ηελ Διιεληθή γιψζζα θαη θάλνπκε επαλεθθίλεζε ηνπ Microsoft 

Excel γηα λα αιιάμεη ε γιψζζα ηεο θαξηέιαο Jet. 
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Δηθφλα 92: Δπηινγή αξρείνπ αδείαο ηνπ Jet Reports Essentials 

Μφιηο αλνίμνπκε θαη πάιη ην Microsoft Excel παξαηεξνχκε πιένλ φηη φια είλαη 

ζηα Διιεληθά ζηε θαξηέια Jet. ηελ επηινγή Ρπζκίζεηο Ρπζκίζεηο 

πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ ζα θάλνπκε ηηο ξπζκίζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

Microsoft Navision. 

 

Δηθφλα 93: Ρπζκίζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ην Jet Reports Essentials 

Αλνίγνληαο ινηπφλ ηελ θαξηέια «Ρπζκίζεηο πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ» ζα 

θάλνπκε πξψηα θάπνηεο γεληθέο ξπζκίζεηο. Αξρηθά ζα εληνπίζνπκε ηνλ 

θάθειν φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην Microsoft Navision. ηελ ζπλέρεηα ζα 

νξίζνπκε ηελ γιψζζα. Οη επηινγέο πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ θαξηέια κε ηηο 
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γεληθέο ξπζκίζεηο είλαη νη επηινγέο ζρεηηθά κε ηελ ιεπηνκεξέζηεξε έξεπλα. 

Οπφηε εάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ θιαζζηθφ πειάηε (client) ηνπ Navision, 

θάζε θνξά πνπ ζα αλνίγνπκε ην dropdown list ζα καο εκθαλίδεηαη ε 

αληίζηνηρε θφξκα εληφο ηνπ Navision. Δάλ δηαιέμνπκε ην πιέγκα δεδνκέλσλ 

ηνπ Jet ηφηε θάζε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχκε ην dropdown ζα εκθαλίδεηαη 

κία λέα νζφλε εληφο ηνπ Jet θαη ζα καο επηηξέπεη γηα επηπιένλ «ζπκκάδεκα» 

ηεο έθζεζήο καο.  

 

Δηθφλα 94: Γεληθέο Ρπζκίζεηο ηνπ Jet Reports Essentials 

ηελ θαξηέια «Έιεγρνο Σαπηφηεηαο» κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ην έιεγρν ηεο 

ηαπηφηεηαο ζχλδεζεο είηε κέζσ ησλ Windows Authorization είηε κέζσ ηεο 

SQL βάζεο δεδνκέλσλ. Δκείο ζα επηιέμνπκε ηνλ έιεγρν ηαπηφηεηαο κέζσ ησλ 

Windows. 
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Δηθφλα 95: Ρπζκίζεηο ηνπ ειέγρνπ ηαπηφηεηαο ζην Jet Reports Essentials 

ηελ ηξίηε θαξηέια πνπ νλνκάδεηαη «χλδεζε» έρνπκε λα θάλνπκε ηηο πην 

ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζχλδεζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Αξρηθά 

επηιέγνπκε ηνλ ηχπν ηνπ server πνπ ζα είλαη ν Windows SQL Server. Γηα 

αθφκα κία θνξά ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ Windows SQL Server σο ηνλ ηχπν 

ηνπ server πνπ ζα ζπλδέζεη θαη ζα ζηεξίμεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Microsoft Navision γηα λα κπνξέζνπκε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε εθηφο ηνπ 

Navision.  Η νλνκαζία ηνπ server ζα είλαη ν MSSQLSERVER πνπ απνηειεί ην 

instance πνπ δεκηνπξγήζακε κέζα ζηνλ Windows SQL Server. Η βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ε Demo Database Nav (6-0). 

Δίλαη κία έθδνζε βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision πνπ αλ θαη είλαη 

δνθηκαζηηθή καο πξνζθέξεη θάπνηεο δπλαηφηεηεο ρξήζεο ιίγν θαιχηεξεο απφ 

απηέο ησλ πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ. Απηή ε βάζε δεδνκέλσλ φπσο είλαη 

αλακελφκελν ζα έρεη ηελ εηαηξία Cronus απνζεθεπκέλε. Οπφηε ζα 

κπνξέζνπκε λα επηιέμνπκε ζηελ ζέζε ηεο εηαηξείαο ηελ Cronus. Σέινο αο 

παξαηεξήζνπκε ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηεο θαξηέιαο ησλ ξπζκίζεσλ ηελ 

επηγξαθή πνπ καο ελεκεξψλεη φηη δελ έρνπκε αθφκα ηελ άδεηα γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξνέιεπζε ηνλ δεδνκέλσλ. Δθφζνλ θάλακε φιεο ηηο 

παξαπάλσ ξπζκίζεηο, εάλ επηιέμνπκε ηελ «Γνθηκή ζχλδεζεο» ζηελ νξηδφληηα 

κπάξα επηινγψλ ζα καο εκθαλίζεη κήλπκα επηηπρίαο ζχλδεζεο κε ηελ βάζε 
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δεδνκέλσλ θαη ζα αιιάμεη ε πξνεγνχκελε επηγξαθή ιέγνληαο πσο πιένλ 

έρνπκε ηελ άδεηα ρξήζεο. 

 

Δηθφλα 96: Ρπζκίζεηο ζχλδεζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην Jet Reports 

Essentials 

3.9.4 Γεκηνπξγία Jet Reports Essentials Αλαθνξάο 
 

ε απηφ ην ζεκείν είκαζηε έηνηκνη λα θάλνπκε έλα παξάδεηγκα. Θα 

δεκηνπξγήζνπκε κία έθζεζε γηα ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο. Η έθζεζε δεκηνπξγείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην εηθνλίδην 

«Γεκηνπξγία Αλαθνξάο» πνπ βξίζθεηαη ζην νξηδφληην κελνχ ηνπ Excel ζηελ 

θαξηέια Jet. Αξρηθά φηαλ ζα αλνίμνπκε ηελ Γεκηνπξγία Αλαθνξάο, ζα 

παξαηεξήζνπκε φηη δελ ππάξρνπλ θαζφινπ δηαζέζηκνη πίλαθεο πξνο επηινγή. 

Απηήλ ηελ πξψηε θνξά ρξήζεο, ην Jet Reports Essentials ζα καο ξσηήζεη εάλ 

ζέινπκε λα θνξηψζνπκε φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πίλαθεο απφ ηελ επηιεγκέλε 

βάζε δεδνκέλσλ. Δπηιέγνπκε ινηπφλ λα θνξηψζνπλ ηνπο πίλαθεο θαη 

δηαιέγνπκε ηνλ πίλαθα G/L Account. ηελ παξνχζα θάζε δελ ππάξρνπλ 

πξφηππεο αλαθνξέο γηα λα επηιέμνπκε φκσο φηαλ ζα ηελ δεκηνπξγήζνπκε ηελ 

αλαθνξά θαη ζα ηελ απνζεθεχζνπκε, ζα κπνξνχκε κεηά λα ηελ επηιέμνπκε. 
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ε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκάλνπκε φηη ε Γεκηνπξγία Αλαθνξάο ιεηηνπξγεί 

κφλν ζε ζπλεξγαζία κε ην Microsoft Navision. 

 

Δηθφλα 97: Φφξησζε πηλάθσλ ζηελ Γεκηνπξγία Αλαθνξάο 

Δπηιέγνληαο ινηπφλ ηνλ πίλαθα G/L Account ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία 

αλαθνξά πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην ηζνδχγην (Balance) θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

(Budget). Δίλαη έλα θιαζζηθφ παξάδεηγκα πνπ ζίγνπξα αθνξά θάζε 

επηρείξεζε φζν κηθξή ή κεγάιε είλαη, ή ζε φπνην θιάδν θαη αλ αλήθεη. Ο 

πίλαθαο G/L Account ζα απνηειέζεη ινηπφλ ηνλ πίλαθα βάζε γηα ηελ αλαθνξά 

καο. 
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Δηθφλα 98: Πίλαθαο- βάζε γηα ηελ αλαθνξά 

ην πίλαθα πνπ επηιέμακε αληηζηνηρνχλ θάπνηα πεδία. Γελ ζα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε φια αιιά κφλν απηά πνπ επηζπκνχκε. Γελ ρξεηάδεηαη ν 

ρξήζηεο λα είλαη γλψζηεο πεξίπινθσλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ ή 

πξνρσξεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ηερλνινγηψλ γηα λα κπνξέζεη λα ζπλζέζεη 

κία αλαθνξά. Αξθεί λα γλσξίδεη πεξίπνπ πσο ζέιεη λα είλαη ε αλαθνξά ηνπ 

θαη ηη δεηά λα εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα. Σν Jet Reports Essentials 

ρεηξίδεηαη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ πηλάθσλ θαη ησλ 

πεδίσλ ρσξίο λα απαηηείηαη θακία ελέξγεηα απφ ηνλ ρξήζηε. Δπηπιένλ ην Jet 

Reports Essentials πξνζθέξεη ζην πάλσ δεμηφ κέξνο ηεο θαξηέιαο 

«Γεκηνπξγία Αλαθνξάο» έλα παξάζπξν πνπ πξνζθέξεη θάπνηα ζρφιηα 

ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε. ηελ παξαθάησ εηθφλα παξαηεξνχληαη 

θάπνηα ζρφιηα ζρεηηθά κε ηα πεδία ηνπ πίλαθα – βάζε. ηελ θαξηέια 

«Πξνζζήθε πεδίσλ» επηιέγνπκε ηα πεδία No, Name, Account Type, Totaling, 

Income/Balance, Balance at Date, Budget at Date. Με απηά ηα πεδία ζα 

κπνξέζνπκε λα αληηπαξαβάινπκε ην ηζνδχγην κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 
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Δηθφλα 99: Δπηινγή πεδίσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο αλαθνξάο 

ηελ θαξηέια «Πξνζζήθε νκαδνπνηήζεσλ» ζα επηιέμνπκε ηα πεδία κε ηα 

νπνία ζα γίλεηαη ε νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ αλαθνξά. Σα πεδία πνπ 

ζα δηαιέμνπκε πξνέξρνληαη απφ ζπζρεηίζεηο ή πίλαθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πίλαθα G/L Account. Όπσο είπακε απηή ε βνήζεηα παξέρεηαη απηφκαηα απφ 

ην Jet Reports Essentials. Λνηπφλ απφ ηελ ζπζρέηηζε Budget Filter ζα 

επηιέμνπκε ην πεδίν Name πνπ αλαθέξεηαη πρ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ 

δηαθεκηζηηθή θακπάληα ηεο εηαηξείαο. Απφ ηελ ζπζρέηηζε Default IC Partner 

G/L Acc No ζα επηιέμνπκε ηα πεδία No θαη Name. Σν No αλαθέξεηαη ζην 

θσδηθφ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ νπνίνπ ε νλνκαζία αληηζηνηρεί ζην 

πξναλαθεξζέλ Name. 
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Δηθφλα 100: Δπηινγή πεδίσλ νκαδνπνίεζεο ηεο αλαθνξάο 

ηελ θαξηέια «Πξνζζήθε θίιηξσλ» πξέπεη λα νξίζνπκε πνηα ζα είλαη ηα 

θίιηξα κε βάζε ηα νπνία ζα επηιέγεη θάζε θνξά ν ρξήζηεο λα εκθαλίδεη ηα 

δεδνκέλα. Θα πξνηηκήζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα πεδία νκαδνπνίεζεο 

No, Name, Name (Budget Filter) αιιά θαη ην πεδίν Account Type ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα εκθαλίδνπκε ηελ αλαθνξά φιεο ηεο ρξνληάο. ε πεξίπησζε 

πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα θίιηξν ην νπνίν λα είλαη ππνρξεσηηθφ 

αιιά κελ δηαζέζηκν γηα επεμεξγαζία απφ ηνλ ρξήζηε, ηφηε πξέπεη λα 

νξίζνπκε ηελ ζπλζήθε δίπια απφ ην ζπγθεθξηκέλν θίιηξν. Απηή ε ξχζκηζε 

ηνπ θίιηξνπ νλνκάδεηαη hard coded filter. 
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Δηθφλα 101: Δπηινγή θίιηξσλ ηεο αλαθνξάο 

ηελ ηειεπηαία θαξηέια «Πξνζζήθε κεξηθψλ αζξνηζκάησλ» ζα επηιέμνπκε 

εάλ ζέινπκε λα έρνπκε ζην ηέινο ηεο αλαθνξάο ηελ απνηχπσζε ησλ κεξηθψλ 

ζπλφισλ. ηελ πεξίπησζε καο ζέινπκε ηα κεξηθά ζχλνια ηνπ Balance at 

Date θαη ηνπ Budget at Date ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηελ 

αληηπαξαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Παξφηη ηα είρακε επηιέμεη ηειεπηαία 

ζηελ επηινγή ησλ πεδίσλ, απηά κεηαθέξζεθαλ δεμηφηεξα δηφηη θάζε πεδίν πνπ 

ζέινπκε ην κεξηθφ ηνπ ζχλνιν, είλαη θαιχηεξν γηα ηελ απνδνηηθφηεξε 

απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο αλαθνξάο, λα θαηαιήγνπκε πάληα ζηα ζχλνια 

ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. Έηζη απφ εθείλν ην ζεκείν κπνξνχκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ γξαθηθή απεηθφληζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. 
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Δηθφλα 102: Δπηινγή κεξηθψλ ζπλφισλ ηεο αλαθνξάο 

Δθφζνλ νινθιεξψζνπκε ηηο επηινγέο καο ζηα πεδία, ζηηο νκαδνπνηήζεηο, ζηα 

θίιηξα θαη ζηα κεξηθά ζχλνια κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ νλνκαζία 

ηεο αλαθνξάο θαη ζηελ απνζήθεπζή ηεο γηα κειινληηθή ρξήζε. Θα επηιέμνπκε 

ηνλ ηίηιν Report Balance vs Budget γηα λα θαλεί ν ζθνπφο καο γη απηήλ ηελ 

αλαθνξά. 

 

Δηθφλα 103: Ολνκαζία ηεο αλαθνξάο 

Παξαθάησ θαίλεηαη ν ρψξνο ησλ θίιηξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αλαθνξά. ε 

απηψλ ησλ ρψξν ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κε βάζε πνην θξηηήξην ζα 

δεκηνπξγεζνχλ ηα δεδνκέλα ζηελ αλαθνξά. Αξρηθά δελ ππάξρεη θάπνηα 

επηινγή, κφιηο φκσο επηιέμνπκε ηελ «Αλαθνξά» απφ ην νξηδφληην κελνχ, 

αλνίγεη ε θαξηέια «Δπηινγή αλαθνξάο» φπνπ θαη ζα θάλνπκε ηηο επηινγέο. Θα 

επηιέμνπκε ζην πεδίν G/L Budget Name Name ην 2010 γηα λα εκθαληζηεί κία 

πιήξεο αλαθνξά γηα νιφθιεξν ην έηνο 2010. 
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Δηθφλα 104: Δπηινγή ηεο ηηκήο ηνπ θίιηξνπ αλαθνξάο 

Όηαλ επηιέμνπκε ηελ «Δθηέιεζε» ηεο αλαθνξάο, ηφηε ε αλαθνξά γεκίδεη κε ηα 

αληίζηνηρα δεδνκέλα. Παξαθάησ θαίλεηαη κέξνο ηεο αξρήο ηεο αλαθνξάο. 

Μπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε φπσο ζέινπκε ηελ εκθάληζε ηεο αλαθνξάο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηνπ Excel πνπ είλαη γλσζηά ζε φινπο. Απηή ε 

δηακφξθσζε ρξεηάδεηαη λα γίλεη κία θνξά θαη κεηά παξακέλεη ζηαζεξή γηα φζν 

ρξεζηκνπνηνχκε απηήλ ηελ αλαθνξά κε απηήλ ηελ εκθάληζε. Δδψ επηιέμακε 

έλαλ απιφ ηίηιν, ηελ νλνκαζία ηεο εηαηξίαο θαη γηα ηα πεδία επηιέμακε 

ρξσκαηηζκφ ζε απνρξψζεηο ηνπ κπιε. 

 

Δηθφλα 105: Αξρή ηεο αλαθνξάο 
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Παξαθάησ βιέπνπκε ην ηέινο ηεο αλαθνξάο πνπ φπσο έρνπκε πεη, 

νινθιεξψλεηαη κε ηα κεξηθά αζξνίζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. Δδψ 

πξνζζέζακε θαη έλα γξάθεκα γηα λα νπηηθνπνηήζνπκε ηα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα. Κάζε θνξά πνπ ζα αιιάδνπλ ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζα αιιάδεη 

απηφκαηα θαη ην γξάθεκα ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

 

Δηθφλα 106: Σέινο ηεο αλαθνξάο (κεξηθά ζχλνια θαη γξάθεκα ζχλνςεο) 

Σψξα πνπ νινθιεξψζεθε ε αλαθνξά καο ζην Jet Report Essentials, 

κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξφληνο ινγηζκηθνχ 

πνπ καο βνεζά λα ζπγθξίλνπκε ηελ αλαθνξά καο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα 

εληφο ηνπ Microsoft Navision. Όηαλ είρακε κηιήζεη γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Jet 

Reports Essentials ζρεηηθά κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision, 

είρακε επηιέμεη ζηελ θαξηέια «Γεληθά» ησλ ξπζκίζεσλ ηεο βάζεο πξνέιεπζεο 

δεδνκέλσλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ θιαζζηθφ πειάηε (client) ηνπ Microsoft 

Nav γηα ηελ ιεπηνκεξή εμέηαζε ησλ επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ. Ση πεηχρακε 

φκσο κε ηελ παξαπάλσ επηινγή; ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε 

θπθισκέλν ην βειάθη πνπ αλνίγεη έλα dropdown menu. ηελ πεξίπησζή καο 

αλνίγεη ην ίδην ην Microsoft Navision θαη καο δείρλεη ην δεδνκέλν πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζηελ αλαθνξά ηνπ Jet Reports Essentials ζε πνην δεδνκέλν θαη 

ζε πνηα θαξηέια αληηζηνηρεί κέζα ζην Microsoft Navision. Μία δπλαηφηεηα ηνπ 

Jet Reports Essentials  πνπ βνεζά ηνλ ρξήζηε λα ειέγρεη εάλ είλαη ζην ζσζηφ 

δξφκν ε αλαθνξά. 
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Δηθφλα 107: Γηαζχλδεζε δεδνκέλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζην Jet Reports 

Essentials κε ηα πξσηνγελή δεδνκέλα ηνπ Microsoft Navision. 

Δθφζνλ ην επηζπκνχκε ή ην απαηηνχλ νη δηαδηθαζίεο, κπνξνχκε λα 

πξνζζέζνπκε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θάπνην πεδίν ή λα αθαηξέζνπκε θάπνην 

ρσξίο θφπν ή λα πξέπεη λα θάλνπκε ηελ αλαθνξά απφ ηελ αξρή. Δπίζεο 

κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε κηθξά πηλαθάθηα κε πην ζηνρεπφκελε απεηθφληζε 

κέξνπο δεδνκέλσλ. 

 

Δηθφλα 108: Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ήδε απνζεθεπκέλεο αλαθνξάο 

ην θεληξηθφ κελνχ ηνπ Excel Jet παξαηεξνχκε κηα επηινγή πνπ νλνκάδεηαη 

«Υξνλνδηάγξακκα». Απηή ε επηινγή είλαη πνιχ ρξήζηκε θαη αλήθεη ζηελ 

νκάδα ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνζζέηνπλ ηνλ απηνκαηηζκφ ζηελ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ζπρλά εκθαληδφκελσλ αλαθνξψλ. Οπζηαζηηθά απηή ε εθαξκνγή 

ρξνλνπξνγξακκαηίδεη πφηε ζα δεκηνπξγνχληαη θάπνηεο πξνθαζνξηζκέλεο 
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αλαθνξέο θαη ζε πνηνπο ζα δηαλέκνληαη ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία ή κεληαία 

ζπρλφηεηα. 

 

3.9.5 Jet Reports Express 
 

Έλα άιιν πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν αλαθνξψλ πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα 

εξγαιείσλ ηεο Jet Reports, είλαη ην Jet Reports Express. Απηφ ην εξγαιείν 

επίζεο ππφζρεηαη πνιιέο δπλαηφηεηεο εθηέιεζεο αλαθνξψλ φπσο θαη ηα 

ππφινηπα δχν ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο θαη απηφ ην εξγαιείν εθκεηαιιεχεηαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ Microsoft Excel. Όκσο δελ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηνλ δεκηνπξγφ ησλ αλαθνξψλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα αλαθνξέο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη «ζηα γξήγνξα». Παξφια απηά ππφζρεηαη επίζεο ρξήζηκεο 

αλαθνξέο φπσο θαη ην Jet Reports Essentials. ε απηφ ην ζεκείν φκσο λα 

ηνλίζνπκε φηη ην Jet Reports Express ζπλεξγάδεηαη κφλν κε ην Microsoft 

Navision 2009 ή λεφηεξν. Δπνκέλσο γη απηφ ην παξάδεηγκα ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην Microsoft Navision 2009 [15]. Παξαθάησ θαίλνληαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ Jet Reports Express. 

Βάζε Γεδνκέλσλ Microsoft Dynamics NAV 2009 
Microsoft Office Microsoft Office 2007 

 
Microsoft Office 2010 (32-bit ή 64-bit) 

Λεηηνπξγηθό 
ύζηεκα 

Microsoft Windows XP 

 
Microsoft Windows Server 2003 

 
Microsoft Windows Vista 

 
Microsoft Windows Server 2008 

 
Microsoft Windows 7 

Πξνεγθαηεζηεκέλν Microsoft .NET Framework 4.0 [22] 
Σν Jet Reports Express είλαη δηαζέζηκν λα θαηέβεη είηε απφ ηελ ζειίδα ηεο Jet 

Reports είηε απφ ηελ ζειίδα ηελ Microsoft Dynamics (γηα πειάηεο θαη 

ζπλεξγάηεο). Η εγθαηάζηαζή ηνπ είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

Jet Reports Essentials. Η δηαθνξά ηνπ φκσο είλαη φηη ην Jet Reports Express 

δελ ρξεηάδεηαη αξρείν αδείαο λα θνξηψζνπκε γηα λα ελεξγνπνηεζεί. Οπφηε ζα 

κηιήζνπκε θαηεπζείαλ γηα ην παξάδεηγκα. Οπζηαζηηθά ζα δεκηνπξγήζνπκε κία 

αλαθνξά ζπλδένληαο πίλαθεο κεηαμχ ηνπο θαη δεκηνπξγψληαο ελ ηέιεη έλαλ 

pivot table γηα ηελ ηειηθή επεμεξγαζία [22]. 

 

 



110 
 

3.9.6 Γεκηνπξγία Jet Reports Express Αλαθνξάο 
 

Η δεκηνπξγία ησλ αλαθνξψλ ζην Jet Reports Express είλαη απιή. Παξαθάησ 

παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο κίαο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνζφηεηαο ελφο πξντφληνο (Item). Αξρηθά λα πνχκε φηη 

πξφθεηηαη γηα παξάδεηγκα ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξαπάλσ ηνπ 

ελφο ζπλδπαδφκελνη πίλαθεο, επίζεο ην Jet Reports Express είλαη δπζηπρψο 

demo έθδνζε νπφηε ζα έρνπκε θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. ην κελνχ ηνπ 

Jet επηιέγνπκε ην Table Builder γηα λα μεθηλήζεη ε ζρεδίαζε ηεο αλαθνξάο. 

 

Δηθφλα 109: Γεκηνπξγία αλαθνξάο 

Μέζα ζην Table Builder επηιέγνπκε ην Add Table γηα λα επηιέμνπκε ηνπο 

πίλαθεο κε ηνπο νπνίνπο ζα δεκηνπξγήζνπκε ηελ αλαθνξά. ε απηφ ην ζεκείν 

λα πνχκε φηη δελ κπνξνχλ φινη νη πίλαθεο λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, 

νπφηε ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηη είδνπο αλαθνξά ζέινπκε θαη πεξίπνπ πνηνη 

πίλαθεο πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα καο ηελ δψζνπλ. 

 

Δηθφλα 110: Δπηινγή πηλάθσλ γηα ηελ αλαθνξά 
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Μφιηο επηιέμνπκε ηνλ πξψην πίλαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ακέζσο 

παξνπζηάδνληαη θαη ηα δηαζέζηκα πεδία ηνπ πίλαθα απφ ηα νπνία ζα 

επηιέμνπκε εθείλα πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αλαθνξά. Δπηιέγνπκε ηνλ πίλαθα 

Item Ledger Entry θαη ελ ζπλερεία δηαιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα πεδία 

Document Date, γηα λα έρνπκε ηελ εκεξνκελία ηνπ εγγξάθνπ, Document No, 

γηα λα έρνπκε ηνλ αχμσλ αξηζκφ ηνπ εγγξάθνπ, Item No, γηα λα έρνπκε ηνλ 

θσδηθφ ηνπ πξντφληνο, Source No, γηα ηνλ θσδηθφ ηεο πεγήο απφ ηελ νπνία 

πξνκεζεπηήθακε ην πξντφλ θαη Quantity γηα ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

Έηζη κεηά ηηο επηινγέο πνπ θάλακε ε θαξηέια ζα πξέπεη λα έρεη ηελ 

παξαθάησ κνξθή. 

 

Δηθφλα 111: Δπηινγή ηνπ πξψηνπ πίλαθα θαη ησλ πεδίσλ γηα ηελ αλαθνξά 

Όκσο ε επηινγή ηνπ πίλαθα θαη ησλ πεδίσλ δελ είλαη απφ κφλε ηεο αξθεηή. 

Θα πξέπεη λα ζέζνπκε θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη παξακέηξνπο. ηα 

θίιηξα ηνπ πίλαθα Item Ledger Entry ζα πξέπεη λα νξίζνπκε φηη ν ηχπνο ηεο 

πεγήο (Source type) ζα πξέπεη λα είλαη θάπνηνο πξνκεζεπηήο-

θαηαζθεπαζηήο (Vendor) θαη καο ελδηαθέξεη ε πεξίνδνο 1/1/2011 έσο 

12/31/2011. Πξνζνρή ε εκεξνκελία είλαη γξακκέλε κε ακεξηθάληθν ζχζηεκα, 

αξγφηεξα ζα ηελ αιιάμνπκε. Δπίζεο ζην θίιηξν ηεο εκεξνκελίαο επηιέγνπκε 

θαη ην User defined ψζηε λα δψζνπκε ηελ δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεί απηφκαηα ηελ αλαθνξά θαη γηα άιιεο πεξηφδνπο. Παξαθάησ 

θαίλνληαη ηα θίιηξα πσο πξέπεη λα είλαη. 
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Δηθφλα 112: Ρχζκηζε θίιηξσλ αλαθνξάο 

ηηο επηινγέο ησλ πηλάθσλ Tables επηιέγνπκε έλαλ αθφκα πίλαθα ηνλ Item ν 

νπνίνο είλαη ζπζρεηηδφκελνο κε ηνλ πξψην πίλαθα. Απφ απηφλ επηιέγνπκε ην 

πεδίν Item-Description. 

 

Δηθφλα 113: Πξνζζήθε ηνπ πίλαθα Item  θαη ηνπ πεδίνπ Item-Description 
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ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα θάλνπκε θάπνηεο ξπζκίζεηο ζην Links 

πξνθεηκέλνπ ν πίλαθαο Vendor πνπ επίζεο έρνπκε επηιέμεη λα ζπλδεζεί κε 

ηνλ πίλαθα Item θαη Item Ledger Entry. Αξρηθά αληηθαζηζηάκε ην πεδίν 

Address κε ην πεδίν No γηαηί καο ελδηαθέξεη λα ζπζρεηηζηνχλ σο πξνο ηνπο 

αλάινγνπο θσδηθνχο. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ δεχηεξε ξχζκηζε φπνπ ζέηνπκε 

ην No λα είλαη ίζν (Equal) ηνπ Source No ην νπνίν έρνπκε ζέζεη ζην πίλαθα 

Item Ledger Entry φηη είλαη ίζν κε ηνλ Vendor. Δπνκέλσο νξίζακε θαη ηελ 

ζπζρέηηζε. 

 

Δηθφλα 114: Ρχζκηζε ζχλδεζεο κεηαμχ πηλάθσλ 1 
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Δηθφλα 115: Ρχζκηζε ζχλδεζεο κεηαμχ πηλάθσλ 2 

Δπηπιένλ επηιέγνπκε κεξηθά αθφκα πεδία γηα ηελ αλαθνξά καο απφ ηνλ 

πίλαθα Vendor. Δπηιέγνπκε ην Vendor Name γηα λα μέξνπκε πνηνο είλαη ν 

πξνκεζεπηήο-θαηαζθεπαζηήο θαη ην Location Code πνπ ην κεηνλνκάδνπκε ζε 

Vendor No γηαηί νπζηαζηηθά απνηειεί ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνκεζεπηή-

θαηαζθεπαζηή. Δπίζεο επεηδή ηα πεδία ζα εκθαληζηνχλ ζηελ αλαθνξά κε ηελ 

ζεηξά πνπ ηα έρνπκε ηνπνζεηήζεη, θάλνπκε φπνηεο αιιαγέο ζηελ ζεηξά 

εκθάληζεο πνπ πηζηεχνπκε φηη είλαη αλαγθαίεο ψζηε ε αλαθνξά λα είλαη 

επαλάγλσζηε. πλήζσο ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο ηνπνζεηείηαη ηειεπηαία 

ζηελ ιίζηα σο έλα ζπγθεληξσηηθφ ζηνηρείν ηεο αλαθνξάο. Μία άιιε 

πξνηεηλφκελε αιιαγή είλαη ε εμήο. Δθφζνλ έρνπκε νινθιεξψζεη ηελ ζεηξά κε 

ηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη ηα πεδία ηνπ Item θαη πξνρσξήζνπκε ζηα πεδία 

ηνπ Vendor, ζα πξνηηκήζνπκε λα ηνπνζεηνχκε πξψηα ζηελ ιίζηα ηνλ θσδηθφ 

ηνπ πξνκεζεπηή-θαηαζθεπαζηή θαη κεηά ηελ επσλπκία ηνπ.    
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Δηθφλα 116: Σειηθέο ξπζκίζεηο 

Δθφζνλ φια είλαη ξπζκηζκέλα, παηάκε ην OK. Σν απνηέιεζκα είλαη ιίγν 

κπεξδεκέλν. Δδψ πξέπεη λα παηήζνπκε ηελ επηινγή Refresh φπνπ θαη ζα 

κπνξέζνπκε λα αλαλεψζνπκε ηα δεδνκέλα. ε απηφ ην ζεκείν ζα αιιάμνπκε 

ηελ εκεξνκελία ζε επξσπατθφ ζηηι. Όπσο έρνπκε πεη επηιέγνληαο ην User 

defined έρνπκε δηθαίσκα λα αιιάδνπκε ηα θίιηξα π.ρ. ηελ εκεξνκελία. 

 

Δηθφλα 117: Αλαλέσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ιίζηαο 

Παξαθάησ θαίλεηαη πσο ζα είλαη ε αλαθνξά. Να πνχκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη 

ε αλαθνξά έρεη ιίγα ζηνηρεία γηαηί είλαη demo έθδνζε, φπσο επίζεο θαη νη 
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εκεξνκελίεο είλαη ζπγθεθξηκέλεο γηα ηνλ ίδην ιφγν. Απφ εδψ θαη πέξα έρνπκε 

ηειεηψζεη κε ηνπο πίλαθεο θαη ηα πεδία θαη ζεηξά έρνπλ ηα εηθαζηηθά ηεο 

αλαθνξάο. Γηαιέγνπκε ην ρξσκαηηζκφ ηεο γξακκαηνζεηξάο ελψ παξαηεξνχκε 

φηη θάζε ζηήιε έρεη δπλαηφηεηα γηα αιιαγέο κέζα απφ ην ListEdit. 

 

Δηθφλα 118: Η αλαθνξά ησλ δεδνκέλσλ 

ηελ ζπλέρεηα επηιέγνληαο ηελ επηινγή Summarize with PivotTable ζα 

πξνζζέζνπκε έλα γξάθεκα γηα θαιχηεξε νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Θα 

επηιέμνπκε λα ην θάλνπκε ζε λέν θίιν εξγαζίαο θαη γηα ηνλ πίλαθα πνπ ήδε 

έρνπκε. 

 

Δηθφλα 119: Γεκηνπξγία PivotTable 

ηηο επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη επηιέγνπκε λα γίλεη ν PivotTable γηα φια ηα 

πεδία θαη επηιέγνπκε απφ ην νξηδφληην κελνχ (PivotChart) ην γξάθεκα πνπ 

ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο καο. ην παξάδεηγκά καο επηιέγνπκε έλα Pie γξάθεκα. 
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Δηθφλα 120: Οινθιεξσκέλε αλαθνξά ζην Jet Express 

Όπσο θαίλεηαη ππάξρνπλ αξθεηέο δπλαηφηεηεο λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα 

επεμεξγαζηνχκε κία αλαθνξά κε ηελ βνήζεηα ησλ παθέησλ ινγηζκηθνχ ηεο 

“νηθνγέλεηαο” Jet Reports. αθψο ππάξρεη θαη ην Jet Reports Enterprise ην 

νπνίν φκσο δελ είλαη δηαζέζηκν ζε δνθηκαζηηθή έθδνζε θαη επνκέλσο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ην δνθηκάζνπκε ζηελ πξάμε. Σν ζπγθεθξηκέλν παθέην 

ινγηζκηθνχ αλήθεη, ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία Jet Reports θαη ηελ Microsoft, 

ζηελ νκάδα ινγηζκηθψλ πνπ νλνκάδνληαη Business Intelligence εξγαιεία. Σν 

Jet Reports Express είλαη ε ειαθξηά θαη θαηά θάπνην ηξφπν απιή ζρεδφλ 

ειεχζεξε έθδνζε πνπ φκσο πξνζθέξεη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο 

αλαθνξψλ. Σν Jet Reports Essentials είλαη εθείλε ε έθδνζε πνπ πξνζθέξεη 

ηελ ηζνξξνπία, ζηηο δπλαηφηεηεο, κεηαμχ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ινγηζκηθψλ. 

Πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν παθέην δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ πνπ 

ππνζηεξίδεη φιεο ηηο εθδφζεηο ηνπ Microsoft Navision 4.0 ή λεφηεξε, ODBC ή 

SQL Server βαζηδφκελεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ην Microsoft Excel 2003 ή 

λεφηεξε. Όπσο βιέπνπκε ινηπφλ έρεη κεγάιε γθάκα ππνζηήξημεο ινγηζκηθψλ. 

Δπηπιένλ έρεη πνιχ θαιή δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αζθάιεηάο ηνπο. 

Παξαθάησ βιέπνπκε έλαλ πίλαθα ζχλνςεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 

ινγηζκηθψλ ηεο Jet Reports. 
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Λεηηνπξγηα Express Essentials Enterprise 

Jet Reports Express: Η γξήγνξε ιχζε αλαθνξψλ γηα ην Microsoft Navision 2009 

Παξαγσγή αλαθνξψλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν 

Υ Υ Υ 

Γηαρείξηζε πνιιαπιψλ εηαηξεηψλ Υ Υ Υ 

Οινθιεξσκέλε Αζθάιεηα ζην Microsoft 

Dynamics NAV 

Υ Υ Υ 

Οηθνλνκηθέο αλαθνξέο Υ Υ Υ 

Υξήζε ζχλζεησλ δηαζηάζεσλ γηα 

αλαθνξέο 

Υ Υ Υ 

Drilldown ιεηηνπξγία Υ Υ Υ 

Πξνεγθαηεζηεκέλα κνηίβα αλαθνξψλ Υ Υ Υ 

πκβαηφηεηα (NAV 2009, Excel 2007, 

2010) 

Υ Υ Υ 

Jet Reports Essentials: Πιήξεο  ιχζε γηα ηελ δεκηνπξγία αλαθνξψλ ζηηο εθδφζεηο 

ηνπ Microsoft Dynamics θαη άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ 

Free-Form κνξθνπνίεζε έθζεζεο θαη 

ζρεδηαζκφο 

 Υ Υ 

Drag n Drop ραξαθηεξηζηηθά  

δεκηνπξγίαο έθζεζεο 

 Υ Υ 

Snippets  Υ Υ 

Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Microsoft Dynamics NAV 

 Υ Υ 

Απηφκαηνο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο 

δεκηνπξγίαο θαη δηαλνκήο ηεο αλαθνξάο 

 Υ Υ 

Γεκηνπξγία αλαθνξψλ γηα πνιιαπιέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ 

 Υ Υ 
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Γεκηνπξγφο Αλαθνξψλ  Υ Υ 

Βηβιηνζήθε κε ππάξρνπζεο αλαθνξέο  Υ Υ 

πκβαηφηεηα: (NAV 4.0 SP1 ή λεφηεξν, 
SQL/ODBC, Excel 2003, 2007,  2010) 

 Υ Υ 

Jet Reports Enterprise: Μηα νινθιεξσκέλε ιχζε παξαγσγήο αλαθνξψλ πνπ 

εληάζζεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Business Intelligence 

Λεηηνπξγία ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο   Υ 

Έμη πξνεγθαηεζηεκέλνη OLAP θχβνη   Υ 

Απνζήθε δεδνκέλσλ – ιεηηνπξγεί γηα 

πνιιαπιέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

  Υ 

Λεηηνπξγία δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ – drag 

n drop ιεηηνπξγία γηα ηελ απνζήθε 

δεδνκέλσλ θαη ηνπο θχβνπο OLAP 

  Υ 

Πξνεγκέλν επίπεδν αζθαιείαο   Υ 

Άκεζεο κεηξήζεηο ηάζεσλ θαη δεηθηψλ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

  Υ 

Πίλαθαο 3: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ινγηζκηθψλ ηεο Jet Reports                              

(Πεγή: www.jetreports.com) [23] 

 

 

3.10 Jet Pivotier 

Σν Pivotier είλαη έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ Centerline Software. Όκσο πιένλ ην Pivotier αλήθεη 

ζηα πξντφληα ηεο Jet Reports γηαηί έρεη αγνξάζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ. Η νλνκαζία απηνχ είλαη Jet Pivotier. Παξφια απηά 

είλαη έλα δηαθνξεηηθφ ινγηζκηθφ ζηελ ιεηηνπξγία. Σν Pivotier παξέρεη κηα 

πιήξε ζνπίηα εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ θαη βνεζήκαηα γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

αμηνπνηνχλ ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο ηεο Microsoft θαη ησλ ινγηζκηθψλ ηεο γηα 

http://www.jetreports.com/
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ηελ δηαρείξηζε επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ [24]. Οξηζκέλα απφ απηά ηα εξγαιεία 

ηεο Microsoft είλαη ήδε δηαζέζηκα απφ ηνλ Windows SQL Server θαη κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην Pivotier. Μεξηθά απφ απηά ηα εξγαιεία είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. SQL Server Reporting Services (SSRS) 

2. Report Definition Language (RDL) 2008 & 2010 

3. Report Viewer 2010 

4. SQL Server Business Intelligence Development Studio (SSBIDS) [24] 

Σν Pivotier αμηνπνηεί ηελ δπλαηφηεηα ηνπ Microsoft SQL Server θαη ηεο 

TRANSACT SQL script γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, καδί κε ηηο λεφηεξεο 

πξνδηαγξαθέο ηεο RDL ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ζπλδέζνπκε απηφ ην 

εξγαιείν κε ηα δεδνκέλα ηνπ Microsoft Navision. Σν Pivotier επηιχεη ηα 

πξνβιεκαηηθά ζέκαηα ησλ NAV δεδνκέλσλ, φπσο: 

1. Σα Flowfields, ηα πεδία επηινγήο θαη ηα Boolean πεδία, κεηαθξάδνληαη 

θαηεπζείαλ κέζα ζηελ script γιψζζα ηεο TRANSACT SQL. 

2. Τπνζηεξίδεηαη ε πνιπγισζζία ζηελ κεηάθξαζε πξνθεηκέλνπ νη 

αλαθνξέο πνπ δεκηνπξγνχληαη λα είλαη πην επέιηθηεο θαη λα 

απεπζχλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ αλά ησλ θφζκν. 

3. Απεπζείαο θιήζεηο ηεο SQL γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ εθζέζεσλ πνπ είλαη 

πην γξήγνξε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηελ δεκηνπξγία αλαθνξψλ εληφο 

ηνπ Navision αιιά θαη αξηηφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο εθζέζεηο ηνπ EXCEL. 

Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ ηαηξηάδεη απφιπηα ζηελ ιεηηνπξγία RTC (Role Tailored 

Client) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ απφ ηελ Microsoft θαη επηηξέπεη ζην θάζε 

ρξήζηε ηνπ ERP λα ηξνπνπνηεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηελ εκθάληζε 

πνπ ζα έρεη ην κελνχ ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν Pivotier κπνξεί λα εμάγεη ηηο 

αλαθνξέο ζε αξρείν Excel, Word, PDF ή λα ηηο παξνπζηάδεη ζην δηαδίθηπν 

κέζσ ησλ Web ππεξεζηψλ [24]. 

3.10.1 Pivotier Product Line 
 

Τπάξρνπλ εξγαιεία κέζα ζην Pivotier πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε ρξήζηε. 

Παξαθάησ θαίλνληαη απηά ηα εξγαιεία: 

3.10.1.1 Pivotier BIZ – γηα ηειηθνύο ρσξίο ηερληθέο γλώζεηο 

Παξέρεη ηξία ηζρπξά εξγαιεία αλαθνξψλ γηα ηε δεκηνπξγία ad-hoc (εηδηθψλ 

ζπλζεθψλ), γηα ηελ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη ηελ Αλάιπζε εθζέζεσλ. 

Κάζε έλα απφ απηά ηα εξγαιεία είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη 
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ρσξίο νπνηαδήπνηε γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ ή θάπνηα ππνρξεσηηθή βνήζεηα 

απφ θάπνηνλ εηδηθφ. Νέεο εθζέζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κέζα ζε ιίγα 

ιεπηά ρξεζηκνπνηψληαο πξνεγκέλα εξγαιεία απεηθφληζεο φπσο γξαθήκαηα, 

κεηξήζεηο θαη δείθηεο [24]. 

3.10.1.2 Pivotier IT ‐ γηα έκπεηξνπο NAV πξνγξακκαηηζηέο 

Αμηνπνηεί ζχγρξνλα εξγαιεία αλάπηπμεο ησλ Microsoft εθζέζεσλ 

επηηξέπνληαο ζην Visual Studio λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο θαη ηνπο αλεμάξηεηνπο πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ γηα ηε 

δεκηνπξγία δπλακηθψλ εθζέζεσλ [24]. 

3.10.1.3 Pivotier WEB ‐ γηα ζύλδεζε κέζσ ίληεξλεη 

Δπηηξέπεη ζε φια ηα εξγαιεία ηνπ Pivotier λα ρξεζηκνπνηνχλ άκεζα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ SQL Reporting Services Server 

(SSRS) γηα ηελ απνδνηηθφηεξε δηαλνκή ησλ εθζέζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ 

επηρείξεζε. Δπίζεο ζπκίδνπκε φηη ν SSRS δίλεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηνπ 

 πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαλνκή, δεκνζίεπζε εθζέζεσλ ζην Microsoft 

Sharepoint [24]. 

3.10.1.4 Pivotier RT ‐ γηα πειάηεο κε απνκαθξπζκέλε 

πξόζβαζε (ISV πειάηεο) 

Δπηηξέπεη ζε θάζε πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο αλαθνξέο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απφ εηαηξείεο ππνζηήξημεο θαη 

αλεμάξηεηνπο ζπλεξγάηεο [24]. 

3.10.1.5 Pivotier Express Plus ‐ γηα ηνπο απαληαρνύ ρξήζηεο 

ηνπ Navision 

Έρνπλ αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξεο απφ 70 πξφηππεο αλαθνξέο πνπ ζθνπφ 

έρνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο C/SIDE αλαθνξέο θαη λα επηηξέςνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ Navision, είηε ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θιαζζηθφ client είηε ηνλ RTC λα 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα φπνηα πξνλφκηα ηνπ Windows SQL Server 

[24]. 

3.10.1.6 Pivotier 2 Go – γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ Mobile 

ζπζθεπώλ 

Δπηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην Microsoft Navision 2009 ή λεφηεξν θαη ηελ 

δεκηνπξγία αλαθνξψλ φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηψληαο ην 

smartphone ή tablet ηνπ, κέζα απφ ηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ηνπ Microsoft 

Navision [24]. 
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3.10.2 Δγθαηάζηαζε ηνπ Pivotier 
 

Αξρηθά θαηεβάδνπκε ην αξρείν Pivotier.exe απφ ην site ηεο Jet Reports. Καηά 

ηελ εθηέιεζε ηνπ αξρείνπ ζα πξέπεη πξψηα λα δερζνχκε ηελ άδεηα ρξήζεο 

ηνπ ινγηζκηθνχ. Ακέζσο κεηά ζα νξίζνπκε ηνλ ρξήζηε θαη ηελ εηαηξεία φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ. Η ζπγθεθξηκέλε νζφλε ππήξρε αθξηβψο ίδηα θαη ζην Jet 

Reports Essentials αιιά θαη ζην Jet Reports Express. 

 

Δηθφλα 121: επηινγή ρξήζηε θαη εηαηξείαο ζην Pivotier 

ηελ επφκελε νζφλε επηιέγνπκε πνπ ζέινπκε λα εγθαηαζηήζνπκε ην 

ινγηζκηθφ ζηνλ ζθιεξφ δίζθν. Παξαηεξνχκε φηη παξφηη ε εηαηξεία πνπ θαηέρεη 

ην ινγηζκηθφ είλαη ε Jet Reports, ην ινγηζκηθφ ζπλερίδεη λα απνζεθεχεηαη ζε 

θάθειν κε ην φλνκα ηεο Centerline Software.  
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Δηθφλα 122: Θέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ Pivotier ζηνλ ζθιεξφ δίζθν 

ηελ εγθαηάζηαζε ζα επηιέμνπκε λα θάλνπκε πιήξε εγθαηάζηαζε, παξφια 

απηά φκσο είλαη δνθηκαζηηθή έθδνζε θαη φπσο θαη ζε θάζε άιιν ινγηζκηθφ 

απηήο ηεο εξγαζίαο νη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ρξήζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision, κίαο βάζεο δεδνκέλσλ 

πνπ αθφκα θαη κέζα ζην Microsoft Navision έρεη πεξηνξηζκνχο ζηελ ρξήζε. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα επηιέγνπκε λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ηνπηθφ δίζθν θαη φρη 

λα ηξέρεη ε εθαξκνγή απφ ην ίληεξλεη [25]. 
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Δηθφλα 123: Δπηινγή ηνπηθήο εγθαηάζηαζεο 

ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ηελ ζχλνςε ησλ επηινγψλ καο. 

Δπηιέγνληαο ηελ επηινγή “Install” εθηειείηαη ε εγθαηάζηαζε. 

 

Δηθφλα 124: χλνςε επηινγψλ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Pivotier 
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ηελ παξαθάησ εηθφλα γίλεηαη θάηη ζεκαληηθφ γηα ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Δγθαζίζηαηαη θαη θαηαρσξείηαη ην pivotier.dll ζηνλ 

πξνεγνχκελν θαηάινγν εγθαηάζηαζεο ηνπ Pivotier. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

Pivotier θαη ην Microsoft Report Viewer ειέγρνπλ ηελ άδεηα θαη ηελ ρξήζε ηεο 

ξνπηίλαο εγθαηάζηαζεο ηνπ Pivoitier.exe. Σν granule ηνπ Pivotier πξέπεη λα  

πξνζηεζεί ζην αξρείν άδεηαο ρξήζεο ηνπ πειάηε θαη ηα add-on αληηθείκελα 

πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζηελ NAV βάζεο δεδνκέλσλ. Αξγφηεξα ζα κηιήζνπκε 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζχλδεζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 

Δηθφλα 125: Δγθαηάζηαζε θαη θαηαρψξεζε ηνπ Pivotier.dll 

Με απηφλ νινθιεξψζεθε ε εγθαηάζηαζε ηνπ Pivotier φκσο πξέπεη λα γίλεη θαη 

ε εγθαηάζηαζε ηνπ Microsoft Report Viewer 2012. Υξεζηκνπνηνχκε ηελ 

έθδνζε ηνπ 2012 δηφηη ζηελ δνθηκαζηηθή έθδνζε απηφο ν Microsoft Report 

Viewer είλαη δηαζέζηκνο. Παξφια απηά έρνπκε ήδε εγθαηεζηεκέλν θαη ηνλ 

Windows Report Viewer 2005 πνπ ζίγνπξα είλαη ζπκβαηφο κε ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ καο. Παξαθάησ ινηπφλ βιέπνπκε λα θάλεη έλαλ έιεγρν ησλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ SQL Server. 
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Δηθφλα 126: Έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ SQL Server γηα ην Pivotier 

Γεληθά θαη απηή ε εγθαηάζηαζε αθνινπζεί ηα ίδηα βήκαηα κε ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία. Ξεθηλψληαο θαη πάιη δηαιέγνπκε πνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε θαη 

εθηεινχκε ηελ εγθαηάζηαζε νξίδνληαο έλα ρξήζηε θαη κία εηαηξεία. 

 

Δηθφλα 127: Δγθαηάζηαζε ηνπ Microsoft Report Viewer 2012 
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Παξαθάησ βιέπνπκε ηελ νινθιήξσζε θαη απηήο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ 

ζεκαίλεη ηελ νινθιήξσζε νιφθιεξνπ ηνπ παθέηνπ Pivotier. 

 

Δηθφλα 128: Οινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ παθέηνπ Pivotier θαη 

Windows Report Viewer 2012 

Παξαθάησ βιέπνπκε πσο θαίλεηαη ε θεληξηθή νζφλε ηνπ Microsoft Navision 

κε ηελ πξνζζήθε ηνπ Pivotier. 

 

Δηθφλα 129: Πξνζζήθε ηνπ Pivotier ζην Microsoft Navision 
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3.10.3 Δγθαηάζηαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Pivotier 
 

Απφ ην δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηεο Jet Reports πνπ έρνπκε θαηεβάζεη ηελ 

δνθηκαζηηθή έθδνζε ηνπ Pivotier, ζα πξέπεη λα θαηεβάζνπκε θαη ην αξρείν 

PivotierObjects.zip. απηφ ην αξρείν πεξηέρεη ελληά fob αξρεία. 

1. Σα ηέζζεξα αξρεία Piv151_Addin_n_n_Object ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ 

ζε φιεο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

φπνπ ην n_n αληηπξνζσπεχεη ηελ NAV έθδνζε ησλ εθηειέζηκσλ 

αξρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ππάξρνληα 

αληηθείκελα. ΗΜΔΙΩΗ: ε έθδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

έθδνζε ηνπ NAV client θαη φρη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft 

Navision. 

2. Σα ηέζζεξα αξρεία πνπ πεξηέρνπλ ηξνπνπνηεκέλα αληηθείκελα BASE 

γηα ηελ έθδνζε ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο θαη ηελ έθδνζε ηεο W1 βάζεο 

δεδνκέλσλ πνπ είλαη ε αληίζηνηρε γηα ηελ έθδνζε 5 θαη 6. Απηά ηα 

αξρεία κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ εάλ δελ έρνπλ επέιζεη 

ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ή αιιηψο ζα 

πξέπεη λα εηζαρζνχλ κε ππάξρνληα ζηνηρεία πνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ ηε λέα βάζε δεδνκέλσλ. Απηφ ζα πξνζζέζεη λέα πεδία γηα ηνπο 

αληίζηνηρνπο πίλαθεο, θφξκεο θαη ζειίδεο. 

3. Σν ηειεπηαίν αξρείν πεξηέρεη φια ηα ηξνπνπνηεκέλα αληηθείκελα ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ demo π.ρ. παξάδεηγκα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο Visual 

Studio ηηκνινγίνπ απφ ην Posted Sales Invoice. 

3.10.4 Πξναπαηηνύκελεο πξνζζήθεο γηα ην Pivotier 
 

1. Αξρηθά θαηεβάδνπκε ην PivotierDefaultSetup.zip γηα ηελ Βφξεηα Ακεξηθή 

ή ην PivotierDefaultSetupW1.zip απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Jet Reports. 

Σα W1 αξρεία δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε ησλ Δπξσπατθψλ 

ξπζκίζεσλ. Απηφ ην αξρείν πεξηέρεη ηα αξρεία θεηκέλνπ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχκε γηα ηα επφκελα βήκαηα. Απνζεθεχνπκε φια ηα αξρεία ζε 

έλα θάθειν ζην ζθιεξφ δίζθν καο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα νλφκαηα ησλ 

θαθέισλ σο έρνπλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα Visual Studio 

αξρεία  γηα ηελ γιψζζα RDL πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε  εγθαηάζηαζε ηεο 

ζχξαο δεδνκέλσλ γηα ηε ζσζηή εηζαγσγή ησλ πεδίσλ BLOB. 

2. πλερίδνπκε κε ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ εγθαηάζηαζεο πνπ είλαη 

πξνεγθαηαζηεκέλα γηα θάζε εηαηξεία. Απηά ηα δεδνκέλα ζα εηζάγνπλ 

εξσηήκαηα βάζεο, κνηίβα κνξθνπνίεζεο, ηδηφηεηεο θαη 

γξακκαηνζεηξέο, ξφινπο αζθαιείαο θαη δηθαηψκαηα γηα ηνπο δείθηεο ηεο 
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εηαηξεία. εκείσζε: Σα εξσηήκαηα ησλ πηλάθσλ αλαθνξάο πνπ δελ 

ππάξρνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο ζα πξνθαιέζνπλ ζθάικα. Η 

δηαδηθαζία ηεο εηζαγσγήο έρεη σο εμήο. Αλνίγνπκε ην Pivotier θαη 

χζηεξα κέζα απφ ην «κνλνπάηη» Setup  Dataports  Import Setup 

Data, θάλνπκε εηζαγσγή ην αξρείν SetupData.txt. 

3. Σν ηξίην βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηεο NAV βάζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηδηφηεηεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ. Απηφ δεκηνπξγεί ηελ δπλαηφηεηα λα παξνπζηαζηνχλ 

άκεζα φιεο νη ηδηφηεηεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ NAV. Απηφ ην βήκα ην 

επηηπγράλνπκε κε ηελ εηζαγσγή ηνπ αξρείνπ TableProperties.txt 

ρξεζηκνπνηψληαο ην «κνλνπάηη» Setup  Dataports  Import Table 

Properties. 

4. Κάλνπκε ελεκέξσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ πεδίσλ ησλ πηλάθσλ γηα ηπρφλ 

ηξνπνπνηεκέλνπο πίλαθεο ή γηα πίλαθεο (δειαδή αληηθείκελα ISV) πνπ 

δελ αλήθνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ Object 

Designer εμάγνπκε ζε έλα αξρείν .txt φινπο ηνπο ηξνπνπνηεκέλνπο 

πίλαθεο θαη φινπο εθείλνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ 

ηεο Microsoft. ηελ ζπλέρεηα κέζα ζην Pivotier εηζάγνπκε ην αξρείν txt 

πνπ δεκηνπξγήζακε πξίλ ρξεζηκνπνηψληαο ην «κνλνπάηη» Setup  

Dataports Update Table Properties. 

5. Σέινο εηζάγνπκε ην αξρείν ReportExamples.txt ζην Setup  Dataports 

 Import Report Examples. Οη δνθηκαζηηθέο αλαθνξέο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο RON, CFO θαη JAY θαη ππάξρνπλ ζηνπο 

θαθέινπο “ALL” θαη “FINANCE”. Γηα λα κπνξέζνπκε λα ηηο ηξέμνπκε ζα 

πξέπεη λα πξνζαξηήζνπκε ηα δηθαηψκαηα “PIV-FLDR-ALL” θαη “PIV-

FLDR-FINANCE” ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision ή ζηνλ 

Windows login [25]. 

3.10.5 Ρπζκίζεηο γηα ην Pivotier 

 

ην Pivotier  Pivotier Setup ζα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

επηηπρή ρξήζε ηνπ Pivotier. 
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Δηθφλα 130: Οζφλε Pivotier Setup (Καξηέια General) 

ηελ θαξηέια “General” έρνπκε λα ξπζκίζνπκε ηα παξαθάησ πεδία ηεο 

θφξκαο: 

1. Οξίδνπκε ην “Login” θαη ην “Password” πνπ έρνπκε νξίζεη γηα ηελ 

πξφζβαζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Θα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε 

ρξήζηε πνπ έρεη πιήξε δηθαηψκαηα ρξήζεο δηαθνξεηηθά δελ ζα 

κπνξνχκε λα νινθιεξψζνπκε ηηο ξπζκίζεηο. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη 

δεκηνπξγεκέλα κε βάζε ην «ξφιν» SysAdmin server ή ην db_owner 

database πνπ ππάξρνπλ ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ SQL Server. 

πληζηνχκε λα δνθηκαζηνχλ πξψηα ηα δεδνκέλα πξφζβαζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην Test Login. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ιεηηνπξγνχλ, ηφηε ην πηζαλφηεξν ιάζνο είλαη φηη δελ έρνπκε νξίζεη ηνλ 

Microsoft SQL Server λα έρεη αλάκηρηε δνκή πξφζβαζε (mixed-mode 

credentials). ηελ πεξίπησζή καο δελ ρξεηάδεηαη λα εηζάγνπκε νχηε 

φλνκα ρξήζηε αιιά νχηε θαη θσδηθφ εθφζνλ δελ έρνπκε νξίζεη. 
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Δηθφλα 131: Δπηηπρήο ζχλδεζε ηνπ Pivotier κε ηνλ SQL Server  

2. ην πεδίν “Server Name” νξίδνπκε ηελ νληφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

σο νλνκαζία γηα ηνλ Server καο (MSSQLSERVER). ην Microsoft 

Navision 2009 είλαη απαξαίηεην λα νξίζνπκε ην φλνκα ηνπ server γηαηί 

δελ ρξεζηκνπνηεί άκεζα ηηο C/SIDE ηδηφηεηεο. 

3. ην πεδίν “Unit of Measure” ζα νξίζνπκε ηελ κνλάδα κέηξεζεο κε 

βάζε ηελ νπνία  κεηξάηαη ην κέγεζνο ηεο αλαθνξάο θαη επηιέγεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ RDL γιψζζα. 

4. ην πεδίν “Currency Symbol” επηιέγνπκε πνην ζα είλαη ην λφκηζκα πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ελψ ζην ακέζσο επφκελν πεδίν επηιέγνπκε 

πνην ζα είλαη ην επηπιένλ λφκηζκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζε νξηζκέλεο αλαθνξέο. 

5. ηελ επηινγή “Functions” επηιέγνπκε “Create Financial Views”. Η 

επηινγή απηή επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία εηδηθψλ αλαθνξψλ γηα ηελ 

Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε. 



132 
 

 

Δηθφλα 132: Γεκηνπξγία εηδηθψλ αλαθνξψλ ηνπ Pivotier γηα ηελ Οηθνλνκηθή 

Γηαρείξηζε 

6. ηελ επηινγή “Functions” επηιέγνπκε “Upload License File” ψζηε λα 

εηζάγνπκε ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ Pivotier πνπ ιάβακε απφ ηελ Jet 

Reports θαη αληηζηνηρεί ζηελ εθάζηνηε βάζε δεδνκέλσλ καο. 

7. Η επηινγή “Setup Chart of Accounts” ζεκαηνδνηεί ηελ απεηθφληζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ εζφδσλ ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο ζηελ θαξηέια Reporting. 

Κάλνπκε ηελ επηινγή εκθάληζεο “Reverse Sign” ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπκε φηη νη αξηζκνί ζα εκθαλίδνληαη ζσζηά ζηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Αλαδεηήζεηο. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηελ έθζεζε 37058501. 

3.10.6 Δγθαηάζηαζε ξπζκίζεσλ αλαθνξώλ ζην Pivotier 

 

Πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε θαξηέια “Reporting Services” ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε φιεο ηηο ξπζκίζεηο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ ρξήζε ησλ 

αλαθνξψλ. 
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Δηθφλα 133: Οζφλε Pivotier Setup (Καξηέια Reporting Services) 

1. ηελ επηινγή “Reporting Services Domain” επηιέγνπκε ζε πνηνλ server 

ζέινπκε λα ζπλδεζνχκε, ελψ ζηα πεδία “Reporting Services Login” θαη 

“Reporting Services Pass” γξάθνπκε ην φλνκα ρξήζηε θαη ην 

ζπλζεκαηηθφ πνπ είρακε νξίζεη φηαλ θάλακε δεκηνπξγία ηνπ server. 

2. ην πεδίν “Server Name” νξίδνπκε ην φλνκα ηνπ server πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη ζηελ θαξηέια “General”. 

3. ην πεδίν ηνπ “Report Model Folder” επηιέγνπκε πνηνο ζα είλαη ν 

θάθεινο ζηνλ “Report Server” ζηνλ νπνίν ζα απνζεθεχνληαη ηα 

κνληέια ησλ δεκηνπξγεκέλσλ αλαθνξψλ. Ο πξνεπηιεγκέλνο θάθεινο 

είλαη ν “MODELS”. Δάλ ζέινπκε κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ 

άιιν θάθειν θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηφλ. ην Setup  Report 

Models form κπνξνχκε λα ηνλ δεκηνπξγήζνπκε. 

 

Δηθφλα 134: Πξνεγθαηεζηεκέλα «κνληέια» αλαθνξψλ ζην Pivotier 
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4. ην πεδίν “Data Source Name” νξίδνπκε ην φλνκα ηεο πεγήο ησλ 

δεδνκέλσλ ζην “Report Server” πνπ δείρλεη πξνο ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ φπνπ Dynamics NAV είλαη εγθαηεζηεκέλν. Απφ ην 

θχξην παξάζπξν ηνπ “Report Server” ζα επηιέμνπκε ην “Data Sources”. 

Δπηιέγνπκε απηφ ην θάθειν γηα λα εκθαληζηεί κηα ιίζηα ησλ πεγψλ 

δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην server. Aλ δελ ππάξρεη θακία πεγή 

δεδνκέλσλ γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζέινπκε, ηφηε ζα ρξεηαζηεί λα 

δεκηνπξγήζνπκε κία πεγή. Δάλ ππάξρεη ήδε κηα πεγή δεδνκέλσλ ηφηε 

ζα εκθαληζηεί απηφκαηα ζην πεδίν. πλήζσο ε πξνεπηιεγκέλε πεγή 

δεδνκέλσλ είλαη απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δνθηκαζηηθή βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο Cronus. Απηή είλαη ε πεγή πνπ καο ελδηαθέξεη, ζε 

πεξίπησζε φκσο πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία πεγή 

δεδνκέλσλ απφ κία άιιε (δηθή καο) βάζε δεδνκέλσλ, ζα δείμνπκε 

παξαθάησ πσο δεκηνπξγείηαη. 

5. ην “Data Source Folder” ζα νξίζνπκε ηνλ θάθειν ζηνλ “Report 

Server” φπνπ ε πεγή δεδνκέλσλ ζα απνζεθεπηεί. Απφ ην θχξην 

παξάζπξν ηνπ “Report Server” ζα δηαιέμνπκε ηνλ πξνεπηιεγκέλν 

θάθειν. ε απηφλ ηνλ θάθειν ζα βξνχκε ηελ πεγή δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Cronus. Η ζχληαμε ηεο 

ξχζκηζεο ζα είλαη: / <data source folder> φπνπ <data source folder> 

είλαη ην φλνκα ηνπ θαθέινπ ηεο πεγήο. Δάλ δνχκε πσο δελ ππάξρεη 

απηφο ν θάθεινο ηφηε αθνινπζνχκε ην πξνεγνχκελν βήκα γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα θάθειν γηα ηελ πεγή ηεο πξνέιεπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

ηελ θαξηέια “About” ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ην Pivotier. Αξρηθά βιέπνπκε ηελ εηαηξεία πνπ ην δεκηνχξγεζε. Δίλαη ε 

Centerline Software Inc θαη φρη ε Jet Reports. Η Jet Reports έρεη ηα εκπνξηθά 

δηθαηψκαηα αιιά ε Centerline Software είλαη εθείλε πνπ ην αλαπηχζζεη. 

Βιέπνπκε επίζεο ηνλ αξηζκφ αδείαο ηνπ Microsoft Navision πάλσ ζηνλ νπνίν 

δνπιεχεη θαη ε άδεηα ηνπ Pivotier. Ο ππνθαηλφκελνο αξηζκφο αδείαο αλήθεη 

ζηελ ακεξηθάληθε έθδνζε ηνπ Microsoft Navision. ην πεδίν “Maintenance 

Expiration” αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηεο ιήμεο ηεο ππνζηήξημεο ηνπ Pivotier 

θαη ζπλήζσο είλαη έλα ρξφλν κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αδείαο ηνπ Pivotier. 

Καη ηέινο βιέπνπκε ηελ έθδνζε ηνπ Pivotier. 
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Δηθφλα 135: Οζφλε πιεξνθνξηψλ ηεο αδείαο ηνπ Pivotier  

3.10.7 Γεκηνπξγία πεγήο δεδνκέλσλ ζην Pivotier 

 

Δδψ ζα δείμνπκε πσο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία πεγή δεδνκέλσλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία βάζε δεδνκέλσλ 

δηαθνξεηηθή ηεο δνθηκαζηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Cronus. Δθφζνλ έρνπκε 

θάλεη ηελ ζχλδεζε κε ηνλ επηζπκεηφ server, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

κία πεγή δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή “Functions” πεγαίλνπκε 

ζην “Create Data Source”. Δθεί κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία λέα πεγή 

δεδνκέλσλ αξθεί ε βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ νπνία ζα πξνέιζνπλ ηα 

δεδνκέλα ζα είλαη δηαζέζηκε κέζα ζηνλ SQL Reporting Server. Γπζηπρψο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ζπλδέζνπκε νπνηαδήπνηε άιιε βάζε δεδνκέλσλ ζηνλ 

Microsoft SQL Server δηφηη ην Microsoft Navision είλαη δνθηκαζηηθή έθδνζε θαη 

δελ επηηξέπεη πεηξακαηηζκνχο κε άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Δμάιινπ δελ 

δηαζέηνπκε άδεηα ρξήζεσο άιιεο βάζεο δεδνκέλσλ εληφο ηνπ Pivotier. 
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Δηθφλα 136: Γεκηνπξγίαο λέαο πεγήο δεδνκέλσλ ζην Pivotier 

3.10.8 Παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο νηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζην 

Pivotier 

 

Αξρηθά αλνίγνπκε ην Pivotier κέζα ζην Microsoft Navision. Τπάξρνπλ 

δηάθεξεο πξνεγθαηεζηεκέλεο αλαθνξέο φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαθνξά κε 

ηελ νλνκαζία “Balance Sheet” πνπ καο ελδηαθέξεη γηαηί ζα δεκηνπξγήζνπκε 

κία παξφκνηα αλαθνξά γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Παηψληαο ην F3 καο 

αλνίγεη κία λέα θελή θαξηέια γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο αλαθνξάο.  Μπνξνχκε 

επίζεο λα δεκηνπξγήζνπκε λέα αλαθνξά πεγαίλνληαο ζην Report Create 

New Report φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 137: Γεκηνπξγία λέαο αλαθνξάο ζην Pivotier 
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Μαο αλνίγεη επνκέλσο ε θελή θαξηέια θαη εκείο πξέπεη λα θάλνπκε ηηο 

θαηάιιειεο επηινγέο. Αξρηθά νξίδνπκε ην “Code” φηη είλαη “NEWREPORT” 

επεηδή πξφθεηηαη γηα κία λέα αλαθνξά. Ο ηίηινο ηεο αλαθνξάο καο ζα είλαη 

“Income Statement”. Θπκίδνπκε φηη καο ελδηαθέξεη λα δεκηνπξγήζνπκε κία 

αλαθνξά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε. Δπνκέλσο ζην 

πεδίν “Report Type” επηιέγνπκε ην “Balance Sheet”. ην πεδίν “Date Range” 

επηιέγνπκε ηελ “Fiscal Period”. Η επηινγή απηή δελ είλαη ηπραία. Θα 

κπνξνχζακε λα δηαιέμνπκε εηήζηα ή κεληαία ή ηεηξακήλνπ, εκείο φκσο κε ηελ 

επηινγή πνπ θάλνπκε επηηξέπνπκε ζηελ αλαθνξά λα επηιέμεη ην θαιχηεξν θαη 

πην αληηπξνζσπεπηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηα δεδνκέλα πνπ θάζε θνξά ζα 

θνξηψλνπκε. Απηή ε επηινγή επνκέλσο δίλεη ζηελ αλαθνξά καο κία δπλακηθή 

ιεηηνπξγία. ην πεδίν “Author ID” ζα κπνξνχζακε λα επηιέμνπκε ηνλ 

δεκηνπξγφ ηεο αλαθνξάο. ηελ πεξίπησζή καο φκσο επεηδή είλαη δνθηκαζηηθή 

έθδνζε ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε έλα φλνκα απφ ηα ππάξρνληα. ην πεδίν 

“Blocked” κπνξνχκε λα επηιέμνπκε εάλ ε αλαθνξά ζα επηηξέπεη ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηεο ζε άιινπο ρξήζηεο εθηφο ηνπ δεκηνπξγνχ ή αλ δελ ζα είλαη 

πξνζβάζηκε ζε θαλέλαλ αθφκα θαη αλ θαίλεηαη ζηελ ιίζηα καδί κε φιεο ηηο 

άιιεο αλαθνξέο. 

 

Δηθφλα 138: Δπηινγέο δεκηνπξγίαο αλαθνξάο ζηελ θαξηέια General (Pivotier) 

ε απηή ηελ θάζε δελ έρνπκε ζθνπφ λα ηελ δεκνζηεχζνπκε ζε θάπνην θάθειν 

γη απηφ θαη δελ επηιέγνπκε ηίπνηα ζην πεδίν “Publish to Folder” αιιά νχηε θαη 
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ζην πεδίν “Blocked”. ηελ θαξηέια “Options” ζα επηιέμνπκε πξνο ην παξφλ 

κφλν ην πεδίν “Zero Suppress Row” δηφηη ζέινπκε λα κελ εκθαλίδνληαη 

γξακκέο πνπ δελ έρνπλ ζηνηρεία ζηελ αλαθνξά καο. 

 

Δηθφλα 139: Δπηινγέο δεκηνπξγίαο αλαθνξάο ζηελ θαξηέια Options (Pivotier) 

Η αλαθνξά πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε έζησ θαη κε απηέο ηεο αξρηθέο θαη 

βαζηθέο ξπζκίζεηο απνηειεί έλα «κνληέιν» αλαθνξάο πνπ ζα ην 

απνζεθεχζνπκε καδί κε ηεο ππφινηπεο γηα κειινληηθή ρξήζε. 

 

Δηθφλα 140: Απνζήθεπζε ηνπ λένπ «κνληέινπ» ηεο αλαθνξάο 
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ηελ ζπλέρεηα κέζα απφ ην module ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ζα 

επεμεξγαζηνχκε πεξαηηέξσ ην «κνληέιν» καο θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε ηειηθά 

κία αλαθνξά. Μέζα ζηελ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε αλνίγνπκε ηελ θαξηέια κε ηηο 

αλαθνξέο θαη επηιέγνπκε ηελ “Income Statement”. ε απηήλ ζα 

ηξνπνπνηήζνπκε ην πεδίν “Date Range” θαη ζα επηιέμνπκε λα εκθαλίζεη ην 

“Fiscal Year” ελψ ζην πεδίν “Type” ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην “Fiscal Period” 

δηφηη ζέινπκε νη ζηήιεο καο λα νξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε ηα βέιηηζηα 

ρξνληθά δεδνκέλα. ην πεδίν “Budget Name” επηιέγνπκε ηελ ρξνληά 2009. 

Δπίζεο επηιέγνπκε λα εκθαλίζνπκε θαη ζπλνιηθά πνζά κε ηελ επηινγή ηνπ 

“Totals”. 

 

Δηθφλα 141: Δπηινγέο δεκηνπξγίαο αλαθνξάο ζηελ θαξηέια General 

(Financial Management) 

Πξνρσξψληαο ζηελ θαξηέια “Options” ζα θάλνπκε επίζεο θάπνηεο αιιαγέο 

γηα λα πεηχρνπκε κία πην νινθιεξσκέλε αλαθνξά. Πέξα απφ ηελ επηινγή 

πνπ ήδε θάλακε (Zero Suppress Row), ζα επηιέμνπκε ην πεδίν “Blank if Zero” 

γηα λα απνθιείζνπκε ηελ εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη κεδεληθά θαη 

επνκέλσο λα γιηηψζνπκε ρψξν ζηελ αλαθνξά καο αιιά θαη λα ηελ θάλνπκε 

πην ζπκπαγή. Σν πεδίν “Budget Name” είλαη ην ίδην κε απηφ απφ ηελ θαξηέια 

“General” γη απηφ θαη παίξλεη ηελ ίδηα ηηκή. ην πεδίν “Rounding Factor” 

κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηελ ζηξνγγπινπνίεζε ησλ λνχκεξσλ ηεο αλαθνξάο 

(None ,1, 1000, 1000000). Θα επηιέμνπκε ηελ επηινγή “None”. Σν πεδίν 

“Additional Reporting Currency” ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε 
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επηπιένλ λφκηζκα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλαθνξά ελψ ην πεδίν 

“Exclude Closing Entries” ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε 

δεδνκέλα απφ νκάδα κελψλ πνπ είλαη πξηλ θαη κεηά ην θιείζηκν ελφο έηνπο 

θαη δελ ζέινπκε απηφ λα επεξεάζεη ηελ αλαθνξά. Σέινο ην πεδίν “Forecast 

with Budget” ζα καο βνεζήζεη λα απεηθνλίζνπκε ηα πξνυπνινγηζηηθά καο 

δεδνκέλα. Γη απηφ ην ζθνπφ φηαλ ζα ηξέμνπκε ηελ αλαθνξά καο απφ ην 

Report Run Report ζα καο εκθαληζηεί ε θαξηέια πνπ θαίλεηαη ζην θάησ δεμί 

κέξνο ζηελ νπνία εθηφο απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα ηξέμεη ε 

αλαθνξά, ζα νξίζνπκε θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή απφ ηελ νπνία ζα ηξέμεη ε 

αλαθνξά ηα πξνυπνινγηζηηθά δεδνκέλα. Δπηιέγνπκε λα ηξέμεη ηα 

πξνυπνινγηζηηθά δεδνκέλα απφ ηηο 08/01/09. 

 

Δηθφλα 142: Δπηινγέο δεκηνπξγίαο αλαθνξάο ζηελ θαξηέια Options (Financial 

Management) 

Σξέρνληαο ηελ αλαθνξά ζα έρνπκε ην παξαθάησ απνηέιεζκα. 
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Δηθφλα 143: Μέξνο ηεο αλαθνξάο ζην Pivotier γηα ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα 

Παξαηεξνχκε φηη θάζε ζηήιε απεπζχλεηαη ζε έλα κήλα πξαγκαηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ελψ ππάξρνπλ ηα ζπλνιηθά πνζά αιιά θαζφινπ 

ηπρφλ άδεηα πεδία ή κεδεληθά δεδνκέλα. εθφζνλ ηειεηψζνπλ ηα πξαγκαηηθά 

νηθνλνκηθά δ3δνκέλα γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο πνπ επηιέμακε, 

πεγαίλνληαο πξνο ηα δεμηά ηελ αλαθνξά βιέπνπκε πσο μεθηλάλ νη κήλεο κε 

ηα πξνυπνινγηζηηθά δεδνκέλα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Δηθφλα 144: Μέξνο ηεο αλαθνξάο ζην Pivotier γηα ηα πξνυπνινγηζηηθά 

δεδνκέλα 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηελ αλαθνξά πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ην εηήζην 

Ιζνδχγην. Κάζε ζηήιε έρεη ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ελφο έηνπο. 
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Δηθφλα 145: Αλαθνξά ζην Pivotier αλά νηθνλνκηθφ έηνο 

 

3.11 Crystal Reports 

Σν Crystal Reports είλαη έλα ινγηζκηθφ αλάπηπμεο εθζέζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ απφ έλα επξχ 
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θάζκα πεγψλ δεδνκέλσλ. Πνιιέο άιιεο εθαξκνγέο, φπσο ην Microsoft 

Visual Studio, ρξεζηκνπνηνχλ  κηα έθδνζε OEM ησλ Crystal Reports σο έλα 

γεληθφ εξγαιείν αλαθνξψλ [26]. Σν Crystal Reports ζπλεξγάδεηαη επίζεο κε 

ηηο εθδφζεηο Visual Studio 2003 κέρξη θαη ην Visual Studio 2008. Η Microsoft 

δηαθφπηεη απηή ηελ πξαθηηθή θαη αξγφηεξα θπθινθφξεζε ην δηθφ ηεο 

αληαγσληζηηθφ εξγαιείν αλαθνξψλ, ην SQL Server Reporting Services 

(SSRS) πνπ είδακε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα [26]. 

Παξφια απηά ην Crystal Reports είλαη αθφκα δηαζέζηκν σο add-on ινγηζκηθφ 

γηα ην Visual Studio 2010. 

3.11.1 Report designer 
 

Σν Crystal Reports επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζρεδηάδνπλ γξαθηθά ζηνηρεία 

πνπ ζπλδένπλ ηελ βάζε δεδνκέλσλ κε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν αλαθνξψλ. 

Γηα βάζε δεδνκέλσλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θαη λα ζπλδέζνπλ 

ηνπο πίλαθεο απφ κηα επξεία πνηθηιία πεγψλ δεδνκέλσλ, φπσο ην Microsoft 

Excel, βάζεηο δεδνκέλσλ Oracle, Business Objects Enterprise, θαζψο θαη 

ηνπηθά αξρεία βάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα πεδία απφ απηνχο ηνπο πίλαθεο 

κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηεο επηθαλείαο ζρεδίαζεο ηεο έθζεζεο, θαη 

κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πξνζαξκνζκέλνπο ηχπνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο BASIC ή δηθή ηνπο ζχληαμε. Οη ξπζκίζεηο κπνξνχλ γίλνληαη 

ρσξίο θφπν ιφγσ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο πνιπρξεζηηθφηεηαο πνπ 

ππνζηεξίδεη ην Crystal Reports [27].  

Ακθφηεξα ηα πεδία θαη νη ηχπνη έρνπλ έλα επξχ θάζκα ησλ δηαζέζηκσλ 

επηινγψλ κνξθνπνίεζεο, ε νπνία κνξθνπνίεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαηά 

ηξφπν απφιπην ή ππφ φξνπο. Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε 

δψλεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα ρσξηζηεί εάλ απαηηείηαη. Σν Crystal 

Reports ππνζηεξίδεη επίζεο δεπηεξεχνπζεο εθζέζεηο, γξαθηθά, θαη έλα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ GIS [27]. 

3.11.2 Τπνζηεξηδόκελεο κνξθέο πεγώλ δεδνκέλσλ 
 

Σν Crystal Reports ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ κνξθέο πεγψλ δεδνκέλσλ: 

1. Βάζεηο Γεδνκέλσλ φπσο PostgreSQL, Sybase, IBM DB2, Ingres, 
Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Interbase θαη Oracle 

2. Btrieve 
3.  Microsoft Excel 
4. Αξρεία ηχπνπ TEXT 
5. XML αξρεία 
6. Lotus Notes, Microsoft Exchange θαη Novell GroupWise 
7. SAP: BW, Info Sets, Tables, θαη Business Objects Universes 

http://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Enterprise
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_DB2
http://en.wikipedia.org/wiki/Ingres_%28database%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://en.wikipedia.org/wiki/Interbase
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_database
http://en.wikipedia.org/wiki/Btrieve
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://en.wikipedia.org/wiki/Text_file
http://en.wikipedia.org/wiki/XML
http://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_Notes
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Exchange_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Novell_GroupWise
http://en.wikipedia.org/wiki/SAP_ERP
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Objects
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8. Οπνηαδήπνηε άιιε πεγή δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε ησλ web services, 
ODBC, OLE DB, JDBC ή OLAP. 

Παξαθάησ ζα δνχκε έλα παξάδεηγκα κε ηελ ρξήζε ηνπ Crystal Reports. 

3.11.3 Δγθαηάζηαζε ηνπ Crystal Reports 
 

Παξαθάησ θαίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Crystal Reports. Αξρηθά ζα πξέπεη λα 

δειψζνπκε ην ζεηξηαθφ αξηζκφ αδείαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ.  

 

Δηθφλα 146: Γήισζε ζεηξηαθνχ αξηζκνχ ηνπ Crystal Reports 

ηελ ζπλέρεηα δειψλνπκε ηελ ηνπνζεζία πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθφ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/ODBC
http://en.wikipedia.org/wiki/JDBC
http://en.wikipedia.org/wiki/OLAP
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Δηθφλα 147: ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ Crystal Reports 

ηελ επφκελε νζφλε επηιέγνπκε πνηα ζηνηρεία ηνπ Crystal Reports ζα 

εγθαηαζηαζνχλ. Παξαηεξνχκε φηη έρεη πιεζψξα επηινγψλ πξνο 

εγθαηάζηαζε. 

 

Δηθφλα 148: ηνηρεία ηνπ Crystal Reports 
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ηελ ζπλέρεηα ελεξγνπνηνχκε ην ινγηζκηθφ κέζσ ηεο online εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε. 

 

Δηθφλα 149: Δλεξγνπνίεζε ηνπ Crystal Reports 

 

 

Δηθφλα150: Οινθιήξσζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ Crystal Reports 
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3.11.4 Γεκηνπξγία παξαδείγκαηνο αλαθνξάο ζην Crystal 

Reports 

 

Αξρηθά δηαιέγνπκε ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο κε ηελ πεγή δεδνκέλσλ. ηελ 

πεξίπησζή καο ζα είλαη ν “OLE DB Provider for SQL Server”. 

 

 

Δηθφλα 151: Δπηινγή ζχλδεζε κε ηε πεγή δεδνκέλσλ 

Δπεηδή ε βάζε έρεη πξνθαζνξηζκέλν ηχπν αζθαιείαο ζα επηιέμνπκε  ην “Intergrated 

Security”. Δπηπιένλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft 

Navision θαη ηνλ MSSQLSERVER. 



149 
 

 

Δηθφλα 152: Δπηινγή ηεο πεγήο δεδνκέλσλ θαη ηνπ server 

Όπσο ζα παξαηεξήζνπκε παξαθάησ δεκηνπξγείηαη  κία λέα πεγή δεδνκέλσλ απφ 

ηελ νπνία ζα επηιέμνπκε ηα ζηνηρεία ηεο αλαθνξάο καο. 
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Δηθφλα 153: Γεκηνπξγία λέαο πεγήο δεδνκέλσλ 

Σν παξάδεηγκά καο ζα ζηεξίδεηαη θαη πάιη ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ζα επηιέμνπκε 

λα απνηππψζνπκε ηεο ρξεψζεηο θαη πηζηψζεηο ζε ινγαξηαζκνχο. 

 

 

Δηθφλα 154: Δπηινγή πηλάθσλ ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ 
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ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ πεδίσλ ησλ δχν πηλάθσλ 

φπσο ηηο απνηππψλεη ην Crystal Reports. 

 

Δηθφλα 155: πζρεηίζεηο πεδίσλ πηλάθσλ 

Δπηιέγνπκε λα εκθαλίζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο  γηα ηνλ θσδηθφ ηνπ ινγαξηαζκνχ, ην 

άζξνηζκα ηεο πίζησζεο θαη ηεο ρξέσζεο ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ. 

 

Δηθφλα 156: Δπηινγή πεδίσλ θσδηθψλ, ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ 
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Υξεζηκνπνηνχκε σο θξηηήξην νκαδνπνίεζεο ηελ εκεξνκελία. 

 

Δηθφλα 157: νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ κε βάζε ηελ εκεξνκελία 

ηελ αλαθνξά επεηδή ζα παξνπζηάζνπκε αξηζκεηηθά δεδνκέλα, ζα ρξεηαζηεί λα 

εκθαλίδνπκε ηα κεξηθά θαη νιηθά ζχλνια απφ απηά ηα δεδνκέλα. 

 

Δηθφλα 158: πλνιηθά θαη κεξηθά ζχλνια αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ 
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Σν Crystal Reports είλαη γλσζηφ γηα ηελ εθηεηακέλε ρξήζε επδηάθξηησλ γξαθεκάησλ 

πνπ ζπλνςίδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αλαθνξά. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα ξαβδφγξακκα. 

 

Δηθφλα 159: Δπηινγή ξαδνγξάκκαηνο γηα ηελ αλαθνξά 

Σέινο δηαιέγνπκε ην κνηίβν ηεο ηειηθήο εκθάληζεο πνπ ζα έρεη ε αλαθνξά. 

Γηαιέγνπκε ην “Corporate Blue”. 

 

Δηθφλα 160: Δπηινγή template ζην Crystal Reports 
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Παξαθάησ θαίλεηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο αλαθνξάο καο. Παξαηεξνχκε φηη ε 

αλαθνξά μεθηλάεη κε ηελ γξαθηθή ζχλνςε (ξαβδφγξακκα) θαη ζηελ ζπλέρεηα μεθηλάεη 

κε ηελ απεηθφληζε ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο. 

 

Δηθφλα 161: Γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο αλαθνξάο 
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Δηθφλα 162: Κπξίσο αλαθνξά δεδνκέλσλ 

ε θάζε πεξίπησζε ε αλαθνξά παξνπζηάδεη νξγάλσζε θαη είλαη επαλάγλσζηε.  Θα 

κπνξνχζακε λα δεκηνπξγήζνπκε κία αλαθνξά ηνπ Microsoft Navision ζην Crystal 

Reports κε ηελ ρξήζε ηνπ νδεγνχ ODBC. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην απνηέιεζκα 

ζα ήηαλ ίδην θαη ε δηαδηθαζία ζχλδεζεο ην ίδην απιή. Όκσο ε δνθηκαζηηθή βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision δελ καο παξαρσξνχζε ηα απαξαίηεηα δηθαηψκαηα 

ρξήζεο. 
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3.12 MobileNAV  

Σν MobileNAV είλαη κία mobile εθαξκνγή θαηάιιειε γηα smartphones. 

Τπνζηεξίδνληαη ηα πην γλσζηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία είλαη ην 

Android (smartphone θαη tablet), IOS (Iphone θαη Ipad) θαη Windows Phone 8 

αιιά θαη ηα Windows CE, Mobile 5-6.x. Σν MobileNAV είλαη θαηάιιειν γηα 

ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Microsoft Navision ζηελ 

επηρείξεζή ηνπο θαη ζα ήζειαλ λα έρνπλ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζην 

Microsoft Navision ψζηε λα εξγαζηνχλ είλαη online είηε εθηφο ζχλδεζεο offline. 

Δλζσκαηψλεη θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο φπσο ην barcode γηα ηελ εχξεζε ησλ 

πξντφλησλ αιιά θαη ηελ παξαγσγή ζχληνκσλ αλαθνξψλ γηα ηα ζπλεζέζηεξα 

εξσηήκαηα αλάιπζεο φπσο ηνπο θαιχηεξνπο πειάηεο ή ηηο θνξπθαίεο 

πσιήζεηο ή έγγξαθα ινγηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε 

εθαξκνγή ρξεηάδεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία λα ζπλεξγάδνληαη 

αξκνληθά κεηαμχ ηνπο θαη λα πινπνηείηαη ε απαξαίηεηε αξρηηεθηνληθή 

ακθίδξνκεο ζχλδεζεο. Παξαθάησ θαίλνληαη ηα ζηνηρεία απηά: 

1. Webservice: Δίλαη ε ππεξεζία δηαζχλδεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην 
Microsoft Dynamics NAV 2009 σο πξφηππν. Γελ ππάξρεη θακία 
αλάγθε γηα εγθαηάζηαζε νπνηνδήπνηε άιινπ server ή άιιεο 
εθαξκνγήο κεζνιάβεζεο. 

2. χλδεζε κεηαμχ NAV βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηεο εθαξκνγήο MobileNAV 
γηα θηλεηά: Υξεηάδεηαη πξφζβαζε ζην internet θαη ζχλδεζε κε ηελ 
ππεξεζία πνπ παξέρεηαη απφ ηηο Microsoft NAV Services. Γηα ιφγνπο 
αζθαιείαο ζπληζηάηαη ε ρξήζε ζχλδεζεο VPN ή πξσηνθφιινπ HTTPS. 

3. Σν Microsoft Dynamics NAV 2009: Δίλαη ην ERP πνπ έρεη ηελ 
πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε θαη εθαξκνγή απηήλ ηελ ζηηγκή θαη πεξηέρεη 
φια ηα δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχκε κέζα ζην MobileNAV. 

4. Πξνζαξκνγή: Με ηελ ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζειίδαο ηνπ Microsoft 
Navision, νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ 
πνηα πεδία είλαη δηαζέζηκα ή φρη γηα ρξήζε απφ ηηο smartphone  
ζπζθεπέο. 

5. Γηακφξθσζε: Όιεο νη ξπζκίζεηο γίλνληαη απφ ην Microsoft Navision. 
ζηελ ζπζθεπή κφλν ηελ δηεχζπλζε URL ηνπ server θαη ηηο πιεξνθνξίεο 
ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ρξήζηε κπνξνχκε λα νξίζνπκε 
(http://www.multisoft.hu). 

 

http://www.multisoft.hu/
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Γηάγξακκα 6: Αξρηηεθηνληθή ζχλδεζεο ηνπ MobileNAV (Πεγή: 

http://www.multisoft.hu) 

3.12.1 Πιενλεθηήκαηα 
 

Σν MobileNAV έρεη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα: 

1. Μπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο 

2. Μπνξεί λα επεθηαζεί κε επηπιένλ ιεηηνπξγίεο αλ ρξεηαζηεί 

3. Σν MobileNAV αθνινπζεί ηελ επηρεηξεκαηηθή ινγηθή ηνπ Microsoft 

Navision 

4. Γπλαηφηεηα εξγαζίαο online θαη offline εάλ ρξεηαζηεί 

5. Αζθαιή επηθνηλσλία (NTLM, SSL) κεηαμχ εθαξκνγήο θαη Microsoft 

Navision Services 

6. Δηδηθά θίιηξα γηα ηα αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θάζε πσιεηή. Δδψ 

παξαηεξείηαη έλαο πεξηνξηζκφο νπφηε είλαη ηαπηφρξνλα θαη 

κεηνλέθηεκα αλάινγα κε ηελ ρξήζε πνπ επηζπκνχκε 

7. Άκεζε εηζαγσγή θαη θαηαρψξεζε ηεο παξαγγειίαο 

8. Η ρξήζε ηνπ MobileNAV ππνζηεξίδεη θαη επεθηείλεη ηελ πξνζπάζεηα 

γηα paperless εξγαζία. 

9. Ύπαξμε ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ θαη δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο 

10.  πλεξγάδεηαη κε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ηεο ζπζθεπήο φπσο ην 

email ή ην GPS 

11.  Υξήζε barcode ηερλνινγίαο 

http://www.multisoft.hu/
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12.  Γπλαηφηεηεο παξαγσγήο αλαθνξψλ 

13.  Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ αλαθνξψλ 

14.  Πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε (Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Οιιαλδηθά, Γαιιηθά, 

Ιηαιηθά, Ιζπαληθά, Πνισληθά, Σζερηθά, ινβαθηθά, Οπγγξηθά). Γελ 

ππνζηεξίδεηαη φκσο ε Διιεληθή γιψζζα ην νπνίν απνηειεί 

κεηνλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο 

3.12.2 Παξάδεηγκα παξαγσγήο αλαθνξώλ ζην MobileNAV 
 

Δθφζνλ θάλακε κία εηζαγσγή γηα ην MobileNAV θαη παξνπζηάζακε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάπηπμε ελφο παξαδείγκαηνο 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ MobileNAV λα δεκηνπξγεί αλαθνξέο. Σελ 

εθαξκνγή κπνξνχκε λα ηελ θαηεβάζνπκε απφ ην Play store ηεο Google πνπ 

ππάξρεη κέζα ζηελ Android ζπζθεπή καο. Θα παξαζέζνπκε παξάδεηγκα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ android έθδνζε ηνπ MobileNAV δηφηη ηελ πεξίνδν ηεο 

δνθηκήο καο δηαζέηακε κφλν android θηλεηφ ηειέθσλν. Παξαθάησ θαίλεηαη ην 

εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο ζην κελνχ ηνπ Android. 

 

Δηθφλα 163: Δηθνλίδην εθαξκνγήο ζηελ android έθδνζε ηνπ MobileNAV 
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Η πξψηε νζφλε πνπ αλνίγεη, είλαη ε νζφλε ηνπ Login. Δπεηδή είλαη 

δνθηκαζηηθή έθδνζε ηα ζηνηρεία είλαη πξνεπηιεγκέλα. Υξεηάδεηαη επνκέλσο λα 

δηαζέηνπκε ην φλνκα ρξήζηε, ηνλ θσδηθφ ρξήζηε. ην πεδίν “Domain” πξέπεη 

λα νξίζνπκε πνην είλαη ην φλνκα ηνπ domain πνπ επηζπκνχκε λα ζπλδεζνχκε. 

ην πεδίν “Use SSL” επηιέγνπκε εάλ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 

πξσηφθνιιν αζθαιείαο SSL. ηελ πεξίπησζή καο δελ ππάξρεη ιφγνο λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαζψο δελ έρνπκε λα πξνζηαηέςνπκε θάπνηα επαίζζεηα 

δεδνκέλα. ην πεδίν “Server” νξίδνπκε ηνλ server ζηνλ νπνίν επηζπκνχκε λα 

ζπλδεζνχκε. ηελ πεξίπησζή καο επηιέγνπκε λα ζπλδεζνχκε ζηνλ 

δνθηκαζηηθφ server ηεο εηαηξείαο Multisoft ε νπνία θαη έρεη αλαπηχμεη ην 

ινγηζκηθφ. ην επφκελν πεδίν νξίδνπκε ηελ νληφηεηα (Instance) ηνπ server 

ζηελ νπνία έρνπκε θάλεη ηελ ζχλδεζε κε ηελ βάζε ηνπ Microsoft Navision. Η 

νληφηεηα είλαη πξνεπηιεγκέλε. Σέινο επηιέγνπκε ηελ εηαηξεία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη βεβαίσο είλαη ε δνθηκαζηηθή εηαηξεία Cronus. 

Δπηιέγνπκε ην Login θαη ε εθαξκνγή πξψηα ειέγρεη ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε 

θαη έπεηηα θαηεβάδεη απφ ηνλ server φια ηα δεδνκέλα θαη αληηθείκελα ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ γηα λα κπνξέζνπκε λα εξγαζηνχκε. ηελ επηινγή Login 

offline κπνξνχκε λα εξγαζηνχκε εθηφο ζχλδεζεο αιιά νπσζδήπνηε ζα 

πξέπεη λα έρνπκε θαηεβάζεη θαη απνζεθεχζεη φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα. 

 

Δηθφλα 164: Οζφλε Login ηνπ MobileNAV  
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Δληφο ηεο εθαξκνγήο βιέπνπκε φηη ζην επάλσ κέξνο ππάξρεη ην φλνκα ηεο 

εηαηξείαο θαη αθνινπζνχλ θάπνηα modules ηα νπνία είλαη ηα βαζηθά θαη ηα 

πεξηζζφηεξν ρξήζηκα γηα απνκαθξπζκέλε εξγαζία. ε θάζε πεξίπησζε φπσο 

έρνπκε επηζεκάλεη, κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ επηπιένλ επηινγέο εάλ απηφ 

ρξεηαζηεί. Σα βαζηθά modules είλαη ην Sales (Αγνξέο), Inventory 

(Πεξηερφκελν), Finance (Οηθνλνκηθή Λεηηνπξγία), Services (Τπεξεζίεο) θαη ε 

επηινγή All πνπ πεξηέρεη φια ηα παξαπάλσ. ην module Sales ππάξρνπλ 

επηινγέο γχξσ απφ ηνπο πειάηεο, έλαο ηειεθσληθφο θαηάινγνο αιιά θαη 

ζηνηρεία γηα ηηο πσιήζεηο θαη ηηο εηαηξείεο. ην module Inventory ππάξρνπλ 

ζηνηρεία γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ή ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξείαο, γηα ηα 

πξντφληα πνπ πξνκεζεχεηαη ή πξνκεζεχεη θαζψο επίζεο θαη αξρεία 

θαηαγξαθήο. ην module Service ππάξρνπλ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη σο 

πξντφληα ή ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη. ην module 

Finance ππάξρνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηηο πσιήζεηο 

αιιά θαη θάπνηεο αλαθνξέο. Απηφ ην module ζα καο απαζρνιήζεη γηα ην 

παξάδεηγκα καο. 

 

Δηθφλα 165: Κεληξηθφ Μελνχ ηνπ MobileNAV (βαζηθά module) 
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Μέζα ζην κελνχ ησλ αλαθνξψλ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε 

ηξηψλ θαηεγνξηψλ αλαθνξέο. Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε αλαθνξέο γηα 

ηνπο πειάηεο, ην πεξηερφκελν θαη γηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

 

Δηθφλα 166: Μελνχ ησλ αλαθνξψλ ηνπ MobileNAV 

Θα αζρνιεζνχκε πξψηα κε ηηο αλαθνξέο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Αλνίγνληαο 

ηελ νζφλε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη άδεηα θαη ην 

κφλν πνπ έρεη είλαη ε επηινγή “Account No”. Δπηιέγνπκε ην “Account No” θαη 

ακέζσο εκθαλίδεηαη ην θίιηξν ζην νπνίν ζα επηιέμνπκε ηα ζηνηρεία βάζε ησλ 

νπνίσλ ζα παξάγνπκε ηελ αλαθνξά. Δάλ μέξνπκε ηνλ θσδηθφ ηνπ “Account 

No” πνπ επηζπκνχκε ηνλ πιεθηξνινγνχκε ζην πεδίν, δηαθνξεηηθά απφ ην 

βειάθη καο αλνίγεη κία ιίζηα κε ζηνηρεία θαη επηιέγνπκε απηφ πνπ καο 

ελδηαθέξεη. Η επηινγή «Α*» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηιέμνπκε εάλ απηφ πνπ 

πιεθηξνινγήζακε είλαη θνκκάηη ηεο αλαδήηεζεο ή ην αθξηβέο θιεηδί ηεο 

αλαδήηεζεο. 
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Δηθφλα 167: Αλαδήηεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζην MobileNAV 

ηελ ιίζηα επνκέλσο πνπ αλνίγεη, επηιέγνπκε ηελ “NET INCOME BEFORE 

TAXES” δειαδή ην εηζφδεκα ηνπ δηθηχνπ πξν θφξσλ. Η επηινγή καο 

αλαθέξεηαη ζε ζπλνιηθφ απνηέιεζκα θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο 

Λνγηζηηθήο πνπ νλνκάδεηαη “Income Statement”. Δλαιιαθηηθά κπνξνχκε λα 

επηιέμνπκε θάπνην “Balance Sheet”. Δπίζεο κπνξνχκε αληί γηα ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα, λα δεηήζνπκε γηα θάπνην κεξηθφ ζχλνιν ή γηα θάπνηα 

κεζνπξφζεζκα ζχλνια. Παξαηεξνχκε φηη ν θσδηθφο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο 

επηινγήο καο είλαη 9495, ζα κπνξνχζακε ινηπφλ λα είρακε πιεθηξνιφγεζε 

θαηεπζείαλ ηνλ θσδηθφ έλα ηνλ μέξακε απφ πξηλ. ην θάησ κέξνο ηεο ιίζηαο 

παξαηεξνχκε ηελ επηινγή γηα ηνπνζέηεζε θίιηξσλ “Filter” πνπ καο 

επηηξέπνπλ λα εκθαλίδνπκε ηα ζηνηρεία πνπ καο είλαη ρξήζηκα γηα ηνλ ζθνπφ 

καο. Γίπια ε επηινγή “Sort” είλαη επηινγή ηαμηλφκεζεο είηε ζε αχμνπζα είηε ζε 

θζίλνπζα νξγάλσζε. Η επηινγή “Refresh” αλαλεψλεη ηελ ιίζηα κε βάζε ηηο 

επηινγέο ζηα θίιηξα θαη ηηο ηαμηλνκήζεηο. 
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Δηθφλα 168: Δπηινγή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζην MobileNAV 

Πίζσ ζηελ θεληξηθή νζφλε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ παξαηεξνχκε φηη ζην 

πεδίν “Account No” ππάξρεη ν θσδηθφο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζηνηρεία πνπ κφιηο 

πξηλ επηιέμακε. Γελ κέλεη ηίπνηα άιιν παξά κφλν λα παξάγνπκε ηελ 

αλαθνξά. ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο βιέπνπκε δχν επηινγέο. Η κία είλαη γηα 

απφθξπςε ησλ πεδίσλ ελψ ε άιιε είλαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο αλαθνξάο ζε 

.pdf ηχπν αξρείνπ. 

 

Δηθφλα 169: Παξαγσγή ηεο αλαθνξάο ζην MobileNAV (Finance) 
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Παξαθάησ βιέπνπκε νινθιεξσκέλε ηελ αλαθνξά. Παξαηεξνχκε φηη είλαη 

πνιχ ζχληνκε θάηη πνπ νθείιεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο εθαξκνγήο. 

Παξάγεη ζχληνκεο αλαθνξέο θαη εκείο έρνπκε δεηήζεη ην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα. Βέβαηα ε βάζε ζηελ νπνία ζπλδεφκαζηε είλαη δνθηκαζηηθή νπφηε 

αο κελ πεξηκέλνπκε φηη ζα ππάξρνπλ θαη πνιιά δεδνκέλα πξνο απεηθφληζε. 

ην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο ππάξρεη πάληα ν ηίηινο ηεο αλαθνξάο θαη ην φλνκα 

ηεο εηαηξείαο ελψ ζην πάλσ δεμί κέξνο ππάξρεη ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηεο 

αλαθνξάο, ν αξηζκφο ηεο ζειίδαο θαη ε νλνκαζία ηεο εθαξκνγήο. 

 

Δηθφλα 170: Η αλαθνξά γηα ην εηζφδεκα πξν θφξσλ ζην MobileNAV 

ηελ ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε κία αλαθνξά ζηελ θαηεγνξία “Inventory 

Valuation” πνπ απνηειεί ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθνξψλ πνπ καο 

επηηξέπεηε λα δνχκε. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζα δεκηνπξγήζνπκε κία 

αλαθνξά ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο “Athens desk”. 

Όπσο θαη πξηλ έηζη θαη εδψ επηιέγνπκε απφ ηελ ιίζηα ην πξντφλ πνπ καο 

ελδηαθέξεη. ε απηήλ ηελ ιίζηα φκσο παξαηεξνχκε φηη ζην θάησ κέξνο ησλ 

επηινγψλ ππάξρεη κία επηπιένλ επηινγή πνπ νλνκάδεηαη “Barcode”. Με απηήλ 

ηελ επηινγή κπνξνχκε λα ζθαλάξνπκε ην barcode νπνηνπδήπνηε πξντφληνο 

πνπ δηαζέηνπκε ζην “Ιnventory”  καο ή λα θαηαρσξήζνπκε θάπνην λέν πξντφλ. 

Βέβαηα ρξεηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε κία barcode scanner εθαξκνγήο. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θαη αλάινγα κε ην ινγηζκηθφ ηνπ barcode scanner, κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε σο κέζσ ζθαλαξίζκαηνο ηελ θάκεξα ηνπ θηλεηνχ καο. Σν 

πξντφλ παξαηεξνχκε φηη έρεη θσδηθφ 1896-S θαη ππάξρνπλ 254 θνκκάηηα 

απνζεθεπκέλα. 
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Δηθφλα 171: Δπηινγή πξντφληνο ζην MobileNAV 

ηελ θεληξηθή νζφλε “Inventory Valuation” πνπ ζεκαίλεη αμηνιφγεζε ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα πεδία ζε 

ζρέζε κε ηελ νζφλε ζην “G/L Accounts”. Μπνξνχκε λα νξίζνπκε απεπζείαο 

πνην πξντφλ καο ελδηαθέξεη είηε πιεθηξνινγψληαο, είηε επηιέγνληαο, είηε 

ζθαλάξσληαο ηνλ θσδηθφ, λα νξίζνπκε αξρηθή θαη ηειηθή εκεξνκελία ηεο 

αλαδήηεζεο θαη λα ζπκπεξηιάβνπκε ηα αλακελφκελα ζηνηρεία γηα ην θφζηνο 

παξαγσγήο. Έηζη ζα κπνξέζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηη πξνυπνινγίδακε φηη ζα 

καο θνζηίζεη θαη ηη ηειηθά θφζηηζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δπηιέγνπκε ινηπφλ λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηελ αλαθνξά κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη πξηλ. 
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Δηθφλα 172: Παξαγσγή ηεο αλαθνξάο ζην MobileNAV (Inventory Valuation) 

Παξαθάησ θαίλεηαη νινθιεξσκέλε ε αλαθνξά. Δίλαη ζαθψο κεγαιχηεξε απφ 

ηελ πξνεγνχκελε θαη δηαζέηεη φια ηα ζηνηρεία δεκνζίεπζεο κε ηελ 

πξνεγνχκελε. Η δηαθνξά ηεο είλαη φηη εμεηάδνπκε ηα πξνυπνινγηζηηθά έμνδα 

κεηαπψιεζεο θαη ηα πξαγκαηηθά έμνδα. Γελ παξαηεξείηαη θάπνηα δηαθνξά 

ζηηο πξνβιέςεηο καο. 
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Δηθφλα 173: Η αλαθνξά γηα ην θφζηνο κεηαπψιεζεο ηνπ πξντφληνο Athens 

Desk ζην MobileNAV 

Σέινο ζηελ Σξίηε θαηεγνξία αλαθνξψλ ζα δεκηνπξγήζνπκε ηελ αλαθνξά γηα 

ηνπο δέθα θαιχηεξνπο πειάηεο καο. Σα δεδνκέλα γη απηήλ ηελ αλαθνξά είλαη 

πνιχ ιίγα αιιά εδψ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κε θαιχηεξν ηξφπν ηα 

γξαθήκαηα. ην κελνχ ηνπ “Customer – Top 10 List” κπνξνχκε λα επηιέμνπκε 

ηνλ θσδηθφ ηνπ πειάηε είηε πιεθηξνινγψληαο ηνλ είηε επηιέγνληάο ηνλ απφ 

ηελ γλσζηή απφ πξηλ ιίζηα. ην πεδίν “Quantity” επηιέγνπκε πφζνπο πειάηεο 

ζα εκθαλίζνπκε ζηελ αλαθνξά καο, επηιέγνπκε 10, θαη ζην πεδίν “Show” ην 

θξηηήξην κε ην νπνίν ηνπο επηιέγνπκε πνπ είλαη νη πσιήζεηο (Sales LCY). 

Δπηιέγνπκε θαη ην είδνο ηνπ γξαθήκαηνο πνπ ζα καο ζπγθεληξψζεη θαη ζα 

νπηηθνπνηήζεη ηα δεδνκέλα καο. Δπηιέγνπκε έλα γξάθεκα ηχπνπ pie chart. 
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Δηθφλα 174: Παξαγσγή ηεο αλαθνξάο ζην MobileNAV (Customer – Top 10 

List) 

Γεκηνπξγνχκε ηελ αλαθνξά θαη έρνπκε ην παξαθάησ απνηέιεζκα. ε απηήλ 

ηελ αλαθνξά έρνπκε επηιέμεη κία αθφκα θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Σα δεδνκέλα καο είλαη ζπγθεληξσκέλα ζε έλα ζχληνκν αιιά πεξηεθηηθφ 

πίλαθα. Η ιίζηα ησλ δέθα θαιχηεξσλ πειαηψλ καο έρεη θζίλνπζα ηαμηλφκεζε 

θαη παξνπζηάδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία (φλνκα πειάηε, φγθνο πσιήζεσλ, 

ηζνδχγην) ελψ ζην ηέινο ππάξρεη θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πσιήζεσλ. Η 

αλαθνξά θιείλεη κε ην ζπγθεληξσηηθφ γξάθεκα pie chart. 
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Δηθφλα 175: Η αλαθνξά γηα ηνπο δέθα θαιχηεξνπο πειάηεο ζην MobileNAV 

3.13 ύλνςε Κεθαιαίνπ 

ε απηφ ην θεθάιαην δνθηκάζακε ζηελ πξάμε λα δεκηνπξγήζνπκε αλαθνξέο 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα εξγαιεία, ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά. Σα 

εζσηεξηθά εξγαιεία θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο κίαο επηρείξεζεο ζε βαζηθφ 

επίπεδν. Η έθδνζε 4.0 είλαη νπζηαζηηθά ε πξψηε πξνζπάζεηα ηεο Microsoft 

λα ελζσκαηψζεη εζσηεξηθέο αλαθνξέο, ζηελ έθδνζε 2009 φκσο έρνπκε 

θάπνηεο πξαγκαηηθά ρξήζηκεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο αλαθνξψλ. Όζν 

αθνξά ηα εμσηεξηθά εξγαιεία βιέπνπκε πσο ππάξρεη κία κεγάιε πνηθηιία 

απφ ινγηζκηθά. Δκείο εδψ πήξακε δεηγκαηνιεπηηθά θάπνηα πνπ έρνπλ θαιφ 

φλνκα ζηελ αγνξά. Δίδακε ην Business Analytics πνπ αλ θαη έλα κέξνο ηνπ 

είλαη εζσηεξηθφ εξγαιείν ηνπ Microsoft Navision γεληθά ζπκπεξηθέξεηαη σο 
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εμσηεξηθφ εξγαιείν. Δίδακε ην Pivotier πνπ αλ θαη είλαη εμσηεξηθφ αξρηθά 

εξγαιείν, θαηαιήγεη λα είλαη έλα λέν module ηνπ Microsoft Navision. Σν Jet 

Reports Essentials πνπ είλαη εμσηεξηθφ εξγαιείν αλαθνξψλ αιιά ζηελ νπζία 

απνηειεί έλα Add in ηνπ Excel. Φπζηθά είδακε ην Crystal Report πνπ είλαη ην 

εξγαιείν δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ πνπ ζπλδπάδεηαη κε φια ηα ERP θαη έρεη ηελ 

θαιχηεξε θήκε γηα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Σέινο είδακε πσο ππάξρεη θαη mobile 

εθαξκνγή θαηάιιειε γηα ην Microsoft Navision. 
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Κεθάιαην 4 

ύγθξηζε ησλ εξγαιείσλ αλαθνξώλ 

4.1 Δηζαγσγή 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζακε αλαθνξέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ηφζν κε εζσηεξηθά εξγαιεία ηνπ Microsoft Navision φζν θαη κε εμσηεξηθά 

εξγαιεία ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ηερλνινγίεο ρεηξηζκνχ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ φπσο ODBC, OLE DB, OLAP, SSRS θηι. ε απηέο ηηο αλαθνξέο 

ρξεζηκνπνηήζακε αξηζκεηηθά δεδνκέλα, γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

δεδνκέλσλ, dashboards, scorecards θηι. Σα εμσηεξηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε θαιχπηνπλ φινπο ηνπ πηζαλνχο ηξφπνπο πνπ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κία πεγή δεδνκέλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία αλαθνξψλ. ε 

απηφ ην θεθάιαην ζα ζέζνπκε θάπνηα θξηηήξηα ζχγθξηζεο ησλ εξγαιείσλ 

αλαθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δνχκε ηηο επηδφζεηο κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ 

είρακε απφ ηελ ρξήζε ηνπο. Σα θξηηήξηα ζα επηιερζνχλ κε βάζε ηα γεληθά 

θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ζχγθξηζε ινγηζκηθψλ, ζαθψο βέβαηα 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηα πιαίζηα ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ αλαθνξψλ γηα ERP. 

4.2 Κξηηήξηα ζύγθξηζεο εξγαιείσλ αλαθνξώλ 

ην ηξίην θεθάιαην μεθηλήζακε αλαιχνληαο ηα εζσηεξηθά εξγαιεία 

δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ ηνπ Microsoft Navision. ηελ έθδνζε 4.0 

παξαηεξήζακε φηη δελ ππήξραλ ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο 

εμειηγκέλσλ αλαθνξψλ, ίζσο επεηδή γηα πξψηε θνξά ε Microsoft εηζήγαγε 

ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ ζην ERP ηεο. Δληζρπηηθά 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ έθδνζε Microsoft Navision 2009 φπνπ παξαηεξήζακε 

κία θαιχηεξε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο αλαθνξψλ. Μπνξνχζακε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο έθδνζεο 4.0 θαη επηπιένλ κέζσ 

ηνπ RTC λα πεηχρνπκε θαιχηεξν απνηέιεζκα. Καη νη δχν εθδφζεηο είραλ ηνλ 

Report Designer σο ην θχξην εξγαιείν δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ. Όκσο κε ηηο 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ  δχν εθδφζεσλ αλαγθαζηήθακε λα 

αλαδεηήζνπκε εμσηεξηθά εξγαιεία. Απηφ είλαη ην πξψην θξηηήξην γηα ηελ 

ζχγθξηζή καο. Θέινπκε κε άιια ιφγηα λα δνχκε θαηά πφζν κπνξνχλ ηα 

εμσηεξηθά εξγαιεία λα ιεηηνπξγήζνπλ σο άξηζηε πξνέθηαζε ηνπ ERP γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ αλαθνξψλ. Παξαθάησ θαίλνληαη ηα επηιεγκέλα θξηηήξηα 

ζχγθξηζεο. 

1. Πξνζαξκνγή: Κάζε εξγαιείν δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ πξέπεη λα κπνξεί 

λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθηειεί έλα 

ERP. Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ρξήζεο ιφγσ 

βειηηψζεσλ ή αιιαγψλ ησλ ERP. 
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2. Αιιαγέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν: Σα εξγαιεία αλαθνξψλ ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε κε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  

3. Δπειημία: Η επειημία είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ λα ππνζηεξίμεη ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο  γηα φζν απηφ απαηηεζεί. Δάλ ρξεηαζηεί ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε ην ινγηζκηθφ λα ζπλδέεηαη κε ην ERP κε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο θαη λα ρξεζηκνπνηεί φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απεηθφληζεο δεδνκέλσλ. 

4. Δπρξεζηία: Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη ηειηθνί ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ERP δελ είλαη εηδηθνί ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Έηζη νη απφςεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία αλαθνξψλ είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκεο. Σν 

ινγηζκηθφ δελ πξέπεη λα είλαη ππεξβνιηθά πνιχπινθν γηα έλαλ κέζν 

ρξήζηε αθνχ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ επεξεάδεη 

άκεζα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα εάλ θάπνην 

εξγαιείν αλαθνξψλ δελ ηνπο βνεζάεη, λα ην απνξξίςνπλ. 

5. Κφζηνο: Σν θφζηνο είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα δεδνκέλνπ φηη εηαηξεία 

πνπ ζα ην αγνξάζεη κπνξεί λα είλαη κηα κηθξή ή κεζαίνπ κεγέζνπο 

επηρείξεζε πνπ δελ κπνξεί λα επελδχεη πνιιά ρξήκαηα ζε έλα 

εξγαιείν αλαθνξψλ. Έλα ERP ζαλ ην Microsoft Navision θνζηίδεη 

αξθεηά, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ρψξνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

γηα έλα αθξηβφ εξγαιείν αλαθνξψλ. 

6. Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο: ηα εξγαιεία αλαθνξψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ρακειέο απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο γηα λα ζπλεξγάδνληαη θαη κε low end 

ζπζηήκαηα ηφζν γηα ην software φζν θαη γηα ην hardware. 

7. After Sales ππνζηήξημε & Δθπαίδεπζε: Οη πσιεηέο ησλ εξγαιείσλ 

αλαθνξψλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Θα πξέπεη επίζεο λα 

παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλε  εθπαίδεπζε ζηνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ 

εξγαζία πνπ εθηεινχλ. 

8. Αλάιπζε: Δθηφο απφ ηνπο ηχπνπο ησλ θιαζζηθψλ αλαθνξψλ θαη 

ζηνηρείσλ απεηθφληζεο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη θαη δηαδηθαζίεο 

αλάιπζεο απφ ην ίδην ην ινγηζκηθφ. 

9. Γηαπηζηεπηήξηα δεκηνπξγνχ: απηφ ην θξηηήξην είλαη ζρεηηθφ κε ηηο 

επηδφζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εξγαιείνπ αλαθνξψλ θαη ηελ απνδνρή 

απφ ηελ Microsoft.  

10. πλεξγαζία κε άιιν ινγηζκηθφ / εθαξκνγέο: Σα εξγαιεία αλαθνξψλ ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη εθηφο απφ ην ERP θαη κε άιιεο 

εθαξκνγέο θαη ινγηζκηθά είηε γηα πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

πεγήο είηε γηα κεγαιχηεξε επεθηαζηκφηεηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. 
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4.3 ύγθξηζε εξγαιείσλ αλαθνξώλ 

 

Η ζχγθξηζε ζα ιάβεη ρψξα κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ εμσηεξηθψλ εξγαιείσλ 

αλαθνξψλ πνπ κειεηήζακε. Απηά είλαη ην Business Analytics, ην Jet Reports 

Essentials, ην Pivotier θαη ην Crystal Reports. Σν θξηηήξην ηεο πξνζαξκνγήο 

είλαη θπζηθφ λα ζεσξνχκε πσο ην θαηέρνπλ φια ηα εξγαιεία αλαθνξψλ 

δηαθνξεηηθά γηα πνην ιφγν λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Η ζχγθξηζε απηνχ ηνπ 

θξηηεξίνπ καο νδεγεί λα δνχκε ηα εξγαιεία ζηελ ιεπηνκέξεηα. πγθεθξηκέλα 

εμεηάδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εγθαζίζηαληαη. Παξαηεξνχκε επνκέλσο 

πσο δχν απφ απηά, ην Pivotier θαη ην Business Analytics ιεηηνπξγνχλ σο 

εζσηεξηθά εξγαιεία δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ. Σν Pivotier ιεηηνπξγεί ζην 

ζχλνιν ηνπ κέζα ζην Navision ελψ ην Business Analytics ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ 

Navision θαηά ηελ βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Απηά ηα δχν εξγαιεία έρνληαο 

πξφζβαζε ζηελ νιηθή εζσηεξηθή δνκή ηνπ Navision κπνξνχλ λα πεηχρνπλ 

ηελ κέγηζηε δπλαηή πξνζαξκνζηηθφηεηα.  Σν Crystal Reports κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη επίζεο πξνζαξκφδεηαη αξθεηά θαιά ζηελ ζπλεξγαζία κε ην 

Navision φκσο νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο πεηπραίλεη λα ζπλεξγαζηεί αλήθνπλ 

ζε άιιν θξηηήξην παξαθάησ. Όζν αθνξά ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ 

εξγαιείσλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηηο ηπρφλ κειινληηθέο βειηηψζεηο ηνπ 

Navision, ζα ιέγακε πσο φια ηα θαηαθέξλνπλ αξθεηά θαιά φκσο θαη πάιη ην 

Pivotier ιεηηνπξγψληαο εθ ησλ έζσ έρεη ηελ κεγαιχηεξε πξνζαξκνγή ζε 

νπνηαδήπνηε εζσηεξηθή αλαβάζκηζε ηνπ Navision.  

Γηα ην θξηηήξην ηεο ιεηηνπξγίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζα ιέγακε πσο ηίπνηα 

δελ αιιάδεη ζηελ ζχγθξηζή καο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θξηηήξην. Σν 

Pivotier ιεηηνπξγψληαο σο έλα εζσηεξηθφ εξγαιείν αλαθνξψλ ρξεζηκνπνηεί 

φια ηα δεδνκέλα θαηεπζείαλ ηελ ψξα πνπ γίλεηαη ε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε. 

Σν ίδην πεηπραίλεηαη θαη ζην Business Analytics Basic granule πνπ 

εγθαζίζηαηαη καδί κε ην Navision θαη επνκέλσο κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη ηα 

δεδνκέλα ζην ηφπν πνπ δεκηνπξγνχληαη. Σα ππφινηπα δχν (Crystal Reports 

θαη Jet Reports Essentials) είλαη εμσηεξηθά εξγαιεία αλαθνξψλ πνπ πξέπεη 

πξψηα λα γίλνπλ νη αιιαγέο εληφο ηνπ Navision θαη χζηεξα λα εμαρζνχλ ζε 

απηά. 

Σν θξηηήξην ηεο επειημίαο είλαη γεληθά ην πιενλέθηεκα ησλ εμσηεξηθψλ 

εξγαιείσλ αλαθνξψλ. Σν Jet Reports Essentials κέζα απφ ην Excel 

θαηαθέξλεη λα απνδψζεη πνιχ θαιά φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ αλαθνξψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο πινχζηα ραξαθηεξηζηηθά απεηθφληζεο φπσο dashboards, 

scorecards. Έρεη κφλν έλα ηξφπν ζχλδεζεο κε ην Navision αιιά θαίλεηαη λα 

είλαη πνιχ ζηαζεξή ε ζχλδεζε. Σν Pivotier θαη ην Business Analytics είλαη 

επίζεο επέιηθηα ζηελ ρξήζε ηνπο κε ην Navision. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο ρεηξηζκνχ θαη ζρεδίαζεο αλαθνξψλ 

φπσο ην Visual Studio θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Pivotier, κπνξεί λα 

ζπλεξγαζηεί κε ην RTC. Όκσο ε θηινζνθία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Crystal 

Reports είλαη απηή πνπ θάλεη ηελ δηαθνξά ζε απηφ ην θξηηήξην. Σν Crystal 
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Reports αλαπηχρζεθε απφ ηνπο αδεξθνχο Coningham γηα λα έρνπλ έλα 

γεληθφ εξγαιείν δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ. Σν ινγηζκηθφ πέξαζε απφ δηάθνξεο 

θάζεηο αλάπηπμεο αιιά πνηέ δελ ήηαλ απνθιεηζηηθφ εξγαιείν γηα θάπνην 

ERP. Πιένλ αλήθεη ζηελ SAP αιιά ε αξρηθή ηνπ θηινζνθία παξακέλεη ίδηα. 

Δίλαη ην πην γλσζηφ εξγαιείν γηα ηελ επειημία ρξήζεο ηνπ κε νπνηνδήπνηε 

ERP ρσξίο λα θάλεη εθπηψζεηο ζην απνηέιεζκα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

φια ηα ζηνηρεία αλαθνξψλ φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα αιιά κπνξεί λα 

ζπλδεζεί ζε κία πεγή δεδνκέλσλ κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηξφπνπο. 

Σν θξηηήξην ηεο επρξεζηίαο ηαηξηάδεη ζε θάζε ζχγθξηζε ελλνηψλ. Σα εξγαιεία 

αλαθνξψλ πξνζθέξνπλ επρξεζηία δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ απνξξηπηέα απφ 

ηνπο ρξήζηεο. Δδψ ε ζχγθξηζε είλαη δχζθνιε κηαο θαη φια ηα εξγαιεία 

απνδείρηεθαλ εχρξεζηα. Σν Pivotier εθκεηαιιεχεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

Navision γηα λα παξάγεη ην απνηέιεζκα. Σν Crystal Reports είλαη εχρξεζην 

γηαηί απιά εθηειεί θάζε εληνιή ηνπ ρξήζηε. Σν Business Analytics έρεη ζρφιηα 

ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε θαη πξνεπηζθφπεζε ηνπ εθηηκψκελνπ 

απνηειέζκαηνο θάηη ην νπνίν ζπκβάιιεη πνιχ ζηελ επρξεζηία ηνπ ινγηζκηθνχ 

αθφκα θαη γηα ηνπο πνιχ απινχο ρξήζηεο. Σν Business Anlytics θαηά ηελ 

γλψκε κνπ είλαη ην πην εχρξεζην φκσο ην Jet Reports Essentials πξέπεη λα 

ζεσξείηαη ην πην εχρξεζην απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ δηφηη 

ρξεζηκνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Excel κε ηηο νπνίεο νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο 

είλαη εμνηθεησκέλνη. Δπηπιένλ δηαζέηεη ζρνιηαζκφ γηα ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε, 

βνεζάεη ηνλ ρξήζηε επηιέγνληαο κφλν ηνπ ηνπο ζπζρεηηδφκελνπο πίλαθεο κε 

βάζε ηηο επηινγέο θαη νπζηαζηηθά απνηειεί ην εξγαιείν πνπ εληζρχεη ην Excel 

πνπ είλαη ην Νν1 εξγαιείν γηα αλαθνξέο ζε θάζε επηρείξεζε. 

Σν θφζηνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηινγήο ελφο εξγαιείνπ 

αλαθνξψλ. Σν Jet Reports Essentials θνζηίδεη 250$, ην Pivotier θνζηίδεη απφ 

3000$ - 9000$ φπνηε θαηά κέζν φξν 6000$, ην Microsoft Business Analytics 

πεξίπνπ 5000$ θαη ην Crystal Reports θπκαίλεηαη κεηαμχ 495$ - 7500$ νπφηε 

θαηά κέζν φξν 3997,50$, φκσο ζπλήζσο ε έθδνζε ηνπ Crystal Reports 

Professional ησλ 595$ αγνξάδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

Σα εξγαιεία πνπ είδακε δελ έρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ έλα ζχζηεκα 

ηφζν ζε ινγηζκηθφ φζν θαη ζε πιηθφ. Σν Pivotier κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα κπνξεί λα ρεηξηζηεί ην Navision. Σν ίδην θαη ην 

Microsoft Business Analytics. Σν Crystal Reports ππνζηεξίδεη ην Microsoft 

Navision 4.0 θαη ηηο λεφηεξεο εθδφζεηο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην Jet Reports 

Essentials πνπ ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ην Excel 2003 ελψ γηα πιήξε 

δπλαηφηεηεο ρξεηάδεηαη ην Excel 2010. Όια ππνζηεξίδνπλ ρξήζε ζε 

πεξηβάιινλ Windows XP ή λεφηεξε έθδνζε. 

Οη εηαηξείεο πνπ αλέπηπμαλ ηα εξγαιεία αλαθνξψλ θαη ηα ππνζηεξίδνπλ, 

παξέρνπλ εθηφο απφ ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε. Όια πξνζθέξνπλ 

εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή αγνξάο ηνπ 

εξγαιείνπ αλαθνξψλ. Γηα επηπιένλ εθπαίδεπζε ρξεψλνπλ επηπιένλ. Όια 

φκσο δηαζέηνπλ εθπαηδεπηηθά βίληεν ζην δηαδίθηπν ή ζηηο επίζεκεο ζειίδεο 

ηνπο ρσξίο ρξέσζε. Δπηπιένλ θάζε εηαηξεία δηαζέηεη δηαδηθηπαθά θάπνηα case 
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studies θαη εθπαηδεπηηθά έγγξαθα επίζεο ρσξίο ρξέσζε. ρεηηθά κε ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε, νη εηαηξείεο ρξεψλνπλ πεξίπνπ 16% ηηο ηηκήο αγνξάο γηα 

εηήζηα ζπληήξεζε. ε απηφ ην ζεκείν λα δειψζνπκε φηη κφλν ε Jet Reports 

πξνζπάζεζε λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ δηάθνξσλ εξγαιείσλ 

αλαθνξψλ. Σν θαιχηεξν φκσο γη απηφ ην θξηηήξην ζα είλαη ην εξγαιείν πνπ 

κπνξεί απηνκαηνπνηεκέλα λα παξάγεη θάπνηνπ είδνπο αλάιπζε πάλσ ζηα 

δεδνκέλα κίαο αλαθνξάο. Σν Microsoft Business Analytics πξνζθέξεη απηήλ 

ηελ επηινγή γηα απηφκαηε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα εχξεζε ξίζθσλ ή 

επθαηξηψλ. Σα ππφινηπα απαηηνχλ ηελ εξγαζία ηνπ ρξήζηε πάλσ ζηελ 

αλάιπζε ή ηελ ρξήζε επηπιένλ ινγηζκηθψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα γηα ην Jet Reports Essentials ρξεηάδεηαη λα 

εγθαηαζηαζεί ζην Excel ην Excel Analyzer 1.0. Πάλησο φια δίλνπλ 

δπλαηφηεηεο αλάιπζεο ζηνλ ρξήζηε. 

Όινη νη δεκηνπξγνί ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ είλαη ρξπζνί ζπλεξγάηεο ηεο 

Microsoft εθηφο ηνπ Crystal Reports. Σν Crystal Reports αλήθεη ζηελ SAP πνπ 

είλαη αληαγσλίζηξηα ηεο Microsoft ζηνλ ηνκέα ησλ ERP. Σν Crystal Reports 

έρεη κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά γηαηί απεπζχλεηαη ζε θάζε ERP. Σα 

ππφινηπα φκσο έρνπλ πνιχ θαιέο πσιήζεηο ζε εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ην Navision. Σν Jet Reports Essentials ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάλσ απφ 60000 

επηρεηξήζεηο θαη ην Pivotier ζε πεξίπνπ 70000 επηρεηξήζεηο. 

Σν Jet Reports Essentials ζπλεξγάδεηαη κε φια ηα ινγηζκηθά ηεο ζνπίηαο ηνπ 

Microsoft Office θαζψο επίζεο θαη κε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή Add in ηνπ 

Excel. Σν Pivotier κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί επίζεο κε ην Microsoft Office. Σν 

Crystal Reports ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε ην Microsoft Office φζν θαη κε άιια 

ινγηζκηθά φπσο ην Active Reports. Γεληθά φκσο επεηδή φια ζηεξίδνληαη ζηνλ 

Microsoft SQL Server θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ, κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

αθφκα θαη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε θάζε άιιν ινγηζκηθφ πνπ ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνλ Microsoft SQL Server. 

 

Κιείλνληαο ηελ ζχγθξηζε ζα κηιήζνπκε γηα ην Role Tailored Client πνπ 

απνηειεί ηελ λέα αλαβάζκηζε ηνπ Microsoft Navision 2009 θαη 2012. Όπσο 

είπακε ζην ηξίην θεθάιαην είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ Classic Client ηνπ Navision. 

Δπνκέλσο είλαη έλα εζσηεξηθφ γεληθφ εξγαιείν ηνπ Navision πνπ έρεη 

εμειηρζεί θαη ζηνλ ηνκέα ησλ αλαθνξψλ. Δίλαη αξθεηά επέιηθην, εχρξεζην θαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γελ έρεη επηπιένλ θφζηνο 

ζην βαζηθφ ηνπ παθέην θαη ππνζηεξίδεη ηηο αιιαγέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε φια ηα παξαπάλσ εξγαιεία φζν 

θαη κε άιια ινγηζκηθά. Δπίζεο παξέρεη δπλαηφηεηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 

Δπεηδή φκσο ζε απηήλ ηελ δηπισκαηηθή ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έθδνζε ηνπ 

Microsoft 2009 σο ελίζρπζε ζηελ κειέηε καο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

Microsoft Navision 4.0, θξίζεθε ζθφπηκν λα ηνπνζεηήζνπκε ηεο πιεξνθνξίεο 

γηα ην Role Tailored Client ζην παξάξηεκα σο εηζαγσγηθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

κειινληηθψλ αλάινγσλ εξγαζηψλ. 
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4.4 ύλνςε Κεθαιαίνπ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην νξίζακε θάπνηα θξηηήξηα ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ 

εξγαιείσλ. Καηαθέξακε λα επηζεκάλνπκε ηα ζεκεία πνπ ην θάζε εξγαιείν 

έρεη ηελ θαιχηεξε επίδνζε εμεηάδνληαο ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, επειημία, 

επρξεζηία, ιεηηνπξγία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ρακειέο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο, 

θφζηνο, αλάιπζε, ηερληθή ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε, ζπλεξγαζία κε άιια 

ινγηζκηθά. 
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Κεθάιαην 5 

5.1 πκπεξάζκαηα 

Σειηθά κία επηρείξεζε πνπ επελδχεη επηδφζεηο θαη πξνυπνινγηζκφ ζε έλα 

ERP θαη πεξηκέλεη ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα, ζα πξέπεη ζην ηνκέα ηεο 

δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ λα αθνινπζήζεη θάπνηνπο θαλφλεο. Κξαηψληαο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο ERP είλαη πνιχ θαιχηεξν γηα ηελ 

κείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο. Οη άλζξσπνη ζπρλά λνηψζνπλ φηη δελ κπνξνχλ 

λα πάξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη  απφ ην ERP ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα εζσηεξηθά εξγαιεία. Απηφ φκσο κπνξεί λα αιιάμεη, ράξε ζηελ ρξήζε 

θάπνηνπ εξγαιείνπ αλαθνξψλ πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί εζσηεξηθά ηηο 

πιεξνθνξίεο   πνπ έρεη έλα ERP. Η πην θνηλή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ 

δεκηνπξγία απεπζείαο αλαθνξψλ  απφ ην ERP είλαη λα 

κεηαθέξνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ ERP ζε άιιε βάζε δεδνκέλσλ, απφ ηελ νπνία 

ε δεκηνπξγία κίαο αλαθνξάο είλαη πην εχθνιε. Πξάγκαηη, πνιιά εξγαιεία 

Business Intelligence ιεηηνπξγνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Σα ζπζηήκαηα ERP 

είλαη ηεξάζηηα θαη πνιχπινθα, θαη είλαη πην εχθνιν γηα θάπνην ρξήζηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα εμσηεξηθφ εξγαιείν αλαθνξψλ γηα λα πεηχρεη ην ζσζηφ 

απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα ην Pivotier θαη ην Microsoft Business Analytics 

είλαη δχν εξγαιεία πνπ αλ θαη εμσηεξηθά εξγαιεία, κεξηθψο ή νιηθψο 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ εζσηεξηθά εξγαιεία αλαθνξψλ. αθψο φκσο ζηηο λέεο 

εθδφζεηο ηνπ Microsoft Navision (2009 θαη 2012) κπνξνχκε θάιιηζηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Role Tailored Client πνπ είλαη έλα εζσηεξηθφ εξγαιείν 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Απηά ηα εξγαιεία κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην 

πξφβιεκα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ρξήζε εμειηγκέλσλ αλαθνξψλ, φκσο 

θνζηίδνπλ αξθεηά. Η απεηθφληζε ή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαηεπζείαλ απφ ην 

ERP είλαη πνιχπινθε δηαδηθαζία. Αξθεί λα δηαβάζνπκε ζην ηξίην θεθάιαην 

ηελ δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδνληαη ηα δχν παξαπάλσ εξγαιεία γηα λα 

εγθαηαζηαζνχλ θαη λα παξακεηξνπνηεζνχλ. Δίλαη ηα δχν πην απαηηεηηθά ζην 

ζέκα ησλ παξακεηξνπνηήζεσλ εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ERP. ηελ 

νπζία κία ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ δεδνκέλσλ απνηππψλεηαη ζηελ αλαθνξά ελψ 

παξάιιεια νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη παξακέλνπλ εληφο ηνπ 

ERP. Πξάγκαηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νδεγνχκαζηε ζηελ ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςε δηαθνξεηηθψλ  ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ κέζα ζην ERP. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηαδηαθά πξέπεη λα ελψλνληαη νη 

δηαθνξεηηθέο ππν-βάζεηο γηα λα δεκηνπξγεζεί ηειηθά ε λέα ελνπνηεκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ. Απηή ε έλσζε θαη ν ηεκαρηζκφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ  κπνξεί λα 

ζπκβαίλεη επαλεηιεκκέλα θαη απηφ δελ βνεζά ζηελ κείσζε ηνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο δνπιεχνληαο απνθιεηζηηθά κε φηη έρεη λα πξνζθέξεη εζσηεξηθά ην 

ERP. Η ηθαλφηεηα λα ιακβάλνπκε απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, παξά ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε έλα ζηαζεξφ 

ζεκείν ζην ρξφλν θάλεη ηελ  ιήςε απνθάζεσλ πην απνδνηηθή. Καη ηα ηέζζεξα 

εμσηεξηθά εξγαιεία κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ή θνληά 
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ζην πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο. Οξηζκέλνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην ERP παξέρεη απφ κφλν ηνπ φηη ρξεηάδεηαη γηα ηηο 

αλαθνξέο, φκσο ε πνιππινθφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ κάιινλ ην θάλεη λα 

θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθφο ζπκβηβαζκφο γηα πεξηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο ρξήζεο εηδηθψλ εξγαιείσλ αλαθνξψλ. Σα εμσηεξηθά εξγαιεία 

βνεζνχλ πνιχ ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηαηί δηαζέηνπλ κνηίβα 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δίλνληαο κία ζπλνιηθή εηθφλα. Η 

ιήςε απνθάζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ππνζηεξίδεηαη πιένλ απφ ηα 

θνξπθαία εξγαιεία αλαθνξψλ. Σν Pivotier θαη ην Microsoft Business Analytics 

ιεηηνπξγνχλ εζσηεξηθά θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν Jet 

Reports Essentials θαη ην Crystal Reports κπνξνχλ κε ηελ ρξήζε απιντθψλ 

επηινγψλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη μαλά θαη μαλά γηα ηελ παξαγσγή αλαθνξψλ. 

Όπσο είδακε φια ηα ηκήκαηα κίαο επηρείξεζεο ρξεηάδνληαη έλα ινγηζκηθφ γηα 

ιήςε απνθάζεσλ θαη πεξαηηέξσ αλάιπζε. Με ηελ ρξήζε ησλ εμσηεξηθψλ 

εξγαιείσλ κπνξεί ν θαζέλαο λα παξάγεη ηελ αλαθνξά πνπ θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ. Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεην λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην ε 

εθηχπσζε ησλ αλαθνξψλ ή ε απνζηνιή αλαθνξψλ κέζσ email δηφηη ην κφλν 

πνπ θαηαθέξλνπκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη ε απνηχπσζε ελφο ζηηγκηφηππνπ 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα αιιάμνπλ θαη λα 

αθπξψζνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο εθηχπσζεο. Θα πξέπεη επνκέλσο έλα ERP 

λα ιεηηνπξγεί έθηνο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ offline ηξφπν θαη δηαδηθηπαθά. Έηζη 

απνκαθξπζκέλα εξγαιεία αλαθνξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ δηαδηθηπαθά ζα 

κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα εμάγνπλ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο αλαθνξέο. Σν 

ERP απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ παληνχ. Γη απηφ 

ινηπφλ εξγαιεία αλαθνξψλ φπσο ην MobileNav πνπ είλαη εθαξκνγή γηα 

smartphone, κπνξεί λα ζπλδεζεί κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε ην Microsoft 

Navision θαη λα απνδψζεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κία αλαθνξά κε πιήξσο 

ελεκεξσκέλα δεδνκέλα. ιεηηνπξγψληαο δηαδηθηπαθά κέζσ ελφο αλάινγνπ 

ινγηζκηθνχ κπνξνχκε λα επεμεξγαδφκαζηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα δεδνκέλα 

θαη λα ηξνπνπνηνχκε ηηο αλαδεηήζεηο καο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο αλαθνξέο 

πνπ αξρηθά θαηαζθεπάζακε. Όκσο ε παξαγσγή πνιιψλ αλαθνξψλ δελ 

ζεκαίλεη φηη βνεζάεη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Αληί λα δεκηνπξγνχληαη πνιιέο 

αλαθνξέο πνπ κεηαμχ ηνπο κπνξεί λα κελ έρνπλ ζπλνρή αιιά θαη πνιιέο απφ 

απηέο λα είλαη αλνχζηεο, θαιχηεξν ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζκηθά ζηα 

νπνία νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα εμάγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

ηνπο εξγαζίεο θαη λα ηηο απνδίδνπλ ζηνπο επφκελνπο ρξήζηεο γηα πεξαηηέξσ 

εμαγσγή πιεξνθνξηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ίδηα ειεθηξνληθή αλαθνξά 

γεκίδεη κε λέα δεδνκέλα πνπ ζηεξίδνληαη ζηα δεδνκέλα πνπ επέιεμε ν 

πξνεγνχκελνο ρξήζηεο θαη απνηειεί κία απφιπηε ζπλέρεηα ζηελ αλάιπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Δπνκέλσο νη αλψηεξνη κέζα ζε κία επηρείξεζε ιακβάλνπλ 

ζπλνιηθά ηηο πιεξνθνξίεο ζε θαζεκεξηλή ζπρλφηεηα θαη ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο άκεζα ρσξίο λα πεξηκέλνπλ ζην ηέινο ηνπ κήλα λα κάζνπλ ηελ 

πνξεία ησλ δεδνκέλσλ. ηελ ακεζφηεηα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ηφζν ηα εζσηεξηθά εξγαιεία φζν θαη ηα εμσηεξηθά. Όκσο ζηα 
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εμσηεξηθά εξγαιεία αλαθνξψλ κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε επθνιφηεξα 

ηηο αλαθνξέο – έξεπλεο πνπ αλαθέξακε πξηλ. Η εθηεηακέλε δεκηνπξγία 

εθζέζεσλ κπνξεί λα έρεη αληίθηππν ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Έλα ERP ζαλ ην Microsoft Navision φηαλ ζέιεη λα εμάγεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζε κία αλαθνξά, ρξεζηκνπνηεί ην Excel. ην Excel νξίδνληαη 

θάπνηεο θφξκνπιεο πρ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ ζηελ Οηθνλνκηθή 

Γηαρείξηζε. Κάπνηα ζηηγκή κπνξεί θάπνηνο λα αιιάμεη ηηο θφξκνπιεο 

ππνινγηζκνχ θαη νπφηε έηζη λα δεκηνπξγεζνχλ δχν αλαθνξέο πνπ λα 

δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην ζέκα. Απηφ απηφκαηα ζεκαίλεη 

πσο ε αλαθνξά δελ έρεη αθεξαηφηεηα θαη εγθπξφηεηα θαη ζίγνπξα ζα νδεγήζεη 

ζε ιάζνο ιήςε απνθάζεσλ. Δπηπιένλ ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγεί 

ηελ ίδηα αλαθνξά κε άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη επνκέλσο πάιη λα ππάξρνπλ 

πνιιέο εθδφζεηο ηεο ίδηαο αλαθνξάο. Δμάιινπ ην Excel απφ κφλν ηνπ 

παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα κνξθνπνίεζεο δεδνκέλσλ. Άξα  ρξεηάδεηαη 

θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ αλαθνξψλ ψζηε λα κελ πέθηεη επηπιένλ βάξνο ζηνπο 

IT δηαρεηξηζηέο γηα κεκνλσκέλεο παξακεηξνπνηήζεηο, λα ειέγρνληαη ηα 

πξφηππα δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ θαη λα επηηπγράλεηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Σα εμσηεξηθά εξγαιεία δηαζέηνπλ βνεζεηηθέο ππεξεζίεο γηα λα 

απινπζηεχνπλ ηελ ρξήζε πνιχπινθσλ θφξκνπισλ, θεληξηθή δηαρείξηζε γηα 

λα ρξεζηκνπνηείηαη κία έθδνζε αλαθνξψλ απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη 

αζθάιεηα δεδνκέλσλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα εμσηεξηθά εξγαιεία βνεζνχλ 

ζηελ επίηεπμε νιηθνχ θεληξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή δαπάλε 

πφξσλ. ρεηηθά κε ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ παξαηεξήζακε φηη ζηελ 

δεκηνπξγία κίαο έθζεζεο εζσηεξηθά ζην ERP είρακε κελχκαηα ζρεηηθά κε 

ηπρφλ ιάζε ή αλαθξίβεηεο πνπ απνηππψζεθαλ ζηελ αλαθνξά. Σα κελχκαηα 

είλαη πνιχ βνεζεηηθά φκσο γηα λα κπνξέζεη ην ERP λα ειέγρεη θαηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηελ αθεξαηφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο αλαθνξάο 

πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγεζνχλ άιιεο αλαθνξέο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

ειέγρνπλ ηηο θαλνληθέο αλαθνξέο. Απηή ε δηαδηθαζία ειέγρνπ φπσο θαίλεηαη 

είλαη πνιχπινθε θαη απαηηεί ηελ επέκβαζε ησλ εηδηθψλ. Αληίζεηα εληφο ησλ 

εμσηεξηθψλ εξγαιείσλ αλαθνξψλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο επηινγέο πνπ 

επηιέγνπλ γηα ηνλ ρξήζηε ηηο βέιηηζηεο επηινγέο θαη ηνπ ηηο πξνηείλνπλ γηα 

απνθπγή ιαζψλ. Με άιια ιφγηα ηα εμσηεξηθά εξγαιεία ειέγρνπλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ νξζφηεηα ησλ επηινγψλ θαη επεκβαίλνπλ πξνηνχ ε 

αλαθνξά νινθιεξσζεί ιαλζαζκέλα. ην θεθάιαην ηέζζεξα είδακε ηελ 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εξγαιείσλ αλαθνξψλ πνπ δνθηκάζακε ζην θεθάιαην 

ηξία. ε απηήλ ηελ ζχγθξηζε είδακε πσο ην θάζε εξγαιείν είρε θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ζε θάπνηα θξηηήξηα θαη ρεηξφηεξεο ζε θάπνηα άιια. Απηφ καο νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ηαηξηάδνπλ φια ηα εξγαιεία αλαθνξψλ ζηελ ίδηα 

ιεηηνπξγία ή ζην ίδην ERP. ε απηήλ ηελ εξγαζία δνθηκάζακε ην ERP 

Microsoft Navision θαη είδακε πσο ην Microsoft Business Analytics ήηαλ ην 

θαιχηεξν ζε ζέκα αλάιπζεο θαη ρξήζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν Pivotier 

ιεηηνπξγνχζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ρξεζηκνπνηνχζε θαιχηεξα απφ φια ηηο 

εζσηεξηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Navision. Σν Jet Reports Essentials είλαη ην πην 
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θζελφ θαη ην πην εχρξεζην γηαηί κπνξεί  λα ζπλεξγαζηεί κε ην Excel πνπ 

γλσξίδνπλ φινη. Σν Crystal Reports είλαη ην πην επέιηθην θαη κε ηηο θαιχηεξεο 

ζπζηάζεηο γηα ηα πεξηζζφηεξα ERP. Όκσο δελ ζεκαίλεη φηη είλαη ην πην 

θαηάιιειν γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

αλαθνξψλ θαη ησλ αλαιχζεσλ ζε έλα ERP. Πνιιά εξγαιεία κε πνιχ θαιέο 

ζπζηάζεηο έρνπλ απνηχρεη ζην ζθνπφ ηνπο γηαηί απιά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηφζν γηα δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο αξίζηεπζαλ φζν θαη γηα δηεξγαζίεο  ζηηο 

νπνίεο δελ είραλ θάηη λα πξνζθέξνπλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ε επηρείξεζε λα 

εληνπίζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ην είδνο ηεο αλαθνξάο πνπ ηελ ελδηαθέξεη λα 

ιακβάλεη. Δξγαιεία πνπ ζπλδένληαη επηηπρψο κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Navision θαη απιά δεκηνπξγνχλ αλαθνξέο κε έλα ζσξφ απφ δεδνκέλα πνπ 

ίζσο δελ είλαη ρξήζηκα ή ρξεζηηθά δελ απνηεινχλ επηηπρία. Αληηζέησο ε 

ρξήζε εξγαιείσλ πνπ είλαη εηδηθεπκέλα ζηελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ 

ηχπσλ αλαθνξψλ θαη ζηεξίδνληαη ζηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλνπ ERP είλαη απηά 

πνπ ζα έρνπλ θαη ηελ κεγαιχηεξε επηηπρία θαη απνδνρή. αθψο φζν πην 

θαηάιιειν γηα έλα ERP ηφζν πην αθξηβφ. Σν Pivotier θαη ην Microsoft 

Business Analytics είλαη ηα πην θαηάιιεια γηα ην Navision αιιά θαη ηα πην 

αθξηβά. Κπκαίλνληαη απφ 3000$ έσο 9000$, απφ ηελ άιιε φκσο ην Crystal 

Reports κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη 7500$ εάλ ζέινπκε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε server κε θεληξηθή νξγάλσζε ρξήζεο.  

Δπνκέλσο ε εξγαζία απεπζείαο κε ηα ζηνηρεία εληφο ηνπ ERP, καο αλαγθάδεη 

λα δηαρεηξηζηνχκε πνιππινθφηεηεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ δχζθνιεο ζηελ επίηεπμε. Απφ ηελ άιιε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα εζσηεξηθά εξγαιεία κπνξνχκε λα εξγαζηνχκε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ην νπνίν καο παξέρεη ακέζσο θαιχηεξε νξαηφηεηα ηνπ ηη 

ζπκβαίλεη ζηελ επηρείξεζε αλά πάζα ζηηγκή. Κξαηάκε ηηο αλαθνξέο online 

αληί λα ηηο εθηππψλνπκε. Γελ ρξεζηκνπνηνχκε ηα εξγαιεία αλαθνξψλ γηα ηελ 

παξαγσγή κεγάινπ φγθνπ αλαθνξψλ αιιά ηα ρξεζηκνπνηνχκε σο θεληξηθνχο 

ειεθηξνληθνχο ηφπνπο ζπγθέληξσζεο αιιεινζπλδεδεκέλσλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ νινθιεξψλνπλ αλαθνξέο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Γηαηεξνχκε ηνλ έιεγρν 

ζηελ ρξήζε ησλ αλαθνξψλ έρνληαο έλα θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ 

δεκηνπξγεί έλα θαηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ αλαθνξψλ ρσξίο ην ράνο. Γελ 

θάλνπκε ζπκβηβαζκνχο  ζρεηηθά κε ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ δηφηη κία 

αλαθνξά είλαη έγθπξε φζν θαιή είλαη θαη ε πνηφηεηα ησλ ππνθείκελσλ 

ζηνηρείσλ. Υξεζηκνπνηνχκε ηα εμσηεξηθά εξγαιεία γηα λα πξνιακβάλνπκε ηελ 

δεκηνπξγία ιαζψλ κε εχθνιν ηξφπν. Σέινο, έλα εξγαιείν αλαθνξψλ  δελ 

ηαηξηάδεη ζε φια ηα ERP. Γελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηα πάληα νχηε αξηζηεχεη ζε 

φια ηα θξηηήξηα ζχγθξηζεο. Σα ERP ρξεηάζηεθαλ ηξηάληα ρξφληα γηα λα 

αλαπηπρζνχλ σο πιήξε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, ειπίδνπκε λα κελ ρξεηαζηεί άιια ηξηάληα ρξφληα γηα 

λα θαηαζηνχλ νη αλαθνξέο πιήξε ζηνηρεία ηνπ ERP κε άξηζηεο επηδφζεηο. 
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Παξάξηεκα Ι 

I. Δγθαηαζηάζεηο βνεζεηηθώλ πξνγξακκάησλ 

I.i Δγθαηάζηαζε ηνπ ODBC 

Ο νδεγφο ODBC δελ είλαη απαξαίηεην λα εγθαζίζηαηαη καδί κε ην Microsoft 

Navision. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί 

πξψηα ην Microsoft Navision θαη χζηεξα λα εγθαηαζηαζεί ν νδεγφο ODBC. 

Σελ εγθαηάζηαζή ηνπ ηελ εθηεινχκε κέζα απφ ην DVD ηνπ Microsoft Navision 

φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 176: Δγθαηάζηαζε ηνπ νδεγνχ ODBC 

Καηά ηηο πξψηεο ξπζκίζεηο πξέπεη λα επηιέμνπκε ην φλνκα ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ 

νξγαληζκφ ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη επηινγέο απηέο είλαη θιαζζηθέο 

ζε θάζε εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ. 
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Δηθφλα 177: Δπηινγή ρξήζηε θαη νξγαληζκνχ ηνπ ODBC 

Δπηιέγνληαο ην Next μεθηλάεη ε εγθαηάζηαζε πνπ απηφκαηα θάλεη φιε ηελ 

δηαδηθαζία γηα ηνλ ρξήζηε. Ο ODBC νδεγφο είλαη πιένλ εγθαηεζηεκέλνο θαη 

έηνηκνο πξνο ρξήζε [18]. 

 

Δηθφλα 178: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο ηνπ νδεγνχ ODBC 
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I.ii Γεκηνπξγία πεγήο δεδνκέλσλ κέζσ ODBC 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε δεκηνπξγία κίαο ελεξγήο πεγήο δεδνκέλσλ ηνπ 

Microsoft Navision γηα ρξήζε κε ηνλ νδεγφ ODBC. γηα λα ηελ 

δεκηνπξγήζνπκε πεγαίλνπκε ζηνλ Πίλαθα Διέγρνπ (Control Panel) θαη ελ 

ζπλερεία ζηα Δξγαιεία ηνπ Γηαρεηξηζηή (Administrative Tools) θαη δηαιέγνπκε 

ην “Data Source ODBC”. Σα παξαπάλσ ίζσο έρνπλ δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο 

αλάινγα κε ηελ έθδνζε ησλ Windows. 

 

Δηθφλα 179: Γεκηνπξγία πεγήο δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ODBC 

Θα πξέπεη λα επηιέμνπκε ην είδνο ηεο πεγήο δεδνκέλσλ πνπ ζέινπκε. Η 

πεγή δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision εγθαζίζηαηαη καδί κε απηφ θαη είλαη 

δηαζέζηκε φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα. Δίλαη ζπλήζσο πξνηηκφηεξν 

λα ρξεζηκνπνηνχκε πεγή δεδνκέλσλ ζπζηήκαηνο θαη φρη ρξήζηε επεηδή είλαη 

δηαζέζηκε γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ζε απηφλ ηνλ ππνινγηζηή. Δπηιέγνπκε 

ινηπφλ ηελ πεγή δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί 

Πξνζζήθε (Add). ηελ επφκελε νζφλε ζα επηιέμνπκε ηνλ νδεγφ ηνπ Microsoft 

Navision φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθφλα 180: Δπηινγή νδεγνχ πεγήο δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision 

ηελ επφκελε νζφλε ζα νξίζνπκε κεξηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

φπσο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα. 

 

Δηθφλα 181: Οξηζκφο ξπζκίζεσλ εγθαηάζηαζεο ηεο πεγήο δεδνκέλσλ 
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Να ζεκεηψζνπκε φηη θξαηάκε θελά ηα πεδία “User ID” θαη “Password” δηφηη δελ 

έρνπκε θάηη αλάινγν θαηαρσξεκέλν ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft 

Navision θαη γηαηί δελ ζέινπκε λα πξνθαιέζνπκε επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηελ 

ρξήζε επεηδή είλαη αζηαζήο θαη δνθηκαζηηθή ε βάζε δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ ην 

Microsoft Navision έρεη παξαρσξήζεη ηα αλάινγα δηθαηψκαηα απηφκαηα ζηνλ 

ρξήζηε απηνχ ηνπ ππνινγηζηή. Δάλ ν ρξήζηεο δελ έρεη θαηαρσξεκέλν ην 

δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ODBC θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηφηε δελ κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε νχηε θαη ζηνπο πίλαθεο. Γεληθά κφλν ν ρξήζηεο κε “Super” 

δηθαηψκαηα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ODBC γηα λα ηξνπνπνηεί 

ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ απηήο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

θαίλνληαη ηα δηθαηψκαηα [18]. 

Αληηθείκελν Γηθαίσκα 

Σχπνο ID Όλνκα Αλάγλσζε Δηζαγσγή Σξνπνπνίεζε Γηαγξαθή Δθηέιεζε 

Γεδνκέλα 

πίλαθα 

2000000006 Δηαηξεία Ναη    Ναη 

χζηεκα 9130 NODBC Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη 

Πίλαθαο 4: Γηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ ODBC [18] 

Απηά ηα δηθαηψκαηα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα εθηεινχλ ηνπο NODBC 

Οδεγνχο θαη λα αλαθηνχλ ηα δεδνκέλα κε ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 

Microsoft Navision. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα ρνξεγεζεί ε άδεηα System 9130 

είλαη λα ππάξρνπλ πιήξε δηθαηψκαηα. Απηά ηα δηθαηψκαηα δελ επηηξέπνπλ 

ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζε φια ηα δεδνκέλα ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα. Ωο 

εθ ηνχηνπ, νη ρξήζηεο NODBC πξέπεη λα έρνπλ άδεηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηνλ πίλαθα απηφ. Παξαθάησ θαίλνληαη νη επηπιένλ ξπζκίζεηο πνπ θάλνπκε 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ησλ νλνκάησλ ησλ πηλάθσλ θαη ησλ 

πεδίσλ, ηελ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη ην κέγεζνο ηεο κλήκεο “Cache” 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην DBMS. 

 

Δηθφλα 182: Δπηπιένλ επηινγέο γηα  ηελ πεγή δεδνκέλσλ ηνπ ODBC 

Μεηά απφ ηελ ξχζκηζε φισλ ησλ παξαπάλσ επηινγψλ ζα έρνπκε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο πεγήο δεδνκέλσλ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ [18]. 
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Δηθφλα 183: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο ηεο πεγήο δεδνκέλσλ κέζσ ODBC 

I.iii Δγθαηάζηαζε ηνπ SQL Server 

Αξρηθά θαηεβάδνπκε ην εθηειέζηκν αξρείν απφ ηελ δηεχζπλζε 

http://www.microsoft.com/en-us/download/ details.aspx?id=21844. Όηαλ 

θαηέβεη ην αξρείν ην επηιέγνπκε θαη ακέζσο αλνίγεη ε κία νζφλε πνπ καο 

ελεκεξψλεη φηη πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθφ. ηελ ζπλέρεηα ειέγρεη 

ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εγθαζηζηά θάπνηα scripts πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ θπξίσο εγθαηάζηαζε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/%20details.aspx?id=21844
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Δηθφλα 184: Πξνεγθαηάζηαζε ζηνηρείσλ 

ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην Next  θαη αλνίγεη ε παξαθάησ νζφλε ζηελ νπνία 

ειέγρεη θαη πάιη αλ νη παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζσζηνί. Πξνζνρή εδψ 

καο ελδηαθέξεη λα κελ ππάξρνπλ ιάζε (errors). Δάλ δελ ππάξρνπλ ιάζε πξνο 

επίιπζε, παηάκε ην Next θαη ζπλερίδνπκε ζηελ επφκελε νζφλε. 

 

Δηθφλα 185: Έιεγρνο παξακέηξσλ 
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ηελ επφκελε νζφλε μεθηλάεη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εγθαηάζηαζεο κε πξψηε 

δηαδηθαζία ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε θαη ηεο εηαηξίαο. ε απηήλ ηελ νζφλε δελ 

έρνπκε επηιεγκέλν ην “hide advanced configuration options” θαη απηφ γηαηί 

ζέινπκε λα θάλνπκε επηπιένλ ξπζκίζεηο.  

 

Δηθφλα 186: Ρπζκίζεηο ρξήζηε θαη εηαηξίαο γηα ηνλ SQL Server 

Δπηιέγνπκε ην Next θαη πξνρσξάκε ζηελ επφκελε νζφλε. ε απηήλ 

επηιέγνπκε ηη ζα εγθαηαζηαζεί. Δπηιέγνπκε λα εγθαηαζηαζεί νιφθιεξν ην 

ινγηζκηθφ  φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ. 
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Δηθφλα 187: Πιήξεο εγθαηάζηαζε SQL Server 

ηελ επφκελε νζφλε ζα νξίζνπκε ην φλνκα ηεο νληφηεηαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνλ Server. Πιεθηξνινγνχκε ην MSSQLSERVER. Απηή 

ε νλνκαζία ζπλήζσο είλαη ε πξνεπηιεγκέλε νλνκαζία. Δπηιέγνπκε ην Next 

θαη ζπλερίδνπκε ζηελ επφκελε. 

 

Δηθφλα 188: Δπηινγή instance γηα ηνλ SQL Server 
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ηελ επφκελε νζφλε δελ θάλνπκε θάπνηα αιιαγή, νξηζκέλεο θνξέο φκσο δελ 

είλαη επηιεγκέλν ην Network Service θαη ην SQL Server. Φξνληίδνπκε 

επνκέλσο λα είλαη επηιεγκέλα. 

 

Δηθφλα 189: Δπηινγή ξπζκίζεσλ ινγαξηαζκνχ 

ηελ επφκελε νζφλε επηιέγνπκε ηελ αζθάιεηα θαηά ηελ ζχλδεζε κε ηνλ SQL 

Server. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε Windows Authentication Mode ή Mixed 

Mode (Windows Authentication Mode θαη  SQL Server Authentication). Θα 

πξνηηκήζνπκε ηελ δεχηεξε επηινγή δηφηη κπνξεί κειινληηθά λα ρξεηαζηεί λα 

αιιάδνπκε θαηά πεξίπησζε ηελ αζθάιεηα ζχλδεζεο κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο ην username είλαη “sa” ελψ αλ ππάξρεη θσδηθφο ηνλ πιεθηξνινγνχκε 

ζην πεδίν. 
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Δηθφλα 190: Δπηινγή αζθάιεηαο ζχλδεζεο γηα ηνλ SQL Server 

ηελ νζφλε ηνπ Collation settings επηιέγνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

νκαδνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα κέζα ζηνλ SQL Server. Γελ θάλνπκε θάπνηα 

αιιαγή εθηφο θαη αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο λα επηιέμνπκε θάηη 

δηαθνξεηηθφ. ε απηήλ ηελ νζφλε ν νδεγφο εγθαηάζηαζεο νξίδεη κφλνο ηνπ ηελ 

θαηαιιειφηεξε ξχζκηζε κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη απφ ην 

ζχζηεκα. 
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Δηθφλα 191: Ρπζκίζεηο Collation 

ηελ επφκελε νζφλε επηιέγνπκε Enable user instances  θαη ζηελ ζπλέρεηα 

επηιέγνπκε ην Next. Δπηιέγνληαο ην Install μεθηλάεη ε θπξίσο εγθαηάζηαζε. 

 

Δηθφλα 192: Σειηθέο ξπζκίζεηο 
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ηελ επφκελε νζφλε βιέπνπκε λα πξαγκαηνπνηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ SQL 

Server.  Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε καο ελδηαθέξεη θάζε κέξνο ηεο λα 

έρεη ζαλ ζρφιην νινθιήξσζεο ηελ επηγξαθή “Setup finished”. Δάλ δελ 

ππάξμεη πξφβιεκα επηιέγνπκε ην Next θαη κεηά ην Finish θαη έρνπκε 

νινθιεξψζεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ SQL Server 2005. 

 

Δηθφλα 193: Δγθαηάζηαζε ηνπ SQL Server 

Μεξηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο – εξγαιεία πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Windows 

SQL Server είλαη νη αθφινπζεο: 

11. SQL Server Reporting Services (SSRS): Δπηηξέπεη ηνλ ζπγρξνληζκφ 

κε ην Microsoft Sharepoint θαη επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα 

ηελ ρξήζε ησλ αλαθνξψλ θαη ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ. 

12. Report Definition Language (RDL) 2008 & 2010: Δπηηξέπεη ηελ ρξήζε 

πνιιαπιψλ κνηίβσλ απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

13. Report Viewer 2010: Δπηηξέπεη ζηηο αλαθνξέο εμσηεξηθψλ εξγαιείσλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ Microsoft Navision ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. 
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14. SQL Server Business Intelligence Development Studio (SSBIDS): είλαη 

κία ειεχζεξε έθδνζε ηνπ Visual Studio πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε 

αλαθνξψλ πάλσ ζηα δεδνκέλα ηνπ Microsoft Navision. 

I.iv Σξνπνπνηήζεηο ζην Firewall 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Business Analytics ζα πξέπεη λα 

θάλνπκε κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην firewall ησλ Windows. Αξρηθά κέζα απφ 

ην Control Panel επηιέγνπκε ην Systems and Security (Πξνζηαζία 

ζπζηήκαηνο) θαη αλνίγνπκε ηελ επηινγή Windows Firewall. 

 

Δηθφλα 194: Ρπζκίζεηο Firewall 

ηηο πξνρσξεκέλεο επηινγέο (Advanced settings) επηιέγνπκε λα 

επεμεξγαζηνχκε ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο (Inbound Rules) ηνπ firewall. 
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Δηθφλα 195: Δζσηεξηθνί θαλφλεο ηνπ firewall 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηελ πξνεγνχκελε εηθφλα, ην firewall ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα ειέγρεηαη απφ ινγηζκηθφ ηξίηνπ (Norton 360). Παξφια απηά δελ ζα 

ππάξμεη θαλέλα πξφβιεκα κε ηηο αιιαγέο πνπ ζέινπκε λα πεηχρνπκε. ηνπο 

Inbound Rules επνκέλσο επηιέγνπκε λα πξνζζέζνπκε έλαλ λέν θαλφλα (New 

Rule). 

 

 

Δηθφλα 196: Πξνζζήθε λένπ εζσηεξηθνχ θαλφλα 

ηελ νζφλε πνπ αλνίγεη καο ελδηαθέξεη λα ηξνπνπνηήζνπκε έλα Port. 

Οπζηαζηηθά ε ηξνπνπνίεζε πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε είλαη ε απειεπζέξσζε 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ port απφ ηνλ έιεγρν ηνπ firewall. Δθφζνλ ην επηιέμνπκε, 

παηάκε ην Next. 
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Δηθφλα 197: Γεκηνπξγία λένπ θαλφλα γηα ζπγθεθξηκέλν port 

ηηο επηινγέο ηνπ port επηιέγνπκε ην TCP πξσηφθνιιν θαη νξίδνπκε ηελ εηδηθή 

ζχξα κε ηνλ αξηζκφ 2383. 

 

Δηθφλα 198: Ρπζκίζεηο ηνπ port 
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Σέινο νξίδνπκε ην φλνκα ηνπ θαλφλα πνπ κφιηο ξπζκίζακε θαη επηιέγνπκε ην 

Finish γηα λα νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ θαλφλα. 

 

Δηθφλα 199: Ολνκαζία θαη νινθιήξσζε ηνπ θαλφλα 

Η παξαπάλσ δεκηνπξγία ηνπ θαλφλα ηνπ firewall είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε εάλ 

ζέινπκε λα έρνπκε απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε, απφ άιινλ ππνινγηζηή, ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision [20]. 

I.v Extended Stored Procedure – Xp_ndo.dll 

Δθηφο απφ ην ηνπηθφ δίθηπν, αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζηελ βάζε 
δεδνκέλσλ ζηνλ SQL Server. Οη αιιαγέο έρνπλ ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα θαη 
ηνπο ρξήζηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην Business Analytics. ην αξρείν 
Xp_ndo.dll πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ δχν extended stored procedures,  ην 
xp_ndo_enumusersids θαη ην xp_ndo_enumusergroups. 

I.vi Γεκηνπξγία xp_ndo_enumusersids 

Αξρηθά γηα λα κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηα δχν extended stored 
procedures πξέπεη λα έρνπκε εγθαηαζηήζεη ηνλ SQL Server 2005. Σελ 
δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο ηελ αλαιχζακε παξαπάλσ. Αλνίγνπκε 
επνκέλσο ην SQL Server Management Studio θαη ζπλδεφκαζηε κε ηνλ Server 
MSSQLSERVER. 
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Δηθφλα 200: χλδεζε κε ηνλ Server 

Απφ ην θαηαθφξπθν κελνχ επηιέγνπκε ην DatabaseSystem 
DatabasesmasterProgrammability θαη ζην extended stored procedures 
θάλνπκε δεμί θιηθ θαη επηιέγνπκε ην New Extended Stored Procedure γηα λα 
δεκηνπξγήζνπκε ην πξψην εθ ησλ δχν extended stored procedures. 

 

Δηθφλα 201: New Extended Stored Procedure 

ηελ νζφλε πνπ αλνίγεη, νξίδνπκε ην φλνκα ηνπ stored procedure 
(xp_ndo_enumusersids) θαη ην ζεκείν ζην νπνίν έρνπκε απνζεθεχζεη ην 
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αξρείν xp_ndo.dll. Ο θάθεινο πνπ είλαη απνζεθεπκέλν είλαη πάληα ν Binn θαη 
βξίζθεηαη κέζα ζην θάθειν MSSQL1.0 ηνπ Microsoft SQL Server ζην 
Program Files(x86). 

 

 

Δηθφλα 202: Ολνκαζία θαη ηνπνζεζία απνζήθεπζεο ηνπ stored procedure 1 

ηελ θαξηέια Permissions νξίδνπκε ηνλ ηξφπν ρξήζεο απηνχ ηνπ stored 

procedure θαη απφ πνηνλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη. ηελ παξαθάησ εηθφλα 

θαίλνληαη ηα πέληε απιά βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Πξνζνρή ζην πέκπην 

βήκα φπνπ ζα πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλεο φιεο νη πηζαλέο ελέξγεηεο. Δπίζεο 

καο ελδηαθέξεη λα είλαη θνηλφρξεζην. 

 



204 
 

 

Δηθφλα 203: Ρπζκίζεηο ηνπ xp_ndo_enumusersids 

Δπηιέγνληαο ην OK ην απνζεθεχνπκε πξνο κειινληηθή ρξήζε απφ ηνλ SQL 

Server. 

I.vii Γεκηνπξγία xp_ndo_enumusergroups 

Σν xp_ndo_enumusergroups δεκηνπξγείηαη αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο 

θαη ην πξνεγνχκελν. Αξρηθά νξίδνπκε ην φλνκα θαη ηελ ηνπνζεζία πνπ ζα 

απνζεθεπηεί. Σν φλνκα ηνπ είλαη xp_ndo_enumusergroups. 
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Δηθφλα 204: Ολνκαζία θαη ηνπνζεζία απνζήθεπζεο ηνπ stored procedure 2 

ηηο ξπζκίζεηο ησλ Permissions θάλνπκε αθξηβψο ηηο ίδηεο επηινγέο φπσο θαη 

πξηλ (θνηλφρξεζην – πιήξε δηθαηψκαηα). 
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Δηθφλα 205: Ρπζκίζεηο ηνπ xp_ndo_enumusergroups 

Δθφζνλ δεκηνπξγήζεθε θαη απηφ επηιέγνπκε ην OK θαη ην απνζεθεχνπκε. 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηα δχν λέα Extended Stored Procedures. 

 

Δηθφλα 206: Extended Stored Procedures 

I.viii Role Tailored Client 

Η κεγαιχηεξε αιιαγή ζην Microsoft Dynamics NAV απφ ηελ έθδνζε 5.0 ζηελ 

έθδνζε 2009 είλαη ε εηζαγσγή ηνπ λένπ RoleTailored Client. Η RoleTailored 

ζρεδίαζε καο παξέρεη κηα γξήγνξε επηζθφπεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία καο θαη καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηθεληξσζνχκε, λα ηεξαξρήζνπκε θαη λα εθαξκφζνπκε φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέινπκε ζε κία αλαθνξά. Σν λέν εξγαιείν έρεη δνκή 

πινήγεζεο  πξνζαλαηνιηζκέλε λα κεηψλεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ π νπ ν ρξήζηεο πξέπεη λα επεμεξγαζηεί κέζσ ησλ βαζηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ηεξεί κία επηρείξεζε. Σν Role Center  ζπλδέεη ηνπο ρξήζηεο  

κε ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ. ε ιίζηα είλαη ηαμηλνκεκέλα ηα 
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θαζήθνληα θαη νη  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχλ ζηελ 

εξγαζία ηνπο. Οη ζηφρνη κηαο εξγαζίαο  εκθαλίδνληαη καδί ζε έλα παξάζπξν. 

Οη εξγαζίεο γηα ην θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο είλαη δηαζέζηκεο ζε ζειίδεο 

εξγαζηψλ. Σν παξάζπξν δξάζεο πξνσζεί ηηο εληνιέο πνπ  ν ρξήζηεο απνθηά 

πξφζβαζε. Σα FactBoxes κεηψλνπλ ηελ  αλαδήηεζε, πξνζθέξνληαο ζηνλ 

ρξήζηε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα κηα δεδνκέλε εξγαζία, 

επηπιένλ  έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο φισλ ησλ επηινγψλ ηνπ Role 

Tailored Client γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο εξγαζίαο ηνπ θάζε ρξήζηε 

[28]. 

I.ix Πινήγεζε ζην Role Tailored Client 

Αλνίγνληαο ην Microsoft Dynamics NAV 2009 απφ ην θεληξηθφ κελνχ, ν Role 

Tailored Client αλνίγεη ζηελ πξνεπηινγή Role Center. 

 

Δηθφλα 207: Κεληξηθή νζφλε επηινγψλ ηνπ RTC 

Σν Role Center είλαη ην θχξην ζεκείν εηζφδνπ καο ζην Microsoft Dynamics 

NAV.  Όπνπ κπνξνχκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα πάξνπκε κηα γεληθή 

εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ καο. Μεξηθέο απφ ηηο 

επηινγέο πνπ καο δίλνπλ ηελ γεληθή εηθφλα ησλ εξγαζηψλ είλαη νη Activities γηα 

πιεξνθφξεζε αλνηρηψλ εξγαζηψλ , ην Outlook γηα ζπγρξνληζκφ κε ηα email, 

ηα charts πνπ παξηζηάλνπλ γξαθηθά ηηο εξγαζίεο, νη ππελζπκίζεηο πνπ 

ζηέιλνληαη ζηνλ ρξήζηε απφ άιινπο ρξήζηεο ή ην ζχζηεκα θαη νη ιίζηεο 

πειαηψλ ή πξντφλησλ θηι [28].  
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Δηθφλα 208: Δπηινγέο αλαθνξψλ θαη αλαιχζεσλ ζην Role Tailored Client 

ην module Department επηιέγνπκε ην “General Ledger” θαη απφ ηηο επηινγέο 

ησλ αλαθνξψλ πνπ εκθαλίδνληαη δεμηά δηαιέγνπκε ην “Fiscal Your Balance”. 

Θέινπκε λα παξνπζηάζνπκε ην ηζνδχγην ζε κία ειεθηξνληθή αλαθνξά. ηελ 

νζφλε πνπ αλνίγεη ζα θάλνπκε θάπνηεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηνπ ηζνδπγίνπ πνπ εμεηάδνπκε. Θα 

επηιέμνπκε ξπζκίζεηο γηα ζηξνγγπινπνηήζεηο ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ελψ σο θίιηξα ζα επηιεγνχλ νη θσδηθνί ησλ 

ινγαξηαζκψλ (Νν), νη νλνκαζίεο ησλ ινγαξηαζκψλ (Account Type), ν θσδηθφο 

ηνπ  ηκήκαηνο (Department Filter) θαη ν θσδηθφο ηνπ έξγνπ (Project Filter). 
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Δηθφλα 209: Οζφλε επηινγψλ θίιηξσλ αλαθνξάο ζην Role Tailored Client 

Δθφζνλ θάλνπκε ηηο επηινγέο καο ρξεζηκνπνηνχκε ην Preview γηα λα δνχκε 

ην απνηέιεζκα ηεο αλαθνξάο πνπ ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ηχπνπ ιίζηαο θαη 

δελ δηαθέξεη απφ ηηο θιαζζηθέο αλαθνξέο ηνπ Microsoft Navision, φκσο ην 

πιενλέθηεκα ηνπ Role Tailored Client είλαη ην θαιχηεξν θαη εχρξεζην interface 

πνπ παξέρεη ζηνλ ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπ 

αλαθνξέο. 
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Δηθφλα 210: Οινθιήξσζε αλαθνξάο ζην Role Tailored Client 

 


