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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τον 21ο αιώνα οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ποικίλες και σημαντικές 

προκλήσεις. Το φάσμα των προκλήσεων αυτών εκτείνεται από την παγκοσμιοποίηση της 

αγοράς έως την εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας που προκαλεί η εποχή της 

Πληροφορικής (π.χ. εξομοίωση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων στο Web και στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο) . Μια από τις σημαντικές υποσχέσεις της Πληροφορικής για την 

υποστήριξη των επιχειρήσεων στη μάχη της αγοράς αποτελούν τα ολοκληρωμένα 

επιχειρησιακά συστήματα που παρέχουν ενιαίο τρόπο λειτουργίας με τυποποιημένες 

διαδικασίες, καθώς και ένα ανοικτό μέσο επικοινωνίας των στελεχών σε ενιαία γλώσσα. 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η τυπολογία και μελετώνται οι 

εφαρμογές  των ERP συστημάτων. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 

χρήσης τους, καθώς και τα κριτήρια επιλογής αυτών των συστημάτων.. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στις web εφαρμογές των ERP συστημάτων και η αποδοχή τους από τις 

επιχειρήσεις. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στην σημερινή εποχή της πληροφορίας, τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι σχεδόν κάθε επιχείρησης οποιουδήποτε μεγέθους. Σχεδόν κάθε 

λειτουργία της επιχείρησης υποστηρίζεται από κάποιο είδος τεχνολογίας των 

πληροφοριών. Τα συστήματα αυτά γίνονται όλο και πιο σημαντικά, Ισχυροποιούνται μέρα 

με τη μέρα και δεδομένου ότι μπορούν να συμβάλουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικής 

θέσης των επιχειρήσεων αποκτούν αυτόματα σημαντική αξία.(Zeng et al., 2003) 

 

Τα ERP συστήματα είναι από τα πιο πολύπλοκα πληροφοριακά συστήματα τα οποία 

χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις. Έχουν ως στόχο να ενσωματώσουν όλες τις 

διεργασίες μιας επιχείρησης ξεκινώντας από τους προμηθευτές και καταλήγοντας στους 

πελάτες. (Chen, 2001).  

 

Το ERP μπορεί να περιγραφεί ως το κύριο πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης το 

οποίο ενοποιεί όλες τις βασικές της διαδικασίες: τις οικονομικές λειτουργίες, τη διαχείριση 

των ανθρώπινων πόρων, το μάρκετινγκ, την παραγωγή, τη διαχείριση των πελατών, τις 

πωλήσεις και άλλα, συνδέοντας τα διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης μέσω ενός κοινού 

λογισμικού. Θεωρείται πως είναι η ραχοκοκαλιά της εταιρείας. Τα ERP συστήματα βέβαια 

στηρίζουν τη λειτουργία τους στην ύπαρξη μιας και μοναδικής  βάσης δεδομένων. 

 

Τα συστήματα ERP εξελίχθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, ακολουθώντας τις επιταγές της 

ίδιας της αγοράς. Η ανάγκη για υιοθέτηση ενός συστήματος το οποίο θα συγκέντρωνε όλες 

τις διεργασίες σε μία, ήταν αυτή που ξεκίνησε τα ERP. Στην πορεία, η βιομηχανία 

αναπτύχθηκε, εταιρίες εξαγοράστηκαν, απομακρυσμένα καταστήματα προσπάθησαν να 

ενοποιηθούν με το κεντρικό και η αγορά οδήγησε στην ανάπτυξη του ERP δύο επιπέδων. 

Σύντομα ήρθε η οικονομική κάμψη και οι εταιρίες αναζήτησαν πιο οικονομικές λύσεις, και 

στράφηκαν στο cloud ERP, το οποίο υπόσχεται πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο και το 

σημαντικότερο μικρότερο κόστος. Τελευταία άρχισε να αναπτύσσεται το social ERP, ως 

σημείο των καιρών, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διεισδύουν ως και στην 

βιομηχανία.  
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Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μελέτη της τυπολογίας και των εφαρμογών 

των ERP συστημάτων. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των πληροφοριακών συστημάτων και της εξέλιξής τους  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά ενός ERP συστήματος, και 

αναλύονται τα κριτήρια επιλογής του. 

Στα επόμενα τρία κεφάλαια παρουσιάζονται οι νέες εφαρμογές των ERP συστημάτων. 

Συγκεκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται τα  ERP δύο επιπέδων. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο εισάγεται η έννοια του νέφους και πως τα ERP  συνδυάζονται με τις τεχνολογίες 

νέφους. Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται το social ERP, η τελευταία εξέλιξη στο 

χώρο των ERP, η οποία συνδυάζει τα social media με το ERP.  

Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία σύγκριση των χαρακτηριστικών των ERP 

συστημάτων και παρουσιάζονται οι νέες τάσεις. 

Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο πολυδιάστατος και ευμετάβλητος χαρακτήρας των 

επιχειρηματικών φαινόμενων τοποθετούν τις επιχειρηματικές σχέσεις και εφαρμογές σε ένα 

διαφορετικό πλαίσιο που επικεντρώνεται στην ανάγκη για αυτοματοποίηση και ευελιξία των 

επιχειρηματικών διαδικασιών ως στρατηγικό πλεονέκτημα και μέσο βιωσιμότητας. 

 

Κάθε επιχείρηση έχει και ένα στόχο. Τη διαχείριση της πληροφορίας με σκοπό την μέγιστη 

απόδοση της. Η διαχείριση των δεδομένων ή των πληροφοριών αφορά μια σειρά 

ενεργειών που αρχίζουν με τις μετρήσεις ποσοτήτων, την καταγραφή, την επεξεργασία και 

τελικώς την προσπάθεια ανάλυσης, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα. Η όλη 

διαδικασία των πληροφοριών γίνεται με τη βοήθεια γνώσεων που διαθέτει. Ταυτόχρονα με 

την επεξεργασία των πληροφοριών, εκτός του στόχου της κατανόησης μιας συγκεκριμένης 

καταστάσεως, επιδιώκεται η κατανόηση των φαινόμενων και των αιτιών που τις 

προκαλούν, με τελικό στόχο τη δημιουργία νέων γνώσεων. Με δεδομένα τα πρωτογενή 

στοιχεία και ορίζοντας ως πληροφορία τα δεδομένα διαμορφωμένα σε χρήσιμη μορφή η 

κάθε επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει την πληροφοριακή τεχνολογία, δηλαδή το υλικό και το 

λογισμικό που χρειάζεται για την επίτευξη των στόχων της. 

 

Στην σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων έχει 

μεταβληθεί και έχει απομακρυνθεί από τον προσανατολισμό στο  παραγωγικό αποτέλεσμα, 

αλλά επικεντρώνεται στη γνώση, στην καινοτομία και την ευελιξία των επιχειρήσεων. Η 

έμφαση έχει μεταφερθεί από την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής στην ίδια την 

παραγωγική διαδικασία και τις υπηρεσίες και επιχειρηματικές λειτουργίες που τη 

συνοδεύουν. Προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί για την οργάνωση και 

διαχείριση των διεργασιών η τεχνική της διαχείρισης των επιχειρηματικών διεργασιών και 

τεχνολογίες ανάπτυξης επιχειρηματικών κανόνων με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

πλεονέκτημα και να μειώνεται το λειτουργικό κόστος και το κόστος που επιφέρουν οι 

συνεχείς μεταβολές στην εταιρική πολιτική λόγω επαναχρησιμοποίησης των διαδικασιών.  
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Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν ERP συστήματα, αναμένουν καλύτερες επιδόσεις λόγω της 

αυτοματοποίησης και βελτίωσης των αποφάσεων λόγω έγκαιρης και έγκυρης ροής των 

πληροφοριών στο μικροπεριβάλλον της επιχείρησης,.(Poston , Grabski, 2001). 

 

 

 

1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
 

Μετασχηματίζοντας το επιχειρείν, τα πληροφοριακά συστήματα θεωρούνται απαραίτητα για 

τη διεύθυνση και τη διαχείριση μιας επιχείρησης σήμερα. Σε μια προσπάθεια να δοθεί ένας 

ορισμός της έννοιας Πληροφοριακό Σύστημα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα οργανωμένο 

σύνολο ανθρώπων, δεδομένων, διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορικής που 

αλληλεπιδρούν με στόχο τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και εξαγωγή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας ενός οργανισμού, 

(Avital, 2006). 

 

 Κάθε πληροφοριακό σύστημα πρέπει να συνεργάζεται και να επικοινωνεί με άλλα 

συστήματα για την υποστήριξη των διαφορετικών επιχειρησιακών διαδικασιών του 

οργανισμού, διαφέρει δε από τα υπόλοιπα ως προς την τεχνολογική και αρχιτεκτονική του 

δομή.   Αποτέλεσμα αυτής της διαφοροποίησης είναι να εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα  

ολοκλήρωσης των συστημάτων και να αυξάνεται η πολυπλοκότητά του. (Lenz και Κυhν, 

2002). 

 

Η Θεωρία των Πληροφοριακών Συστημάτων άρχισε να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1950 στο χώρο των Θετικών Επιστημών και καθορίζεται από συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά (DeLone & McLean, 2004): 

 

•  Διαίρεση των συστημάτων σε κατηγορίες, έτσι ώστε να διευρύνονται και να 

ελέγχονται τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. 

• Αντιμετώπιση ενός συστήματος ως σύνολο για την επίλυση των προβλημάτων του. 

• Ανάπτυξη μοντέλων για την ανάλυση της λειτουργίας ενός συστήματος, και 

• Δυναμική παρέμβαση στο σύστημα (τι είναι και πώς λειτουργεί) 
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1.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Η αξιολόγηση ενός πληροφοριακού συστήματος γίνεται και από τους κατασκευαστές του 

αλλά και από τους χρήστες του. Για να αξιολογηθεί ένα σύστημα χρησιμοποιούνται κάποιες 

παράμετροι (DeLone & McLean, 2002): 

 Οι παράμετροι αυτοί είναι: 

 

• τα συστατικά στοιχεία του συστήματος  

• οι πληροφοριακές διεργασίες 

• οι υπηρεσίες και τα προϊόντα 

• οι πληροφοριακές λειτουργίες 

• ολόκληρο το πληροφοριακό σύστημα 

• το περιβάλλον του 

 

Η χρησιμότητα αυτής της διαδικασίας είναι πολύ σημαντική, γιατί με την εφαρμογή της το 

σύστημα παρέχει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, δικαιολογείται η υπάρχουσα 

κατάστασή του και γίνεται κατανοητή η λειτουργία του.  

Ολόκληρη η διαδικασία της αξιολόγησης συμβάλλει στο να λαμβάνονται οι σωστές 

αποφάσεις, να διασφαλίζεται η ποιότητα του συστήματος και να εκτιμάται αποτελεσματικά ο 

βαθμός στον οποία μπορούν να λυθούν τα προβλήματα, που τυχόν το σύστημα 

αντιμετωπίζει. Επίσης, προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

διαφορετικών ομάδων χρηστών, οι υπηρεσίες ροής των πληροφοριών του οργανισμού και 

γίνεται αντιληπτή η συμμετοχή των χρηστών στην γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του 

πληροφοριακού συστήματος. 

 

1.3 ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Η πολυπλοκότητα της σύγχρονης αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, σε 

συνδυασμό με την ανάγκη για τεκμηριωμένη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 

δημιουργούν την ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων μιας επιχείρησης και 

της ροής πληροφοριών. Επίσης με την αύξηση του επιπέδου customer service προκύπτει 

μια σημαντική τάση για διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες 

κάθε πελάτη. Από τα πρώτα βήματα η Πληροφορική έδειξε να υπόσχεται πολλά στον 

κόσμο των επιχειρήσεων. Η πεποίθηση πως η επιχειρηματική επιτυχία εξαρτάται από τη 
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σωστή και επαρκή μηχανογράφηση (το ολοκληρωμένο σύνολο υλικού και λογισμικού) 

άρχισε ολοένα να εδραιώνεται, μέχρι σήμερα, που η άποψη αυτή αποτελεί πλέον 

βεβαιότητα. 

 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αποτελούνται από πολλά διαφορετικά παραρτήματα, καθένα 

από τα οποία διαθέτει κάποια ξεχωριστά τμήματα. Τα διάφορα τμήματα και παραρτήματα 

βρίσκονται συνήθως σε διαφορετικές γεωγραφικά και διοικητικά περιοχές. Προκειμένου να 

συντονιστεί και να γίνει εφικτή η λειτουργία των επιμέρους μερών της επιχείρησης, 

παράγονται και ανταλλάσσονται μεταξύ τους τεράστιοι όγκοι πληροφοριών. Η χρήση και η 

επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, εκτός από αναγκαία για τη λειτουργία της 

επιχείρησης, μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή της (μείωση κόστους, αύξηση κέρδους) 

έμμεσα και άμεσα. Αυτή η διαδικασία για μικρές επιχειρήσεις είναι σχετικά εύκολο να γίνει 

«χειρωνακτικά». Ωστόσο, για μια μεγάλη και σύγχρονη επιχείρηση, μπορεί αν γίνει 

αποδοτικά μόνο με τη χρήση IS/ITs (Πληροφοριακών Συστημάτων/Τεχνολογιών 

Πληροφορικής). 

 

Τη δεκαετία του 1960 οι διεθνείς - αλλά και ελληνικές – επιχειρήσεις έστρεψαν την προσοχή 

τους στη μηχανογραφημένη υποστήριξη πολύπλοκων λειτουργιών τους. Συγκεκριμένα, 

αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πληροφοριακά πακέτα που υποβοηθούσαν βασικές 

διαδικασίες της οικονομικής διαχείρισης, όπως είναι η λογιστική και η μισθοδοσία, καθώς 

επίσης και εξειδικευμένες «τεχνικές» εφαρμογές, οι οποίες διευκόλυναν την εφαρμογή 

αναλυτικών μεθόδων (π.χ. εφαρμογές Ελέγχου Αποθεμάτων).  

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας 1970 εμφανίστηκαν τα 

συστήματα MRP (Material Requirements Planning), τα οποία παρουσίασαν κάποιο βαθμό 

ολοκλήρωσης καθώς μετέφραζαν το Βασικό Πλάνο Παραγωγής (Master Production 

Schedule) των τελικών προϊόντων σε χρονικά κατανεμημένες απαιτήσεις παραγωγής υπό - 

συναρμολογημάτων και συστατικών, και σε απαιτήσεις προμήθειας πρώτων υλών. Τα 

MRP ήταν σε θέση να βοηθήσουν τις εταιρίες στη βελτίωση των βασικών τους διαδικασιών 

(πωλήσεις, προμήθειες, κλπ) και παρείχαν τα πρώτα reports, δηλαδή αναφορές για την 

κατάσταση και πορεία της επιχείρησης, καθώς και υποδείξεις επιχειρηματικού σχεδιασμού.  

Με την εμφάνιση του MRP-II (Manufacturing Resources Planning) στα τέλη της δεκαετίας 

του 1970, το σύστημα MRP συνέδεσε μεταξύ τους τα κυκλώματα προγραμματισμού 

παραγωγής, του ελέγχου παραγωγής και της κοστολόγησης, και των προμηθειών και 
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καθιερώθηκε από τις πρωτοπόρες τότε κατασκευάστριες λογισμικού SAP, Oracle Co., 

Peoplesoft Inc., JD E&C, Bean International και Computer Associates.  

 

Στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 1980 το πεδίο αλλάζει με την περισσότερο εξελιγμένη 

μορφή των MRP-II, τα οποία συμπεριλαμβάνουν περισσότερες λειτουργίες και διαδικασίες 

της εταιρίας μέσα στο σύστημα, όπως η διαχείριση διανομής και η διαχείριση προσωπικού. 

Παράλληλα, γίνεται μια ερευνητική προσπάθεια για επιχειρηματική ολοκλήρωση 

(enterprise) integration), η οποία χρησιμοποιεί ως τεχνολογικό υπόβαθρο τις Βάσεις 

Δεδομένων (Databases) και προσπαθεί να ενοποιήσει τις βασικές επιχειρηματικές 

διαδικασίες με βασική προτεραιότητα το κύκλωμα οικονομικής διαχείρισης και το κύκλωμα 

παραγωγής. 

 

Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εμφάνιση των συστημάτων Enterpise 

Resource Planning, Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, εμφανίστηκαν τα ολοκληρωμένα 

συστήματα επιχειρηματικών πόρων. Τα ολοκληρωμένα συστήματα επιχειρηματικών πόρων 

(Enterprise Resource Planning-ERP) ενοποιούν μεμονωμένα πληροφοριακά συστήματα  

της επιχείρησης, όπως είναι τα λογιστικά - χρηματοοικονομικά, οι πωλήσεις, οι προμήθειες, 

κλπ. (Wiley and Sons, 2002) Παρέχουν επίσης στη διοίκηση τη δυνατότητα 

παρακολούθησης και ανάλυσης των δεδομένων που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα 

κατάσταση της επιχείρησης και την καθοδήγησή της σύμφωνα με μια συγκεκριμένη 

επιχειρηματική στρατηγική. Τα συστήματα ERP, ως απόγονοι των MRP II, είναι γενικώς 

προσανατολισμένα στη σχεδίαση και βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών πόρων και 

διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον και τη διαχείριση των πελατών. Η εξέλιξη 

έγκειται επίσης στην υιοθέτηση νέων πληροφοριακών τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (Relational Databases, RDBs), η 

χρήση αντικειμενοστραφούς ανάλυσης και προγραμματισμού, η ανάπτυξη CASE 

εργαλείων, η αρχιτεκτονική client / server καθώς και η ανοιχτή αρχιτεκτονική 

επικοινωνιακών συστημάτων. Οι παραπάνω παράμετροι έγιναν τμήμα του ERP, κάνοντας 

πραγματικότητα την ολοκληρωμένη λύση της αποδοτικότερης χρήσης και ανάλυσης των 

εταιρικών πόρων. Οι εταιρίες που πρωταγωνιστούν στο χώρο είναι η SAP, η Oracle, η 

Peoplesoft και η BAAN. Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη 

χώρα μας για πληροφοριακά συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (ERP) έχει 

τα τελευταία χρόνια απογειωθεί, γι’ αυτό και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα αυτά 

στην εργασία αυτή. 
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 Μέσα σε αυτήν την κοσμογονία σύγχρονων λύσεων αλλά και της ανάλογης προώθησης 

που τις συνοδεύει, η διοίκηση και τα στελέχη μιας εταιρείας καλούνται να κάνουν τις 

κατάλληλες επιλογές και να χαράξουν μια πορεία που θα εξυπηρετήσει τους στόχους της 

εταιρείας. Αυτοί οι στόχοι μπορεί να αφορούν την εσωτερική οργάνωση και απόδοση της 

επιχείρησης είτε παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος όπως η αγορά και ο 

ανταγωνισμός, με την καλύτερη δυνατή σχέση επένδυσης - οφέλους αλλά και με το 

λιγότερο δυνατό ρίσκο.  

 

Πολλές άλλες καινοτόμες εφαρμογές απασχολούν όλο και περισσότερο την επιχειρηματική 

στρατηγική μιας σύγχρονης εταιρείας όπως ,(Mouratidis, Paolo, Gordon, (2005),Bacon, 

Baker, et al, (2000), Dudley, Lasserre, (1989) ). Τα πληροφοριακά συστήματα συλλέγουν , 

αποθηκεύουν , μεταδίδουν και επεξεργάζονται δεδομένα για την παροχή χρήσιμων , 

ολοκληρωμένων  και έγκαιρων πληροφοριών όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

• TPS (Transaction Processing Systems / Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών) 

Τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών, είναι συστήματα τα οποία επεξεργάζονται 

συναλλαγές ρουτίνας σε μια βάση δεδομένων. (Mahajan, 2009)  

• MIS (Management Information Systems /Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ) 

Τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης , συνοψίζουν τα δεδομένα από τα συστήματα 

επεξεργασίας συναλλαγών και εφοδιάζουν τα μεσαία στελέχη με αναφορές σε ερωτήσεις 

ρουτίνας. (Satyanaranayana, Rallabandi, Srikanth, Vuda, 2009) 

• DSS (Decision Support Systems / Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης) 

Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, μπορούν να αποθηκεύσουν μεγάλες ποσότητες 

από σχετικά δεδομένα αλλά και συγχρόνως στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους 

υπεύθυνους για την λήψη αποφάσεων ώστε να διερευνήσουν την έννοια των έν λόγω 

δεδομένων. (Ossowski, Hernandez, Belmonte, Fernandez, Serrano, Perez-de-la-Cruz, J.M. 

Serrano, Triguero, 2005) 

• ESS (Executive Support Systems / Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης) 

Τα συστήματα υποστήριξης διοίκησης αναφέρονται ως κατηγορίες υπολογιστικών 

συστημάτων που μπορούν να εφαρμοστούν σε μεταβαλλόμενη συστοιχία προβλημάτων,  

και τα οποία χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ανωτέρων στελεχών. (Carlsson, 2005). 

• ERP (Enterprise  resource planning / Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού) 

Τα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού, είναι ολοκληρωμένα συστήματα που 

ενοποιούν μεμονωμένα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης σε ένα ενιαίο σύστημα, 
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που επιτρέπει την απρόσκοπτη ροή των πληροφοριών σε όλη τη μονάδα. (Kumar και 

Hillegesberg,2000) 

• WMS (Warehouse Management Systems / Συστήματα  Διαχείρισης Αποθήκης) 

Τα συστήματα διαχείρισης αποθήκης, αυτοματοποιούν και διαχειρίζονται όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων των αποθηκών, από αποθήκες με ασύρματα τερματικά, μέχρι πλήρως 

αυτοματοποιημένα κέντρα διανομής. Είναι η απάντηση για τη μείωση του κόστους 

αποθεμάτων και για τη βελτίωση του  βαθμού ικανοποίησης των πελατών. (Cheng, 2006) 

• CRM (Customer Relationship Management / Διαχείριση σχέσεων με πελάτες) 

Τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων , είναι ένας συνδυασμός των ανθρώπων, 

των διαδικασιών  και της τεχνολογίας , που προσπαθεί να κατανοήσει και συγχρόνως να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών μιας εταιρίας. (Chen , Popvich, 2003) 

• KMS (Knowledge Management Systems / Συστήματα  διαχείρισης Γνώσης) 

Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης περιλαμβάνουν μια σειρά από στρατηγικές και 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε έναν οργανισμό, για να συλλέγουν τις γνώσεις και να 

τις διαθέσουν οπουδήποτε χρειάζονται για την υποστήριξη επιχειρηματικών διεργασιών και 

αποφάσεων. (Resnick, 2004) 

• OAS (Office Automation Systems / Συστήματα Αυτοματοποίησης Γραφείου) 

Σύμφωνα με τους (Jia, Zhu, (2012), ως σύστημα  αυτοματοποίησης γραφείου θεωρείται ένα 

σύστημα με πολυμορφία και βιωσιμότητα, σε ένα πολύπλοκο κοινωνικό περιβάλλον. Ένα 

πληροφοριακό σύστημα γραφείου συγκεντρώνει , επεξεργάζεται και διοχετεύει ηλεκτρονικά 

μηνύματα, αρχεία και άλλη μορφή επικοινωνίας μεταξύ ατόμων, ομάδων εργασίας και 

επιχειρήσεων.  

 

1.4. ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
 
Το περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσονται σήμερα οι επιχειρήσεις μεταβάλλεται και 

διαμορφώνεται με ιδιαίτερη ταχύτητα, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. 

Το φάσμα των προκλήσεων αυτών γεννιέται μέσα από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς 

και την εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας που προκαλεί η εποχή της Πληροφορικής 

(εξομοίωση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων στον Παγκόσμιο Ιστό και στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο). Ο ανταγωνισμός και η τεχνολογική ανάπτυξη ωθούν τις επιχειρήσεις στη συνεχή 

αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών και των προϊόντων τους, με την υιοθέτηση 
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μεθόδων και εργαλείων νέας τεχνολογίας, έτσι ώστε να διατηρήσουν και να επεκτείνουν το 

μερίδιο της αγοράς στο οποίο στοχεύουν.  

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν ακόμα ένα χαμηλό αλλά συνεχώς ανοδικό 

επίπεδο επένδυσης στις τεχνολογίες πληροφορικής. Η ραγδαία, όμως, ανάπτυξη και η 

όξυνση του ανταγωνισμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται πως δημιουργεί 

ολοένα και περισσότερο την ανάγκη να υιοθετηθούν επιχειρησιακές λύσεις προκειμένου να 

επιτύχουν μείωση των λειτουργικών εξόδων, βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες, 

ανεύρεση νέων αγορών, καθώς και καλύτερη και πιο έγκυρη πληροφόρηση, προκειμένου 

να παραμείνουν ανταγωνιστικές στις νέες διαμορφούμενες συνθήκες. 

 

Για να μπορέσουν, όμως, οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα, θα πρέπει να επικεντρωθούν σε συστήματα που εξασφαλίζουν την άμεση και 

έγκαιρη χρήση των πληροφοριών και υποστηρίζουν με συνέπεια και ευελιξία όλη την 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέχρι τώρα τέτοια πλεονεκτήματα προσφέρουν μόνο τα 

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και αυτός είναι ο λόγος για τη μεγάλη εξάπλωσή 

τους παγκοσμίως. Οι διεθνείς εξελίξεις είναι προ των πυλών και οι Ελληνικές επιχειρήσεις 

αισθάνονται ήδη την ανάγκη εξωστρέφειας. 

 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την ελληνική αγορά, από το μέγεθος των επιχειρήσεων σε σχέση 

με τις ουσιαστικές εγκαταστάσεις, συμπεραίνεται ότι δεν έχει ωριμάσει ακόμα και αυτό γιατί 

πολλά από τα ERP που υλοποιήθηκαν, δεν ικανοποίησαν τους αρχικούς τους στόχους, 

μένοντας μόνο στην εγκατάσταση ενός μέρους του συστήματος, για παράδειγμα στα 

χρηματοοικονομικά (financials). Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: 

Αρχικά, στη μη ακριβή εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων οικονομικών και ανθρωπίνου 

δυναμικού - για την υλοποίηση τέτοιων έργων πληροφορικής και δεύτερον, σε αδυναμία 

ορισμένων ERP συστημάτων πρώτης γενιάς να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να 

ικανοποιήσουν επιχειρησιακές αλλαγές με χαμηλό κόστος διατηρώντας παράλληλα 

απρόσκοπτη τη λειτουργία της επιχείρησης (Καιρός, 2001). Οι βασικοί λόγοι για την μικρή 

εξάπλωση των συστημάτων στην Ελλάδα είναι κυρίως οι ακόλουθοι: 

 

• Η συγκεχυμένη εικόνα για το εύρος λειτουργικότητας και τα οφέλη ενός ERP. 
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• Το υψηλό ρίσκο που ενυπάρχει σε μια υλοποίηση ERP, δηλαδή το συνδυασμό 

υψηλού κόστους, μεγάλου χρόνου υλοποίησης και αβεβαιότητας για το αποτέλεσμα. 

• Το υψηλό ποσοστό οργάνωσης που απαιτείται για την υλοποίησή του. 

• Η έλλειψη κάποιων βασικών αυτοματισμών που συμβαδίζουν με την ελληνική 

πραγματικότητα. 

• Πολλά από τα υπάρχοντα συστήματα ERP δεν διαθέτουν Interfaces με τον 

εξωτερικό κόσμο προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα.  

Απαιτούν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή βασικές έννοιες υπολογιστών 

και προγραμματισμού.   

 

Στη σημερινή πραγματικότητα όμως, δεν αρκεί πλέον ένα σύστημα διακίνησης της 

πληροφορίας στο εσωτερικό μιας επιχείρησης. Απαιτείται ένα σύστημα που να ευνοεί τις 

σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Ένα τέτοιο σύστημα 

θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή εξέλιξη μιας εταιρίας. Απαιτείται, 

επομένως, ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο να υποστηρίζει την επιχειρηματική 

δραστηριότητα σε όλο της το εύρος και να καθιστά την εταιρία ευέλικτη και ευπροσάρμοστη 

σε κάθε μεταβολή τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού της περιβάλλοντος. 

 

1. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Όσον αφορά τις ελληνικές εφαρμογές, υπάρχουν αρκετές, προσφέροντας στις 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δυνατότητες επιλογής. Θα μπορούσαν να αναφερθούν τα 

εξής : 

• Atlantis,  http://www.altec.gr/index.php/software/erp-systems/atlantis-erp.html 

• SoftOne ERP, http://www2.softone.gr/ 

• Orama ERP, http://www.qnr.com.gr/site/index.csp 

• Singular Enterprise , http://www.singularlogic.eu/index_en.html 

• Aberon της Optimum, http://www.optimum.gr/, για την εφοδιαστική αλυσίδα 

 

Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες λύσεις σε συγκρίσιμα επίπεδα. Τα 

πληροφοριακά συστήματα των ελληνικών εταιρειών έχουν τα δικά τους μειονεκτήματα και 

πλεονεκτήματα. Αρχικά προκύπτει εύλογα πως δεν τίθενται θέματα ελληνικοποίησης, 

http://www.altec.gr/index.php/software/erp-systems/atlantis-erp.html
http://www2.softone.gr/
http://www.qnr.com.gr/site/index.csp
http://www.singularlogic.eu/index_en.html
http://www.optimum.gr/
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καθώς τα συστήματα αυτά έχουν ως γλώσσα διεπαφής την ελληνική. Αυτό κάνει τα μενού 

πιο εύχρηστα για τους αρμόδιους που χειρίζονται τα συστήματα αυτά. 

 

Οι απαιτούμενοι πόροι που πρέπει να δεσμευτούν στο έργο της εγκατάστασης είναι 

συνήθως κάπως λιγότεροι, καθώς τα ελληνικά πληροφοριακά συστήματα είναι πιο 

«ελαφριά». Αυτό όμως συγχρόνως σημαίνει πως και η προσφερόμενη λειτουργικότητα και 

ολοκλήρωση κυκλωμάτων είναι γενικότερα λιτή. Αναμφισβήτητα τα μεγάλα διεθνή 

πληροφοριακά συστήματα έχουν περισσότερες επιλογές, επιλογές όμως που δεν είναι 

απαραίτητες σε όλες τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι τα τελευταία 

χρόνια οι ελληνικοί οίκοι επενδύουν σημαντικά στην ανάπτυξη και την ενσωμάτωση στα 

προϊόντα τους λύσεων αναφορικά με τα logistics και την παραγωγή. Αυτοί οι δύο τομείς 

αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση στον τομέα των επιχειρήσεων.  

 

Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός είναι ότι οι ελληνικές εταιρείες στο χώρο των 

πληροφοριακών συστημάτων έχουν αρκετά διαφοροποιημένες στρατηγικές αναφορικά με 

τα προϊόντα τους, όσον αφορά τόσο την αρχιτεκτονική ανάπτυξής τους όσο και τα νέα 

κυκλώματα που σταδιακά εντάσσουν σε αυτά. Αυτό είναι προς όφελος του αγοραστή, αλλά 

πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά τα χαρακτηριστικά του συστήματος αλλά και οι 

στρατηγικές της εταιρείας που το προωθεί. Η επιχείρηση που θα αρχίσει μια μακροχρόνια 

σχέση με έναν οίκο λογισμικού πρέπει να εξασφαλίσει ότι η στρατηγική του προϊόντος που 

θα υιοθετήσει θα καλύπτει τις μελλοντικές της απαιτήσεις οργάνωσης. Αναφορικά με την 

επιλογή συστήματος, είναι τέλος σημαντικό να επισημανθεί ότι οι τάσεις που επικρατούν 

στην αγορά σήμερα ευνοούν εφαρμογές που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Windows 

της εταιρείας Microsoft.  

 

Υπάρχουν και άλλα λειτουργικά συστήματα αλλά με μειωμένη συμβατότητα όπως το UNIX. 

Όλα τα πληροφοριακά συστήματα πάντως συνεργάζονται με όλες τις βάσεις δεδομένων. 

Μερικές από αυτές είναι η Oracle, ο Microsoft SQL Server, η DB2, κ.λπ. Επίσης αναφέρεται 

ως σημαντικό τεχνικό στοιχείο αξιολόγησης η προσέγγιση του λογισμικού στο μοντέλο της 

3-tier Client-Server αρχιτεκτονικής, που εξασφαλίζει ταχύτητες επικοινωνίας με remote 

sites, στοιχείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επιχειρήσεις που λειτουργούν υποκαταστήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
 
Στην παρούσα μορφή τους τα συστήματα ERP τροποποιούν, ελέγχουν, αναλύουν και 

αυτοματοποιούν την ροή των εταιρικών δεδομένων με σκοπό την υλοποίηση 

αποδεδειγμένα αποδοτικών επιχειρηματικών μεθόδων, επιτυγχάνοντας τη δραστική μείωση 

του κόστους και την αύξηση της παραγωγής και των κερδών.  

 

Αναδιοργανώνουν τη δομή των παραγωγικών μονάδων, αναθεωρούν τις διαδικασίες και 

προσανατολίζουν την πορεία της επιχείρησης προς τους προδιαγεγραμμένους στόχους 

της, ελέγχοντας τη ροή της πληροφορίας μέσα στη χαοτική (λόγω μεγέθους) δομή των 

διαδικασιών μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η διοίκηση έχει στα χέρια της ένα αφαιρετικό και 

συγκεντρωτικό πλάνο της εταιρίας, σε όλο το φάσμα λειτουργίας της. Επιπλέον, τα 

ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, ενοποιώντας όλες τις λειτουργίες τη επιχείρησης 

και εξασφαλίζοντας τον κεντρικό έλεγχο των διαδικασιών της επιταχύνουν τις διαδικασίες, 

αυτοματοποιούν εργασίες ρουτίνας και κατ' αυτό τον τρόπο μειώνουν σημαντικά τα 

λειτουργικά έξοδα της εταιρίας. Παράλληλα, μειώνουν και τον χρόνο εκτέλεσης των 

εργασιών, αφού αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη εργασιών ή οι πολλαπλές 

καταχωρήσεις σε διαφορετικές εφαρμογές. 

 

 Έχοντας ως στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση και εκτέλεση των λειτουργιών της 

επιχείρησης αυξάνουν τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, μειώνουν το χρόνο παραγωγής 

αναφορών και παρέχουν τη δυνατότητα συνεχούς επέκτασης και βελτίωσης των 

λειτουργιών που προσφέρουν. Η εφαρμογή και λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος σε μια 

επιχείρηση αναμφίβολα συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού, 

στην βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 

το ίδιο πληροφοριακό σύστημα και τέλος, βοηθά την ίδια την επιχείρηση να προσαρμόζεται 

πιο εύκολα και άμεσα στις ραγδαίες μεταβολές που συντελούνται στο επιχειρηματικό τοπίο.  

 

Οι δυσκολίες και τα προβλήματα του ERP είναι η υψηλή πολυπλοκότητά τους και η 

επώδυνη επέκταση - αναβάθμιση - αναπροσαρμογή τους. Αντιμετωπίζουν, όντας 

σύγχρονα έργα λογισμικού, προβλήματα όσον αφορά την επαναχρησιμότητα  και 

επεκτασιμότητα. Στηρίζουν τη λειτουργία τους σε εξαιρετικά πολύπλοκες  μηχανές 
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εφαρμογών και περίπλοκα σχήματα και διεπαφές σχεσιακών βάσεων δεδομένων, γεγονός 

που πολλές φορές συντελεί στην χρονοβόρα εγκατάστασή τους αλλά και στην βραδύρυθμη 

ανάπτυξή τους. Επιπλέον, πολλές φορές δεν παρουσιάζουν συμβατότητα με υπάρχουσες 

διοικητικές πρακτικές και άλλα συστήματα, ενώ συχνά η απώλεια ευελιξίας και η μεγάλη 

περίοδος αποπληρωμής τους λόγω του μεγάλου κόστους τους τα καθιστούν απρόσιτα για 

πολλές επιχειρήσεις.  

 

Τα προβλήματα του σύγχρονου ERP, θέτουν το στόχο της μελλοντικής έρευνας και 

πορείας στον τομέα αυτό. Ήδη ο προσανατολισμός τους είναι σαφής και αποβλέπει στην 

επέκτασή τους με υποστήριξη και χρήση διαδικασιών Web, στα πλαίσια της επερχόμενης 

επανάστασης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έχει δρομολογηθεί, επίσης, η ενσωμάτωση στα 

συστήματα ERP διαδικασιών λήψης αποφάσεων και διαχείρισης της γνώσης (Expert 

Systems, DSS, και γενικότερα «ευφυών» τεχνικών), καθώς και ανάλυσης / σχεδιασμού της 

αλυσίδας προσφορών και τιμολογίων. Τέλος, προβλέπεται η διασύνδεση των ERP μεταξύ 

τους σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, 

συνθέτοντας ευφυή δίκτυα (πολυπρακτορικά κατανεμημένα συστήματα σε ανταγωνιστικά 

περιβάλλοντα)  

 

2.1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ERP 

 
Από την πορεία εξέλιξής τους και τις τεχνικές λειτουργικές προδιαγραφές των ERP που 

υλοποιούνται σήμερα, εύκολα μπορεί να συνάγει κανείς πως τείνουν να συντονιστούν 

στους ρυθμούς του e-commerce και να αντεπεξέλθουν στις προσταγές του. Επίσης, 

φανερή είναι και η τάση για ERP με μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, ευελιξία και 

επεκτασιμότητα. Υπακούοντας τις απαιτήσεις των πελατών τους, επιχειρούν να γίνουν όλο 

και πιο φιλικά, προσιτά και εύχρηστα στις ομάδες μηχανογράφησης, αλλά και τα διοικητικά 

στελέχη. Για να θεωρηθεί ένα σύγχρονο ERP ανταγωνιστικό θα πρέπει, πέρα από την 

αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και την υποστήριξη αποδοτικών 

επαγγελματικών δομών, να φέρει και τις παρακάτω ιδιότητες (Seyrek, Autekin 2008):   

• Να είναι ευέλικτο, για να ανταποκρίνεται εύκολα στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες 

και στρατηγικές της επιχείρησης. 

• Να είναι τμηματικό, ώστε να μπορεί εύκολα να αναθεωρηθεί - επεκταθεί, 

τροποποιώντας κάποιες ενότητές του και προσθέτοντας νέες. 
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• Να είναι ανοιχτό. Η ανοιχτή αρχιτεκτονική είναι αναγκαιότητα για να μπορεί να 

λειτουργήσει πάνω σε διάφορες πληροφοριακές και επικοινωνιακές πλατφόρμες. 

• Να είναι ευρύ, να υποστηρίζει δηλαδή πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες και να 

μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές κατηγορίες εταιριών. 

• Να μπορεί να αναλύει, να αναπαριστά, να προσομοιώνει την πραγματική λειτουργία 

της επιχείρησης. 

• Να χρησιμοποιεί τις πιο αποτελεσματικές και σύγχρονες οικονομικές τεχνικές και 

μεθόδους. 

• Να μην περιορίζεται στα όρια της επιχείρησης, αλλά να έχει σχεδιαστεί με τρόπο 

προνοητικό, ώστε να υποστηρίζει τη διασύνδεσή του με άλλες εταιρίες και τη 

διαδικτύωσή του για διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου (e-business, ecommerce). 

 

Η επιλογή για εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος από μια 

επιχείρηση μπορεί να συντελεστεί με δύο τρόπους: Είτε με την αγορά μιας έτοιμης 

εφαρμογής λογισμικού από κάποιον προμηθευτή είτε με την κατασκευή και σχεδίαση ενός 

μοναδικού συστήματος, σύμφωνα με τις δικές της ιδιαιτερότητες και ανάγκες, 

χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις τεχνικών, αναλυτών, εκπαιδευτών και 

συμβούλων, τόσο κάποιου προμηθευτή, όσο και του δικού της δυναμικού. Επιπλέον, 

μπορεί να συντελείται για πρώτη φορά μια τέτοια εγκατάσταση ολοκλήρωσης των 

λειτουργιών της επιχείρησης ή να πρόκειται για μια αναβάθμιση ενός ήδη υπάρχοντος, 

παλιού συστήματος. ( Seyrek, Autekin 2008) 

 

Οι επιλογές αυτές, για οποιαδήποτε κι αν πρόκειται, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

αποφάσεις στρατηγικής. Κι αυτό γιατί η αναβάθμιση με ERP αφορά αναβάθμιση 

λειτουργιών και ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση. Η εισαγωγή ενός ERP είναι, από 

την άλλη πλευρά, τόσο ευρύ θέμα που ξεφεύγει από τα στενά όρια ενός τμήματος 

Μηχανογράφησης. Η επιτυχία εξαρτάται και από το βαθμό στον οποίο έμπρακτα και 

καθημερινά, βασικοί συντελεστές στην οργάνωση του πελάτη συνεισφέρουν στο έργο. 

Εισαγωγή ERP ερήμην των στελεχών του πελάτη δεν μπορεί να επιτύχει, αφού κάποια 

μέρα θα κληθούν να λειτουργήσουν ένα σύστημα που δεν θα έχουν αφομοιώσει 
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2.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
Η επιλογή ενός ERP συστήματος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή (Kraemmergaard and 

Rose,2002; Yusuf et al., 2004; Al-Mashari et al., 2003; Somers and Nelson, 2001,2004). Η 

εμπειρία έχει αποδείξει ότι η επιλογή ενός λογισμικού για μία επιχείρηση είναι περισσότερο 

μια μορφή τέχνης από ότι μια επιστήμη. Στην επιλογή λογισμικού, "2 + 2" μπορεί να είναι 

ίσο με "4" εάν η διαδικασία επιλογής λογισμικού είναι επιτυχής και επιλέγεται το σωστό 

λογισμικό, σε όλες τις πτυχές. Θα μπορούσε να είναι ίσο και με "3" εάν είναι μερικώς 

επιτυχής, δεδομένου ότι το λογισμικό ικανοποιεί πολλές από τις ανάγκες της επιχείρησης 

αλλά «βαραίνει» μ' ένα τεχνολογικό φορτίο την υποδομή. Τέλος, το αποτέλεσμα θα 

μπορούσε να είναι "0" εάν το επιλεγμένο λογισμικό αποτυγχάνει συνολικά να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες της επιχείρησης ή την οργανωτική ιδιοσυγκρασία της. 

 

Πράγματι, έχει γίνει ένας δύσκολος στόχος για τους εταιρικούς αγοραστές της ομάδας ΙΤ να 

διακρίνουν τις αληθινές ικανότητες, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες, και το βαθμό 

«ταιριάσματος» κατά την επιλογή μιας ακολουθίας επιχειρηματικών εφαρμογών που τους 

προτείνονται για το επιχειρησιακό περιβάλλον τους. Δυστυχώς,  οι λύσεις λογισμικού δεν 

είναι εύκολα διαθέσιμες, η νοοτροπία " ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους" δεν αρμόζει στο 

εταιρικό ανταγωνιστικό σκηνικό και η προπαγάνδα που εισχωρεί στις προσπάθειες των 

προμηθευτών να διαφοροποιηθούν χρησιμεύει μόνο στο να μπερδέψει περαιτέρω τα 

πράγματα. Κατά την παραγωγή στρατηγικών αποφάσεων και αποκτημάτων για το ΙΤ, οι 

ομάδες του προγράμματος μπορούν να έρθουν αντιμέτωπες με μια αφθονία προϊόντων, 

τεχνολογίας, και συνδυασμών και επιλογών υλικού. Συνεπώς, διανύουν μια δύσκολη 

περίοδο «μεταφράζοντας» πολυτελή φυλλάδια μάρκετινγκ, παρουσιάσεις και επιδείξεις σε 

ικανότητες παραδοτέων, χειροπιαστών προϊόντων. Υπάρχει, επομένως, η ανάγκη να 

κινηθεί η διαδικασία επιλογής λογισμικού πιο κοντά προς τη σφαίρα μιας επιστήμης με τις 

αναμενόμενες αποφάσεις να βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία και σε τυποποιημένες 

διαδικασίες. 

 
Υπάρχουν δύο επικρατούσες προσεγγίσεις για την επιλογή λογισμικού. Κατ' αρχάς, 

υπάρχει η παραδοσιακή ανάλυση των αναγκών μιας επιχείρησης σε σχέση με τις 

λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει και θέλει να έχει το λογισμικό 

της και έπειτα ο προσδιορισμός του προμηθευτή που ταιριάζει καλύτερα ή απέχει λιγότερο 
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από τις δικές της απαιτήσεις. Ο δεύτερος τρόπος επιλέγει το λογισμικό με τις καλύτερες 

πρακτικές και διαδικασίες που μπορεί να υπάρχουν την  δεδομένη χρονική στιγμή στην 

αγορά, έτσι ώστε να ικανοποιούν και να βελτιώνουν τις κρίσιμες πτυχές της επιχείρησης. 

Όπως αναμένεται, η πρώτη προσέγγιση παρέχει στην επιχείρηση μεγαλύτερη διαβεβαίωση 

ότι η πλειοψηφία των χρηστών θα ικανοποιηθεί, ενώ η δεύτερη προσέγγιση είναι η 

μεγαλύτερη ευκολία των προμηθευτών λογισμικού. Για να γίνει κατανοητή η διαδικασία 

επιλογής, παρακάτω επιχειρείται η εξέταση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση 

που αγοράζει το λογισμικό και των ζητημάτων του προμηθευτή που πωλεί το λογισμικό. 

 

2.3 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 
 

Οι εταιρίες - πελάτες ασχολούνται με πολλά ζητήματα κατά τον επιλογή του επιχειρησιακού 

λογισμικού και των τεχνολογιών. Για λόγους που είναι χαρακτηριστικοί της ανθρώπινης 

φύσης, οι χρήστες αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλη δυσκολία για να μπορέσουν να 

τεκμηριώσουν και να καταγράψουν με τι ακριβώς ασχολούνται, υπό ποιες προϋποθέσεις 

και συνθήκες και με ποιες απαιτήσεις. Αυτή η δυσκολία, ίσως και απροθυμία, καθυστερεί τη 

διαδικασία επιλογής και τα ενδεχόμενα οφέλη που απορρέουν από το λογισμικό. 

 

Δυστυχώς, αυτή η καθυστέρηση εμφανίζεται στα αρχικά στάδια σε μια διαδικασία επιλογής. 

Για να ξεκινήσει η καταγραφή απαιτείται μια σειρά συνεντεύξεων, πίνακες 

καταγεγραμμένων πληροφοριών και διαγράμματα ροής. Και ενώ μπορεί να υποστηρίξει 

κανείς ότι αυτές οι δραστηριότητες παρέχουν ένα καλό τρόπο εκμαίευσης πληροφοριών, 

όταν ο χρόνος είναι ουσιαστικός, η εύρεση αποτελεσματικών συντομότερων δρόμων 

μπορεί να σώσει το πρόγραμμα. Μια σειρά επιλεγμένων υπηρεσιών μπορεί να βοηθήσει 

παρέχοντας ή υποβάλλοντας προτάσεις για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε 

λειτουργικής περιοχής της επιχείρησης. Κατόπιν, είναι απλό θέμα να συμπληρώσει κανείς 

ένα φύλλο εργασίας για να διευκρινίσει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

 

Η ομάδα προγράμματος επιλογής λογισμικού συχνά δεν έχει κανέναν αποτελεσματικό 

τρόπο να καθορίσει και να τεκμηριώσει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις της και, με αυτόν τον 

τρόπο, να προσδιορίσει και να δώσει προτεραιότητα στα κρίσιμα κριτήρια που είναι 

απαραίτητα για να υποστηρίξουν επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό παρακωλύεται 

περαιτέρω από την απροθυμία -δυσκολία των χρηστών που περιγράφεται ανωτέρω. 



 24 

Δεδομένου ότι το πεδίο μιας ERP εφαρμογής είναι εκτενές, η συλλογή και η ανάλυση 

δεδομένων μπορούν να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Οι αλλαγές στις προτεραιότητες 

και στις απαιτήσεις των χρηστών μπορούν να κάνουν τα πράγματα μόνο χειρότερα. Μια 

πιθανή επιλογή είναι να προσληφθούν εξωτερικοί πεπειραμένοι σύμβουλοι. Οι σύμβουλοι 

θα καθοδηγούσαν την ομάδα του προγράμματος μέσω συναντήσεων επανάληψης και 

αναθεώρησης των απαιτήσεών τους και με εργαστήρια για την πιλοτική εφαρμογή τους για 

να καθορίσουν τις απαιτήσεις τους. 

 

 Ωστόσο, μπορεί να είναι λογικότερο να αρχίσει με ένα υπάρχον αίτημα πρότασης 

(RFP,request for proposal). Όταν τα κριτήρια ενός RFP και η πείρα ενός συμβούλου 

συνδυάζονται με ένα εργαλείο λογισμικού που μπορεί να μετρήσει το βαθμό ταιριάσματος 

με τις προδιαγραφές των προμηθευτών, η αποδοτικότητα μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να 

θυσιαστεί η αντικειμενικότητα και η πληρότητα.(White Paper, The ERP Selection Process, 

2008).Χωρίς την κατοχή ενός έγκυρου στατιστικού εργαλείου που θα δώσει την ανάλογη 

βαρύτητα στις διάφορες απαιτήσεις είναι πιθανό ότι οι ανάγκες κάποιου τμήματος, για 

παράδειγμα του οικονομικού ή του ΙΤ, μπορεί να έχουν μια αδικαιολόγητα υψηλή επιρροή 

στη συνολική απόφαση. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή η επιρροή είναι ισόμετρη με την 

άμεση συμβολή του τμήματος στην βασική, πρώτη γραμμή λειτουργίας της επιχείρησης. 

Επίσης, οι ομάδες του project από την πλευρά της επιχείρησης – πελάτη μπορεί να 

στερηθούν την πρόσβαση στα τρέχοντα, αντικειμενικά και ανεξάρτητα στοιχεία για τα 

διαθέσιμα προϊόντα των προμηθευτών. Δυστυχώς, η έλλειψη πρόσβασης μπορεί να 

δυσχεραίνει τον διαχωρισμό των πραγματικών γεγονότων από τη διαφημιστική εκστρατεία 

ενός προμηθευτή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν η στρατηγική τεχνολογία ενός προμηθευτή 

στοχεύει στο να είναι το προϊόν του είτε το πρώτο του είδους του είτε το πρώτο στην 

προτίμηση μιας επιχείρησης σε μια εκτεταμένη περίοδο. 

 

Ακόμα και μετά από το πρώτο πέρασμα των κριτηρίων και της επιλογής προμηθευτών, οι 

αλλαγές στις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις είναι πιθανές. Θεωρώντας ότι αυτό είναι μια 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η ανταπόκριση σε αυτές τις αλλαγές χωρίς το όφελος ενός 

εργαλείου λογισμικού μπορεί να είναι αποθαρρυντική, παρατείνοντας περαιτέρω μια ήδη 

μεγάλη διαδικασία. Ο αριθμός των επιχειρήσεων, που είναι σε θέση να τεκμηριώσουν ή να 

παρέχουν τη λογική της απόφασής τους για ένα συγκεκριμένο προϊόν λογισμικού παρά για 

κάποιο άλλο είναι ελάχιστος. Δυστυχώς, υπάρχει ένας πολύ υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων 

που στηρίζεται απλώς σε αβάσιμες δικαιολογίες, όπως "υπάρχει προαίσθημα", σε 
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συμβουλές από έναν φίλο ή σε συντάξεις υπολογισμών με spreadsheet, κανένα από τα 

οποία δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει την καλύτερη λύση. Συνεπώς, ο αγοραστής 

ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει ότι προσδιορίζονται οι κρίσιμες λειτουργικές απαιτήσεις και ότι 

εξετάζεται ένας λογικός αριθμός σχετικών προμηθευτών. Επιπλέον, η μεθοδολογία πρέπει 

να είναι σε θέση να προσαρμόσει εύκολα τις αλλαγές στις προτεραιότητες και να παρέχει 

μια διαδρομή ελέγχου που θα υποστηρίζει την τελευταία απόφαση λογισμικού. Ενώ μια 

παραδοσιακή «χειρωνακτική» διαδικασία επιλογής μπορεί να ικανοποιήσει μερικούς από 

αυτούς τους στόχους, μια υπηρεσία επιλογών, μαζί με το συνοδευτικό αυτοματοποιημένο 

εργαλείο αξιολόγησης λογισμικού, μπορεί να τους ικανοποιήσει όλους στο λιγότερο χρονικό 

διάστημα και, φυσικά, με λιγότερο χρηματικό κόστος. 

 
 

2.4 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 
 
Οι προμηθευτές προφανώς ενδιαφέρονται για το λογισμικό τους και θέλουν να φτάσουν 

στην απόφαση της πώλησης, θετική ή αρνητική, με τη γρηγορότερη πιθανή διαδρομή. Από 

την πλευρά των προμηθευτών μπορούν να υπάρξουν λοξοδρομήσεις. Αυτές οι 

λοξοδρομήσεις περιλαμβάνουν τον αδικαιολόγητα μακροχρόνιο και δαπανηρό κύκλο 

πωλήσεων για να ενημερώσουν τους πιθανούς πελάτες για τις προσφορές λογισμικού, τις 

προσεκτικές και πολυάριθμες απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, και τη πιθανότητα μια 

κακώς συνδυασμένης ευκαιρίας. Όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη παρέκκλιση σ' 

ένα πρόγραμμα, αυξάνοντας τον χρόνο και το χρήμα που χρειάζεται για το πρώιμο στάδιο 

του κύκλου πώλησης. (Teo Yang Kok,L. Singh .M, Cooper. V ,2009) Μερικοί μπορεί να 

υποστηρίξουν ότι αυτό είναι ακριβώς το κόστος του «επιχειρείν» και ότι βασίζεται κυρίως 

στις τιμές του λογισμικού, δηλαδή αποτελεί κι ένα μέσο για να δικαιολογηθούν οι υψηλές 

τιμές πώλησης των λογισμικών. 

 

Οι προμηθευτές θα υποστηρίξουν ότι με την εφαρμογή τους, με ελάχιστες ή καμία 

τροποποιήσεις, ο πελάτης μπορεί να εκμεταλλευθεί τις καλύτερες πρακτικές που 

ενσωματώνονται στο λογισμικό. Επιπλέον, σύμφωνα με τους προμηθευτές λογισμικού, οι 

αγοραστές πρέπει να επικεντρωθούν στις κρίσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι 

προμηθευτές θα υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να σπαταλούν το χρόνο τους σε 

δευτερεύοντες λειτουργίες και χαρακτηριστικά γνωρίσματα, RFPs, και ανάλυση πινάκων 
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ελέγχου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την γνώμη των προμηθευτών, οι πελάτες δεν μπορούν 

να προβλέψουν τον αντίκτυπο που θα έχουν οι καλύτερες πρακτικές από την άποψη των 

αλλαγών στην οργάνωσή τους ή συνήθως υποτιμούν το βαθμό της εσωτερικής 

αναβάθμισης. Συνεπώς, τα τμήματα δεν προωθούν τη χρησιμοποίηση του λογισμικού, 

εκτός μόνο αν λειτουργεί ή δίνει την αίσθηση ότι λειτουργεί όπως το παλιό τους λογισμικό.  

 

Η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης έτσι ώστε να αξιολογηθεί η δυνατότητα του λογισμικού 

να καλύψει ενδεχόμενα κενά μπορεί να οδηγήσει σε ένα λογισμικό που αποτυγχάνει να 

ικανοποιήσει τις προοριζόμενες προσδοκίες, μαζί μ' αυτές που δεν ερευνήθηκαν ποτέ. 

Επιπλέον, αυτός ο τύπος κατάστασης, όπου λίγη τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη, καθιστά 

δύσκολο να προχωρήσουν ακόμη και οι πιο πεπειραμένοι σύμβουλοι, πόσο μάλλον να 

βοηθήσουν δημιουργικά τον πελάτη στη λήψη της κατάλληλης απόφασης λογισμικού και 

τεχνολογίας. Τα αποτυχημένα προγράμματα δεν προμηνύουν ευχάριστα νέα για τον 

προμηθευτή. Οι δαπάνες των κύκλων πωλήσεών τους μπορεί να αυξηθούν ακόμη 

περισσότερο και η φήμη τους μπορεί να χαθεί. Σίγουρα, οι συνέπειες μπορούν να είναι 

σημαντικότερες για τον πελάτη όπου μια ανακριβής επιλογή λογισμικού μπορεί να 

οδηγήσει σε επιχειρησιακές απώλειες. Συνεπώς, είναι στο συμφέρον του καθενός να 

επιλέξει το σωστό επιχειρηματικό λογισμικό και να το κάνει με τον καλύτερο οικονομικά 

τρόπο, αλλά και με μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης 

 

2.5 Η ΤΡΙΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 
 

Ο αγοραστής απαιτεί άνεση, κάλυψη, και επάρκεια έτσι ώστε οι ανάγκες του να 

ικανοποιηθούν. Ο πωλητής θέλει ταχύτητα, αποδοτικότητα, και την ικανοποίηση από την 

επιλογή των λύσεων του. Το δίλημμα είναι ότι και οι δύο προσεγγίσεις έχουν αξίες και 

στόχους που πρέπει να ικανοποιηθούν. Μπορεί να γίνει επομένως ο σωστός συνδυασμός 

αυτών των δύο διαφορετικών κόσμων; 

 

Ο προτεινόμενος συνδυασμός είναι μια διαδικασία σε δύο στάδια. Κατ' αρχάς, πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί μια υπηρεσία επιλογής λογισμικού που θα αναπτύξει τον κατάλογο με τους 

δύο ή τρεις υποψήφιους προμηθευτές. Κατόπιν, το έργο είναι στα χέρια τους και πρέπει να 

παρουσιάσουν πως θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και πως θα αναβαθμίσουν τις 
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οργανωτικές επιχειρησιακές λειτουργίες της επιχείρησης - πελάτη.(Stemberger, Kovacic, 

2008) 

 

Η υπηρεσία επιλογής θα παράσχει στον τελικό χρήστη την άνεση και την εμπιστοσύνη ότι 

οι ανάγκες του εξετάζονται. Αφού ελεγχθούν οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα και χρησιμοποιηθεί ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο λογισμικού που θα ενώσει 

αυτές τις απαιτήσεις με τις συγκεκριμένες ικανότητες των προμηθευτών, για να ελέγξει το 

ποσοστό ικανοποίησης των απαιτήσεων από όλες τις πιθανές επιλογές, οι χρήστες πρέπει 

να βεβαιωθούν ότι οι ανάγκες τους έχουν καλυφθεί επαρκώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι 

χρήστες δεν πρέπει να συνυπολογίσουν και τις δυνατότητες των προμηθευτών που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των αιτημάτων τους. 

 

Με τον κατάλογο των επιλεγμένων υποψήφιων προμηθευτών, η επιχείρηση - αγοραστής 

μπορεί να παρακολουθήσει με μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης τις επιδείξεις και τις 

παρουσιάσεις των προμηθευτών. Αυτές οι επιδείξεις θα επικεντρώνονται στις κρίσιμες 

διαδικασίες για το πώς η επιχείρηση λειτουργεί και πώς αυτό την κάνει μοναδική. Ενώ οι 

χρήστες θα παρέχουν τα σενάρια και τα στοιχεία, οι προμηθευτές θα περικλείουν τα 

στοιχεία αυτά και θα αποδεικνύουν τις δηλώσεις και τις αξιώσεις λειτουργίας τους. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι δεν μπορεί να προκύψουν άλλες αβεβαιότητες ανάμεσα στους χρήστες, αλλά 

αυτό μπορεί να περιοριστεί στο ελάχιστο αφού οι χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να 

μιλήσουν στους συνεργάτες τους κατά τον έλεγχο των αναφορών. 

 

Οι σύμβουλοι εξοικειωμένοι με τις διάφορες κατηγορίες λογισμικών που επιλέχθηκαν 

μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των σεναρίων. Επιπλέον, οι σύμβουλοι μπορούν 

να είναι χρήσιμοι στην οργάνωση της επίδειξης, επιτρέποντας στην επιχείρηση να 

αφιερώσει την πλήρη προσοχή της στα αποτελέσματα της επίδειξης. 

 

Προσπαθώντας να συνδυάσει τις καλύτερες πτυχές των δύο προσεγγίσεων, η τρίτη 

εναλλακτική λύση μπορεί επίσης να βοηθήσει την επιχείρηση να ολοκληρώσει τη 

διαδικασία αποτελεσματικά απαιτώντας λιγότερο χρόνο και χρήμα.  

Το πιο σημαντικό, στην χρησιμοποίηση της παραδοσιακής προσέγγισης, είναι ότι θα 

μπορούσε να χρειαστεί περισσότερο από δύο μήνες για να φθάσει σ' έναν κατάλογο 

επιλεγμένων υποψήφιων προμηθευτών. Κι αυτό υποθέτοντας παράλληλα ότι υπάρχει η 

συνεργασία όλων και ότι οι εφαρμογές μπορούν να προσαρμοστούν στο πρόγραμμα της 
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επιχείρησης. Χρησιμοποιώντας την τρίτη εναλλακτική λύση, θα μπορούσε ρεαλιστικά να 

προσδιορίσει κανείς τον κατάλογο των επιλεγμένων υποψήφιων προμηθευτών σε δύο 

εβδομάδες, επιτρέποντας ακόμη και κάποια ρύθμιση των προτεραιοτήτων. 

 

2.6 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
Η αγορά προϊόντων λογισμικού ERP χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος και μια σειρά 

ριψοκίνδυνων διαδικασιών. Για το λόγο αυτό, είναι κρίσιμη η επιτυχία ενός τέτοιου 

προγράμματος για μια οργάνωση. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, μαζί με τη γρήγορη 

ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών πληροφοριών, έχει αναγκάσει όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις να στηριχθούν στα συστήματα πληροφοριών. Η χρησιμοποίηση της 

τεχνολογίας πληροφοριών βασισμένης σε υπολογιστή για την λήψη αποφάσεων μπορεί να 

είναι ένα ισχυρό ανταγωνιστικό όπλο, ειδικά όταν ευθυγραμμίζεται η υιοθέτησή της με την 

γενικότερη εταιρική στρατηγική.  

 

Προκειμένου να αξιοποιηθεί η χρήση των υπολογιστών, η μηχανοργάνωση πρέπει να 

αντιμετωπίσει τους εταιρικούς στόχους και τις επιχειρησιακές ανάγκες της παράδοσης, της 

ποιότητας, και του ελέγχου δαπανών. Από αυτήν την άποψη μια επιλεγμένη λύση ERP 

πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων (Liang και Hung, 1997; Chung 

και Chik, 2001). Εάν η σωστή λύση ERP επιλεχθεί, μπορεί να είναι ένα άριστο εργαλείο 

υποστήριξης αποφάσεων (DSS) που θα παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Labert 

et al, 2001). Υπάρχει μεγάλος αριθμός λύσεων στην αγορά των ERP και κάθε λύση έχει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Καθώς τα συστήματα αυτά κοστίζουν από 

εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια δολάρια, η αγορά τους είναι μια λύση που 

απορροφά σημαντική μερίδα των προϋπολογισμών των επιχειρήσεων (Verville και  

Hallingten, 2002). Η επιλογή της σωστής λύσης είναι μια εξαντλητική διαδικασία για τις 

επιχειρήσεις. Μεταξύ του αριθμού των εναλλακτικών λύσεων, οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν κριτήρια για τον καθορισμό της σωστής λύσης. Στη διαδικασία αξιολόγησης, 

οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν μια μήτρα και να ορίσουν τα βάρη και τα 

αποτελέσματα για κάθε κριτήριο (Verville και Hallingten, 2002). 

Σύμφωνα με μερικούς ερευνητές, που επιλέγουν η σωστή λύση είναι ένας κρίσιμος 

παράγοντας για την επιτυχία συστημάτων ERP. Ο Somers και ο Nelson (2001) τόνισαν ότι 

η επιλογή της εφαρμογής περιλαμβάνει σημαντικές αποφάσεις σχετικές με 
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προϋπολογισμούς, χρονικά πλαίσια, στόχους, και προϊόντα που θα διαμορφώσουν 

ολόκληρα τα προγράμματα. Η επιλογή της λύσης ERP που θα ταιριάζει περισσότερο με τις 

επιχειρησιακές και πληροφοριακές ανάγκες και διαδικασίες είναι κρίσιμη για να εξασφαλίσει 

ελάχιστες τροποποιήσεις και την επιτυχή εφαρμογή και χρήση. Αντίθετα, ένα λανθασμένο 

λογισμικό δεν συμπορεύεται με το στρατηγική στόχο της επιχείρησης (Somers και Nelson, 

2001). 

 

Τα χαρακτηριστικά λογισμικού και υλικού είναι κρίσιμα για την επιτυχία εφαρμογής ERP. 

Συντάσσοντας ανάλυση απαιτήσεων στο αρχικό στάδιο της εφαρμογής και εξετάζοντας 

λεπτομερώς διάφορες λύσεις υλικού και λογισμικού μπορεί να οδηγηθεί κανείς στο 

σύστημα εκείνο που θα είναι το πιο συμβατό με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών 

(Petroni, 2002). Ο Bernroider και ο Koch (2001) ερεύνησαν διαφορές στα χαρακτηριστικά 

της διαδικασίας επιλογής συστημάτων ERP μεταξύ των μικρών ή μεσαίων και μεγάλων 

οργανώσεων. Χρησιμοποίησαν 29 διαφορετικά κριτήρια επιλογής ERP και καθόρισαν μόνο 

12 που να έχουν ισχυρή σχέση με το μέγεθος της οργάνωσης. Τα κριτήρια για την επιλογή 

ενός ιδιαίτερου συστήματος ERP παρουσιάζουν διαφορετικές προτεραιότητες σε σχέση με 

το επιχειρηματικό μέγεθος. 

 

Για παράδειγμα, η οργανωτική ευελιξία, οι πρόσθετοι δεσμοί με πελάτες και προμηθευτές 

και η «διεθνοποίηση» των συναλλαγών είναι σημαντικότερα για μια μεγαλύτερη επιχείρηση 

παρά για μια μικρού μεγέθους και δυναμικότητας, όπου αντίστοιχα το κόστος και η 

προσαρμοστικότητα είναι σημαντικότερα (Bernroider και Koch, 2001). Σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από τον Kumar (2003), η λειτουργικότητα, η αξιοπιστία των 

συστημάτων, και η συμβατότητα με τα παρόντα συστήματα οργάνωσης καθορίζονται ως τα 

τρία σημαντικότερα κριτήρια. Οι Verville και Hallingten (2002) καθόρισαν τρεις ευδιάκριτους 

κατηγορίες κριτηρίων για την αξιολόγηση: 

• κριτήρια για τον προμηθευτή, 

• κριτήρια για τη λειτουργικότητα και 

• τεχνικά κριτήρια. 

 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προμηθευτών περιλάμβαναν την οικονομική του 

σταθερότητα, τη φήμη του κ.λ.π.. Τα λειτουργικά κριτήρια εξέταζαν τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του λογισμικού και περιλάμβαναν συγκεκριμένες λειτουργίες για τα interfaces 



 30 

που θα χρησιμοποιηθούν, το παραθυρικό περιβάλλον και το βαθμό ευχρηστίας από τους 

χρήστες. Τα τεχνικά κριτήρια αφορούσαν τις λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής συστημάτων, 

της ολοκλήρωσης, της απόδοσης και της ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω 

παρουσιάζεται μία σειρά κριτηρίων που κατά καιρούς διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην 

επιλογή πληροφοριακών συστημάτων για ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις οποιουδήποτε 

τομέα και κλάδου, ενώ στο κεφάλαιο των εμπειρικών ερευνών θα διαπιστωθεί και ποια από 

αυτά ήταν τα πιο σημαντικά και ποιος ήταν ο βαθμός της προτεραιότητάς τους ση 

διαδικασία επιλογής.  

 

2.6.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Η λειτουργικότητα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας αξιολόγησης.. Το πρώτο ζήτημα για 

τη λειτουργικότητα είναι η περιεκτικότητά της. Η λύση πρέπει να περιέχει πολλές ενότητες 

με τις βασικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, όπως του ανθρώπινου δυναμικού, της 

υλικής διαχείρισης, της διαχείρισης του προγράμματος, του προγραμματισμού παραγωγής 

και της διαχείρισης αλυσίδων ανεφοδιασμού. (Brewer, 2000). Επιπλέον, η αξιολόγησή της 

πρέπει να εκπονείται από ομάδα ειδικών που θα μπορούν να ορίζουν με σαφήνεια τις 

λειτουργικές περιοχές, να βαθμολογούν την ευελιξία του και τη συμβατότητά του καθώς και 

άλλα ειδικά χαρακτηριστικά των ERP συστημάτων. 

 
 
 

2.6.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 
Η επιλογή του υλικού και του λογισμικού έχει σημαντική σχέση με την αποδοχή ενός 

συστήματος (Poon and Wagner, 2001). Η λύση πρέπει να εξετάσει τις σύγχρονες τάσεις 

στην τεχνολογία πληροφοριών. Η ανάγκη για αντικατάσταση του παλιού ERP, με ένα 

καινούργιο το οποίο επιτρέπει περαιτέρω τροποποίηση,  (Hallikainem, Laukkanen, 

Sarpola, 2012) οδηγεί την επιχείρηση σε αναζήτηση νέων πληροφοριακών συστημάτων. 

Σύμφωνα με τον Rao (2000) οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές 

αναλαμβάνουν να αναβαθμίσουν τα προϊόντα τους για να κάνουν καλύτερη χρήση των 

τεχνολογιών που είναι πιθανό να διατεθούν στο μέλλον. Είναι σημαντικό ότι οι επιχειρήσεις 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια εξωτερική ομάδα συμβούλων που να βοηθά στην 

αξιολόγηση των τεχνικών πτυχών των λύσεων (Verville και Hallingten, 2002).  
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2.6.3 ΚΟΣΤΟΣ 
 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν στρατηγικές τιμολόγησης και να περιλαμβάνουν τη 

συντήρηση και τις βελτιώσεις στα συστήματά τους μέσα στη συνολική τιμή (Brewer, 2000). 

Η λύση πρέπει να παρέχει και ελκυστικές τιμές (Rao, 2000) για να μπορούν οι επιχειρήσεις 

να τις εντάξουν στον συνολικό προϋπολογισμό τους και να αντέξουν το βαρύ φορτίο του 

κόστους τους. Το κόστος συστημάτων ERP είναι πολύ υψηλό. Το 2000, το 42,3% των 

αμερικανικών επιχειρήσεων ξόδευε λιγότερο από $5 εκατομμύρια για την ολοκλήρωση των 

συστημάτων τους. Τα κυριότερα είδη μεγάλου κόστους είναι το λογισμικό, το υλικό, η 

παροχή συμβουλών και καθοδηγήσεων, η εκπαίδευση και η ομάδα υλοποίησης της 

εγκατάστασης (Labert et al, 2000). 

 

 

2.6.4 Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣIΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 Οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα κατά τη 

διάρκεια της εγκατάστασης, της εφαρμογής, ή και μετά από την περίοδο εφαρμογής. Η 

ολοκλήρωση με τα υπάρχοντα συστήματα, η προσαρμογή, και η ασφάλεια είναι τα 

σοβαρότερα προβλήματα για τις επιχειρήσεις (Themistocleous et al, 2001). Για να 

εξετάσουν αυτά τα προβλήματα οι επιχειρήσεις χρειάζονται την υποστήριξη από τους 

προμηθευτές τους, τόσο σε επίπεδο γενικών γνώσεων όσο και στο βαθμό της εξειδίκευσης 

από τις ομάδες του ΙΤ (Rao, 2000). 

 

2.6.5 ΠΡΟΟΠΤΙKH ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
 
Στη διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών, κριτήρια όπως η δύναμη των προμηθευτών 

(μερίδιο αγοράς) ή/και η φήμη τους, η οικονομική τους σταθερότητα και το όραμά τους 

εξετάζονται και αυτά με τη σειρά τους (Verville και Hallingten, 2002). Οι επιχειρήσεις πρέπει 

να εξετάσουν οπωσδήποτε το όραμα του προμηθευτή και συγκεκριμένα ποιες 

τροποποιήσεις προγραμματίζει να κάνει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του για τα επόμενα 

τρία έως πέντε έτη (Hecht, Wittges, Krcmar 2011), δηλαδή τις άμεσες δικές του 

οργανωτικές αλλαγές - σε διάστημα άμεσο - για την επικαιροποίηση των προϊόντων του. 
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2.6.6 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Σύμφωνα με τον Kumar (2003) η αξιοπιστία των συστημάτων είναι το δεύτερο σημαντικό 

κριτήριο επιλογής. Ενσωματώνοντας τις καλύτερες επιχειρησιακές πρακτικές κάθε 

περιοχής καθώς επίσης και τις πρόσφατες τάσεις του ΙΤ είναι πολύ σημαντικό για κάθε νέο 

σύστημα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν και κάποιες ερωτήσεις για την 

αξιοπιστία, όπως για παράδειγμα πόσο καιρό ασχολείται ο συγκεκριμένος προμηθευτής με 

τις ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις ή οι ήδη υπάρχοντες πελάτες του να είναι 

ικανοποιημένοι με την πορεία και την ποιότητα των εργασιών του. (Brewer, 2000). 

 

2.6.7 ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Οι περισσότερες εταιρίες χρειάζεται να προσαρμόσουν ένα μέρος του ERP συστήματος 

τους. Αν και οι μικρές ενέργειες προσαρμογής είναι πολύ κοινές, πολλές εταιρίες έδειξαν ότι 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές (Labert, 2000). Λόγω της ανάγκης να προσαρμοστεί η γενική 

λύση στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης, ο προμηθευτής ERP πρέπει να παρέχει 

εργαλεία και χρήσιμες λειτουργίες που θα επιτρέψουν στο προσωπικό ΙΤ της ίδιας της 

επιχείρησης ή της ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρίας να προσαρμόσει το λογισμικό 

(Avshalom, 2000). 

 

 

 

2.6.8 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Καμία εφαρμογή από μόνη της δεν μπορεί να πραγματοποιήσει όλα όσα μια επιχείρηση 

χρειάζεται. Η επιλεγμένη λύση πρέπει να ενσωματωθεί μαζί με όλα τα συστήματα που 

έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί μέσα στην επιχείρηση και άλλα εξειδικευμένα προϊόντα 

λογισμικού που η τελευταία πρέπει να χρησιμοποιήσει για να ικανοποιήσει τις μοναδικές 

ανάγκες της. Η συμβατότητα με τα άλλα συστήματα βοηθά επιπλέον τις επιχειρήσεις να 

συνειδητοποιήσουν έγκαιρα τα ενδεχόμενα οφέλη από την χρήση των ERP (Kumar, 2003). 
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2.6.9 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ. 
 
Το επιλεγμένο λογισμικό πρέπει απλά να εφαρμοστεί με την τρέχουσα οργανωτική δομή 

και ανθρώπινο δυναμικό. Εξάλλου, το λογισμικό που απαιτεί περισσότερο και πιο 

καταρτισμένο προσωπικό στο στάδιο εφαρμογής μπορεί να μην έχει προτιμηθεί. 

 

 

2.6.10 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 
Στη διαδικασία επιλογής, η παροχή συμβατότητας για τις ήδη συνδεμένες εφαρμογές της 

οργάνωσης μπορεί να έχει επιπτώσεις στη διαδικασία απόφασης για μερικές επιχειρήσεις. 

Μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την επιτυχία ενός προγράμματος ERP. 

 
 
 

2.6.11 ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 
 
Η εφαρμογή ενός ERP είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και σύνθετη για το ευρύ επιχειρησιακό 

πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον Labert (2000), ο χρόνος εφαρμογής συσχετίζεται έντονα με 

την επιλεγμένη στρατηγική εγκατάστασης. Ο χρόνος εφαρμογής μπορεί επίσης να αλλάξει 

μαζί με το σκοπό εφαρμογής 

 

2.6.12 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Τα ERP συστήματα λογισμικού είναι προγράμματα που προκαλούν μαζικές αλλαγές στις 

επιχειρήσεις και γι' αυτό τα προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν μια σαφή 

μεθοδολογία. Η μεθοδολογία που προτείνεται από τον προμηθευτή ERP πρέπει να είναι 

αποτελεσματική και δεν πρέπει να περιέχει περιττές δραστηριότητες για τις επιχειρήσεις. Σε 

κάθε στάδιο της μεθοδολογίας, πρέπει να καθορίζεται ποιες δραστηριότητες θα 

πραγματοποιηθούν, πώς, πότε, και με ποιους πόρους.  
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2.6.13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
 

Μια πλήρης ολοκλήρωση πρέπει να είναι παρούσα μεταξύ των ενοτήτων. Εάν αυτή δεν 

μπορεί να επιτευχθεί, ο χρόνος εφαρμογής θα επεκταθεί, το κόστος θα αυξηθεί και τελικά η 

αποτελεσματικότητα του συστήματος θα μειωθεί. 

 

2.6.14 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. 
 
Μερικές επιχειρήσεις θέτουν υψηλά τον πήχη όσον αφορά στη φήμη των προμηθευτών και 

στην υποδομή των υπηρεσιών τους κατά την επιλογή των συστημάτων ERP τους (Kumar 

et Al, 2003). Η επιλογή του ERP προμηθευτή πρέπει να έρχεται με πιστοποιήσεις από 

πετυχημένες εγκαταστάσεις στο συγκεκριμένο είδος. Υπάρχουν πολύ λίγες εταιρίες που 

δεν έχουν εξειδικευμένες διαδικασίες που να υπαγορεύονται από την βιομηχανία τους 

(Dobrin 2007) 

 

2.6.15 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 
Είναι σημαντικό ο υπεύθυνος ή ο προμηθευτής λογισμικού να ξέρει γενικά τη βιομηχανία, 

τον κλάδο όπου ανήκει η επιχείρηση και να είναι πρόθυμος να εφαρμόσει το λογισμικό γι' 

αυτήν. Εάν η βιομηχανία αφορά κατασκευές, η κατασκευαστική επιχείρηση πρέπει να 

προμηθευτεί το λογισμικό από τον προμηθευτή που έχει ανάλογη εμπειρία στις βιομηχανίες 

κατασκευής (Rao, 2000). 

 

2.6.16 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 
Οι αναφορές στις πωλήσεις του, η φήμη, και η διεθνοποίηση του ονόματος του προμηθευτή 

καθώς και πιο ειδικά η ολοκληρωμένη επιτυχία εγκατάστασης προγραμμάτων στην ίδια 

βιομηχανία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως σημαντικά κριτήρια για τη διαδικασία 

επιλογής του. 
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2.6.17 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
Πολλές οργανώσεις χρησιμοποιούν συμβούλους για να διευκολύνουν και τη διαδικασία 

επιλογής του κατάλληλου ERP συστήματος αλλά και τη διαδικασία εφαρμογής του. Οι 

σύμβουλοι πρέπει να έχουν εμπειρία στις συγκεκριμένες βιομηχανίες, περιεκτική γνώση για 

κύριες ενότητες, και ικανότητα να καθορίσουν ποια ακολουθία ενεργειών θα λειτουργήσει 

καλύτερα για την επιχείρηση (Somers και Nelson, 2001). Οι σύμβουλοι πρέπει να 

ασχοληθούν με την ανάλυση των απαιτήσεων, τον καθορισμό της πιο σωστής λύσης και τη 

διαχείριση της εφαρμογής. Εάν η επιχείρηση δεν έχει πείρα στην εφαρμογή του λογισμικού 

και το προσωπικό της στερείται βασικών γνώσεων για τους υπολογιστές, ο παράγοντας 

«συμβουλευτικές υπηρεσίες» αποκτά μεγάλη σημασία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: TWO TIER ERP 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα ERP συστήματα είναι από τις πλέον σημαντικές αναβαθμίσεις στη ιστορία του 

λογισμικού επιχειρήσεων.  Δίνει στις επιχειρήσεις το δικαίωμα να περιλαμβάνει όλες τις 

διαδικασίες της επιχειρήσεις σε ένα σύστημα, ουσιαστικά τοποθετώντας  ολόκληρη την 

επιχείρηση κάτω από μία κοινή ομπρέλα.  Οι εταιρίες που χρησιμοποιούν ERP συστήματα 

αντιλαμβάνονται πλήρως την χρησιμότητα του, και αυτές που δεν τα χρησιμοποιούν απλά 

γνωρίζουν ότι τα χρειάζονται. Με το πέρασμα του χρόνου τα συστήματα αυτά άρχισαν να 

φανερώνουν αδυναμίες και να χάνουν λίγο από την λάμψη τους. 

 

Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο προσπάθησαν να κάνουν τα ERP ενός επιπέδου να 

λειτουργήσουν. Ενώ οι στόχοι ήταν η διαφάνεια, η απλότητα και η συνέπεια, δυστυχώς 

κατέληξε σε δυσαρέσκεια και απογοήτευση. Αν και η τοποθέτηση ενός ERP συστήματος σε 

μία επιχείρηση  φαντάζει ιδανική σε αρκετές περιπτώσεις, σε άλλες προσομοιώνετε με την 

τοποθέτηση πολλών κομματιών σε μία μικρή σακούλα.  Αν μια επιχείρηση εξετάζει τώρα 

μία πιθανή λύση ERP, είναι πιθανό μια ενιαία εγκατάσταση να λειτουργήσει. Ωστόσο καθώς 

οι ERP τεχνολογίες μεγαλώνουν χρονικά, και οι αναβαθμίσεις είναι απαραίτητες, μία 

επιχείρηση μπορεί να διακρίνει εύκολα τα κενά που πρέπει να συμπληρωθούν. 

 

 Ένα ενιαίο πρότυπο ERP συχνά δεν λειτουργεί σωστά για τις εταιρίες με διάφορες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που απαιτούν διαφορετικές λογιστικές μεθόδους ή 

διαδικασίες, ή που έχουν ένα συνονθύλευμα μικρών και μεγάλων τμημάτων, ή αυτόνομες 

επιχειρήσεις σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές. Για να διατηρηθεί ένα ενιαίο 

πρότυπο ERP, οι εταιρίες που αποκτούν νέα τακτικά τμήματα ή οι μικρότερες επιχειρήσεις 

θα πρέπει να προβούν σε νέες τεχνολογίες ώστε να επεξεργαστούν και να τα 

ενσωματώσουν στην δομή της διαχείρισης το συντομότερο δυνατό. Ουσιαστικά, μια ERP 

λύση είναι αρκετά δαπανηρή και ίσως και αναποτελεσματική με αποτέλεσμα τα ERP δύο 

επιπέδων να κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος. 

 
Ο όρος ERP δύο επιπέδων χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια, αλλά επίσης είναι γνωστός 

ως πολυεπίπεδο ERP”.(Gartner, 2010) Δεν πρέπει να συγχέεται με  μία best of breed 

προσέγγιση. Η κύρια διαφορά είναι ότι η best of breed  επιλογή συνδυάζει αρθρώματα από 
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διαφορετικούς προμηθευτές σε μία συνολική λύση, ενώ το ERP δύο επιπέδων είναι ο 

συνδυασμός ολοκληρωμένων ERP συστημάτων σε διαφορετικά επίπεδα. 

Ένα ERP δύο επιπέδων σύστημα περιλαμβάνει ένα κεντρικό , μεγάλο ERP σύστημα για να 

τρέχει την πλειοψηφία των διεργασιών (συχνά διεργασίες όπως οικονομικά, ανθρώπινο 

δυναμικό και προμήθειες. Επιπρόσθετα ένα ή περισσότερα ERP χρησιμοποιούνται για 

υποστήριξη  σε συγκεκριμένες ενότητες, διεργασίες ή περιφερειακά γραφεία όπου οι 

συναλλαγές και τα επιχειρησιακά δεδομένα συγκλίνουν στο κύριο ERP σύστημα. Συνήθως 

περιλαμβάνει πωλήσεις , μάρκετινγκ, παραγωγή. 

 

 Η προσέγγιση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απλές λειτουργίες, βελτιωμένες λειτουργίες 

διαχείρισης και παράλληλα μπορεί να παρέχει την απαραίτητη λειτουργική και οικονομική 

εικόνα για το προσωπικό. 

 

Αντί να εξαναγκάζει όλα τα μέρη μίας εταιρίας σε ένα σύστημα και να προσπαθεί να 

διαχειριστεί κάθε ένα κομμάτι του συστήματος, το κυρίως σύστημα μπορεί να παρατηρεί 

πάνω από το δεύτερο επίπεδο και να αναζητά συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχοντας 

επιτύχει την διατήρηση των κεντρικών συστημάτων που είναι πάνω από όλα τα άλλα, 

ακόμη και αν τα υπόλοιπα συστήματα βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, έχει 

επιτευχθεί η άμβλυνση φόβων σχετικά με την μετάβαση σε εύθραυστα και ασυνάρτητα 

συστήματα.  

 

Παλαιότερα ήταν απαραίτητο να απευθυνθεί σε διαφορετικό προμηθευτή ή εταιρία που θα 

ενδιαφερόταν για ένα δευτερεύον ERP. Σήμερα η ίδια εταιρία που παρέχει το κεντρικό 

ERP, μπορεί να  είναι ο δυνητικός πάροχος της δεύτερης λύσης ERP. Ωστόσο, πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ότι η ολοκλήρωση των δύο συστημάτων δεν είναι ένα ‘plug and play’ 

σύστημα ακόμη και αν είναι από τον ίδιο προμηθευτή. 

  

Πολλές εταιρίες είχαν ήδη έλθει σε κατάσταση με πολλαπλά ERP, μέσω συγχωνεύσεων, 

κληρονομιών κ.ο.κ. Το ζήτημα είναι η επιχείρηση να περάσει στην λογική του ERP δύο 

επιπέδων από επιλογή και όχι από ανάγκη. Οι περισσότερες εταιρίες έχουν ως στόχο την 

απλοποίηση και την προτυποποίηση της ροής πληροφορίας. 

 

Χρησιμοποιώντας την  στρατηγική δύο επιπέδων , μπορεί με επιτυχία να υπάρξει συνοχή 

και διαφάνεια που μια εταιρία χρειάζεται. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ευελιξίας σε 
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απλά επίπεδα, κάνοντας τα ERP δύο επιπέδων αρκετά δημοφιλή. Αυτό αποτυπώνεται και 

σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Ray Wang (2010), όπου περίπου μισοί από 

τους ερωτηθέντες εξέταζαν την περίπτωση υιοθέτησης δύο επιπέδων ERP συστημάτων. 

Αν και αυτό αφήνει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων εκτός, ο αριθμός από μόνος του 

μαρτυρά την τάση της εποχής. 

 

 
Σχήμα 1, Υποστήριξη ή όχι των ERP δύο επιπέδων, πηγή: Q1 2011 Software Insider Next Gen IT Leader 

Survey(n=113/225), Q1 2010 (n=77/241), Q3 2009 (n=55/260) 

 

 

3.2 ΕΠΙΛΟΓΗ TWO TIER ERP 
 

 

Πολλοί λόγοι συγκλίνουν στην αγορά ενός συστήματος δύο επιπέδων. Η ευελιξία είναι ένα 

πολύ σημαντικό κίνητρο . Οι μικρές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται απαραίτητα την ακαμψία 

μια μεγάλης επιχείρησης. Τα διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης έχουν διαφορετικές 

ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από το μοντέλο του ενιαίου ERP που προτείνεται.  Για 

παράδειγμα μία μονάδα παραγωγής με μία μονάδα διανομής έχουν τελείως διαφορετικές 

ανάγκες, και η προσπάθεια εξαναγκασμού σε μία ενιαία πολιτική ίσως αποβεί 

προβληματική. 
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Η γεωγραφία αποτελεί επίσης ένα σημαντικό λόγο , εφόσον και η παγκοσμιοποίηση των 

αγορών καθιστά καθημερινά εταιρίες που εδρεύουν στην Αμερική να έχουν και 

υποκατάστημα σε κάποιο άλλο σημείο, εκτός ηπείρου και αυτό που λειτούργησε 

αποτελεσματικά στην Αμερική ίσως στην Κίνα να μην λειτουργήσει το ίδιο καλά.  
 
Μία εταιρία που επιλέγει την υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος, πρέπει να σκεφτεί μία 

σειρά από παράγοντες. Κάθε παράγοντας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου για την εταιρία. ERP Strategy Guide, White Paper(2012)  

 

3.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ERP   ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 
 
Τα σημερινά ERP συστήματα είναι εντυπωσιακά, τόσο για το εύρος και το βάθος των 

χαρακτηριστικών τους όσο και για την λειτουργικότητα και την ευελιξία του. Ωστόσο μπορεί 

αυτά τα χαρακτηριστικά να είναι οι σημαντικοί λόγοι για τα οποία να μην είναι κατάλληλα για 

μία επιχείρηση (Ventana Research,2010). Παρακάτω αναφέρονται οι λόγοι για τους 

οποίους μία επιχείρηση θα επιλέξει ένα ERP δύο επιπέδων. 

 

1. Στην πράξη, το κόστος για την οργάνωση της εφαρμογής των δυνατοτήτων μιας 

επιχειρηματικής μονάδας , μπορεί να αποδειχθεί υψηλότερο από ότι  θα συνέβαινε 

αν οι ίδιες δυνατότητες είχαν προκύψει από ένα ERP δύο επιπέδων. Η διαφορά στη  

δαπάνη που απαιτείται μπορεί να είναι σημαντική, ειδικά αν το ERP δύο επιπέδων 

έχει σχεδιαστεί ειδικά για ένα συγκεκριμένο κομμάτι της επιχείρησης, ή αν το πακέτο 

περιλαμβάνει υπηρεσίες μιας αρχικής εφαρμογής με τις δυνατότητες και την εμπειρία 

να αγκαλιάσει το πρόγραμμα άμεσα και να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων που 

το χρησιμοποιούν. Επιπρόσθετα το κόστος αδειοδότησης, το κόστος της εφαρμογής 

(συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών και του υλικού), τα συνεχή 

τέλη συντήρησης, το κόστος των αναβαθμίσεων και των τροποποιήσεων 

επιβάλλουν επιπρόσθετο κόστος. 

2. Πέρα από τα θέματα κόστους, ένα ERP σχεδιασμένο ειδικά για θυγατρικές εταιρίες 

δίνει πιο αποτελεσματικά δεδομένα. Το πιο προφανές πλεονέκτημα της αλλαγής σε 

μία στρατηγική δύο επιπέδων είναι η αυξημένη ευελιξία. Εάν η επιχείρηση 

πραγματοποιεί διαφορετικές εργασίες, όπως κατασκευή, διανομή, αποθήκες και 

λιανική, το να έχεις ένα σύστημα το οποίο διαχειρίζεται άψογα την κατασκευή δεν 
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σημαίνει ότι διαχειρίζεται άψογα και όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες. Η ύπαρξη ενός 

επιπλέον ERP προσαρμόζεται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες της 

επιχειρηματικής μονάδας, επιτρέπει ευκολότερα και ταχύτερα αλλαγές  ώστε η 

προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων, να καθιστά δυνατή 

την γρηγορότερη άντληση δεδομένων. Ένας άλλος παράγοντας είναι και η 

πολυπλοκότητα ενός τμήματος. Αν για παράδειγμα ένα τμήμα της παραγωγής έχει 

μοναδική και πρωτότυπη  διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ίσως είναι 

καλύτερο για αυτή να έχει το δικό της ERP.  

3. Όντας αρκετά ευέλικτη να ανταποκριθεί σε αυτές τις μεταβαλλόμενες ανάγκες έχει 

αρχίσει να αντικαθιστά την επιθυμία για ένα παντοδύναμο σύστημα που ελέγχει τα 

πάντα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένα σύστημα αδυνατεί να ελέγχει τα 

πάντα. Ίσως μία κάποια μέρα, μια αληθινά ενιαία στρατηγική θα μπορεί να χειριστεί 

αποτελεσματικά κάθε ένα διαφορετικό κομμάτι με αποτελεσματικότητα και ευκολία. 

Στο μεταξύ η στρατηγική των δύο επιπέδων παρέχει στις εταιρίες την ευελιξία να 

κάνει τη δουλειά καλύτερα από πριν. 

4. Η δυνατότητα συμμόρφωσης σε τοπικά πρότυτα, επιτρέπει το ERP δύο επιπέδων 

να λειτουργήσει ανεξάρτητα γεωγραφικής τοποθεσίας Για λόγους απόκτησης καθώς 

και επέκτασης. ένας τρίτος λόγος επιλογής ενός τέτοιου συστήματος είναι η 

απόφαση  της επιχείρησης να υποστηρίξει πρωτογενείς αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες.  

 

Ένα ERP δύο επιπέδων , αποτελεί μια στρατηγική η οποία είναι σε αρχικό ακόμη επίπεδο 

στις επιχειρήσεις .  

 

 

3.3. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ERP    ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 
  
Κατά την διάρκεια λήψης της απόφασης για το πληροφοριακό σύστημα, μία επιχείρηση 

πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτό που συχνά αποδεικνύεται ένα ευρύ φάσμα 

επιχειρήσεων και των απαιτήσεων της εταιρίας. Τα ERP ενός επιπέδου είναι πλούσια σε 

χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Με τα χρόνια οι προμηθευτές έχουν αναπτύξει και 

κατασκευάσει πολλές εφαρμογές για ξεχωριστές λειτουργίες. Παρόλα αυτά, για τις 

μικρότερες , γεωγραφικά διάσπαρτες μονάδες που έχουν ένα διαφορετικό επιχειρηματικό 
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μοντέλο από το υπόλοιπο της εταιρίας , ένα ERP δύο επιπέδων συχνά είναι η καλύτερη 

επιλογή. (Ventana Research,2010) 

 

1. Σημαντικό οικονομικό όφελος.  Αν και η υιοθέτηση πολλών διαφορετικών 

συστημάτων ERP, φαντάζει ως μια μη κερδοφόρα αγορά στην πραγματικότητα τα 

πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.  Είναι γνωστό ότι κατά την επιλογή ενός ERP 

συστήματος το κόστος συντήρησης, οι αναβαθμίσεις και οι τροποποιήσεις είναι από 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τον υποψήφιο πελάτη, σε όλα αυτά το ERP δυο 

επιπέδων μπορεί να εγγυηθεί εξοικονόμηση χρημάτων. Το ERP δύο επιπέδων θα 

χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο σκοπό όποτε δεν θα χρειαστούν ιδιαίτερες 

τροποποιήσεις στο αρχικό ERP.  Τα συστήματα αυτά έχουν χαμηλό κόστος 

ιδιοκτησίας ,εφόσον υπάρχει μικρότερος χρόνος για την εφαρμογή τους.  Η εταιρία 

Gartner Research(2010) διαπίστωσε ότι οι εταιρίες που υιοθέτησαν ένα ERP δύο 

επιπέδων, παρατήρησαν 33% μείωση του κόστους υλοποίησης και 50% μείωση του 

συνολικού χρόνου για την πλήρη υλοποίηση  

2. Αυξημένη ευελιξία- αυξημένη αποτελεσματικότητα. Χρησιμοποιώντας τα σωστά 

εργαλεία, η επιχειρησιακή μονάδα με το ERP δύο επιπέδων έχει μεγαλύτερη ευελιξία 

να πραγματοποιήσει αλλαγές για να δουλέψει η εταιρία καλύτερα. Με αυτό τον 

τρόπο οι εργαζόμενοι θα έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να 

λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να πραγματοποιούν αλλαγές κατά βούληση. 
3. Μια στρατηγική δύο επιπέδων επιτρέπει μεγαλύτερη απόδοση και ακρίβεια των 

επιδόσεων των επιχειρήσεων. Μόνο το 37% των εταιριών έχουν υψηλή απόδοση 

χρησιμοποιώντας ένα ERP σύστημα , σύμφωνα με έρευνα της Gartner,2010). 

Αντίθετα οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν μια στρατηγική δύο επιπέδων ERP 

έχουν την δυνατότητα να απομονώσουν, να αναλύσουν, και να προβλέπουν 

βασικούς δείκτες απόδοσης. Οπλισμένοι με υψηλότερα επίπεδα απόδοσης και 

διορατικότητας, οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν την στρατηγική δύο επιπέδων ως 

πιο ευέλικτη όσον αφορά την ανταπόκριση στις αλλαγές των τάσεων της αγοράς.  
4. Μια τέτοια στρατηγική όπως την στρατηγική δύο επιπέδων, μπορεί να μειώσει ορατά 

ρίσκο στις επιχειρήσεις. Η αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών και ο συντονισμός 

των απαιτήσεων διακυβέρνησης,   αλλά και ο έλεγχος εκδόσεων είναι σημαντικοί 

κίνδυνοι που θα ελαχιστοποιηθούν.  
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Πολλοί λόγοι συγκλίνουν στην αγορά ενός ERP συστήματος .Για παράδειγμα μία εταιρία η 

οποία έχει μόνο ένα προϊόν ή συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχει, η επιλογή αυτή θα 

αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Αν υπάρχουν ζητήματα που περιλαμβάνουν 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα σε τμήματα της επιχείρησης ενώ τα υπόλοιπα 

τμήματα λειτουργούν ομαλά η ενιαία λύση του ERP είναι η καλύτερη επιλογή. Εάν μία 

επιχείρηση είναι σχετικά μικρή η λύση ενός ενιαίου ERP η εγκατάσταση ενός ERP 

συστήματος θα συνδέσει αποτελεσματικά όλα τα τμήματα της εταιρίας δίνοντας 

αποτελεσματικότητα και ευελιξία.  

 

Διαπιστώνεται ότι το ένα τρίτο των εταιριών με περισσότερους από 1000 υπαλλήλους 

χρησιμοποιεί ERP σύστημα που παρέχεται από έναν μοναδικό προμηθευτή, ενώ τα δύο 

τρίτα από δύο ή περισσότερους προμηθευτές (Vendora Research, 2010).  

Παρακάτω δίνεται ένας αναλυτικός πίνακας με τους περιορισμούς στην υιοθέτηση ενός 

απλού συστήματος ERP.  

 
Πίνακας 1,Περιορισμοί ERP 

 
Πηγή: Vendora Research 2010 
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Βάσει του πίνακα , παρατηρείται πως τα τρία μεγαλύτερα εμπόδια που δημιουργεί ένα 

απλό ERP σύστημα είναι τα εξής. 

 

• Τα υπάρχοντα ERP συστήματα είναι υπερβολικά πολύπλοκα για την εύκολη 

ενσωμάτωση επιπρόσθετων εφαρμογών. (23,3%) 

• Οι οικονομικές δυνατότητες σε ένα υπάρχον ERP σύστημα είναι περιορισμένες 

(20,1%) 

Το σύστημα είναι υπερβολικά περίπλοκο και δαπανηρό για να αναβαθμιστεί (18,4%). 
 

 3. 4  ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ  ERP 
 

Τα συστήματα δύο επιπέδων ERP, θα συνεχίσουν να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη 

σπουδαιότητα ως ένα μέσο για την αντιμετώπιση νέων απαιτήσεων στην αγορά, την 

αντικατάσταση παλαιότερων  κληροδοτημένων συστημάτων που έχασαν την 

αποτελεσματικότητα τους, καθώς και την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων. 

 

Παρακάτω αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρήσεων που υιοθέτησαν την 

στρατηγική δύο επιπέδων ERP (CIncom White Paper, 2011) 

 

• Βασιζόμενη σε μία στρατηγική δύο επιπέδων η εταιρία Schindler, ( από τους 

μεγαλύτερους κατασκευαστές ανελκυστήρων στον κόσμο) κατάφερε να εκτοπίσει 

την μακροχρόνια αντίπαλο στην Ινδία δημιουργώντας μια τοπική αλυσίδα 

εφοδιασμού. Ο αντίπαλος βρισκόταν με έδρα την Αμερική, κατασκεύαζε 

υποσυστήματα στην Αμερική και τα έστελνε στην Ινδία όπου και συναρμολογούνταν. 

Με την δημιουργία της τοπικής εταιρίας , χρησιμοποιώντας την στρατηγική των δύο 

επιπέδων ERP, κατάφερε να εκτοξεύσει τις πωλήσεις τις στο 34% σε όλη το νότια 

Ινδία. 

 

• Η εμπιστοσύνη της HP σε ένα σύστημα δύο επιπέδων ERP , οδήγησε σε 

καινοτομίες στην διαδικασία διαχείρισης και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Η HP 

κατάφερε να μεταφράσει τις εξελίξεις στις παραγωγικές διαδικασίες σε εξοικονόμηση 

κόστους και χρόνου.  
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• Ένα ακόμη επιτυχημένο παράδειγμα αποτελεί η εταιρία Toshiba, η οποία 

πετυχημένα πέρασε από την αγορά των εκτυπωτών στην αγορά των laptop , 

χρησιμοποιώντας συστήματα δύο επιπέδων ERP. Η ιαπωνική κατασκευή είναι 

γνωστή για την απομάκρυνση από κάθε μεταβολή της παραγωγικής διαδικασίας. Η 

επιμονή στην ποιότητα αλλά και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών, προσδίδει το 

πάθος της εταιρίας για αποτελεσματικότητα. 

 

Ακόμη η εταιρία Siemens κατάφερε να κερδίσει ένα μερίδιο στην αγορά προγραμμάτων 

assembly με την χρήση δύο επιπέδων ERP συστήματος. Έχοντας ως ομπρέλα το 

κεντρικό ERP, κατάφερε να ενσωματώσει μικρότερες διεργασίες πολύ γρήγορα ώστε να 

μπορέσει να ανταγωνιστεί αντιπάλους όπως την Hp αλλά και την IBM. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: CLOUD ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CLOUD 

 
‘Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης του 2008-2009, οι 

επιχειρήσεις εξέταζαν τρόπους για να εδραιώσουν την υποδομή και υπηρεσίες τους, και 

παράλληλα να αυξήσουν την απόδοση των επενδύσεων τους. Το cloud computing φάνηκε 

μια ελκυστική επιλογή’ . (OECD 2010, p.148) 

 

Το cloud computing αποτελεί ένα νέο παράδειγμα στο οποίο οι υπολογιστικοί πόροι, όπως 

οι διεργασίες, η μνήμη και η αποθήκευση δεν απαιτούνται να έχουν φυσική παρουσία στην 

παρούσα τοποθεσία του χρήστη. Αντί αυτού, ο πάροχος υπηρεσιών κατέχει και 

διαχειρίζεται τους πόρους αυτούς και οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτό μέσω του 

διαδικτύου. Η επιχείρηση σίγουρα θα ωφεληθεί κάνοντας χρήση τέτοιου είδους 

πλατφόρμας. 

 

Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν πως το cloud computing απεικονίζει το μέλλον στην 

πληροφορία της τεχνολογίας, όσο αφορά στις επιχειρήσεις. (Barnatt 2010, Velte et al. 

2010). To cloud computing δίνει την δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν 

λύσεις μηχανογράφησης, να αξιοποιήσουν επιχειρησιακά και με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Η δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών και 

συστημάτων σε ένα απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον απαιτεί ειδική 

τεχνογνωσία, προσφέροντας σημαντικά  οφέλη όπως το μειωμένο αρχικό κεφάλαιο, το 

μικρότερο χρονικό διάστημα για την έναρξη νέων υπηρεσιών, τη μείωση εξόδων 

συντήρησης και λειτουργιών και το πιο σημαντικό την εύκολη επαναφορά μετά από 

πρόβλημα. Τα πλεονεκτήματα αυτά καθιστούν το cloud computing μια εντυπωσιακή 

επιλογή.  

 

To cloud computing είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει ευέλικτη, δικτυακή πρόσβαση σε ένα 

κοινόχρηστο σύνολο παραμετροποιημένων υπολογιστικών πόρων (όπως δίκτυα, 

αποθηκευτικοί χώροι, εφαρμογές και υπηρεσίες, το οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί γρήγορα 

και να διατεθεί με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή αλληλεπίδραση με τον πάροχο της 

υπηρεσίας.  
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Σχήμα 2, Cloud Computing, Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing 
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του cloud computing (Mell & Grance, 2009) 

• On demand self service: Ένας καταναλωτής μπορεί να δεσμεύσει από μόνος του 

υπολογιστικούς πόρους που χρειάζεται όπως χρόνο στο server και αποθηκευτικό 

χώρο στο δίκτυο, ανάλογα με τις ανάγκες του, αυτόματα, χωρίς να απαιτείται 

ανθρώπινη αλληλεπίδραση με το φορέα παροχής κάθε υπηρεσίας. 

 

• Ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο: Οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες μέσω του δικτύου και 

προσβάσιμες μέσω τυποποιημένων μηχανισμών που προωθούν την χρήση από 

ετερογενείς thin ή thick client πλατφόρμες (όπως κινητά τηλέφωνα, φορητούς 

υπολογιστές, pdas) 

 

• Κοινή διάθεση των πόρων : Οι υπολογιστικοί πόροι του παρόχου χρησιμοποιούνται 

για να εξυπηρετήσουν πολλαπλούς καταναλωτές με την χρήση του μοντέλου 

πολλαπλών μισθωτών, με τους διάφορους φυσικούς και εικονικούς πόρους να 

ανατίθενται δυναμικά και εκ νέου ανάλογα με τη ζήτηση των καταναλωτών. Υπάρχει 

μία αίσθηση ανεξαρτησίας από το τόπο στο γεγονός ότι ο πελάτης δεν έχει γενικά 

κανέναν έλεγχο ή γνώση σχετικά με την ακριβή τοποθεσία των παρεχόμενων 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
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πόρων, αλλά μπορεί να είναι σε θέση να προσδιορίζει την τοποθεσία σε ένα 

υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης.  

• Ταχεία ελαστικότητα: Οι πόροι μπορούν να δεσμευτούν προς χρήση γρήγορα και 

ελαστικά, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτόματα, ώστε να εμφανιστούν άμεσα ως μη 

διαθέσιμοι και επίσης να αποδεσμευτούν γρήγορα για να εμφανιστούν ξανά ως 

διαθέσιμοι.  

 
• Μετρήσιμα επίπεδα παροχής υπηρεσιών: Τα συστήματα cloud ελέγχουν και 

βελτιστοποιούν αυτόματα την χρήση των πόρων αξιοποιώντας μια δυνατότητα 

μέτρησης σε κάποιο επίπεδο αφαίρεσης που είναι κατάλληλο για το είδος της 

υπηρεσίας. Η χρήση των πόρων μπορεί να παρακολουθείται, να ελέγχεται, και να 

παρουσιάζεται με την μορφή reports, παρέχοντας διαφάνεια τόσο για τον πάροχο 

όσο και για τον καταναλωτή της χρησιμοποιούμενης υπηρεσίας 

 

4.2 CLOUD ERP 

 
Δεν υπάρχει ακριβής ορολογία του cloud ERP (Velte et al. 2010. p. xiv). Με τον όρο cloud 

ERP δεν εννοούμε απλώς μια λύση που φιλοξενείται  σε κάποιο data center, αξιοποιεί 

κάποιο εικονικό λογισμικό και χρησιμοποιείται μέσω internet. Ούτε φυσικά η διάθεση του 

ERP με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας και ένα all – inclusive πακέτο που 

περιλαμβάνει bandwith, storage, updates κλπ  το καθιστά cloud λύση.  

 

Για να μπορεί να θεωρηθεί μια λύση ουσιαστικά cloud ERP θα πρέπει να έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά (Youssef, 2012). 

 

• Ελαστικότητα στην πλατφόρμα λειτουργίας της υπηρεσίας. Θα πρέπει να παρέχεται 

η δυνατότητα άμεσα να αυξηθούν ή και να μειωθούν οι χρησιμοποιούμενοι 

υπολογιστικοί πόροι, ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και τις 

κατανομές φορτίων που πρέπει να αντιμετωπισθούν.  

 

• Υψηλές συνθήκες υψηλής κλιμάκωσης και διαθεσιμότητας των υποδομών της 

υπηρεσίας. 
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• Η λειτουργία της υπηρεσίας να είναι απόλυτα ασφαλής, σε ένα ανοικτό περιβάλλον 

που δεν επιβάλλει περιορισμούς σε ενδεχόμενες επεκτάσεις ή ολοκληρώσεις με 

άλλες εφαρμογές. 

 

• Το περιβάλλον διαχείρισης της υπηρεσίας να υλοποιείται με πλήρως 

αυτοματοποιημένους μηχανισμούς, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα που 

οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των 

εγκαταστάσεων μέσα από αυστηρά ελεγχόμενες διαδικασίες.  

 
To cloud computing μπορεί να απεικονίζει τις υπηρεσίες που παρέχονται από το επίπεδο 

του υλικού έως τις εφαρμογές. Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: (Anisa Research, 2009) 

• Λογισμικό νέφους ως υπηρεσία (SaaS) 

Η δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές που διατίθενται 

στο νέφος. Το λογισμικό βρίσκεται σε ένα δίκτυο από servers προκειμένου να διατίθεται ως 

υπηρεσία από το web ή το διαδίκτυο. Επίσης καλείται και ‘software on demand’ και 

αποτελεί τον πλέον γνωστό τύπου cloud computing.  

 

• Πλατφόρμα νέφους ως υπηρεσία (PaaS) 

Κάνοντας χρήση αυτού του είδους των υπηρεσιών ο χρήστης μπορεί να λειτουργήσει 

εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από τον ίδιο, χρησιμοποιώντας γλώσσα 

προγραμματισμού ή εργαλεία που παρέχονται από τον πάροχο της υπηρεσίας στη δομή 

του νέφους. 

 

• Δομή του νέφους ως υπηρεσία (IaaS) 

Το τελευταίο μοντέλο είναι το Infrastructure as a Service το οποίο είναι η παροχή 

υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών. Η εταιρεία ή ο ιδιώτης μπορεί να υπενοικιάσει 

υποδομή (όχι όμως πλατφόρμα) ανάλογα με τις απαιτήσεις εκείνης της χρονικής στιγμής, 

χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να προβεί στην αγορά εξοπλισμού ή στη σύναψη συμβολαίου 

παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας υποδομής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  
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Σχήμα 3, Πάροχοι υπηρεσιών cloud,Πηγη: cloud computing for Standard ERP Systems:Reference 

Framework and Research Agenda, Fachbereich Informatik Nr. 16/2011 

4.3 ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ CLOUD ERP 
   
 Ενώ πολλά από τα συστήματα έχουν εγκατασταθεί ή ενσωματώνονται  στο cloud, θα 

μπορούσε κανείς να σκεφτεί πως τα ERP συστήματα θα παρέμεναν ‘στο έδαφος’. Τα ERP 

συστήματα είναι το υλικό και το λογισμικό τα οποία υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές 

διαδικασίες και είναι εξ ορισμού, πολύπλοκα συστήματα τα οποία καλύπτουν διάφορα 

τμήματα της επιχείρησης και συχνά και τμήματα εκτός αυτής. Tα ERP συστήματα 

υποστηρίζουν όλες τις βασικές διαδικασίες της επιχειρήσεις. Οι βάσεις δεδομένων τους 

αποθηκεύουν τα απαραίτητα κύρια στοιχεία σχετικά με τους πελάτες και τα προϊόντα αλλά 

και τις συναλλαγές και τις καθημερινές δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει πως τα περισσότερα 

από τα στοιχεία που πραγματεύεται είναι στοιχεία του ενεργητικού της εταιρίας και ως εκ 

τούτου είναι ζωτικής σημασίας για ορθή λειτουργία της εταιρίας. Ούτως ή άλλως για τις 

εταιρίες οι ERP εφαρμογές είναι οι πιο σημαντικές εφαρμογές τους. Οι συζητήσεις σχετικά 

με τα συστήματα συνεργασίας, της κοινής χρήσης μέσων επικοινωνίας και αναζήτησης 

σημειώνουν ότι αυτές οι δραστηριότητες είναι εκτός του βασικού πυρήνα της επιχείρησης.  

Από την άλλη πολλά συστήματα ERP είναι ακριβώς στο κέντρο της βασικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
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Υπάρχουν τα παρακάτω μεγάλα ονόματα στο χώρο του ERP (με προσέγγιση της αγοράς 

με μετοχές): SAP (30%), Oracle Applications (21%), Sage Group (18%), Microsoft 

Dynamics (14%), η SSA Global Technologiew (7%), (Panfg 2008). Επιπρόσθετα υπάρχουν 

πολυάριθμες εταιρίες ERP οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στην μικρή και μεσαία αγορά. 

Επομένως γιατί να προχωρήσουμε το σύστημα ERP στο cloud; 

 

Στο παρελθόν τα συστήματα ERP θεωρούνταν πάντα μεγάλες ογκώδεις εργασίες που 

πρέπει να βρίσκονται επιτόπου με την επιχείρηση. Σήμερα πολλές εταιρίες προχωρούν το 

σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων ERP τους στο cloud . Η μετατόπιση των διεργασιών 

ERP στο cloud  δεν είναι μια απόφαση που πρέπει να την λάβουμε ελαφρά τη καρδία αλλά 

ως μια επιλογή που μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα. Οι λύσεις ERP που διατίθενται 

ως υπηρεσίες στο cloud  παρουσιάζουν σήμερα μια ολοένα αυξανόμενη δυναμική και 

αντιμετωπίζονται από το σύνολο των επιχειρήσεων ως μια ισχυρή εναλλακτική προσέγγιση 

για την κάλυψη των μηχανογραφικών απαιτήσεων τους. Ουσιαστικά υπάρχει ένας νέος 

τρόπος με τον οποίο οι λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού αγοράζονται και 

καταναλώνονται, οπότε και οι μεταπωλητές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον 

τρόπο που λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους.  

 

Η έρευνα του Aberdeen Business Review το 2010 υποστήριζε πως το cloud computing 

υπάγεται ως η πιο ελπιδοφόρα επένδυση, που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι 

επιχειρήσεις το 2011. Αυτό από μόνο του αποτελεί άλμα εν σύγκριση με την προηγούμενη 

χρονιά . Παρακάτω στον πίνακα δίνονται οι πιο ελπιδοφόρες επενδύσεις για το 2011 

 
Πίνακας 2, Ελπιδοφόρες Επενδύσεις 

 
Πηγή: Aberdeen Survey 2011 
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Ένα σημαντικό 39% , επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, σκοπεύει να επενδύσει στο cloud 

computing, σε σύγκριση με ένα χαμηλότερο 25% επιχειρήσεων που δεν έχουν καθόλου 

ανάπτυξη. Παρατηρείται δηλαδή πως ενώ όλες οι επιχειρήσεις έχουν μια ροπή στo cloud 

computing κυρίως επενδύουν εταιρίες οι οποίες σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητες τους.  

 
Πίνακας 3,Ποσοστό Ανάπτυξης 

 
Πηγή: Aberdeen Survey 2011 

 

Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται η προθυμία των επιχειρήσεων στην υιοθέτηση Saas 

ERP. Το 2011 το ποσοστό αυτό ήταν το μεγαλύτερο των προηγούμενων ετών. 

Αντιστρόφως η ζήτηση για τα παραδοσιακά ERP συστήματα μειώνεται σταδιακά. Αν τα 

ποσοστά αυτά συνεχίσουν τους ρυθμούς τους, θα συναντηθούν κάπου στη μέση , με 

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που αναζητούν μια λύση ERP, να επιλέγουν με βάση την 

ευκολία χρήσης αλλά και την λειτουργικότητα του συστήματος. 

 

Ο Koehler (2010) τονίζει την σημασία του εντοπισμού των προτιμήσεων των καταναλωτών 

για τις υπηρεσίες cloud και παράλληλα τονίζει την ανάγκη για των διαφορετικών υπηρεσιών 

στις υπηρεσίες cloud. Άλλοι συγγραφείς συζητούν τα οφέλη και τους κινδύνους από τη 

σκοπιά του χρήστη. (Clarke 2010, Koehler et al, 2010b). 
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4.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της μετάβασης από την επιφάνεια 

εργασίας στο cloud. Προχωρώντας ένα σύστημα ERP στο cloud αμέσως καθιστά πιο 

προσιτή στους εργαζόμενους αλλά και τους χρήστες την πρόσβαση που χρειάζονται σε 

αυτό. Μια ασφαλής cloud διεργασία, προσφέρει στον εξουσιοδοτημένο χρήστη πρόσβαση 

στο σύστημα. Μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε υψηλής 

απόδοσης υπηρεσίες πληροφορικής με χαμηλότερο κόστος , και στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση υψηλής απόδοσης υπηρεσιών πληροφορικής, όπως οι 

μεγάλες επιχειρήσεις. 

 
Πίνακας 4,Πρόσβαση / Κόστος 

 
Πηγή: Aberdeen Survey 2011 

 

‘Το cloud και οι προσφερόμενες υπηρεσίες του, προς το παρόν, είναι πιο θελκτικά από τις 

μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και οι περισσότερες επιχειρήσεις του cloud είναι 

μικρές επιχειρήσεις’ (Lublinsky, 2009). Ταυτόχρονα η μείωση της επιβάρυνσης 

υπολογιστικών μονάδων, μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στις 

κύριες δραστηριότητες τους.  

 

Η ανάπτυξη του cloud ERP ενισχύεται ασφαλώς από την οικονομική αστάθεια και την 

αδυναμία των περισσότερων επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε επενδύσεις με σημαντικές 

οικονομικές επιβαρύνσεις και αυξημένες εκροές κεφαλαίων. Ενισχύεται επίσης από τις 
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συνθήκες αυξανόμενου ανταγωνισμού που αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν 

λύσεις που προάγουν την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και την ταχύτητα ενσωμάτωσης 

αλλαγών.  

 

Ανεξάρτητα όμως από τους οικονομικούς λόγους υπάρχουν και αρκετοί άλλοι λόγοι που 

καθιστούν μια cloud λύση ως την ιδεατή.  

 
Πίνακας 5, Πλεονεκτήματα cloud 

 

 
Πηγή: Aberdeen Survey 2011 

 

Για εταιρίες που είναι διασκορπισμένες σε διαφορετικά γεωγραφικά περιοχές αυτό μπορεί 

να είναι ένα μεγάλος όφελος, εφόσον επιτρέπει απομακρυσμένες τοποθεσίες να 

ενσωματώσουν τα δεδομένα τους στο κεντρικό σύστημα. 

 

Επιπλέον είναι η ικανότητα απόκρισης του συστήματος άμεσα. Στον σημερινό κόσμος της 

πληροφορίας, η ανάγκη για άμεση πληροφόρηση είναι πιο επιθυμητή από ποτέ. Η real time 

πληροφόρηση δίνει στην επιχείρηση την δυνατότητα να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες 

τις αλλά και να προλαμβάνει τις ευκαιρίες.   

 

Αναλυτικά το παρακάτω σχεδιάγραμμα απεικονίζει τα τμήματα της εταιρίας και κατά πόσο 

αυτά ωφελούνται από ένα cloud ERP σύστημα 
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Πίνακας 6, Ποσοστά αξιοποίησης ανά τμήμα 

 
Πηγή: Aberdeen Survey 2011 

 

Το κομμάτι της επιχείρησης που ωφελείται περισσότερο από το cloud είναι το κομμάτι της 

εφοδιαστικής αλυσίδας με ότι περιλαμβάνει αυτό. Αυτό είναι εύκολα κατανοητό αν 

υπολογίσει κανείς πως είναι το κομμάτι της εταιρίας που είναι πιο πιθανό να διανεμηθεί . Οι 

πωλήσεις και το μάρκετινγκ ωφελούνται επίσης σε μεγάλο ποσοστό, δεδομένου ότι ανά 

πάσα στιγμή έχουν ενημέρωση και για τα ποσοστά των πωλήσεων αλλά και τους πελάτες 

οπουδήποτε και αν βρίσκονται τα μέλη του προσωπικού. Συμπερασματικά, οι εταιρίες 

χρησιμοποιούν σε όλα τα επίπεδα αποτελεσματικά το cloud, πραγματοποιώντας 

γρηγορότερα αποφάσεις, λαμβάνοντας άμεσα αποτελέσματα και  ικανοποιώντας πιο 

αποτελεσματικά τους πελάτες 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του διεθνούς οίκου αναλύσεων Forrester (Evelson, 2012) το cloud 

ERP θα έχει ρυθμό ετήσιας αύξησης περίπου 25% ως το 2015 ποσοστό που είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό όταν συγκριθεί με τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης για το συμβατικό ERP που δεν 

προβλέπεται να ξεπεράσει περίπου το 3-4 %. 

 

4.5 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ CLOUD 
 

Όπως όλες οι επαναστατικές εφαρμογές έτσι και το cloud παρουσιάζεται ως μια 

ελπιδοφόρα ευκαιρία για τις επιχειρήσεις. Οι είδη κατεστημένοι φορείς αλλά και οι 

ανερχόμενοι πάροχοι υπηρεσιών IT , είναι σκεπτικοί σχετικά με την υιοθέτηση αυτών των 

συστημάτων. Το ερώτημα  παραμένει πως θα κοστολογηθούν οι υπηρεσίες του cloud. 
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Διαφορετικά μοντέλα τιμολόγησης έχουν μελετηθεί. (Hedwig et al.2010), ανάμεσα σε αυτά 

και το πρότυπο της τροποποιημένης μεταβλητής (Koehlar et al. 2010b, Wu and Banker 

2010) , το μοντέλο της διαπραγμάτευσης (Choudhary 2007; Ahmed and Paul 2004), 

πρότυπο βάσει SLA  (Buyya et al.2009) ή το πρότυπο της πληρωμής κατά αποτελέσματος 

(Armbrust et al. 2010).  

Τα αναπτυσσόμενα έθνη δράττονται της ευκαιρίας να παρέχουν φθηνότερες υπηρεσίες 

(Kshetri 2010).  Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ισλανδίας η οποία στήνει κέντρα 

αποθήκευσης μεγάλου όγκου πληροφοριών, προσφέροντας φθηνές, με μηδενικές 

εκπομπές πηγές ενέργειας.δη έχει  μετακινήσει το κέντρο δεδομένων της εκεί. 

 

4.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ CLOUD ERP ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
Πολλές μικρές εταιρίες δεν ρίσκαραν να υιοθετήσουν τη χρήση μιας ERP στρατηγικής, 

φοβούμενες όχι μόνο το κόστος αλλά και το ίδιο το σύστημα ως τρόπο λειτουργίας. Με την 

άνοδο του cloud ERP, η νοοτροπία αυτή έχει αλλάξει και όλο και περισσότερες μικρές 

εταιρίες προσανατολίζονται στην λύση του cloud ERP. Ο Sultan (2010b) υποστηρίζει πως 

το cloud computing θα αποδειχτεί ιδιαίτερα κερδοφόρο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

λόγω της ευελιξίας και της οικονομικής τακτικής ,ιδιαίτερα σήμερα με την παρούσα 

οικονομική κατάσταση. 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του Aberdeen’s 2011 έχει παρατηρηθεί ένα μεγάλο ποσοστό 

επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν cloud ERP. Στις μεγάλες επιχειρήσεις 2% των 

επιχειρήσεων που ήδη χρησιμοποιούν ένα ERP χρησιμοποιούν το Saas μοντέλο, εν 

αντιθέσει με το υπόλοιπο 72 % το οποίο χρησιμοποιεί το παραδοσιακό ERP σύστημα. 

Παρότι το ERP είναι το κυρίαρχο σύστημα στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων , η cloud 

λύση  γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στις μικρές επιχειρήσεις. Το 17%  των επιχειρήσεων 

που υλοποιούν ένα ERP σύστημα είναι δεκτικοί και χρησιμοποιούν ένα Saas μοντέλο. Το 

ποσοστό αυτό μειώνεται στις μεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει το 8% και μειώνεται ακόμα 

περισσότερα στο 2% στις μεγάλες επιχειρήσεις. Συνολικά ένα μέγεθος της τάξης του 13% 

στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υλοποιούν cloud ERP συστήματα, ενώ το υπόλοιπο 75 

% προτιμά τα παραδοσιακά ERP συστήματα. 
 

 



 56 

Πίνακας 7, Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν cloud 

 
Πίνακας 7, Πηγή: Aberdeen Survey 2011 

 

Η εφαρμογή μιας cloud ERP λογικής βέβαια υπάγεται σε ορισμένες ανάγκες και υπακούει 

σε ορισμένους κανόνες , ώστε να είναι αποδοτική. Όπως και με το παραδοσιακό ERP 

σύστημα, το κατάλληλο cloud για την επιχείρηση δεν θα έχει λύσεις μόνο ως προς την 

κατασκευή αλλά και το τι ακριβώς θα κατασκευάσει η εταιρία. Το σύστημα που θα επιλέξει 

η μικρή εταιρία , θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της, τόσο στην παραγγελία, στην 

αποθήκη , αλλά και σε όλες τις άλλες λειτουργίες. Για κάθε λειτουργία θα πρέπει ξεχωριστά 

να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις με διαφορετικές λειτουργίες. Η εταιρία οφείλει να 

αναζητήσει το σύστημα το οποίο θα την βοηθήσει τόσο για τη λειτουργία της επιχείρησης 

όσο και στην ανάπτυξη. 

 

Τα περισσότερα cloud ERP συστήματα τα οποία είναι σχεδιασμένα για μικρούς 

κατασκευαστές θέτουν σε εφαρμογή την πολιτική της ‘βέλτιστης πρακτικής’ για τις πιο 

κοινές επιχειρηματικές διαδικασίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι κάθε εταιρία είναι 

διαφορετική. Για το λόγο αυτό η έρευνα για την επιλογή του cloud που θα ικανοποιήσει 

όλες τις απαιτήσεις της επιχειρήσεις πρέπει να είναι διεξοδική, να υπολογίσει όλες τις 

παραμέτρους και τις απαιτήσεις όλων των τμημάτων. Το σωστό cloud ERP πρέπει να έχει 

ενσωματωμένα εργαλεία που να καθιστούν εύκολες τις μικρές τροποποιήσεις σύμφωνα με 

τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 

 

Παρόλα αυτά, οι πρώτες μελέτες βρίσκουν πως και οι μεγάλες επιχειρήσεις υπολογίζουν 

στην cloud λογική, εφαρμόζοντας Saas σε διαφορετικά επίπεδα (Bendian et al. 2009). 

Συμπερασματικά το cloud computing θα ωφελήσει τις μικρές επιχειρήσεις γιατί μειώνει 
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ουσιαστικά το κόστος των ERP συστημάτων. Στις επιχειρήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα 

να έχουν τα πλεονεκτήματα ενός ERP συστήματος χωρίς να χρειάζεται να αναπτύξουν ένα 

ξεχωριστό τμήμα IT, αλλά ούτε και να προσλάβουν έναν IT σύμβουλο.   

 

4.7 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 
 
Υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν το cloud computing 

χαρακτηριστεί ως το χαρακτηριστικό παράδειγμα στην εξέλιξη της πληροφορίας. Ασφάλεια, 

απόδοση, διαθεσιμότητα, ενσωμάτωση με το υπάρχον σύστημα και δυσκολία 

προσαρμογής είναι ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

 

Ένα ακόμα μεγάλο εμπόδιο για την ευρεία υιοθέτηση του cloud και του Saas είναι η 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών παρόχων cloud καθώς και η έλλειψη μια 

βιομηχανικής πλατφόρμας. Θεωρητικά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μακροχρόνια σύναψη 

συμφωνίας μεταξύ πελάτη και παρόχου, δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να αλλάζει κατά 

βούληση ή αναλόγως το κόστος, παρόχου.  Στην ουσία όμως, οι χρήστες, μπορούν να 

βρεθούν απρόθυμα ‘δεμένοι’ καθώς και εκτεθειμένοι σε υψηλό κόστος αλλαγής από έναν 

πάροχο ο οποίος χρησιμοποιεί έναν ιδιόκτητο χώρο αποθήκευσης των δεδομένων τους. 

Για να μπορέσει το cloud computing να σταθεί στο ύψος μιας βιομηχανικής πλατφόρμας θα 

πρέπει να ανοίξει την τεχνολογία της και σε άλλους, όπως δυνητικούς ανταγωνιστές, και να 

μην χρησιμοποιεί απλά το Web ως εναλλακτική λύση παράδοσης και μηχανισμού 

τιμολόγησης για αυτό που παλαιότερα ήταν πακέτα προϊόντων λογισμικού (Cusumano 

2010). 
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Πίνακας 8, Προβλήματα σε ποσοστά 

 
 Πηγή: Aberdeen Survey 2011 

 

Το παραπάνω σχεδιάγραμμα απεικονίζει μερικά από τα προβλήματα σε ποσοστά. Το 67%, 

το οποίο είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό, αναφέρεται σε λόγους ασφάλειας.  Υπάρχουν 

ανησυχίες για διαρροή οικονομικών ή προσωπικών στοιχειών πελατών, κάτι που θα αποβεί 

μοιραίο στην πορεία μιας επιχείρησης. Το άλλο μεγάλο ποσοστό ανησυχίας αφορά την 

περίπτωση διακοπής λειτουργίας . Τέλος υπάρχει η ανησυχία του καινούργιου καθώς οι 

επιχειρήσεις θεωρούν πως τα ERP συστήματα που ήδη χρησιμοποιούν τους είναι 

ικανοποιητικά και πως μια αναβάθμιση σε cloud λύση, θα ξεφύγει από τον έλεγχο της 

επιχείρησης.  Με το πέρασμα όμως του χρόνου, η ανησυχία αυτή δίνει τη σκυτάλη στην 

εμπιστοσύνη, και στην κατανόηση πως ένα Saas ERP προσφέρει την ίδια λειτουργικότητα 

και ευελιξία με το παλιό σύστημα ERP.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :SOCIAL ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Τον τελευταίο καιρό λέξεις όπως Web 2.0, social ERP , facebook , twitter κ.α ακούγονται 

όλο και πιο συχνά στους κύκλους των επιχειρήσεων και αρχίζουν να κερδίζουν ολοένα και 

περισσότερο την δυναμική του κλάδου συστημάτων  ERP. Όλο και περισσότεροι χρήστες 

του Διαδικτύου αφιερώνουν μεγάλο αριθμό ωρών σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης και 

ανταλλαγής πληροφοριών. Ο λόγος είναι ότι οι τόποι κοινωνικής δικτύωσης, παρέχουν ένα 

εικονικό κοινωνικό σύστημα, όπου οι χρήστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, επικοινωνούν 

και μοιράζονται πληροφορίες .  Παράλληλα, οι επιχειρηματικές εφαρμογές όπως είναι τα 

συστήματα ERP, αποτελούν την ραχοκοκαλιά μιας επιχείρησης, και χωρίς αυτά δεν 

μπορούν να λειτουργήσουν. Πολλά από τα συστήματα όμως  δεν έχουν διαφάνεια, 

απλότητα και ευελιξία στην επικοινωνία. 

 

Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι που καθιστούν το enterprise 2.0  σημαντικής σημασίας όπως: 

(IFS, 2010) 

 

1. Ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων ήδη χρησιμοποιεί αρκετά εργαλεία των τόπων 

κοινωνικής δικτύωσης, εκτός των ERP συστημάτων, με αποτέλεσμα να μην 

καταγράφονται στο σύστημα και να μην είναι ασφαλή. 

 

2. Επιπλέον, η διασφάλιση της γνώσης, η οποία συμπεριλαμβάνει τις γνώσεις και τις 

διαδικασίες της εταιρίας, είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας. Τα εργαλεία κοινωνικής 

δικτύωσης  τα οποία είναι ενσωματωμένα στο ERP, δίνουν την δυνατότητα 

άντλησης δοκιμασμένης τεχνογνωσίας και γνώσεις από άτομα με εμπειρία ώστε να 

διαφυλαχτούν και για άλλους χρήστες. Με την τεκμηρίωση της γνώσης σαν ως wiki, 

καθίσταται δυνατή η τεκμηρίωση όχι μόνο της λειτουργίας του συστήματος ERP, 

αλλά και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται. Με κάθε αλλαγή τα wikis 

ενημερώνονται , αφήνοντας ένα πλήρες ιστορικό για το πότε και το πώς η διαδικασία 

έχει αλλάξει και τα αποτελέσματα τα οποία ακολούθησαν. Τα wikis μπορούν επίσης 

να μειώσουν την ώρα επιπλέον εργασίας που αφιέρωναν οι υπάλληλοι στην 

αναζήτηση μιας πληροφορίας, ή στην προσπάθεια τους να καθορίσουν την 

κατάλληλη διαδικασία ώστε να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη κατάσταση. 
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Ουσιαστικά επιμορφώνουν γρήγορα και αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό 

τόσο το υπάρχον όσο και των προσληφθέντων. 

3. Η δόμηση των πληροφοριών μια εταιρίας σε μια δυναμική μορφή τύπου wiki, 

προσφέρει οργανωμένες τις πληροφορίες σχετικά με τα διαδικασίες μιας εταιρίες 

όπως είναι η λειτουργία της αποθήκης, το ανθρώπινο δυναμικό , οι πωλήσεις κ.ο.κ. 

Εκτός από το δομή της λειτουργίας των διαδικασιών προσφέρει και πληροφορίες 

σχετικά με τις λειτουργίες αυτές καθαυτές.  

 

Αναλυτές του κλάδου και ερευνητές των επιχειρήσεων ερευνούν όλο και πιο πολύ τη 

δυνατότητα σύγκλισης των κοινωνικών δικτύων όπως είναι το facebook και το twitter, με τα 

παραδοσιακά συστήματα ERP, όπως το SAP, την Oracle αλλά και την Microsoft Dynamics. 

 

Μια τελευταία έρευνα της IFS (2010) , υπογράμμισε τα πολλαπλά πλεονεκτήματα του 

social ERP . Η έννοια αυτή είναι σχετικά καινούργια , που στην πραγματικότητα αφορά την 

ενσωμάτωση των social media και των ERP συστημάτων .  

 

Με την έννοια social media, εννοούμε στην χρήση των online και mobile τεχνολογίες, την 

δυνατότητα μετατροπής της κοινωνικής επικοινωνίας σε πιο διαδραστικό διάλογο. ‘Τα 

social media, είναι μια ομάδα με εφαρμογές που έχουν βάση το διαδίκτυο,  αξιοποιούν τα 

ιδεολογικά και τεχνολογικά θεμέλια του Web 2.0 και επιτρέπουν την δημιουργία και 

ανταλλαγή κοινωνικού περιεχομένου ‘ (Adreas Kaplan , Michael Haenlein,2010) 

 

5.2 SOCIAL ERP 
 

Ουσιαστικά, ως social ERP, ονομάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού το οποίο 

οργανώνει τους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της ίδιας εταιρίας κάτω 

από την προστασία μιας κοινής ‘ ομπρέλας’ . Είναι χτισμένο από το μηδέν για την 

διαχείριση μεγάλου όγκου ατόμων, που συνεργάζονται και συνομιλούν μεταξύ τους. 

Εννοιολογικά βασίζεται σε ιδέες όπως οι τόποι κοινωνικής δικτύωσης τύπου Facebook και 

LinkedIn, και αποτελείται από μία σειρά χαρακτηριστικών τα οποία προσδίδουν ασφάλεια, 

ιδιωτικότητα, συνεργασία και ολοκλήρωση των επιχειρήσεων. Μια τέτοια πλατφόρμα 

ονομάζεται και enterprise social software (ESS). 
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Σχήμα 4, Χαρακτηριστικά Enterprise 2.0,Πηγή: http://www.cloudave.com/1196/social-software-2-0 

enterprise-process-ubiquity/  

 

Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού συστήματος ERP, αλλά με ένα πρόσθετο 

επίπεδο κοινωνικής αλληλεπίδρασης που  βρίσκεται στην κορυφή των βασικών 

λειτουργιών του.  Αυτό το επίπεδο  παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, φιλικότητα προς το 

χρήστη , και διαφάνεια προς τους χρήστες του συστήματος.  

 

Το επιπλέον αυτό επίπεδο, το ‘social επίπεδο’ , παρέχει μια κοινωνική επαφή με το 

σύστημα ERP, όπου οι χρήστες θα έχουν περισσότερο χώρο για να αλληλεπιδρούν και να 

συνεργάζονται μεταξύ τους. Επιπλέον οι χρήστες θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε 

περισσότερα δεδομένα, τα οποία θα διαμοιράζοντα μέσω των κοινωνικών δικτύων, στα 

οποία θα έχουν πρόσβαση τα άτομα των οποίων τα δεδομένα είναι κοινόχρηστα.  

 

Ουσιαστικά το ESS, είναι η φουτουριστική εκδοχή των ERP συστημάτων, η οποία  έχει 

όλες τις βασικές λειτουργίες , όπως τα οικονομικά, την εφοδιαστική αλυσίδα, το ανθρώπινο 

δυναμικό, την αποθήκη και επιπρόσθετα με το κοινωνικό επίπεδο   προσθέτει και τις 

κοινωνικές συμπεριφορές στο σύστημα. 

 

http://www.cloudave.com/1196/social-software-2-0%20enterprise-process-ubiquity/
http://www.cloudave.com/1196/social-software-2-0%20enterprise-process-ubiquity/
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Τα ERP συστήματα έχουν ως πρωταρχικό στόχο  την αύξηση και την ασφάλεια των 

δεδομένων. Η χρήση τους αποσκοπεί στον έλεγχο των ατόμων που πραγματοποιούν 

ορισμένες εργασίες και αν αυτές ολοκληρώνονται, καθώς και παρακολούθηση των 

συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί. Όταν η τεχνολογία ή τα άτομα παρακάμπτουν 

τα συστήματα ERP, τότε η ασφάλεια είναι αναποτελεσματική. Με το συνδυασμό 

κοινωνικών δικτύων σε ERP συστήματα, θα μπορούμε να δημιουργήσουμε ιδεατά ESS, 

λαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά των τόπων κοινωνικής δικτύωσης στα ERP συστήματα, 

ελαττώνοντας  παράλληλα τα μειονεκτήματα σχέσεων που βασίζονται καθαρά στα social 

media. Η οικοδόμηση κοινωνικών δικτύων στα ERP συστήματα θα ενισχύσει την ασφάλεια 

των ERP.   Ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι μια επιχείρησης που υιοθετεί ένα social ERP 

(sERP) θα μπορούν να έχουν μια σαφή εικόνα του τι συμβαίνει στην επιχείρηση, έχοντας 

παράλληλα ένα ισχυρό εργαλείο για επικοινωνία και συνεργασία. 

 

Συνδυάζοντας τα εργαλεία των social media σε ένα ERP σύστημα, διασφαλίζεται επίσης 

πως οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν εργαλεία τύπου web 2.0, όπως τα άμεσα 

μηνύματα ή τα wikis δεν θα αφήνουν το εργασιακό περιβάλλον τους , με αποτέλεσμα να 

είναι πιο παραγωγικοί. Οι υπάλληλοι με αυτό τον τρόπο έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 

του τι συμβαίνει στην επιχείρηση συνολικά, εφόσον ενημερώνονται από όλα τα τμήματα. 

 

Παρακάτω απεικονίζεται η τάση της εποχής σε ποσοστά, σχετικά με την προθυμία των 

επιχειρήσεων στην υιοθέτηση social media εργαλείων: 
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Πίνακας 9, Τάση της εποχής 

 
Πηγη: IFS Enterprise 2.0 in Industrial ERP , 2010 

 

5.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ KAI MEIONEKTHMATA ΤΟΥ SOCIAL ERP 
 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας 

τόσο στην ιδιωτική μας ζωή, όσο και στον χώρο εργασίας μας. . Η χρήση ενός μέσου 

κοινωνικής δικτύωσης στον χώρο εργασίας μπορεί να λειτουργήσει  θετικά αλλά και 

αρνητικά.  

5.3.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

Σύμφωνα με την Aberdeen (2012) τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από ένα social 

ERP είναι τα παρακάτω: 

 

1. Παρέχει στον οργανισμό ένα νέο και αποδοτικό τρόπο για εσωτερική επικοινωνία και  

συνεργασία. Η ενσωμάτωση των εργαλείων των social media, σε ένα ERP σύστημα, 

μπορεί να βοηθήσει επίσης στην επικοινωνία και την συνεργασία , επιτρέποντας 

τους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν τις συζητήσεις με τους πελάτες ως καταγραφή 

απαιτήσεων και αναγκών. Για παράδειγμα, μία συζήτηση που αφορά την 
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παραγγελία θα μπορούσε να συνδεθεί με το τμήμα παραγγελιών άμεσα, αλλά και με 

την αποθήκη. 

 

2.  Η ενσωμάτωση με την εφαρμογή, είναι πολύ σημαντική, διότι παρέχεται η 

δυνατότητα να παρουσιάζεται η εικόνα των διαδικασιών και της λειτουργίας της 

επιχείρησης στο ανθρώπινο δυναμικό της.  Όταν τα δεδομένα τα οποία δεν είναι 

οργανωμένα, όπως συζητήσεις και wikis  ενσωματώνονται  άμεσα στο εργασιακό 

περιβάλλον, η επιχείριση μπορεί να αποδειχτεί μια μαθησιακή οργάνωση που 

απορροφά και διατηρεί τη γνώση και τις συλλογικές αποφάσεις των υπευθύνων, 

αλλά και των απλών εργαζομένων, σε μία κατανοητή και οργανωμένη μορφή.  

 

 

3. Μπορεί να καταστήσει το χώρο εργασίας πιο κοινωνικό , ώστε να αποφέρει υγιείς 

σχέσεις. 

 

4.  Παρέχει τη δυνατότητα πρόσβαση σε δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Διασφαλίζονται 

επίσης και οι δύο τύποι επικοινωνίας των social media, τόσο οι ασύγχρονοι όσο και οι 

σύγχρονοι. Η σύγχρονη επικοινωνία περιλαμβάνει γεγονότα τα οποία συμβαίνουν την 

ίδια στιγμή, όπως το instant messaging (άμεσο μήνυμα), το chat, η τεχνολογία ip, ενώ η 

ασύγχρονη επικοινωνία περιλαμβάνει εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να 

έχουν ‘χρονική καθυστέρηση’, όπως τα wikis, τα blogs, αλλά και τους πίνακες 

ανακοινώσεων. . 

 

5.  Εμπιστοσύνη . Οι χρήστες μπορούν να βασίζονται στα δεδομένα, ανάλογα με τα 

άτομα που παρέχουν τα δεδομένα 

 

6. Ενημέρωση για μια κρίσιμη δραστηριότητα. 

 

 

5.3.2 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

1. Τα περισσότερα από τα υπάρχοντα συστήματα ERP είναι client server  χωρίς 

χαρακτηριστικά τόπων κοινωνικής δικτύωσης. Η ενσωμάτωση των social media σε 



 65 

ένα ήδη υπάρχον σύστημα ERP μπορεί να αποβεί δύσκολη, και χρονοβόρα. Οι 

υπάλληλοι είναι διστακτικοί εξ αρχής σε οτιδήποτε νέο, προκαλώντας καθυστερήσεις 

στην υιοθέτηση και εφαρμογή του.  

 

2. Το κόστος. Η αλλαγή των υφιστάμενων συστημάτων  είναι μια δαπανηρή διαδικασία 

και χρειάζεται αρκετός χρόνος.  

 

 

3. Έλλειψη ωριμότητας. Τα social ERP συστήματα είναι σε πρώιμο στάδιο και ίσως 

δυσκολέψουν τους εργαζόμενους στην χρήση τους, οι οποίοι θα πρέπει να 

συνηθίσουν στην ιδέα  να εργάζονται με εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης. Το πνεύμα 

της ομαδικότητας πρέπει να είναι αναπτυγμένο σε τέτοιες επιχειρήσεις ώστε να 

λειτουργήσει η θετική πλευρά των social media.  

 

4.  Ασφάλεια δεδομένων. Η λανθασμένη διαχείριση των δεδομένων , χωρίς ασφάλεια, 

μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο. Δεδομένα στα οποία μπορεί να έχει 

πρόσβαση ο κάθε υπάλληλος μπορεί να μην είναι  ασφαλή να κοινοποιηθούν.  

 

 

5.3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ  
 

Κάθε μεγάλη εταιρία επιχειρηματικού λογισμικού, όπως η SAP, η Oracle , η Saleforce κτλ ; 

έχει ενδιαφερθεί για τα social media και την επίδραση που έχουν στον συνδυασμό τους με 

τα συστήματα ERP. Σύμφωνα με έρευνα της IDC παρατηρούνται αρκετά ενδιαφέροντα 

νούμερα. Οι επιχειρήσεις social λογισμικού θα ανέλθουν στο ποσό των 4.5 δισεκατομμύρια 

δολαρίων στην αγορά μέχρι το 2016, από το 800 εκατομμύρια  δολάρια στα οποία 

βρίσκονται τώρα (Aberdeen, 2012). Η άνοδος αυτή αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της τάξης 

του 42.4% στο ετήσιο ποσοστό αύξησης. Η Microsoft έχει αγοράσει το Yammer, 

(www.yammer.com) ένα κλειστό ERP κοινωνικής δικτύωσης για πάνω από 1 

δισεκατομμύρια δολάρια. Το νούμερο από μόνο του φανερώνει την αυξητική τάση 

επένδυσης σε social media.  

 

http://www.yammer.com/
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5.4  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ SOCIAL ERP: Το Yammer στην εταιρεία Delloitte 
 

Το Yammer είναι ένα κοινωνικό δίκτυο όπως το Facebook, το οποίο έχει τις ρίζες του στο 

microblogging όπως το Twitter. Η εταιρία ξεκίνησε το 2008 από τους ιδρυτές της David 

Sacks και Adam Pisono, οι οποίοι προσομοίωσαν την επιτυχία του Facebook και του 

Twitter και την ενέταξαν στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτή τη στιγμή το Yammer φαίνεται να 

χρησιμοποιείται από περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς.  Ωστόσο 

αυτό που κάνει μοναδικό το Yammer, είναι η ασφάλεια που προσφέρει σε σχέση με άλλα 

κοινωνικά δίκτυα.  Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μόνο με άλλους χρήστες μέσα 

στην ίδια επιχείρηση ή σε μία προκαθορισμένη ομάδα. Αν ο χρήστης χ είναι χρήστης του 

Yammer της Ferrari, και ο χρήστης y είναι χρήστης του Yammer της Porsche, δεν μπορούν 

να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω Yammer. Ουσιαστικά παρέχεται η συνδεσιμότητα και η 

αμοιβαία συνομιλία του Facebook και του Twitter, αλλά μόνο μέσω του ίδιου εταιρικού 

δικτύου, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο εμπιστευτικές πληροφορίες.  

Η περίπτωση της εταιρίας Deloitter είναι μια επιτυχημένη περίπτωση εκμετάλλευσης του 

Yammer 

 

H Deloitte, μία επιχείρηση που εδρεύει στην Αυστραλία, με 5660 εργαζόμενους, ξεκίνησε 

να χρησιμοποιεί το Yammer το 2008, θεωρώντας το μια καλή ιδέα. Η εταιρία διαθέτει 12 

γραφεία σε όλη τη χώρα, και παρέχει συμβουλευτικές και λογιστικές υπηρεσίες τόσο σε 

ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.  Χωρίς προγραμματισμό το εργαλείο άρχισε να απλώνεται 

μέσα στην εταιρία.  

 

Στην αρχή, οι υπάλληλοι της εταιρίας το θεώρησαν ως ένα ευχάριστο εργαλείο το οποίο θα 

λειτουργούσε επιπρόσθετα στους email λογαριασμούς τους, αλλά δεν του αναγνώρισαν 

κάποια σημασία. Μέσα στον επόμενο χρόνο, το Yammer το χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον 

5000 συνάδελφοι, σε 12 διαφορετικά γραφεία, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο εταιρικές 

λειτουργίες.  

 

Οι υπάλληλοι ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι με την δουλειά τους και η εταιρία με αυτόν τον 

τρόπο δεν είχε να αντιμετωπίσει καθυστερήσεις λόγω παραιτήσεων. Όλοι ήταν 

ικανοποιημένοι με την εργασία τους.  
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Σε σύντομο χρονικό διάστημα με την υιοθέτηση του Yammer, και τον σχηματισμό του 

δικτύου, ένα διοικητικό στέλεχος ανάρτησε ένα θέμα για την διαφημιστική στρατηγική της 

εταιρίας. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες έλαβε 1500 αποκρίσεις σχετικά με το θέμα από τους 

ίδιους τους εργαζόμενους της εταιρίας. Με τον τρόπο αυτό απέφυγε να προσλάβει 

διαφημιστική εταιρία, γλιτώνοντας αρκετά χρήματα.  

 

Χαρακτηριστικά οι υπάλληλοι αναφέρουν πως το Yammer λειτουργεί για αυτούς με τον ίδιο 

τρόπο που λειτουργεί το google. Απλά θέτουν την ερώτηση και βρίσκουν την απάντηση. Οι 

εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν ερωτήσεις στους συναδέλφους τους και να λάβουν 

απαντήσεις μέσα σε λίγα λεπτά, αντί να ξοδεύουν ώρα για να βρουν απαντήσεις ή να 

ψάξουν εμπειρογνώμονες . Παράλληλα με τις απαντήσεις που λαμβάνουν , έχουν μια 

πλήρη εικόνα της εταιρίας ανά πάσα στιγμή. Οι εργαζόμενοι στην Deloitte , μπορούν να 

συνδεθούν με άλλους μοιράζοντας με αυτό τον τρόπο τα ενδιαφέρονται και την 

εμπειρογνωμοσύνη τους.  

 

Πέρα από τα θέματα εργασίας οι υπάλληλοι στην Deloitte, μπορούν να συζητούν και για 

θέματα που αφορούν τους ίδιους, χαρακτηριστικό παράδειγμα η ομάδα με θέμα ‘Μητέρες 

εργαζόμενες στην Deloitte”, όπου εργαζόμενες μητέρες συζητούν και υποστηρίζουν η μία 

την άλλη μέσω αυτής της ομάδας. Οι δεσμοί μέσα στην εταιρία με αυτό τον τρόπο 

ενδυναμώνονται, επιτρέποντας και σε ένα απλό μέλος στο πρώτο του έτους στην εταιρία , 

να συνομιλεί και να ανταλλάσει απόψεις με τον CEO της εταιρία. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το παρακάτω. O CEO της εταιρίας, πραγματοποίησε μια παρουσίαση και 

την κοινοποίησε μέσω του Yammer, περιμένοντας  απόκριση από τους εργαζόμενους της 

εταιρίας. Σύντομα έλαβε απάντηση από ένα απλό εργαζόμενο σε χαμηλή βαθμίδα ό οποίος 

διαφωνούσε κάθετα με την παρουσίαση και του έστειλε μια αναφορά με τις παρατηρήσεις 

και τις προτάσεις του. Το γεγονός αυτό ενθουσίασε τον CEO, ο οποίος με αυτό τον τρόπο 

πήρε άμεσα ένα feedback δίνοντας του την ευκαιρία να δει την παρουσίαση του με μια 

άλλη ματιά και να σκεφτεί πιθανές διορθώσεις, Με αυτό τον τρόπο δίνει τον βήμα στον 

εργαζόμενο να διαφωνήσει ουσιαστικά μαζί του, προκαλώντας τον να βρουν μια λύση , 

έχοντας έτσι μια πλήρη εικόνα της επιχείρησης του.  

 

Το Yammer παρέχει σαφή εικόνα της απόδοσης των εργαζομένων, επιτρέποντας την 

Deloitte να έχει πλήρη άποψη για τους εργαζόμενους της, γλιτώνοντας με αυτό τον τρόπο 

χρόνο και χρήμα αναζητώντας νέους συνεργάτες. Παράλληλα έχουν προσλάβει 
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εσωτερικούς προγραμματιστές οι οποίοι χρησιμοποιούν το Yammer και εφαρμογές του 

Facebook, ώστε να μπορούν να απαντούν σε υποψήφιους εργαζόμενους στην εταιρία οι 

οποίοι χρησιμοποιούν το Facebook . 

 

Ορισμένα projects υλοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσω Yammer, τα οποία συνδέουν 

υπαλλήλους και τμήματα.  Οι προγραμματιστές, οι διευθυντές παραγωγής, οι σχεδιαστές 

και οι αναλυτές των επιχειρήσεων κατάφεραν να υλοποιήσουν μια εφαρμογή για το iphone, 

χωρίς να συναντηθούν ούτε μία φόρα χάρη στο Yammer. 

 

Σύντομα το Yammer κατέκτησε ένα σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση στο κομμάτι των 

αποφάσεων και της συνεργασίας, καθιστώντας το καίριο για την επιχείρηση. Το 2011 

κατέκτησε το βραβείο Management: Collaboration System category των βραβείων 

Forrester Groundswell, βραβεία τα οποία χαίρουν σημαντικής εκτίμησης από όλο τον 

επιχειρηματικό κόσμο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : -ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Στα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην βιομηχανία των ERP 

συστημάτων, προδιαθέτοντας τις τάσεις στα συστήματα ERP για τα επόμενα χρόνια. 

Υπήρξαν  δραστικές αλλαγές  στην βιομηχανία λογισμικού και τα συστήματα ERP να έχουν 

εξελιχθεί σε πολυδιάστατες εφαρμογές ικανές να χειριστούν όλα τα προβλήματα των 

μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.  

 

6.1 ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Η εφαρμογή αυτών των συστημάτων απαιτεί λεπτομερή ανάλυση βήμα προς βήμα, 

γεγονός που δημιούργησε την ανάγκη για τεχνικούς και λειτουργικούς συμβούλους. Σήμερα 

τα ERP παρέχουν στις εταιρίες διαφορετικές επιλογές για όλους τους εν δυνάμει πελάτες, 

που ελαχιστοποιούν το χρηματικό κόστος και αυξάνουν την πιθανότητα για άμεση και 

γρήγορη απόδοση, συγκριτικά πολύ πιο γρήγορα από ότι στο παρελθόν.  

 

Οι εταιρίες στο μέλλον θα προτιμούν να έχουν συγκεκριμένες λύσεις για τις διαδικασίες αντί 

για την συγχώνευση τους σε μία εφαρμογή. Ακόμα και σήμερα οι εταιρίες επιλέγουν την 

υλοποίηση διαδικασιών αντί για την υλοποίηση  του κεντρικού πυρήνα του ERP. Η τεχνική 

αυτή μειώνει την προσπάθεια εφαρμογής και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της αποτυχίας, Οι 

εταιρίες που χρησιμοποιούν ERP συστήματα προτιμούν ανεξάρτητους συμβούλους για την 

ανάλυση των υποσυστημάτων.  

 

 

Σύμφωνα με  έρευνα που πραγματοποίησε η Software Insider Survey (σχήμα 7) 

παρατηρούνται τα εξής. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται η μεγαλύτερη ζήτηση (αύξηση 

93,2%) σε mobile δυνατότητες για το ERP. Η αναγκαιότητα της καθημερινής χρήσης του 

κινητού τηλεφώνου καθιστά την πρόσβαση του πελάτη σε ένα ERP σύστημα μέσω κινητού 

τηλεφώνου απαραίτητη. Η αύξηση τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή. 

 

Αυξήθηκε 83,7% η ζήτηση μονάδων επιχειρηματικής ευφυΐας. Οι μονάδες επιχειρηματικής 

ευφυΐας είναι αυτοματοποιημένες διεργασίες ανάκτησης και διαχείρισης επιχειρηματικών 
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δεδομένων που στόχο έχουν να βοηθήσουν τα κέντρα αποφάσεων στην χάραξη 

μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρίας.  

 

Η ζήτηση των πελατών σε social τεχνολογίες αυξήθηκε 19, 5%, κάτι που πριν τέσσερα 

χρόνια ήταν κάτι που όχι μόνο δεν ζητούσαν οι πελάτες των ERP αλλά ούτε μπορούσαν να 

φανταστούν τη χρήση τους.. Ανάλογα αύξηση παρατηρείται στην ζήτηση σε όλες τις νέες 

τεχνολογίες, οι οποίες προσάπτονται στα ERP, καθώς και  κατακόρυφη αύξηση της 

ζήτησης για cloud τεχνολογίες (47%). 

 

 
Σχήμα 5, Ροπή των χρηστών ERP προς την καινοτομία, 

Πηγή: Software Insider Survey: ERP Challenges and What Customers Want 
Q3 2009 n=163, Q2 2010 n=261, Q3 2011 n=242, Q2 2012 n=251 . 
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6.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Μετά τη μελέτη των ERP συστημάτων που πραγματοποιήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια 

συγκεντρώσαμε και παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστημάτων 

ανά κατηγορία (πίνακας 10) 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ,Χαρακτηριστικά ανά κατηγορία 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ERP TWO TIER 

ERP 

CLOUD ERP SOCIAL ERP 

Μεγαλύτερη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα 
   ΝΑΙ ΝΑΙ 

Επιτρέπει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση σε 

δραστηριότητες 

στρατηγικής 

 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Δυνατότητες για 

γρήγορη ανάπτυξη της 

τεχνολογίας 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Διασύνδεση για άλλα 

συστήματα 
 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Απλότητα ΝΑΙ    
Πολλαπλές Λειτουργίες  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Γεωγραφικές 

Αποστάσεις 
 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ευελιξία   ΝΑΙ ΝΑΙ 
Απόδοση  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Χαμηλό  Κόστος 

Απόκτησης 
 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Χαμηλό Κόστος 

Συντήρησης 
 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Πρόσβαση με δεδομένα 

ανά πάσα στιγμή 
  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αμέση Ενημέρωση    ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Στην αναζήτηση ενός συστήματος ERP,  μέχρι στιγμής η επιλογή ενός ενιαίου συστήματος 

ERP (από ένα μοναδικό προμηθευτή λογισμικού ERP) με σκοπό την απλοποίηση και την 

τυποποίηση των δεδομένων αλλά και των διαδικασιών σε όλη την εταιρία είναι η 

ασφαλέστερη επιλογή. Ένα ενιαίο σύστημα ERP έχει αποδειχθεί και στο πέρασμα του 

χρόνου ως ο καλύτερος τρόπος για να προσφέρει στην εταιρία αλλά και τα στελέχη, 

διαφάνεια, απλότητα και ευελιξία. 

 

Υπάρχουν φορές όμως που η επιλογή ενός συστήματος δύο επιπέδων ERP μπορεί να 

αποδειχτεί καλύτερη λύση. Σε εταιρίες όπου πραγματοποιούνται πολλαπλές λειτουργίες, 

όπως κατασκευή, διανομή, αποθήκευση και λιανική πώληση, η επιλογή ένος  ERP ίσως 

αποδειχτεί πολύ πιο αποτελεσματικό. Το σύστημα που χρησιμοποιείται για το τομέα της 

παρασκευής δεν εγγυάται ότι θα λειτουργήσει το ίδιο αποτελεσματικό και στο τομέα της 

διανομής. Επίσης η γεωγραφία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή συστήματος δύο 

επιπέδων. Σε ξεχωριστά τμήματα της ίδιας εταιρίας τα οποία βρίσκονται σε τελείως 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, μπορεί να αποδειχτεί πολύ πιο λειτουργικό το δύο 

επιπέδων ERP, με ξεχωριστά συστήματα για κάθε περιοχή υπό την ‘ομπρέλα’ όμως ενός 

κεντρικού ERP.   

 

Μια στρατηγική δύο επιπέδων είναι μια πολύ νέα τεχνολογία, και οι επιχειρήσεις είναι 

ακόμα διστακτικές στην υιοθέτηση της. Παράλληλα όμως αντιμετωπίζουν καθημερινά νέες 

απαιτήσεις τις οποίες τα υπάρχοντα ERP συστήματα δεν μπορούν πλέον να 

αντιμετωπίσου. Τα συστήματα αυτά είναι δύσχρηστα, ακριβά στην συντήρηση τους και δεν 

προσφέρουν προσαρμοστικότητα στις αλλαγές που προκύπτουν από τις καινούργιες 

απαιτήσεις. Οι επιχειρήσεις σύντομα θα πρέπει να γίνουν πιο δεκτικές σε νέες προτάσεις 

και να αφουγκραστούν το ρυθμό της αγοράς. 

 

Από όλες τις τάσεις τις τεχνολογίας το cloud computing , είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 

και ελπιδοφόρα. Εκτός από το πολύ σημαντικό θέμα του κόστος, η επιλογή της χρήσης του  

cloud computing είναι εξίσου σημαντική και για την απόδοση αλλά και για την διαφάνεια 

των δεδομένων .Επίσης πολλές εταιρίες επιλέγουν την cloud λύση εφόσον προσφέρει 

ευελιξία, και πρόσβαση σε αρχιτεκτονικές επόμενης γενιάς. Χρόνο με το χρόνο το cloud 

συνεχίζει να αυξάνεται. Μέσα στο 2011 οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το cloud 

αυξήθηκαν σημαντικά. To 2012 η ζήτηση για συστήματα ERP τα οποία συνδυάζουν τις 

cloud  λύσεις, έχει αυξηθεί και γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, μόλις οι εταιρίες 
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αναγνωρίσουν τα οφέλη της μείωσης του κόστους κεφαλαίου, της συνεργασίας σε 

πραγματικό χρόνο αλλά και την αυξημένη ορατότητα.   

 

To ERP νέφους έγινε ευρέως αποδεκτό μέσω του CRM. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η 

ανάπτυξη των Saas συστημάτων σε ERP συστήματα αυξήθηκε σημαντικά, με τους 

αναλυτές να βλέπουν και την χρονιά που διανύουμε να έχει μια σημαντική αύξηση των 

Saas ERP συστημάτων. Τα συστήματα Saas ERP , έχουν εξελιχθεί σημαντικά σε σημείο 

που πολλές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλά ERP συστήματα να επιθυμούν να 

αναβαθμίσουν τα συστήματα τους. Για τις περισσότερες εταιρίες , ένα cloud σύστημα , δεν 

απαιτεί αρχικό κεφάλαιο, είναι μια ταχύτερη εφαρμογή , προσφέρει αποτελεσματικότητα και 

βελτιωμένη απόδοση. Οι παράγοντες αυτοί δημιουργούν συλλογικά μια μείωση του 

συνολικού κόστους ιδιοκτησίας και επιτάχυνση του χρόνου υλοποίησης των απαιτήσεων.  

Βέβαια, υπάρχουν και παραμένουν ορισμένες σκέψεις και ενδοιασμοί όσο αφορά την 

χρήση της cloud τεχνολογίας στα ERP συστήματα. Ο φόβος για τον αξιοπιστία και την 

ασφάλεια των δεδομένων παραμένει υπαρκτός , στους υποψήφιους αγοραστές, καθώς και 

η εμπιστοσύνη αλλά και η απόδοση του συστήματος. 

 

Το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Το Facebook και το twitter, για 

παράδειγμα όχι  μόνο βοήθησαν εταιρίες να επικοινωνήσουν με τους πελάτες και τους 

προμηθευτές τους σε πραγματικό χρόνο, αλλά δημιούργησαν την προοπτική ανάπτυξης 

σημαντικών εργαλείων. Αυτή η σύνδεση καταργεί τα εμπόδια στην αλυσίδα εφοδιασμού και 

μπορεί να βοηθήσει στις πελατειακές σχέσεις. Φυσικά υπάρχει και η αντίθετη άποψη πως 

μέσω των εργαλείων αυτών οι πελάτες εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους με πιθανό κίνδυνο 

για τις πιθανές πωλήσεις. Αυτό όμως είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί με σωστή 

τακτική μέσω της άμεσης ανατροφοδότησης.  

Ήδη εταιρίες χρησιμοποιούν εκδόσεις των εργαλείων των social media τα οποία 

χρησιμοποιούνται καθημερινά. Για παράδειγμα , οι εταιρίες χρησιμοποιούν το Microsoft 

Lync για τα άμεσα μηνύματα , ενώ οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν το yahoo 

messenger για να επικοινωνούν. Οι εταιρίες χρησιμοποιούν το SharePoint για να 

επικοινωνούν και να συνεργάζονται , ο απλός χρήστης το twitter και το facebook για να 

επικοινωνεί με τους φίλους του. Τα συστήματα ERP πρέπει να αλλάξουν και να 

υιοθετήσουν την νέα τάξη πραγμάτων. Τα social ERP μπορούν να χτίσουν γέφυρες μεταξύ 

του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, με αποτέλεσμα μια πιο 

ολοκληρωμένη επιχείρηση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Η παρούσα εργασία είχε ως μελέτη την τυπολογία και μελέτη των εφαρμογών των  ERP 

συστημάτων. Αρχικά παρουσιάστηκαν οι βασικές έννοιες των  ERP συστημάτων, καθώς 

και  η πορεία ανάπτυξης και εξάπλωσής τους.  Έγινε εκτενής αναφορά στα κριτήρια 

επιλογής ERP συστημάτων από τις επιχειρήσεις. Ακολούθησε η μελέτη του ERP των 

δύο επιπέδων, του cloud ERP και του social ERP, καθώς και η σύγκριση αυτών.  

 

Πλέον οι επιχειρήσεις βρίσκονται με περισσότερη γνώση από ότι παλαιότερα, γύρω από 

τον κόσμου των πληροφοριακών συστημάτων . Σίγουρα δεν έχουν αποκτήσει την 

μέγιστη εξοικείωση με την τεχνολογία των ERP, αλλά είναι πιο δεκτικές από παλαιότερα 

στην υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος αναγνωρίζοντας την χρησιμότητα τους στην 

επιχείρησή τους. Η παρούσα οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, έχει οδηγήσει στην 

μεγαλύτερη έρευνα και αξιολόγηση από την πλευρά της επιχείρησης όσον αφορά την 

επιλογή και υλοποίηση ενός ERP συστήματος.  

 

Παρατηρείται μια διαφορά σε ότι αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι μεγάλοι 

οργανισμοί εκτιμούν τα κριτήρια που σχετίζονται με την ευελιξία του συστήματος και τη 

βελτίωση των διαδικασιών. Πολύ σημαντικό κριτήριο για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι ο 

διεθνής χαρακτήρας του προγράμματος , καθώς και οι ανάγκες των πελατών αλλά και 

των προμηθευτών. Δεδομένου της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης η αγορά, στην 

προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων διαπραγματεύεται τα κριτήρια επιλογής των 

συστημάτων ERP, αναζητώντας ως κύριο χαρακτηριστικό οικονομικές λύσεις. Ζητείται 

περισσότερο η οικονομική σταθερότητα αλλά και η αναγνωρισιμότητα του προμηθευτή. 

Επίσης ο μικρός χρόνος εφαρμογής,  η ολοκλήρωση και η δυνατότητα αναβάθμισής, 

καθώς και η επαρκής υποστήριξη παρατηρήθηκαν ως κύρια κριτήρια επιλογής από τις 

μεγάλες επιχειρήσεις.  

 
Στις μικρές επιχειρήσεις αντίστοιχα, εκτιμώνται ιδιαίτερα τα κριτήρια που αφορούν  την 

προσαρμοστικότητα και την ευελιξία του λογισμικού, σε συνδυασμό με το μικρό χρόνο 

εφαρμογής. Το χαμηλό κόστος είναι και εδώ το πλέον βασικό κριτήριο. Αλλά και η 
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δυνατότητα αλληλεπίδρασης του λογισμικού με ήδη υπάρχουσες εφαρμογές. Μια μικρή 

εταιρία θα προτιμήσει να έχει καλή υποστήριξη από τον πάροχο καθώς και κατάρτιση.      

 

Συμπερασματικά παρατηρούμε πως η όλη ανάγκη για δημιουργία και ανάπτυξη των 

πληροφοριακών συστημάτων και συγκεκριμένα η ανάπτυξη των ERP συστημάτων, είναι 

οι επιταγές της αγοράς τη δεδομένη χρονική στιγμή σε συνάρτηση με τις τελευταίες 

τεχνολογίες. Με αυτό τον τρόπο, περάσαμε από το απλό ERP στο ERP των δύο 

επιπέδων, όπου μπορούμε πλέον να ‘δένουμε’ διαφορετικές πλατφόρμες 

εξοικονομώντας πόρους. Το ERP δύο επιπέδων δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης νέων 

προϊόντων καθώς και την αύξηση του χρόνου διάθεσης στην αγορά, οδηγώντας 

παράλληλα σε μείωση του κόστους και του χρόνου σε όλο το δίκτυο παραγωγής.  

 

Στην συνέχεια και με την ευρεία εξάπλωση των ασύρματων τεχνολογιών γεννήθηκε η 

ιδέα του cloud ERP, δίνοντας την δυνατότητα σε όλους τους φορείς μια επιχείρησης να 

έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα δεδομένα της. Οι παροχές που προσέφερε το 

απλό ERP στην δεκαετία του 90, εξακολουθεί να ισχύει και το 2012. Το cloud ERP, 

προσφέρει την εξέλιξη είναι όμως  ακόμα στα σπάργανα, και θα πρέπει να αξιολογείται 

πλήρως για να διασφαλίσει ότι ταιριάζει με το επιχειρηματικό μοντέλο μιας επιχείρησης.  

  

Μελετώντας τα social ERP, καταλήξαμε πως είναι η προσπάθεια του επιχειρηματικού 

κόσμου να συζεύξει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα ERP Τα social  media έχουν 

γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, γεγονός που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί θετικά και σε μία επιχείρηση. Δεδομένου ότι τα ERP αποτελούν ένα 

σύστημα καταγραφής δεδομένων είναι φυσιολογικό να διασυνδεθούν τα social media με 

τα ERP συστήματα. Τα χαρακτηριστικά ενός social media, θα οδηγήσουν σε αύξηση της 

χρήσης του ERP, αυξάνοντας την ποσότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που 

είναι διαθέσιμα σε διαχειριστές και στελέχη.  

 

Τις προηγούμενες δεκαετίες το ERP, ήταν η πανάκεια για κάθε πρόβλημα στις 

επιχειρήσεις. Η εξέλιξη ενός τέτοιου εργαλείου, αλλά και η εναρμόνιση του με τις 

τρέχουσες τάσεις της αγοράς  και τις ανάγκες που δημιουργούνται σε κάθε επιχείρηση 

είναι απαραίτητες. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ,δεν είναι ώρα για 

εφησυχασμό, αλλά για έρευνα και αναζήτηση νέων προοπτικών και προκλήσεων που 

θα οδηγήσουν τα ERP σε μια νέα εποχή. 
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