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Επραξηζηώ ηελ θα Γθνηδακάλε Αηθαηεξίλε επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο 

παξνύζεο εξγαζίαο γηα ην ελδηαθέξνλ, ηηο ζπκβνπιέο ηεο θαη ηελ θαζνδήγεζε 

πνπ κνπ παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο. 

 

Επίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζω ηελ εηαηξεία SATO γηα ηελ παξνρή ζηνηρείωλ.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

ην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα λα απνθηήζεη 

θαη λα δηαηεξήζεη κηα εηαηξεία αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε πιεξνθνξία. 

Η ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο 

δηαδηθαζία ηφζν γηα ηελ παξακνλή φζν θαη γηα ηελ επηθξάηεζή ηεο ζην 

πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.  

Η ηερλνινγία έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη εξγαζηψλ κε ηε ζπλερή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Η 

ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη θαζνξηζηηθή.  

ηελ παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη πξψηα κία πιήξεο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα ε ζπκβνιή ηνπο ζηε Γηνίθεζε Παξαγσγήο ελψ ζηε 

ζπλέρεηα κειεηάηαη ε πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο επίπισλ γξαθείνπ 

θαη ζπηηηνχ SATO θαη ε δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα SAP ζηε 

βειηίσζε εθηέιεζεο θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ. Παξάιιεια αλαιχεηαη ε ζπκβνιή 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ επίηεπμε παξαγσγηθψλ ζηφρσλ αιιά θαη ε ππνζηήξημε 

πνπ πξνζθέξεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 
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ABSTRACT 

Information is one of the most important elements for a company in order to 

obtain and maintain competitive advantage in today‟s environment. Information 

gathering and data management are crucial both to the survival and dominance 

of a company in the environment where it has its operations.  

Technology has changed the way of conducting business operations because 

of the constant information processing. The contribution of information systems 

to the improvement of offered products‟ and services‟ quality is significant. 

Firstly, in this paper a thorough literature review is presented which seeks to 

demonstrate the abilities that information systems offer to enterprises and more 

specifically their contribution in Production Management and then the case of 

SATO, a producer of office and home furniture is examined as well as SAP‟s 

contribution to the enhancement of delivering daily services. Simultaneously, 

emphasis is given to system‟s contribution to the fulfillment of company‟s 

productive targets and to the support in all activities.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Η δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ ηφζν απφ ην άκεζν φζν θαη απφ ην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ (νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, ηερλνινγηθφ) ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε απνηειεί ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ.  Η 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδεη ηηο θξίζηκεο πιεξνθνξίεο, 

απηέο πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη θαη λα κπνξεί λα ηηο αμηνπνηεί κε ηξφπν ψζηε 

λα απνθηήζεη πξνβάδηζκα έλαληη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ.  

Η δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη 

δπλαηφηεηα άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Η ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξίαο (IT – Information Technology) παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα 

θαη εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία, θαηαγξαθή, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, 

ζπιινγή, δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε εληφο θαη 

εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Η ελζσκάησζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

έλαλ νξγαληζκφ είλαη έλα δχζθνιν έξγν πνπ απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα αιιά 

θαη ρξφλν θαη πέξα απφ ηηο επθνιίεο πνπ πξνζθέξεη δεκηνπξγεί θαη 

πξνβιήκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή έηζη ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα. 

Μηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή θαη λα εληζρχζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο, λα εξεπλήζεη ηα ζηάδηα εθηέιεζεο ηεο θάζε δηαδηθαζίαο θαη αλ 

ρξεηαζηεί λα πξνβεί ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ. Ο 

αλαζρεδηαζκφο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ERP. 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ επηδηψθεη κέζσ ηεο 

δηαιεηηνπξγηθήο ζχλδεζεο λα επηηχρεη ηαρχηαηε θαη αμηφπηζηε κεηάδνζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ν ξφινο ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζπζηήκαηα ERP πνπ είλαη ηα πην νινθιεξσκέλα θαζψο 

εκθαλίζηεθαλ κε ζθνπφ λα θαιχςνπλ ηα θελά θαη ηηο αδπλακίεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζπζηεκάησλ MRP θαη MRP II. ηε ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη ε 
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αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζπκβνιήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζην ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ θαη αλαθνξά γίλεηαη ζηα 

ζπζηήκαηα PDM, αιιά θαη ζηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ CAD - CAM. 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν ηεο παξαγσγήο. Σέινο, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε 

ηεο εηαηξείαο SATO θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ε ρξήζε θαη πηνζέηεζε 

νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Η 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο SAP R/3 ζηελ εηαηξεία ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά 

ζηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο.  

Η επεμεξγαζία ηεο ζεσξίαο αιιά θαη ε κειέηε πεξίπησζεο επηβεβαηψλνπλ ηελ 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία θαη ζπκβνιή ηεο έληαμεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηε Γηνίθεζε Παξαγσγήο. Παξάιιεια φκσο εληνπίδνληαη θαη άιια 

πεδία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πιεξέζηεξε δηαρείξηζε ηεο 

παξαγσγήο θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηα ζπζηήκαηα ERP. Η ηθαλφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο θαη εηδηθά ζην ρψξν ηνπ επίπινπ λα πξνζθέξεη εμαηνκηθεπκέλα 

πξντφληα (one of a kind) θαη ππεξεζίεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ηεο παξέρεη 

ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα έλαληη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ  θαη παξάιιεια ηεο 

επηηξέπεη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ επειημία ηεο. Κάζε εηδηθή θαηαζθεπή είλαη έλα 

project πνπ απαηηεί ζσζηφ θαη πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ. Η έληαμε ησλ 

ζπζηεκάησλ CAD – CAM αιιά θαη ε εθαξκνγή δηαρείξηζεο έξγνπ ζηα 

ζπζηήκαηα απηά είλαη κηα δπλαηφηεηα πνπ θάζε βηνκεραλία ζα πξέπεη λα 

εμεηάζεη εάλ επηζπκεί λα δηεπξχλεη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο θαη λα ελαξκνληζηεί κε ηα 

λέα δεδνκέλα ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

Ο  ΡΟΛΟ  ΣΧΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ  ΤΣΗΜΑΣΧΝ  ΣΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα ζχλνιν 

αιιεινζρεηηδφκελσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζπιιέγνπλ, αλαθηνχλ, επεμεξγάδνληαη, 

απνζεθεχνπλ θαη δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ζε έλαλ νξγαληζκφ (Laudon, Laudon 2006). Σν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ην πιηθφ (hardware), ην ινγηζκηθφ 

(software), ηε βάζε δεδνκέλσλ (database), ην δίθηπν (network), ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ. ηφρνο ηνπ ε ζηήξημε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο αμίεο θαη ην φξακά ηνπ.  

Δηδηθφηεξα, ζε θάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαθξίλνπκε ηηο έλλνηεο εηζξνέο, 

εθξνέο, επεμεξγαζία θαη αλαηξνθνδφηεζε (Κηνπληνχδεο 2002). Δηζξνέο γηα έλα 

ζχζηεκα απνηεινχλ ηα δεδνκέλα ζε δηάθνξεο κνξθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

εζσηεξηθφ ή απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. ηε ζπλέρεηα ηα 

δεδνκέλα απηά ζα πξέπεη λα απνθσδηθνπνηεζνχλ, λα αλαιπζνχλ θαη λα 

κεηαηξαπνχλ ζε ηέηνηα κνξθή πνπ ζα είλαη θαηαλνεηή απφ ηα ππφινηπα κέξε 

ηνπ νξγαληζκνχ. Οη επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη πιένλ δηαζέζηκεο 

απνηεινχλ ηηο εθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μέξνο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζηφρν έρεη ηελ δηφξζσζε, ηελ βειηίσζε ησλ εηζξνψλ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε. 

 

Γηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο 

 

Η παξνπζία θαη ε ελζσκάησζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη 
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απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ. πκβάιιεη ζηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε ρξήζε 

ηνπ είλαη ην επκεηάβιεην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο 

νξγαληζκφο, ε αβεβαηφηεηα πνπ θαη‟ επέθηαζε δεκηνπξγείηαη αιιά θαη ε 

απμεκέλε πνιππινθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ θαιείηαη ζε 

ειάρηζην ρξφλν λα επεμεξγαζηεί πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απνθάζεηο (FFH Nah et 

al, 2001). 

Οη Gustin et al, (1994) αλαγλψξηζαλ ηε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ 

πιεξνθνξία θαη ζην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ηε ζεκαζία απηήο ζηελ 

επίηεπμε νινθιήξσζεο. ην ίδην πλεχκα, νη Garcia (1997) θαη Phillips (1997) 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εθιακβάλνπλ ηελ πιεξνθνξία 

θαη ηε γλψζε κε πην γεληθνχο φξνπο θαη λα ηε ζεσξνχλ σο έλα απφ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ ραξαθηήξα δπλακηθφ θαη φρη ζηαηηθφ. 

Μεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

κε αθξίβεηα ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν θαη κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. 

Αζηάζκεηνη παξάγνληεο επηβάιινπλ ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία 

ζηνηρείσλ ζε ζχληνκν δηάζηεκα έηζη ψζηε ηα δεδνκέλα λα είλαη έγθπξα θαη φζν 

πην ελεκεξσκέλα γίλεηαη. Αβεβαηφηεηα πξνθαιείηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη απφ 

αδπλακία πξφβιεςεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη κεραληζκνχο 

δηαρείξηζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηδξάζεη ζε 

δηάθνξα πηζαλά ζελάξηα πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ.   

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βάζεη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εμππεξεηνχλ, ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπο δηαρσξίδνληαη 

ζε θαηεγνξίεο.  

Οη βαζηθνί ηχπνη είλαη νη αθφινπζνη: 

 πζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ (Transaction Processing Systems) 

 πζηήκαηα εξγαζίαο βαζηζκέλα ζε γλψζε (Knowledge Work Systems) 

 πζηήκαηα απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ (Office Automation Systems) 

 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (Management Information Systems) 

 πζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (Decision Support Systems) 

 πζηήκαηα ππνζηήξημεο επηηειηθψλ ζηειερψλ (Executive Support Systems) 
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Κξίλεηαη ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ αλαθνξά λα γίλεη ζηα γλσζηηθά ζπζηήκαηα 

εξγαζίαο (Knowledge Work Systems) ηα νπνία είλαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πνπ βνεζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο γλψζεο (Knowledge workers) λα 

δεκηνπξγήζνπλ γλψζε ζηελ επηρείξεζε. πλήζσο είλαη πξνζσπηθφ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε, ηελ έξεπλα θαη έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο απφ ηα 

ζπζηήκαηα απηά. Πξφθεηηαη γηα κεραληθνχο, ζρεδηαζηέο, εξεπλεηέο πνπ 

ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία γηα λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο. Σα 

ζπζηήκαηα CAD - CAM αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαη εθηελήο αλαθνξά 

θαη αλάιπζε γίλεηαη παξαθάησ.      

Απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ ζπλαληάκε φιν θαη πην ζπρλά ζηηο επηρεηξήζεηο ζήκεξα 

είλαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (ERP – Enterprise 

Resource Planning). Οη ζπλαιιαγέο (transactions) πνπ εθηεινχληαη θαζεκεξηλά 

θαηαγξάθνληαη θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα θαη ε 

αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ. ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Η επεμεξγαζία πνιιψλ δεδνκέλσλ, ε αλάιπζε ηνπο ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε ζπιινγή θαη παξαθνινχζεζε ηζηνξηθψλ 

δεδνκέλσλ, ε ιεπηνκέξεηα ηφζν ησλ εηζξνψλ φζν θαη ησλ εθξνψλ, ε αζθάιεηα, 

ε αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ε αμηνπηζηία απηψλ είλαη 

νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ 

πφξσλ. 

Αλακθίβνια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηεπθνιχλνπλ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, απινπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο, δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία, 

κεηψλνπλ ηελ αλζξψπηλε εξγαζία θαζψο απηνκαηνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο. 

Αλαιχνπλ επίζεο κεγάιεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ επηηξέπνληαο ηελ ηαπηφρξνλε 

ρξήζε ηνπο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο. Μείσζε θφζηνπο, βειηίσζε 

παξαγσγηθφηεηαο θαη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη 

κεξηθά απφ ηα νθέιε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

Ωζηφζν, θαηά ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ πξνζνρή ζα πξέπεη λα 

δνζεί θαη ζηα πξνβιήκαηα ή ζε δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

Αδπλακία απνηχπσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ζαθή ηξφπν θαη ειιηπήο 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ αλακελφκελε απφδνζε 

ησλ ζπζηεκάησλ (Mandal, Gunasekaran, 2003). Δπίζεο, είλαη πηζαλφ λα 

εκθαληζηνχλ αληηδξάζεηο απφ ην πξνζσπηθφ θαζψο νη ηζνξξνπίεο αιιάδνπλ.  
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Σα άηνκα πνπ παξάγνπλ ή ειέγρνπλ ηελ πιεξνθνξία απνθηνχλ δχλακε (Gable 

et al,1998). 

 

2.1 ΤΣΗΜΑΣΑ ERP (Enterprise Resource Planning) 

Σα ζπζηήκαηα ERP είλαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο. ηφρνο απνηειεί ε ελνπνίεζε φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ησλ ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο θαη ε ζπιινγή φισλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε κηα θνηλή βάζε δεδνκέλσλ. Καηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο είλαη 

απαξαίηεηε ε παξακεηξνπνίεζε ηνπο αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο θάζε εηαηξείαο (Klaus et al, 2000, Kumar & Hillegersberg, 2000, 

McDonnell, 2001, O‟Leary, 2000, Palaniswamy, Rajagopal & Tyler, F 2000). 

Ο Laughlin (1999) νξίδεη ηα ERP σο "εθαξκνγέο πνπ επεξεάδνπλ ηα πάληα, 

απφ ηε ινγηζηηθή θαη ηηο παξαγγειίεο κέρξη ηελ παξαγσγή, ηε δηαρείξηζε ηεο 

απνζήθεο θαη ησλ απνζεκάησλ. Σέηνηα ζπζηήκαηα πξνήιζαλ απφ ηελ αλάγθε 

ζρεδηαζκνχ, ηεο δηαρείξηζεο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο". Ο Splater (1999) θαζνξίδεη ηα ERP σο 

"ζπζηήκαηα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη παξέρνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

επηρείξεζεο, γηαηί παξέρνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ηηο αληίζηνηρεο 

νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε κία επηρείξεζε". 

Σν ινγηζκηθφ ERP είλαη έλα ηππνπνηεκέλν ινγηζκηθφ παθέην. Οη θχξηνη πσιεηέο 

είλαη νη SAP, Baan, J.D. Edwards, Oracle θαη PeopleSoft.  Καηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο θάζε επηρείξεζεο. Απηή ε 

δηαδηθαζία ηεο εμαηνκίθεπζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαιείηαη πξνζαξκνγή 

(παξακεηξνπνίεζε - customizing). Σα ζπζηήκαηα ERP ζπκβάιινπλ ζηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (BPR - Business Process 

Reengineering) θαη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Παξέρνπλ 

νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξηαθέο ιχζεηο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ 

πφξσλ θαη επηηξέπνπλ ζηελ επηρείξεζε λα ιεηηνπξγήζεη εληαία κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ην πεξηβάιινλ. Όηαλ εθαξκφδνληαη κε επηηπρία 

ζπλδένπλ φια ηα ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο φπσο ηε δηαρείξηζε παξαγγειηψλ, 
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ηελ παξαγσγή, ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα 

θαη ηε δηαλνκή ζε εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο 

πξφζβαζεο ζε θνηλφρξεζηα δεδνκέλα (Escalle et al., 1999).  

Σξία είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπζηεκάησλ ERP. Σν 

πξψην είλαη ην ιεμηθφ δεδνκέλσλ (data dictionary) κε ρηιηάδεο πεδία νξηζκνχ 

(domains) πνπ αθνξνχλ ζε ππνζηεξηθηηθά πεδία θαη είλαη ηαθηνπνηεκέλα ζε  

πίλαθεο. Με ηελ θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα γίλνληαη δηαζέζηκα 

θαηά κήθνο νιφθιεξεο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Σν δεχηεξν είλαη 

έλαο ελδηάκεζνο ρψξνο απνζήθεπζεο (middleware) πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο δηαθξηηψλ πεγψλ δεδνκέλσλ θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

ζηήλνπλ modules εθαξκνγψλ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ηνπνζεζίεο. Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ν "ηακηεπηήξαο" (repository) πνπ 

ζπληζηά ηε βάζε ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη κία πεξηεθηηθή 

πεξηγξαθή ησλ εθαξκνγψλ ERP. 

 

2.2 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ERP 

Η πηνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ERP ζπλδέεηαη κε εθηεηακέλεο 

νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνθαινχλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην κνληέιν 

δηνίθεζεο, ζηε δνκή κηαο επηρείξεζεο, ζην ζηπι, ζηελ θνπιηνχξα δηνίθεζεο θαη 

ηδηαίηεξα ζηνπο αλζξψπνπο (Caldas &Wood, 1999). χκθσλα κε ην Davenport 

(1998a) ηα ζπζηήκαηα ERP δελ είλαη projects πνπ θάπνηα κέξα ζα ηειεηψζνπλ 

αιιά είλαη πεξηζζφηεξν ηξφπνο δσήο. Πξνυπνζέηνπλ έλαλ πςειφ βαζκφ 

δηαζχλδεζεο αλάκεζα ζηηο επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηηο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο (Gibson et al., 

1999). 

Δίλαη εξγαιεία δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

εκπνξηθνχ ηκήκαηνο (πσιήζεηο θαη marketing), ινγηζηεξίνπ, πξνζσπηθνχ, 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ, παξαγσγήο θαη πξνκεζεηψλ, θνζηνιφγεζεο, ζπληήξεζεο 

εμνπιηζκνχ, δηαθίλεζεο. Σα ζηειέρε φισλ ησλ ηκεκάησλ πξνζαξκφδνπλ ηηο 

εξγαζίεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ζηε ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί κηα θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο απνδεθηή θαη θαηαλνεηή απφ φια 

ηα ηκήκαηα.  
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Βάζε Γεδνκέλσλ (Data Base) θαη Τπνζπζηήκαηα (Modules) 

(Shehab et al, 2004) 

 

Σα δεδνκέλα απφ ηηο δηάθνξεο ζπλαιιαγέο θαηαρσξνχληαη ζε πίλαθεο 

δεδνκέλσλ θαη είλαη δηαζέζηκα ζε πνιινχο ρξήζηεο δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο θαη ηα επεμεξγάδνληαη γηα 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα αιιαγή 

απηφκαηα ελεκεξψλνληαη φιεο νη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα απφ ην ηκήκα παξαγγειηψλ θαηαρσξείηαη κηα παξαγγειία πειάηε 

πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν παξαγφκελα φζν θαη εκπνξεχκαηα. Σαπηφρξνλα ζηα 

ηκήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο θαη πξνκεζεηψλ δεκηνπξγείηαη 

απαίηεζε, εληνιή παξαγσγήο θαη αγνξάο αληίζηνηρα. 

Σα ζπζηήκαηα ERP είλαη δνκεκέλα ζε "ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα". ην 

επίθεληξν ηνπ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη ην ππνζχζηεκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα. Σν ππνζχζηεκα 

πσιήζεηο - marketing αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θπξίσο κε ηα ππνζπζηήκαηα 

απνζήθεπζεο, δηαλνκήο, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη παξαγσγήο. 

Σν ππνζχζηεκα ησλ πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ θαη 

αθνξά ζηε ζρέζε ηεο εηαηξείαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Σν ππνζχζηεκα 

απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο αθνξά ζηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ θαη ζηνλ 
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πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαγθψλ δηαλνκήο. Σν ππνζχζηεκα αλζξσπίλσλ πφξσλ 

πεξηιακβάλεη ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ  

ζην πξνζσπηθφ. Σέινο, ην ππνζχζηεκα παξαγσγήο ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο, ηηο απαηηήζεηο πιηθψλ, ηνλ έιεγρν παξαγσγήο 

θαη ηελ θνζηνιφγεζε. 

Με ηε ρξήζε ERP ζπζηεκάησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο επηηπγράλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπο κε ζηφρν ηφζν ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ηελ παξάιιειε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο φζν θαη ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. Δπίζεο, επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ απφθξηζεο (ν ρξφλνο απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεηαη κία παξαγγειία 

έσο φηνπ ην πξντφλ θζάζεη ζηνλ πειάηε) ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ 

εξγαζίαο, ζε θαιχηεξνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο θαη ζε βειηησκέλεο ηαρχηεηεο 

παξάδνζεο (Cotteleer and Bendoly, 2006 and McAfee, 2002). 

Η δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ επηηξέπεη ζην 

πξνζσπηθφ θαη ζηα ζηειέρε λα είλαη πην απνδνηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί θαη λα 

πξνρσξνχλ ζηε ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ. Ο έιεγρνο ησλ βαζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απνηειεί πξφθιεζε θαη έλα ζχζηεκα 

ERP παξέρεη απηή ηε δπλαηφηεηα ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, παξαγσγηθφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο κηαο επηρείξεζεο  

(Kallinikos J., 2004). 

Δπηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηα ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αιιά θαη άιιεο πνπ έρνπλ αλαγλσξίζεη θαη αληηιεθζεί ηα νθέιε 

ησλ ERP θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

πξνρσξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Πεξίπινθεο θαη 

ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη αδηθαηνιφγεηα θφζηε ζα πξέπεη λα επαλαζρεδηαζηνχλ κε ηελ 

ζπκβνιή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ηκεκάησλ.   

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ησλ ζπζηεκάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

είλαη ε ιεπηνκεξήο εμέηαζε θαη πνιιέο θνξέο ε αλαζεψξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αιιαγή ηεο 

δνκήο ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη ζσζηά θαη 

πξνζεθηηθά ε θαηαγξαθή ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ θαη ε ζεηξά εθηέιεζεο 

ηνπο έηζη ψζηε λα πεξηνξηζζνχλ ηα θφζηε θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ 
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ

ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.   ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη είλαη έλα έξγν δχζθνιν πνπ απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα θαη 

ζπκκεηνρή απφ φινπο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. σζηφο πξνγξακκαηηζκφο θαη 

ζσζηφο θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρή έληαμε ηνπ. 

Σππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ, έιεγρνο θαη ζπληνληζκφο,  βειηίσζε επηθνηλσλίαο, 

απηνκαηνπνίεζε θαη θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο, θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ, αθξίβεηα θαη 

κείσζε ρξφλνπ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, 

βειηίσζε πνηφηεηαο, θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε πειαηψλ, κείσζε 

θφζηνπο θαη ηθαλφηεηα εχθνιεο 

πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο είλαη νξηζκέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ERP (Σαηζηφπνπινο, 

Υαηδεγηαλλάθεο, 2008).  

Αλάκεζα ζηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP ζε κηα 

επηρείξεζε είλαη ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο κηθξφηεξεο πνζφηεηαο απνζεκάησλ, 

πξψησλ πιψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην θφζηνο 

απνζεκαηνπνίεζεο θαη ην θφζηνο ειέγρνπ ηνπο.  

ηα κεηνλεθηήκαηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ην πςειφ θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο, ην θφζηνο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο, ε αλάγθε εθπαίδεπζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ηνπ θαη νη πηζαλέο αληηδξάζεηο 

ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ηνπ. Σέινο ν ρξφλνο κεηάβαζεο ζην λέν 

ζχζηεκα είλαη κεγάινο θαη ηα θφζηε ησλ αιιαγψλ πςειά (Λνπθήο, 

Αλδξηηζάθεο, Γηακαληνπνχινπ , 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3     

Η  ΥΡΗΗ  ΣΧΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ  ΤΣΗΜΑΣΧΝ  ΣΟ 

ΥΔΓΙΑΜΟ  ΚΑΙ  ΣΗΝ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

Η αλάγθε αλάπηπμεο ελφο λένπ πξντφληνο πξνθχπηεη απφ έξεπλα θαη αλάιπζε 

ηεο αγνξάο φπνπ εληνπίδνληαη λένη εκπνξηθνί ζηφρνη. Πξνθχπηεη επίζεο απφ ηε 

ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη 

απφ ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ήδε παξαγφκελσλ πξντφλησλ. ηα παξαπάλσ 

πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε δήηεζε ηεο αγνξάο, νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ (Gupta et al., 1986).  

Τπνζηεξίδεηαη δε πσο ε ηαρεία δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ζηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο φπσο ε δηαρείξηζε 

δηαδηθαζηψλ (process management), ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ (project 

management), ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο (information and 

knowledge management) θαη ηέινο ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία εγείξνπλ 

ζεκαληηθά εξεπλεηηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ.  

χκθσλα κε ηνπο Bowen et al., (1994) ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ είλαη κηα 

εμέρνπζαο ζεκαζίαο δηαδηθαζία κηαο επηρείξεζεο θαη ζπληζηά πεγή αλαλέσζεο 

θαη ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.   

Σν πεδίν αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ μεθηλά απφ ηελ εμεχξεζε κηαο επθαηξίαο ηεο αγνξάο θαη 

θαηαιήγεη ζηελ παξαγσγή, ζηηο πσιήζεηο θαη ζηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο 

(Ulrich and Eppinger, 2000). Οη Baskerville θαη Myers (2002) αλαθέξνληαη ζηελ 

έλλνηα ελφο δηθηχνπ βαζηζκέλνπ ζηε γλψζε. Δληφο ηνπ δηθηχνπ, δηαθνξεηηθά 

πεδία αιιειεπηδξνχλ ζε κία πλεπκαηηθή ζπδήηεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

αληαιιαγή ηδεψλ. Μία ηέηνηα πξννπηηθή ππνλνεί φηη ην πεδίν ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αθελφο παξάγεη ηδέεο (πνπ δηαρένληαη θαη ζε 

άιια πεδία)  αιιά θαη θαηαλαιψλεη ηδέεο απφ άιια πεδία. 

Παξαθάησ απνδίδεηαη ζρεκαηηθά ην δίθηπν γλψζεο γηα ην πεδίν αλάπηπμεο 

πξντφλησλ. Παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ηδεψλ απφ δηάθνξα πεδία.  
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Σν Γίθηπν Γλψζεο γηα ην πεδίν Αλάπηπμεο Νέσλ Πξντφλησλ 

(Nambisan 2003) 

 

Κάζε επηρείξεζε αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

λέσλ πξντφλησλ ηεο. Η δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη νξηζκέλα βήκαηα πνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Griffen (1997) μεθηλνχλ απφ ηε ζχιιεςε κηαο ηδέαο έσο ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζε πξντφλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηνπο θαηαλαισηέο. Η ρξνληθή 

δηάξθεηα πινπνίεζεο κηαο ηδέαο ζε πξντφλ δηαδξακαηίδεη επίζεο ζεκαληηθφ 

ξφιν. ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξντφλησλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

εξγαιεία θαη λα εθαξκφδνληαη ηερληθέο (πξνζνκνίσζε) πνπ λα κεηψλνπλ ην 

ρξφλν αλάπηπμεο ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη λα δεκηνπξγνχληαη κε φζν ην δπλαηφ 

κηθξφηεξν θφζηνο (Balbontin et al., 2000). Αλαγθαία είλαη αθφκε ε εμαζθάιηζε 

ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ πξντφλησλ. Οη εμσηεξηθνί 

πφξνη απαξηίδνληαη απφ ηνπο θπζηθνχο θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ελψ 

ζηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο πεξηιακβάλνληαη νη ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο φπσο ε 

θνπιηνχξα ηεο. χκθσλα δε κε ηνπο Slevin θαη Pinto (1986) κεηαμχ ησλ 

παξακέηξσλ επηηπρίαο πνπ ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθέο γηα ηε δηαδηθαζία 
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αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ 

δεκηνπξγίαο απηψλ ησλ πξντφλησλ.     

Όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λένπ πξντφληνο, ε εκπνξηθή δηεχζπλζε 

ηεο εηαηξείαο ζπιιέγεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάγθε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, γηα ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη 

ζπλαθφινπζα γηα ην θφζηνο θαζψο επίζεο θαη γηα ην ρξφλν πνπ πξνγξακκαηίδεη 

λα εηζάγεη ην πξντφλ ζηελ αγνξά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ελεξγνπνηείηαη ε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξντφλησλ ζε κηα βηνκεραληθή κνλάδα. Η νκάδα 

αλάπηπμεο θαιείηαη λα κεηαθξάζεη φιεο ηηο παξαπάλσ επθαηξίεο ηεο αγνξάο ζε 

πξντφληα πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ αιιά θαη ζα 

απνθέξνπλ θέξδε ζηελ επηρείξεζε.  

Αθνινπζεί ν βηνκεραληθφο ζρεδηαζκφο πνπ πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο κνξθψλ, 

ζρεκάησλ θαη παξαιιαγψλ, ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη 

πξνηάζεηο γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ. ηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη ε 

πξνζέγγηζε ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο βάζεη ησλ παξαπάλσ παξαδνρψλ. 

Δάλ ε πξφηαζε θαη ην θφζηνο είλαη απνδεθηφ αθνινπζεί αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο.  

Ο αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ζρέδηα 

ζπλαξκνιφγεζεο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΒΟΜ – Bill of Materials), 

θαζενιφγηα, βηνκεραληθά θφζηε, ηερληθέο πεξηγξαθέο, κειέηε ησλ απαξαίηεησλ 

κέζσλ παξαγσγήο (θαινχπηα, ηδηνζπζθεπέο) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ πξντφληνο. Αθνινπζεί ε θαηαζθεπή ηειηθνχ δείγκαηνο θαη ε 

παξνπζίαζε ηνπ ζηα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο.  

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εηαηξεηψλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αλάπηπμε 

πξντφλησλ είλαη ε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηεξείηαη 

ζσζηά ε παξαπάλσ δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαζψο ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε 

πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Καζνξίδνληαη νη θάζεηο θαη νξίδνληαη ηα 

ζεκεία ζηα νπνία απαηηείηαη έιεγρνο. Παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηεο νκάδαο αλάπηπμεο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα 

κέιε. Σέινο ε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ βνεζάεη 

ζην λα εληνπηζηνχλ εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο.     

Η πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο θαη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο απνηεινχλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επηηπρνχο ή κε δηαδηθαζίαο 
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αλάπηπμεο. Η παξαγσγή ηνπ ζσζηνχ πξντφληνο απφ ηελ αξρή κε ηηο ιηγφηεξεο 

δπλαηέο αιιαγέο ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν είλαη ν ζηφρνο θάζε νκάδαο 

αλάπηπμεο πξντφληνο. Η πνηφηεηα ελφο λένπ πξντφληνο κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζα απφ δίθηπα πνηφηεηαο πνπ εμαζθαιίδνληαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξντφληνο θαη ζηφρν έρνπλ ηελ 

εμαζθάιηζή ηεο ζηνλ ηνκέα επζχλεο πνπ έρεη αλαιάβεη ν θάζε εξγαδφκελνο 

(Evans, 1996).    

Σν εκπνξηθφ ηκήκα, ην ηκήκα αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ έηζη ψζηε ε εηαηξεία λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη 

πνιχπινθα θαη ζχλζεηα πξντφληα. Οη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ γηα αχμεζε ηεο 

πνηθηιίαο θαη πνιππινθφηεηαο  ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ επηβάιιεη ηελ 

ζπλεξγαηηθή ζρεδίαζε (collaborative design). Γηα πξντφληα ζχλζεηα, πνπ 

απαξηίδνληαη απφ πνιιά εμαξηήκαηα, ζηφρνο είλαη ν ζρεδηαζκφο απφ πνιινχο 

ρξήζηεο θαη ζπλεπψο ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. Η 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη 

θαζνξηζηηθή.  

Σα κέιε κηαο νκάδαο πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή ηνπνζεζία 

ζπλεξγάδνληαη, αληαιιάζνπλ ηδέεο, ζρέδηα, δεδνκέλα θαη εξγάδνληαη απφ 

θνηλνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ αξρή ηεο 

δηαδηθαζίαο. Αθφκε θαη κε πξνκεζεπηέο, ππεξγνιάβνπο, ζπλεξγάηεο αιιά θαη 

πειάηεο είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία. ηε ζπλεξγαηηθή 

ζρεδίαζε ηα ζπζηήκαηα ζρεδίαζεο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (CAD), ε αλάιπζε 

κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία, ε παξαγσγή κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή  (CAM), ε 

δνκή ησλ πξντφλησλ  (PDM) αιιά θαη ηα ζπζηήκαηα ERP πνπ αλαθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα κπνξνχλ λα ελνπνηεζνχλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο. Παξάιιειε ξνή εξγαζηψλ είλαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ.    

Η ελζσκάησζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

έρεη επηθέξεη κεγάιεο αιιαγέο ζε θάζε θάζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

φπσο ζην ζρεδηαζκφ (CAD – Computer Aided Design), ζηα ζρέδηα γηα ηελ 

θαηεξγαζία ηνπ πξντφληνο (CAPP – Computer Aided Process Planning), ζηελ 

θαηαζθεπή ζηα θέληξα θαηεξγαζίαο πνπ ειέγρνληαη απφ ππνινγηζηέο (CAM – 
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Computer Aided Manufacturing) θαη ζηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο κε ηε βνήζεηα 

κεραλψλ ηα νπνία ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη απνηειέζκαηα (CAQ – 

Computer Aided Quality Assurance).  

O ζρεδηαζκφο κε ηα ζπζηήκαηα CAD επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ 

κνληέινπ θαη ηε δπλαηφηεηα εχθνισλ αιιαγψλ ρσξίο λα απαηηείηαη λα 

θαηαζθεπαζηεί δείγκα. ηε ζπλέρεηα ε πξνεηνηκαζία ηεο παξαγσγήο γίλεηαη κε 

ηελ βνήζεηα ζπζηεκάησλ CAM θαη αθνινπζεί παξαγσγή - έιεγρνο. Καινχπηα, 

ηδηνζπζθεπέο θαη άιια κέζα παξαγσγήο θαηαζθεπάδνληαη αθνχ νξηζηηθνπνηεζεί 

ην κνληέιν θαη παξαρζνχλ ηα ηειηθά θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

κεηψλνληαη ζεκαληηθά ηα θφζηε αιιά θαη ν ρξφλνο παξαγσγήο. 

 

3.1 ΤΣΗΜΑΣΑ PDM (Product Data Management) 

Ο φξνο PDM (Product Data Management) πεξηιακβάλεη φια ηα ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα νξίζνπλ ην πξντφλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε απηφ. Πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ, ζηελ 

θαηαζθεπή θαη ππνζηήξημε αιιά θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ πξντφληνο (Liu et al., 

2001). 

Σν ζχζηεκα PDM, κεηαμχ άιισλ εγγξάθσλ θαη αξρείσλ, πεξηιακβάλεη 

πξνδηαγξαθέο πξντφληνο ΒΟΜ (Bill of Materials), ζρέδηα CAD (αλαιπηηθά 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ή ζρέδηα ζπλαξκνιφγεζεο), θσηνγξαθίεο θαη ζθίηζα, 

θαζενιφγηα, ηερληθέο πεξηγξαθέο, εθζέζεηο δνθηκψλ, θαηαιφγνπο εμαξηεκάησλ, 

νδεγίεο ρξήζεο. Δπίζεο ζην ζχζηεκα θαηαρσξνχληαη έληππα ζρεηηθά κε 

αλάιπζε πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο, ρξνλνδηαγξάκκαηα πξνφδνπ εξγαζηψλ, 

πξαθηηθά ζπλαληήζεσλ, ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

παξαγσγήο, έληππα αιιαγήο. Έγγξαθα θαη αξρεία πνπ είλαη πξνζβάζηκα ζε 

φινπο φζνπο ηα ρξεηαζηνχλ απφ νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο. Κνηλή 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ γηα φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξνρή έγθπξεο 

πιεξνθφξεζεο (Ahmed et al, 2010). 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εζηηάδνπλ θαη δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ εμέιημε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηα ζπζηήκαηα PDM (Product Data 

Management) είλαη απαξαίηεηα. Απφ ηελ αξρηθή ζρεδίαζε κέρξη ηελ 
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ζπλαξκνιφγεζε θαη ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντφλ είλαη θαζνξηζηηθή θαη 

απαξαίηεηε. Δπηπξφζζεηα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία ησλ ηκεκάησλ εληφο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ αιιά θαη κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα φπσο ην εκπνξηθφ, ην ηκήκα 

δηαθίλεζεο ή ην service θαη ην ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 

ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ην ηερληθφ ζρέδην είλαη ε πην ζεκαληηθή πιεξνθνξία. 

Σν ηκήκα πνπ δεκηνπξγεί ηελ πιεξνθνξία απηή είλαη ην ηκήκα αλάπηπμεο θαη 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεδίσλ θαη ηελ ελεκέξσζε απηψλ ζε 

πεξίπησζε αιιαγψλ. Σα ηκήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

είλαη ην ηκήκα ζρεδηαζκνχ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηδηνζπζθεπψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαινππηψλ θαη άιισλ εμαξηεκάησλ, ην ηκήκα παξαγσγήο θαη 

ζπλαξκνιφγεζεο, αιιά θαη ην ηκήκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ δηελεξγεί ειέγρνπο 

βαζηδφκελν ζηα ζρέδηα. Βάζεη ηερληθνχ ζρεδίνπ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ζα 

αλαδεηήζεη πξνζθνξά απφ πξνκεζεπηέο γηα ηα εμαξηήκαηα. Η θαηαλφεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηνπ δηεπθνιχλεηαη κε 

ηε ρξήζε κηαο ζεηξάο αμηφπηζησλ πιεξνθνξηαθψλ κνληέισλ κέζσ ησλ 

ζπζηεκάησλ CAD (Computer Aided Design).   

 

3.2 ΤΣΗΜΑΣΑ CAD (Computer Aided Design)  

Σα ζπζηήκαηα CAD (Computer Aided Design – ζρεδηαζκφο κε ππνζηήξημε 

ππνινγηζηή) είλαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία, 

αλαζεψξεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ζρεδίσλ. Λνγηζκηθφ εθαξκνγψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ζρέδην ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν απιψλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ γηα λα 

δηακνξθψζεη κηα εηθφλα δχν ή ηξηψλ δηαζηάζεσλ (Xu et al., 2004). 

Γηα ηε δεκηνπξγία κνληέισλ ρξεηάδεηαη ζπιινγή, κειέηε θαη επεμεξγαζία 

δηαθνξεηηθψλ θαη πνιχπινθσλ πιεξνθνξηψλ. Η κειέηε πεξηιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο (κνξθή, 

δηαζηάζεηο, βάξνο, πιηθφ θαηαζθεπήο), ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηνπο απαηηνχκελνπο 

πφξνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αιιά θαη πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε ην δηαζέζηκν 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.  
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Ο ζθνπφο δεκηνπξγίαο ελφο κνληέινπ πξντφληνο ζε έλα ζρεδηαζηηθφ 

πξφγξακκα είλαη λα παξέρεη ζε φια ηα ηκήκαηα κηα εηθφλα θαη απνηχπσζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Σν ηκήκα 

αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν γηα λα εληνπίζεη 

ζρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα θαη λα αλαδεηήζεη ιχζεηο. Η νκάδα κεραληθψλ κπνξεί 

λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα αμηνινγήζεη ηελ απφδνζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε 

δηάθνξεο θαηαπνλήζεηο. Σν απνηέιεζκα ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηάηαη απφ ηελ 

εκπεηξία, ηελ αληίιεςε, ην ζπιινγηζκφ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα κπνξεί λα 

εθκεηαιιεπηεί ν ρξήζηεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο. 

Αλάινγα κε ην ζχζηεκα κνληεινπνίεζεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνχληαη 

είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ. Η πην απιή κνξθή είλαη ηα 

κνληέια αθκψλ ή ζχξκαηνο (wireframe models) πνπ απνηεινχληαη κφλν απφ 

θνξπθέο θαη αθκέο. Η παξαγσγή ησλ φςεσλ ηνπ κνληέινπ είλαη δπλαηή φρη 

φκσο ε δεκηνπξγία ηνκψλ θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

εζσηεξηθή ηνπ δηακφξθσζε. Αθνινπζνχλ ηα κνληέια επηθαλεηψλ (surface 

models) φπνπ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο πεξηβάιινπλ ην 

αληηθείκελν. Σα κνληέια ζηεξεψλ (solid models) θαηαρσξνχλ θαη ηελ ηνπνινγία 

κεηαμχ ησλ θνξπθψλ, αθκψλ θαη επηθαλεηψλ δειαδή ηε ζρεηηθή ζέζε θαη ηνλ 

ηξφπν ζχλδεζεο ηνπο. Σα κνληέια 3D κπνξεί λα κελ έρνπλ ζηαζεξή δηαηνκή 

θαη πάρνο. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηεξεά παξακεηξηθά 

κνληέια κε κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (solid parametric and feature based 

models). (Requicha A., Rossignac JR., 1992) 

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. ρεδηάδνληαη ζχλζεηα 

κνληέια, ειέγρεηαη ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο θαη ηέινο παξάγνληαη ηα αλαιπηηθά 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα απηψλ. Σα κνληέια πνπ δεκηνπξγνχληαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εθ λένπ θαζψο επηδέρνληαη κεηαηξνπή. Σα παξακεηξηθά 

ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε αιιαγή δηαζηάζεσλ θαη 

γεσκεηξίαο ζχλζεησλ θαηαζθεπψλ.  

Η εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα είλαη 

κεγάιε. Αξρηθά θάζε αιιαγή ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ απαηηνχζε ηε δεκηνπξγία 

ελφο θαινππηνχ γηα δνθηκή. Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο θαινππηνχ απαηηεί 

ρξφλν θαη επηπξφζζεηα ην θφζηνο είλαη πςειφ. Με ηε ρξήζε εθαξκνγψλ CAD νη 

απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη αιιαγέο γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 
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ππνινγηζηή θαη ε θαηαζθεπή ηνπ θαινππηνχ φηαλ απαηηείηαη γίλεηαη ζην ηέινο. 

Παξάιιεια βειηηψλεηαη ε απφδνζε ηνπ ρξήζηε θαζψο ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα επηθεληξσζεί ζε κε επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο αθνχ ην ζχζηεκα πιένλ 

εθηειεί ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο (Milgrom P& Roberts J., 1990). 

Σν επφκελν βήκα κεηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ κνληέινπ φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

παξαπάλσ είλαη ε αλαιπηηθή ζρεδίαζε θαη ε δεκηνπξγία θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζρεδίσλ πνπ απνηππψλνπλ ηηο δηαζηάζεηο θαη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ. Σα ζηεξεά κνληέια εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνπλ γηα ηελ γεσκεηξία θαη ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπο ζην ρψξν, 

εμεηάδνληαη θαη σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηηο 

δηάθνξεο θαηαπνλήζεηο.  

ηελ πεξίπησζε ησλ κεραλνινγηθψλ αληηθείκελσλ ε αλάιπζε θαη κειέηε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη απαηηεί πξνζνρή απφ ηνπο 

ζρεδηαζηέο θαη ηνπο κεραληθνχο. Καζνξίδνληαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα ππφινηπα 

εμαξηήκαηα ηεο θαηαζθεπήο. Λακβάλνληαη ππ‟ φςηλ φινη νη πεξηνξηζκνί θαη 

θαζνξίδνληαη νη επηηξεπφκελεο ή κε αιιαγέο ηφζν ζην ζρεδηαζκφ φζν θαη ζηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο. Δπηπξφζζεηα ζηνηρεία φπσο νη πξνδηαγξαθέο, ν 

ζρεδηαζκφο εξγαιείσλ θαη θαινππηψλ, πξνγξακκάησλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

θηλήζεσλ εξγαιεηνκεραλψλ CNC (Computer Numerical Control - αξηζκεηηθφο 

έιεγρνο κε κεραλέο) δεκηνπξγνχλ κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη ηξνθνδνηνχλ κε 

ζηνηρεία ηα ζπζηήκαηα CAM πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ.  

 

3.3 ΤΣΗΜΑΣΑ CAM (Computer Aided Manufacturing) 

Σα ζπζηήκαηα CAM (Computer Aided Manufacturing – παξαγσγή κε  

ππνζηήξημε ππνινγηζηή), εθηεινχλ ηηο απαηηνχκελεο θαηεξγαζίεο θαη 

αθνινπζνχλ κεηά ην ζρεδηαζκφ θαζψο ζπλεξγάδνληαη κε ηα ινγηζκηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζρεδίαζε. Σα πξνγξάκκαηα κεηαθέξνληαη ζηηο 

εξγαιεηνκεραλέο ζηηο γξακκέο παξαγσγήο. Παξάιιεια θαηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ πξνεηνηκάδεηαη ε κεραλή, νη ζπλζήθεο θνπήο, νξίδνληαη θαη 

πξνεηνηκάδνληαη ηα εξγαιεία θνπήο. Η πξνζαγσγή ησλ ηεκαρίσλ θαη ησλ 

αλαγθαίσλ εξγαιείσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο. Η 
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απηφκαηε ξνή πιηθψλ (πξψηεο χιεο θαη εμαξηήκαηα), ε κεηαθνξά θαη 

απνζήθεπζε εκηεηνίκσλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο.   

πρλά νη κεραληθνί θαινχληαη λα κεηαηξέςνπλ ηε γεσκεηξία πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζε έλα ζχζηεκα CAD ζε δεδνκέλα θαηάιιειεο κνξθήο πνπ 

κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ απφ πξνγξάκκαηα CAM γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

θνκκαηηψλ. ηφρνο είλαη ε κεηαηξνπή απηή λα γίλεη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν 

κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Σν ζρέδην κεηαηξέπεηαη ζε κηα ζεηξά απφ 

επηθάλεηεο γηα επεμεξγαζία. Η πνηφηεηα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο εμαξηάηαη απφ 

πιήζνο παξακέηξσλ θαη θπξίσο απφ ηελ αθξίβεηα απνηχπσζεο θαη θαζνξηζκνχ 

ησλ ζεκείσλ ησλ πξνο επεμεξγαζία επηθαλεηψλ. 

Σα θέληξα θαηεξγαζίαο είλαη κεραλήκαηα κεγάιεο αθξίβεηαο θαη επειημίαο θαη 

εθηεινχλ πιήζνο εξγαζηψλ. Τπάξρνπλ κεραλέο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

θίλεζεο θαη θαηεξγαζίαο ζηνπο ηξεηο άμνλεο θαη άιιεο πνπ ην εξγαιείν κπνξεί 

λα ηνπνζεηεζεί κε ζπγθεθξηκέλε γσλία σο πξνο ηελ επηθάλεηα πξνο 

θαηεξγαζία. Σα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ζπζηήκαηα CAD – CAM 

είλαη δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θαη απαηηείηαη αιιαγή απηψλ ζε θαηάιιειε κνξθή 

έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αληαιιαγή ζηνηρείσλ. 

Οη εξγαιεηνκεραλέο CNC (Computer Numerical Control) ζπκβάιινπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο επειημίαο αιιά θαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο. Η αθξίβεηα ζηηο θαηεξγαζίεο βνεζάεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πξντφλησλ. Μείσζε ζην ρξφλν θαηεξγαζίαο ησλ ηεκαρίσλ αιιά θαη 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηα άιια ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο 

είλαη νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ην πςειφ θφζηνο επέλδπζεο, ην 

πςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο αιιά θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εξγαιεηνκεραλήο (Xu et al., 2004, Krar S., and 

Gill A.). 

 

3.4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΧΝ CAD - CAM 

Ο ζρεδηαζκφο, ε κειέηε θαη ε παξαγσγή κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηε δεκηνπξγία, αλάιπζε, κεηαβνιή, βειηίσζε ηεο κνξθήο αιιά 

θαη ζηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ησλ γξαθηθψλ, 
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ηεο καζεκαηηθήο κνληεινπνίεζεο, ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

CAD – CAM. Η δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα ζεηξά 

εθαξκνγψλ. Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θσηνξεαιηζκνχ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζην ςεθηαθφ κνληέιν λα γίλεη αλαπαξάζηαζε ησλ πιηθψλ θαη ηεο 

πθήο ηνπο, ησλ ρξσκάησλ, ηνπ θσηηζκνχ δίλνληαο πιήξε εηθφλα ζην εκπνξηθφ 

ηκήκα θαη ηνπο πειάηεο. Σν ηκήκα παξαγσγήο ρξεηάδεηαη ηα ζπζηήκαηα CAM 

γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Πξηλ απφ ηελ ηειηθή 

θαηεξγαζία κε ηε βνήζεηα ησλ ζπζηεκάησλ CAM (Computer Aided 

Manufacture) ζηηο κεραλέο ςεθηαθήο θαζνδήγεζεο (CNC – Computer 

Numerical Control) είλαη δπλαηφ λα γίλεη πξνζνκνίσζε ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή ε θίλεζε ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ ηεο εξγαιεηνκεραλήο θαη λα 

ειεγρζεί κε απηφ ηνλ ηξφπν ε αθξίβεηα ηεο θαηεξγαζίαο αιιά θαη ην πξφγξακκα 

πνπ είλαη θαηαρσξεκέλν ζηε κεραλή.  

Η αλάιπζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (Finite Element Analysis - FEA) είλαη κηα 

δπλακηθή δηεξγαζία αξηζκεηηθήο αλάιπζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα κειέηε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ελφο αληηθεηκέλνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε αλάιπζε ην αληηθείκελν 

δηαρσξίδεηαη ζε κηθξά ηκήκαηα. Δίλαη κηα ηερληθή κεραληθήο αλάιπζεο γηα 

έιεγρν αληνρήο θαη ζπκπεξηθνξάο ζε δηάθνξεο θαηαπνλήζεηο (ζηαηηθή ή 

δπλακηθή αλάιπζε, κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο, θίλεζεο) θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή βνεζάεη ζηελ αμηνιφγεζε, ζηε 

βειηίσζε ηεο κνξθήο ή ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο 

(Bilalis N., Computer Aided Design CAD, 2000). 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή ησλ 

ζπζηεκάησλ CAD - CAM είλαη πνιιά θαζψο είλαη ζεκαληηθή ε κείσζε ζην 

ρξφλν ζρεδηαζκνχ, πξνεηνηκαζίαο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, παξαγσγήο, 

αλακνλήο θαη θπξίσο ξνήο θαη δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ. Η κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζηα ηκήκαηα ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ παξαγγειηψλ. Δπίζεο 

αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο είλαη πην εχθνιν λα ελζσκαησζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη ζε φιεο ηηο 

θάζεηο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ εμαζθαιίδεη φηη νη πειάηεο παξαιακβάλνπλ 

αμηφπηζηα θαη θαηάιιεια πξντφληα (Soliman F., Clegg S. and Tantoush T., 

2001). 
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Παξάιιεια απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε επειημία, ε δπλαηφηεηα λα 

παξέρνπλ νη εηαηξείεο ζηνπο πειάηεο κεγάιν εχξνο πξντφλησλ ζε ρακειέο 

ηηκέο. Γηα ηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζηηο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο απαηηείηαη κεγάιν αξρηθφ θεθάιαην, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, 

ζηειέρε ηθαλά πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο θαη ζηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο έηζη ψζηε ηα ζπζηήκαηα απηά λα αθνκνησζνχλ γξήγνξα απφ ην 

πξνζσπηθφ θαη λα κελ ππάξρεη δπζθνιία ζηελ έληαμή ηνπο. 

Δπίζεο, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη απφ ηελ πηνζέηεζε 

απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζπκπίπηεη κε κηα ζεκαληηθή κείσζε ζην θφζηνο 

ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο θαη άξα ζηελ απειεπζέξσζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ 

απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ζα κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηελ πξνιεπηηθή δηαρείξηζε 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη κε δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

(Milgrom, P., Roberts J., 1990). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4     

Η  ΥΡΗΗ  ΣΧΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ  ΤΣΗΜΑΣΧΝ  ΣΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ  ΚΑΙ  ΔΛΔΓΥΟ  ΠΑΡΑΓΧΓΗ 

Οη δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγήο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα ειέγρνληαη. Σα 

θαηάιιεια πιηθά ζηηο ζσζηέο πνζφηεηεο ζα πξέπεη ζην ζσζηφ ρξφλν λα 

βξίζθνληαη ζηα θέληξα θαηεξγαζίαο. Σα ζπζηήκαηα PPC (Production Planning 

Control – ζρεδηαζκφο θαη έιεγρνο παξαγσγήο) ελεκεξψλνληαη ζπλερψο ζρεηηθά 

κε ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο. Σα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξψλνληαη ζε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ θαη είλαη δηαζέζηκα ζε πνιιά ηκήκαηα.  Η ζχλδεζε φισλ απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ κεηαμχ ηνπο είλαη ζεκαληηθή γηα ην ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ, 

παξαθνινχζεζε, έιεγρν ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ κηαο επηρείξεζεο.   

Ο ζρεδηαζκφο παξαγσγήο, ν ππνινγηζκφο πνζνηήησλ, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε 

κειέηε παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, ν έιεγρνο, ε επίβιεςε θαη παξαθνινχζεζε 

ησλ παξαγγειηψλ, ε ελεκέξσζε ηκεκάησλ γηα κεραλήκαηα θαη πξνζσπηθφ 

είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχλ. Έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη πάληα 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θάζε επηρείξεζεο. Αλάινγα κε ην 

είδνο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί, ην κέγεζνο 

θαη ηελ δνκή ηεο πξνζαξκφδεη ην ζχζηεκα ζηηο αλάγθεο ηεο.  

Η δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο κε ηελ αλάπηπμε 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ πνπ δελ απαηηνχλ αλζξψπηλε παξέκβαζε δελ είλαη 

απιά απαξαίηεηε αιιά θαη επηβεβιεκέλε θαζψο ζπκβάιιεη ηφζν ζηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο φζν θαη ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα κηα απηνκαηνπνηεκέλε γξακκή παξαγσγήο φπνπ ν έιεγρνο ηνπ 

ξπζκνχ παξαγσγήο ειέγρεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη ε ηαρχηεηα πξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα κε ηα δεδνκέλα.    

Ο ζρεδηαζκφο παξαγσγήο ζηφρν έρεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο. Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, θαηαρψξεζε 

θάζεσλ θαη ρξφλσλ παξαγσγήο, αλαδήηεζε βέιηηζηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ, πξνηάζεηο γηα βνεζεηηθά κέζα πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη επηηαρχλνπλ 

ηηο εξγαζίεο, επεμεξγαζία απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη νξηζκέλα απφ ηα 

ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ 

παξαγσγήο. Η πιεξνθνξία πνπ παξάγεηαη θαη νη εθξνέο ησλ ζπζηεκάησλ 
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ειέγρνπ παξαγσγήο ζαθψο θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη αιιά θαη δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ηνλ απνδέθηε. Γηαθνξεηηθέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο έρεη ν 

ρεηξηζηήο κηαο κεραλήο, ν πξντζηάκελνο παξαγσγήο, ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαθνξεηηθέο ν εκπνξηθφο δηεπζπληήο ή ηα ζηειέρε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο.     

 

4.1 ΤΣΗΜΑΣΑ MRP (Material Requirements Planning) 

Ο ζρεδηαζκφο απαηηήζεσλ ζε πιηθά (MRP - Μaterials Requirements Planning) 

αλαιακβάλεη ηε κεηαηξνπή ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ παξαγσγήο (MPS - Master 

Production Schedule) ζε ιεπηνκεξείο εληνιέο παξαγσγήο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζχζηεκα πνπ αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απαξαίηεησλ πιηθψλ ζηελ παξαγσγή. Η πνζφηεηα θαη ν ρξφλνο είλαη δχν 

παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ θαη δηακνξθψλνπλ ηνλ ηειηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ. 

Σν MRP γηα λα ππνινγίζεη ηηο αλάγθεο γηα ηα πιηθά ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα απφ 

θαηαιφγνπο πιηθψλ (BOM – Bill of Materials), απφ ην αξρείν απνγξαθήο 

απνζεκάησλ, θαζψο θαη απφ ην θχξην πξφγξακκα παξαγσγήο (MPS – Master 

Production Schedule) ην νπνίν δηακνξθψλεηαη ηφζν απφ παξαγγειίεο πειαηψλ 

φζν θαη απφ πξνβιέςεηο δήηεζεο. ηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα MRP δεκηνπξγεί 

παξαγγειίεο κφλν γηα ηα ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ξνήο 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα παξαγσγήο. Γηα ην ιφγν απηφ ραξαθηεξίδνληαη 

ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ ειέγρνπ ηεο ξνήο πιηθψλ. Καζνξίδνπλ πνηα πιηθά θαη ζε 

ηη πνζφηεηα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη αλά ζέζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή.  

Δηζξνέο ελφο ζπζηήκαηνο MRP είλαη ην Γεληθφ ρέδην Παξαγσγήο, ε δνκή ησλ 

πξντφλησλ απφ ην αξρείν BΟM θαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα απνζέκαηα, 

lead times, απνζέκαηα αζθαιείαο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνζφηεηα ηεο 

παξαγγειίαο. Ωο εθξνέο έλα ζχζηεκα MRP δίλεη ζηνηρεία φπνπ αλαθέξνληαη νη 

πιεξνθνξίεο ηνπ πξντφληνο, νη ρξνληθέο πεξίνδνη, νη κηθηέο απαηηήζεηο αλά 

πεξίνδν, νη δξνκνινγεκέλεο παξαιαβέο, ην ηξέρνλ απφζεκα θαη νη 

ζρεδηαζκέλεο ελάξμεηο παξαγγειηψλ αλά πεξίνδν. Δπίζεο ζηηο εθξνέο 

πεξηιακβάλεηαη ε αλαθνξά εμαηξέζεσλ πνπ ζθνπφ έρεη λα εζηηάζεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζρεδηαζηή ζε εθείλα ηα πξντφληα πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε πξνζνρή 
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θαη λα πξνηείλεη θάπνηα ελέξγεηα θαη ε αλάδξνκε αλαθνξά (pegging report) πνπ 

δείρλεη ηελ πεγή ησλ απαηηήζεσλ πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη παξαγγειίεο 

ελφο πξντφληνο. Οη εθξνέο ηνπ είλαη εηζξνέο γηα ην CRP (Capacity 

Requirements Planning) πνπ είλαη ε ιεηηνπξγία θαζνξηζκνχ ηεο δπλακηθφηεηαο 

πνπ απαηηείηαη απφ θάζε θέληξν θφζηνπο πεξηνδηθά πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη παξαγσγήο (Berchet C., Habchi G., 2005). 

Αθνινπζεί κηα ινγηθή πξνγξακκαηηζκνχ πξνο ηα πίζσ (backward scheduling). 

Αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κηαο παξαγγειίαο ππνινγίδνληαη νη 

απαξαίηεηεο πνζφηεηεο πιηθψλ (πξψηεο χιεο, εμαξηήκαηα). Όηαλ δεκηνπξγείηαη 

κηα εληνιή παξαγσγήο ην ζχζηεκα δεζκεχεη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

εθηειεζηεί (Orlicky,1975). 

 

MRP – Material Requirements Planning 

 

Σν ζχζηεκα δεκηνπξγεί απαηηήζεηο γηα φια ηα πιηθά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

ηειηθφ πξντφλ. ηε ζπλέρεηα απφ ην ηκήκα πξνγξακκαηηζκνχ απνθαζίδεηαη εάλ 

κηα δξαζηεξηφηεηα ζα δηεμαρζεί ζην εξγνζηάζην ή ζα αλαηεζεί ζε εμσηεξηθφ 

ζπλεξγάηε. Η ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο MRP πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο 

θαιχηεξν έιεγρν ηεο παξαγσγήο, έγθαηξε πιεξνθφξεζε, αμηνπηζηία, άκεζε 

αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη 
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A

B Γ

A

B

Β1 Β2

Γ

κείσζε ηνπ άεξγνπ ρξφλνπ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ηφρνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ ζε ρακειά επίπεδα θαη απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ε επηρείξεζε λα πξνκεζεχεηαη κηθξέο πνζφηεηεο πιηθψλ.  

 

4.2 ΛΙΣΑ ΤΛΙΚΧΝ ΒΟΜ (Bill of Materials) 

Σν αξρείν θαηάζηαζεο πιηθψλ BΟΜ καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ησλ 

πξντφλησλ. Παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά θαη ηηο 

πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαηαζθεπαζηεί ην ηειηθφ πξντφλ θαη 

παξάιιεια απνηππψλεη θαη ηε ζεηξά εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

ζπλαξκνιφγεζε ηνπ. 

Σν αξρείν πεξηιακβάλεη ηα ζπζηαηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηα εκηέηνηκα ή ηειηθά 

πξντφληα. Ο θσδηθφο αξηζκφο θάζε ζπζηαηηθνχ, ε πνζφηεηα ηνπ θαη ε κνλάδα 

κέηξεζεο είλαη ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζην BOM. ηελ απαηηνχκελε 

πνζφηεηα θάζε ζπζηαηηθνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θχξα ηνπ πιηθνχ. 

Απαξαίηεηε δηαδηθαζία πξηλ ηε δεκηνπξγία ελφο BOM είλαη ε εγγξαθή θάζε 

ζπζηαηηθνχ ζην αξρείν εηδψλ. ην αξρείν εηδψλ θαηαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία 

πνπ πεξηγξάθνπλ έλα πιηθφ. Γηαζηάζεηο, βάξνο, νκάδα πιηθψλ ζηελ νπνία 

αλήθεη αιιά θαη απφζεκα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ απνζήθε αλά 

πάζα ζηηγκή. Η δνκή ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο κπνξεί λα είλαη απιή θαη λα 

απνηειείηαη απφ έλα επίπεδν ή λα είλαη ζχλζεηε θαη λα απνηειείηαη απφ 

πεξηζζφηεξα επίπεδα. Παξαθάησ δίλνληαη δπν δηαθνξεηηθά BOM πνπ 

απνηππψλνπλ ηα επίπεδα.  

 

 

 

 

 

ΒΟΜ – Bill of materials 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ην ζηνηρείν Α απνηειείηαη απφ ην Β θαη Γ, ελψ ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε γηα ην Β γίλεηαη πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφο ζε Β1 θαη Β2.  Έλα 
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A

B Γ

A

Β Γ

Γ1

Γ2

Δ

Δ1

Δ2

πξντφλ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κε ελαιιαθηηθνχο ζπλδπαζκνχο πιηθψλ 

αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα πνπ παξάγεηαη ή ην κέγεζνο ηεο παξηίδαο. ε 

πεξηπηψζεηο έιιεηςεο θάπνηνπ πιηθνχ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ θάπνην άιιν ην ηειηθφ πξντφλ είλαη δπλαηφ λα παξαρζεί κε 

δηαθνξεηηθά πιηθά θαη ελδηάκεζα πξντφληα.  

 

 

 

 

 

ΒΟΜ – Bill of materials 

 

Σν ζηνηρείν Α απνηειείηαη απφ ην B θαη Γ αιιά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ην ίδην 

ηειηθφ πξντφλ λα παξαρζεί απφ δηαθνξεηηθά πιηθά Β, Γ θαη Δ θαζψο θαη λα 

απαηηεί πεξηζζφηεξα ελδηάκεζα πξντφληα. 

 

4.3 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΟΜΗ ΔΡΓΑΙΧΝ (WBS – Work Breakdown Structure) 

Η αλαιπηηθή δνκή εξγαζηψλ (WBS – Work Breakdown Structure) είλαη ε 

δηάζπαζε ελφο έξγνπ ζε κηθξφηεξα παξαδνηέα πξντφληα ή ππεξεζίεο. Απηφ 

πνπ επηηπγράλεηαη είλαη θαιχηεξνο έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ, ηήξεζε αξρηθνχ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, έιεγρνο θφζηνπο ζε θάζε θάζε (Golany, B., Shtub A., 

2001). 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ εηνίκνπ ή εκηεηνίκνπ απαηηείηαη ε 

θαηαγξαθή ηεο ζεηξάο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ. Οξίδνληαη νη 

επεμεξγαζίεο κε βάζε ηηο πξφηππεο θάζεηο, ε δηαδνρή ησλ θάζεσλ, ηα 

παξαγσγηθά ζηνηρεία αλά θάζε, νη πξνδηαγξαθέο ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ. 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κεραλέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα ηκήκαηα γηα 

θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Καηαγξάθνληαη νη 

απαηηνχκελεο κεραλέο γηα θάζε επεμεξγαζία, ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπο, ν 
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ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο θαη πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ην πξνζσπηθφ θαη ε 

εηδηθφηεηα πνπ απαηηείηαη αλά θέληξν εξγαζίαο. Με ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

ησλ ζηνηρείσλ είλαη εχθνιν λα ππνινγηζηνχλ κεγέζε φπσο θαζαξφο θαη κηθηφο 

ρξφλνο παξαγσγήο, θαζαξή θαη κηθηή παξαγσγηθφηεηα, θαζπζηεξήζεηο θαη 

δηαθνπέο παξαγσγήο. Η ζχγθξηζε πξφηππσλ θαη απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

παξέρεη ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ηελ θνζηνιφγεζε. 

Η παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα δηνξζσηηθέο θηλήζεηο άκεζα ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο. Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζπζηεκαηηθή θαη απηνκαηνπνηεκέλε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηα ζεκεία πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε θάζε θάζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

είλαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα θάζε βηνκεραληθή επηρείξεζε.  

 

4.4 MRP II (Manufacturing Resources Planning) 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαθέξζεθε φηη ηα ζπζηήκαηα MRP θαζνξίδνπλ ηηο 

απαηηήζεηο αιιά δε ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ θαηαλνκή πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ δηαζέζηκνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ο πξνγξακκαηηζκφο πφξσλ παξαγσγήο 

(Manufacturing Resources Planning ή MRP II) είλαη έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ πνπ ήξζε λα θαιχςεη ηα θελά ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζπλδπάδεη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο παξαγσγήο θαη πιηθψλ κε 

ηε ινγηζηηθή θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε κηαο επηρείξεζεο. 

Με ην MRP II  είλαη εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή 

νη απαηηήζεηο ζε παξαγσγηθνχο πφξνπο αιιά θαη άιινπο πνπ θξίλνληαη 

απαξαίηεηνη φπσο νη ρξεκαηηθέο ξνέο γηα αγνξά πιηθψλ θαη εθηέιεζε ηεο 

παξαγγειίαο. Σν MRP II  ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ γηα κηα εηαηξεία λα απνθχγεη ηε δέζκεπζε θεθαιαίνπ ζε απφζεκα 

πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί. Σν ζσζηφ χςνο απνζεκάησλ θαη ν ζσζηφο 

πξνγξακκαηηζκφο πξνκήζεηαο πιηθψλ είλαη αληηθείκελν ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ 

(Wight, 1984).   
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MRP II – Manufacturing Resources Planning 

 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηα ηειηθά πξντφληα. Απαξαίηεηνο είλαη ν ζπληνληζκφο εληνιψλ 

αγνξάο (purchase order) θαη εληνιψλ παξαγσγήο (production order) έηζη ψζηε 

ε εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ λα γίλεηαη ζηηο εκεξνκελίεο πνπ έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί.   

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ νη δπλαηφηεηεο παξαγσγήο, ε 

νηθνλνκηθή πνζφηεηα παξαγγειίαο, ην θφζηνο ελδηάκεζσλ απνζεκάησλ, ην 

θφζηνο αιιαγήο κεραλψλ, νη απαηηνχκελεο ψξεο απαζρφιεζεο ησλ θέληξσλ 

θαηεξγαζίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη γηα ηηο 

κεραλέο αιιά θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζπκβάιινπλ ζηνλ πιήξε έιεγρν ηεο 

δηαδηθαζίαο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζρεηηθέο κε ην είδνο ησλ πξντφλησλ 

πνπ έρνπλ παξαρζεί, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα αιιαγή απφ ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο ζε έλα 

άιιν (αιιαγή πξνγξάκκαηνο, ξπζκίζεηο) αιιά θαη ζρεηηθέο κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο φπσο ζε πνηα ηκήκαηα απαζρνιήζεθαλ, ζε πνηα κεραλήκαηα θαη 

γηα πφζν ρξφλν. Σνπνζέηεζε ζπζθεπψλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε πνιιά ζεκεία 

ηνπ εξγνζηαζίνπ βνεζά ζηε κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηα ζπζηήκαηα MRP, 

εκθαλίδνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα (Shapiro 2001). Αλ θαη δηαζέηνπλ ηα 

ζηνηρεηψδε εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε ζρεδίσλ παξαγσγήο, ηα ζπζηήκαηα 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

35 
 

αδπλαηνχλ λα αλαγλσξίζνπλ έλα ζχληνκν πξφγξακκα, ηνπο αλαγθαίνπο 

πφξνπο θαη ηηο θαηαλνκέο ηνπο έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζε έλα ζχληνκν ρξνληθφ νξίδνληα πξνγξακκαηηζκνχ.  

Η βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ MRP II θαη ERP είλαη φηη ηα ERP 

πεξηιακβάλνπλ ιεηηνπξγίεο φπσο ν ζρεδηαζκφο αλζξσπίλσλ πφξσλ, 

εθαξκνγέο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ,  ξπζκηζηηθφο έιεγρνο,  πνηφηεηα, ζηνηρεία 

δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ππνζηήξημε ζπληήξεζεο πνπ βξίζθνληαη 

πέξαλ ηνπ παξαδνζηαθνχ ζηφρνπ ησλ MRP (Yusuf and Little, 1998). 

 

4.5 ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΧΝ (WMS) 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεθψλ (WMS – Warehouse Management 

System) θαηαγξάθεη ηελ πιεξνθνξία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο ξνήο ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο απνζήθεο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ησλ WMS 

ζπλδέεηαη κε ηελ απνζήθεπζε πιηθψλ αιιά θαη ηε ζπιινγή θαη απνζηνιή 

παξαγγειηψλ (Helo P., Szekely B., 2005). 

Οη δηαζηάζεηο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ραξηνθηβσηίσλ αιιά θαη πεξηνξηζκνί σο 

πξνο ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ζε απηά είλαη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ θαη λα εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα. πζηήκαηα 

κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ, έιεγρνο απνζεκάησλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, εμνηθνλφκεζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, απηνκαηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο picking είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη κηα 

ζχγρξνλε κεραλνγξαθηθή ιχζε πνπ ζηφρν έρεη ηελ νξγάλσζε, ηνλ έιεγρν θαη 

ηε ζσζηή ιεηηνπξγία κηαο απνζήθεο.  

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεθψλ ηεο SAP (SAP R/3 WAREHOUSE 

MANAGEMENT) πεξηιακβάλεη πιήζνο ιεηηνπξγηψλ φπσο απηνκαηνπνηεκέλεο 

απνζήθεο, παξακεηξνπνηεκέλνο ζρεδηαζκφο απνζεθεπηηθψλ πεξηνρψλ, 

απνζήθεπζε High Rack, απνζήθεπζε ζηνίβαμεο (Bulk), απνζήθεπζε ζε 

ζηαζεξέο ζέζεηο (Fixed Bin) θαη άιιεο δηαδεδνκέλεο κνξθέο απνζήθεπζεο. 

Σν ζχζηεκα Warehouse Management, παξέρεη εηθφλα γηα ηε δηαζεζηκφηεηα 

απνζεκάησλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ ζε θάζε ηκήκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  
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Η εθαξκνγή Warehouse Management ζπλδέεηαη κε ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο 

(QM) θαζψο δηεπθνιχλεη ηελ παξαθνινχζεζε πνζνηήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

απνζήθε ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά απφ ηνλ έιεγρν ηνπο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηεί 

ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ ζην ρψξν 

ηεο παξαγσγήο. Όηαλ ηα πιηθά ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή, ε αλάισζε 

πιηθψλ εκθαλίδεηαη ζηελ εθαξκνγή Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο θαη ελεκεξψλνληαη 

απηφκαηα ηα απνζέκαηα ηφζν ζην Warehouse Management φζν θαη ζην 

Inventory Management. 

 

4.6 ΤΣΗΜΑΣΑ QIS (Quality Information System) 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο QIS (Quality Information System) είλαη 

ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε θαη 

εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο. Η πνηφηεηα είλαη ν πην 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ηηο εηαηξείεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ηε 

βηνκεραληθή παξαγσγή, ε πνηφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνλ φξν 

ζπκκφξθσζε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο θαη είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκν. Οη εηαηξείεο γηα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο 

ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αλαδεηνχλ ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο (Tan et al., 2003).  

Σν ISO 9001 δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη έλαο νξγαληζκφο. Η δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο 

απνηειεί παξάγνληα θιεηδί πνπ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ 

πξνηχπνπ (Cipriano, 1995). Ο δηαρσξηζκφο πνπ επηθξαηεί είλαη ε πνηφηεηα 

ζρεδηαζκνχ (quality of design) θαη ε πνηφηεηα ζπκκφξθσζεο (quality of 

conformance). ηελ πξψηε πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζηελ ηθαλφηεηα 

κεηάθξαζεο επηζπκηψλ ησλ πειαηψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ζηε 

δεχηεξε ζην βαζκφ πνπ ην πξντφλ θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεδηαζκνχ. ε κηα γξακκή παξαγσγήο απηνκαηνπνηεκέλε 

είλαη δπλαηφ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ κεραλεκάησλ λα ειέγρνληαη φια ηα 

παξαγφκελα πξντφληα θαη λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν δεηγκαηνιεπηηθφο 

έιεγρνο.  
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Η ζεψξεζε ηεο πνηφηεηαο απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα κηαο εηαηξείαο κπνξεί λα 

πνηθίιιεη. Γηα ην marketing ε πνηφηεηα ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θάιπςε 

αιιά θαη ηελ ππέξβαζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ θαη ιηγφηεξν κε ηε 

ζπκκφξθσζε ζε πξνδηαγξαθέο ελψ γηα ηελ παξαγσγή ηζρχεη ην αληίζηξνθν. 

χκθσλα κε ηνλ Andrian Payne, "ην CRM (Customer Relationship 

Management) ζπληζηά ηελ πξνζπάζεηα κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία ηνπ πειάηε γηα ηελ ίδηα, δεκηνπξγψληαο, ρηίδνληαο θαη 

επηκεθχλνληαο ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πειάηεο κε ζθνπφ λα ηνπο πνπιήζεη 

πεξηζζφηεξα, λα πξαγκαηνπνηήζεη cross-selling θαη λα ηνπο δηαηεξήζεη 

πεξηζζφηεξν".  

χκθσλα κε ηνπο Kutner θαη Cripps (1997) νη ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο 

Γηαρείξηζεο Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ είλαη : 

 Η αληηκεηψπηζε ησλ πειαηψλ απφ ηελ επηρείξεζε σο ζεκαληηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Η δηαθνξεηηθή αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε επηκέξνπο θαηεγνξηψλ 

πειαηψλ 

 Οη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, νη πξνηηκήζεηο θαη ε 

θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά  

 Η αλάιπζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ζπκβάιιεη ζηελ εμαηνκίθεπζε ησλ πξντφλησλ  πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

πειάηεο ηνπο 

Έξεπλεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ζεηηθά ηελ επίδξαζε ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ (CRM) κε ηελ επηρεηξεζηαθή αλάπηπμε (Zahay θαη Griffin 

2002), κε ηα κεξίδηα αγνξάο (Schoder θαη Madeja 2004), κε ηελ θεξδνθνξία 

(Cao θαη Gruca 2005), κε ηελ ηθαλνπνίεζε πειαηψλ (Stefanou, Sarmaniotis θαη 

Stafyla, 2003) θαη ηέινο κε ηελ πηζηφηεηα πειαηψλ (Colgate θαη Danaher 2000).     

Η δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηλνηνκία φζν θαη κε 

ηε ζπλέπεηα ζηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο. Οη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη 

νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 

θαηλνηνκία αιιά θαη ζηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο φιεο έρνπλ 

ζαλ αξρή ηε ζπλερή βειηίσζε. Δπηιχνπλ πξνβιήκαηα, πεξηνξίδνπλ ηελ 

επαλεκθάληζε ηνπο, αλαδεηνχλ ιχζεηο ζε ζπλερή βάζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5     

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ – ΔΣΑΙΡΔΙΑ SATO  

5.1 ΣΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Η εηαηξεία SATO ηδξχζεθε ην 1964 ζηε Θεζζαινλίθε. Η παξνπζία ηεο γηα 

αξθεηέο δεθαεηίεο ζηνλ θιάδν ηνπ επίπινπ βαζίδεηαη ζηελ εξγνλνκία θαη ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο, ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ πξνζεθηηθή επηινγή 

ησλ πξψησλ πιψλ θαη ζηελ ηερλνγλσζία. Η θηινζνθία ηεο εηαηξείαο είλαη 

πειαηνθεληξηθή. ηφρνο ηεο απνηειεί ε παξνρή πνηνηηθψλ πξντφλησλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή. Γεκηνπξγεί ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη είλαη πάληα ζηε δηάζεζή ηνπο έηζη ψζηε λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη πηζηνί ζε απηήλ.  

Η βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ κε έπηπια γξαθείνπ. Οη πειάηεο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπο αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμνπλ κεηαμχ δηεπζπληηθψλ θαη ππαιιειηθψλ γξαθείσλ, θαζηζκάησλ, 

δηαρσξηζηηθψλ, επίπισλ αξρεηνζέηεζεο, ηξαπεδψλ ζπκβνπιίνπ, θαζίζκαηα 

ακθηζεάηξσλ θαη ρψξσλ αλακνλήο αιιά θαη εμνπιηζκφ ζπλεδξηαθψλ ρψξσλ.  

Παξάιιεια ηα ηειεπηαία ρξφληα ε εηαηξεία κε ην ENTOS δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

ρψξν ηνπ νηθηαθνχ επίπινπ. Δίλαη έλα δίθηπν θαηαζηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο γηα ην ζπίηη. Έπηπια γηα ην θαζηζηηθφ, ηελ ηξαπεδαξία, 

ηελ θξεβαηνθάκαξα, ην παηδηθφ θαη ην λεαληθφ δσκάηην είλαη δηαζέζηκα ζηα 

θαηαζηήκαηα. 

Σν εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο δηαζέηεη ζχγρξνλε γξακκή παξαγσγήο μχιηλσλ 

ηεκαρίσλ, ςεθηαθά θαζνδεγνχκελα θέληξα εξγαζίαο CNC μχινπ θαη κεηάιινπ, 

βαθεία, ηκήκαηα ηαπεηζαξίαο θαη ζπλαξκνιφγεζεο θαζψο θαη ιεηηνπξγηθνχο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο.  ηφρνο ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο είλαη ε παξαγσγή 

εμαξηεκάησλ θαη πξντφλησλ κε αθξίβεηα, ηαρχηεηα, βάζεη θαζνξηζκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο. Σν φξακα ηεο εηαηξείαο δίλεηαη παξαθάησ: 

« Να δηαηεξήζνπκε ηελ εγεηηθή καο ζέζε, λα δηεπξύλνπκε ηε ζέζε καο θαη ζε 

άιινπο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο ζε Ειιάδα θαη Εμωηεξηθό κε ζπλέρηζε ηεο 

θεξδνθνξίαο καο ζύκθωλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηωλ κεηόρωλ καο, ηθαλνπνηώληαο 
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ηηο ζπλερώο κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο ηωλ πειαηώλ καο, κέζα από ηελ πνηόηεηα 

πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ, ηελ αλάπηπμε λέωλ πξνϊόληωλ κε εγεζία θόζηνπο, κε 

ζεβαζκό πξνο ην πεξηβάιινλ, εζωηεξηθό θαη εμωηεξηθό, αλαπηύζζνληαο 

ζπλερώο ην αλζξώπηλν δπλακηθό καο. » 

 

5.2 Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ SATO 

Η εηαηξεία δηαπηζηψλνληαο έγθαηξα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θξφληηζε λα ηα εληάμεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαη λα πξνζαξκφζεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο απηψλ.  

Η εηαηξεία απφ ην 2007 έρεη απνθηήζεη ην ζχζηεκα SAP ην νπνίν ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε 

φινπο ηνπο ρξήζηεο. Σν νηθνλνκηθφ ηκήκα, ην ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε 

παξαγσγή, ην marketing, ην ηκήκα αλάπηπμεο, εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

θαηαρσξεί αιιά θαη αληιεί δεδνκέλα απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ SAP.  

 

5.2.1 Σο ζύζηημα SAP ζηην εηαιπεία 

Η απμεκέλε πνηθηιία παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ε πνηφηεηα 

πνπ επηηπγράλεηαη κε λέεο κεζφδνπο θαη ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη απφ ηε 

ζρεδίαζε έσο ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ θαζηζηνχλ 

απαξαίηεηε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Η SATO επέιεμε 

ην SAP R/3 ζηνρεχνληαο ζηε ζπγθξφηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε έλα εληαίν 

κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Σν δεηνχκελν ήηαλ ηα επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα λα 

θαηαρσξνχληαη κηα θνξά θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν λα είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο 

ηνπο ρξήζηεο. 

Η αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, ε ηαρχηεηα, ε αθεξαηφηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

νξηζκέλα απφ ηα νθέιε πνπ έρεη απνθνκίζεη ε εηαηξεία κε ηελ θίλεζε απηή.  
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Η SAP (Δηαηξεία πζηεκάησλ Δθαξκνγψλ θαη Πξντφλησλ Πιεξνθνξηθήο) είλαη 

ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ζηελ Δπξψπε. Έρεη παξνπζία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 50 

ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη αλαξίζκεηνη πειάηεο απνιακβάλνπλ ηα πξντφληα 

θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Σν SAP R/3 απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο. Δίλαη επέιηθην 

θαη πξνζθέξεη νινθιήξσζε φισλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. Απνηειείηαη 

απφ ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα (function modules) θαη δίλεη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ζε θάζε επηρείξεζε ηε δπλαηφηεηα λα εγθαηαζηήζεη κφλν απηά πνπ ζεσξεί 

απαξαίηεηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη ε δπλαηφηεηα απηνδχλακεο 

κεραλνγξάθεζεο πνπ λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην φιν εγρείξεκα.   

Η δπλαηφηεηα απφθηεζεο επνπηηθήο εηθφλαο απφ ηελ πξφβιεςε κέρξη ηε 

δηαλνκή είλαη ζεκαληηθή θαη βνεζά ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Η SATO κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ SAP Warehouse Management θαηάθεξε λα κεηψζεη ηα 

ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ ηαρχηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζην 

θέληξν δηαλνκήο ηεο εηαηξείαο. Μηα θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε εθαξκνγή πνπ 

πξνζζέηεη αμία ζηελ εηαηξεία θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο.  

Η ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ θέληξνπ δηαλνκήο κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα 

ηεο εηαηξείαο (ινγηζηήξην, παξαγσγή, πσιήζεηο) ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο, ηνπνζέηεζεο, εμαγσγήο πξντφλησλ αιιά θαη ζηε 

ζπιινγή, ζπζθεπαζία, θφξησζε θαη δξνκνιφγεζε ρηιηάδσλ θσδηθψλ. 
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5.2.2 Σο ζσεδιαζηικό ππόγπαμμα Pro/Engineer ζηην εηαιπεία 

Σν ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα Pro/Engineer είλαη έλα απφ ηα πην ζχλζεηα θαη 

απνηειεζκαηηθά  πξνγξάκκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζήκεξα γηα ηε δεκηνπξγία 

ζηεξεψλ κνληέισλ. Σα κνληέια ζε απηφ ην πξφγξακκα είλαη νξηαθά (boundary 

models) θαη απηφ πνπ θαηαρσξείηαη είλαη νη έδξεο (faces) πνπ πεξηβάιινπλ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ ζηεξενχ.  

Δίλαη έλα πξφγξακκα πνπ ε δχλακε ηνπ απνξξέεη απφ ην κεγάιν πιήζνο 

εληνιψλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν ρξήζηεο, γηα ηηο νπνίεο φκσο ζα ρξεηαζηεί 

αξθεηφ ρξφλν γηα λα εμνηθεησζεί κε απηέο. Οη εληνιέο είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα 

εχθνιε πξφζβαζε θαη επίζεο ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπληνκεχζεσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε εληνιψλ επηηξέπεη ζην ζρεδηαζηή λα επηθεληξψλεηαη ζην ζρέδην θαη λα 

αθηεξψλεη ρξφλν ζε απηφ απφ ην λα εηζάγεη εληνιέο ζην πξφγξακκα. 

Η εθκάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κηα δηαδηθαζία ελδηαθέξνπζα, νη 

δπλαηφηεηεο ηνπ είλαη πνιιέο φπσο επίζεο θαη ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ν ρξήζηεο λα θαηαιάβεη ηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα 

λα ζρεδηάζεη ζχλζεηα κνληέια, γηα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα ειεγρζεί ε 

δπλαηφηεηα ζπλαξκνιφγεζεο ηνπο πξηλ ηελ παξαγσγή ησλ ηειηθψλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ. Σν πξφγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ, 

αλάιπζε θαη θαηαζθεπή κεγάινπ εχξνπο πξντφλησλ.  

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη είλαη ε πνιχ θαιή εηθφλα ηνπ αληηθεηκέλνπ 

πξηλ παξαρζεί αιιά θαη ε δπλαηφηεηα εχθνισλ αιιαγψλ θαηά ην ζρεδηαζκφ. 

Παξάιιεια ε δεκηνπξγία παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

νηθνγέλεηα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. Η ζρεδηαζηηθή 

βάζε δεδνκέλσλ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

Δίλαη πξφγξακκα παξακεηξηθήο ζρεδίαζεο ζην νπνίν ν ρξήζηεο απνδίδεη 

παξακέηξνπο γηα λα νξίζεη ηηο δηαζηάζεηο, ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ 

αιιά θαη ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ εμαξηεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ κηα 

ζπλαξκνιφγεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνδίδνληαο λέεο ηηκέο ζηηο παξακέηξνπο 

πξνθχπηνπλ λέα εμαξηήκαηα θαη κέζσ πίλαθα θαζνξηζκνχ δηαζηάζεσλ είλαη 

δπλαηφ λα πξνθχςεη κηα νιφθιεξε νηθνγέλεηα εμαξηεκάησλ. Σέινο, ε 

δηαζχλδεζε κε CNC κέζα παξαγσγήο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο κέζσ CAM είλαη 
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ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη 

παξαγσγήο. 

 

5.3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Η νξγάλσζε, πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο δίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα. Η ξνή δεδνκέλσλ θαη πιηθψλ θαη ηαπηφρξνλα ν έιεγρνο ζε 

φιεο ηηο θάζεηο είλαη ζπλερήο.  

   

Γηάγξακκα ξνήο εξγαζηψλ 
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Η εηαηξεία πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηππνπνηεκέλα πξντφληα αιιά θαη εηδηθέο 

θαηαζθεπέο ηθαλνπνηψληαο θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπο. Κάζε παξαγγειία 

θαηαρσξείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ πσιήζεσλ ζην SAP. ηελ παξαγγειία 

θαηαρσξνχληαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηελ απνζηνιή 

ησλ πξντφλησλ. Δίλαη απαξαίηεην ην πξνζσπηθφ ζην ηκήκα πσιήζεσλ λα έρεη 

θαηαγξάςεη θαη θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε έηζη ψζηε λα 

εθηειεζηεί ε παξαγγειία ζσζηά θαη ν πειάηεο λα παξαιάβεη ην ζσζηφ πξντφλ. 

Αλάιπζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη κεηάθξαζε απηψλ ζε 

πξνδηαγξαθέο πξντφληνο έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ.  

Η θαηαρψξεζε ηεο παξαγγειίαο απαηηεί ειάρηζην ρξφλν θαη είλαη κηα κφλν απφ 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Σν πξνζσπηθφ 

θάζε ζηηγκή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην ζχζηεκα. 

Καηαρσξείηαη ε παξαγγειία θαη απηφκαηα πξαγκαηνπνηείηαη ε ηηκνιφγεζε, ν 

έιεγρνο απνζεκάησλ θαη ελεκεξψλνληαη φια ηα απαξαίηεηα αξρεία ζρεηηθά κε 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο. Σν SAP ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν δηελεξγεί 

επαλέιεγρν ησλ θαηαρσξεκέλσλ παξαγγειηψλ θαη αμηνινγψληαο ηα λέα 

δεδνκέλα δηαλέκεη κε ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν πιηθά ζε παξαγγειίεο 

ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηηο πνζφηεηεο αιιά θαη ην ρξφλν παξάδνζεο. 

Η απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο κε fax απφ ην ηκήκα πσιήζεσλ, ε θαηαρψξεζε 

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ, νη ζπλερείο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο γηα   

δηεπθξηλίζεηο θαη αιιαγέο πνπ απαηηνχληαλ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε 

ζπλεπάγνληαλ ρξφλν θαη θαη΄επέθηαζε απμεκέλν θφζηνο. Πεξηζζφηεξνη 

εξγαδφκελνη θαινχληαλ λα ζπλδξάκνπλ θαη παξάιιεια λα ελεκεξψλνληαη γηα 

θάζε αιιαγή.  

Οη πξνβιέςεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα δηαρεηξηζηνχλ νη ππεχζπλνη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δήηεζε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Δίλαη απαξαίηεηεο ηφζν γηα απνθάζεηο ζρεδηαζκνχ φζν θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ. Ο δηαρσξηζκφο αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο δήηεζεο είλαη 

ζεκαληηθφο γηα ην ηκήκα πξνγξακκαηηζκνχ. Δθηηκήζεηο γηα ηελ πνζφηεηα θαη ην 

ρξφλν πνπ αλακέλεηαη λα δεηεζεί έλα πξντφλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο, πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ, 

απαζρφιεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δηαρείξηζεο απνζεκάησλ. Όζν πην 
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αμηφπηζηεο είλαη νη πξνβιέςεηο ηφζν πην απνηειεζκαηηθφο είλαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο. ε θάζε πεξίπησζε ην πξφγξακκα πσιήζεσλ 

κπνξεί λα παξνπζηάδεη απνθιίζεηο γηα ην ιφγν απηφ ην πξφγξακκα παξαγσγήο 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη ηθαλφηεηα εχθνιεο πξνζαξκνγήο 

ζηα δεδνκέλα ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ. 

Κξηηήξηα επηινγήο ηεο κεζφδνπ πξφβιεςεο είλαη ην είδνο ησλ απνθάζεσλ, ε 

πεξίνδνο πξφβιεςεο, ην θφζηνο, ε δηαζεζηκφηεηα ζηνηρείσλ, ε απαηηνχκελε 

αθξίβεηα αιιά θαη ε επθνιία εθαξκνγήο. Μέζνδνη πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζην 

κέζν φξν παιαηφηεξσλ δεδνκέλσλ θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία εάλ είλαη δηαζέζηκα 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα πξφβιεςε κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο ζηειερψλ εκπιεθφκελσλ θαη 

βαζηθψλ ηκεκάησλ (παξαγσγή, marketing, νηθνλνκηθφ ηκήκα) βνεζνχλ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ. Δίλαη κηα πνηνηηθή κέζνδνο πξφβιεςεο θαη ιακβάλνληαη 

νκαδηθά απνθάζεηο ζην επκεηάβιεην θαη αζηαζέο πεξηβάιινλ.   

Γηα έλα λέν πξντφλ γηα ην νπνίν δελ ππάξρνπλ ηζηνξηθά ζηνηρεία ε εκπνξηθή 

δηεχζπλζε ηεο SATO απνζηέιιεη ην πξφγξακκα πξνβιέςεσλ πσιήζεσλ ζην 

ηκήκα πξνγξακκαηηζκνχ ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

βαζίδνληαη θπξίσο ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Σέινο ζε project γηα κεγάινπο 

πειάηεο κε εηδηθέο θαηαζθεπέο πνπ απαηηνχλ λέα πιηθά, ηα ζηειέρε ησλ 

ηκεκάησλ απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ γηα ηηο αγνξέο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

παξαγσγήο.    

ηε ζπλέρεηα ην ηκήκα πξνγξακκαηηζκνχ βάζεη παξαγγειηψλ θαη πξνβιέςεσλ 

εθδίδεη εληνιέο παξαγσγήο θαη θξνληίδεη γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Παξάιιεια ειέγρεη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ θαη 

απνθαζίδεη ην απφζεκα αζθαιείαο πνπ απαηηείηαη γηα θάζε πιηθφ. Σα 

απνζέκαηα αζθαιείαο δεκηνπξγνχληαη γηα θσδηθνχο κε κεγάιν ρξφλν 

παξάδνζεο αιιά θαη γηα φζνπο έρνπλ ειάρηζηε πνζφηεηα παξαγγειίαο. 

ηαηηζηηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ 

ηαρχηεηα θίλεζεο θάζε θσδηθνχ θαη ηελ αλάισζε ηνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

ζηειερψλ ηνπ ηκήκαηνο. Η εηαηξεία θηλεί ηε δηαδηθαζία αγνξψλ κε βάζε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηφηεηα, ηε ρξήζε ηνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία επαλαιακβαλφκελε ή κε 

αιιά θαη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπ θάζε πιηθνχ.  
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Οη αηηήζεηο γηα αγνξά πξντφλησλ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ απνδνρή πξνηάζεσλ 

ηνπ MRP. Σν MRP ιακβάλεη ππ‟ φςηλ σο απαηηήζεηο ηηο παξαγγειίεο πειαηψλ, 

ηηο εληνιέο κεηαθνξάο απνζεκάησλ, ηηο παξαδφζεηο, ηηο πξνβιέςεηο πσιήζεσλ 

θαη ηα απνζέκαηα αζθαιείαο αιιά θαη ηηο ππάξρνπζεο εληνιέο αγνξάο γηα θάζε 

είδνο. Η δηαθνξά κεηαμχ απαηηήζεσλ θαη πξνζθνξάο είλαη ε πξφηαζε αγνξάο 

ηνπ ζπζηήκαηνο MRP. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη φηη ηα πιηθά είλαη 

δηαζέζηκα ζηελ παξαγσγή αιιά θαη φηη ηα ηειηθά πξντφληα ζα είλαη έηνηκα γηα 

απνζηνιή ζηνπο πειάηεο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα παξαδφζεσλ. 

Δμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο είλαη δεηήκαηα γηα ηα 

νπνία θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα.      

Πξηλ πξνρσξήζεη ε εηαηξεία ζε νπνηαδήπνηε εληνιή αγνξάο θξνληίδεη λα 

εμαζθαιίδεη φηη ν πξνκεζεπηήο ή ν ππεξγνιάβνο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη έρεη 

επηιερζεί βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ. Πνηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

ζπλέπεηα ζηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ζπλεξγαζία θαη θαιή επηθνηλσλία, ηηκή 

θαη ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ αιιά θαη ππνζηήξημε κεηά ηελ 

πψιεζε. Πξνκεζεπηέο πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη γεληθφηεξα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο αμηνινγνχληαη θαη 

ειέγρνληαη ζπρλά γηα ην επίπεδν νξγάλσζεο ηνπο θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινπλ γηα ζπλερή βειηίσζε κέζα απφ ην ζχζηεκα ISO 9001.  

Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο αμηνινγήζεηο θαηαγξάθνληαη γηα 

πεξαηηέξσ αλάιπζε. ην SAP είλαη θαηαρσξεκέλα ηα ζηνηρεία ησλ 

πξνκεζεπηψλ, νη παξαγγειίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ αιιά θαη φζεο δελ 

έρνπλ εθηειεζηεί. Σηκέο απφ πξνκεζεπηέο, ρξφλνο παξάδνζεο, ηξφπνο 

πιεξσκήο εμεηάδνληαη θαη επηιέγεηαη ν πην θαηάιιεινο πξνκεζεπηήο ή 

ππεξγνιάβνο αλά πεξίπησζε. Η απνζήθε είλαη ζε ζέζε αλά πάζα ζηηγκή λα 

γλσξίδεη ηνπο θσδηθνχο πνπ πεξηκέλεη λα παξαιάβεη θαη ηηο παξαγγειίεο πνπ 

είλαη ζε εθθξεκφηεηα. Με ην ζχζηεκα SAP ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο 

πξνκεζεηψλ θαη ινγηζηεξίνπ έρεη δηεπθνιπλζεί θαζψο νη απαηηήζεηο γηα 

πιεξσκέο θαη παξαιαβέο πξντφλησλ είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ηκήκαηνο.  

Η δηεχζπλζε παξαγσγήο ζηφρν έρεη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη εμαξηεκάησλ 

κε θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ρξφλνπο πινπνίεζεο. Φξνληίδεη γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη δηελεξγεί φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο 
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πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο 

ζπκκεηέρεη ζηε δηαρείξηζε πξψησλ πιψλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην ηκήκα 

αλάπηπμεο φζνλ αθνξά ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα θαζενιφγηα.  

Σν ηκήκα αλάπηπμεο κε εξγαιεία ηα ζπζηήκαηα CAD - CAM ζπλεξγάδεηαη ηφζν 

κε ην ηκήκα παξαγσγήο φζν θαη κε ην ηκήκα marketing. Η αλάγθε ελφο λένπ 

πξντφληνο ή ε ηξνπνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ππάξρνληνο βάζεη ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο marketing αιιά θαη ε κειέηε εηδηθψλ θαηαζθεπψλ 

θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο ζε κηα βηνκεραληθή κνλάδα. Σν 

έλαπζκα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο δίλεηαη απφ ην εκπνξηθφ ηκήκα ην νπνίν 

θαζνξίδεη ηελ αλάγθε ηεο αγνξάο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, ην θνηλφ 

ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη άξα ην θφζηνο ζην νπνίν ζα θπκαλζεί θαζψο επίζεο 

θαη ην ρξφλν πνπ επηζπκεί λα ιαλζάξεη ην πξντφλ ζηελ αγνξά.   

Ο ζρεδηαζκφο, ε κειέηε, ε ηεθκεξίσζε ησλ λέσλ πξντφλησλ είλαη νξηζκέλα απφ 

ηα θαζήθνληα πνπ θαιείηαη λα εθηειέζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο. Πξνηάζεηο 

γηα κνληέια, παξαιιαγέο, ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη πιηθά 

θαηαζθεπήο πξνσζνχληαη ζην εκπνξηθφ ηκήκα θαη παξάιιεια γίλεηαη 

πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο. ε πεξίπησζε 

απνδνρήο ησλ πξνηάζεσλ αθνινπζεί κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ 

ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πξντφληνο. Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ζρέδηα 

ζπλαξκνιφγεζεο, δεκηνπξγία ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (BOM – Bill of 

Materials), θαζενιφγηα, κειέηε κέζσλ παξαγσγήο, ζχληαμε ηερληθψλ 

πεξηγξαθψλ ησλ πξντφλησλ είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

ηκήκαηνο.  Η έθδνζε θσδηθψλ πξψησλ πιψλ θαη εμαξηεκάησλ, εκηεηνίκσλ θαη 

εηνίκσλ πξντφλησλ είλαη επζχλε ηνπ ηκήκαηνο. Δθδίδεη λένπο θσδηθνχο, 

ζπληεξεί ην αξρείν εηδψλ θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε θάζε 

πξντφληνο. Διέγρεη ηελ δνκή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, πξνρσξεί ζε 

αιιαγέο φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην.  

Γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα ν θσδηθφο είλαη δνκεκέλνο. Σα πιενλεθηήκαηα θαη 

νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη έλαο δνκεκέλνο θσδηθφο είλαη πνιιά. Άκεζε 

πιεξνθφξεζε γηα ην είδνο ηνπ πιηθνχ, ηελ νηθνγέλεηα ζηελ νπνία αλήθεη, ην 

ηκήκα ζην νπνίν γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ. Βνεζάεη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ θαη ν έιεγρνο είλαη άκεζνο.  



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

47 
 

Γηα φιεο απηέο ηηο εξγαζίεο ηεξνχληαη αξρεία θαη θαηαγξάθνληαη φια ηα 

δεδνκέλα. Αξρεία ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αλάιπζε πξνυπνινγηζηηθνχ 

θφζηνπο, πιάλα εξγαζίαο, ρξνλνδηάγξακκα πξνφδνπ εξγαζηψλ, πξνζθνξέο 

απφ πξνκεζεπηέο θαη ππεξγνιάβνπο, έμνδα θαη επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη, 

παξνπζηάζεηο λέσλ πξντφλησλ, θσηνγξαθίεο, ηηκνθαηάινγνη, ηερληθέο 

πεξηγξαθέο θαη νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο είλαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ 

ηκεκάησλ. 

Η κειέηε εξγαζίαο έρεη επζχλε ππνζηήξημεο ηεο παξαγσγήο. Ο ρσξνηαμηθφο 

ζρεδηαζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο, νη ρξνλνκεηξήζεηο αλά ζέζε εξγαζίαο, ν 

θαζνξηζκφο πξφηππσλ ρξφλσλ θαη ε ζχγθξηζε κε απνινγηζηηθνχο ρξφλνπο, ε 

θαηαρψξεζε θάζεσλ θαη ρξφλσλ παξαγσγήο, νη πξνηάζεηο βνεζεηηθψλ κέζσλ 

θαη ε βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηφρν έρνπλ ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ νηθνλνκηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο.  

 

5.4 Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ SATO  

Η SATO είλαη απφ ηηο πξψηεο βηνκεραλίεο πνπ εθαξκφδεη ηεθκεξησκέλεο  

δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο παξαγσγήο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ απφ ην 1980 

αθνινπζψληαο πξφηππα νξγάλσζεο επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ. Δθαξκφδεη 

φια ηα άξζξα ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 9001:2008 θαη απηφ ηεο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί κέζα απφ δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ζε φιεο ηηο θάζεηο παξαγσγήο, εκπνξίαο θαη 

δηάζεζεο κε απψηεξν ζηφρν ηθαλνπνηεκέλνπο εζσηεξηθνχο πειάηεο 

(πξνζσπηθφ) αιιά θαη εμσηεξηθνχο. Δπηπξφζζεηα ην πηζηνπνηεηηθφ ISO 

14001:2004 δηαζθαιίδεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηδφζεσλ. 

Δπίζεο, ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο. 

Η SATO δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, αλαγλσξίδεη ηελ 

πξνζπάζεηα θαη ζπκβνιή ηνπ, επελδχεη ζε απηφ θαη θξνληίδεη λα ηνπ παξέρεη 

φια ηα κέζα γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ. Πξνζσπηθφ ηθαλφ κε 

θαηάιιειε κφξθσζε, εθπαίδεπζε, εκπεηξία θαιείηαη λα πινπνηήζεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Γηνίθεζεο. Οη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη θαινχληαη αλά 
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ηαθηά δηαζηήκαηα λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα βειηίσζε δηαδηθαζηψλ 

ζην ηκήκα ηνπο. 

Η εηαηξεία θξνληίδεη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηεο λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη θαηαβάιιεηαη ζεκαληηθή 

πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε θαη εμαζθάιηζε ζηαζεξήο πνηφηεηαο ηφζν απφ ηε 

Γηνίθεζε φζν θαη απφ ην πξνζσπηθφ. Η Γηνίθεζε εθθξάδεη ηελ πνιηηηθή 

πνηφηεηαο δειαδή ην ζχλνιν ησλ πξνζέζεσλ ηεο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα. Η 

δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπζηεκαηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα πιαίζηα ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο γηα ηελ παξνρή 

επαξθνχο εκπηζηνζχλεο φηη ην πξντφλ ή ππεξεζία ζα ηθαλνπνηεί δεδνκέλεο 

απαηηήζεηο πνηφηεηαο.   

Έιεγρνο θαη επηζεσξήζεηο κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ έρνπλ θαζηεξσζεί θαη εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Η 

παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ, νη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο γηα 

ζπκκφξθσζε ζηηο πξνδηαγξαθέο ζηφρν έρνπλ ηε δηαξθή βειηίσζε. Κάζε πιηθφ 

πνπ παξαιακβάλεηαη απφ πξνκεζεπηή ειέγρεηαη ηφζν πνηνηηθά φζν θαη 

πνζνηηθά θαη απνζεθεχεηαη ζε θαηάιιειν ρψξν έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη νη 

ηδηφηεηεο ηνπ. Με ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εληχπσλ ζε θάζε θάζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθνληαη νη απαηηνχκελνη έιεγρνη θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο κεηξήζεηο. Κάζε ζπζθεπαζία πξντφληνο έρεη 

ηαπηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ πειάηε, ην είδνο, ηελ πνζφηεηα, 

πεξηγξαθή είδνπο, ηχπν θαη δηαζηάζεηο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο πξνυπνζέηεη 

επαλάιεςε. Απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε απνηππσκέλεο επαλαιακβαλφκελεο 

δηαδηθαζίαο.   

Η επηθνηλσλία θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 

ζπκβάιινπλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Αιιά θαη ε επηθνηλσλία κε 

ηνπο πειάηεο είλαη έλα ζέκα ζην νπνίν ε SATO δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Η 

εηαηξεία κε ην ζχζηεκα CRM είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο 

απαηηήζεηο θαη ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρέζεσλ κε 

πειάηεο CRM (Customer Relationship Management) είλαη έλα εξγαιείν πνπ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά θαη ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ. Η εηαηξεία απνζηέιιεη 

ηηκνθαηάινγνπο θαη ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο.  
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Ο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα θάζε πειάηε λα έρεη πιήξε 

εηθφλα ησλ θηλήζεσλ ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Τπάξρεη 

πεξίπησζε λα είλαη πειάηεο πνπ έρνπλ έξζεη ζε εκπνξηθή ζπλαιιαγή κε ηελ 

εηαηξεία ή κπνξεί λα είλαη θαη ππνςήθηνη ζηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη θάπνηα 

πξνζθνξά. ηνηρεία φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, επάγγεικα, πξνζθνξέο θαη 

παξαγγειίεο απφ ηα θαηαζηήκαηα SATO θαη ENTOS είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. πγθεθξηκέλα γηα ηηο παξαγγειίεο ηα είδε πνπ πεξηιακβάλνπλ, ε 

ζπλνιηθή αμία ηνπο, ν πσιεηήο θαη ην ζεκείν πψιεζεο είλαη εχθνιν λα 

αλαδεηεζνχλ ζηελ εθαξκνγή. Οκνίσο θαη γηα ηηο πξνζθνξέο θαηαγξάθνληαη 

αληίζηνηρα ζηνηρεία φπσο εκεξνκελία θαηαρψξεζεο, ππεχζπλνο πσιεηήο, 

ζχλνιν ηεο αμίαο, ρξνληθή ηζρχο ηεο πξνζθνξάο.  

Οη απφςεηο θαη νη εθηηκήζεηο ησλ πειαηψλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ εηαηξεία γηα 

ην ιφγν απηφ απνζηέιιεη ζπρλά εξσηεκαηνιφγηα θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ λα ηνπνζεηεζεί ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

αιιά θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ην ρξφλν 

απφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ηνπο αιιά θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο.  

 

5.5 ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΝΓΔΗ ΥΔΓΙΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΤ ΣΟ SAP  

Η εηαηξεία SATO αιιά θαη νπνηαδήπνηε εηαηξεία κε παξφκνηα δνκή θαη 

αληηθείκελν ελαζρφιεζεο πνπ δηαζέηεη αληίζηνηρν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπζεί θαη λα αμηνπνηήζεη θαη άιιεο εθαξκνγέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο φπσο ηε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP κε ζρεδηαζηηθφ 

πξφγξακκα αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ.  

Η αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ε δηνίθεζε έξγνπ είλαη δπν πεδία ζπκπιεξσκαηηθά. 

Η αλάπηπμε πξντφλησλ αζρνιείηαη κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη 

εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Η δηνίθεζε έξγνπ 

αζρνιείηαη κε ηηο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ, εθηέιεζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ελφο έξγνπ. Σα αληηθείκελα απηά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ θαζψο θαη νη 

δπλαηφηεηεο  πνπ παξέρνπλ ζε κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε. 

Αξρηθά αλαθνξά γίλεηαη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ DMS, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη κηα εηαηξεία απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 
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εθαξκνγή θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε ζχλδεζε ζπζηήκαηνο CAD 

(Computer Aided Manufacturing) κε ζχζηεκα ERP αιιά θαη ηα νθέιε απφ ηε 

δηαρείξηζε έξγνπ ζην ζχζηεκα SAP. 

 

5.5.1 ύζηημα διασείπιζηρ εγγπάθων (DMS) ζηο SAP 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ νξίδνπλ έλα πξντφλ. Ηιεθηξνληθά έγγξαθα, 

αξρεία, απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ επηηξέπνληαο ηελ πξφζβαζε ζε 

φια ηα άηνκα θαη εμαζθαιίδνληαο φηη νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ ηελ πην 

έγθπξε πιεξνθφξεζε. Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο δελ απνηειείηαη 

απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά εθηέιεζεο θαζνξηζκέλσλ βεκάησλ αιιά απαηηεί 

ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ νκάδσλ έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ κεγάιεο θαη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζπλεπάγνληαη ρξφλν αιιά θαη θφζηνο.  

Η έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο παξάιιειεο κεραληθήο είλαη απαξαίηεην λα 

θαηαλνεζεί απφ θάζε βηνκεραληθή επηρείξεζε πνπ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε θαη 

ζρεδίαζε πξντφλησλ. Η ζπλεξγαζία ηνπ εκπνξηθνχ ηκήκαηνο, ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο παξαγσγήο είλαη θαζνξηζηηθή θαη ε ππνζηήξημε απφ ην ηκήκα 

θνζηνιφγεζεο, ινγηζηεξίνπ, πξνκεζεηψλ αιιά θαη απφ ηε Γηνίθεζε ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπλερήο. Σα νθέιε είλαη πνιιά θαη πεξηιακβάλνπλ εμνηθνλφκεζε 

θφζηνπο, κείσζε ζην ρξφλν αλάπηπμεο θαη πνηφηεηα ηειηθνχ πξντφληνο.           

Η ηεθκεξίσζε ηεο ζρεδηαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαη ην εκπνξηθφ ηκήκα είλαη απαξαίηεηε. Σα αξρεία πνπ ζα πξέπεη 

λα απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ SAP είλαη ε ρξνληθή 

παξαθνινχζεζε αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ, ζηνηρεία θφζηνπο, επελδχζεηο θαη 

κέζα παξαγσγήο αιιά θαη πξαθηηθά ζπλαληήζεσλ, έξεπλα αγνξάο, αλάιπζε 

αληαγσληζηψλ, ηηκνθαηάινγνη, ελεκεξψζεηο. Σφζν νη κειεηεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

αλάπηπμεο φζν θαη ηα ζηειέρε ηνπ εκπνξηθνχ ηκήκαηνο θξνληίδνπλ φια ηα 

αξρεία γηα θάζε πξντφλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζηνπο ζσζηνχο θαθέινπο θαη λα 

είλαη πξνζβάζηκα απφ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ ηκήκαηνο.  

ε νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ θάπνην αξρείν θαηά ηε κεηαθνξά 

λα κελ εκθαλίδεηαη ζην ζσζηφ θάθειν ή ζην θάθειν απηφ λα κελ έρνπλ 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηειέρε άιισλ ηκεκάησλ πνπ επηβάιιεηαη λα έρνπλ 
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γλψζε θαη ελεκέξσζε. Η ζπιινγή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ SAP ζα βνεζνχζε ζηε κείσζε αληαιιαγήο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ. Με ην 

EasyDMS ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ ε νκαδνπνίεζε θαη ε νξγάλσζε ησλ 

αξρείσλ είλαη δπλαηή.    

Σν SAP DMS πεξηιακβάλεηαη ζηε βαζηθή έθδνζε, δελ είλαη πξφζζεην ινγηζκηθφ 

θαη πνιιέο εηαηξείεο δελ γλσξίδνπλ ηελ εθαξκνγή θαη δελ αμηνπνηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε εγγξάθσλ. πγθεθξηκέλα 

κε ην EasyDMS νη ρξήζηεο κε ειάρηζηεο γλψζεηο θαη θαηάξηηζε κπνξνχλ 

εχθνια λα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ εθαξκνγή θαζψο πξνζθέξεη έλα θηιηθφ θαη 

εχθνιν πεξηβάιινλ εξγαζίαο.   

Οη εηαηξείεο ζε θαζεκεξηλή βάζε παξάγνπλ κεγάιν αξηζκφ εγγξάθσλ 

απαξαίηεησλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ. Οξηζκέλα απφ απηά δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ελψ άιια είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ρσξίο απηά δελ είλαη 

δπλαηή ε παξαγσγή θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ. Σα έγγξαθα απηά ζα 

κπνξνχζαλ λα απνζεθεπηνχλ ζηνλ πξνζσπηθφ ρψξν θάζε εξγαδφκελνπ ή ζε 

κηα θνηλφρξεζηε κνλάδα δίζθνπ θαη ε αλαδήηεζε απηψλ λα απαηηνχζε πνιχηηκν 

ρξφλν κε απνηέιεζκα θαζπζηεξήζεηο θαη πεξηνξηζκέλε ελεκέξσζε.  

Σν SAP DMS δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζνπο εξγαδφκελνπο απαηηείηαη λα έρνπλ 

άκεζε πξφζβαζε ζε φια ηα βαζηθά έγγξαθα θαη λα αληινχλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιακβάλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ην 

έξγν ηνπο. Σα αξρεία απνζεθεχνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζε κηα αζθαιή 

ηνπνζεζία θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ φηαλ ηα ρξεηαζηεί ζε ειάρηζην 

ρξφλν θαηαβάιινληαο ειάρηζηε πξνζπάζεηα.  

Σα αξρεία κπνξεί λα είλαη ειεθηξνληθά έγγξαθα, εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα 

CAD, αξρεία MS Office αιιά αθφκε θαη ειεθηξνληθά κελχκαηα (e-mails). ηα 

έγγξαθα πνπ είλαη ζεκαληηθά φπσο ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ, εθζέζεηο 

δνθηκψλ αιιά θαη ζε απηά πνπ πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη 

λα νξίδεηαη ν βαζκφο πξφζβαζεο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη ν θάζε ρξήζηεο. 

Οξίδνληαη θαλφλεο αζθαιείαο γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ην 

πξνζσπηθφ φπσο γηα παξάδεηγκα ζε πνην θάθειν πξέπεη λα απνζεθεχεη ηα 

αξρεία, πνηα νκάδα ρξεζηψλ έρεη πξφζβαζε αιιά θαη πφηε θαη απφ πνηνπο 

δίλεηαη έγθξηζε γηα θνηλνπνίεζε ζηνηρείσλ ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ.       
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Οη ιχζεηο ERP δελ είλαη θαηάιιειεο λα ρεηξηζηνχλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ 

δπλακηθή θχζε ησλ κεραλνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Σα ERP ζα πξέπεη λα 

πεξηκέλνπλ έσο φηνπ νινθιεξσζεί ην ηειηθφ ζρέδην ηνπ πξντφληνο πξηλ ηελ 

δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε κεηαγελέζηεξεο ιεηηνπξγίεο. Απφ ηελ άιιε ηα 

ζπζηήκαηα PLM (Product Lifecycle Management – Παξαθνινχζεζε πξντφληνο 

ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ) επηηξέπνπλ ζηνπο κεραληθνχο λα ζρεδηάδνπλ, λα 

ειέγρνπλ, λα ελεκεξψλνπλ θαη λα βειηηψλνπλ θάζε ιεπηνκέξεηα ηνπ πξντφληνο. 

Γεκηνπξγνχλ ην πιαίζην ζπλερνχο βειηίσζεο. Δκπιέθνπλ θαη άιινπο ζηε 

δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ.      

Σα νθέιε απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο είλαη ε αζθαιήο 

απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, ε νκαδνπνίεζε θαη ε ηαμηλφκεζε εγγξάθσλ αιιά θαη 

ε εχθνιε αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε απηψλ. Παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή 

θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο 

νκάδαο. Η δηαρείξηζε εγγξάθσλ ζε ιηγφηεξν ρξφλν, ε απνπζία δηαδηθαζηψλ πνπ 

δελ πξνζζέηνπλ αμία έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ζην ρξφλν δηάζεζεο ελφο 

πξντφληνο ζηελ αγνξά. Απφ ηα παξαπάλσ αληηιακβαλφκαζηε φηη θάζε εηαηξεία 

ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθνιίεο πνπ πξνζθέξεη ε 

εθαξκνγή.   

 

5.5.2 Ένηαξη ζςζηημάηων CAD ζηο SAP 

Η πιήξεο ελζσκάησζε ησλ ζπζηεκάησλ CAD γηα ηε δηαρείξηζε ζρεδίσλ ζε έλα 

ζχζηεκα ERP είλαη δπλαηή. πγθεθξηκέλα γηα ην ζχζηεκα SAP, ην SAP CAD 

Desktop απνηειεί ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ην ζρεδηαζηή θαη ππνζηεξίδεη κηα 

ζεηξά ζπζηεκάησλ CAD (Pro/Engineer, Inventor, AutoCAD, Solid edge, 

Solidworks).  

Η ζχλδεζε ελφο ζπζηήκαηνο CAD θαη ηνπ CAD Desktop ζην SAP δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην 

ζχζηεκα CAD αθφκε θαη εάλ εξγάδεηαη ηαπηφρξνλα κε άιινπο ρξήζηεο αθνχ 

δηαηεξνχληαη δηάθνξεο εθδφζεηο θαη εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Με ηελ ελζσκάησζε ηνπ CAD ζην SAP ηα ζρέδηα ειέγρνληαη απφ ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο εγγξάθσλ DMS (Data Management System) θαη παξάιιεια 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

53 
 

δεκηνπξγείηαη ην ΒΟΜ (Bill of Materials) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φια ηα ζηνηρεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ πξντφληνο έρνπλ θσδηθφ ζην 

αξρείν εηδψλ ηνπ ζπζηήκαηνο SAP ERP.   

Κάζε λέν εμάξηεκα πνπ ζρεδηάδεηαη δειψλεηαη ζηελ εθαξκνγή θαη ηαπηφρξνλα 

θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ φπσο ε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

ε εκεξνκελία ζρεδίαζεο ή αλαζεψξεζεο ηνπ, ε πξψηε χιε απφ ηελ νπνία ζα 

θαηαζθεπαζηεί, ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ ζρεδίνπ, ην φλνκα ηνπ ππεχζπλνπ 

ζρεδηαζηή θαη φια φζα ζηνηρεία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηνλ πιήξε 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ. Οπνηνδήπνηε ζρέδην είλαη απνζεθεπκέλν ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ κπνξεί θάζε ρξήζηεο λα ην αλαδεηήζεη θαη λα ην πξνβάιιεη ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ. Η αλαδήηεζε ελφο ζρεδίνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξα θξηηήξηα φπσο ε νηθνγέλεηα πξντφληνο ζηελ νπνία αλήθεη ή ην πιηθφ 

θαηαζθεπήο ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο θαη γξήγνξεο αλαδήηεζεο ησλ 

ζρεδίσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ θαη αθνχ δνζεί έγθξηζε απφ ηνλ 

ππεχζπλν κεραληθφ πξνσζείηαη ζην αξκφδην ηκήκα παξαγσγήο ή πξνκεζεηψλ 

αλάινγα κε ην εάλ είλαη ηδηνπαξαγφκελν ή εάλ ζα δεηεζεί πξνζθνξά απφ 

πξνκεζεπηή.  

Σν ηερληθφ ζρέδην φπσο έρεη πξναλαθεξζεί παξέρεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ. Η δεκηνπξγία ηεο πιεξνθνξίαο γηα έλα πξντφλ θαη 

ε δηαρείξηζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηά απφ φια ηα ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ. 

πγθεθξηκέλα ην ηκήκα ζρεδηαζκνχ θαζνξίδεη ηε κνξθή ησλ δηαθφξσλ 

εμαξηεκάησλ θαη ην ηκήκα αλάπηπμεο παξέρεη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα γηα θάζε 

εμάξηεκα δίλνληαο κε ιεπηνκέξεηα φιεο ηηο δηαζηάζεηο, αλνρέο, παξαιιαγέο. 

Αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο εξγαιείσλ, ηδηνζπζθεπψλ θαη ν ζρεδηαζκφο θαινππηψλ 

βάζεη ηερληθψλ ζρεδίσλ.  

Σα ηκήκαηα παξαγσγήο θαη ζπλαξκνιφγεζεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζην ηερληθφ ζρέδην έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο θαη 

παξάιιεια λα επηβεβαηψλεηαη ε ζσζηή ζπλαξκνιφγεζή ηνπ. Σν service αιιά 

θαη ην ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ 

εξσηήκαηα πειαηψλ ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο 

αιιά θαη ζσζηήο ρξήζεο ησλ πξντφλησλ.   

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη είλαη ζρεδηαζκφο (CAD), πξνγξακκαηηζκφο θνπήο 

(CAM) θαη ηέινο θνπή ζε θάπνηα εξγαιεηνκεραλή CNC. Με ηε δεκηνπξγία 
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εμαηνκηθεπκέλσλ Post-Processors γηα ηηο εξγαιεηνκεραλέο CNC ν θψδηθαο πνπ 

εμάγεηαη απφ ην ινγηζκηθφ CAM δελ απαηηεί νπνηαδήπνηε αιιαγή θαη πξφζζεην 

πξνγξακκαηηζκφ θαη απηφ ζπκβάιιεη ζην λα απνθεπρζνχλ άζηνρεο θηλήζεηο, λα 

απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα ησλ κεραλψλ θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπο. Σν πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο CAM καο δίλεη πιήξε 

εηθφλα γηα ηηο θηλήζεηο ηεο εξγαιεηνκεραλήο θαη ηνλ ηξφπν θαηεξγαζίαο. 

Σν SAP PLM είλαη έλα εξγαιείν αλάπηπμεο ζσζηψλ πξντφλησλ, ζην ζσζηφ 

ρξφλν κε ην ζσζηφ θφζηνο. Η ιχζε απηή πξνζθέξεη έλα πιαίζην γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο πξντφληνο θαη εηζαγσγή ηνπ ζηελ αγνξά ζην νπνίν άλζξσπνη 

θαη πιεξνθνξίεο ζπλδπάδνληαη δεκηνπξγηθά θαη απνηειεζκαηηθά. Πξνζθέξεη ηελ 

δπλαηφηεηα κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο φισλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

πξντφληνο. 

 

5.5.3 Δθαπμογή Γιασείπιζηρ Έπγος ζηο SAP 

Η ηήξεζε ζηνηρείσλ πνπ απνηππψλεη ηελ αθξηβή ζέζε ηεο παξαγγειίαο ελφο 

πειάηε ζην ρψξν παξαγσγήο είλαη ην δεηνχκελν γηα πνιιέο εηαηξείεο. Η ηάζε 

πνπ επηθξαηεί ζην βηνκεραληθφ θιάδν είλαη ε αχμεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ε πνηφηεηα ηνπο, ε επειημία ηεο παξαγσγήο, ε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ επεμεξγαζίαο θαζψο θαη ε κείσζε ησλ ελδηάκεζσλ απνζεκάησλ. Σα 

ελδηάκεζα απνζέκαηα πξέπεη κε θάζε ηξφπν λα πεξηνξηζηνχλ θαη ε έλλνηα ηνπ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε αμία.  

Πεξηνξηζκνί πξνηεξαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηε ζεηξά εθηέιεζεο εξγαζηψλ έρνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία. Άιινη πεξηνξηζκνί ζρεηίδνληαη κε ηνπο πφξνπο. Γηα 

παξάδεηγκα κηα κεραλή γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο πξέπεη λα εμαηξεζεί γηα έλα 

δηάζηεκα ή κηα άιιε λα επαλαζπλδεζεί ψζηε λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ελφο ηκήκαηνο. ε άιιε πεξίπησζε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο παξηίδαο θαη 

ησλ αλαγθψλ (εχθνιε ή ζχλζεηε θαηεξγαζία) πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηινγέο 

είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ηκήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο. 

Δπίζεο, απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ δηακνξθψλνπλ ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θάζε πεξηφδνπ φπσο 

πξνζιήςεηο ή κεηαθνξά πξνζσπηθνχ απφ άιια ηκήκαηα.  
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Η εθαξκνγή δηαρείξηζεο έξγνπ ζην SAP ζηφρν έρεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 

ζπληνληζκφ, παξαθνινχζεζε ησλ εκεξνκεληψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 

εξγαζηψλ αιιά παξάιιεια θαη ηνλ θαζνξηζκφ πφξσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ. 

Δίλαη κηα νηθνλνκηθή εθαξκνγή θαη πέξα απφ ηε ρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ 

εξγαζηψλ δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ θνζηνιφγεζε.  

Γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο έξγνπ ζην SAP απαηηείηαη λα ππάξρεη κηα δνκή 

εξγαζηψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ζεηξά εθηέιεζεο απηψλ, ε 

εθηίκεζε απαηηνχκελσλ πφξσλ (αλζξψπηλνη πφξνη, πιηθά, κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο) αιιά θαη ε εθηίκεζε ηεο δηάξθεηαο θαζεκηάο απφ απηέο νδεγνχλ 

ζηελ αλάπηπμε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηαπηφρξνλα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο. Η ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο είλαη απαξαίηεηε θαζψο 

θαζπζηέξεζε ζε κηα απφ απηέο έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα επηκεθπλζεί ε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ελφο έξγνπ (αλάπηπμε λένπ πξντφληνο ή εθηέιεζε εηδηθήο θαηαζθεπήο) 

θαη ηα θφζηε λα απμεζνχλ.  

Η δηαρείξηζε ελφο έξγνπ είλαη κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο πξνγξακκαηηζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη αλαζεψξεζήο ηνπ. Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ θαη 

πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο θαη επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Πξνυπνζέηεη πξνζπάζεηα φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα νκάδα αηφκσλ πνπ ε ζπλεξγαζία, ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

ε εκπηζηνζχλε ελππάξρνπλ.      

Οη πφξνη πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα γίλεη ζσζηή εθηίκεζε ηφζν γηα ην 

είδνο φζν θαη γηα ηελ πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Πνηα ρξνληθή ζηηγκή θαη πφζν ζα ρξεζηκνπνηεζεί θάζε πφξνο είλαη ζηνηρεία γηα 

ηελ αλάπηπμε ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Σέινο ε ζσζηή αλάζεζε πφξσλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη λα γίλεη ζσζηά θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπ έξγνπ. ε κηα βηνκεραληθή κνλάδα νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη ηα θέληξα 

εξγαζίαο είλαη απηά πνπ καο δίλνπλ πιήζνο δεδνκέλσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζηα θέληξα εξγαζίαο ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο ή λα 

δνζνχλ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. Δπίζεο νη δξαζηεξηφηεηεο αλαιψλνπλ πιηθά 

είηε απηά είλαη δηαζέζηκα απνζεθεπκέλα είηε είλαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

πξέπεη λα παξαγγειζνχλ.  
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πιινγή ζηνηρείσλ απφ ηηο ζέζεηο παξαγσγήο θαη ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ 

ζπληεινχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαηηήζεσλ δπλακηθφηεηαο, ζην ρξνληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ αιιά θαη ζην θφζηνο παξαγσγήο. Παξάιιεια, 

πξνζδηνξίδνληαη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ην είδνο ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπ, ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ν ρξφλνο 

ρξήζεο ηνπο φπσο επίζεο θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

παξαγσγή. Υξνληθέο πξνπνξείεο θαη πζηεξήζεηο θαζνξίδνπλ επαθξηβψο ηε 

ζρέζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη 

ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ. Η παξαιαβή θξίζηκσλ πιηθψλ είλαη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ θαη ε θαζπζηέξεζε 

απηψλ δηαηαξάζζεη ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ.  

Σν MS Project είλαη έλα πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηε 

δηαρείξηζε έξγνπ. Δίλαη κηα εχθνιε εθαξκνγή θαη πξνηηκάηαη απφ πνιινχο 

ρξήζηεο. Όκσο θαη ε εθαξκνγή ζην SAP R/3 Project System είλαη ππνζχζηεκα 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε έξγνπ. Γηα ηελ αλάιπζε 

εξγαζηψλ ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίδνληαη, λα ζπλδένληαη κε θέληξα 

θφζηνπο, λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε εκεξνκελίεο, έγγξαθα, επελδχζεηο, 

νκάδεο εξγαζίαο. Όια ηα άιια ππνζπζηήκαηα παξαγσγήο, πξνκεζεηψλ, 

ινγηζηεξίνπ ελεκεξψλνληαη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη πξνζαξκφδνληαη 

έηζη ψζηε ζε κηα εληαία θνηλή βάζε δεδνκέλσλ λα ζπγθεληξψλνληαη φια ηα 

ζηνηρεία.  

 

5.5.4 Γιασείπιζη ειδικών καηαζκεςών 

Πνιιέο είλαη νη βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ επελδχνπλ ζηελ αλάπηπμε γλψζεο 

ζηελ παξαγσγή εηδηθψλ θαηαζθεπψλ. Απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ε 

ηθαλφηεηα κηαο κνλάδαο λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη πξντφληα βάζεη 

πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδεη ν θάζε πειάηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ.  Με ηνλ ηξφπν απηφ ε εηαηξεία κεγηζηνπνηεί ηελ επειημία ηεο θαη 

απνθηά έλα ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Οη παξαγγειίεο γηα εηδηθέο 

θαηαζθεπέο δηαρεηξίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζε ηππνπνηεκέλα πξντφληα. Απαηηνχληαη 

πξφζζεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ ησλ παξαγγειηψλ.  
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Η παξαγσγή ππάξρεη πεξίπησζε λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην απφζεκα 

(make to stock) ή λα εθθηλεί βάζεη ησλ παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ (make to 

order). ηελ πξψηε πεξίπησζε ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί 

πξηλ ηε ιήςε ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ πειάηε. Οη παξαγγειίεο θαιχπηνληαη 

απφ ην πθηζηάκελν απφζεκα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ελεξγνπνηείηαη κε ηε ιήςε ηεο παξαγγειίαο. Κάζε παξαγγειία 

εθηειείηαη κεηά απφ εληνιή πειάηε. Δπειημία ζηελ παξακεηξνπνίεζε πξντφλησλ 

έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ είλαη 

απαξαίηεηε. Οη εηαηξείεο πνπ βαζίδνληαη ζην ζρεδηαζκφ επηδηψθνπλ ηελ 

πινπνίεζε ζρεδίσλ πνπ ζπλαληνχλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πεξηγξαθέο ησλ 

πειαηψλ. Ο πειάηεο πεξηγξάθεη ην πξντφλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηζπκεί θαη 

ε εηαηξεία αλαιακβάλεη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα πξνηείλεη ζρέδηα (engineer to 

order).  

Αλαιπηηθά θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

πξνκήζεηα πιηθψλ, δείγκαηα, δνθηκέο, νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο, ηηκνθαηάινγνη, 

ελεκέξσζε πσιεηψλ είλαη νξηζκέλα απφ απηά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ 

πξηλ αξρίζεη o ζρεδηαζκφο θάζε project. Η ζεηξά εθηέιεζεο, ε αλάζεζε ζηα 

θαηάιιεια άηνκα θαη ν ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ 

είλαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα απνθαζηζηνχλ απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ. 

Αθνινπζεί παξάδεηγκα εηδηθήο θαηαζθεπήο θαη εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζηελ 

πξάμε. 
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Σν θάζηζκα εξγαζίαο απεηθνλίδεηαη ζην ζρέδην θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα απφ ηνλ 

πειάηε λα επηιέμεη κέζα απφ έλα πιήζνο επηινγψλ (δηαζηάζεηο, πιηθά, 

ρξψκαηα, πθάζκαηα) δεκηνπξγψληαο ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ πξντφλ. ρεκαηηθά 

δίλεηαη ην BOM γηα ην θάζηζκα εξγαζίαο θαη αλαθνξά γίλεηαη ζηνπο ακέηξεηνπο 

ζπλδπαζκνχο θσδηθψλ θαη άξα ζην πιήζνο εηνίκσλ πξντφλησλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ. 

 

BOM (Bill of Materials) 

 

Ο θάζε πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλζέζεη θσδηθνχο θαη λα δεκηνπξγήζεη 

ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ θάζηζκα ην νπνίν ε ππάξρνπζα θσδηθνπνίεζε θαη 

ηππνπνίεζε κηαο εηαηξείαο δελ κπνξεί λα ηνπ ην πξνζθέξεη. Γηα θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ παξαδείγκαηνο αο πξνρσξήζνπκε ζηηο παξαθάησ παξαδνρέο.  

Οη δηαζέζηκεο θαηεγνξίεο πθαζκάησλ είλαη ηξεηο (Α,Β,Γ) γηα ηελ πιάηε θαη ηελ 

έδξα θαη θάζε θαηεγνξία πθάζκαηνο έρεη 5 δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο. Οη 

πεληαθηηλσηέο βάζεηο είλαη δχν θαη ζπγθεθξηκέλα βαθήο ζε καχξν ρξψκα θαη 

αζεκί. Σα κπξάηζα ηνπ θαζίζκαηνο κπνξεί λα είλαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα. 

Σέινο γηα ηελ θνιψλα θαη ηνπο ηξνρνχο αο ζεσξήζνπκε φηη δελ ππάξρνπλ 

ελαιιαθηηθέο θαη είλαη δπν ζπγθεθξηκέλνη θσδηθνί. 

Οη ππνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ν ζρεδηαζκφο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο. 

Γηα παξάδεηγκα ζηελ νηθνλνκηθή θαηεγνξία πθάζκαηνο Α ε έδξα ζα είλαη κφλν 

ζε καχξν ρξψκα ή ζηελ αθξηβή θαηεγνξία πθάζκαηνο Γ ηα κπξάηζα ηνπ 

θαζίζκαηνο ζα είλαη κφλν ξπζκηδφκελα.  

 

κάθιζμα επγαζίαρ

πιάηε

(x1)

έδξα

(x1)

βάζε (x1)

ζπλαξκνινγεκέλε

πεληαθηηλσηή

(x1)

ηξνρνχο

(x5)

θνιψλα

(x1)

κπξάηζν

(x2)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

59 
 

 

 

Σν εκπνξηθφ ηκήκα ηεο εηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα αλάπηπμεο 

απνθαζίδεη ην εχξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. πλδπαζκνί θαη πεξηνξηζκνί 

θνηλνπνηνχληαη έηζη ψζηε λα αλνηρζνχλ νη θσδηθνί εηνίκσλ πξντφλησλ. Ο 

πειάηεο έρεη φκσο πάληα ηελ δηθή ηνπ πξφηαζε θαη ζέιεη ν ίδηνο λα επηιέγεη ην 

ζπλδπαζκφ ησλ πιηθψλ θαη ρξσκάησλ. Τπάξρεη πεξίπησζε λα επηιέμεη θαη λα 

παξέρεη ν ίδηνο ν πειάηεο χθαζκα ζηελ εηαηξεία δηαθνξεηηθφ απφ απηά πνπ ηνπ 

πξνηείλνληαη. ε άιιε πεξίπησζε κπνξεί λα επηιέμεη κηα νηθνλνκηθή θαηεγνξία 

πθάζκαηνο αιιά ηα κπξάηζα ηνπ θαζίζκαηνο λα είλαη ξπζκηδφκελα.  

Δπφκελν βήκα είλαη ε έθδνζε θσδηθνχ εηνίκνπ γηα θάζε εηδηθφ πξντφλ θαη ε 

δεκηνπξγία ηεο πξνδηαγξαθήο ζην SAP. Σν αξρείν θαηάζηαζεο πιηθψλ (ΒΟΜ - 

Bill of Materials) είλαη κηα ιίζηα πιηθψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

πξντφληνο. Η ιίζηα απηή πεξηιακβάλεη ηνλ θσδηθφ αξηζκφ θάζε ζπζηαηηθνχ, ηελ 

πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα θάζε πιηθφ αιιά θαη ηε κνλάδα κέηξεζεο. Η δνκή 

ηεο πξνδηαγξαθήο κπνξεί λα έρεη απιή κνξθή αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη 

ζηα πεξηζζφηεξα είδε ε δνκή απηή είλαη ζχλζεηε θαη απνηειείηαη απφ 

πεξηζζφηεξα απφ έλα επίπεδα. Η ιίζηα πιηθψλ γηα ην παξαπάλσ θάζηζκα ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ηελ παξαθάησ δνκή.  
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Παξαηεξνχκε φηη γηα ιφγνπο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηα ηκήκαηα παξαγσγήο ηα πιηθά νκαδνπνηνχληαη θαη έηζη 

επηιέγεηαη ε δεκηνπξγία κηαο πξνζπλαξκνιφγεζεο θαη απηή είλαη ε βάζε κε 

ηνπο 5 ηξνρνχο. Η πξνζπλαξκνιφγεζε (βάζε κε ηξνρνχο) κπνξεί λα είλαη θνηλφ 

ζηνηρείν πνιιψλ εηνίκσλ πξντφλησλ γηα ην ιφγν απηφ παξάγεηαη ζε 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο θαη απνζεθεχεηαη έηζη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκε φηαλ 

δεηεζεί.  ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα εκηέηνηκα ππάξρνπλ θαη ε ζπλαξκνιφγεζε 

γίλεηαη θαηά παξαγγειία πειάηε (assemble to order). Η βάζε είλαη θνηλή γηα 

αξθεηά θαζίζκαηα θαη βάζεη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε 

δήηεζε ηεο αιιά ε επηινγή ρξψκαηνο ηνπ πθάζκαηνο δχζθνια κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί θαζψο ην εχξνο ησλ δηαζέζηκσλ πθαζκάησλ είλαη κεγαιχηεξν.   

Η παξαπάλσ ιίζηα πιηθψλ είλαη ε βάζε γηα ηηο πσιήζεηο (θαηαρψξεζε θσδηθνχ 

ζε παξαγγειία πψιεζεο), γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν παξαγσγήο, γηα 

πξνβιέςεηο πιηθψλ θαη πξνκήζεηεο απηψλ αιιά αθφκε θαη γηα ηελ θνζηνιφγεζε 

ησλ πξντφλησλ. Παξέρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο.  

Αθνινπζεί βάζεη ηνπ αξρείνπ BOM ε αλαιπηηθή δνκή εξγαζηψλ πνπ απαηηείηαη 

γηα θάζε πξντφλ (WBS – Work Breakdown Structure). Η δηάζπαζε ελφο έξγνπ 

ζε κηθξφηεξα παξέρεη πιεξέζηεξν έιεγρν φπσο ιεπηνκεξή αλάιπζε θφζηνπο 

αιιά θαη πξνζεθηηθφ έιεγρν ζε φηη αθνξά ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 
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Δλδεηθηηθά δίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο δίλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ πξντφλησλ πνπ πξέπεη λα παξαρζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Σα ελδηάκεζα πξντφληα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη 

ζσζηά έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο θαη πξφζζεηα θφζηε.  

Πξηλ απφ φια έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθψλ, ηε κεηαθνξά αιιά θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

κηα παξαγγειία πεξηιακβάλεη πνιινχο θαη ζχλζεηνπο θσδηθνχο εηδηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ νη νπνίνη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη 

έηνηκνη, ηεθκεξησκέλνη θαη λα δνζνχλ ζην εκπνξηθφ ηκήκα γηα θαηαρψξεζε 

παξαγγειίαο.  

Η ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ CAD ζηα ζπζηήκαηα ERP είλαη ζεκαληηθή θαζψο 

νη ιίζηεο πιηθψλ παξάγνληαη απηφκαηα θαη δελ απαηηείηαη πξφζζεηε εξγαζία 

απφ ηνλ κειεηεηή. Η θαηαγξαθή ησλ πιηθψλ ζε βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα MS – 

Office απαηηεί ρξφλν αιιά θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ηφζν ζηα πιηθά πνπ ζα 

επηιερζνχλ φζν θαη ζηηο αλαιψζεηο απηψλ. πλεπψο ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα ζηελ 

ηεθκεξίσζε είλαη απηφ πνπ πξνζθέξεη ε ελζσκάησζε ησλ ζπζηεκάησλ. Κάζε 

βηνκεραληθή επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη ζσζηά ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ζε βάζνο ην εχξνο ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο.  

 

5.6  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ  

Η επέλδπζε ζε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο είλαη κέιεκα φισλ ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ επηδεηνχλ απξφζθνπηε ξνή δεδνκέλσλ θαη βειηίσζε ησλ 
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επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Η επηινγή ηεο ιχζεο SAP απφ ηελ εηαηξεία SATO 

πξνέθπςε κεηά απφ εθηελή έξεπλα θαη αμηνιφγεζε κε ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζε έλα εληαίν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Η αλαδήηεζε ελφο 

ζπλεξγάηε κε ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζην ρψξν ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ήηαλ ην δεηνχκελν.  

Πξνεγήζεθε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε απνηέιεζκα ε 

έληαμε ηνπ SAP λα γίλεη νκαιά ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Η επηθνηλσλία κε 

ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο έγηλε άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή. Σν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο κεηψζεθε, ε εμππεξέηεζε πειαηψλ 

βειηηψζεθε.  

Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο (νηθνλνκηθφ ηκήκα, ηκήκα αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ηκήκα παξαγσγήο, εμππεξέηεζε πειαηψλ) απέθηεζαλ ηε 

δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο θαη ιήςεο δεδνκέλσλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

SAP. Δπίζεο, ε πινπνίεζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο SAP Warehouse Management 

ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ θέληξνπ δηαλνκήο 

ηεο εηαηξείαο.  

Όζνλ αθνξά ζηε ηερληθή ηεθκεξίσζε ησλ πξντφλησλ, ε πξφηαζε έληαμεο ησλ 

ζπζηεκάησλ CAD ζην SAP ζα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζρεδίσλ θαζψο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ ζα δεκηνπξγείηαη 

απηφκαηα ε αληίζηνηρε ιίζηα πιηθψλ (BOM) γηα θάζε πξντφλ, ζηνηρείν 

απαξαίηεην γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ε έλα ζχγρξνλν θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ε γλψζε θαη ε 

θαηνρή πιεξνθνξηψλ αλαδεηθλχνληαη σο θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο. Η δχλακε ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηζρπξφ φπιν γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε κηαο εηαηξείαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη κέζα ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.  

Η πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο επεξέαζε ηε θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγνληαη νη επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο. Σα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιήςεο ησλ απνθάζεσλ 

θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο.  

Σα ζπζηήκαηα ERP σο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο, παξέρνπλ νπζηαζηηθέο θαη 

πιήξεηο πιεξνθνξηαθέο ιχζεηο γηα απνδνηηθή ρξήζε θαη πξνγξακκαηηζκφ 

πφξσλ. Η επέλδπζε κηαο επηρείξεζεο ζε έλα ζχζηεκα ERP είλαη γλψξηζκα 

αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.    

ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχζεθαλ ζε βάζνο νη δπλαηφηεηεο θαη ν ξφινο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη δφζεθε έκθαζε ζηε 

ζπκβνιή απηψλ ζηε Γηνίθεζε Παξαγσγήο. Ιδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηα 

ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ αιιά 

θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν παξαγσγήο. Έγηλε παξνπζίαζε ηεο 

εηαηξείαο παξαγσγήο επίπισλ γξαθείνπ θαη εηδψλ ζπηηηνχ SATO θαη 

εμεηάζηεθε ε ζπκβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο SAP ζηελ εηαηξεία. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο αιιά θαη απφ πξνζσπηθή εκπεηξία 

πξνθχπηεη φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαηέρνπλ θαίξηα ζέζε ηφζν γηα ηε 

δηεπθφιπλζε θαη βειηίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ φζν θαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε επίηεπμεο ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ ζηφρσλ.  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο παξάκεηξνη πνπ εμεηάδνληαη γηα λα δηεξεπλεζεί ε επηηπρήο 

ή κε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη ζεκαληηθή ε κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ; Έρνπλ απμεζεί ηα έζνδα απφ πσιήζεηο πξντφλησλ; Έρεη 

κεησζεί ν ρξφλνο απφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ; Δίλαη νη ρξήζηεο 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη εμνηθεησκέλνη κε ην ζχζηεκα; Δπίζεο ην θαηά πφζν 
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εληζρχεηαη ε απφθηεζε γλψζεσλ, εάλ είλαη εχθνιε ε εθκάζεζε ηνπ, ε ρξήζε 

ηνπ, εάλ είλαη θηιηθφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, εάλ είλαη θαηαλνεηέο νη 

ιεηηνπξγίεο είλαη ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο επηρεηξήζεηο. 

Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο είλαη κεγάιν γηα ην ιφγν απηφ ε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ην βαζηθφ κέιεκα ζηειερψλ 

θαη Γηνίθεζεο. Οη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο 

ηεο παξαγσγήο είλαη απηέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα ζηειέρε θαη ηε Γηνίθεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ λα απνθαλζνχλ γηα ηελ επηηπρή ή κε έληαμε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ επηρείξεζε. 
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