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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο 

μηχανικού εξοπλισμού, όσο και λογισμικού, αλλά και οι μεταβαλλόμενες 

συνθήκες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος δίνουν νέες διαστάσεις στη 

λειτουργία της λήψης αποφάσεων στο Μάρκετινγκ. 

Η διεύρυνση των αγορών σε διεθνές πλέον επίπεδο, η όξυνση των 

ανταγωνιστικών συνθηκών, ο μικρός σχετικά κύκλος ζωής των προϊό

ντων, οι αυξημένες και περισσότερο διαφοροποιημένες απαιτήσεις των 

πελατών, οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις και η συνεχής τεχνολογική 

ανάπτυξη αποτελούν δείγματα των επιδρώντων παραγόντων στη λήψη 

των αποφάσεων Μάρκετινγκ, η παρακολούθηση και στάθμιση των οποίων 

είναι απαραίτητη για τη στρατηγική ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής οικο

νομικής μονάδας. 

Οι λαμβάνοντες λοιπόν τις αποφάσεις Μάρκετινγκ βρίσκονται αντι

μέτωποι με ένα συνεχώς αυξανόμενο πλήθος πληροφοριών, τις οποίες 

πρέπει πρώτα να συγκεντρώσουν, να ταξινομήσουν και να διαφυλάξουν, 

στη συνέχεια δε να αναλύσουν και να αξιολογήσουν, ανάλογα με το 

υπάρχον κάθε φορά πρόβλημα, για να καταλήξουν στην επιλογή της τε

λικής απόφασης, την αποτελεσματικότητα της οποίας θα πρέπει και 

πάλι να ελέγξουν και να εκτιμήσουν για την εκ νέου τροφοδότηση της 

βάσης των πληροφοριών τους. 

Η υποστήριξη των σταδίων αυτών από τα συστήματα της Πληρο

φορικής, πιστεύουμε ότι συμβάλλει κατά πολύ στην ταχύτητα και ποιότη

τα των λαμβανομένων αποφάσεων. 

Οι τύποι των συστημάτων, που αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα είναι 

τα Συστήματα Συγκέντρωσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Μάρκετινγκ, 

καλούμενα και Πληροφοριακά Συστήματα ή Υποσυστήματα Μάρκετινγκ, 

τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ βάσει ποσοτικών μο

ντέλων και στατιστικών μεθόδων και τα Συστήματα Γνώσης ή Έμπειρα 

Συστήματα Μάρκετινγκ. 

Η οριοθέτηση βέβαια των συστημάτων αυτών δεν είναι πάντα ξεκά-
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θαρη, ενώ υπάρχουν και ερευνώνται, κατά περίπτωση, οι δυνατότητες 

επικοινωνίας και ενοποίησης αυτών. 

Ενώ όμως η θεωρητική ενασχόληση με τα συστήματα της Πληρο

φορικής γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στο Μάρκετινγκ έχει τραβήξει 

το ενδιαφέρον των ερευνητών, για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, 

η εφαρμογή τους στην πράξη είναι αρκετά περιορισμένη, ιδιαίτερα των 

βάσει μοντέλων στήριξης αποφάσεων και των έμπειρων συστημάτων. 

Σημαντικοί παράγοντες, που επηρεάζουν την αποδοχή και χρήση 

της Πληροφορικής κατά τη λήψη των αποφάσεων Μάρκετινγκ και εξετά

ζονται στην εργασία αυτή, θεωρούνται οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις 

Μάρκετινγκ, το είδος του προβλήματος, η ακολουθητέα διαδικασία επίλυ

σης του και οι ειδικότερες συνθήκες του περιβάλλοντος. 

Με βάση τα παραπάνω, ο στόχος της διατριβής είναι η διερεύνη

ση των δυνατοτήτων , που παρέχουν τα συστήματα της Πληροφορικής 

στη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. Ειδικότερα εξετάζονται οι διάφοροι 

τύποι των συστημάτων αυτών, οι δυνατότητες εφαρμογής τους σε επί 

μέρους πεδία του Μάρκετινγκ, οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λει

τουργία τους, τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση τους και η μέχρι 

σήμερα πρακτική τους. 

Η έλλειψη, σχετικής με τα θέματα αυτά, ελληνικής βιβλιογραφίας 

και στοιχείων που να αναφέρονται στην ελληνική πραγματικότητα, οδή

γησε στη διενέργεια πρωτογενούς έρευνας για την εμπειρική προσέγγιση 

του θέματος. 

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής, περιγράφονται και 

αναλύονται στατιστικά ο βαθμός διείσδυσης της Πληροφορικής στη 

λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ στις βιομηχανικές επιχειρήσεις της περιο

χής της Θεσσαλονίκης, τα ειδικότερα πεδία εφαρμογής των εκάστοτε 

χρησιμοποιούμενων συστημάτων, η θέση των μάρκετερ-μάνατζερς απένα

ντι σ'αυτά, η οργανωτική δομή και οι συνθήκες λειτουργίας τους, το επί

πεδο πληροφόρησης τών εν λόγω επιχειρήσεων, η συχνότητα και οι 

πηγές άντλησης των αναγκαίων πληροφοριών για το Μάρκετινγκ και 

τέλος, οι ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής των συστημάτων της 

Πληροφορικής στη λειτουργία του Μάρκετινγκ. 
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Στη διατριβή αυτήν εξετάζονται οι δυνατότητες, οι αναγκαίες προ

ϋποθέσεις και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των συστημάτων 

της Πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ, μέσα από ένα συ

στηματοποιημένο πλαίσιο επιδρώντων παραγόντων, και προτείνονται λύ

σεις, προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα. 

Από τη θέση αυτή επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε 

όλους, όσους συνέβαλαν, ώστε να φθάσει στο τέλος της η ερευνητική 

αυτή προσπάθεια. 

Ιδιαίτερα, τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Αναστάσιο Κάτο, για τη 

συνεχή καθοδήγηση και παρακολούθηση και τις εποικοδομητικές παρα

τηρήσεις του, σε όλα τα στάδια της εκπόνησης της διατριβής, καθώς 

και για τη βοήθεια του στη ποσοτική ανάλυση και τη χρησιμοποίηση του 

στατιστικού πακέτου SPSS/PC. 

Τον καθηγητή κ. Δημήτριο Παπαδόπουλο, για το ενδιαφέρον που 

έδειξε κατά την πορεία της εργασίας, τις χρήσιμες υποδείξεις του και 

την υποστήριξη του, κατά τη διενέργεια της εμπειρικής έρευνας. 

Τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Γεώργιο Πέκο, για τη συμβολή του 

στην ολοκλήρωση της διατριβής. 

Την κα Ασπασία Τσακιρίδου-Ασημένιου, που επιμελήθηκε τη μηχα

νογραφική επεξεργασία του κειμένου και των σχηματικών παραστάσεων 

της εργασίας. 

Τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, που διάθεσαν το χρόνο 

τους για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας αυτής. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Τμήματος Εφαρμο

σμένης Πληροφορικής, για τη συμπαράσταση τους κατά τη διάρκεια της 

εργασίας μου. 

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1992 

Μάρω Βλαχοπούλου 
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L ΣΗΜΑΣΪΑ-ΓΙΛΑΙΣΪΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Κ ε φ ά λ α ι ο 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Η σημασία της Πληροφορικής για τη λήψη 
αποφάσεων-Μάρκετινγκ 

Ο προγραμματισμός και η άσκηση της πολιτικής του Μάρκετινγκ 

έχει σαν στόχο την επιτυχή καθοδήγηση της επιχειρηματικής δραστη

ριότητας μιας οικονομικής μονάδας σε επιλεγμένες αγορές - στόχους 

μετά από στάθμιση και εκτίμηση του μικρό- και μακρο-περιβάλλοντός 

της. 

Ως εκ τούτου, μεγάλη σημασία προσδίδεται στη συγκέντρωση, ανά

λυση και αξιολόγηση δεδομένων, επακόλουθο του οποίου θα είναι η 

λήψη αποφάσεων επί θεμάτων Μάρκετινγκ. Ιδιαίτερα στο Μάρκετινγκ η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν είναι εκ των προτέρων ξεκάθαρη, κα

θότι εμπλέκονται πολλοί παράγοντες που επιδρούν στην τελική έκβαση 

της επιχειρηματικής πολιτικής μιας οικονομικής μονάδας. Γι αυτό απο

τελούν εδώ βασικές προϋποθέσεις: 

• η συλλογή και η επεξεργασία των κατάλληλων πληροφοριών για το 

εκάστοτε ζητούμενο πρόβλημα, 

• η αναζήτηση δυνατών συσχετισμών στα αποκτώμενα δεδομένα, 

• η δημιουργία βάσει των παραπάνω στοιχείων χρήσιμων μοντέλων Μάρ

κετινγκ 

και τέλος 

• η εμπειρία και οι ειδικές γνώσεις των εμπειρογνωμόνων του Μάρκε

τινγκ 



για την τελική διαμόρφωση της απόφασης πάνω στο πρόβλημα που επι

ζητεί λύση. 

Το τμήμα Μάρκετινγκ (ή ο Μάρκετινγκ-μάνατζερ) πάλι μιας επιχεί

ρησης βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπο με μια διαχρονικά όλο και αυξανό

μενη μάζα δεδομένων που πρέπει να επιληφθεί, να επιλέξει, να επεξερ

γαστεί και τέλος να εφαρμόσει για να καταλήξει σε αποφάσεις. Η 

εξέλιξη της Πληροφορικής και η χρήση ιδιαίτερα των προσωπικών υπο

λογιστών από τις επιχειρηματικές μονάδες μπορούν να βοηθήσουν τους 

μάρκετερς στα επί μέρους βήματα για τη λήψη των αποφάσεων σε προ

βλήματα Μάρκετινγκ, ξεκινώντας από τη σωστή δομή και οργάνωση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων Μάρκετινγκ {Marketing Information Sys

tems), προχωρώντας στην εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων υποστήρι

ξης αποφάσεων για το Μάρκετινγκ (Decision Support Systems) και κα

ταλήγοντας στη χρησιμοποίηση της εμπειρίας και γνώσης των ειδικών 

του κλάδου μέσα από τα λεγόμενα "έμπειρα συστήματα" {expert systems). 

Η ενοποίηση μάλιστα των επί μέρους παραπάνω συστημάτων, σ' ένα 

ολοκληρωμένο από την Πληροφορική στηριζόμενο σύστημα, αποτελεί τις 

επιδιώξεις των τελευταίων ερευνητικών προσπαθειών που όμως δεν έχουν 

εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, κατά κανόνα, από τις επιχειρήσεις. 

1.2. Στόχοι της διατριβής 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική διερεύνηση 

των δυνατοτήτων εφαρμογής της Πληροφορικής κατά τη λήψη αποφά

σεων Μάρκετινγκ. Προς τούτο, αναλύονται αφ* ενός μεν οι βασικοί πα

ράγοντες που επιδρούν στη λήψη των αποφάσεων Μάρκετινγκ, αφ' ετέ

ρου δε οι διάφοροι τύποι συστημάτων Πληροφορικής που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στις λειτουργίες του Μάρκετινγκ. 

Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι δυνατότητες, οι αναγκαίες προϋπο

θέσεις και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των συστημάτων της 

Πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ και αναζητούνται τα 
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πλαίσια λειτουργίας αυτών, σε προσαρμογή με την ελληνική πραγματικό

τητα. 

Η προσέγγιση της ελληνικής πραγματικότητας, με την αναζήτηση: 

- του βαθμού και του επιπέδου χρησιμοποίησης της Πληροφορικής στις 

λειτουργίες του Μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων, 

- των εκτιμήσεων της αποτελεσματικότητας από την εφαρμογή των συ

στημάτων αυτών σε επί μέρους πεδία του ΜΚΤ, 

~ καθώς και του προσδιορισμού των αναγκαίων προϋποθέσεων και των 

βασικών ανασταλτικών παραγόντων για την εφαρμογή τους αποτελεί 

τον ειδικότερο στόχο της παρούσας διατριβής. 

Η παντελής έλλειψη στοιχείων και βιβλιογραφίας απί των θεμάτων 

αυτών μας οδήγησε στη διενέργεια πρωτογενούς εμπειρικής έρευνας, σε 

σχέση με τη χρησιμοποίηση συστημάτων Πληροφορικής από τα Τμήματα 

- Διευθύνσεις Μάρκετινγκ των μεγαλύτερων βιομηχανικών επιχειρήσεων 

της περιοχής Θεσσαλονίκης για την, βάσει των συλλεγέντων στοιχείων, 

δυνατή εκπλήρωση των παραπάνω τεθέντων στόχων της εργασίας. 

1.3. Δομή της διατριβής 

Ειδικότερα η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη και 10 

κεφάλαια. Το πρώτο μέρος αφορά την Εισαγωγή (Ι) στο εξεταζό

μενο θέμα. Στο πρώτο κεφάλαιο αναγράφονται η σημασία, οι ακολου

θητέοι στόχοι και η δομή της διατριβής. Το δεύτερο μέρος αποτελεί 

τη θεωρητική προσέγγιση του παραπάνω θέματος, ενώ το τρίτο 

μέρος ασχολείται με την εμπειρική προσέγγιση μέρους της ελληνι

κής πραγματικότητας, με την πραγματοποιηθείσα πρωτογενή έρευνα και 

ανάλυση των συλλεγέντων στοιχείων. Το τέταρτο μέρος, τέλος, περι

λαμβάνει τον επίλογο της παρούσας εργασίας. 
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Η Θεωρητική Προσέγγιση (II) αποτελείται από τα κεφάλαια 2 

και 3: 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο περιβάλλον των λαμβανο

μένων αποφάσεων Μάρκετινγκ και στις συνθήκες, κάτω από τις οποίες 

λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές. Σαν καθοριστικοί παράγοντες εδώ πα

ρουσιάζονται οι λαμβάνοντες την απόφαση (φορείς αποφάσεων ΜΚΤ), τα 

συγκεκριμένα προβλήματα που επιζητούν λύση, οι ακολουθούμενες διαδι

κασίες και οι υπάρχουσες συνθήκες του περιβάλλοντος του συστήματος 

Μάρκετινγκ της επιχείρησης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι δυνατότητες 

υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ΜΚΤ με τη χρήση της 

Πληροφορικής. 

Η πρώτη ενότητα διαπραγματεύεται τα πληροφοριακά συστήμα

τα ΜΚΤ. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή της ανάπτυξης των συ

στημάτων αυτών, μια διάκριση αυτών σε κατηγορίες βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων και μια αξιολόγηση των δυνατοτήτων πρακτικής εφαρμογής 

τους. Τέλος αναφέρεται η υπάρχουσα κατάσταση στα τμήματα Μάρκε

τινγκ των επιχειρήσεων, ο τρόπος λειτουργίας τους και ο δικαιολογητι

κός λόγος ύπαρξης τους. 

Στη δεύτερη ενότητα γίνεται μια προσέγγιση του όρου 

"Decision Support Systems" και εξετάζεται η σημασία καθώς και οι πα

ράγοντες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή των ποσοτικών μοντέλων-

Μάρκετινγκ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Παρουσιάζονται μάλιστα οι δυνατότητες, μέσω της εξέλιξης των 

software - πακέτων, ευρύτερης αποδοχής των μοντέλων αυτών από 

τους μάρκετερς, καθώς και η μέχρι σήμερα χρησιμοποίηση ποσοτικών 

μοντέλων Μάρκετινγκ ως συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων στην 

πράξη. 

Η τρίτη ενότητα του κεφαλαίου αυτού διαπραγματεύεται τις δυ

νατότητες που προσφέρει η αποκαλούμενη "5η γενιά των υπολογι

στών" στη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. Εδώ έχουμε το πέρασμα από 

την "ενίσχυση της νοημοσύνης" των λαμβανόντων τις αποφάσεις 
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Μάρκετινγκ με πληροφορίες, γραφικές παραστάσεις, μαθηματικά και στα

τιστικά μοντέλα σε ποσοτικό κυρίως επίπεδο, υπολογιστικά, στην "επέ

κταση της νοημοσύνης" παρέχοντας την πρόσβαση κατά τη λήψη 

αποφάσεων Μάρκετινγκ σε εμπειρίες και πεποιθήσεις ειδικών εμπειρογνω

μόνων επί θεμάτων Μάρκετινγκ με την εφαρμογή των λεγομένων έμπει

ρων συστημάτων (expert systems). Ειδικότερα εξετάζονται οι δυνατές 

εφαρμογές σε επί μέρους προβλήματα ΜΚΤ, καθώς και η δυνατότητα 

εναρμόνισης τους με τα δύο προηγούμενα επίπεδα, δηλαδή των πληρο

φοριακών συστημάτων και των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων 

Μάρκετινγκ. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια σύνοψη της θεωρητικής προ

σέγγισης με κάποιες συγκρίσεις ανάμεσα στις παρεχόμενες δυνατότητες 

και δυσκολίες των παραπάνω συστημάτων Πληροφορικής. 

Το Εμπειρικό Μέρος (III) αποτελείται από τα κεφάλαια 5, 6, 7 

και 8. 

Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στους στόχους και τη μεθοδο

λογία της πρωτογενούς εμπειρικής έρευνας. 

Το έκτο κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά το δείγμα της έρευνας. 

Το έβδοιαο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της στατι

στικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε με βάση τα συλλεγέντα πρωτο

γενή στοχεία. 

Το όνδοο κεφάλαιο εξετάζει με τη διατύπωση υποδειγμάτων 

πολλαπλής παλινδρόμησης την επίδραση σειράς παραγόντων επάνω στη 

χρήση της Πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ, καθώς και 

την επίδραση αυτής στον πραγματοποιούμενο κύκλο εργασιών. 

Το κεφάλαιο εννιά, τέλος, συγκεντρώνει τα συμπεράσματα της 

έρευνας και παρουσιάζει κάποιες προτάσεις. 

Ο Επίλογος (IV) περιλαμβάνει το κεφάλαιο 10. που αποτελεί 

την τελική συνοπτική θεώρηση της διατριβής αυτής. 
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11. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Κεφάλαιο 2 

Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που 

έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και τον έλεγχο ανταλλακτικών 

διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των λοιπών μερών της αγοράς 

(προμηθευτές, πελάτες, ενδιάμεσους). Οι αποφάσεις Μάρκετινγκ που 

λαμβάνονται στις παραπάνω ανταλλακτικές διαδικασίες, επιδιώκουν την 

κατά το δυνατόν αριστοποίηση της εναρμόνισης των αναγκών και επιθυ

μιών και των δύο συναλλακτικών μερών, αφού βέβαια ληφθούν υπόψη και 

εκτιμηθούν οι δυναμικοί παράγοντες του περιβάλλοντος. 

Ο προγραμματισμός, λοιπόν, του Μάρκετινγκ βασίζεται στον καθο

ρισμό της αγοράς-στόχου, στη συστηματική αναζήτηση μελλοντικών επι

χειρηματικών ευκαιριών, στην εκτίμηση των παραγόντων του περιβάλλο

ντος, στην ολοκληρωμένη σύνθεση του Μίγματος - Μάρκετινγκ (προϊόν, 

τιμή, προβολή, διανομή), καθώς και στο συνεχή έλεγχο των επιτευχθέ-

ντων αποτελεσμάτων. Αντίστοιχα, α λειτουργίες του Μάρκετινγκ - Μά

νατζμεντ είναι : η ανάλυση της παρούσας κατάστασης, η πρόβλεψη ευ

καιριών και κινδύνων, η χάραξη της στρατηγικής, η λήψη αποφάσεων 

Μάρκετινγκ, η εκτέλεση των ληφθέντων αποφάσεων και ο έλεγχος της 

αποτελεσματικότητας τους. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ήδη η πολυπλοκότητα της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ, η πληθώρα των επιδρώντων παραγόντων, 

που προϋποθέτει τη συλλογή κατάλληλων πληροφοριών, και τη διαχείρι

ση / εύκολη πρόσβαση σ" αυτές, όπως και την υποστήριξη των αποφά

σεων αυτών με μοντέλα Μάρκετινγκ και, τέλος, την ύπαρξη εμπειριών και 

ειδικών γνώσεων στους λαμβάνοντες τις αποφάσεις. 

7 



Η σημαντική εξέλιξη της επιστήμης της Πληροφορικής και η μέχρι 

σήμερα εφαρμογή της σε διάφορα επιστημονικά πεδία μας παρακινεί να 

εξετάσουμε τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα της χρησιμο

ποίησης της στο πεδίο της λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ. Πριν όμως 

προχωρήσουμε σε μια συστηματοποιημένη εξέταση του θέματος αυτού, 

που αποτελεί και το κύριο αντικείμενο της μελέτης, θα εξετάσουμε εν 

συντομία το περιβάλλον του συστήματος Μάρκετινγκ και τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ, ώστε να μπορούμε να αναφερθούμε στη 

συνέχεια στην υποστήριξη των διαδικασιών αυτών με τα συστήματα της 

Πληροφορικής. 

2.1. Χαρακτηρισμός επιδρώντων παραγόντων στη 
λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ 

Για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε, να συστηματοποιήσουμε και 

να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες της χρησιμοποίησης της Πληροφορι

κής για την υποστήριξη των αποφάσεων Μάρκετινγκ, θα πρέπει πρώτα 

να εξετάσουμε πώς και από ποιους λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές, 

σε ποια προβλήματα / θέματα αναφέρονται, και ποιοί παράγοντες τις 

επηρεάζουν. Διακρίνουμε, έτσι, τα βασικά στοιχεία που σκιαγραφούν τη 

λειτουργία της λήψης αποφάσεων στο Μάρκετινγκ σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες. Συγκεκριμένα : τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, το είδος 

των προβλημάτων που επιζητούν λύση, τους φορείς των αποφάσεων και 

τέλος, το περιβάλλον του συστήματος Μάρκετινγκ, που επηρρεάζει τον 

τρόπο λήψης και το αποτέλεσμα των αποφάσεων. 

2.1.1. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ 

Μεγάλη σημασία για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων Μάρκε

τινγκ, με συστήματα βάσει Η/Υ, έχει η χάραξη συγκεκριμένων τυποποιη

μένων βημάτων που ακολουθούνται κατά κανόνα από τους περισσότε

ρους φορείς αποφάσεων για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. 
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Με άλλα λόγια, τίθεται εδώ το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να βρεθεί, 

για τη δυναμική διαδικασία της λήψης αποφάσεων, ένα σχεδιάγραμμα -

πλάνο βάσει του οποίου θα λαμβάνονται αποφάσεις επί διαφόρων θεμά

των του Μάρκετινγκ. Πολλές προσπάθειες έγιναν μέχρι σήμερα από 

πλευράς επιστημόνων 0) που καταλήγουν στη διάκριση της διαδικασίας 

αποφάσεων σε επί μέρους φάσεις, ο αριθμός των οποίων ποικίλει κατά 

περίπτωση. Από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες προσπάθειες προσέγ

γισης του θέματος θεωρείται η διάκριση της όλης διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων από τον Simon <2) σε τρεις φάσεις : α) την αναγνώριση του 

προβλήματος και τη συγκέντρωση πληροφοριών, β) την επεξεργασία και 

ανάλυση διαφόρων εναλλακτικών δυνατοτήτων και γ) την επιλογή μιας 

συγκεκριμένης λύσης. Οι φάσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

συνδέονται μεταξύ τους με πολλές επανατροφοδοτήσεις, που σημαίνει 

ότι η σειρά αυτή δεν αποτελεί απόλυτο ρυθμιστή της ακολουθητέας 

πρακτικής, καθόσον μπορεί, κατά τη διαμόρφωση λύσεων για το πρόβλη

μα, να παρουσιαστούν πρόσθετα επί μέρους προβλήματα που οδηγούν 

πάλι πίσω σε κάποια από πς προηγούμενες φάσεις. Στην απεικόνιση 1. 

παρουσιάζονται οι βασικότερες φάσεις που αναφέρονται στη σχετική βι

βλιογραφία. 

0) βλ. σχετικά NIESCHLAG, R. / DICHTL, Ε. / HORSCHGEN, Η. "Marketing, 10. 
Aufl., Berlin 1979, σελ. 77, βλέπε επίσης WITTE, Ε. "Phasen-Theorem und 
Organisation komplexer Entscheidungsverläufe*, in ZfbF, 20. Jg. 1968, σελ. 625 
επ., βλέπε επίσης DRUCKER, P.F. "How to Make a Business Decision" in : 
Decision Theory and Information Systems, εκδ. GREENWOOD.W.T., Cincinnati, 
Ohio 1969, σελ. 53. βλέπε ακόμα JONES, M.H. "Executive Decision Marketing', 
2.ed., Homewood, \(L 1962, σελ. 26, βλέπε επίσης ROUSE. W.B. "Design and 
Evaluation of Computer Based Decision Support Systems", Amsterdam 1968, 
σελ. 260 επ. 

(2) βλ. SIMON, H.A. "The New Science of Management Decision", New York, 
Harper and Row 1960, σελ 2 επ. : "... The first phase of the decision - making 
process - searching the environment for conditions calling for decision - I shall 
call intelligence activity ^borrowing the military meaning of intelligence). The 
second phase - inventing, developing and analyzing possible courses of action 
- I shall call design activity. The third phase - selecting a course of action 
from those available - I shall call choice activity ..." 
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Απεικόνιση 1. : Διάκριση φάσεων κατά τη λήψη αποφάσεων 

1 Αναγνώριση προβλήματος / Φάση παρότρυνσης / Κα

θορισμός στόχων 

Συλλογή πληροφοριών / Ανάλυση δεδομένων / Φάση 

αναζήτησης / Διάγνωση 

Φάση αξιολόγησης / Μεθοδολογία προσέγγισης / πρό

βλεψη / προγραμματισμός δραστηριοτήτων - ενεργειών 

Φάση "λήψης της απόφασης" υπό στενή έννοια (επιλο

γή της τελικής λύσης) 

Φάση της υλοποίησης της απόφασης 

Φάση ελέγχου / Μέτρηση - εκτίμηση των αποτελεσμά

των 

Συχνά στην πράξη συναντούμε την ενοποίηση των φάσεων 1 και 2 

σε μία φάση, και των 5 και 6 επίσης σε μία άλλη, ώστε να καταλήγουμε 

σε τέσσερις βαθμίδες κατά τη λήψη αποφάσεων. 

Όσον αφορά τώρα το συσχετισμό της ροής των αναγκαίων πλη

ροφοριών με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, από το σημείο διαπίστω

σης του προβλήματος μέχρι τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και 

την ανάλυση της απόκλισης μεταξύ αποτελέσματος και προγραμματισμού, 

αυτός μπορεί να παρουσιαστεί διαγραμματικά, όπως παρακάτω (3) : 

@) Βλ. WILD, J.,, "Zur Problematik der Nutzenbeurteilung von Informationen", in 
ZfbF, 41. Jg. 1971, σελ. 331, βλ. επίσης KOHLER, R., "Informationssysteme für 
die Unternehmensführung", in ZfB, 41. Jg. 1971, σελ. 29 
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Απεικόνιση 2 Σχηματική παράσταση των φάσεων της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων σε συσχετισμό με τη ροή πληρο

φοριών 

S 

-Ι Καθορισμός στόχων <• 

Αναγνώριση του προβλήματος 

Αναζήτηση λύσεων 

Εναλλακτικές 
λύσεις 

§ 

1 
Αξιολόγηση 

Πρόβλεψη 

~} Ι f 
> • Α π ό φ α σ η 

Εφαρμογή 

Μέτρηση 

^/Προϋπολογιστικό) ^Πραγματικό)" 

Ελεγχος 

2 α e 
U1 

> - Ανάλυση αποκλίσεων 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σύντομα στις λειτουργίες των επί 

μέρους φάσεων κατά τη διαδικασία λήΨπς αποφάσεων Μάρκετινγκ, χρη

σιμοποιώντας τη διάκριση των τεσσάρων φάσεων W : τοποθέτηση του 
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προβλήματος (αναγνώριση, ανάλυση και διατύπωση του προβλήματος), 

εξεύρεση λύσεων (αναζήτηση και ανάλυση πιθανών λύσεων), επιλογή της 

καλύτερης δυνατής λύσης (αξιολόγηση - εκτίμηση δυνατοτήτων και τελι

κή επιλογή) και τέλος πραγματοποίηση - εφαρμογή της τελικής επιλογής 

(υλοποίηση και έλεγχος της αποτελεσματικότητας) [απεικόνιση 3.] 

Απεικόνιση 3: Σχηματική παράσταση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

Πληροφορίες 
εκκίνησης 

> • 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗ -

ΜΑΤΟΣ 

Αναγνώριση 

Ανάλυση 

Διατύπωση του 
προβλήματος 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΕΠΊΛΥΣΗΣ 

Ανάλυση δυνατών 
λύσεων 

Σενάρια 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Αξιολόγηση 
λύσεων 

Επιλογή της 
βέλτιστης λύσης 

Τ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Εφαρμογή στην 
πράξη 

Ελεγχος αποτε
λεσμάτων 

Επαναπληροφοοηση 

Η όλη διαδικασία ξεκινάει με τη διαπίστωση κάποιου προβλήματος 

και συνεχίζει με τη λεπτομερή εξέταση του προβλήματος αυτού από 

άποψη έκτασης, έντασης, σημασίας και αναγκαιότητας άμεσης ή όχι επί

λυσης του. Εξετάζονται δηλαδή πρώτα "τα συμπτώματα" και στη συνέχεια 

αναζητούνται τα αίτια που προκάλεσαν τα συμπτώματα αυτά, καθώς και οι 

πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη άμεσης επίλυσης των προβλημάτων. 

W βλ. KIRSCH, W., "Entscheidungsprozesse', Bd. I, Wiesbaden 1970, σελ 70 επ., 
βλ. επίοης SZYPERSKI, Ν. / WINAND. U., "Entscheidungstheorie", Stuttgart 
1974, σελ.5 επ., βλ. επίσης KUHN, R., "Entscheidungsmethodk und 
Unternehmungs-politik", Bern 1978, σελ. 133 επ., βλ. ακόμα PFOHL, H.-CH., 
"Problemorientierte Entscheidungsfindung in Organisationen", in der Reihe: 
Mensch und Organisation, STAEHLE, H.W. (Hrsg.), Berlin 1977, σελ. 25 
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Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται με τη διατύπωση του υπάρχοντος 

προβλήματος, απ' όπου προκύπτουν και οι στόχοι σε σχέση με την επί

λυση του, δίχως όμως να υποδεικνύεται ακόμα κάποια συγκεκριμένη 

λύση. [βλ. απεικόνιση 4.]. 

Απεικόνιση 4: Λεπτομερής ανάλυση της πρώτης φάσης 

Πληροφορίες 
εκκίνησης 

> · 

1 •<-

2**-

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Ad - hoc -
Διαπίστωση 

Συστηματική 
αναζήτηση 

r\. 
r\. 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Περιγραφή 
προβλήματος 
(συμπτώματα) 
Οριοθέτηση 
προβλήματος 

Εκτίμηση 
προβλήματος 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Ανάλυση 
προκαλούντων 
αιτίων 

Διάγνωση 

Ανάλυση στόχων 
επίλυσης 

Διατύπωση του 
προβλήματος 

Ανάλυση κόστους 
& χρόνου 

s\ - > 3 

1 : Μη αναγκαιότητα λήψης απόφασης (π.χ. μικρής σημασίας) 

2 : Προσωρινή διακοπή της επεξεργασίας του προβλήματος 

3 : Απ* ευθείας στη φάση της υλοποίησης ( λόγω του ότι πρόκειται για πρόβλημα που 

επαναλαμβάνεται συχνά και είναι γνωστή η διαδικασία επίλυσης του ) 

Στη δεύτερη φάση αρχίζει η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων με 

τη χρησιμοποίηση μεθόδων και τεχνικών του Μάρκετινγκ. Εδώ μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν τόσο οι αρχικές πληροφορίες, όσο και να αναζητη

θούν νέες, ή ακόμη να εφαρμοστούν κάποια ποσοτικά υποδείγματα υπο

στήριξης αποφάσεων. 
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Στη φάση της "βελτιστοποίησης- (3η φάση, βλ. απεικόνιση 3.) πραγ

ματοποιείται η τελική αξιολόγηση των διαφόρων σεναρίων επίλυσης του 

προβλήματος που καταλήγει στην επιλογή μιας συγκεκριμένης απόφασης. 

Η όλη διαδικασία δεν τελειώνει εδώ, αλλά συνεχίζει με την πραγ

ματοποίηση της απόφασης και παρακολούθηση του επερχόμενου αποτε

λέσματος. Πολλές φορές μάλιστα η προσπάθεια επίλυσης κάποιου προ

βλήματος διαμορφώνει ένα νέο πρόβλημα, έτσι ώστε να ξαναρχίζει πάλι 

η όλη διαδικασία. 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ εξαρτάται και από το 

είδος και τη δομή του προβλήματος Μάρκετινγκ, όπως θα δούμε και πα

ρακάτω. 

2.1.2. Η διάκριση των προβλημάτων του Μάρκετινγκ -
Κριτήρια διάκρισης 

Με βάση συγκεκριμένα κάθε f φορά κριτήρια διακρίνουμε τα προ

βλήματα του Μάρκετινγκ που επιζητούν λύση σε διάφορες κατηγορίες. 

2.1.2.1. Το επίπεδο διοικητικής δραστηριότητας Μάρκετινγκ 

Ετσι, με βάση το κριτήριο της ένταξήο TOUC σε κάποιο επίπεδο 

δοαστηοιότηταο ττκ Διοίκησης Μάοκετιννκ. οι αποφάσεις που θα πρέπει 

να ληφθούν μπορεί να αναφέρονται είτε σε προβλήματα από τυποποιημέ

νες δραστηριότητες έρευνας και συναλλαγών με την αγορά, είτε σε 

προβλήματα αποκλίσεων μεταξύ πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων και 

προγραμμάτων, είτε τέλος από αναλαμβανόμενες δραστηριότητες μεταξύ 

των μερών που συναλλάσσονται. 

Ανάλογα δε με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε προβλήματος, 

ακολουθείται και διαφορετική διαδικασία προσέγγισης και επίλυσης του. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, μπορούμε να διακρίνουμε τα προβλή-
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ματα στα παρακάτω επίπεδα δραστηριότητας του Μάρκετινγκ : το πολι

τικό ή στρατηγικό επίπεδο του συστήματος Μάρκετινγκ, το επίπεδο τα

κτικού προγραμματισμού, το λειτουργικό επίπεδο και το επίπεδο εκτέλε

σης και ελέγχου (5) 

Η απεικόνιση 5. παρουσιάζει διαγραμματικά τα παραπάνω επίπεδα 

και τη διασύνδεση τους με το σύστημα Πληροφοριών και το ατομικό σύ

στημα των φορέων των αποφάσεων Μάρκετινγκ. 

Απεικόνιση 5 : Σύστημα αλληλεξάρτησης των επιπέδων δραστηριότητας 

του Μάρκετινγκ (MEFFERT, Η. σ. 45) 

! 

Î 
ι 

«ι 
Ρ 
eg 

il 
S3 
4 

ι 1 2 

1 
Ι ΓΙ-Μ ι πι ιινυ ci m i c a u 

( Στόχοι MKT, στρατηγικός 
σχεδιασμός ) 

2 

3 

> 

^ 
7 

- V 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

( Μίγμα ΜΚΤ, πρόγραμμα 
προϊόντων, κ.α. ) 

10 

> 

11 
f 

-^ 

) 

4 

7α 

5 
1 

8 

> 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

( Π.χ. πωλήσεις, διαχείρηση 
πελατών, φυσική διανομή) 

> 

9 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 

6 

Μ 

•π ο 

S 

ο 

<" 

λ 

- - J 3 . J 

(5) Βλ. KIRSCH, W., "Entscheidungsprozesse", Bd. Ill : Entscheidungen in Organisa
tionen, Wiesbaden 1971, σελ. 121 επ., βλ. επίσης MEFFERT, Η., "Die Leis
tungsfähigkeit der entscheidungs- und systemorientierten Marketing-Theorie", in 
: Kortzfleisch, Q. von (Hrsg.), Wissenschaftsprogramm und Ausbildungsziele der 
BWL, Berlin 1971. σελ, 167 επ. 
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Φ Το λειτουργικό επίπεδο ασχολείται με προβλήματα που προκύπτουν 

σε τυποποιημένες διαδικασίες διαχείρισης και ρύθμισης των συναλλαγών 

Μάρκετινγκ. Παραδείγματα του επιπέδου αυτού είναι: 

• η διεξαγωγή της πώλησης 

• η φυσική διανομή (μεταφορά, ασφάλιση, αποθήκευση, κλπ.) 

• η χρησιμοποίηση και οργάνωση των πωλητών 

• η εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής 

και 

• κάποια πεδία της διαφήμισης (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων δια

φημιστικών φορέων). 

Στο λειτουργικό αυτό επίπεδο του συστήματος Μάρκετινγκ εισρέ

ουν αφ' ενός οδηγίες ακολουθητέων στόχων και προδιαγραφές τηρούμε

νων διαδικασιών (βέλη 7α και 8) και αφ" ετέρου πραγματικά στοιχεία από 

το πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί (βέλος 6). 

Οι αποφάσεις Μάρκετινγκ που αναφέρονται στο επίπεδο αυτό, 

είναι βασικά δομημένες, προγραμματίσιμες αποφάσεις (6). Για τις απο

φάσεις αυτές δηλαδή, μπορούν να προδιαγραφούν κανόνες ή διαδικα

σίες όπως : διαγράμματα ροής, πίνακες αποφάσεων, οδηγίες, μαθηματι

κοί τύποι. Οι διαδικασίες μάλιστα αυτές καθορίζουν και το είδος των 

αναγκαίων πληροφοριών για την εφαρμογή των κανόνων αποφάσεων. 

Ειδικές περιπτώσεις που ξεψ^ύγουν από τις συνήθεις προδιαγραμμένες 

διαδικασίες παραπέμπονται σε κάποιο εξειδικευμένο άτομο· για λήψη από

φασης. 

(6) βλ. SIMON, HA, ο.π., σελ. 5: "... Decisions are programmed to the extent that 
they are repetitive and routine, to the extent that a definite procedure has been 
worked out for handlir.j them so that they don't have to be treated da novo each 
time they occur ...', βλ. επίσης KEEN, P.G.W./SCOTT MORTON, M.S., "Decision 
Support Systems", An Organizational Perspective, Reading, Mass. Addison-Wesley 
1978, σελ. 92,ßk. ακόμα ΛΙΟΥΚΑ, ΣΠΥΡΟ, "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκηση?, 
Σημειώσεις, εκδ. ΑΒΣΘ, θεσσαλονίκη 1988, σελ. 30 επ. 
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Φ Στο επίπεδο "τακτικού προγραμματισμού δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ" 

αναπτύσσονται βασικά προγράμματα Μάρκετινγκ για την υλοποίηση των 

γενικών επιχειρησιακών στόχων που διασφαλίζουν την κατά το δυνατόν 

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων της επιχείρη

σης. 

Οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις του επιπέδου αυτού θα πρέπει, 

αφού εκτιμήσουν τους υπάρχοντες περιοριστικούς παράγοντες (επιχειρη

σιακοί στόχοι, στρατηγική, προϋπολογισμός), που καθορίζονται στο στρα

τηγικό επίπεδο, να σχεδιάσουν τις επί μέρους πολιτικές του Μίγματος -

Μάρκετινγκ και να προσδιορίσουν την τακτική του προγράμματος Μάρκε

τινγκ V). 

Παραδείγματα προβλημάτων - αποφάσεων του επιπέδου αυτού είναι: 

• η διαμόρφωση προγραμμάτων τιμολόγησης και προώθησης πω

λήσεων 

• η αξιολόγηση πωλήσεων, καθορισμός προγράμματος προϊόντων 

• ο διαφημιστικός προϋπολογισμός, το "timing" της διαφήμισης, 

και γενικότερα ο προγραμματισμός και συντονισμός του Μίγμα

τος - Μάρκετινγκ. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται εδώ χαρακτηρίζονται πυιδουπυένες. 

με την έννοια ότι, αφ' ενός είναι προσαρμοσμένες στα δεδομένα του 

οτρατηγικού-πολιτικού επιπέδου του Μάρκετινγκ (βέλος 7), αφ'ετέρου 

όμως διαμορφώνονται κάτω από την επίδραση των ατομικών πεποιθήσε

ων, γνώσεων και εμπειριών των στελεχών του τμήματος Μάρκετινγκ, που 

φέρουν το βάρος των αποφάσεων αυτών (βέλος 2), με τη βοήθεια βέ

βαια των σχετικών πληροφοριών (βέλος 5). Η χρήση της Πληροφορικής 

είναι προς το παρόν στο επίπεδο αυτό λιγότερο εκτεταμένη, αλλά υπάρ

χουν σε εξέλιξη (όπως θα δούμε εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 3) νέες δυ

νατότητες με τη βοήθεια των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και 

των έμπειρων συστημάτων. 

(7) βλ. σχετικά και LIEBMANN, Η.-Ρ., "Zur heuristischen Programmierung absatz· 
wirtschaftlicher Entscheidungen", Frankfurt a.M.1973, σελ. 8 επ. 
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(D Στο στρατηγικό - πολιτικά επίπεδο καθορίζονται οι στόχοι Μάρκε

τινγκ της επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες του περιβάλ

λοντος και γίνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός Μάρκετινγκ που αποτελεί 

το βασικό προσανατολισμό των άλλων λειτουργικών επιπέδων που αναλύ

σαμε παραπάνω (εκροές 7, 7α, 10). Τις αποφάσεις αυτές χαρακτηρί

ζουμε μη δομημένες ή μη προγραμματίσιμες αποφάσεις, γιατί δεν υπάρ

χουν προκαθορισμένες διαδικασίες γι αυτές ή ακόμα η διαδικασία 

απόφασης δεν είναι εντελώς γνωστή από πριν και υπόκειται σε αλλαγές. 

Οι απαιτήσεις που υπάρχουν σε δεδομένα φαίνονται από το βέλος 4 

της απεικόνισης 5., ενώ το βέλος 1 δείχνει την επίδραση των προσωπι

κών - ατομκών στοιχείων των λαμβανόντων τις σχετικές αποφάσεις στο 

επίπεδο αυτό. 

Για την υποστήριξη των αποφάσεων αυτού του επιπέδου στο Μάρ

κετινγκ, εκτός από το βοηθητικό ρόλο ενός οργανωμένου πληροφορια

κού συστήματος (ή υποσυστήματος), μπορούν να χρησιμοποιηθούν συ

στήματα υποστήριξης αποφάσεων βάσει Η/Υ με δυνατότητες διαλόγου 

με τον χρήστη, καθώς και έμπειρα συστήματα {expert sytems). 

® Στο επίπεδο εκτέλεσης και ελέγχου, τέλος, εισρέουν οι αποφάσεις 

και λειτουργίες όλων των παραπάνω επιπέδων, ώστε να εξασφαλίζεται 

και ελέγχεται η αποτελεσματικότητα τους. 

Βασικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται εδώ είναι: 

• η λεπτομερής υλοποίηση των προγραμμάτων και πολιτικών του 

Μάρκετινγκ 

και 

• ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας τους. 

Αυτές λειτουργούν ως νέες εισροές πληροφοριών (βέλη 12 και 13) που 

μπορεί να οδηγήσουν σε επίλυση νέων προβλημάτων στο στρατηγικό, τα

κτικό ή λειτουργικό επίπεδο του συστήματος Μάρκετινγκ. 
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2.1.2.2. Ο βαθμός δόμησης τ ω ν αποφάσεων 

Τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζονται στα επί μέρους επίπεδα 

δραστηριότητας Μάρκετινγκ σε συνδυασμό με τον μέχρι σήμερα βαθμό 

δόμησης των σχετικών αποφάσεων παρουσιάζονται στην απεικόνιση 6 (8). 

Απεικόνιση 6. Βαθμός δόμησης βασικών αποφάσεων Μάρκετινγκ 

Προβλήματα που ανήκουν στο δομημένο επίπεδο λήψης αποφάσε

ων Μάρκετινγκ μπορούν να επιλύονται αυτόματα με τη βοήθεια των Η/Υ. 

(8) Ο διαχωρισμός των αποφάσεων-Μάρκετινγκ σε δομημένες, ημιδομημένες και 
αδόμητες έγινε στην.· 1.1.2.1,, σε συνδυασμό με την εξέταση του κριτηρίου της 
ένταξης των προβλημάτων riou επιζητούν λύση στα διάφορα επίπεδα δραστηριότη
τας του Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ. Βλ. για την απεικόνιση MEFFERT, Η., "EDV-
Anwendungen ,. M Marketing', m: Wirtschaftsinformatik III, Hrsg. H.D. 
PLOTZENÈDER, Stuttgart, New York 1980, σελ. 53 
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Η διεύθυνση Μάρκετινγκ ελαφρύνεται έτσι από υποχρεώσεις τυποποιημέ

νων διαδικασιών που αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει κάποιο σύστημα βασι

σμένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Σ' αυτά τα λατουργικά πεδία 

εντάσσονται πολυάριθμες επιχειρησιακές και διοικητικές συναλλαγές, 

καθώς και η διεκπεραίωση τακτικών αναφορών (βλ. σχετικά Κεφ. 2.1. 

της εργασίας). Αντίθετα, για την υποστήριξη των λιγότερο δομημένων 

προβλημάτων, επιδιώκεται η συνένωση των ατομικών ανθρώπινων ικανοτή

των των μελών της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ, όπως π.χ. της διαίσθησης, 

της δημιουργικότητας, της κρίσης, της ανάπτυξης συσχετισμών, με τις 

δυνατότητες των υπολογιστών από άποψη ταχύτητας και ορθότητας 

υπολογιστικών διαδικασιών μεγάλου αριθμού στοιχείων. Στην περίπτωση 

αυτή δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά 

τη λήψη αποφάσεων αλλά υποστήριξης του με την αξιοποίηση των δυ

νατοτήτων, που προσφέρει η Πληροφορική. 

Εκτός των κριτηρίων του επιπέδου της διοικητικής δραστηριότη

τας Μάρκετινγκ και του βαθμού δόμησης των σχετικών αποφάσεων -

προβλημάτων με τα οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα, θα εξετάσουμε 

ακόμη δύο κριτήρια διαφοροποίησης των προβλημάτων Μάρκετινγκ, συ

γκεκριμένα το βαθμό αυτοτέλειας του προβλήματος και κατ'ακολουΘία 

της λαμβανόμενης απόφασης, και τη χρονική στιγμή ευΦάνιοτκ του προ

βλήματος σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. 

2.1.2.3. Ο βαθμός αυτοτέλειας των προβλημάτων 

Εδώ διακρίνονται τρεις βασικές κατηγορίες προβλημάτων : τα αυ

τοτελή ή ανεξάρτητα προβλήματα, τα κοινά ή αλληλεξαρτόμενα προβλή

ματα και τέλος, τα επακόλουθα προβλήματα (9). Ανεξάρτητα θεωρού-

νται τα προβλήματα που επιλύονται μεμονωμένα από τους φορείς των 

(9) βλ. HACKATHORN, R./KEEN.P., "Organizational Strategies for Personal Com
puting in Decision Support Systems", MIS Quarterly, 5, 3, σελ. 23 επ. : "... in
dependent ... pooled... sequential..." 
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αποφάσεων του Μάρκετινγκ, χωρίς την αναγκαία σύμπραξη άλλων προ

σώπων ή τμημάτων της επιχείρησης. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω στα αλληλεξαρτώμενα προβλήματα 

συναποφαίζουν για την επίλυση τους περισσότερα φορείς - πρόσωπα, 

ανάλογα με τη σημασία του θέματος γι'αυτά. Και τέλος στα επακόλου

θα προβλήματα υπάρχει μία σύνδεση με προηγούμενα αποτελέσματα και 

πρόσωπα που συμμετείχαν στις αποφάσεις, που επέφεραν τα αποτελέ

σματα αυτά. 

Ο βαθμός αυτοτέλειας ποικίλλει ανάλογα και με το πεδίο δραστη

ριότητας Μάρκετινγκ, έτσι υπάρχει μεγαλύτερη αυτοτέλεια στο λειτουργι

κό πεδίο και μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση και ακολουθία σε προβλήματα -

αποφάσεις των ανώτερων επιπέδων, δηλ. του τακτικού προγραμματισμού 

και στρατηγικού επιπέδου. 

2.1.2.4. Ο χρόνος διαπίστωσης του προβλήματος 

Βασικός στόχος του στρατηγικού Μάρκετινγκ είναι η μείωση της 

αβεβαιότητας, η καταπολέμηση πιεστικών ανταγωνιστικών καταστάσεων, 

και η εξασφάλιση μεγαλύτερης επιτυχίας στις αναλαμβανόμενες δραστη

ριότητες της επιχείρησης. 

Η ανάλυση των στρατηγικών αποφάσεων στο Μάρκετινγκ δίνει τη 

δυνατότητα της πρόβλεψης πιθανής επέλευσης προβλημάτων ή τον πε

ριορισμό της οξύτητας και έκτασης αυτών, καθώς και της έγκαιρης δια

πίστωσης επιχειρηματικών ευκαιριών (1°). 

0°) βλ. DICHTL, Ε., "Ueber Wesen und Struktur absatzpolitischer Entscheidungen", 
Berlin 1967, σελ. 71 en. : "... Das gefährlichste Problem, dem sich ein Unter
nehmen gegenüebersehen Kann, besteht in einem Mangel an Problemen, -
exakter: in dem Unvermögen, Probleme zu erkennen ...", κατ* ερμηνεία : ... το 
πιο επικίνδυνο πρόβλημα για μια επιχείρηση είναι ... η αδυναμία της να 
αναγνωρίζει, προβλήματα ..., βλ. επίσης KUHN, R., "Frühwarnung im strategis
chen Bereich", in: Management-Zeitschrift i.O., Voi 49 (1980), Nr. 11, σελ. 498 
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Η ανάλυση των στρατηγικών προβλημάτων Μάρκετινγκ χωρίζεται 

ανάλογα με τα αίτια που την προκαλούν σε : ανάλυση ρουτίνας, ανάλυ

ση ανακυπτόντων προβλημάτων, και σε ανάλυση ευκαιριών- και έγκαιρης 

πρόβλεψης κινδύνων. 

Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται σε ένα τυποποιημένο έλεγχο των 

συνθηκών για την εύρυθμη λειτουργία και εφαρμογή του μακροχρόνιου 

προγράμματος Μάρκετινγκ, που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

συνήθως κάθε ένα ή δύο χρόνια, για να εξετάσει αν υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα που δυσχεραίνει την εφαρμογή του προγράμματος Μάρκετινγκ 

ή να προλάβει κάποιον κίνδυνο ή να προβλέψει κάποια ευκαιρία για την 

επιχείρηση. Ετσι, η ανάλυση ρουτίνας καταλήγει, είτε σε ανάλυση ανα

κυπτόντων προβλημάτων, είτε σε ανάλυση ευκαιριών- προβλεπόμενων κιν

δύνων. Η διαφορά δε αυτών των δύο τελευταίων έγκειται στη χρονική 

στιγμή πιστοποίησης του προβλήματος. Εφ' όσον το πρόβλημα έχει ήδη 

εκδηλωθεί, εξετάζουμε την οξύτητα του και την έκταση του και ακολου

θούμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επίλυση του, εφ' όσον 

όμως υπάρχει μόνον η πρόβλεψη επερχόμενων μεταβολών σε μία ή πε

ρισσότερες συνθήκες του συστήματος Μάρκετινγκ, βάσει εκδηλώσεων 

που αποτελούν σήματα αναγνώρισης κινδύνων ή ευκαιριών για την επιχεί

ρηση, τότε προχωρούμε στη λήψη νέων αποφάσεων βάσει αυτών. (11). 

Στην απεικόνιση 7. παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές κατά τη διαδι

κασία λήψης αποφάσεων ανάμεσα στα δύο είδη στρατηγικής ανάλυσης 

προβλημάτων Μάρκετινγκ. 

(11) "Die praktische Durchführung der Chancen- /Gefahrenanalyse zeiget auf, dass 
eine erkannte, Umweltentwicklung sowohl Chancen als auch Gefahren für das 
Unternehmen mit sich bringen Kann.", σύμφωνα με τον KREILKAMP, E., 'Strat
egisches Management und Marketing^, Benin 1987, σελ 241 
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Απεικόνιση 7. : Οι βασικές διαφορές κατά τη διαδικασία ανάλυσης πραγ

ματικών και προβλεπόμενων προβλημάτων Μάρκετινγκ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ -

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αίτια διενέργειας της ανάλυσης 

Διαπίστωση ενός κρισίμου 

προβλήματος (Μη επίτευξη 

στόχων) 

Διαπίστωση μιας σημαντικής 

αλλαγής στις συνθήκες του 

συστήματος Μάρκετινγκ 

Ε ν έ ρ γ ε ι ε ς 

1. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Αιτία πρόκλησης, συμπτώματα, 

καθορισμός του προβλήματος 

1. ΠΡΡΒΛΕΨΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

- Δυναμική ανάλυση της μελλο
ντικής εξέλιξης της αγοράς 
και των ανταγωνιστών 

- Στάθμιση της σημερινής κατά
στασης των σχετικών συγκριτι
κών, πλεονεκτημάτων - μειονε
κτημάτων 

V 
Συνέχιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
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2.1.3. Οι λαμβάνοντες αποφάσεις Μάρκετινγκ 

Ενας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκροή - λήψη 

συγκεκριμένων αποφάσεων είναι το ατομικό - προσωπικό σύστημα των 

συμμετεχόντων στη λήψη αποφάσεων <12). Ετσι υπάρχουν πολλές θεω

ρίες και απόψεις στα πλαίσια της ψυχολογίας και κοινωνιολογίας που 

ερευνούν τον τρόπο διαμόρφωσης των πεποιθήσεων, στάσης και συμπε

ριφοράς ενός ατόμου. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν θα ασχο

ληθούμε ιδιαίτερα με το θέμα αυτό, παρά μόνο παρεπιπτόντως στο Κε

φάλαιο 3, όπου θα ερευνήσουμε την ύπαρξη τυχόν ανασταλτικών 

παραγόντων, από πλευράς λαμβανόντων αποφάσεις Μάρκετινγκ κατά την 

υποστήριξη τους από τα συστήματα της Πληροφορικής. 

Οι αρμόδιοι φορείς των αποφάσεων Μάρκετινγκ βρίσκονται στο 

επίκεντρο των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ εξωέπιχειρησιακού περιβάλλο

ντος, προβλημάτων που επιζητούν απόφαση και ενδοεπιχειρησιακών πα

ραγόντων, για να σταθμίσουν τις παρατηρούμενες καταστάσεις και να 

δώσουν την τελική λύση στο πρόβλημα ( βλ. απεικόνιση 8 και 9.) 

2.1.4. Το περιβάλλον της λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ 

Ο διαχωρισμός του συστήματος Μάρκετινγκ σε ενδο- και εξω-

επιχειρησιακό περιβάλλον έχει σκοπό να δείξει τους γενικούς καθοριστι

κούς παράγοντες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, που πλαισιώ

νουν τη δράση των φορέων των αποφάσεων Μάρκετινγκ (βλ. σχετική 

απεικόνιση 8 και 9). 

(12) Βλ. FINK, Vi.."Kognitive Stile, Informationsverhalten und Effizienz in komplex
en betrieblichen Beurteäungsprozessen", Frankfurt, Bern, New York, Paris 
1987, οελ. 15 επ., βλ. επίσης FISHBEIN, M./AJZEN, I., "Belief, Attitude, Inten
tion and Behavior: An Introduction to Theory and Research", Reading, Mass., 
Addison-Wesley 1975. 
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2.1.4.1. Το ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον των αποφάσεων 

Μάρκετινγκ 

Τα στοιχεία που συνθέτουν το ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον αναφέ

ρονται στο γενικό στόχο της επιχείρησης, στους προσαρμοσμένους στη 

στρατηγική της επιχείρησης στόχους Μάρκετινγκ, που μπορούν πάλι να 

χωριστούν σε γενικούς και επί μέρους (όπως στόχοι τιμολόγησης, διαφή

μισης, κλπ.) και στις διάφορες λειτουργίες άλλων τμημάτων της επιχείρη

σης, που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων Μάρκεπνγκ. Ειδικότερα: 

α) Οι γενικότεροι - μακροχρόνιοι στόχα της επιχείρησης 

Οι στόχοι αυτοί δίνουν την κατευθυντήρια γραμμή της εταιρίας, 

αλλά αποτελούν και ένα μέτρο - κριτήριο της αποτελεσματικότητας των 

επί μέρους προγραμμάτων της. Οι στόχοι αυτοί εμπεριέχουν την όλη 

φιλοσοφία της επιχείρησης, τρόπους σκέψης και δράσης απέναντι 

στους εργαζόμενους, την αγορά και τους ανταγωνιστές της. Εδώ απο

φασίζονται επιδιώξεις, όπως μακροχρόνια ανάπτυξη σε σχέση με τα με

ρίδια αγοράς, αύξηση της παραγωγικότητας, χρηματοοικονομικοί στόχοι 

(εξασφάλιση ρευστότητας και πιστώσεων), κοινωνικοί στόχοι (π.χ. αύξηση 

ή διατήρηση της θετικής στάσης των εργαζόμενων, συμμετοχή των ερ

γαζόμενων στα κέρδη ή τη διοίκηση, κλπ.), οικολογικοί στόχοι, στόχοι 

κοινωνικής αναγνώρισης, κ.ά. 

β) Οι οτόγα Μάοκεπννκ 

Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριμένοι, ώστε να 

κατευθύνουν τις αποφάσεις Μάρκετινγκ. Ποσοτικά οι στόχοι Μάρκετινγκ 

μπορεί να εκφράζονται με το ύψος των πωλήσεων, το ύψος των καθα

ρών κερδών, το μερίδιο αγοράς σε ποσοστά, την ταχύτητα κυκλοφορίας 

των αποθεμάτων, κλπ. Διακρίνονται σε μακροχρόνιους και βραχυχρό

νιους, ανάλογα με τα χρονικά όρια που καθορίζονται για την επίτευξη 

τους και σε γενικούς ή επί μέρους. Οι γενικοί στόχοι αναφέρονται σε 

προϊόντα ή υπηρεσίες, νέα ή υπάρχοντα, που απευθύνονται σε νέες ή 

υπάρχουσες αγορές. Οι επί μέρους πάλι αναφέρονται σε πολιτικές 

Μάρκετινγκ, όπως στόχοι τιμολόγησης, διαφήμισης, κλπ. 
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Συνήθως, οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης καθορίζονται από 

τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 

και οι Διευθυντές Μάρκετινγκ της επιχείρησης, αναλόγως βέβαια με την 

στρατηγική σημασία που κατέχουν οι αποφάσεις Μάρκετινγκ για την 

κάθε επιχείρηση. Τη στρατηγική σημασία του τμήματος / διεύθυνσης 

Μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση μπορούμε να διαπιστώσουμε από C13) : 

Ο τη συμμετοχή του και το μέγεθος συμβολής του στην ανάπτυξη / με

ταβολή των γενικών στόχων της επιχείρησης 

Ο την ιεραρχική θέση που προσδίδεται σ' αυτό 

Ο το ποσοστό συμμετοχής του στον προϋπολογισμό 

Ο το επίπεδο και τον αριθμό των εργαζομένων στο τμήμα 

Ο το είδος των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

των δραστηριοτήτων - Μάρκετινγκ 

και \ . 
Ο το ποσοστό ανάμιξης και επιρροής του στη λειτουργία των πωλήσε

ων - . ν 

γ) Άλλα τμήματα της επιχείρησης 

Μεταξύ του τμήματος Μάρκετινγκ και των λοιπών τμημάτων της 

επιχείρησης υπάρχουν συνήθως αλληλεπιδράσεις, που λειτουργούν σαν 

προσανατολισμός δυνατοτήτων κατά τη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. 

Ετσι, το τμήμα παραγωγής, το τεχνολογικό επίπεδο του και η δυναμικό

τητα του, θα πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη στον προγραμματι

σμό του Μάρκετινγκ. Αντίστοιχα, οι αποφάσεις Μάρκεπνγκ μπορεί να 

επηρεάσουν μακροχρόνια τη λειτουργία του τμήματος Έυχού (π.χ. επέ

κταση παραγωγικής δυναμικότητας, νέος τεχνολογικός εξοπλισμός, κλπ.). 

Η χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης, που είναι το επίπεδο των 

διαθέσιμων ρευστών, οι όροι αύξησης του και οι δυνατότητες - προοπτι

κές δανειοδότησης της, καθώς και η κατάσταση των παγίων και η δια

θεσιμότητα υλικών εισροών, που απαιτούνται για την παραγωγή, αποτε-

(13) βλ. σχετικά OGILVIE, R., "Strategische Marketing-planung im Investititonsgue-
terbereich", 1987, σελ. 29. 
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λούν βασικούς παράγοντες του ενδοεπιχειρησιακού περιβάλλοντος του 

συστήματος Μάρκετινγκ. Γιατί, τόσο οι πρώτες Ολες, τα ενδιάμεσα 

προϊόντα, κλπ., όσο και οι δυνατότητες - συνθήκες απόκτησης αυτών 

από το τμήμα Προμηθειών, επηρεάζουν το προϊόν της επιχείρησης από 

άποψη κόστους, ποιότητας και χρόνου παραγωγής. 

Αποφασιστικής σημασίας είναι ακόμα και η υποδομή του τμήματος 

Ερευνας και Ανάπτυξης για την πολιτική ανάπτυξης, π.χ. καινοτομιών ή 

για τη διαφοροποίηση προϊόντων. Εδώ, θα πρέπει να διακρίνουμε μετα

ξύ τεχνολογικών δυνατοτήτων και υπάρχουσας τεχνογνωσίας (know-how) 

και μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού και σχετικών ικανοτήτων αυτών που 

απαρτίζουν το τμήμα αυτό. 

2.1.4.2. Το εξωεπιχειρησιακό περιβάλλον των αποφάσεων 

Μάρκετινγκ s 

Το εξωεπιχειρησιακό περιβάλλον το χωρίζουμε πάλι σε μικρό- και 

μακρό- περιβάλλον, με βάση την επίδραση των παραγόντων που απαρτί

ζουν την κάθε κατηγορία στη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. 

i) Το Μικρό- περιβάλλον Λ 

Το Μικρό- περιβάλλον του συστήματος Μάρκετινγκ μιας επιχείρη

σης αποτελείται από τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές, τους ενδιά

μεσους (εφ' όσον χρησιμοποιούνται) και τέλος τους αγοραστές (υπάρχο

ντες και πιθανούς-δυναμικούς πελάτες). Η σημασία των παραπάνω για 

τη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ εξαρτάται άμεσα από το χαρακτήρα 

της επιχείρησης και τις ιδιαιτερότητες της· π.χ. το μέγεθος της επιχεί

ρησης και κατ' ακολουθία το ύψος των προμηθειών της επηρεάζει τη 

συμπεριφορά των προμηθευτών, ανάλογα βέβαια και με τις συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά προμηθευτών (μονοπώλιο, ανταγωνισμός, κλπ.), 

που και αυτοί με τη σειρά τους δέχονται τις επιδράσεις από τις αποφά-

σεις-Μάρκετινγκ., Ανάμεσα πάλι, π.χ. στις εμπορικές και παραγωγικές 

εταιρίες, υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις παραπάνω αλ

ληλεξαρτήσεις, όπως ακόμα διαφοροποιούνται σημαντικά και οι επιχειρή

σεις παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων, απ' αυτές των βιομηχανικών 
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προϊόντων ως προς την όλη διαδικασία διαχείρισης προμηθειών και πω

λήσεων. 

Παρά τις διαφοροποιήσεις αυτές θα αναφερθούμε στη συνέχεια 

στο καθένα από τους παράγοντες αυτούς για να εξετάσουμε τη προ

βληματική τους σε σχέση με το Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ. 

α) Avopacrréc (ΠελάτεΟ 

Ο καθορισμός της αγοράς - στόχου είναι το πρώτο βήμα για κάθε 

απόφαση καν ενέργεια Μάρκετινγκ. Αφού γίνει κάποια τμηματοποίηση 

της αγοράς, μετά από σχετικές έρευνες για τη συμπεριφορά και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών συγκεκριμένων τμημάτων, επιλέγεται 

από τους λαμβάνοντες αποφάσεις Μάρκετινγκ η αγορά, όπου θα προω

θήσουν το συγκεκριμένο προϊόν. Η γνώση των χαρακτηριστικών, τόσο 

των σημερινών πελατών όσο και των πιθανών (δυναμικών) αγοραστών, 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή „διαμόρφωση του Μίγματος -

Μάρκετινγκ, για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα χάραξης της πολιτικής 

των οργάνων του Μάρκετινγκ, αλλά και για στρατηγικές αποφάσεις Μάρ

κετινγκ. Η οργάνωση της συγκέντρωσης και διαχείρισης των σχετικών 

πληροφοριών, καθώς και η σημασία των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τμήμα-
t •• • 

τος Μάρκετινγκ και πελατών, εξαρτ,άται από παράγοντες, όπως το πλή
θος των πελατών, το ποσοστό επί συνόλου πωλήσεων που αναφέρεται 
σε κάθε πελάτη, το αν ο πελάτης είναι και ο τελικός χρήστης του 
προϊόντος ή αποτελεί βιομηχανικό αγοραστή κλπ. C4). 

β) Ανταγωνιστές 

Οι ανταγωνιστικές συνθήκες θα πρέπει για το Μάρκετινγκ να εξε

τάζονται σε δυναμική βάση, θα πρέπει δηλαδή εκτός από την αποτύπω

ση των τρεχουσών συνθηκών να ερευνάται η δυνατότητα εμφάνισης 

νέων ανταγωνιστών σε ομοειδή προϊόντα ή η παρουσίαση καινοτομιών 

(14) βλ. σχετικά με τη συμπεριφορά των αγοραστών : KROEBER - RIEL "Konsu-
mentenyeriialten", 2. Aufl., München 1980, βλ. επίσης LILIEN, Q.L. / KOTLER, 
P. "Marketing Decision Making : A Model-Building Approach", New York, Hamp
er and Row, 1983. 
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από υπάρχουσες ή νέες επιχειρήσεις. Ειδικότερα θα πρέπει να ξεκαθα

ρίζονται θέματα που αφορούν (15) : 

• τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προϊόντων της 

επιχείρησης, σε σχέση με τα ανταγωνιστικά 

• την ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων 

• τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία παραγωγής, τις δυνατότητες εκσυγ

χρονισμού, τη χρηματοοικονομική θέση και το ανθρώπινο δυναμικό 

των ανταγωνιστών 

• τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις συγκεκριμένης κατηγορίας αντα

γωνιστών, σε σχέση με συγκεκριμένες αποφάσεις Μάρκετινγκ και να 

δημιουργούνται οι σχετικές προβλέψεις, βάσει των παραπάνω δεδομέ

νων, προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες κάθε φορά αποφάσεις 

Μάρκετινγκ. 

γ) Ενδιάμεσοι <, 

Η ύπαρξη ενδιαμέσων στην προώθηση των προϊόντων μιας παρα

γωγικής επιχείρησης δημιουργεί πρόσθετα κριτήρια, που πρέπει να λη

φθούν υπόψη από το τμήμα Μάρκετινγκ. Ο βασικός στόχος των παρα

γωγικών επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι ο συντονισμός των 

δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ με αυτές των ενδιάμεσων, καθότι μάλιστα 

αυτοί έχουν την άμεση επικοινωνία με τον τελικό αγοραστή. Αυτό σημαί

νει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σωστό σύστημα επικοινωνίας μεταξύ 

παραγωγού - ενδιαμέσου, και αντίστροφα επαναπληροφόρησης, από τον 

ενδιάμεσο προς τον παραγωγό. 

Συχνά δημιουργούνται συγκρούσεις ανάμεσα στην'τακτική που ακο

λουθείται από τους εμπόρους και τους στόχους της παραγωγικής εται

ρίας, όσον αφορά την τελική διαμόρφωση των τιμών, των παρεχομένων 

(15) βλ. PORTER,, Μ.Ε., "Wettbewerbsstrategie-Methoden zur Analyse von Bran
chen und Konkurrenten", Frankfurt 1983, σελ. 62 επ., βλ. επίσης PORTER, 
Μ.Ε., "Wettbdwerbsvorteile - Spitzenleistungen erreichen und behaupten", 
Frankfurt 1983, βλ. ο ίδιος, "How Competitive Forces Shape Strategy, in 
"WEITZ, B.AJ WENSLEY, R. (εκδ.), "Readings in Strategic Marketing", Chicago, 
London 1988. 
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εκπτώσεων, τη θέση στα ράφια, τη διαφημιστική πολιτική, κλπ., πράγμα 

που εξαρτάται βέβαια και από τη θέση ισχύος ή μη του εμπόρου. 

δ) Οι προιιηθευτές 

Για τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της αγοράς προμηθευτών και των 

λειτουργιών Μάρκετινγκ έγινε ήδη μια σύντομη αναφορά, όταν εξετάσαμε 

τις επιδράσεις του Τμήματος προμηθειών στις αποφάσεις Μάρκετινγκ. Οι 

ποιοτικές προδιαγραφές, η αναγκαία ποσότητα, η τιμή και ο χρόνος πα

ράδοσης των προϊόντων των προμηθευτών παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

άσκηση της λειτουργίας του Μάρκετινγκ. Σημαντικές ακόμα είναι οι 

αποφάσεις που αφορούν την επιλογή ενός ή περισσότερων προμηθευ

τών, σε συσχετισμό με την εξάρτηση που δημιουργείται στην αγοράστρια 

επιχείρηση. 

Η) Το Μακρό- περιβάλλον 

, Οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις Μάρκετινγκ πρέπει να εκτιμήσουν 

και τις γενικότερες οικονομικοπολιτικές, κοινωνικοπολιτιστικές, τεχνολογι

κές και νομικές συνθήκες του f περιβάλλοντος του συστήματος Μάρκε

τινγκ που οριοθετούν τη λειτουργία της επιχείρησης και καλούνται και 

"επιχειρηματικό κλίμα" C16). Οι παράγοντες του μακρό- περιβάλλοντος 

δεν επηρεάζονται από κανένα φορέα αποφάσεων Μάρκετινγκ, έχουν 

όμως για την επιχείρηση μεγάλη σημασία, λόγω των ευκαιριών και κινδύ

νων που μπορούν να επιφέρουν. 

Ο6) βλ. ΜΑΛΛΙΑΡΗ, Π. "Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Β' Εκδοση, Πειραιάς 1989, 
σελ. 69 επ. 
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Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν θα προχωρήσουμε στην επί 

μέρους ανάλυση των παραγόντων αυτών <17). 

2.2. Ιδιαιτερότητες των προβλημάτων / αποφάσεων 
Μάρκετινγκ 

Όπως ήδη μέχρι τώρα αναφέραμε, οι αποφάσεις Μάρκετινγκ χα

ρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας και μικρή σχετικά δυ

νατότητα δόμησης, ιδιαίτερα στο επίπεδο του Στρατηγικού Μάρκετινγκ. 

Παρακάτω θα εξετάσουμε συνοπτικά ορισμένους παράγοντες που πιστο

ποιούν τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων - αποφάσεων Μάρκετινγκ. 

2.2.1. Πλήθος και χαρακτήρας επιδρώντων παραγόντων 

Η γνώση και εκτίμηση των ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων μετα

βλητών του περιβάλλοντος s μιας επιχείρησης αποτελεί απαραίτητη προϋ

πόθεση για την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του Μάρκετινγκ. Ο 

μεγάλος αυτός αριθμός των επιδρφντων παραγόντων σε σχέση μάλιστα 

και με τον ποιοτικό, πολλές φορές, χαρακτήρα τους αλλά και με την 

έλλειψη ομοιογένειας στη ροή και την ένταση των επιδράσεωνστο πρό

βλημα που προκύπτει κάθε φορά, αποτελούν χαρακτηριστικά των δυσκο

λιών που συναντούν οι Μάρκετινγκ-μάνατζερς κατά τη λήψη των σχετι

κών αποφάσεων: 

Στις περισσότερες αναλύσεις της αποτελεσματικότητας των απο

φάσεων Μάρκετινγκ δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ των λειτουρ

γιών του Μάρκετινγκ και των οικονομικών αποτελεσμάτων που επιφέρουν 

στα μεγέθη των κερδών και των πωλήσεων της επιχείρησης, αλλά χρη-

(1?) βλ. KOTIER, P., "Marketing • Management, 4. Aufl., Stuttgart 1982, σελ 135-
200, βλ. επίσης SCHEUCH, F., "Marketing", München 1986, σελ. 13-52. βλ. 
ακόμα NIESCHLAG/DICHTL/HOERSCHGEN, ο.π.. σελ. 432 επ. 

33 



σιμοποιούνται κάποιοι συγκεκριμένοι, κάθε φορά, δείκτες μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας των ενεργειών του Μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, 

σαν δείκτης αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής αγγελίας θεωρείται 

η προσοχή και ο βαθμός συγκράτησης στη μνήμη που πέτυχε αυτή, δεν 

υπάρχει όμως καμμία άμεση συσχέτιση με τις οικονομικές επιδιώξεις 

(κέρδη, τζίρος) της διαφημιζόμενης επιχείρησης. 

2.2.2. Η αβεβαιότητα των προσδοκιών 

Η πρόβλεψη των επιδρώντων παραγόντων θεωρείται αναγκαία στο 

Μάρκετινγκ, λόγω της αναφοράς των αποφάσεων στο μέλλον. Όσο μά

λιστα μακραίνει ο ορίζοντας του προγραμματισμού των αποφάσεων Μάρ

κετινγκ, τόσο μεγαλώνει και το πρόβλημα της σχετικής πρόβλεψης. 

2.2.3. Ο ανθρώπινος παράγοντας 

Το παραπάνω πρόβλημα ,της πρόβλεψης οξύνεται λόγω του ότι 

υπεισέρχεται ο παράγοντας "άνθρωπος", που δε λειτουργεί πάντα ορθο

λογικά (κατάρριψη της θεωρίας του homo oeconomicus). Αυτό σημαίνει 

ότι οι δραστηριότητες Μάρκετινγκ (σαν εισροές; δεν επιφέρουν πάντα 

τις ίδιες αντιδράσεις αγοραστικής συμπεριφοράς (σαν εκροές) που εξαρ

τώνται από τα ιδιαίτερα στοιχεία του ανθρώπινου παράγοντα στον οποίο 

στοχεύουν (19). Από τα παραπάνω φαίνεται η αναγκαιότητα γνώσης 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης κάθε φορά αγοράς-

στόχου για την κατάλληλη προσέγγιση μέσω του Μίγματος - Μάρκετινγκ. 

Το πρόβλημα είναι εντονότερο στο καταναλωτικό Μάρκετινγκ σε σχέση 

με το βιομηχανικό, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού των πιθανών αγορα-

(19) το λεγόμενο "μαύρο κουτί" [black-box) του ανθρώπου, όπου λειτουργούν τα 
ατομικά-προσωπικά του στοιχεία σαν διαμεσολαβητικοί παράγοντες. 
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στων και αντίστοιχα της διαφοροποίησης τους από άποψη αναγκών, επι

θυμιών, κοινωνικών-εισοδηματικών τάξεων, κ.ά. 

Η προσπάθεια, λοιπόν, ποσοτικοποίησης - μέτρησης του ανθρώπι

νου παράγοντα σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της ιδεολογίας του 

Μάρκετινγκ από πολλές επιχειρήσεις καθιστούν τη συγκέντρωση και ανά

λυση των σχετικών πληροφοριών αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη 

αποφάσεων Μάρκετινγκ. 

2.2.4. Η αλληλεπίδραση των επί μέρους οργάνων του Μίγ
ματος - Μάρκετινγκ 

Η δυσχέρεια του προσδιορισμού της αντίδρασης των πιθανών πε

λατών· στην εφαρμοζόμενη πολιτική Μάρκετινγκ επαυξάνει από το γεγο

νός ότι συνήθως εφαρμόζονται σε συνδυασμό δραστηριότητες Μάρκε

τινγκ από τα επί μέρους όργανα - του προϊόντος, της τιμής, της 

προβολής και της διανομής, έτσι ώστε\να μην είναι ξεκάθαρο σε ποιο 

απ' αυτά θα πρέπει να αποδοθεί η αντίδραση της αγοραστικής συμπερι

φοράς. Εχουμε δηλαδή την άμεση και άρρητη, σύνδεση των λειτουργιών 

αυτών, τόσο σε επίπεδο αποφάσεων,» όσο και σε επίπεδο αποτελεσμάτων. 

2.2.5. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα των λειτουργιών του 
Μάρκετινγκ 

Άλλο πάλι βασικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

κατά τη λήψη αποφάσεων είναι η χρονική υστέρηση, όσον αφορά τις 

αντιδράσεις των αγοραστών σε συγκεκριμένα μέτρα, ιδιαίτερα μάλιστα 

στους τομείς της τιμολογιακής πολιτικής και της πολιτικής προβολής. 

Πρόκειται για το ονομαζόμενο "μεταβιβαστικό αποτέλεσμα" (carry-over 

effect) που αναφέρεται σε κάποια αποτελέσματα που επέρχονται ή συνε

χίζουν και μετά την παύση κάποιων δραστηριοτήτων του Μάρκετινγκ, για 

ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
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2.2.6. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συναλλακτικών μερών 
και ο δυναμικός χαρακτήρας της αγοράς 

Η αποτελεσματικότητα της ασκούμενης πολιτικής του Μάρκετινγκ 

εξαρτάται από τις δραστηριότητες και αντιδράσεις όλων των μερών που 

συμμετέχουν στις ανταλλακτικές διαδικασίες, δηλαδή των ανταγωνιστών, 

των μεσαζόντων, των προμηθευτών, των αγοραστών και της Ιδιας της 

επιχείρησης (συντονισμός με τα άλλα τμήματα αλλά και με τα υπόλοιπα 

προϊόντα / δραστηριότητες της). Πολλές φορές η άσκηση πολιτικής 

προβολής για ένα συγκεκριμένο προϊόν της εταιρίας ή γενικά για το 

"image" (εικόνα) της εταιρίας επηρεάζει τη ζήτηση των υπόλοιπων προϊ

όντων της - μη άμεσα προβληθέντων, ή ακόμα την επιτυχία της εται

ρίας σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (spill-over-effect). 

Η αύξηση του ανταγωνισμού, ο κορεσμός των αγορών,,η επέκταση 

σε διεθνείς αγορές, :η σύντμηση του κύκλου ζωής των περισσότερων 

προϊόντων και η ανάπτυξη καινοτομιών σε συνδυασμό με την ταχύτητα 

της τεχνολογικής εξέλιξης, δημιουργούν στη λήψη αποφάσεων Μάρκε

τινγκ πρόσθετες δυσκολίες. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις δυνατότη

τες που προσφέρει η ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής για 

τον περιορισμό των προβλημάτων αυτών και την υποστήριξη στη λήψη 

αποφάσεων Μάρκετινγκ. 
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Κεφάλαιο 3 

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Λ Η Ψ Η Σ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Μετά από τη σχετική εξέταση των παραγόντων που επιδρούν στη 

λήψη αποφάσεων και των ιδιαιτεροτήτων του Μάρκετινγκ, θα περάσουμε 

σε μια συστηματοποιημένη παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέχει η 

Πληροφορική για την υποστήριξη της λήψης των αποφάσεων Μάρκε

τινγκ. s 

Εξετάζοντας τη σχετική βιβλιογραφία θα δούμε τις προσπάθειες 

που έγιναν μέχρι σήμερα, ξεκινώντας από μια ιδεατή παράσταση ενός 

συστήματος υποστήριξης αποφάσεων βασισμένου στην Πληροφορική, που 

διευκολύνει τις επικοινωνίες μεταξύ του Μάρκετινγκ - Μάνατζερ και του 

περιβάλλοντος Μάρκετινγκ μιας επιχείρησης (Απεικόνιση 10: Η αρχιτε

κτονική δομή ενός ιδεατού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων Μάρκε

τινγκ) W. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Montgomery και Urban (1970) το 

σύστημα υποστήριξης αποφάσεων ΜΚΤ βάσει Η/Υ αποτελείται από μια 

τράπεζα δεδομένων, ένα σύνολο στατιστικών μεθόδων, με τη βοήθεια 

των οποίων γίνεται η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων, ακόμα 

από μια τράπεζα μοντέλων για το Μάρκετινγκ με τα γνωστότερα και 

αποτελεσματικότερα ποσοτικά μοντέλα επίλυσης προβλημάτων του Μάρ

κετινγκ και τέλος, από το σημείο επέμβασης - πρόσβασης του χρήστη, 

μέσω του οποίου επικοινωνούν οι λαμβάνοντες πς αποφάσεις Μάρκετινγκ 

{decision makers). Αυτή βέβαια η απλοποιημένη παρουσίαση των 

(1) Σύμφωνα με τους MONTGOMERY,D.B./URBAN,G.L, "Marketing Decision-
Information Systems: An Emerging View", Journal of Marketing Research 7, no. 
2, 1970, σελ. 227 επ. 
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επικοινωνιών του Μάρκετινγκ - Μάνατζερ με το περιβάλλον μέσω ενός 

πλήρους συστήματος Πληροφορικής δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί και να 

λειτουργήσει μέχρι σήμερα. 

Εγιναν όμως συγκεκριμένες προσπάθειες σε επί μέρους επίπεδα, με 

προσεγγίσεις σε πληροφοριακά συστήματα ή υποσυστήματα, σε συστήμα

τα υποστήριξης αποφάσεων με τη βοήθεια ποσοτικών μοντέλων και 

τέλος, σε συστήματα που σαν βασικό στόχο τους έχουν την αναπαρά

σταση, καταχώρηση και επεξεργασία της γνώσης ειδικών εμπειρογνωμό

νων του Μάρκετινγκ. Τα τελευταία αυτά, ονομαζόμενα "έμπειρα συστή

ματα" συγκεντρώνουν σήμερα μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, εφαρμο

ζόμενα όμως σε πολύ μικρό βαθμό ακόμα, σε επιχειρήσεις των Η.Π.Α. 

και της Ευρώπης. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε προσεγγίσεις τέτοιων συστημά

των που διακρίνονται μεταξύ τοΛίς ανάλογα με τις λειτουργίες που επιτε

λούν, το βαθμό υποστήριξης που παρέχουν στους λαμβάνοντες τις απο

φάσεις, την τεχνολογία μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού 

[hardware και software) που χρησιμοποιούν, την ιστορική τους εξέλιξη, 

καθώς και τις νεότερες τάσεις ανάπτυξης τους και τέλος, ανάλογα με 

τις μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις και επικαλύψεις. Για την προσέγγιση, 

λοιπόν, των συστημάτων αυτών τα διακρίνουμε σε τρία βασικά επίπεδα: 

το επίπεδο της πληροφόρησης, το επίπεδο της χρησιμοποίη-

σης ποσοτικών μοντέλων και τέλος, το επίπεδο της αναπαρά

στασης και επεξεργασίας των γνώσεων των ειδικών του Μάρκετινγκ. 

Τα συστήματα που εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο αποτελούν 

βοηθητικά εργαλεία για τους λαμβάνοντες αποφάσεις και χρησιμοποιού

νται απ' αυτούς όσο, όταν, και όπως αυτοί κρίνουν ότι τους χρειάζονται. 

Λειτουργούν δηλαδή κυρίως σαν υπόβαθρο των επόμενων επιπέδων, πα

ρέχοντας τις αναγκαίες^2) πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη λήψη 

αποφάσεων. 

(2) Στην ενότητα 3.1. το/ κεφαλαίου αυτού θα γίνει η ανάλυση της αναγκαιότητας 
για πληροφόρηση, όπου θα εξεταστεί το είδος, η ποσότητα και η δυνατότητα 
έγκαιρης πρόβλεψης και συγκέντρωσης πληροφοριών κάτω από το πρίσμα της 
ανάλυσης κόστους-ωφελειας, σαν βάση για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός 
πληροφοριακού συστήματος Μάρκετινγκ. 
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Στο δεύτερο επίπεδο αναφέρονται οι δυνατές αναλύσεις των εναλ

λακτικών λύσεων του συγκεκριμένου προβλήματος. Τα χρησιμοποιούμενα 

εδώ συστήματα λειτουργούν σαν υπάλληλοι των Μάρκετινγκ - μάνατζερς, 

παρέχοντας τη δυνατότητα ταχείας εξέτασης μεγάλου αριθμού σενα

ρίων, ώστε να δίνεται η ευκαιρία της επιλογής της αποτελεσματικότερης 

λύσης από τον λαμβάνοντα την απόφαση (3). Με τη χρησιμοποίηση 

των συτημάτων βάσει Η/Υ επιδιώκεται εδώ ο συντονισμός μεταξύ των 

χρησιμοποιούμενων ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης και της αξιολόγησης 

τους από το φορέα της τελικής απόφασης. Η σχετική όμως απροθυμία 

από τα στελέχη του Μάρκετινγκ για τη χρησιμοποίηση των μοντέλων 

αυτών και η γενική παραδοχή του ποιοτικού χαρακτήρα πολλών επιδρώ-

ντων παραγόντων οδήγησαν στην αναζήτηση λύσεων από την τεχνολο

γία της Πληροφορικής, που ανάγονται στο παραπάνω σαν τρίτο αναφε

ρόμενο επίπεδο της χρήσης και εφαρμογής των έμπειρων συστημάτων 

σε προβλήματα Μάρκετινγκ. <,-. 

Ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο είδος του προβλήματος, το επί

πεδο της διοικητικής λειτουργίας και Ν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

επιλαμβάνοντος το πρόβλημα, διακρίνονται κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων επί μέρους δραστηριότητες που μπορούν να ταξινομηθούν 

σε δύο ομάδες, ανάλογα με τον τρόπο που επηρεάζουν την επιλογή της 

τελικής απόφασης. Η μία ομάδα αφορά τη συγκέντρωση και διαχείριση 

πληροφοριών, ενώ η δεύτερη τη χρησιμοποίηση μοντέλων Μάρκεπνγκ 

και στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση του προβλήματος W (Απεικό

νιση 11). Παρόλο που θα χρησιμοποιήσουμε το διαχωρισμό αυτόν, θα 

(3) "What-if? became Oie cliche of the Decision Support System field. The as
sumption was that the ability to generate and analyze more alternatives wu 
improve the effectiveness of the decision process" : KEEN, P.G.W., "Decision 
Support Systems: The Next Decade", in: McLean, E.R., Sol.H.G.: " Decision 
Support Systems - A Decade in Perspective", Amsterdam 1986, σελ 226 

W βλ ALTER, S., "A Taxonomy of Decision Support Systems", 1977, Sloan Man
agement Review, 54, σελ 39 en. 
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πρέπει να σημειώσουμε από τώρα τη ρευστότητα των ορίων, που υπάρ

χει στις δύο αυτές ομάδες συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων ΜΚΤ 

βάσει Η/Υ. Ετσι μπορεί να εφαρμοστούν μοντέλα και μέθοδοι της στα

τιστικής και της επιχειρησιακής έρευνας για ad-hoc αναλύσεις δεδομέ

νων, ή αντίθετα να χρησιμοποιηθούν τα πληροφοριακά συστήματα, για 

την εφαρμογή των μοντέλων ΜΚΤ, και στατιστικών συσχετίσεων που θα 

~. οδηγήσουν σε αποφάσεις. Αλληλεξαρτήσεις έχουμε ακόμα και με το 

τρίτο επίπεδο συστημάτων λόγω της αναγκαιότητας συσχετισμού ποιοτι

κών και ποσοτικών αναλύσεων. 

Το κεφάλαιο, λοιπόν, αυτό αναφέρεται στις εννοιολογικές και λει

τουργικές διακρίσεις των συστημάτων των τριών αυτών επιπέδων, τις 

εφαρμογές τους στη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ, πς ομοιότητες και 

διαφορές τους και τέλος σε δυνατότητες ενοποίησης τους σε ένα ολο

κληρωμένο σύστημα υποσιήριξης αποφάσεων Μάρκετινγκ. 

3.1. Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ (MAIS) 

Ο ακριβής καθορισμός του χρόνου του σχεδιασμού του πρώτου 

πληροφοριακού συστήματος είναι δύσκολο να προσδιοριστεί- το-βέβαιο, 

όμως είναι ότι κατά την περίοδο 1960-30 τα πληροφοριακά συστήματα 

και οι δυνατότητες εφαρμογής τους στις επιχειρήσεις συγκέντρωσαν το 

ενδιαφέρον πολλών ειδικών επιστημόνων του κλάδου της^διοίκησης των 

επιχειρήσεων και της Πληροφορικής. Με την αναφορά στις φάσεις που 

διαδέχτηκαν την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, μέχρι σήμε

ρα, θα διευκρινιστεί και η εννοιολογική οριοθέτηση μεταξύ των όρων 

"Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης" (Management Information Systems 

- MIS) και "Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" (Marketing 

Information Systems - MAIS), στη συνέχεια δε θα διαγραφεί και ο λει-
'f. ,. 

τουργικός χαρακτήρας των Πληροφοριακών Συστημάτων Μάρκετινγκ. 
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3.1.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός και ιστορική εξέλιξη 
των MIS/MAIS 

Τα Πληροφορικά Συστήματα υποστηρίζονται από κανόνες οργάνω

σης που συστηματοποιούν τη συγκέντρωση και διαχείριση πληροφοριών 

για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων φορέων - αποφάσεων. 

3.1.1.1. Γενική βιβλιογραφία 

Σαν ορόσημο της χρησιμοποίησης της τεχνολογίας των πληροφο

ριακών συστημάτων στις λειτουργίες της Διοίκησης θεωρείται η συμβολή 

των Leavitt/Whisler (1958), που χαρακτηρίζοντας την τεχνολογία της 

Πληροφορικής, τη διακρίνουν σε τρία πεδία: α) το πεδίο της ταχείας 

επεξεργασίας μαζικών στοιχείων τυποποιημένων καθημερινών συναλλαγών, 

β) το πεδίο της εφαρμογής μαθηματικών και οταπστικών μεθόδων για 

την υποστήριξη αποφάσεων και γ) το πεδίο της προσομοίωσης της γνώ-

σης των ειδικών για τη λήψη αποφάσεων(5λ > 

Όλα αυτά, βέβαια, παρουσιάζονται από τους παραπάνω συγγραφείς 

σαν οραματισμοί και χωρίς συγκεκριμένες τεχνικές υλοποίησης, καθότι η 

τεχνολογία της πληροφορικής δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα στα πεδία 

αυτά. '•'! 

Αργότερα έγιναν προσεγγιστικές θεωρήσεις, περιγραφές και πλάνα 

των πληροφοριακών συστημάτων MIS/MAIS από πολλούς επιστήμονες, 

διαγράφοντας έτσι μια πορεία εξέλιξης τους σε δύο διαφορετικές φά

σεις: τη φάση της ανάπτυξης και της ωριμότητας. Η αρχική φάση της 

ανάπτυξης της ιδέας των πληροφοριακών συστημάτων MIS/MAIS που 

διήρκεσε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960, είχε σαν στόχο το 

σχεδιασμό ενός ολικού συστήματος "total system approach", που να συ-

(5) "... A third part is in the offing, though its applications have not yet emerged 
very clearìy; it consist of the simulation of higher-order thinking through com
puter programs ..." : LEAVITT/WHISLER, "Management in the 1980s", Harvard 
Business Review, 36, Nov./Oec. 1958, σελ. 41 
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γκεντρώνει και διανέμει κατάλληλες πληροφορίες για όλους τους φορείς 

της επιχείρησης (6). Η προσπάθεια υλοποίησης της ιδέας απέτυχε 

λόγω των ανεπαρκών προϋποθέσεων (από άποψη τεχνολογικού υλικού, 

λογισμικού, προσωπικού και διαδικασιών), της πολυπλοκότητας των επι-

δρώντων παραγόντων και της δυναμικής εξέλιξης στις απαιτήσεις των 

φορέων της επιχείρησης για πληροφορίες. Στην εγκατάλειψη της ιδεα

τής θεώρησης ενός ολικού πληροφοριακού συστήματος για όλες τις λει

τουργίες μιας επιχείρησης συνέβαλαν και οι σχετικές "αντιδράσεις" από 

ορισμένους επιστήμονες που δ>.εκήρυτταν το ανέφικτο μιας τέτοιας προ

σέγγισης, διαλύοντας έτσι την "ευφορία" που δημιουργήθηκε από πλευ

ράς επιχειρήσεων (?) που ήλπιζαν ότι ένα ολικό σύστημα πληροφόρησης 

θα οδηγούσε στην επίλυση όλων των προβλημάτων τους. Η φάση, πάλι, 

της ωριμότητας για τα πληροφοριακά συστήματα MIS/MAIS διαγράφεται 

από σειρά προσπαθειών προσέγγισης των λειτουργιών και των επί" μέρους 

στοιχείων που συνθέτουν' τα συστήματα αυτά (8). Σημαντική επιρροή 

άσκησε την περίοδο αυτή το σχέδιο ΜΑΙ§ των MONTGOMERY και 

URBAN (1970) που περιγράψαμε στην ενότητα 2 (απεικόνιση 10) και που 

αποτέλεσε τη βάση για την μετέπειτα περιγραφή και ανάλυση των πλη

ροφοριακών συστημάτων ΜΚΤ από πολλούς συγγραφεΐς-επιστήμονες (9). 

(6) βλ. DYER, Α., "Management Information" Systems - Opportunity and Challenge 
for the Data Processing Manager", 1965, Data Processing Magazine, 8., 6, σελ 
17 επ.- βλ. ακόμα BECKER, J.L., "Planning ine 7ofa/ Information System", in: 
Total Systems, ed. Mëacham, A.D. arid V.B. Thompson, New York 1962T Ameri
can Data Processing, σελ 66 επ. 

(?) βλ. ACKOFF, R.L., "Management Misinformation Systems", Management Sci
ence, Dec. 1967, σελ B147-156. 

(8) βλ. KENNEVAN, W., "MIS Universe", Dafa Management, SepM970, σελ. 62-
64- επίσης PICKSON, G.W., "Management Information - Decision Systems", 
Business Horizons, Dec. 1968, σελ 17-26" βλ. επίσης DAVIS, ^"Management 
information Systems: conceptual, Foundations, Structure and Development, 
New York 1974, McGraw Hill. 

(9) όπως: KEIDEL, H., "Aufbau und Arbeitsweise einer Modell- und Methodenbank 
in Marketing-Informations-systemen", Münster, Diss. 1974' επίσης Η EINZEL
BECKER, Κ., "Partielle Marketing-Informationssysteme. Moduln für compute
runterstützte Entscheidungen in Marketing, Verkauf, Vertrieb", Zürich, Frankfurt 
/ M., Thun 1977, ακόμα βλ. LITTLE, J.D.C., "Decision Support Systems for 
Marketing Managers', Journal of Marketing, 43, 3, 1979, σελ. 9-26, ο οποίος 
χρησιμοποιεί μεν τα (δια στοιχεία με αυτά του μοντέλου των MONTGOMERY/ 
URBAN, μιλάει όμως για ένα "Marketing Decision Support System", το 
διαχωρισμό της έννοιας από το MAIS, που θα κάνουμε αμέσως στην επόμενη 
ενότητα. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το ενδιαφέρον συγκεντρώθη

κε στη σχεδίαση-ανάπτυξη μιας "γενικής τράπεζας βάσης δεδομένων" με 

την εισροή πληροφοριών από εσω- και εξωγενείς πηγές της επιχείρη

σης. Κατά την υλοποίηση του σχεδίου αυτού παρουσιάστηκαν τεχνικά 

προβλήματα και δυσκολίες σε σχέση με την αναγκαιότητα των συλλεγέ-

ντων στοιχείων (10>, που οδήγησαν στην ανάπτυξη αποκεντρωμένων τρα

πεζών με δεδομένα-πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένους εξειδικευ

μένους τομείς προβλημάτων. Στη συνέχεια, τη φάση της ωρίμανσης 

της ιδέας των πληροφοριακών συστημάτων MIS/MAIS χαρακτηρίζουν 

προσπάθειες προσέγγισης του θέματος βάσει ερευνητικών πλαισίων (των 

ονομαζόμενων "frameworks"), Ο1) ειδικότερων . περιγραφών και 

εφαρμογών σε επί μέρους τμήματα / λειτουργίες των επιχει

ρήσεων και τέλος βάσει εμπειρικών ερευνών (βλ. Πίνακα 1: Ιστορική 

εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων MIS/MAIS κατά φάσεις του κύ

κλου ζωής τους). ' s 

Η εξέλιξη τέλος στην τεχνολογία της Πληροφορικής συνετέλεσε 

ώστε αντί για τη φάση της εγκατάλειψης, >όπως συνήθως γίνεται με τον 

κύκλο ζωής ενός προϊόντος, να ακολουθήσει μια αναζωογόνηση για τα 

πληροφοριακά συστήματα MIS/MAIS σε σχέση με τη χρησιμοποίηση 

τους από τη Διοίκηση Μάρκετινγκ σαν, βάση για την ανάπτυξη των συ

στημάτων υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems). 

(10) το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το ποιος θα αποφασίσει, σχετικά με τις 
πληροφορίες και τα δεδομένα που χρειάζονται κάθε φορά για την επίλυση 
των προβλημάτων των επί μέρους τμημάτων μιας επιχειρησιακής μονάδας, στο 
θέμα δε αυτό ασκήθηκε κριτική κατά της γενικής τράπεζας δεδομένων ως 
αναποτελεσματικής από τους KEEN, Ρ./ SCOTT MORTON, Μ., "Decision 
Support Systems: An Organizational Perspective", Reading, Mass., Addison-
Wesley, 1978, σελ. 56 "... but data cannot be assembled in a disaggregated 
format to be used for any purpose ... so that the concept of homogenous, 
global data bases is invalid". 

<11) βλ. Πίνακα 1 και ειδικότερα βλ. IVES/HAMILTON/DAVIS, "A framework for 
Research in Computer -Based Management Information Systems", Manage
ment Science, 26, 9, 1980, σελ. 910-934, όπου γίνεται μία ταξινόμηση των 
μέχρι τότε σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων άλλων συγγραφέων. 
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Μερικοί από τους επικρατέστερους ορισμούς - πλαίσια λειτουργίας 

του "Πληροφοριακού Συστήματος" που καθορίζουν γενικότερα και τη 

χρησιμότητα του στα πλαίσια του Μάρκετινγκ Π2) είναι οι παρακάτω: 

Ο Kennevan (1970) (13) χαρακτηρίζει το Πληροφοριακό Σύστημα 

Διοίκησης σαν "... μία οργανωμένη μέθοδο που παρέχει πληρο

φορίες του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος σε σχέση 

^ με τις εσωτερικές λειτουργίες και το εξωτερικό περιβάλλον. 

Υποστηρίζει τον προγραμματισμό, έλεγχο και τις επιχειρησια

κές λειτουργίες ενός οργανισμού παρέχοντας ενιαία πληρο

φόρηση στον κατάλληλο χρόνο για να βοηθήσει τη διαδικα

σία λήψης αποφάσεων". 

Μία παρόμοια προσέγγιση του όρου γίνεται από τον Davis (19J4) 04) 

που περιγράφει το MIS (Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης) σαν^"... ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ανθρώπου-μηχανής για την παροχή 

πληροφοριών, που να υποστηρίζουν τις λειτουργίες λήψης 

αποφάσεων σ" ένα οργανισμό. .Το σύστημα χρησιμοποιεί τε-

χνικο-μηχανογραφικό εξοπλισμό (hardware) και λογισμικό 

(software), χειρογραφικές διαδικασίες, μοντέλα διοίκησης και 

λήψης αποφάσεων, καθώς και μια βάση δεδομένων". 

02) Ειδικότερα για τις λειτουργίες του- Πληροφοριακού Συστήματος Μάρκετινγκ 
(MAIS) θα αναφερθούμε στην επόμενη ενότητα "^ 

03) βλ. KENNEVAN, W., "MIS Universe", Data Management, Sept. 1970, σελ 62 
επ.: "... an organized method of providing past, present, ... to assist the deci
sion-making process". 

04) βλ. DAVIS G.B., "MIS: Conceptual Foundations, Structure and Development, 
New York 1974, McGraw-Hill, σελ. 5, :"... an integrated, man/machine system 
... and a database". 
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3.1.1.2 Εννοιολογική οριοθέτηση των Πληροφοριακών Συστη

μάτων Μάρκετινγκ 

Παράλληλα με την ανάπτυξη των εννοιών MIS/MAIS (Πληροφορια

κά Συστήματα Διοίκησης / Μάρκετινγκ) χρησιμοποιήθηκε από της αρχές 

του 1970 και ο όρος "Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων" (Desicion 

Support System), που οδήγησε στην αναζήτηση της οριοθέτησης των 

εννοιών αυτών. Το ερώτημα κατά πόσο το ονομαζόμενο "σύστημα υπο

στήριξης αποφάσεων" (DSS) εμπεριέχει ένα νέο σχέδιο, μία προέκταση 

του σχεδίου ενός Πληροφοριακού Συστήματος Μάρκετινγκ ή τέλος δια

φέρει μόνο από το τελευταίο ως προς το όνομα, οδήγησε σε σειρά συ

ζητήσεων που δεν κατέληξαν όμως σ* ένα συγκεκριμένο, γενικά παραδε-

κό διαχωρισμό των παραπάνω εννοιών. 

Έτσι, με βάση. τις προσεγγίσεις των εννοιών των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, που έγιναν, φαίγέται ότι καλύπτεται ένα ευρύ πεδίο λειτουρ

γιών που ξεκινάει από την παροχή πληροφοριών στα διάφορα διοικητικά 

επίπεδα και φθάνει μέχρι τη χρησιμοποίηση ποσοτικών μοντέλων για την 

υποστήριξη αποφάσεων. , * 
* • " . 

Στην Απεικόνιση 12'διακρίνουμε σε δύο τύπους τα Πληροφοριακά 

Συστήματα Μάρκετινγκ {MAIS, Marketing Information System): τον τύπο 

1 με τη στενή του όρου έννοια, και τον τύπο 2 με την ευρύτερη έννοια 

των Πληροφοριακών Συστημάτων Μάρκετινγκ f15) 

Τα συστήματα του τύπου 1 πληρούν βασικά λειτουργίες συγκέντρω

σης και διαχείρισης πληροφοριών, συγκεκριμένα παρέχουν τη δυνατότη

τα πρόσβασης σε εσωγενείς και εξωγενείς πληροφορίες^ Πρόκειται για 

πρωτογενείς και δευτερογενείς πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά 

ομάδες, καλούνται επιλεκτικά από τον χρήστη και συναθροίζονται ή συ

σχετίζονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζονται από τους 

λαμβάνοντες τις αποφάσεις Μάρκετινγκ. 

Οι βασικότερες μορφές των συστημάτων αυτών είναι οι γραφικές 

παραστάσεις, οι αναφορές (τακτικές, περιοδικές) και τα αιτήματα ανά-

κλησης / επανάκτησης πληροφοριών ή περιγραφικής στατιστικής αυτών. 

(15) Βλ. Απεικόνιση 11 της παρούσας εργασίας, σύμφωνα και με τον ALTER, ο.π., 
1977. 

49 



Απεικόνιση 12: Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Μάρκετινγκ κατά λει

τουργικά πεδία 

Τα συστήιιατα του τύπου 2 παρέχουν στους φορείς αποφάσεων 

επιπλέον τη δυνατότητα περαιτέρω αναλύσεων με τη βοήθεια ποσοτικών 

μοντέλων Μάρκετινγκ. Ακόμα εφαρμόζουν μεθόδους ανάλυσης δεδομέ

νων και στατιστικής για τον εμπλουτισμό των πληροφοριών της βάσης. 

Τα συστήματα δε αυτά επηρεάζουν περισσότερο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων απ' ότι τα προηγούμενα που περιορίζονται στην ταχεία πα

ροχή των κατάλληλων πληροφοριών, στα αρμόζοντα πρόσωπα / τμήμα

τα, στον κατάλληλο χρόνο, εκπληρώνοντας έτσι τη βασική προϋπόθεση 

για τη λήψη αποφάσεων. 
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Ο όρος "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης / Μάρκετινγκ" χρησι

μοποιήθηκε τόσο για θεωρητικές προσεγγίσεις, όσο και για συγκεκριμένα 

συστήματα. Στη συνέχεια στην εργασία αυτή, όταν γίνεται αναφορά σε 

συγκεκριμένα συστήματα MAIS, θα εννοούμε αυτά στα πλαίσια του τύπου 

1, καθότι αυτά του τύπου 2 εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των DSS (συ

στημάτων υποστήριξης αποφάσεων), σε σχέση μάλιστα και με τα χρησι-

~ μοποιούμενα μέσα / μεθόδους που εφαρμόζονται ειδικά σ* αυτά Ο6). 

Όσον αφορά τώρα την ένταξη της χρήσης των Πληροφοριακών 

συστημάτων σε κάποια φάση της όλης διαδικασίας λήψης αποφάοεων 

Μάρκετινγκ παρατηρούμε ότι : κατ' αρχήν οι λειτουργίες της συγκέντρω

σης και διαχείρισης πληροφοριών αφορούν τη :φάση της αναγνώρισης, 

ανάλυσης και διατύπωσης του προβλήματος, το ξεκίνημα δηλαδή της 

διαδικασίας, είναι όμως στη συνέχεια αναγκαίες? και για τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας των ληφθέντων αποφάσεων που γίνεται στην τε

λευταία φάση της όλης διαδικασίας (βλ. Απεικόνιση 3, παρ. 2.1.1. της 

παρούσας εργασίας). Αλλά και στις ενδιάμεσες φάσεις παρουσιάζεται η 

ανάγκη πρόσβασης σε κάποιες πληροφορίες ή επανάκληοης αυτών. 

(Τελειώνοντας με την εννοιολογική - λειτουργική προσέγγιση των 

Πληροφοριακών συστημάτων, σημειώνουμε ότι, σε αντίθεση με την υπο

στήριξη της λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ του δευτέρου (DSS) και τρί

του επιπέδου (έμπειρα συστήματα ES); δεν είναι αναγκαία η πλήρωση ει-

δικών προϋποθέσεων, ανάλογα με το πρόβλημα που επιζητεί λύση κάθε 

φορά, καθότι στο επίπεδο αυτό απλώς'παρέχονται στους λαμβάνοντες 

αποφάσεις οι δυνατότητες χρησιμοποίησης και άμεσης πρόσβασης σε 

αναγκαίες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. "^ 

Ακόμα, ο ανθρώπινος παράγοντας των φορέων αποφάσεων δεν 

παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, όσο 

στα άλλα δύο επίπεδα, όπως θα δούμε σε παρακάτω ενότητες. 

<16) βλ. παρόμοια διάκριση: KEEN/SCOTT MORTON, ο.π., σελ. 2 
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3.1.2. Βασικές Λειτουργίες των Πληροφοριακών Συστημάτων 
Μάρκετινγκ 

Οι βασικές λειτουργίες των Πληροφοριακών Συστημάτων Μάρκε

τινγκ (με τη στενή του όρου έννοια, Τύπος 1) είναι η συλλογή των πλη

ροφοριών (πρωτογενών ή δευτερογενών) από ενδο- και εξωεπιχειρησια-

κές πηγές, n διαφύλαξη τους και αρχειοθέτηση τους με τη βοήθεια 

Τραπεζών Δεδομένων, η επεξεργασία των πληροφοριών με την έννοια 

των συναθροίσεων, της ομαδοποίησης και της γραφικής απεικόνισης 

τους και τέλος, η Μεταβίβαση-παροχή των πληροφοριών αυτών στη ζη

τούμενη μορφή, τον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο αποδέκτη (βλ. 

Απεικόνιση 13). 

Απεικόνιση 13: Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των συστημάτων βάσει Η/Υ για 

την υποστήριξη κατά τη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. 

Κατάλληλη 

πληροφορία 

, Κατάλληλος τύπος 

παρουσίαση 

Κατάλληλος 

χρόνος 

Κατάλληλος 

Αποδέκτης -

ΧΡήοτης 
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Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν θα επεκταθούμε στην ανάλυ

ση των παραπάνω λειτουργιών (17), θα εξετάσουμε μόνο κάποιες ειδικό

τερες λειτουργικές μορφές (εκροές) των συστημάτων αυτών. 

3.1.2.1. Αυτοματοποίηση συναλλαγών "ρουτίνας" 

Τα συστήματα αυτά στοχεύουν σε βελτίωση των καθημερινών δο

σοληψιών της εταιρίας με ταχύτητα και ακρίβεια στην επεξεργασία μεγά

λων όγκων δεδομένων και τέλος, στη συγκέντρωση των, πληροφοριών, 

από τις συναλλαγές αυτές για τη χρησιμοποίηση τους από τα Πληροφο

ριακά Συστήματα και τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ^ Μάρκε-

πνγκ Ο8). Τυπικές συναλλαγές της κατηγορά αυτής είναι η διαχείριση 

παραγγελιών, οι συναλλαγές στην άμεση διαφήμιση και η διαχείριση απο

θήκης. Οι δραστηριότητες στις οποίες αναφέρονται είναι επαναλαμβα

νόμενες ρουτίνας και έχουν προκαθορισμένη μορφή. Θα μπορούσαμε 

μάλιστα να χαρακτηρίσουμε τα συστήματα αυτά σαν βάση για τη συγκέ

ντρωση και,παροχή πληροφοριών.μέσω αναφορών, καταστάσεων ή απα-

ντήσεων σε αιτήματα (βλ.'Απεικόνιση 14: Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 

διαφόρων συστημάτων υποστήριξης »κατά τη λήψη αποφάσεων Μάρκε

τινγκ βάσει Η/Υ). 

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τη λειτουργία των συστημάτων αυ

τοματοποίησης των συναλλαγών, ειδικά για τη διεξαγωγή των δραστηριο

τήτων της άμεσης διαφήμισης. Ο βασικός στόχος στην άμεση διαφήμι

ση μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά., είναι ν' απευθυνθεί προσωπικά 

<17) βλ. BERTHEL, J., "Informationen und Vorgänge ihrer Bearbeitung in der Unter
nehmung", Berlin 1967, σελ. 93 en., σελ. 126 και σελ. 128, ακόμα WILD, J., 
"Input-Output -und Prozeßanalyse von Informationssystemen", in ZfbF, 22 Jg., 
1970, σελ. 57, Βλ. επίσης PAFFHAUSEN, Α., "Grundlagen eines Informaüons-
systems für die langfristige Absatzführung in mittelständischen Betrieben der 
Konsumgüterindustrie", Bergisch Gladbach, 1984, σελ. 162 επ. 

Π8) βλ. MERTENS, P./GRIESE, J., "Industrielle Datenverarbeitung. Informations-
Planungs -und Kontrollsysteme", 2.Bd., 5. Aufl., Wiesbaden 1988, σελ. 135 επ. 
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Απεικόνιση 14: Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των συστημάτων βάσει Η/Υ για 

την υποστήριξη κατά τη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ 

Συστήματα υποστήριξης 
αποφάσεων 

βάσει ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

Συστήματα 
ΓΝΩΣΗΣ 

(έμπειρα συστήματα) 

Συστήματα διαχείρισης 
και βασικής επεξεργασίας 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Συστήματα ' ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
τυποποιημένων συναλλαγών 

και εξατομικευμένα στους δέκτες των διαφημιστικών μηνυμάτων της, επι

διώκοντας, όπως πάντα, τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια με^το μικρότερο 

δυνατό κόστος: Η βάση για τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος 

είναι το αρχείο των διευθύνσεων των πελατών-στόχων καθώς και οι ειδι

κότερες πληροφορίες γι' αυτούς (π.χ. δημογραφικά, κοινωνικά χαρακτη

ριστικά, αγοραστικές συνήθειες, κ.ά. - εφ' όσον πρόκειται για μεμονωμέ

νους αγοραστές-, κλάδος επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέγεθος 

επιχείρησης, πρόγραμμα ̂ παραγωγής, κ.ά. -εφ' όσον πρόκειται για επιχει

ρήσεις). Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω πληροφοριακό υλικό επιτυγ

χάνεται η προσέγγιση των κατάλληλων αποδεκτών, ώστε να επέρχεται 

καλύτερο αποτέλεσμα βάσει της αρχής κόστους - ωφέλειας. 
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Οι πληροφορίες μάλιστα αυτές υποστηρίζουν το διαφημιστικό προγραμ

ματισμό (π.χ. για την επιλογή της αγοράς στόχου, όπου θ' απευθυνθούν 

τα διαφημιστικά μηνύματα), αλλά και τον έλεγχο της αποτελεσματικότη

τας των διαφημιστικών προγραμμάτων, που ασκείται από τη Διεύθυνση 

Μάρκετινγκ της επιχείρησης. Σχηματική παράσταση του συστήματος 

αποστολής διαφημιστικών επιστολών στα πλαίσια της εφαρμογής της 

άμεσης διαφήμισης με τη βοήθεια των Η/Υ και σε συσχετισμό με τα συ

στήματα παροχής και επεξεργασίας πληροφοριών για την υποστήριξη 

αποφάσεων Μάρκετινγκ παρουσιάζεται στην απεικόνιση 15, όπου διακρί

νουμε σε συστήματα αυτοματοποίησης συναλλαγών και σε κατ' εξοχή 

Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ (MAIS). 

Λαμβάνοντας σαν βασικό κριτήριο τον ενεργητικό ή παθητικό ρόλο 

του χρήστη ενός Πληροφοριακού συστήματος Μάρκετινγκ διακρίνουμε σε 

συστήματα ΑΝΑΦΟΡΩΝ και σε συστήματα ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (2°), που θα 

εξετάσουμε αμέσως παρακάτω ,σε συνδυασμό με το κριτήριο του τύπου, 

του περιεχομένου και του χρόνου της παροχής των πληροφοριών (βλ. 

Πίνακα 2: Λειτουργικές μορφές των Πληροφοριακών Συστημάτων Μάρκε

τινγκ). ' , 

- Μ ·• ' ,f 

3.1.2.2. Συστήματα Αναφορών . 

Τα συστήματα αναφορών {reports) αποτελούν το "θεμέλιο λίθο" πα

ροχής πληροφοριών και συγχρόνως το σημείο εκκίνησης για την περαι

τέρω υποστήριξη αποφάσεων Μάρκετιγνκ με τη βοήθεια της πληροφορι

κής. Ο όρος αυτός αναφέρεται στη διαμόρφωση καταστάσεων που 

(2°) βλ. MEFFERT..H., "EDV-Anwendungen im Marketing", ο.π., σελ. 30. 
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παρέχουν πληροφορίες με προκαθορισμένο περιεχόμενο και μορφή (21). 

Παραδείγματα που αναφέρονται στο Μάρκετινγκ είναι η βάσει προδιαγρα

φών σε τακτά χρονικά διαστήματα αναφορά των προσφορών, παραγγε

λιών και πωλήσεων, η συγκεντρωτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων 

των πωλητών - αντιπροσώπων μιας εταιρίας, η συνέχιση ενός προγράμ

ματος προώθησης των πωλήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα ή ακόμα 

απλές στατιστικές αναλύσεις πωλήσεων και συσχετισμοί μεταξύ δύο ομά

δων μεγεθών (23>. Οι πληροφορίες λοιπόν, που παρέχονται από τα συ

στήματα αναφορών, προέρχονται βασικά από εσωεπιχειρησιακές πηγές 

και έχουν περιοδικό και, τυποποιημένο χαρακτήρα. Όσον αφορά τώρα 

τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων αυτών στον Η/Υ εφαρμόζεται η 

διαδικασία κατά δεσμίδες {batch processing), όπου ο χρήστης δεν έχει 

δυνατότητα επέμβασης κατά την επεξεργασία των στοιχείων, vìa τους 

παρακάτω λόγους: 

α) δεν χρειάζεται ν' απαντηθούν απ' ευθείας ερωτήματα του χρήστη, 

β) ο συνολικός όγκος των πληροφοριών, που πρέπει να επεξεργαστούν 

είναι κατά κανόνα πολύ μεγάλος,' \ 

και * < !.. · . • • " ' ' , ' . * - - " 

γ) συνήθως υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τη σύνταξη των σχεπ-

κών αναφορών. 

Ειδικότερα τα ̂ συστήματα αναφορών διακρίνονται σε τρεις'βασικές 

κατηγορίες: 

• Τακτικές αναφορές 

Εδώ, εκτός από τη μορφή και το περιεχόμενο των παρεχομένων 

πληροφοριών, είναι προκαθορισμένος και ο χρόνος παροχής των πληρο

φοριών. Για να αποφευχθεί μάλιστα ο κίνδυνος υπερφόρτωσης με πλη

ροφοριακό υλικό θα πρέπει να γίνει επιλογή και συγκέντρωση των κατάλ-

<21) βλ. KOHLER/HEINZELBECKER, "Informationssysteme für die Unterneh-
mensführung", in: Die Betriebswirtschaft, 37, 1977, οελ. 272. 
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ληλων πληροφοριών, ανάλογα με τον αποδέκτη-χρήοτη των πληροφο

ριών και τις ειδικότερες επιθυμίες του, όσον αφορά τη μορφή και το πε

ριεχόμενο ί2 2), όπως θα πρέπει ακόμα να γίνεται κατά καιρούς και έλεγ

χος για τυχόν μεταβολές του προκαθορισμένου αυτού συστήματος 

παροχής πληροφοριών. Σημαντικό ενδιαφέρον στην κατηγορία των συ

στημάτων αυτών παρουσιάζει ο τρόπος ταξινόμησης των συλλεγέντων 

~ πληροφοριών. Η συνηθισμένη ομαδοποίηση που γίνεται είναι κατά προϊ

όν, κατά πελάτη και κατά πωλητή-αντιπρόσωπο, ή κατά γεωγραφική πε

ριοχή διάθεσης των προϊόντων της εταιρίας. Ο βαθμός της συγκέ

ντρωσης των κατάλληλων πληροφοριών γίνεται σε (Συνάρτηση με την 

ιεραρχική βαθμίδα που κατέχει στο τμήμα Μάρκετινγκ ο χρήστης-

αποδέκτης αυτών και το επίπεδο διοικητικής λειτουργίας, για το οποίο 

θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές, έτσι .ώστε να γίνεται λόγος 

για "ιεραρχία ή πυραμίδα αναφορών" (24/ Για παράδειγμα, αν ο "διευθυ

ντής ενός υποκαταστήματος μιας εταιρίας δεν έχει την αρμοδιότητα 

της επιλογής των ειδών προϊόντων που θα διατίθενται από το υποκατά

στημα αλλά απλά και μόνο την αρμοδιότητα διαχείρισης των προϊόντων 

αυτών (π.χ. θα πρέπει να φροντίζει για τη συνεχή αναπλήρωση των 

εμπορευμάτων, ανάλογα με ,την ταχύτητα κυκλοφορίας τους), χρειάζεται 

ένα σύστημα αναφοράς προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες πληροφό

ρησης, όπως κατ' είδος αποθέματα, πωλήσεις, κ.ά., σε ημερήσια ή 

εβδομαδιαία βάση. Αντίθετα, ο κεντρικός διευθυντής που είναι υπεύθυ

νος για τον κατάλογο των διαπθέμένων ειδών από τα υποκαταστήματα 

χρειάζεται για τη λήψη των αποφάσεων σχετικά με την κατάρτιση του 

καταλόγου αυτού, επιπλέον πληροφορίες, όπως συσχετίσεις j<ai αλληλεπι

δράσεις μεταξύ- των επί μέρους προϊόντων, ειδικά χαρακτηριστικά των 

πελατών του καταστήματος, αναλύσεις περιθωρίου κέρδους, κ.ά., σε τε

τράμηνη ή εξάμηνη περίπου χρονική βάση, προκειμένου να συζητήσει τις 

σχετικές παραγγελίες με τους προμηθευτές. 

(22) βλ, σχετικά με τους κανόνες και τις δυνατότητες παρουσίασης των αναφορών: 
MERTENS/GRIEëE, 0*1., 1988, σελ. 71. 

(23) βλ. σχετικά, HÜTTNER, Μ., 'Informationen für Marketing-Entscheidungen', 
München 1979, σελ. 164 επ. 

(24) βλ. HEINZELBECKER, ο.π., 1977. 
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• Εκτακτες αναφορές {Exception Reporting) 

Σε περίπτωση που οι αναφορές δεν γίνονται σε συγκεκριμένα 

τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά εξαρτώνται από την επέλευση συγκεκρι

μένων προκαθορισμένων από τη Διεύθυνση Μάρκετινγκ γεγονότων, μ ιλού

με για συστήματα ειδοποίησης ή προειδοποίησης (ή συστήματα α ν α φ ο 

ράς εξαιρετικών περιστάσεων). Εδώ συγκεντρώνονται πληροφορίες π ο υ 

πηγάζουν από εξαιρετικές περιπτώσεις επέλευσης προβλημάτων μη ε π έ 

λευσης τεθέντων στόχων. Τα συστήματα αυτά ενημερώνουν για τ υ χ ό ν 

αποκλίσεις και την έκταση τους ανάμεσα σε πραγματικά και προβλεπόμε

να ή προϋπολογιζόμενα μεγέθη, έτσι ώστε η έγκαιρη διαπίστωση τ ω ν 

αποκλίσεων αυτών να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων για την άμβλυνση 

ή και την εξουδετέρωση των σχετικών επιπτώσεων στη λειτουργία τ η ς 

επιχείρησης. 

". Το κεντρικό σημείο, των συστημάτων αυτών είναι η επιλογή των μ ε -

γεθών-τιμών ελέγχου και ο καθορισμός των, ορίων ανοχής, η υπέρβαση 

των οποίων θα θέσει σε λειτουργία το σύστημα ενημέρωσης ή προειδο

ποίησης (βλ. Απεικόνιση 16). >• •" 

* Ο Προσδιορισμός των παραπάνω αποδεκτών ορίων μπορεί να γ ί ν ε ι 

με δυο τρόπους: α) με τη χρησιμοποίηση σχετικών ή απόλυτων τιμών, 

ανεξάρτητα από τις ειδικές συνθήκες των παρατηρούμενων θεμάτων, κ α ι 

β) με την προσαρμογή στα παρατηρούμενα μεγέθη ανάλογα με τις ιδιαι

τερότητες που παρουσιάζουν (25\ 

Τα συστήματα εκτάκτων αναφορών βασίζονται στην αρχή της Διοί

κησης βάσει εξαιρέσεων (Management by Exception) <26)5 και παρέχουν 

επιπλέον τη δυνατότητα αναφοράς σε αναμενόμενες αποκλίσεις βάσει 

προβλέψεων που σε συνδυασμό με τις παρατηρούμενες τάσεις των τιμών 

ορισμένων μεγεθών προειδοποιούν τον υπεύθυνο του Μάρκετινγκ ή τ ο ν 

οδηγούν σε άμεση κινητοποίηση. Οι έκτακτες λοιπόν αναφορές βάσει 

.•f. , 

(25) βλ. MERTENS/GRIESE, o.a. σελ. 78. 

<26) βλ. σχετικά ZENTES, J., 'Grundbegriffe des Marketing Stuttgart 1983, σελ 37 
en. 
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προβλέψεων αποτελούν τη βάση της λειτουργίας ενός συστήματος 

έγκαιρης αναγνώρισης ευκαιριών ή κινδύνων για την επιχείρηση με τη 

επιλογή και εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων ως σημάτων προειδοποίη

σης. 

Απεικόνιση 16: Βασικό διάγραμμα των συστημάτων εκτάκτων αναφορών 

Μέγεθος βάοης 
σύγκρισης 
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* V < ; • i r 

Απόκλιση 
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. ^ 
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• 

Καιωία αντίδραση 

61 



Όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων αυτών, 

ισχύουν τα ίδια με τις τακτικές αναφορές, δηλαδή δεν απαιτούνται υψη

λές τεχνικές προδιαγραφές για τις μεθόδους επεξεργασίας και διαχείρι

σης των δεδομένων τους. Η εφαρμογή μιας τράπεζας δεδομένων δεν 

είναι και εδώ αναγκαία, εφ' όσον δεν υπάρχει άμεση προσπέλαση του 

χρήστη στο πληροφοριακό υλικό. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται και 

στα συστήματα αυτά, όπως εξ' άλλου και στις τακτικές αναφορές, είναι η 

δυσκολία προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, καθόσον η ζητού

μενη από το χρήστη τυχόν αλλαγή στο περιεχόμενο της αναφοράς, 

λόγω διαφοροποιήσεων, τ'ων σχετικών αναγκών πληροφόρησης, προϋποθέ

τει σχετικά υψηλό κόστος. , 

• Κατ' επιλογή αναφορές" 

Η ειδοποιός διαφορά των συστημάτων αυτών, σε σχέση με τις τα

κτικές και έκτακτες αναφορές, είναι η^συμμέτοχή χου χρήστη-αποδέκτη 

των ^πληροφοριών για την ενεργοποίηση της λειτουργίας τους. Ετσι η 

χρονική στιγμή της αναζήτησης ή ανάκλησης των σχετικών αναφορών 

επιλέγεται από το χρήστη του συστήματος. Με τη βοήθεια μιας γεννή

τριας αναφορών ("report-generator") μπορούν να καθοριστούν κριτήρια 

επιλογής εγγραφών "από τα αρχεία και παράμετροι <27), προσαρμοσμένοι 

στις συγκεκριμένες ανάγκες του χρήστη. Για την υλοποίηση των κατ' 

επιλογή αναφορών μπορούν να χρησιμοποιηθούν γλώσσες προγραμματι

σμού ή ειδικές γλώσσες-επεκτάσεις γλωσσών, που δίνουχρτη δυνατότητα 

για περαιτέρω αξιολογήσεις με τη βοήθεια και υπολογιστικών διαδικασιών 

βάσει μοντέλων (όπως θα δούμε παρακάτω, στην ενότητα των συστημά-

(27) π.χ. - κωδικοί: από άνω όριο - έως κάτω όριο 
- περιγραφή / επωνυμία: από άνω όριο - έως κάτω όριο 
- ημερομηνίες από ... έως 
- είδος δοσοληψιών 
κΑ.π. 
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των υποστήριξης αποφάσεων Μάρκετινγκ με τη βοήθεια μοντέλων). 

Τα συστήματα των κατ' επιλογή αναφορών αποτελούν το πρώτο 

βήμα προς τα συστήματα διαλόγου με τον χρήστη. 

·* 3.1.2.3 Συστήματα επεξεργασίας αιτημάτων σε απ' ευθείας 

σύνδεση 

Στα συστήματα αυτά, η παροχή των πληροφοριών διενεργείται μετά 

από τη διατύπωση συγκεκριμένου αιτήματος του χρήστη, σε απ' ευθείας 

σύνδεση ή επικοινωνία (online) αυτού με τον υπολογιστή. Για τη λει

τουργία των συστημάτων διαλόγου <28) και τη δυνατότητα άμεσης προ

σπέλασης του χρήστη στο πληροφοριακό υλικό 'χρησιμοποιούνται τεχνι

κές διαχείρισης πληροφοριών t μέσα από τη δημιουργία τράπεζας 

δεδομένων και σύγχρονες εφαρμογές με κατάλογο επιλογής εργασιών ή 

μενού εργασιών. Ανάλογα δε με το είδος ίων τεθέντων ερωτημάτων 

του, χρήστη, διακρίνουμε σε συστήματα επεξεργασίας- τυποποιηυένων ή 

ελεύθερων αιτηυάτων του χρήστη. 

• Επεξεργασία τυποποιημένων αιτημάτων σε απ' ευθείας σύν

δεση ''"' 

Εδώ, όπως και στις κατ' επιλογή αναφορές είναι προκαθορισμένα 

η μορφή και το περιεχόμενο των παρεχόμενων πληροφοριών ενώ ο χρό-

νος επιλέγεται από το χρήστη. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δια

τυπώσει τα ερωτήματα του σε απ' ευθείας σύνδεση, υπό μορφή διαλό-

γου, με τον υπολογιστή μέσα σε προκαθορισμένα πλαίσια, με τη βοήθεια 

διαφόρων τεχνικών, όπως μενού εργασιών, μάσκες οθόνης, κ.ά. (29). Σε 

<28) βλ.80ΗΕΕΠ. A.W., "EDV - oientierte BWL", 4. Aufl., Berlin - Heidelberg 1990, 
σελ. 54 επ. 

ί29) Βλ. HUBER, Η., "Der Mensch - Computer - Dialog im Man\eting - Informa
tionssystem - Grundlagen und Einsatzmöglichkeiten im Rahmen eines dialogo
rientierten Prognosesystems", Karlsruhe, Diss., 1978, σελ. 102 επ. 
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σύγκριση με πς κατ' επιλογή αναφορές, οι παρεχόμενες πληροφορίες 

μέσα από τα συστήματα αυτά, είναι πιο επίκαιρες αφού ο χρήστης έχει 

ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα υποβολής συγκεκριμένων αιτημάτων, 

δίχως να είναι αναγκαία η ιδιαίτερη κατάρτιση του σε θέματα Πληροφο

ρικής, όταν ο διάλογος -η επικοινωνία- κατευθύνεται από πλευράς υπο

λογιστή. Μειονέκτημα της κατηγορίας αυτής των συστημάτων είναι, 

, όπως και στα συστήματα αναφοράς, η δυσκαμψία τους, όταν μεταβάλλο

νται οι ανάγκες πληροφόρησης. 

• Ελεύθερη διατύπωση ερωτημάτων σε απ' ευθείας σύνδεση 

Ο χρήστης των συστημάτων της κατηγορίας αυτής διατυπώνει τα 

ερωτήματα του μόνος, πράγμα που προϋποθέτε^ βαθύτερες γνώσεις Πλη

ροφορικής, παρέχει όμως τη δυνατότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμε

νες ανάγκες. Για την εφαρμογή των ελεύθερων ερωτημάτων πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί μια γλώσσα που να αναγνωρίζεται από τα συστήματα 

αυτά. Συνήθως επιλέγεται μια γλώσσα ερωτάπαντήσεων (30) με περιορι

σμένο αριθμό εντολών, που «αποτελεί συνήθως μέρος της τράπεζας δε-

δομένων. Στις περιπτώσεις αυτές η.επικοινωνία κατευθύνεται από την 

πλευρά του χρήστη. ' ' ' '. - . " < 

3.1.2.4. Παραδείγματα συστημάτων αναφορών και επ' ευ

θείας επεξεργασίας αιτημάτων στο Μάρκετινγκ 

Για τη λειτουργία ενός συστήματος παροχής πληροφοριών οι επι

χειρήσεις έχουν τη δυνατότητα σήμερα να επιλέξουν ,μεταξύ κάποιας τυ

ποποιημένης εφαρμογής ενός οίκου παραγωγής λογισμικού {software 

houses) και της ανάπτυξης ενός εξειδικευμένου για τις ανάγκες της συ-

(3°) βλ. ΛΑΟΠΟΔΗ, Β., "Ανάλυαη και σχεδιασμός Συστημάτων", Αθήνα 1991, σελ. 
258. 
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γκεκριμένης επιχείρησης συστήματος <31), όπως ακόμη μπορούν να χρη

σιμοποιούνται περισσότερα πακέτα σε συνδυασμό και ανάλογα με τις συ

γκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης. Αν εξετάσει κανείς την ύπαρξη 

στην ελληνική αγορά τυποποιημένων προγραμμάτων για συστήματα ανα

φοράς (καταστάσεων) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Μάρκετινγκ 

θα βρεί αρκετές δυνατότητες εφαρμογής με βασικό προσανατολισμό 

στην Εμπορική Διαχείριση και Διαχείριση Πωλήσεων, με διάκριση κατά 

"πελάτη", "προϊόν" και "γεωγραφική περιοχή" (3 2). 

Οι βασικοί στόχοι που τίθενται στα συστήματα της Διαχείρισης των 

Πωλήσεων çivai τα παρακάτω: α) Το σύνολο των ιεραρχικών διοικητικών 

επιπέδων της επιχείρησης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με το κατάλ

ληλο πληροφοριακό υλικό, β) η ανάλυση των πωλήσεων θα πρέπει να 

συνοδεύεται και από την αντίστοιχη ανάλυση p u περιθωρίου κέρδους 

και γ) να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης πιστοποίησης των κινδύνων ή 

ευκαιριών της αγοράς. Ετσι διακρίνονται δύο είδη πληροφοριών, οι βα

σικές πληροφορίες που καταγράφονται στα* ονομαζόμενα "φύλλα ενημέ

ρωσης, και οι έκτακτες πληροφορίες που καταχωρούνται στα "φύλλα κα

θοδήγησης" (3 3). , % , 

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε κάποια παραδείγματα συστημάτων 

αναφοράς στο Μάρκετινγκ που εφαρμόζονται ειδικότερα στην οργάνωση 

και διοίκηση των πωλητών μιας; βιομηχανίας. Τα διοικητικά στελέχη, λοι

πόν, του τμήματος Μάρκεπνγκ ή ειδκότερα του Τμήματος Πωλήσεων 

μιας εταιρίας μπορούν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των πωλη-

(31) Βλ ΛΑΟΠΟΔΗ, Β., "Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφαρμογές 
Υπολογιστών στις Επιχειρήσεις", Αθήνα 1990), σελ 166 en. 

(32) βλ. "SOFTWARE 1991", περιοδικό που αναφέρεται σε όλα τα προγράμματα 
της ελληνικής αγοράς (2000 προγράμματα για Personal Computers, Δίκτυα, 
DTP, CAD, Multiuser συστήματα). 

(33) βλ. MEFFERT, Η., "Marketing Informationassystemo", Wiesbaden, 1975, σελ. 
88 επ., όπου δίνονται παραδείγματα της δομής των παραπάνω φύλλων 

Uberwachungs1- und >tenkungsblätter) και παρουσιάζονται τα συστήματα ΜΕ-
ROS, MESORT,. MEREQ και MERCHAND, σαν επικρατέστερα στη Δ 

Γερμανία στα πεδίο της παρακολούθησης των πωλήσεων, βλ σχετικά και 
BECKER, Η. "Information nach Maß. Partielle Informationssystem (PARTIS) 
steuern Unternehmen in die Zukunft, Düsseldorf 1974, σελ. 58 επ. 

ε 
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τών τους κατά γεωγραφικές περιοχές και ευρύτερες περιφέρειες με τη 

βοήθεια σχετικών καταστάσεων, μέσα από τη λειτουργία συστημάτων 

αναφορών με τη βοήθεια Η/Υ. Οι πωλήσεις κατά κατηγορία πελατών 

και οι σχετικές με τις παραγγελίες πληροφορίες που παρέχονται σχη

ματίζουν σε μηνιαία βάση το "προφίλ των πωλητών" και βοηθούν το 

Διευθυντή Πωλήσεων στην αξιολόγηση της δραστηριότητας των πωλη

τών του (βλ. απεικόνιση 17: Προφίλ πωλητών σαν τμήμα ενός συστήμα

τος αναφορών στο πεδίο της Οργάνωοης-Διαχείρισης των πωλητών) 

(34). Το προφίλ αυτό των πωλητών έχει ελεύθερα πεδία στα οποία μπο

ρούν να συμπεριληφθούν τιληροφορίες αποκλίσεων, προειδοποιήσεις, 

καθώς και συστήματα αναγνώρισης ευκαιριών. Για παράδειγμα, σε περί

πτωση που μια ομάδα προϊόντων ξεπερνάει τα όρια ανοχής, όσον 

αφορά το μερίδιο της στο σύνολο των πραγματοποιούμενων πωλήσεων, 

δίνεται στο πεδίο "ομάδα προϊόντων" το αντίστοιχο προειδοποιητικό 

σήμα. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τα προϊόντα Â, Β, Γ, όπως και για 

τις τιμολογιακές διαβαθμίσεις (Ι - V). Τα όρια διακύμανσης, που θεω

ρούνται αποδεκτά, μπορούν να καθοριστούν από τη Διεύθυνση Πωλήσε

ων. Ακόμα με τη βοήθεια γεννητριών κειμένου (text-generators) μπορεί 

ο Η/Υ να δώσει και κάποιες προτάσεις ενεργειών για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων, προτάσεις ποϋ παρουσιάζονται σε συνδυασμό με τις 

αναφορές προειδοποίησης (ή έκτακτες αναφορές) (3 5^ 

Η συγκέντρωση πληροφοριών κατά κατηγορία και είδος προϊόντων, 

π.χ. βάσει του συστήματος Scanner, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και ωφέλιμη 

για τη λειτουργία του Μάρκετινγκ των βιομηχανικών και εμπορικών επιχει

ρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να καταπολεμηθεί και^το πρόβλη

μα της υπερφόρτωσης του Μάρκετινγκ-μάνατζερ με πληροφοριακό υλικό, 

όπως φαίνεται και από το σύστημα έκτακτων αναφορών που αναπτύχθη

κε από το Τμήμα Ερευνών-Μάρκετινγκ της Nielsen. Σύμφωνα μ' αυτό 

ί34) βλ. ZENTES, J., "AußerfcBenststeuenjng, Konstruktion und Implementierung 
eines computergestützten Entscheidungssystems", Stuttgart 1980, σελ. 158, 
βλ. "SALES FORCE" της εταιρίας Computer Logic. 

(35) βλ. GEY, THOMAS, "EDV- orientierte Außendienststeuerung; Wiesbaden 1990, 
σελ. 117, και ακόμα Βλ. ZENTES, J., ο.π. (1980), σελ. 147 επ. 
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Απεικόνιση 17: Προφίλ πωλητών σαν τμήμα ενός συστήματος Διαχείρι

σης των Πωλητών με τη βοήθεια αναφορών 

Π Ρ Ο Φ Ι Λ Π Ω Λ Η Τ Η 

Πωλητής: 
Ημέρες εργασίας: 

No: 
Ασθένειας: Διακοπές: 

Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ / Τ Ι Μ Η / Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α 

Κατηγορίες 
προϊόντων 

Α 

Β 

Γ 

Σύνολο 

- Διαβαθμίσεις 
Τιμών -
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y 
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Σύνολο 
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Ί ' 

Πωλήσεις σε 

Υπάρχοντες 
Πελάτες: 

Νέους 
Πελάτες: 

Προγραμ. Πωλήσεις: Πραγματ. Πωλήσεις: Προμήθεια: 

Παραγγελίες / Πελάτες 
Αριθμός παραγγελιών: 

Νέων πελατών: 

Παραγγελίες/ . _, ' 
/ημέρα εργασίας 

Ο μ ά δ α π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς : 

διακρίνονται οι βασικότερες μεταβολές στα μερίδια συμμετοχής των επί 

μέρους προϊόντων επί του συνόλου των πωλήσεων που προκύπτουν κατά 
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τη διάρκεια μιας περιόδου για την οποία συντάσσεται αναφορά, έτσι 

ώστε να διαγνωστούν έγκαιρα τα αίτια αυτών των μεταβολών (36). 

Εκτός από τα συστήματα αναφορών μεγάλη σημασία για την υπο

στήριξη αποφάσεων Μάρκετινγκ έχουν και τα συστήματα επεξεργασίας 

αιτημάτων του χρήστη σε απ' ευθείας σύνδεση (on-line). 

Παραδείγματα εφαρμογής τέτοιων συστημάτων αποτελούν: το απ' 

ευθείας σύνδεσης πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και επικοινω

νία των πωλητών με την επιχείρηση, το on-lme-MAIS με το κλασσικό 

παράδειγμα εφαρμογής στην εταιρία Henkel & Cie GmbH, Düsseldorf, 
και τέλος το σύστημα απ' ευθείας σύνδεσης με εξωτερικές τράπεζες δε

δομένων για αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών. 

Μία νέα διάσταση στην επικοινωνία της επιχείρησης με τους πω

λητές της και αντίστροφα προσφέρουν οι φορητοί μικροϋπολογιστές. 

Έτσι με τη βοήθεια των φορητών" υπολογιστών μπορούν αρχικά να μετα

βιβάζονται από τον πωλητή απ" ευθείας οι λαμβανόμενες παραγγελίες 

στο κεντρικό κατάστημα ή στο τοπικό γραφείο (υποκατάστημα) της επι

χείρησης, κερδίζοντας έτσι χρόνο και γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Πέρα απ' αυτό,όμως υπάρχει/και η δυνατότητα ολοκλήρωσης της παρο

χής αναφορών από πλευράς πωλητών, μεταβιβάζοντας μέσα από ένα 

κανάλι μίας διόδου, με τη βοήθεια των φορητών υπολογιστών, πληροφο

ρίες σχετικά με την επικοινωνία με τους πελάτες, τα έξοδα μετακίνησης, 

το κλείσιμο παραγγελιών, κ.ά. Το επόμενο ,βήμα είναι η συγκέντρωση και 

μεταβίβαση από τους πωλητές προς την επιχείρηση πληροφοριών σχετι

κά με τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς, τςυ,ς ανταγωνι

στές και τους πελάτες (βλ. απεικόνιση 18). 

Πιο προχωρημένα συστήματα εφαρμογών της τεχνολογίας των φο

ρητών υπολογιστών παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης των πωλητών 

στο υλικό της κεντρικής τράπεζας πληροφοριών της επιχείρησης, οπότε 

μιλούμε για αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πωλητή επιχείρησης. Τα συ-

(36) βλ. σχετικά HARTER, R., 'Signaldaten: Welche Informationen sind wirklich von 
Bedeutung", in: Nielsen Marketing Trends, o. Jg., 1987. 
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Απεικόνιση 18: Βαθμίδες ανάπτυξης της τεχνολογίας των φορητών υπο

λογιστών για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πωλήσεων 

Π Ω Λ Η Τ Η Σ 

•* 

ο 
< 
Ο

ι: 

Ο 

ΟΙ 

ο· 
ΟΙ 
ο 
C 

> f 

Κλείσιμο και μεταβίβαση 
των παραγγελιών 

ν. 

- ν" 
Καταγραφή και μεταβίβαση 
πληροφοριών επικοινωνίας με 
τους πελάτες (π.χ- συχνότητα 
επισκέψεων κ.λ.π.) 

> ' 

Συγκέντρωση και παροχή 
πληροφοριών,αγοράς 
ανταγωνιστών κ.ά. 

> f- ' 

< 

' > 

> κ 

> 
•e 
•θ 

S ρ
 ο

 μ
 ο

 

ο 
< 

- Ρ-

>· 

ι 

Αναζήτηση πληροφοριών νια 
πελάτες, πωλήσεις παλαιότερων 
χρόνων, συνθήκες ανταγωνισμού 

Α 

Ανάλυση 
των στοιχείων 

Α 

Διάλογος με 
ανώτερα στελέχη 

Ε Π4 Ι Χ È Ι Ρ Η Σ Η 

στήματα αυτά υποστηρίζουν τον πωλητή στο κλείσιμο παραγγελιών με 

τους πελάτες, παρέχοντας σ* αυτόν πληροφορίες με τις οποίες μπορεί 

να μεταβάλλει τον ως τώρα κατ' εξοχήν εκτελεστικό του ρόλο με την 

ανάληψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων κατά την υποστήριξη των προϊό

ντων της επιχείρησης ί3 7). 

<37) βλ. GEY, TH., ο.π., σελ. 159 en. και βλ. HERMANNS, A./PRIESS, S., "Comput
er Aided Selling", München 1987, σελ. 96. 
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Σαν κλασσικό πάντως παράδειγμα εφαρμογής ενός Πληροφοριακού 

Συστήματος Μάρκετινγκ μπορούμε να αναφέρουμε αυτό που εφαρμόστη

κε από την εταιρία HENKEL ί3 8). Η ανάπτυξη του συστήματος αυτού 

έγινε στις αρχές του 1970 για να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες σε 

πληροφοριακό υλικό και την οργάνωση του προγράμματος προϊόντων. 

Παρόλο που το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε στη συνέχεια και με την εν

σωμάτωση μεθόδων και μοντέλων για την υποστήριξη στη λήψη αποφά

σεων, η αρχική του δομή περιλάμβανε: 

- τις πληροφορίες των δεικτών του λιανικού εμπορίου της NIELSEN 

- τις πληροφορίες των πάνελ σε νοικοκυριά, της εταιρίας G'& Ι 

- τις πληροφορίες από την ανά δίμηνο δημοσκόπηση των τελικών αγο

ραστών που διεξήγαγε το INFRATEST ·•' 

που συγκέντρωνε και καταχωρούσε σε τράπεζες δεδομένων με τη 

λειτουργία υποσυστημάτων τραπεζών πληροφοριών. 

Για την ανάλυση του συνόλου αυτού των πληροφοριών, που ήταν 

αποτέλεσμα περιοδικών, τακτικών, ερευνητικών δραστηριοτήτων δημιουρ-

γήθηκαν τα, υποσυστήματα επερωτήσεων μέσω των οποίων ο χρήστης 

μπορεί να διεξάγει τις επιθυμητές αξιολογήσεις με τη 'χρησιμοποίηση 

μιας αυστηρά τυποποιημένης γλώσσας'επερωτήσεων. ΓΓ αυτό υπάρχουν 

έννοιες-κλειδιά για την; απάντηση σε αιτήματα των χρηστών με τη„ δυνα

τότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένο υποσύστημα πληροφοριών για συγκε

κριμένο προϊόν, συγκεκριμένη αγορά και συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Τα αποτελέσματα αυτών των αιτημάτων παρέχονται υπό μορφή πινάκων 

σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Πέραν τούτου υπάρχει η δυνατό

τητα στο σύστημα της Henkel για περαιτέρω ανάλυση των αποκτώμενων 

έτσι πρωτογενών στοιχείων, πράγμα που όμως ξεφεύγει της λειτουργίας 

του πληροφοριακού συστήματος, με τη στενή έννοια του όρου, και απο-

(38) βλ. SIHLER, Η./ SCHULZ, R., " Marketing-Informations-Systeme·, in: Marketing 
Enzyklopädie, 2. Bd., München 1974, σελ. 518 επ., Βλ. για την περιγραφή 
άλλων συστημάτων HEINZELBECKER. 1977, ο.π. και THOME, R. (Hrsg.), "Da
tenverarbeitung im Marketing", Berlin-Heidelberg-New York, 1981. 
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τελεί πλέον λειτουργία ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων. 

Στα πλαίσια δε της περαιτέρω ανάπτυξης του συστήματος δια

χείρισης πληροφοριών υλοποιήθηκαν και άλλα υποπεδία πληροφοριών, 

μεταξύ των οποίων το πεδίο του προγραμματισμού προϊόντων, του 

ελέγχου προϊόντων, της προώθησης των πωλήσεων και της διαφήμι

σης. Έτσι παρέχονται πάρα πολλές δυνατότητες πληροφόρησης και 

„ ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη των αποφάσεων Μάρκετινγκ 

της εταιρίας (39). 

3.1.3 Τα αναμενόμενα οφέλη ενός Πληροφοριακού Συστή-
. ματος Μάρκετινγκ βάσει Η/Υ _/ 

< /-

Τα βασικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση ενός Πληροφο

ριακού Συστήματος Μάρκετινγκ με, τη βοήθεια των Η/Υ συνοψίζονται 

στα παρακάτω: 

— Ταχεία συγκέντρωση αναγκαίων πληροφοριών και παροχή πληροφο

ριών σε περιορισμένο χρόνο 

— ενημέρωση των διαφόρων επιπέδων της Διοίκησης Μάρκετινγκ με 

πρόσφατες και απαλλαγμένες κατά κανόνα υπολογιστικών λαθών πλη

ροφορίες, για τη χρησιμοποίηση τους σαν βάση για την εφαρμογή 

στατιστικών μεθόδων ή μεθόδων επιχειρησιακής ανάλυσης/ καθώς και 

μοντέλων Μάρκετινγκ ~** 

(39) συγκεκριμένα το MAIS της εταιρίας Henkel, σύμφωνα με τις πληροφορίες του 
κυρίου Cabus, στελέχους της εταιρίας, συγκεντρώνει σήμερα 120 εκατομ. 
στοιχεία-πληροφορίες. Ακόμη έχει υπολογιστεί ότι τίθενται πάνω από 1000 
αιτήματα-ερωτήσεις μηνιαίως από πλευράς χρηστών για τη λήψη αποφάσεων 
Μάρκετινγκ στην παραπάνω εταιρία. 
βλ. σχετικά και για παραδείγματα ερωτήσεων, αναζήτησης πληροφοριών μέσω 
του MAIS στην Henkel: MENTZEL, Κ. - Η., "Das Marketing-Informations-
System. Grundlagen für Entscheidungen im Marketing-Management, Essen 
1974, σελ. 104 επ. 
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— ροή και παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ανά

γκες της διοικητικής ιεραρχίας στο Μάρκετινγκ 

— διαχωρισμός μεταξύ βασικών και εκτάκτων πληροφοριών και γραφική 

παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων για την καλύτερη κατανόηση ορι

σμένων συνθηκών 

— μετάθεση των λειτουργιών του προσωπικού του Τμήματος Μάρκετινγκ 

•" από καθαρά υπολογιστικές σε περισσότερο υπεύθυνες εργασίες 

— αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στη λήψη απο

φάσεων (π.χ. συγκέντρωση του ενδιαφέροντος των στελεχών σε συ

γκεκριμένα προβλήματα, καλύτερη γνώση της αγοράς και των συνθη

κών ανταγωνιστών, έγκαιρη αναγνώριση των προβλημάτων, κ.ά.) 

— ταχύτητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες -

— μείωση της αβεβαιότητας (λόγω της έγκαιρης πιστοποίησης των εναλ

λακτικών λύσεων των προγραμμάτων και του καλύτερου επίπεδου πλη

ροφόρησης) (4°) 

— καλύτερος έλεγχος της αποτελεσματικότητας ,των επί μέρους δρα

στηριοτήτων του Μάρκετινγκ," αλλά και της συνολικής πορείας της 

επιχείρησης , 

— δυνατότητα προσέγγισης εξειδικευμένων τμημάτων της αγοράς και 

της άσκησης "άμεσου4 Μάρκετινγκ" (direct Marketing) με την εφαρμο

γή, του Μάρκετινγκ βάσει δεδομένων (database - Markeù'ng) (41)" 

— δυνατότητα προβλέψεων 

Τα αναμενόμενα βέβαια αυτά οφέλη εξαρτώνται από "παράγοντες 

της επιχείρησης, του ανθρώπινου δυναμικού, του εξωτερικού περιβάλλο-

(40) BLEICHER, Κ., "Organisation und Führung der industriellen Untmehmung", in 
Industriebetriebslehre in programmierter Form, Band III: Organisation und EDV, 
Hrsg. v. H. Jacob, Wiesbaden 1972, σελ. 147. 

<41) βλ. KREUTZER, R.T., "Database - Marketing - Erfogsstrategio für die 90er 
Jahre", in: DALLMER, H. (Hrs.): Handbuch Direct Marketing, 6. Aufl., Wiesba
den 1990, σελ. 623-642, βλ. ακόμη SCHALLER, G., "Markterfolge aus der Da
tenbank", Landsberg am Lech 1988, και SHAW, R./STONE, M., "Database 
Marketing", Southampton 1988. 
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ντος, της καταλληλότητας του εφαρμοζόμενου πληροφοριακού συστήμα

τος και της περαιτέρω σύνδεσης του με συστήματα υποστήριξης απο

φάσεων Μάρκετινγκ. 

Πάντως στα πλαίσια των Πληροφοριακών Συστημάτων Μάρκετινγκ 

θεωρείται ότι ο Ιδιος ο "μάνατζερ" θα δώσει τη ΛΥΣΗ με την υποστήρι

ξη βέβαια των σύγχρονων τεχνολογιών συγκέντρωσης και διαχείρισης 

·< πληροφοριών. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ μπορούν όμως 

να βοηθήσουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότη

τας των λαμβανόντων τις αποφάσεις, οδηγώντας έτσι την επιχείρηση 

προς την επίτευξη των στόχων της, όπως: αύξηση του τζίρου, του μερί-

διου αγοράς, των καθαρών κερδών, κ.λ.π. Ενώ, όμως διακρίνουμε τα επι 

μέρους τεχνικά και λειτουργικά γνωρίσματα ενός Πληροφοριακού Συστή

ματος Μάρκετινγκ, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν εκ των προτέρων τα 

οφέλη και τα συγκεκριμένα: αποτελέσματα που θα επέλθουν λόγω της 

λειτουργίας αυτών των συστημ'άτων. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι πολ

λές φορές τα αποτελέσματα, αυτά αργούν, να φανούν ή δεν μπορούν να 

απομονωθούν από άλλα εφαρμοζόμενα -μέτρα στην επιχείρηση, καθότι η 

επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της "με το συντονισμό και των εύ-
j, * . ' . ' * 

ρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων της. > • 

Το Πληροφοριακό Σύστημα Μάρκετινγκ, με τη στενή του όρου έν

νοια που δόθηκε παραπάνω, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη λει

τουργία συστημάτων στήριξης αποφάσεων Μάρκετινγκ βάσει .μοντέλων 

και στατιστικών μεθόδων και δημιουργεί'μια βάση πληροφοριών, χρήσιμη 

τόσο για το επίπεδο στρατηγικού, όσο και τακτικού προγραμματισμού 

Μάρκετινγκ. Ακόμη, υποστηρίζει τη λειτουργία ελέγχου της αποτελεσμα

τικότητας των δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ. 

Ειδικότερα, αν θέλουμε να δούμε τη σημασία ενός πληροφοριακού 

συστήματος σε σχέση με τις φάσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

στο Μάρκετινγκ, θα εντοπίσουμε τη βασική χρησιμότητα του στην πρώτη 

φάση της "Αναγνώρισης - Ανάλυσης - Διατύπωσης του προβλήματος" 

(βλ. Απεικ. 4 της παρούσας εργασίας), όπου επιχειρείται με τη βοήθεια 

των, βάσει Η/Υ* παρεχομένων πληροφοριών η δόμηση του σχετικού προ

βλήματος που θα οδηγήσει μέσα από την ανάλυση και την αξιολόγηση 
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στην τελική απόφαση. Επιπλέον, η χρησιμότητα και αναγκαιότητα ενός 

οργανωμένου Συστήματος Πληροφοριών ΜΚΤ παρουσιάζεται και στο 

τέλος της τελευταίας φάσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων Μάρκε

τινγκ, δηλ. στη φάση της "Υλοποίησης της απόφασης", όπου είναι απα

ραίτητος ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ληφθέντων αποφάσε

ων και η γρήγορη αντίδραση και εκ νέου λειτουργία της όλης 

•* διαδικασίας λήψης αποφάσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν αρνητι

κών αποτελεσμάτων. 

Η αποδοχή και χρησιμοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος 

Μάρκετινγκ εξαρτάται, εκτός βέβαια από τους ίδιους τους φορείς των 

αποφάσεων Μάρκεπνγκ που θα το χρησιμοποιήσουν, από το είδος των 

συγκεκριμένων προβλημάτων, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχεί

ρησης, καθώς και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως ήδη έχουμε 

εξετάσει στο Κεφ. 2 της διατριβές αυτής. Εδικότερα πραγματοποιήθη

κε από τους Uebele και Köhler (1977) μία έρευνα. (42) στις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις της Δ. Γερμανίας, σχετικά με την>επίδραση ενδο- και εξωε-

πιχειρησιακών παραγόντων στη λειτουργία ενός Πληροφοριακού Σύστημα-

τος Μάρκετινγκ (βλ. Απεικόνιση 19: Θετικά και αρνητικά επιδρώντες πα

ράγοντες/στη λειτουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος" Μάρκετινγκ). 

Σύμφωνα δε με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, η εφαρμογή ενός 

Πληροφοριακού Συστήματος Μάρκεπνγκ' επηρεάζεται θετικά από το δυ

ναμικό χαρακτήρα του περιβάλλοντος; την πολυπλοκότητα των συναλλα

γών μεταξύ αγοράς και προϊόντων της επιχείρησης και τέλος από την 

προτεραιότητα που προσδίδεται από ,την επιχείρηση στο Μάρκετινγκ 

κατά τη σχεδίαση του προϋπολογισμού. Αντίθετα, αρνητικές επιδράσεις 

διαφαίνονται από την άμεση εξάρτηση των πωλήσεων από τη συμπερι

φορά των πελατών, π.χ., όταν η παραγωγή γίνεται κατά, κανόνα κατόπιν 

συγκεκριμένης παραγγελίας ή το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής 

απορροφάται από περιορισμένο αριθμό μεγάλων πελατών, καθώς και από 

•" f-,a 

(42> βλ. KOHLER, RiUEBELE, Η.. "Planung und Entscheidung im Absatzbereich in
dustrieller Großuntemelmen. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung". 
Aachen 1977, σελ. 220 en. 
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τους περιορισμούς που τίθενται στο Μάρκετινγκ από άλλα τμήματα της 

επιχείρησης και δυσχεραίνουν έτσι τον καθορισμό ενός προγράμματος 

Μάρκετινγκ προσανατολισμένου στις συνθήκες της αγοράς. 

Απεικόνιση 19: Παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στη λειτουρ

γία ενός πληροφοριακού συστήματος ΜΚΤ 

Μέγεθος της 
επιχείρησης 

Πολυπλοκότητα των 
συναλλαγών μεταξύ 

αγοράς και προϊόντων 
(τμηματοποίηση αγοράς 

και διαφοροποίηση προϊόντων 

Η Δυναμικότητα 
του περιβάλλοντος 
- μεταβολές της δομής 

του προγρ. 
παραγωγής 
και των τεχνικών 
του ΜΚΤ 

- Αλλαγές λόγω 
τεχνολ. εξέλιξης, 
τάσεις μόδας, κΛ.π. 

& . 

Κυριαρχία 
του ΜΚΤ 

; κατά τον 
επιχειρηματικό 

προγραμματισμό 
(σαν βασική 

λειτουργία/τμήμα 
της επιχείρησης) 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΟΝ 

ΜΚΤ 
(MAIS) 

Εξάρτηση 
του προγράμματος ΜΚΤ 
από τη συμπεριφορά 
των πελατών 
λόγω της κατά 
παραγγελία παραγωγής 
αντί της παραγωγής 
με προώθηση στην αγορά 

Περιορισμοί 
από άλλα 
τμήματα 

της επιχείρησης 

- - > 

θετική 

αρνητική 

σημαντική 

μη σημαντική 

επίδραση 

Σημ.: Η μικρή επίδραση του μεγέθους της επιχείρησης μπορεί να εξηγηθεί από το 
γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες διεξήχθη η έρευνα ήταν με αριθμό 
εργαζομένων άνω των 1000 ατόμων. 
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Συμπερασματικά, όσον αφορά την αναγκαιότητα της πληροφόρη

σης για το Μάρκετινγκ, από την παραπάνω έρευνα έχουμε τις παρακάτω 

διαπιστώσεις: 

Η αναγκαιότητα πληροφόρησης για λήψη αποφάσεων στο Μάρκε

τινγκ διαφοροποιείται κατά κλάδο παραγωγής. Ετσι στις επιχειρήσεις 

που παράγουν βιομηχανικά προϊόντα διαφαίνεται μια διαφοροποιημένη 

ανάγκη πληροφόρησης απ' ό,τι στις βιομηχανίες καταναλωτικών προϊό

ντων, λόγω του ότι στις πρώτες υπάρχουν συνήθως προσωπικές σχέσεις 

συναλλαγών με σαφώς μικρότερο αριθμό πελατών. Ο βαθμός επίσης 

της εξάρτησης της παραγωγής από την εισροή παραγγελιών αποτελεί 

ακόμα ένα σημαντικό σημείο διαφοροποίησης μεταξύ επιχειρήσεων παρα

γωγής βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, που οδηγεί σε διαφο

ρετική δομή ενός Πληροφοριακού Συστήματος *ΜΚΤ για την κάθε κατη

γορία επιχειρήσεων ανάλογα με την αναγκαιότητα κάλυψης πληροφοριών 

σε είδος και έκταση. Τέλος,*' ή/ υπεροχή του Τμήματος Παραγωγής σε 

σχέση με το Τμήμα Μάρκετινγκ στη ν χάραξη της στρατηγικής μιας επι

χείρησης, προσδίδει στην οργάνωση ενός Πληροφοριακού Συστήματος 

Μάρκετινγκ,, με στόχο τον προσανατολισμό της επιχείρησης στις συνθή

κες της αγοράς, περιορισμένη σημασία. Από τα παραπάνω προκύπτει η 

αναγκαιότητα δομής ενός Πληροφοριακού Συστήματος Μάρκετινγκ με 

οδηγό τις ειδικές συνθήκες του περιβάλλοντος και της οργάνωσης της 

συγκεκριμένης επιχείρησης. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε^να αντι

παραθέσουμε τις παρεχόμενες λειτουργίες κάποιων πληροφοριακών υπο

συστημάτων Μάρκετινγκ για επιχειρήσεις καταναλωτικών και βιομηχανικών 

προϊόντων αντίστοιχα (βλ. Απεικόνιση 20). «=-·* 

Έτσι, στις επιχειρήσεις παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων ο 

έλεγχος στο Μάρκετινγκ υποστηρίζεται από στατιστικές αναλύσεις κατά 

πρόβλημα / απόφαση και παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πραγματο

ποιούμενα έσοδα, τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τα περιθώρια κέρ

δους. Σε επιχειρήσεις πάλι παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων σημασία 

έχει το ύψος των αναληφθέντων παραγγελιών και οι αναγκαίες επενδύ

σεις για την ανταπόκριση σ" αυτές, καθότι η παράδοση των παραγγελ

θέντων μπορεί να ολοκληρωθεί και μετά από την πάροδο χρόνων. 
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Σε προβλήματα πάλι που εντάσσονται στο βραχυχρόνιο προγραμ

ματισμό ΜΚΤ οι βιομηχανίες καταναλωτικών προϊόντων υποστηρίζονται με 

υποσυστήματα πληροφοριών από αναφορές πωλητών ή με προβλέψεις 

πωλήσεων κατά προϊόν, γεωγραφική περιοχή, τιμή αγοράς, κ.λ.π., ενώ οι 

επιχειρήσεις βιομηχανικών προϊόντων χρησιμοποιούν το πληροφοριακό 

σύστημα για την τήρηση ενός προκαθορισμένου σχεδίου για τη συνεπή 

ανταπόκριση της επιχείρησης στις ήδη αναληφθείσες, αλλά και προβλε

πόμενες Παραγγελίες. Για την υποστήριξη αποφάσεων του Μακροχρό

νιου Προγραμματισμού ΜΚΤ, οι βιομηχανίες καταναλωτικών προϊόντων κά

νουν χρήση των τραπεζών δεδομένων που έχουν δημιουργήσει από 

συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και πραγματοποιηθείσες έρευνες και 

εφαρμόζουν αναλύσεις πιθανών σεναρίων, σχετικά με την αξιολόγηση 

της ακολουθητέας επεκτατικής πολιτικής τους„ ενώ οι επιχειρήσεις πα

ραγωγής βιομηχανικών προϊόντων κάνουν χρήση κλαδικών μελετών και 

δευτερογενών στατιστικών πληροφοριών για τη δημιουργία μοντέλων που 

θα βοηθήσουν στις προβλέψεις των εισρσών-εκρόών και θα οδηγήσουν 

στην επιλογή της μακροχρόνιας στρατηγικής τους. 

3.1.4 Εμπειρικές"'έρευνες σχετικά με τη χρησιμοποίιίση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων Μάρκετινγκ από τις επι
χειρήσεις * 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε σε έρευνες που έγιναν στην 

Ευρώπη και στις Η.Π.Α. σχετικά με το βαθμό και τα πεδία χρησιμοποίη

σης Πληροφοριακών Συστημάτων για την Υποστήριξη Αποφάσεων στο 

Μάρκετινγκ. 

Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία από τους Köhler 

και Heinzelbeckeç, (1977) ^ αναφέρεται στις 100 μεγαλύτερς, βάσει 
• f •' .--

κύκλου εργασιών, βιομηχανίες της Δ. Γερμανίας και τα αποτελέσματα 
t 

(43) KOHLER, R./ HEINZELBECKER, Κ., "Informationssysteme für die Unterneh
menführung", in: Die Betriebswirtschaft, 37, 1977, σελ. 267-282. 
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της διακρίνονται, αφ' ενός σ1 αυτά που αφορούν το βαθμό διείσδυσης 

και την στρατηγική ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων, γενικό

τερα, στην επιχείρηση, αφ' ετέρου δε σ* εκείνα που αφορούν εξειδικευ

μένα θέματα της λειτουργίας αυτών στο Μάρκετινγκ. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, το 91% των 

ερωτηθέντων βιομηχανικών επιχειρήσεων εφαρμόζουν πληροφοριακά συ-

,στήματα βάσει Η/Υ, που όμως κατ' εξοχήν έχουν σχεδιαστεί σαν υποσυ

στήματα πληροφοριών, ενώ μόνο το 3% εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης όλων των πληροφοριών της επιχείρησης και περί

που 21% αυτών έχουν σαννστόχο τη συνένωση και ολσΚλήρωση των λει

τουργούντων υποσυστημάτων, Αυτό αποδεικνύει και στην πράξη την 

απομάκρυνση από την ιδέα ενός συνολικού για την επιχείρηση πληροφο

ριακού συστήματος, όπως ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω (βλ. σχετικά 

3.1.1 της εργασίας αυτής). Σχετικά με τα υποσυστήματα πληροφοριών 

που εφαρμόζονται από τις'βιομηχανίες σε διάφορα τμήματα της επιχεί

ρησης, την πρώτη θέση , καταλαμβάνουν αυτά που αφορούν ίο Μάρκε

τινγκ / τις Πωλήσεις / και την Εμπορία, % ενώ, ακολουθούν τα Τμήματα 

Παραγωγής, Κοστολόγησης, Λογιστικής, Χρηματοδότησης, Προσωπικού, 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, κ. ά; 

* ' ' • . ' • » ' ' . ' -

Η προτίμηση αυτή δικαιολογείται, στην ανάλυση της έρευνας από 

τη μεγάλη αναγκαιότητα πληροφόρησης,, αλλά" και από την πληθώρα των 

πληροφοριών που συγκεντρώνονται στα Τμήματα, αυτά, η δε από ^κοινού 

αντιμετώπιση των όρων "Μάρκετινγκ", "Πωλήσεις" και "Εμπορία" οφείλεται 

στη διαφοροποίηση στην οργανωτική δομή και στην ονομασία > των τμη

μάτων των ερωτηθέντων επιχειρήσεων. Σαν δόκιμος όμως5 όρος, που 

περιλαμβάνει όλες αυτές τις δραστηριότητες θεωρείται από τους συγ

γραφείς ο όρος "Μάρκετινγκ", έτσι ώστε να γίνεται λόγος για λειτουργία 

πληροφοριακών συστημάτων ή επί μέρους συστημάτων Μάρκετινγκ. 

Σχετικά πάλι με τη μορφή διαχείρισης των πληροφοριών από τα 

συστήματα αυτά εφαρμόζονται εκτεταμένα οι τακτικές αναφορές (από το 

98% των ερωτηθέντων εγχειρήσεων), κατά δεύτερο λόγο οι κατ' επιλο

γή αναφορές (63%) και πολύ λιγότερο οι έκτακτες αναφορές (26%). 

Συστήματα επεξεργασίας αιτημάτων σ* απ' ευθείας σύνδεση, βασιζόμενα 
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στη λειτουργία μιας ή περισσότερων τραπεζών δεδομένων χρησιμοποιού

νται από το 50% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων, μόνο όμως το 1/3 

των βιομηχανιών που εφαρμόζουν Πληροφοριακά Συστήματα κάνουν 

χρήση μεθόδων και μοντέλων που αποτελούν τη βάση ενός συστήματος 

υποστήριξης αποφάσεων ί4 4). 

Ειδικότερα, η εξάπλωση των Πληροφοριακών Συστημάτων στο 

», Μάρκετινγκ εξαρτάται από τον κλάδο λειτουργίας της επιχείρησης. Ετσι 

οι βιομηχανίες καταναλωτικών προϊόντων χρησιμοποιούν Πληροφοριακά 

Συστήματα Μάρκετινγκ πολύ περισσότερο (το 82% των ερωτηθέντων) 

απ' ό,τι αυτές των βιομηχανικών προϊόντων. Αυτό ίσως οφείλεται στην 

πιο γρήγορη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας του Μάρκετινγκ για τα 

καταναλωτικά προϊόντα σεΓ σχέση με τα βιομηχανικά, πράγμα που όμως 

τα τελευταία χρόνια αλλάζει, δείχνοντας έτσι πς ιδιαιτερότητες στο 

Μάρκετινγκ των βιομηχανικών προϊόντων, που δεν θα πρέπει να οδηγή-

σουν στην εντύπωση όπ εδώ δεν είναι αναγκαία η εφαρμογή Πληροφο

ριακών Συστημάτων. Απλά η δομή ενός. Πληροφοριακού Συστήματος 

Μάρκετινγκ θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του χαρα

κτήρα των βιομηχανιών αυτών (45). • •>•.·•. 

Τα συγκεκριμένα λειτουργικά ηεδία που καλύπτονται από τα Πληρο

φοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ είναι κατά σειρά συχνότητας δοθέντων 

απαντήσεων. " 

1) οι Πωλήσεις, Διαχείριση Πωλητών (88%) 

2) Ανάλυση αποτελεσματικότητας (77%) 

3) Διαχείριση αποθεμάτων, μεταφορές κ.λ.π. (68%) / ™^ 

4) Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής (56%) 

5) Ερευνα αγοράς, προβλέψεις πωλήσεων (52%) 

(44) KOHLER, R./ HEINZELBECKER, Κ., "Entscheidungssysteme", o.n., σελ. 272. 

(45) Βλ. UEBELE, Η./ HEINZELBECKER, Κ., Oer situations-gerechte aufbau betrie
blicher Informationsysteme", in Zeitschrift Hier Organisation, H.7, 1980, σελ. 
396-403. 
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6) Διαμόρφωση προγράμματος προϊόντων, Εισαγωγή νέων προϊόντων 

(40%) 

7) Διαφήμιση, Προγράμματα Προώθησης Πωλήσεων, κ.λ.π. (22%) 

Και εδώ, όπως και στα Πληροφοριακά Συστήματα γενικότερα της 

Επιχείρησης (MIS), λειτουργούν επί μέρους πληροφοριακά συστήματα, 

ενώ ένα ολοκληρωμένο ιδεατό σύστημα Μάρκετινγκ προσεγγίζεται μόνον 

~ από 5 επιχειρήσεις επί συνόλου 100 που ερωτήθηκαν. 

Οι πηγές άντλησης πληροφοριών για την ανάπτυξη ενός Πληρο

φοριακού Συστήματος είναι κατά κύριο λόγο ενδογενείς, σε πρώτη θέση 

είναι το Λογιστήριο, ακολουθούν οι αναφορές των πωλητών",' ενώ μικρό

τερη σημασία έχουν τα ειδικά γραφεία ερευνών και η συλλογή στοιχείων 

από έρευνες αγοράς. 

Πα την υποστήριξη δε των συστημάτων αυτών χρησιμοποιούνται 

συνήθως προγράμματα που γίνονται κατά παραγγελία των χρηστών και 

λιγότερο έτοιμα πακέτα, σαν δικαιολογητικοί^δε λόγοι δίνονται η αδυνα

μία προσαρμογής των έτοιμων πακέτων στα -δεδομένα της επιχείρησης, 

οι δυσκολίες της αξιολόγησης και επιλογής μεταξύ των προσφερομένων 

ξένων'προγραμμάτων από τρυς υποψήφιους χρήστες και τέλος,* οι, αντι

δράσεις του Τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανογράφησης1 της ίδιας της 

επιχείρησης, που συμμετέχει στις σχετικές αποφάσεις για την προμήθεια 

ή κατά παραγγελία ανάπτυξη των σχετικών προγραμμάτων. ifJ 

Τα αποτελέσματα, της έρευνας αυτής έχουν σχετική μόνο σημασία 

για σήμερα, λόγω της ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης στον,τομέα της 

πληροφορικής, είναι όμως χρήσιμα, γιατί δείχνουν την αναγκαιότητα των 

επί μέρους δραστηριοτήτων του Μάρκετινγκ για υποστήριξη από συστή

ματα πληροφορικής. Ακόμα, καθότι αναφέρονται στις 100 μεγαλύτερες, 

από άποψη κύκλου εργασιών, βιομηχανίες της Δ. Γερμανίας δεν θα πρέ

πει να ληφθούν σαν δείκτης για το σύνολο των επιχειρήσεων. Γιατί 

είναι γνωστό ότι για τις μεγάλες επιχειρήσεις η οργάνωση και διαχείριση 

πληροφοριών είναι«ιδιαίτερα σημαντική, όπως και η λειτουργία του Μάρ

κετινγκ, πράγμα που δεν συμβαίνει πάντα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό. 
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Σύμφωνα πάλι με την έρευνα των KÖHLER και UEBELE, που 

έγινε σε βιομηχανικές επιχειρήσεις της Δ. Γερμανίας με αριθμό εργαζο

μένων άνω των 1000 ατόμων το 1977, η εφαρμογή κάποιας μορφής 

Πληροφοριακών Συστημάτων στο Μάρκετινγκ είναι σχεδόν αυτονόητη, 

ο βαθμός όμως διείσδυσης των συστημάτων αυτών διαφέρει κατά 

κλάδο παραγωγής σημαντικά, με οδηγούς επιχειρήσεις του κλάδου τρο

φίμων και ποτών <46). Η υποστήριξη δε των συστημάτων αυτών γίνεται 

κατά κανόνα (97%) με τη βοήθεια Η/Υ. Μεταξύ δε των επιχειρήσεων 

που εφαρμόζουν και αυτών που δεν εφαρμόζουν Πληροφοριακά Συστή

ματα με Η/Υ, παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς: 

• το βαθμό πραγματοποίησης βασικών αναλύσεων περιθωρίου κέρδους 

και συσχετίσεων βασικών μεγεθών 

• τη χρησιμοποίηση- μεθόδων πρόβλεψης 
fr ; " 

• την εφαρμογή μεθόδων επιχειρησιακής ανάλυσης (π.χ. γραμμικό προ

γραμματισμό, δένδρα αποφάσεων κΌι προσομοίωση) 

•' τη συχνότητα χρήσης πληροφοριών από πηγές, όπως τηρούμενες 

στατιστικές, της επιχείρησης, αναφορές πωλητών καΐ3 αντιπροσώπων, 

καθόσον τα παραπάνω εφαρμόζονται συχνότερα και εκτενέστερα 

από τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Πληροφοριακά Συστήματα βάσει 

Η/Υ, 

Μια άλλη πάλι έρευνα *47) που έγινε από το γραφείο ερευνών 

KIENBAUM της Γερμανίας, με θέμα τις ανάγκες πληροφόρησης και το 

(46) KOHLER, R./ UEBELE, Η., 'Planung und Entscheidung im Absatzbereich Mus-
Weiler Großunternehmen. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung*, Aachen 
1977, σελ. 220 επ. ·' ·• 

(47) βλ. BREUER, Ν./ BROMANN, P., "Untersuchungsprojekt der KIENBAUM Unter
nehmensberatung "Marketing - Informationssysteme", in: absatzwirtschaft, 8/83, 
σελ. 59-64. 
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βαθμό κάλυψης τους με τη βοήθεια συστημάτων Η/Υ στο Μάρκετινγκ 

και τις Πωλήσεις, κατέληξε στα παρακάτω βασικά συμπεράσματα: 

— Διαπιστώνονται ανάγκες υποστήριξης με προγράμματα Η/Υ για τον 

προσδιορισμό των συνθηκών της αγοράς για τα προϊόντα, τους αγο

ραστές και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές σε κάθε δεύτερη 

ερωτώμενη επιχείρηση, ενώ η σχετική επιθυμία αυτών για εμβάθυνση 

~ στις παραπάνω πληροφορίες δεν είναι ακόμα μεγάλη. 

— Όσον αφορά τις πληροφορίες των επί μέρους κλάδων επιχειρη

ματικής δραστηριότητας', το ενδιαφέρον συγκεντράίΥεται̂  στις προ

βλέψεις για το συνολικό όγκο παραγωγής ;και την πορεία των 

εξαγωγών. ; 

— Το 55% των επιχειρήσεων που ρωτήθηκαν, αξιολογούν σαν "μη ικανο

ποιητικό" το σημερινό τους επίπεδο πληροφόρησης για τις συνθήκες 
της αγοράς, τα χαρακτηριστικά, της αγοράς'-στόχου τους και τις ει
δικές συνθήκες του, κλάδου'της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
όπου ανήκουν, δηλώνουν δε το άμεσο ενδιαφέρον τους για περαιτέ
ρω υποστήριξη τους με συστήματα Η/Υ. * . 

••/ ' : ' . , • : 

• ' · . ' » : ' . · • . ' ' -

— Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα διαπιστώνεται κάποια παραμέληση της 

υποστήριξης αποφάσεων, σημαντικών· για το μέλλον των επιχειρήσε

ων, όπως π.χ. της4 στρατηγικής τμηματοποίησης των πελατών"; του 

καθορισμού του προγράμματος προϊόντων (επέκταση σε νέες αγορές, 

κάθετη ή οριζόντια ολοκλήρωση, κ A.n.), και αντ' αυτού η συγκέντρω

ση των προσφερομένων προγραμμάτων (software) σε μεμονωμένα λει

τουργικά πεδία του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων (π.χ. τιμολόγια, 

ενημέρωση αποθήκης, συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων, κ.ά.). 

Μ" άλλα λόγια από την έρευνα προκύπτει η χρησιμοποίηση των Η/Υ 

και των σχετικών συστημάτων κυρίως στο λειτουργικό πεδίο των κα

θημερινών συναλλαγών στο Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις και πολύ λι

γότερο στο επίπεδο^ του προγραμματισμού και της χάραξης της 

στρατηγικής του ΜΚΤ μιας επιχείρησης. 
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Μια άλλη έρευνα ί48) που διεξήχθη από τον Heide αργότερα, το 

1987, για τη χρησιμοποίηση των προσωπικών υπολογιστών στις γερμανι

κές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στα τμήματα Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, 

καταλήγει σε διαπιστώσεις, όπως: 

- ότι παρουσιάζεται από το 1984 και μετά ένα αυξανόμενο ενδια

φέρον για τη χρησιμοποίηση προσωπικών υπολογιστών στα τμήματα 

,. Μάρκετινγκ και Πωλήσεων και ότι το 56% των ερωτηθέντων επιχειρήσε

ων δηλώνουν την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων PC's στα παραπάνω 

τμήματα, ένα 25% δηλώνουν τη χρησιμοποίηση προσωπικών υπολογιστών 

άλλων τμημάτων, ενώ στο' 19% των επιχειρήσεων αυτώ̂ ν δεν υπάρχει κα

νένας προσωπικός υπολογιστής διαθέσιμος για τα τμήματα Μάρκετινγκ 

και Πωλήσεων. ' r \ 

Ειδικά για το Μάρκετινγκ δηλώθηκαν οι παρακάτω λειτουργίες κατά 

σειρά συχνότητας απαντήσεων ως πεδία χρησιμοποίησης προσωπικών 

υπολογιστών: καθορισμός^ προϋπολογισμού, αξιολόγηση των δραστηριοτή

των προβολής, προβολές : παρουσιάσεις στοιχείων" στους πωλητές, επε

ξεργασία των αποτελεσμάτων ερευνών αγοράς, αναλύσεις τιμών και υπο

δείγματα αγοράς. 

Για τις Πωλήσεις, πάλί, οι αντίστοιχες απαντήσεις αφορούσαν κατά 

σειρά: την παρακολούθηση των πωλήσεων, την αξιολόγηση των προσεγ-

γίσεων πελατών, τις δραστηριότητες του άμεσου ταχυδρομείου (direct -

mailing) και τη διαχεΙρίοη και αξιολόγηση των πωλητών. ,"" 

Από την έρευνα »προκύπτει ότι το '' μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμο

ποίησης των προσωπικών υπολογιστών στο Μάρκετινγκ και τις* Πωλήσεις 

αναφέρεται σε διαδικασίες ρουτίνας, συγκέντρωσης και "αρχειοθέτησης 

στοιχείων για την παροχή πληροφοριών και τον έλεγχο λειτουργιών, ενώ 

σε μικρό μόνο βαθμό χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ενεργειών 

βάσει μοντέλων. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω εφαρμόζονται κατ' εξοχήν (από 

„ ^ 
ί 4 8 ) Βλ. HEIDE, G., "Entwicklung des Persona) computer Einsatzes in Markenartinel-

Unternehmen (Schwerpunut Marketing und Vertriebsabteilungen) - Ergebnisse 
einer empirischen Studie", in: Angewandte Informatik, Nr. 6/87, σελ. 248-256, 
βλ. ακόμα HEIDE, G., "PCs in Marketing und Vertrieb", Haar bei München 1986, 
Markt- und Technik- Vertag, σελ. 24 επ. και σελ. 30 επ. 
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το 76% των επιχειρήσεων) τυποποιημένα προγράμματα (standard Pro

gramms), όπως ηλεκτρονικοί πίνακες (φύλλα εργασίας - spreadssheets), 

συστήματα τραπεζών δεδομένων, συστήματα επεξεργασίας κειμένου και 

προγράμματα γραφικών απεικονίσεων, ενώ η ανάπτυξη εξατομικευμένων 

(κατά παραγγελία) εφαρμογών αποτελεί την εξαίρεση, δείχνοντας έτσι 

μια τάση αυξημένης ζήτησης τυποποιημένων πακέτων για PC's. 

Από πλευράς τμημάτων μηχανογράφησης και πληροφορικής των 

ερωτηθέντων επιχειρήσεων διαμορφώνεται η άποψη ότι δημιουργούνται 

προβλήματα συντονισμού μεταξύ των επί μέρους συστημάτων λόγω των 

εξειδικευμένων εφαρμογών» μέσω των προσωπικών υπολογιστών από τα 

τμήματα των επιχειρήσεων με πρωτοβουλία των στελεχών (αποκομένες 

"λύσεις - νησίδες"':*"Insellösungen"). 

Αρκετές μελέτες (49V πραγματοποιήθηκαν και στον αμερικάνικο 

χώρο, σχετικά με τη χρησιμότητα των Η/Υ στο Μάρκετινγκ και τη 

στάση καθώς και το, βαθμό" αποδοχής αυτών από τους Μάρκετινγκ-

μάνατζερς. ' . . " > . ' ; · , / 

Ετσι, το' 1983 πραγματοποιείται η μελέτη του Berry, που εξετάζει, 

πώς, οι μάρκετινγκ-μάνατζερς χρησιμοποιούν, τους μικροϋπολογιστές στη 

χρονική- αυτή στιγμή και ποιες τάσεις διαγράφονται για το μέλλον, ενώ 

το 1986 „εξετάζεται από τον Taylor »η χρησιμοποίηση προσωπικών υπο

λογιστών από τους\ πωλητές, και το 1987 από τους Mentzer, Schuster 

και Roberts πάλι Ι η χρήση των Η/Υ από τους ειδικούς του Μάρκετινγκ, 

όπου σημειώνεται η σημασία της ανάπτυξης των μικροϋπολογιστών και 

των/ προσωπικών υπολογιστών για την ευρύτερη αποδοχή της Πληροφο

ρικής από τους Μάρκετινγκ-μάνατζερς επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών. 

Το 1982 και 1985 πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες από τους 

Mcleod / Rogers, σχετικά με την εφαρμογή των Πληροφοριακών Συ-

(4 9) βλ. BERRY, D., "How Marketers Use Microcomputers - Now and In the Future", 
in: Business Marketing, Vol. 68, Dec. 1983, σελ. 47-51, βλ. ακόμα TAYLOR, T., 
"Marketers and the P.C.: Steady as She Goes", in: Sales and Marketing Man
agement, Aug. 1986, σελ. 53-55, βλ. επίσης MENTZER, J./ SCHUSTER, C./ 
ROBERTS, D., "Microcomputer Versus Mainframe Usage Marketing profession
als" in: Journal of Academy of Marketing Science, Vol. 15, No 4, Spring 1987, 
σελ. 57-75, βλ..ακόμα BOONE, LE./ KURTZ. D.L., "Marketing Information Sys
tems: Current Status in American Industry", in Marketing in Motion: Relevance 
in Marketing, ed. F.C. Allvine. Proceedings of the American Marketing Associa
tion Conference. Mineapolis: American Marketing Association, 1971, σελ. 163-
167. 

85 



στημάτων Μάρκετινγκ σης μεγαλύτερες επιχειρήσεις των Η.Π.Α. (5°). 

Σύμφωνα με την τελευταία, το 76% των ερωτηθέντων στελεχών Μάρκε

τινγκ για την εφαρμογή από την επιχείρηση τους ενός Πληροφοριακού 

Συστήματος Μάρκετινγκ απάντησαν θετικά, ενώ το 89% των θετικά 

απαντώντων δήλωσε την υποστήριξη του συστήματος αυτού από Η/Υ. 

Η εξελικτική πορεία όμως της εφαρμογής των συστημάτων αυτών στο 

Μάρκετινγκ φαίνεται, αν συγκρίνουμε τα παραπάνω στοιχεία μ' αυτά της 

έρευνας των ΒΟΟΝΕ Ι KURTZ το 1971, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της οποίας μόνο το 1/3 των μεγαλύτερων επιχειρήσεων των Η.Π.Α. 

χρησιμοποιούσε κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα (ή υποσύστημα) Μάρκε

τινγκ. Όσον αφορά* τις λειτουργίες που εκτελούν ΟΓ Μάρκετινγκ-

μάνατζερς με τη βοήθεια ίων Η/Υ, αυτοί δηλώνουν (σε ποσοστό 87%) 

τη διαχείριση δεδομένων πληροφοριών, τη συγκέντρωση πληροφοριών 

(56%), τη συστηματοποίηση αυτών σε τράπεζα?πληροφοριών (49%), την 

παροχή αναφορών (ΑΑ%\ και την ανάλυση διαφόρων σεναρίων βάσει μο

ντέλων (40%). Το.52% δε των ερωτηθέντων 1000 επιχειρήσεων δηλώ

νει ότι εφαρμόζει αή βάσει -προδιαγραφών συγκέντρωση των πληροφο

ριών και τήρηση αυτών σε Τράπεζα Νπληροφοριών, που κατ' εξοχήν 

αφορούν TIC; πωλήσεις και τους πελάτες' Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός öi\r παρά την ύπαρξη των Η/Υ, πολλές-επιχειρήσεις "δεν, χρησι

μοποιούν τα βάσει αυτών Πληροφοριακά Συστήματα για την τήρηση ορι

σμένων πληροφοριών. Ετσι, ενώ το 91% των ερωτηθέντων επιχειρήσε

ων που έχουν Η/Υ, τηρούν αρχεία πελατών, μόνον το 33%, αυτών 

χρησιμοποιεί) τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για τη διατήρηση /αρχειοθέ

τηση στοιχείων που αφορούν τον ανταγωνισμό, ένα 25% τηρεί με τη 

βοήθεια των συστημάτων της Πληροφορικής στοιχεία πιθανών / δυναμι

κών πελατών και μόνο 12% πληροφορίες του οικογομικοτδ και πολιτικού 

εξωεπιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

Σχετικά, πάλι, με το επίπεδο διοικητικής λειτουργίας των στελεχών, 

με βάση τη διάκριση σε τρία επίπεδα, το ανώτερο, το μεσαίο και το χα

μηλότερο, εν<*Χ σύμφωνα με τη μέχρι το 1982 περίπου υπάρχουσα βιβλιο-

ù £_, 
(5°) βλ. McLEOD, R.G./ ROGERS, J.C., "Marketing Information Systems: Uses in 

the Fortune 500", California Management Review, Vol. 25, No 1 (Fall) 1982, 
σελ. 106-108 και επίσης από τους Ιδιους: "Marketing Information Systems: 
Their Current Status in Fortune 1000 companies", Journal of Management In
formation Systems, Vol. 15, No 4, (Spring) 1985, σελ. 57-75. 
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γραφ(α υποστηρίζεται, με βάση το κριτήριο της δόμησης των προβλημά

των του κάθε επιπέδου, ότι η εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων 

Μάρκετινγκ βάσει Η/Υ παρουσιάζει ενδιαφέρον κυρίως για το χαμηλότε

ρο επίπεδο στελεχών, τα αποτελέσματα των παραπάνω εμπειρικών ερευ

νών μας οδηγούν σε νέα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα: 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας, το 57% των 

* μάνατζερς πιστεύουν ότι το μεσαίο επίπεδο υποστηρίζεται περισσότερο 

από τα Πληροφοριακά Συστήματα ΜΚΤ, το 25% αυτών αποδίδει τα πα

ραπάνω στο ανώτερο διοικητικά επίπεδο των στελεχών ΜΚΤ, ενώ μόνο 

το 17% αυτών πιστεύουν,1 ότι τα στελέχη που απαρτίζουν τρ χαμηλότε

ρο επίπεδο διοικητικής λειτουργίας επωφελούνται περισσότερο από τα 

συστήματα υποστήριξης με Snt βοήθεια της Πληροφορικής. 

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1985 από τους ίδιους σε 

μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται κυ

ρίως ως προς το ανώτερο επίπεδο, συγκεκριμένα από το σύνολο των 

ερωτηθέντων,, το 34% εκτιμά την υποστήριξη των παραπάνω συστημάτων 

σαν επωφελέστερη για το ανώτερο επίπεδο στελεχών ΜΚΤ, το 46% για 

το μεςαίο, ενώ το 19% αναφέρεται, στο χαμηλότερο επίπεδο. Θα πρέπει 

εδώ να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις γίνονται, γιατί λαμβάνεται 

υπόψη και η εφαρμργή μοντέλων ΜΚΤ με τη βοήθεια των Η/Υ, δηλ. α 

έρευνες αναφέρονται σε Πληροφοριακά Συστήματα ΜΚΤ (MAIS) με την 

ευρεία του όρου évvòta, συμπεριλαμβανομένων και των Συστημάτων Υπο

στήριξης ΜΚΤ {Marketing Decision Support Systems), για τα οποία θα 

γίνει λόγος στην επόμενη ενότητα. * 

Τέλος θα αναφερθούμε σε μία πολύ πρόσφατη έρεεινα που πραγ

ματοποιήθηκε το 1991, από τους καθηγητές Farah, Β. Higby, Μ. (51> 

σχετικά με την παρούσα κατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων 

Μάρκετινγκ, των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και των έμπειρων 

συστημάτων στις λειτουργίες ΜΚΤ των επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πο

λιτείες. Στο σημείο αυτό της εργασίας θα περιοριστούμε στα αποτελέ

σματα που αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα ΜΚΤ, επανερχόμενοι 

σε άλλα κεφάλαια στα περαιτέρω. 

(51) βλ. HIGBY, Μ.Α./ FARAH, Β.Ν., The status of marketing information systems, 
decision support systems and expert systems in the marketing function of U.S. 
firms", in: information & Management, Vol. 20, No 1 (1991), σελ. 29-35. 
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To 91% των ερωτηθέντων στελεχών τμημάτων ΜΚΤ χρησιμοποιούν 

την Πληροφορική στο Μάρκετινγκ. Απ" αυτούς ένα 10% δεν αναγνωρί

ζει ότι χρησιμοποιεί κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα ΜΚΤ, παρόλο ότι 

δηλώνει ότι χρησιμοποιεί Η/Υ για ορισμένες λειτουργίες στο Μάρκετινγκ. 

Το υπόλοιπο 9% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων που δεν υποστηρίζο

νται από την Πληροφορική στο Μάρκετινγκ, εμφανίζει κύκλο εργασιών 

-,κάτω των 30 εκατ. δολλαρίων ή αφήνει αναπάντητο το σχετικό ερώτη

μα. 

Οι ερωτηθέντες τοποθετούν τα μεσαία στελέχη στην πρώτη βαθμί

δα, σαν βασικότερους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων Μάρκε

τινγκ, τα χαμηλότερων επιπέδων στελέχη στη δεύτερη βαθμίδα, ενώ τε

λευταία τοποθετούν τα ανώτερα στελέχη. Εδώ παρατηρούμε μια 

διαφοροποίηση σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας των McLeod 

και Rogers (1982 και 1985),^που μπορεί να οφείλεται στο διαχωρισμό 

των εννοιών "Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ και Marketing 

Decision Support Systems", πράγμα που δε γίνεται στην έρευνα των 

McLeod και Rogers όπου η έννοια των Decision Stipport Systems εμπε

ριέχεται στον, ευρύτερο υπ' αυτούς χρησιμοποιούμενο όρο "Marketing 

Information "Systems". Θα πρέπει ίσως η διαφοροποίηση αυτή να-απο

δοθεί και στο ότι η τεχνολογική εξέ'λιξη σε συνδυασμό με τη χρήση των 

προσωπικών υπολογιστών έχουν, οδηγήσει σε- μία οργάνωση πολλών κα

θημερινών συναλλαγών1 και διαδικασιών του Τμήματος Μάρκετινγκ^ με τη 

βοήθεια των Η7Υ. Το συχνότερα αναφερόμενο πρόγραμμα για "το ΜΚΤ 

ήταν το LOTUS 1-2-3, ενώ επίσης συχνά αναφέρεται η χρήση κατά πα

ραγγελία σχεδιαζόμενων προγραμμάτων για συγκεκριμένες λειτουργίες. 

Όσον αφορά, τέλος, τις επί μέρους δραστηριότητες Μάρκετινγκ 

για την άσκηση των οποίων γίνεται χρήση των Πληροφοριακών Συστημά

των ΜΚΤ, αναφέρονται κατά σειρά μεγαλύτερης συχνότητας απαντήσε

ων οι παρακάτω: αναλύσεις των προφίλ πελατών, προβλέψεις πωλήσεων, 

προϋπολογισμός, έλεγχος αποθεμάτων, διαδικασία παραγγελιών, τιμολόγη

ση και ανάλυση ανταγωνισμού, ο δε βαθμός ικανοποίησης των στελεχών 

Μάρκετινγκ από τη χρησιμοποίηση των υπαρχόντων Πληροφοριακών Συ

στημάτων στις παραπάνω δραστηριότητες εκτιμάται σε μέτριο επίπεδο, 

ώστε να διαφαίνεται η ανάγκη βελτίωσης στην ανάπτυξη και λειτουργία των 

Πληροφοριακών Συστημάτων Μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις. 
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3.2 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ 
(Marketing Decision Support Systems) 

Με τα ονομαζόμενα συμβατικά συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργα

σίας δεδομένων που ήδη εξετάσαμε μπορούν να αυτοματοποιηθούν οι 

λειτουργίες του Μάρκετινγκ, που είναι πλήρως προδιαγραμμένες, και η 

.επίλυση προβλημάτων του δομημένου / προγραμματίσιμου επιπέδου 0). Οι 

λειτουργίες και τα προβλήματα αυτά έχουν ειδικότερα τα παρακάτω χα

ρακτηριστικά: Φ 

(α) Μπορούν να διατυπωθούν με αριθμητικούς όρους. ( 

(β) Οι ακολουθητέοι στόχοι τους είναι "καλά καθορισμένοι" με την έννοια 

του κριτηρίου-Min sky (3). 

(γ) Η διενέργεια / επίλυση του,ς μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη^χρήση 

υπολογιστικών διδιακασιών (αλγορίθμων) noir είναι αποδεκτές, τόσο 

από οικονομική, όσο και από τεχνική άποψη< ' 

Καθόσο μάλιστα τά προβλήματα καιΝοι αποφάσεις του Μάρκετινγκ 

(όπως αναφέρθηκε και στο Κεφ. 2 της εργασίας αυτής) κατά μεγάλο 

μέρος δεν εντάσσονται στα παραπάνω, η συμβατική ηλεκτρονική "επεξερ

γασία δεδομένων μπορεί, περιορισμένα μόνο, να συνεισφέρει στη λήψη 

αποφάσεων Μάρκετινγκ. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ 

(MAIS) που αναπτύχθηκαν με βάση την τεχνολογία των Η/Υ συμβάλλουν 

στην ταχεία συγκέντρωση και παροχή των αναγκαίων για τη λήψη απο

φάσεων πληροφοριών, μεμονωμένων ή συναθροισμένων, κατά τα ζητούμε -

(1) βλ. παρούσα εργασία ενότητα 2.1.2.1. και 2.1.2.2., βλ. GORRY, G.A./SCOTT 
MORTON, M.S. "A Framework for Management Information Systmes", SLOAN 
MANAGEMENT REVIEW, Fall 1971, σελ. 62 επ. 

(2) βλ. KLEIN, H.K., "Heuristische Entscheidungsmodelle - Neue Techniken des 
Programmierens und Entscheidens für das Management", Wiesbaden 1971, 
σελ. 32. 

ß) Κατά τον MinskyJtva πρόβλημα είναι "καλά καθορισμένο" όταν υποστηρίζεται 
από μια συστηματική διαδικασία που οδηγεί στη λήψη απόφασης σχετικά με 
την αποδοχή ή. κατάρριψη μιας προτεινόμενης υποθετικής λύσης. 

βλ. MINSKY, Μ., "Steps Toward Artificial Intelligence", in: FEIGENBAUM, EAJ 
FELDMANN, J. (Hrsg.), "Computers and Thoughf, New York 1963, σελ. 408. 
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να, παρέχουν δηλαδή την καλούμενη "Πληροφοριακή υποστήριξη" (Data-

Supporti, μη συμμετέχοντας άμεσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

κατά τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών αυτών (4). Σημαντική πρόο

δος στην υποστήριξη της διαδικασίας αυτής για το Μάρκετινγκ διαφά

νηκε με την ανάπτυξη των καλούμενων "Συστημάτων Υποστήριξης Απο

φάσεων - Decision Support Systems" (DSS). Ένα DSS είναι ένα 

Πληροφοριακό Σύστημα (με την ευρεία του όρου έννοια) βάσει Η/Υ, που 

αναπτύσσεται για την υποστήριξη ενός ή περισσοτέρων μάνατζερς κατά 

την επίλυση ενός ημιδομημένου προβλήματος με στόχο τη βελτίωση της 

ικανότητας τους κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και την αύξη

ση της αποτελεσματικότητας αυτών t_5). Για την" επίλυση των ημιδομημέ-

νων αυτών προβλημάτων δέν αρκούν οι πληροφορίες και τα μοντέλα, αλλά 

καθίσταται επιτακτική η συμμετοχή του υπεύθυνου στελέχους Μάρκετινγκ 

για τη σωστή χρήση των e παραπάνω και η προσωπική αξιολόγηση και επι

λογή αυτών βάσει τής γνώσης, της εμπειρίας,και της διαίσθησης του. 

f t . , · • 

3.2.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός και ιστορική εξέλιξη των 
συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (DSS) 

ι 1 - " 

Οι πρώτες θεωρητικές προσεγγίσεις των συστημάτων υποστήριξης 

αποφάσεων ανάγονται στις αρχές του 1970 σε άμεση σύνδεση με την 

ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 4M IS) από τους 

Gorry και Scott Morton (6). Στη συνέχεια ασχολήθηκαν αρκετοί με τον 

χαρακτηρισμό και την ανάπτυξη των συστημάτων αυτών με κατά καιρούς 

μετατοπίσεις του κέντρου βάρους του ενδιαφέροντος, από τον αρχικό 

στόχο των συστημάτων αυτών ως υποστηρικτών στη λήψη επιχειρηματι

κών αποφάσεων προς την τεχνολογική δομή και λειτουργικότητα τους. 

L 4^. 
W βλ. KRALLMANN, Η., "Betriebliche Entscheidungsunterstützungssysteme-Heute 

und Morgen", in: ZFO, Nr. 2, 1978, σελ. 110. 

(5) βλ. KEEN, P.G.W./SCOTT MORTON, M.S., 1978, ο.Π., σελ. 1 και σελ. 80. 

(6) GORRY, G.A./SCOTT MORTON, M.S., ο.π.. 1971. σελ. 55-70. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εννοιολογικός προσδιορισμός και προσέγγιση των συστημά

των υποστήριξης αποφάσεων (DSS) κατά συγγραφείς 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

Little (1970) 

Scott Morton (1971) 
Qorry/Soott Morton 

(1971) 

Vazsony (1978) 
Keen/Scott Morton 

(1978) ' 

Alter (1980) 

Moore/Chang (1980), 

Bonczek/Holsaople/ 

. Whinston <'1980) 

Keen (1980) V 

Sprague (1980) 

• 

' ' Öiniberg/Stohr(1982) 

Stabell (1983) 

Qreen/Qoldber/ 
Mahajan/Kedia(1983) 

Keen (1986) 

Qoslar/Brown (1986) ι 

Cholfray/Uien 

(1986) 

Βασικά χαρακτηριστικά του DSS 

Χρησιμοποίηση μοντέλων στη λήψη 
αποφάσεων και προσωπική «τίμηση 
των λαμβανόντων τις αποφάσεις 
(αρχή του "OedSion Calculus:). 

Δεν αναφέρονται εξειδικευμένα χαρα
κτηριστικά του συστήματος. 

Η δομή του συστήματος δεν προσεγ-
γΐζεται, ενώ ενδιαφέρει κυρίως η δομή 
των προβλημάτων που μπορούν να 
επιλυθούν μέσω του συστήματος 
αυτού. '* 

Αναφέρονται συγκεκριμένα χαρακτηρι
στικά του συστήματος σε συνδυασμό 

. με τις γενικότερες λειτουργίες του. 

Εφαρμογή μεθόδων'ανάλυσης δεδομέ
νων και'μοντέλων υποστήριξης απο
φάσεων. 

Αρχιτεκτονική δομή ενός 0 S S (στοι- J 

χεία γλώσσας, γνώσης και επίλυσης 
προβλημάτων) ' 

Κατά προσαρμογή ανάπτυξη της δια
δικασίας του συστήματος με σύμπραξη 
των σχεδιαστών και των χρηστών 
αυτού. ι 

Διαφοροποίηση της έννοιας OSS ως 
nppjf; τρία τεχνολογικά επίπεδα 

Δομή Των προβλημάτων. », 

Προσαρμογή στα δεδομένα του περι
βάλλοντος κατά τη λήψη αποφάσεων. 

Ειδικά προβλήματα που μπορούν να 
επιλυθούν με τη βοήθεια των 0SS. 

Η δομή των προβλημάτων, χαρακτηρι
στικά επιδρώντων παραγόντων. 

, Αναζήτηση πεδίων εφαρμογής για το 

ΜΚΤ.Τ' .< 

Εξέταση ειδικών προβλημάτων για την 
επίλυση τους με τη Βοήθεια των DSS. 

Κριτήρια προσέγγισης 

- Υποστήριξη 
- Ενίσχυση των ανθρώπινων γνωστι

κών δυνατοτήτων κατά τη διαδι
κασία λήψης αποφάσεων 

- Λειτουργίες του συστήματος 

- Υποστήριξη ενός μάνατζερ 
- Βαθμός δόμησης των προβλημά

των 

- Υποστήριξη, κατά τη λήψη απο
φάσεων ήμιδομημένμν και μη δο
μημένων προβλημάτων 

- Στόχοι του συστήματος ν 
- Διακρίσεις χρηστών 
- Χρονικός ορίζοντας και ,πρωτο-

βουλία χρήσης του συστήματος 

- Ad-hoc (περιπτωσιακή) εφαρμογή 
- Προσανατολισμός σε) ειδικά θέμα

τα αποφάσεων 

, - Τεχνολογική υπόσταση 

- Διαδικασία προσαρμογής ανάλογα 
,με το πρόβλημα -

- - Εξελικτική ανάπτυξη τ ο υ συστήμα
τος 

- Τεχνολογικά επίπεδα 
- 0 ρόλος των σχεδιαστών και των 

, χρηστών του συστήματος**" 

- Δυνατότητες υποστήριξης διαδι
κασιών λήψης αποφάσεων μη 
πλήρως δομημένου επιπέδου 

- Η συνάφεια του-προβλήματος με 
το σύστημα 

- ΒΕΝΕΜΑΧ 
Μοντέλο υποστήριξης αποφάσεων 
για τη στρατηγική προώθησης 
των npolóVruv 

- Decision (Απόφαση) 
- Support (Υποστήριξη) 

- System (Σύστημα) 

- Η εφαρμογή των DSS στην αξιο
λόγηση νέων καταναλωτικών 
προϊόντων 

- Η χρήση των συστημάτων αυτών 
στον προγραμματισμό και τον 
έλεγχο νέων βιομηχανικών προϊό
ντων 
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Στον πίνακα 3 αναγράφονται κατά χρονική σειρά γνωστοί συγγρα-

φείς-επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τα συστήματα αυτά, τα βασικά 

χαρακτηριστικά του εννοιολογικού προσδιορισμού και η μεθοδολογία προ

σέγγισης τους. 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει, ότι το επίκεντρο του εννοιο

λογικού προσδιορισμού στη δεκαετία του 1970 ανάγεται στην υποστήριξη 

κατά τη λήψη αποφάσεων και στο βαθμό δόμησης των σχετικών προ

βλημάτων, ενώ το 1980 το αντίστοιχο ενδιαφέρον μετατοπίζεται στα τε

χνολογικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής του 

συστήματος, αλλά αργότερα επανέρχεται σε εξειδικευμένα θέματα υπο

στήριξης αποφάσεων. Ειδικότερα διακρίνονται, κατά τον Sprague (7\ 

τρία τεχνολογικά επίπεδα· συστημάτων σε σχέση με το χρησιμοποιούμενο 

μηχανικό εξοπλισμό και λογισμικό, ειδικότερα:? (α) τα εξειδικευμένα συ

στήματα υποστήριξης .αποφάσεων (SDSS „Specific Decision Support 

System), που αναλαμβάνουν τη "διεκπεραίωση εξειδικευμένων προβλημά

των, (β) οι γεννήτριες^ συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (DSSG 

Decision Support System Genera^, που αποτελούν γενικότερα πακέτα 

λογισμικού και υποβοηθούν, ώστε να δημιουργούνται γρήγορα και δίχως 

μεγάλρ κόστος προσαρμογής εξειδικευμένα συστήματα υποστήριξης απο-

φάσεων και (γ) τα εργαλεία συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (DSST 

Decision Support System Tools) που · χρησιμοποιούνται σαν βάσεις για τη 

διαμόρφωση των SÖSS ή των D S SQ. Παραδείγματα εξειδικευμένων συ

στημάτων υποστήριξης αποφάσεων στο, Μάρκετινγκ αποτελούν οι διάφο

ρες εφαρμογές μοντέλων σε προγράμματα Μάρκετινγκ, όπως το 

BRAND AID, AD BUD G, κ.ά. W. Σπς γεννήτριες πάλτ βυστημάτων υπο

στήριξης αποφάσεων εντάσσονται τα ηλεκτρονικά φύλλα/φύλλα εργασίας 

και οι γλώσσες προγραμματισμού, ενώ σαν εργαλεία των συστημάτων 

ί7) SPRAGUE, R.H., "A Framework for the Development of Decision Support 
Systems", MIS Quarterly, 1980, 4, 4, σελ. 1-26. 

(8) βλ. LITTLE, J.ÖX., "PRANDAID: A Marketing-Mix-Model", Operations Research, 
1975, 23, 4, σελ. 628-673, βλ. επίσης LITTLE. J.D.C., "Models and Managers: 
The Concept of a Decision Calculus", Management Science 1970, 16, σελ. 
466-485, βλ. ακόμη GREEN, P. / GOLDBERG. S. / MAHAJAN. V. / KEDIA, P., 
"A Decision-Support System for Developing Retai Promotional Strategy", 
Journal of Retailing, Vol. 59, No 3, 1983, σελ. 116-143. 

92 



αυτών αναφέρονται οι τράπεζες δεδομένων, οι βιβλιοθήκες προγραμμά

των και τα προγράμματα γραφικών παραστάσεων. 

Για τα τεχνολογικά δε αυτά επίπεδα ο Sprague περιγράφει και διά

φορους ρόλους, όσον αφορά την ανάπτυξη και χρήση των συστημάτων 

αυτών. Ετσι έχουμε: (1) τον λαμβάνοντα τις αποφάσεις ως τελικό χρή

στη των εξειδικευμένων συστημάτων (SDSS), (2) τον διαμεσολαβητή-

βοηθό, που ως ειδικός στα παραπάνω συστήματα παρέχει βοήθεια στους 

λαμβάνοντες τις αποφάσεις, (3) τον κατασκευαστή των συστημάτων υπο

στήριξης αποφάσεων, (4) τον τεχνικό υποστηρικτή που αναπτύσσει τα 

αναγκαία επιπρόσθετα στοιχεία για κάποιο εξειδικευμένο σύστημα υποστή

ριξης, και τέλος (5) τον κατασκευαστή των εργαλείων ενός DSS. 

Η κατανομή δε των παραπάνω ρόλων στα τρία τεχνολογικά επίπε

δα του Sprague παρουσιάζεται στην Απεικόνιση 21 και εξαρτάται από 

το είδος του προβλήματος, την ισχύουσα τεχνολογία, το αναγκαίο επίπε

δο κατάρτισης του χρήστη και από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 

χρήστη-λαμβάνοντα τις αποφάσεις, σε σχέση με την εξοικείωση, γνώση 

και φιλικότητα προς τα συστήματα αυτά. 

Σε σχέση τώρα με τις προϋποθέσεις της λειτουργίας των DSS σε 

μηχανικό εξοπλισμό, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως στην πε

ρίπτωση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, διακρίνεται όμως μια 

τάση αποκεντρωμένης χρήσης των συστημάτων αυτών στο περιβάλλον 

εργασίας ενός τμήματος Μάρκετινγκ, που ενισχύεται βέβαια με την εξά

πλωση των μικροϋπολογιστών. Όσον αφορά όμως τα στοιχεία του λογι

σμικού τους, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των DSS και των Πληροφορια

κών Συστημάτων (MAIS) που εξετάστηκαν προηγουμένως. Παρακάτω θα 

γίνει μια προσέγγιση των στοιχείων αυτών με την περιγραφή της αρχιτε

κτονικής δομής μιας γεννήτριας DSS, βάσει της οποίας δημιουργούνται 

τα ειδικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Στη βιβλιογραφία (9> 

υποστηρίζονται διάφορα σχέδια, αλλά οι απαιτήσεις για τα βασικά τμήμα-

(9) βλ. σχετικά BONCZEK, Α. / HOLSAPPLE, C. / WHINSTON, Α.. The Evolving 
Roles of Models in Decision Support Systems", Decision Sciences, V. 11, No 
2, 1980, σελ. 337-356 και επίσης SPRAGUE, R. / CARLSON, E., "Building 
Effective Decision Support Systems", N. York, Englewood Cliffs, 1982, Prentice 
Hall. 
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τα είναι οι ίδιες. Οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων, που 

απαρτίζουν μια γεννήτρια DSS, παρουσιάζονται στην Απεικόνιση 22. Συγκε

κριμένα, η διαχείριση διαλόγου λειτουργεί σαν σημείο συνάντησης των χρη

στών και των λοιπών βασικών τμημάτων μιας γεννήτριας DSS, δηλαδή της 

διαχείρισης των δεδομένων και της διαχείρισης μεθόδων και μοντέλων. 

Η διαχείριση διαλόγου επιτρέπει διάφορες δυνατότητες εισροής 

και εκροής αιτημάτων - απαντήσεων του χρήστη. 

Η διαχείριση βάσης δεδομένων αναλαμβάνει την οργάνωση των 

πληροφοριών και την πρόσβαση των χρηστών σ' αυτές, καθώς και τη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα υπάρχοντα μοντέλα και μεθόδους. 

Η διαχείριση μεθόδων και μοντέλων αποτελεί το ιδιαίτερο συστατι

κό μιας γεννήτριας DSS. Οι βασικές δε λειτουργίες της είναι: η συγκέ

ντρωση προκατασκευασμένων βάσεων προγραμμάτων για την παραγωγή 

μοντέλων, η συνένωση τέτοιων βάσεων, η διαχείριση μεθόδων και μοντέ

λων κατ' αναλογία προς τη διαχείριση δεδομένων καθώς και η διεκπεραί

ωση υπολογιστικών διαδικασιών βάσει των μοντέλων αυτών (1°). 

Ο πίνακας τέλος του συστήματος αναλαμβάνει λειτουργίες που 

διευκολύνουν την επικοινωνία του χρήστη με το τμήμα διαχείρισης μεθό

δων / μοντέλων, καθώς και την προστασία του από τυχόν ακατάλληλη 

χρησιμοποίηση των εκάστοτε μεθόδων και μοντέλων. Εδώ είναι βέβαια 

απαραίτητες οι σχετικές γνώσεις για την εφαρμογή των μεθόδων / μο

ντέλων σε συγκεκριμένα προβλήματα, όπως βέβαια και τα αναγκαία δεδο

μένα για την παραμετροποίηση τους. Από τα παραπάνω γίνεται φανερή 

η αναγκαιότητα σύνδεσης των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων με 

τα Πληροφοριακά συστήματα, όπως και με τα συστήματα γνώσης (τε

χνητής Νοημοσύνης / έμπειρα συστήματα) (11). 

(1°) βλ. KONSYNSKI, B.R., "Advances in Information System Design", Journal of 
Management Information Systems, 1, No 3, 1985, α 5-32, βλ. ακόμα DOLK, D./ 
KONSYNSKI, B., "Model Management in Organisations", Information & Manage
ment, 9, 1985, σ. 35-47. 

(11) βλ. TURBAN, E./WATKINS, P.R., "Integrating Expert Systems and Decision 
Support Systems", MIS Quarterly, Vol. 10, No 2, June 1986, βλ. επίσης 
SCOTT MORTON, M., "Expert Decision Support Systems", Paper at the DSS 
conference, Planning Executive Institute, N. York, May 1984, pp. 21-22 και 
ακόμη ΛΑΟΠΟΔΗ, Β., "Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων", Αθήνα 1991, 
σελ. 68. 
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3.2.2 Η χρήση των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων 
στα πλαίσια του Μάρκετινγκ 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τα Συστήματα Υποστήριξης 

Αποφάσεων, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Μάρκετινγκ, ξεκινώντας 

από τις βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την 

εφαρμογή των συστημάτων αυτών, συνεχίζοντας με την ταξινόυηση των 

μοντέλων ΜΚΤ και τελειώνοντας με τους ανασταλτικούς παράγοντες υιο

θέτησης αυτών από τους λαμβάνοντες αποφάσεις Μάρκετινγκ, όπως και 

τις δυνατότητες περιορισμού των παραγόντων αυτών. 

3.2.2.1 Προϋποθέσεις χρήσης μοντέλων ΜΚΤ στα πλαίσια 

της λειτουργίας των Συστημάτων Υποστήριξης Απο

φάσεων (DSS) 

Για τη χρησιμοποίηση ποσοτικών μοντέλων στα πλαίσια ενός Συ

στήματος Υποστήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ, θα πρέπει να πληρού

νται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις Ο2) που παραθέτουμε στη συνέ

χεια εν συντομία: 

(α) Η δυνατότητα μερικής δόμησης του διαπραγματευόμενου προβλήμα

τος, ώστε να καθίσταται εφικτή π ποσοτική προσέγγιση των σχετι

κών παραγόντων, των μεταξύ τους συσχετίσεων, των προς εξέταση 

περιορισμών, καθώς και των ακολουθητέων στόχων. Μ' άλλα λόγια 

θα πρέπει να είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση του προβλήματος κατά 

τη διαδικασία λήψης απόφασης. Ετσι θέματα που δεν επιδέχονται 

ποσοτικοποίηση, αλλά επιλύονται κατά κύριο λόγο με δημιουργική 

φαντασία και διαίσθηση (όπως π.χ. ο σχεδιασμός διαφημιστικών μη

νυμάτων), μπορούν να υποστηριχθούν καλύτερα από τα συστήματα 

(12) βλ UEBELE, Η., "Einsatzbedingungen und Verhaltenswirkungen von Planung-
stechniuen im Absatzbereich von Unternehmen", Eine empirische Untersu
chung, Diss. Aachen, 1980, σελ. 52 επ. και σελ 281 επ. 
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τεχνητής νοημοσύνης, που εξετάζουμε στην ενότητα 3.3 της εργα

σίας αυτής. 

(β) Άλλη βασική προϋπόθεση είναι η δυνατότητα υποστήριξηο της χρή

σης των μοντέλων Μάρκετινγκ από προγράμματα Η/Υ. η υλοποίηση 

δηλαδή των βάσει αλγορίθμων εξειδικευμένων διαδικασιών σε λογισμι

κό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες επίλυσης των διαφόρων προβλημά

των Μάρκετινγκ με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη - μάνατζερ. 

(γ) Η ύπαρξη των αναγκαίων δεδουένων και η δυνατότητα πρόσβασης 

(από άποψη ταχύτητας, κόστους, κ.α.) σ' αυτά αποτελεί, όπως ήδη 

αναφέρθηκε παραπάνω, βασική προϋπόθεση εφαρμογής των μοντέ

λων ΜΚΤ. Η αναγκαιότητα λοιπόν της συγκέντρωσης και διαχείρι

σης των στοιχείων για την παοαυετροποίηση των υοντέλων αυτών 

οδηγεί σε σκέψεις ενοποίησης των συστημάτων του επιπέδου διαχεί-

ρησης πληροφοριών (MAIS) με την λειτουργία των συστημάτων DSS, 

κατά την λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. 

Η ενεργοποίηση (1 3), πάντως, των διαφόρων μοντέλων Μάρκετινγκ 

μπορεί να βασίζεται σε υλικό τόσο αντικειμενικής, όσο και υποκειμενι

κής <14) πληροφόρησης. 

(δ) Τέλος, σαν βασική προϋπόθεση θα πρέπει να αναφερθεί η θετική 

στάση, οι πεποιθήσεις και οι γνώσεις των χρηστών - μάνατζερς σε 

σχέση με την ποσοτική ανάλυση σε θέματα Μάρκετινγκ, καθώς και 

η θετική αντιμετώπιση απ'αυτούς της χρήσης των τεχνολογιών της 

Πληροφορικής (1 5). Καθόσον για πολλούς απ' αυτούς είναι προτιμη-

0 3 ) βλ. SIHLER, H./KRAUTTER, J.. "Marketing-Modelle aus der Sicht der Praxis", 
in: Marketing-Neue Ergebnisse aus Forschung und Praxis, (Hrsg.: Topritzhof er, 
E.), Wiesbaden 1978, σελ. 442. βλ. επίσης NAERT, P.A./WEVERBERGH, M., 
"Subjective Versus Empirical Decision Models", in: Schultz, R./Zoltners, Α.: 
"Marketing Decision Models", New York, Amsterdam, Oxford, 1981, σ. 99-124. 

(14) πρόκειται για πληροφοριακό υλικό που πηγάζει από τις εκτιμήσεις και 
αξιολογήσεις των στελεχών - Μάρκετινγκ. 

(15> βλ. σχετικά LITTLE, J. (1970), ο.π., σ. 470 επ., βλ. επίσης LARRECHE, J./ 
MONTGORMERY, D., "A Framework for the Comparison of Marketing Decision 
Models", Journal of Marketing Research, V. 14, 1977, α 487-498, βλ. ακόμα 
KEEN, P.G.W., "Adaptive Design for Decision Support Systems", Data Base, 
12, 1980, σ. 18 επ. 
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τέα η λήψη αποφάσεων, βασιζόμενη αποκλειστικά σε εμπειρίες και 

διαίσθηση, αντί για την ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων με την 

βοήθεια στατιστικών μεθόδων και μοντέλων ποσοτικής ανάλυσης, που 

θα αξιολογηθούν τελικά πάλι απ' αυτούς, βάσει των πεποιθήσεων και 

εμπειριών τους. 

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι για την επιτυχή εφαρμογή των 

μοντέλων Μάρκετινγκ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με την βοήθεια 

των συστημάτων της Πληροφορικής, θα πρέπει να εξετασθεί κατά πρώ

τον η δυνατότητα, από τεχνολογική άποψη, ανάπτυξης και υλοποίησης 

ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, προσαρμοσμένου στις ανά

γκες και δυνατότητες του χρήστη και κατά δεύτερον η δυνατότητα 

μιας, κατά το δυνατόν, αξιόπιστης διαυόρφωοτκ ενός υοντέλου, που να 

απεικονίζει τις πραγματικές συνθήκες των παρατηρουμένων προβλημάτων, 

καθώς και τις υπάρχουσες συσχετίσεις - αντιδράσεις μεταξύ των διαφό

ρων μεταβλητών, που ενδιαφέρουν τις αποφάσεις - ΜΚΤ. 

3.2.2.2. Διακρίσεις μοντέλων ΜΚΤ 

Κατά καιρούς έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προσεγγίσεων δια

φόρων θεμάτων Μάρκετινγκ με την βοήθεια ποσοτικών μοντέλων, όπως 

π.χ. για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμησης, για την 

πρόβλεψη της καταναλωτικής συμπεριφοράς σε σχέση με την άσκηση 

συγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής, για την αξιολόγηση νέων επενδυτι

κών σχεδίων, κ.ά. Για τον χαρακτηρισμό δε των υποδειγμάτων αυτών 

χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια, όπως ο ακολουθητέος στόχος του 

μοντέλου, ο τρόπος ενεργοποίησης - παραμετροποίησης του, η ύπαρξη 

ή μη συνθηκών αβεβαιότητας, το είδος των εφαρμοζομένων λειτουργικών 

σχέσεων, η χρονική διάσταση, που λαμβάνεται κάθε φορά υπόψη, η τε

χνική επίλυσης του, κ.α., κριτήρια που αναφέρονται βασικά στον τρόπο 

παρουσίασης και επίλυσης των εξεταζομένων προβλημάτων - συνθηκών 
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μέσα από ένα υπόδειγμα Ο6). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη λήψη αποφάσε

ων - Μάρκετινγκ παρουσιάζουν τα κριτήρια του ακολουθητέου στόχου 

και του τρόπου ενεργοποίησης τους, στα οποία και θα αναφερθούμε 

στη συνέχεια, σε συνάρτηση με τις δυνατότητες εφαρμογής των αντί

στοιχων υποδειγμάτων στη λήψη αποφάσεων με την υποστήριξη της 

Πληροφορικής. 

• Διακρίσεις μοντέλων ΜΚΤ βάσει του ακολουθητέου στόχου 

Με βάση το γενικότερο στόχο, που ακολουθούν, μπορούμε να τα 

διακρίνουμε σε τέσσερεις κατηγορίες: τα περιγραφικά, τα ερμηνευτικά, 

τα μοντέλα πρόβλεψης και τέλος τα μοντέλα αποφάσεων. Η καταλλη

λότητα δε της κάθε κατηγορίας μοντέλων για την υποστήριξη αποφά

σεων εξαρτάται απο το είδος του προβλήματος, τη φάση της διαδικα

σίας λήψης αποφάσεων, καθώς και τις συνθήκες του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος του αποφασίζοντος, όπως και τα ατομικά χαρακτηριστικά 

του χρήστη (βλ. Πίνακα 4: Διακρίσεις των εφαρμοζόμενων μοντέλων 

βάσει του ακολουθητέου στόχου στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσε

ων ΜΚΤ) (17). 

Συγκεκριμένα, τα περιγραφικά μοντέλα χρησιμεύουν για τη διατύπω

ση και δόμηση του προβλήματος που επιζητεί λύση με τη συγκέντρωση 

και παρουσίαση των σχετικών πληροφοριών, μετά από τη σχετική ανάλυ

ση και με τη βοήθεια της στατιστικής ανάλυσης των υπαρχόντων δεδο

μένων. Ετσι μπορούν να προσδιοριστούν κάποιες σχέσεις μεταξύ διαφό

ρων μεταβλητών και να γίνουν γραφικές παραστάσεις που θα βοηθήσουν 

τους λαμβάνοντες αποφάσεις, κατά τη συνέχιση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. 

Τα ερμηνευτικά μοντέλα, αντίθετα, βασίζονται σε υποθέσεις που 

συμβάλλουν στην εξήγηση γεγονότων που άπτονται των λειτουργιών του 

(16) Βλ. VOSS, W.D., "Modellgestützte Markenpolitik (Planung und Kontrolle mar
kenpolitischer Entscheidungen auf der Grundlage compuhrgestützter Informa
tionssysteme/", Gabler Verlag, Wiesbaden 1983, σελ. 32 επ. 

(17) βλ. HANSEN, H./THABOR, Α., "Marketing-Modelle", Berlin-New York, 1973, α 
30 επ., βλ. ακόμα HEINZELBECKER, Κ. (1977), ο.π., σ. 58. 
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Μάρκετινγκ. Οι υποθέσεις αυτές διαμορφώνονται τόσο από επιστημονι

κές θεωρίες πάνω στην αγοραστική συμπεριφορά, όσο και από αποτελέ

σματα εμπειρικών ερευνών (18). 

Τα μοντέλα προβλέψεων πάλι, εφαρμόζονται για την πρόβλεψη συ

γκεκριμένων αποτελεσμάτων, που επηρεάζονται, είτε από την άσκηση 

της συγκεκριμένης πολιτικής ΜΚΤ, είτε από εξωγενείς παράγοντες του 

περιβάλλοντος. Εδώ διατυπώνονται, όπως και στα ερμηνευτικά μοντέλα, 

υποθέσεις που αναφέρονται σε εξαρτήσεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων 

από την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων ΜΚΤ ή την επέλευση 

γεγονότων που επιδρούν στο περιβάλλον. 

Βάσει λοιπόν των συσχετίσεων αυτών διαμορφώνονται κάποιες "εάν 

- τότε" (if - then) προσεγγίσεις με προσανατολισμό το μέλλον. Η σύγ

κριση των πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων με τα προβλεπόμενα 

οδηγούν σε εκτιμήσεις αξιοπιστίας των εφαρμοζόμενων μοντέλων. 

Τέλος, τα μοντέλα αποφάσεων χρησιμοποιούνται για την αξιολόγη

ση των διαφόρων σεναρίων και την επιλογή της τελικής - βέλτιστης 

λύσης με γνώμονα τον επιδιωκόμενο σκοπό και τις περιοριστικές συνθή

κες, υποστηριζόμενα από τα μοντέλα ερμηνείας και προβλέψεων (19). 

• Διακρίσεις υοντέλων ΜΚΤ ανάλονα με τον τρόπο προσδιορισμού των 

παραμέτρων TOUC 

Όπως ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω, η ενεργοποίηση των μο

ντέλων ΜΚΤ μπορεί να γίνει, είτε με αντικειμενικό, είτε με υποκειμενικό 

(18) βλ. MEFFERT, Η., "Marketinginformationssysteme", 1975, o.n., α 82 και σ. 148. 
(19) βλ. ορισμό του "μοντέλου" από τον BÖCKER, F., "Zur Akzeptanz formaler 

Entscheidungsmodelle im Marketing", in Wist, 6. Jg., 7, 7/1977, α 305, κατά 
τον MEFFERT, πάλι, η διάκριση γίνεται μόνο σε δύο βασικές κατηγορίες, δηλ. 
τα μοντέλα προβλέψεων και αποφάσεων: MEFFERT, Η., "Die Anwendung ma
thematischer Modelle im Marketing", Teil 1 in: Marketing und Untemeh-
mensführung, Bd. 14, Hrsg. Jacob, H., Wiesbaden, α 94 επ. , ενώ άλλοι 
συγγραφείς, όπως ο VOSS, W.D., ο.π., υιοθετούν περισσότερες κατηγορίες 
μοντέλων. 
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τρόπο συλλογής των αναγκαίων για την παραμετροποίηση τους πληρο

φοριών <2°). 

Η με αντικειμενική πληροφόρηση παραμετροποίηση των μοντέλων 

ΜΚΤ χαρακτηρίζεται από τον υπολογισμό των αναγκαίων παραμέτρων 

βάσει εμπειρικής παρατήρησης και μέτρησης και της, κατά το δυνατόν, 

δυναμικής διατύπωσης των εκάστοτε εξαρτημένων και ανεξάρτητων με

ταβλητών με τη βοήθεια οικονομετρικών μεθόδων. 

Πηγή πάλι άντλησης πληροφοριών στην υποκειυενική παραμετρο

ποίηση αποτελούν οι εκτιμήσεις και εμπειρίες των ειδικών του Μάρκετινγκ 

ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόβλημα, που ποσοτικοποιούνται κατάλληλα 

για την εφαρμογή των εκάστοτε χρησιμοπούμενων μοντέλων, οδηγώντας 

έτσι σε παραλλαγές αυτών κατά τη χρήση τους (2 1). 

Οι προσεγγίσεις αυΐές στηρίζονται στην ανάπτυξη του σχεδίου 

"Decision - Calculus" του Little (22) που υποδεικνύει το συνδυασμό αντι

κειμενικής και υποκειμενικής πληροφόρησης για την παραμετροποίηση 

των ποσοτικών μοντέλων. Για τη συγκεκριμενοποίηση των παραμέτρων 

αυτών, υποβάλλεται ο Μάρκετινγκ-μάνατζερ σε ερωτήσεις που στοχεύουν 

στην εξεύρεση των επιδράσεων των βασικών μεταβλητών λήψης συγκε

κριμένων αποφάσεων, σε διάφορα επίπεδα, πάνω στις υπό εξέταση 

εξαρτημένες μεταβλητές. Το πλεονέκτημα δε της υποκειμενικής παρα

μετροποίησης των μοντέλων ΜΚΤ, ανάγεται στην ενεργό συμμετοχή του 

λαμβάνοντος την απόφαση κατά τη συγκεκριμενοποίηση και εφαρμογή 

(20) βλ. CHAKRAVARTI, D./MITCHELL, A./STAELIN, R., "Judgement Based Mar
keting Decision Models: Problems and Possible Solutions", in Journal of Mar
keting; Vol. 45 (Fall), 1981, σ. 13-23, βλ. επίσης NAERT, P.A./WEVERBERGH, 
M., ο.π., σ. 110 επ. 

(21) βλ. GRAWE, Η., "Effizientes Marketing mit Personal Computing", Wiesbaden 
1987. 

(22) βλ. LITTLE. J.D.C., 1970, ο.π., σελ. 466 επ., βλ. επίσης πάλι LITTLE, 1975, 
ο.π., σ. 628 επ. και ο Ιδιος, 1979, ο.π. σελ. 9 επ. παραδείγματα εφαρμογής 
μοντέλων ΜΚΤ βάσει του Decision Calculus Concept αποτελούν: ADBUDG, 
BRANDAID από τον LITTLE, ο.π., και CALLPLAN από τον LODISH, L.M., 
"CALLPLAN: An Interactive Salesman's Call-Planning System", in Management 
Science, 18, 4/1971, o. 25-40, όπως επίσης BEPPLAN από τον ALBERS, S., 
"Die Planung der Preis- und Besuchspolitik eines Verkaufsaußensdienstes", in 
ZfB, 55. 9/1985. α 899-923). 
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του μοντέλου στο εκάστοτε πρόβλημα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κα

τανόηση, εξοικείωση και σωστή αξιολόγηση των παρεχομένων αποτελε

σμάτων του εφαρμοζόμενου υποδείγματος από τον ΜΚΤ-μάνατζερ <23). 

3.2.3. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής μοντέλων ΜΚΤ 

3.2.3.1 Διακρίσεις 

Όσον αφορά την εφαρμογή στην πράξη των διαφόρων μοντέ

λων Μάρκετινγκ έχει διαπιστωθεί από σχετικές μελέτες (24) περιορι

σμένο μόνο ενδιαφέρον από την πλευρά των λαμβανόντων τις απο

φάσεις, έτσι ώστε διακαιολογημένα να αναζητούνται οι παράγοντες 

που δρουν ανασταλτικά στη χρήση της ποσοτικής ανάλυσης κατά τη 

λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να δια

κριθούν, με κριτήριο τη βασική πηγή τους, σε τρεις κατηγορίες· έτσι 

(23) βλ. MONTGOMERY. D.B./WEINBERG, C.B., "Modeling Marketing Phenomena: 
A Managerial Perspective", Journal of Contemporary Business, Autumn, σ. 17-
43. 

(24) βλ. LITTLE, J.D.C., (1970), o.n., σ. B466 επ., ο ίδιος (1979), ο.π., σ. 11: "the big 
problem with management science models is that managers practically never 
use them" · βλ. επίσης LARRECHE, J.C/MONTGOMERY, D.B., "A Framework 
for the Evaluation of Marketing Models", Marketing Models Workshop, Nov. 
1975, European Institute for Advanced Studies in Management, Brüssel 1975, 
οι οποίοι επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, με τη μέθοδο των 
Δελφών, 35 παράγοντες που θεωρήθηκαν σημαντικοί για την αποδοχή των 
μοντέλων - ΜΚΤ· βλ. επίσης BOONE, L./KURTZ, D., ο.π., σύμφωνα με την 
έρευνα των οποίων 14% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων δήλωσαν την 
εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων ΜΚΤ, γεγονός που μεταβάλλεται με την 
επέκταση της εφαρμογής των Η/Υ, έτσι βλ. McLEOD/ROGERS, (1985), ο.π., 
σ. 67, όπου σημειώνεται σημαντική αύξηση στη χρήση DSS σε διάφορα πεδία 
αποφάσεων ΜΚΤ- βλ. επίσης LI, Ε.Υ./ROGERS, J.C., "An information system 
profile of U.S. companies", in: Information and Managment, Vol. 21, No 1, 1991, 
a. 19-33, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των οποίων η 
πλειοψηφία του εφαρμοζόμενου λογισμικού από τις επιχειρήσεις αφορά 
εμπορικά προγράμματα και διαχείριση τράπεζας δεδομένων, ενώ μόνο 3% 
αυτών εφαρμόζονται σε ιιοντελα αποφάσεων και άλλο 3% σε στατιστική 
ανάλυση, βλ. τέλος και ΗIGBY, Μ A/FAR AH, Β.Ν.. ο.π., σ. 33. 
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έχουμε τους ανασταλτικούς παράγοντες που αναφέρονται: α) στον 

χρήστη, β) στα μοντέλα και το ειδικότερο πεδίο προβλημάτων, 

για την επίλυση των οποίων χρησιμοποιούνται, και γ) στο περιβάλλον 

της επιχείρησης και συγκεκριμένα του τμήματος Μάρκετινγκ. 

α) Ειδικότερα από την πλευρά του χρήστη μπορεί να παρουσιαστούν 

κάποιες αντιδράσεις για την αποδοχή στη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ 

των παραπάνω μοντέλων που να αφορούν. 

(1) τη δομή του υποδείγματος 

(2) την πρακτική εφαρμογή του 

και 

(3) τις επιπτώσεις που θα προκύψουν από τη χρήση του (25λ 

(1) Συγκεκριμένα, ως προς τους ανασταλτικούς παράγοντες από πλευ

ράς χρήστη, που αναφέρονται στη δομή του υποδείγυατο<:. μπορού

με να αναφέρουμε την έλλειψη κατανόησης διαφόρων συμβολισμών ή 

μαθηματικών τύπων, την πεποίθηση των ΜΚΤ-μάνατζερς, ότι δεν συ

μπεριλαμβάνονται στο μοντέλο κάποιες σημαντικές μεταβλητές ή δεν 

τίθενται οι σωστές περιοριστικές συνθήκες, όπως ακόμη και την έλ

λειψη διαφάνειας των διαφόρων αλληλεπιδράσεων των μεταβλητών 

του υποδείγματος λόγω της πολυπλοκότητας αυτού (26). 

(2) Στις επιφυλάξεις πάλι του χρήστη σχετικά με την πρακτική εΦαρυονή 

ενός μοντέλου, εντάσσονται η πιθανή αύξηση του όγκου και χρόνου 

εργασίας, λόγω της έλλειψης της σχετικής εμπειρίας, τόσο στο αρ

χικό στάδιο για την εκμάθηση και εξοικείωση της χρήσης του, όσο 

και στα επόμενα στάδια λόγω της ανάγκης συγκέντρωσης και δια-

(2 5) βλ. HAMEL, W., "Berücksichtigung von Akzeptanzbarrieren bei der Konstruktion 
betriebswirtschaftlicher Entscheidungsmodelle", in DBW, 41, (1981) 4, σ. 618, 
βλ. επίσης PREECE, J./KELLER, I . (eds.) 'Human - Computer Interaction', 
Prenctice Hall, 1990. 

(26) η πολυπλοκότητα αυτή οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των συμπεριλαμβανομέ
νων μεταβλητών και περιοριστικών συνθηκών, αλλά και στις μαθηματικές σχέ
σεις μεταξύ αυτών. 
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χείρισης επιπλέον πληροφοριών για την παραμετροποίηση του μοντέ

λου (2 7). Επιπλέον ο χρήστης διαβλέπει μια πιθανή πλαισίωση του 

τρόπου και του χρόνου της ακολουθητέας διαδικασίας κατά τη λήψη 

των αποφάσεων του, μέσα από το χρησιμοποιούμενο μοντέλο, ιδιαίτε

ρα όταν έχει να κάνει και με κεντρική μονάδα ηλεκτρονικής επεξερ

γασίας - ανάλυσης στοιχείων, γεγονός βέβαια που αποδυναμώνεται 

από την εκτεταμένη χρήση των προσωπικών υπολογιστών. 

(3) Όσον αφορά πάλι τις συνέπειες που πιθανολογούνται από τους χρή

στες να προκύψουν από την εφαρμογή των συστημάτων αυτών, είναι 

η αποδυνάμωση της θέσης ισχύος του Μάρκετινγκ - μάνατζερ στο 

εργασιακό περιβάλλον του (2 8), καθώς και η αυξημένη δυνατότητα 

ελέγχου της εφαρμοζόμενης απ' αυτόν διαδικασίας κατά τη λήψη 

αποφάσεων. 

β) Ανασταλτικοί παράγοντες σε σχέση με τα μοντέλα και το πεδίο προ

βλημάτων, που αναφέρονται αυτά, θεωρούνται ειδικότερα: 

(1) Δυσκολίες εκτίμησης της ωφέλειας που θα προκύψει σε σχέση με το 

αντίστοιχο κόστος και την προεργασία εφαρμογής του, συνυπολογι

σμένης της συχνότητας χρήσης των εκάστοτε μοντέλων, ανάλογα με 

τη συχνότητα εμφάνισης των σχετικών προβλημάτων και την ύπαρξη 

των αναγκαίων πληροφοριών. 

(2) Ελλείψεις και προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των 

μοντέλων, όπως η συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών και η αξιοπι

στία των χρησιμοποιούμενων παραμέτρων (2 9), καθώς και η αμφισβη-

<27) βλ. HAMEL, W., ο.π„ σ. 619. 

(28) καθότι, με τη βοήθεια των υπολογιστικών διαδικασιών μέσω του Η/Υ μπορούν 
να αναλυθούν με μεγάλη ταχύτητα διάφορα σενάρια με την εφαρμογή των 
ποσοτικών μοντέλων που οδηγούν σε καλύτερες και ταχύτερες λύσεις, 
περιορίζοντας έτσι το ρόλο του ΜΚΤ-μάνατζερ σε προδιαγραμμένες 
ενέργειες; ο παραπάνω ανασταλτικός παράγοντας καταρρίπτεται όμως, όπως 
θα αναλύσουμε παρακάτω από την αναγκαιότητα αξιολόγησης από τους 
μάνατζερς των παρεχομένων, βάσει της εφαρμογής των μοντέλων, λύσεων. 

(29) βλ. ενότητα 2.2.2.2 της παρούσας εργασίας και βλ. HAEDRICH, G7KLEINERT, 
H./KUSS, A./NAEVE, P.. "Untersuchungen zum subjektiven Schätzvermögen 
des Managers", in: Die Betriebswirtschaft, 39 Jg., 1979, α. 431-442. 
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τούμενη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων με την εισροή ακραίων με

γεθών στις παραμέτρους (που θεραπεύεται ως ένα σημείο με τον 

ακριβή καθορισμό πεδίων εφαρμογής) και που οφείλονται στην ανύ

παρκτη ή ανεπιτυχή επικοινωνία μεταξύ των θεωρητικών - σχεδιαστών 

από τη μια, και των χρηστών - λαμβανόντων αποφάσεις, βάσει αυτών 

των μοντέλων, απ' την άλλη (3°). 

(3) Δυσκολίες προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών και συσχετισμών 

για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων ΜΚΤ, βάσει των ανάλογων 

μοντέλων. Ετσι υπάρχουν μοντέλα (31) που περιορίζουν το ρόλο του 

Μάρκετινγκ - μάνατζερ στην απλή απόφαση χρησιμοποίησης τους 

και υπαγορεύουν σ* αυτόν συγκεκριμένες προτάσεις επίλυσης των 

σχετικών προβλημάτων, ενώ αντίθετα σ* άλλα υπάρχει η δυνατότητα 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αξιολογήσεων και εμπειριών του μάνα

τζερ και των δυνατοτήτων των υπολογιστικών διδικασιών που παρέ

χουν οι Η/Υ, κατά την εφαρμογή των μοντέλων αυτών. Ο βαθμός 

της σαφήνειας των αλληλεπιδράσεων ί3 3), που προκύπτει από το 

χρησιμοποιούμενο μοντέλο, και η ερμηνεία των παρεχομένων αποτε

λεσμάτων με την τακτική της "what if ανάλυσης, αποτελούν επίσης 

σημεία κριτικής θεώρησης για την αποδοχή ενός μοντέλου. 

(4) Δυσκολίες προσαρμογής των μοντέλων, ανάλογα με τη σχετική βαρύ

τητα των διαφόρων συμπεριλαμβανομένων μεταβλητών στο συγκεκρι

μένο κάθε φορά πρόβλημα, καθώς και με τη δυνατότητα εντόπισης 

και πρόβλεψης συγκεκριμένων αλληλεπιδράσεων. 

γ) Τέλος, οι ανασταλτικοί παράγοντες που αναφέρονται στο περιβάλλον 

της επιχείρησης, και ειδικότερα του τμήματοο ΜΚΤ αυτής, διακρίνο-

<3°) βλ. αναλυτικά BOCKER, F., o.n., σ. 307-308 

(3^) τα ονομαζόμενα "push-button" μοντέλα. 

(32) βλ. LITTLE, J., o.n., (1979), σ. 10 επ., όπως επίσης και τις εφαρμογές του "De
cision Calculus Concepf του LITTLE, o.n., (1970), σ. 466-485, βλ. επίσης UR
BAN, G.L., "Building Models for Decision Makers" in: Interfaces, Vol. 4, No 3, 
1974, σ. 1-11. 

<33) βλ. HAMEL, W., o.n., σ. 622. 
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νται σε δύο βασικές κατηγορίες, του ενδο- και εξωεπιχειρησιακού πε

ριβάλλοντος. Ετσι, παράγοντες του ενδοεπιχειρησιακού περιβάλλο-

ντος, που δρουν ανασταλτικά στη χρήση των συστημάτων υποστήρι

ξης αποφάσεων, βάσει μοντέλων ΜΤΚ, είναι: η χρηματοοικονομική 

θέση της επιχείρησης, η μειωμένη σημασία του Μάρκετινγκ για την 

επιχείρηση, η ανυπαρξία τεχνικής υποδομής και ανθρώπινου δυναμι

κού για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών και οι δυσκολίες προ

σαρμογής του εργασιακού περιβάλλοντος. Σαν ανασταλτικοί πάλι πα

ράγοντες του εξωεπιχειρησιακού περιβάλλοντος μπορούν να 

κατονομαστούν το κλίμα αβεβαιότητας λόγω των ταχύτατων τεχνολο

γικών εξελίξεων στην Πληροφορική, η έλλειψη προσεγγιστικής πολιτι

κής από αντιπροσώπους υποστήριξης του ανάλογου λογισμικού, η μη 

αναγνώριση της εφαρμογής των συστημάτων αυτών σαν μέσο ανά

πτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ή η μη εφαρμογή από τους 

ανταγωνιστές, η έλλειψη ανταγωνισμού, καθώς και οι επικρατούσες 

κοινωνικές και νομοθετικές συνθήκες ί3 4). 

3.2.3.2 Δυνατότητες εξάλειψης των ανασταλτικών παραγό

ντων 

Εδώ θα αναφερθούν κάποιες προτάσεις περιορισμού ή και πλή

ρους εξάλειψης των παραπάνω αναφερθέντων παραγόντων, διακρίνοντας 

σ* αυτές, που αφορούν αποκλειστικά τον ανθρώπινο παράγοντα-χρήστη, 

αυτές, που αφορούν τα μοντέλα ΜΚΤ, τη δομή και την υλοποίηση τους 

μέσα από συστήματα υποστήριξης αποφάσεων βάσει Η/Υ, και τέλος το 

περιβάλλον του τμήματος ΜΚΤ και γενικά της επιχείρησης, όπου ήδη 

χρησιμοποιούνται ως ένα βαθμό ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Όπως 

γίνεται δε φανερό δεν υπάρχει αυστηρή οριοθέτηση των παραπάνω δια-

(34) π.χ. η έλλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων παροχής δανείων για εφαρμογή 
υψηλής τεχνολογίας, προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού, 
υποχρέωσης τήρησης συγκεκριμένων λογιστικών διδικασιών και συστημάτων 
διαχείρισης αποθεμάτων, κ.ά. 
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κρίσεων ανασταλτικών παραγόντων, ούτε είναι δυνατή η παράθεση προ

τάσεων που να αφορά εντελώς ξεχωριστά την κάθε παραπάνω κατηγο

ρία, αλλά υπάρχουν επικαλύψεις και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σ" αυτές. 

Ειδικότερα για την κατάρριψη των ενδοιασμών του χρήστη, σχετι

κά με τη χρήση μοντέλων ΜΚΤ, προτείνονται δύο βασικές λύσεις: κατά 

πρώτον η παρακίνηση τους μέσω των καλούμενων "change agents" (3 5), 

που έχουν σαν στόχο τους να πείσουν τους χρήστες για την αναμενό

μενη ωφέλεια και να διαλύσουν τις επιφυλάξεις τους. Αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους, είτε με το διορισμό ενός νέου 

στελέχους (ανώτερης ή μεσαίας βαθμίδας), που έχει τη σχετική εξοι

κείωση και εισάγει την εφαρμογή μοντέλων με επιτυχή αποτελέσματα και 

παρακινεί έτσι και τα υπόλοιπα, πολλές φορές ανώτερα απ'' αυτόν, στε

λέχη στη χρήση τέτοιων μοντέλων <36), είτε με την υιοθέτηση αυτών 

από τους ανταγωνιστές, είτε με καθοδηγητές γνώμης, που τα υποστηρί

ζουν (3 7), είτε, τέλος, με την προσεγγιστική πολιτική των software 

houses, που υποστηρίζουν τη χρήση αυτών με τη βοήθεια των Η/Υ. 

Κατά δεύτερον, σαν βασική λύση, προτείνεται η συμμετοχή των 

χρηστών στην ανάπτυξη των διαφόρων μοντέλων. Εδώ σημαντική βοή

θεια παρέχει και η Πληροφορική, καθότι πολλές φορές διευκολύνει τον 

λαμβάνοντα αποφάσεις ΜΚΤ στην επικοινωνία του με τα υπάρχοντα πο-

σοστικά μοντέλα μη απαιτώντας την εξοικείωση με μαθηματικούς τύπους 

και στατιστικές μεθόδους. Βάσει της λογικής αυτής αναπτύσσονται και 

τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (DSS), για την κατασκευή και 

(35) βλ. HAMEL, W., ο.π., σελ 620, που προτείνει επιπλέον τον όρο "Promotoren" 
(- παρακινητές), υποδεικνύοντας με σχετική υποσημείωση τον WITTE, Ε., "Or
ganisation für Innovationsentscheidungen. Das Promotorenmodeir, Göttingen 
1973, α 33. 

(36) ε5& βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος αρνητικής στάσης του παλαιού στελέχους για 
τη διασφάλιση του κύρους και της θέσης του, αλλά εναπόκειται τόσο στον 
τρόπο εισαγωγής των μεθόδων από το νέο στέλεχος, όσο και σε παράγοντες 
που ανάγονται στην προσωπικότητα και το χαρακτήρα του παλαιού στελέχους. 

@7) π.χ. από διδασκαλία των μοντέλων αυτών στα Πανεπιστήμια, ώστε να 
δημιουργείται η σχετική εξοικείωση μ' αυτά στα μελλοντικά στελέχη ΜΚΤ, ή 
από σεμινάρια με πρακτικές εφαρμογές διαφόρων οικονομικών φορέων, 
ύπαρξη σχετικών βιβλίων εφαρμογών, κ.ά. 
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υλοποίηση των οποίων κρίνεται αναγκαία και η συμμετοχή του χρήστη (38). 

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ποσοτικά μεγέθη και υποκειμενικές 

αξιολογήσεις του λαμβάνοντα αποφάσεις επιτυγχάνεται, όπως ήδη ανα

φέρθηκε παραπάνω, και με την προσέγγιση της αρχής του "Decision -

Calculus - Concept του Little, συμβάλλοντας έτσι στην κατανόηση και 

εξοικείωση του στελέχους ΜΚΤ με τα εν λόγω μοντέλα και καταρρίπτο

ντας το φόβο του χρήστη - μάνατζερ για μια πιθανή αποδυνάμωση της 

θέσης ισχύος του μέσα στην επιχείρηση. 

Όσον αφορά πάλι τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε σχέση 

με την παραμετροποίηση και εφαρμογή των διαφόρων μοντέλων στη 

λήψη αποφάσεων ΜΚΤ, ανάλογα με το υπάρχον πρόβλημα, προτείνονται 

κάποιες λύσεις που θα διευκολύνουν τη χρήση τους. 

Έτσι, μια πρώτη προσέγγιση του θέματος αυτού γίνεται από τον 

Little (39), που θέτει τα παρακάτω σαν βασικές προϋποθέσεις για την 

αποδοχή και την καλή λειτουργία των μοντέλων: την απλότητα στη δομή 

του μοντέλου, τη σταθερότητα των παρεχομένων αποτελεσμάτων, την 

ευκολία στην κατανόηση και το χειρισμό του, την προσαρμοστικότητα 

του σε μεταβαλλόμενες συνθήκες (4°), την κατά το δυνατόν πληρότητα 

του και τέλος τη συναλλακτική (επικοινωνιακή) ευκολία του, τόσο κατά 

την εισροή δεδομένων, όσο και κατά την εκροή των αποτελεσμάτων. 

Η περαιτέρω προσέγγιση του θέματος με την εισαγωγή των μοντέ

λων σε συστήματα υποστήριξης αποφάσεων βάσει Η/Υ, παρουσιάζει 

εκτεταμένες δυνατότητες περιορισμού των ανασταλτικών παραγόντων σε 

σχέση με την καταλληλότητα του χρησιμοποιούμενου μοντέλου, στο συ

γκεκριμένο πρόβλημα, και τη φιλικότητα προς τον χρήστη. Ετσι, με τη 

διάκριση της διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήματος σε τρία μέρη (41), 

(38) βλ. ενότητα 3.2.1 και Απεικ. 20, περί ρόλων ανάπτυξης και χρήσης των 
συστημάτων κατά τον SPRAGUE, R., ο.π., σ. 1-26. 

(39) βλ. LITTLE, ο.π., 1970, σ. Β-470. 

(4°) βλ. ZENTES, J., "EDV-gestütztes Marketing, Springer Verlag, Berlin-
Hedidelberg, 1987. 

(41> βλ. HAMEL, W., ο.π., α 623. 
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• το μέρος συγκέντρωσης των πληροφοριών / δεδομένων 

• το μέρος επεξεργασίας - ανάλυσης τους 

και 

• το μέρος παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, 

μπορούμε να έχουμε και την αντίστοιχη υποστήριξη από συστήματα της 

Πληροφορικής, είτε και στα τρία μέρη, είτε με τη σταδιακή εισαγωγή 

των συστημάτων σε επίπεδο συγκέντρωσης και διαχείρισης πληροφοριών, 

ανάλυσης αυτών βάσει μοντέλων και μεθόδων, και τέλος σε επίπεδο 

αξιολόγησης των παρεχομένων, με την προσομοίωση των γνώσεων και 

εμπειριών των ειδικών για λήψη αποφάσεων στο ΜΚΤ, με τα συστήματα 

τεχνητής νοημοσύνης. 

Ετσι, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ανά πάσα στιγμή ύπαρξη των 

αναγκαίων παραμέτρων, καθώς και την επιλογή των κατάλληλων στατιστι

κών μεθόδων και ποσοτικών μοντέλων ΜΚΤ, για την ανάλυση και την ανά

πτυξη διαφόρων σεναρίων - λύσεων, βασικά σε ημιδομημένα προβλήματα. 

Για την υποστήριξη, τέλος, λειτουργιών, όπως η υπόδειξη της κα

ταλληλότερης μεθόδου - μοντέλου που πρέπει να εφαρμοστεί σε συγκε

κριμένο κάθε φορά πρόβλημα, καθώς και η αξιολόγηση των παρεχομέ

νων αποτελεσμάτων, εφόσον βέβαια αυτό είναι επιθυμητό από τους 

λαμβάνοντες τις σχετικές αποφάσεις, και εφόσον δεν υπάρχουν αρκετές 

γνώσεις και εμπειρίες επί των προβλημάτων αυτών, μπορεί να εφαρμο

στούν και πάλι τα "έμπειρα" συστήματα ή συστήματα "γνώσης". 

Σχετικά πάλι με το περιβάλλον της λειτουργίας των μοντέλων 

ΜΚΤ, τίθενται σαν βασικές προϋποθέσεις για την υιοθέτηση αυτών και 

μάλιστα με τη βοήθεια των συστημάτων της Πληροφορικής, τόσο η οι

κονομική ευρωστία της επιχείρησης για τη δυνατότητα κάλυψης του 

σχετικού κόστους για την αγορά - επέκταση του μηχανικού εξοπλισμού 

και του αντίστοιχου λογισμικού, όσο και η οργάνωση της δομής επικοι-

(42) η ανάπτυξη των δυνατοτήτων εφαρμογής τους στο ΜΚΤ θα γίνει στη συνέχεια 
της εργασίας αυτής. 
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νωνιών ανάμεσα στα Τμήματα της επιχείρησης, αλλά και η οργάνωση 

του Τμήματος ΜΚΤ με την κατάλληλη στελέχωση του. Η αύξηση του 

ανταγωνισμού, η υιοθέτηση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων με Η/Υ 

από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ί 4 3 ) , και το άνοιγμα νέων αγορών σε 

διεθνή επίπεδα, σε συνδυασμό με την υποστήριξη του Κράτους από οι

κονομική και νομοθετική άποψη, θα αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη 

των επιχειρήσεων για τη χρησιμοποίηση των συστημάτων της Πληροφο

ρικής και τη χρησιμοποίηση μοντέλων λήψης αποφάσεων στο Μάρκε

τινγκ. 

3.2.4. Εμπειρικές μελέτες σχετικά με τη χρησιμοποίηση των 
συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων βάσει μοντέλων 
ΜΚΤ και πρακτικές εφαρμογές 

Αρκετές έρευνες υπάρχουν που αναφέρονται ειδικά στην εφαρμογή 

των DSS στο Μάρκετινγκ, αλλά και μερικές από τις μελέτες που ανα

φέρθηκαν στην ενότητα 2.1.4 της εργασίας αυτής, αφορούν πέρα από 

τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων ΜΚΤ, με την έννοια που δώ

σαμε παραπάνω, και τη χρήση των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων 

βάσει μοντέλων στο Μάρκετινγκ. Ετσι έχουμε: 

• τη μελέτη των Boone και Kurtz (1971) ί 4 4 ), σύμφωνα με τα αποτελέ

σματα της οποίας μόνον ένα ποσοστό 14% των ερωτηθέντων 500 

μεγαλυτέρων επιχειρήσεων των ΗΠΑ δήλωσε τότε την εφαρμογή μα

θηματικών μοντέλων κατά τη λήψη αποφάσεων 

ί 4 3 ) βλ. PORTER, M./MILLAR, V., "How Information Technology Gives you Competi
tive Advantage", in Harvard Business Review, 1985, 63(4), σ.149-160, επίσης 
βλ. WILSON, T.D., The implementation of information systems strategies in 
U.K. companies: aims and barriers to success", in: International Journal of Infor
mation Management, 9 (4), 1989, σ. 245-258, ακόμα βλ. AUGUSTIN, S., "Infor
mation als Wettbewerbsfaktor-Informationslogistik, Herausforderung an das 
Management, Industrielle Organisation, Zurich 1990. 

(M) βλ. BOONE, L.E./KURTZ, D.L., o.n., σ. 163 επ. 
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• τις έρευνες του 1982 σε 500 επιχειρήσεις και του 1985 σε 1000 

από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ (που δημοσιεύονται στο 

περιοδικό Fortune), που πραγματοποιήθηκαν από τους Mcleod και 

Rogers (45), και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των οποίων οι επιχει

ρήσεις δηλώνουν τη χρήση των συστημάτων υποστήριξης αποφάσε

ων σε διάφορα λετουργικά πεδία του Μάρκετινγκ, όπως στην αξιολό

γηση νέων προϊόντων (42%), στην τιμολόγηση (42%), στην 

αξιολόγηση διακοπής προϊόντων (39%), στην επιλογή των διαφημιστι

κών μέσων (21%), στην οργάνωση των πωλητών (18%) κ.ά., που 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μάρκετινγκ-μάνατζερς αποδέχθηκαν τα 

διάφορα ποσοτικά μοντέλα σαν εργαλεία υποστήριξης για τη λήψη 

αποφάσεων, και τέλος 

• την έρευνα των Higby και Farah (1991) (46> σχετικά με την εφαρμο

γή των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων στις λειτουργίες ΜΚΤ 

των αμερικάνικων επιχειρήσεων, όπου παρουσιάζεται ένα ποσοστό 

32% των απαντώντων να χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά (DSS) 

σε δραστηριότητες Μάρκετινγκ. 

Συγκεκριμένα οι περισσότερες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν DSS 

στο ΜΚΤ ανήκουν στην κατηγορία των μεσαίων ή μεγάλων επιχειρή

σεων (άνω των 100 απασχολούμενων και Κ.Ε. πάνω από 100 εκ. 

δολλάρια ετησίως), ενώ τα στελέχη του μεσαίου επιπέδου φαίνεται να 

είναι οι αποδέκτες των συστημάτων αυτών, εφόσον παρουσιάζονται 

συχνότερα σαν χρήστες αυτών. 

Προσφορότερες, για τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, δρα

στηριότητες του Μάρκετινγκ εμφανίζονται κατά σειρά οι προβλέψεις, 

ο προϋπολογισμός (budjeüng), οι τιμολογιακές αποφάσεις, η ανάλυση 

συνθηκών ανταγωνιστών, η στατιστική ανάλυση δεδομένων, η ανάλυ-

ί45) βλ. McLEOD/ROGERS, o.n., σελ 106 επ. (1982) και σελ. 57 επ. (1985). 

Ι46) βλ. HIGBY/FARAH, ο.π., σελ 29-35, σημειωτέον ότι η έρευνα αυτή, σε αντίθεση 
με τις προηγούμενες, συμπεριλαμβάνει και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. 
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ση του προφίλ των πελατών, ο έλεγχος των αποθεμάτων και ο σχε

διασμός έρευνας αγοράς. 

Εκτός όμως των εμπειρικών ερευνών, σχετικά με το βαθμό διείσδυ

σης και τα πεδία εφαρμογής των παραπάνω συστημάτων, έχουμε και με

λέτες αναγνώρισης της αποτελεσματικότητας τους, όπως π.χ. τη μελέτη 

του Mclntyre και των Zinkhan, Joachimsthaler και Kinnear (4 7), που 

ερευνούν τους παράγοντες, που επιδρούν θετικά στη λειτουργία των συ

στημάτων αυτών στο Μάρκετινγκ. Πάντως, τα συστήματα υποστήριξης 

αποφάσεων εφαρμόζονται σήμερα σε διάφορες δραστηριότητες του 

Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (48) με επίκεντρο του ενδιαφέροντος την ανάλυ

ση χαρτοφυλακίου. Τα συστήματα δε που αναπτύχθηκαν βάσει της 

αρχής του "Decision Calculus" των Little και Lodish και υλοποιήθηκαν με 

το EXPRESS ί 4 9 ) , είναι τα πλέον γνωστά DSS στο Μάρκετινγκ. Κλασ

σικό μάλιστα παράδειγμα εφαρμογής του EXPRESS, σαν συστήματος 

υποστήριξης για το ΜΚΤ, αποτελεί η χρησιμοποίηση του από τη γερμα

νική εταιρία τροφίμων "Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH" του 

ομίλου Unilever, όπου το σύστημα αυτό εκπληρεί τρεις λειτουργίες: 

• Την καλύτερη και ταχύτερη κατά περίπτωση παροχή πληροφοριών. 

• Την ανάπτυξη μοντέλων κατά μάρκα, δηλαδή την περιγραφή της πα

ρούσας κατάστασης, από άποψη μεριδίου αγοράς μιας μάρκας, 

(47) βλ. McINTYRE, S., "An Experimental Study of the Impact of Judgement Based 
Marketing Models", in: Management Science, Vol. 28, No 1, Jan. 1982, σ. 17-
33, βλ. επίσης ZINKHAN, G./JOACHIMSTHALER, E./KINNEAR, Th., "Individuai 
Differences and Marketing Decision Support System Usage and Satisfaction*, 
in: Journal of Marketing Research, Vol. XXIV (May 1987), o. 208-214. 

ί4 8) βλ. KNUCKLES, B., "Plan Based Decison Support Systems" in Journal of 
Advertising Research 1987, Vol. 27, No 3, RC1Ó-RC11, βλ. επίσης GOSLAR, 
M./BROWN. S., "Decision Support Systems: Advantages in Consumer 
Marketingk Settings", in The Journal of Consumer Man\eting, 1986, Vol 3, No 3 
(Summer), α 43-50, ακόμα βλ. CHOFFRAY, J.M./LILIEN, G., "A Decision 
Support System for Evaluating Sales Prospects and Launch Strategies for 
New Products", in Industrial Marketing Management, 1986. Vol. 15, α 75-85. 

(4 9) βλ. LITTLE, J.. 1979. ο.π., α 9-26 και LODISH. L.. "Experience with Decision -
Calculus Models and Decision Support Systems", in: Schultz/Zoltners (eds): 
"Marketing Decision Models", New York - Oxford 1982. σ. 165-182. To 
EXPRESS αποτελεί DSS γεννήτρια που εκπροσωπείται από την εταιρία 
Management Decision Systems Inc. και την Information Resources Inc. 

114 



καθώς και την ερμηνεία της θέσης αυτής σε σχέση με τα χρησιμο

ποιούμενα εργαλεία του Μάρκετινγκ. Για την αξιολόγηση αυτή το 

σύστημα EXPRESS διαθέτει τράπεζα μεθόδων και μοντέλων, με τη 

βοήθεια των οποίων, μπορούν να αναζητηθούν οι αντιδράσεις που 

επήλθαν από την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών του Μάρκετινγκ. 

• Τέλος δε, την υποστήριξη κατά τη λήψη αποφάσεων με την ανάλυση 

διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων ακολουθητέας στρατηγικής Μάρκε

τινγκ (5°). 

Τα διάφορα πακέτα εμπορικών φύλλων (spreadsheets) που λειτουρ

γούν σε προσωπικούς υπολογιστές, λόγω μάλιστα της εκτεταμένης τα 

τελευταία χρόνια εφαρμογής των PC's στα επί μέρους τμήματα (όπως 

ΜΚΤ και Πωλήσεων) των επιχειρήσεων, παρέχουν επίσης μεγάλες δυνα

τότητες χρησιμοποίησης μοντέλων υποστήριξης αποφάσεων για το ΜΚΤ. 

Έτσι αναπτύχθηκε από τον Lilien (51) με τη βοήθεια του LOTUS 1-2-3 

ένα σύστημα ανάλυσης για το ΜΚΤ, με τη * λειτουργία μιας σειράς βοη

θητικών προγραμμάτων με τη μορφή μακροεντολών που αναφέρονται 

π.χ. στην ανάλυση των ανταγωνιστικών επιπτώσεων, την ανάλυση των 

διαφόρων συναρτησιακών σχέσεων μεταξύ πολιτικής ΜΚΤ και μεριδίων 

αγοράς, καθώς και την αξιολόγηση των μεταβιβαστικών αποτελεσμάτων 

(carry - over effects). 

Ο Clarke (52) επίσης χρησιμοποιεί το LOTUS 1-2-3 για επίλυση 

εξειδικευμένων προβλημάτων στο Μάρκετινγκ, με τη βοήθεια μιας σειράς 

πρακτικών περιπτώσεων, παροτρύνοντας έτσι τους χρήστες-μάνατζερς 

στην εφαρμογή των δικών τους υποδειγμάτων. 

Άλλα πακέτα που προτείνονται και χρησιμοποιύνται στα πλαίσια της 

λήψης αποφάσεων ΜΚΤ, είναι επίσης το Framework (της Ashton Tate), 

(5°) βλ. αναλυτικά GANSERA, H./ROSKE. W., "Strategisches Marketing • Ein 
Vorschlag für ein computergestütztes Marketing · Support - System in den 
80er Jahren" in: Thome, R. (Hrsg.): "Datenverarbeitung im Marketing", Berlin -
Heidelberg - New York, 1981, o. 25-97. 

(51) βλ. LILIEN, Q.L., "Marketing Mix Analysis with LOTUS 1-2-3", Redwood City. 
CA, Scientific Press 1986. 

(52) βλ. CLARKE, D.G., "Marketing Analysis and Decision Making", Redwood City, 
CA, 1987, Scientific Press. 
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το OPEN ACCESS, MULTIPLAN και CHART (της Microsoff), κ.ά. με 

προτεινόμενες επί μέρους εφαρμογές στο ΜΚΤ ί5 3). 

Τα διάφορα αυτά πακέτα-φύλλα εργασίας (spreadsheets) διευκολύ

νουν τους χρήστες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με την εφαρμογή μοντέ

λων στο ΜΚΤ, αλλά και με τα συστήματα της Πληροφορικής να τα απο

δεχθούν και να τα χρησιμοποιήσουν, εμπεριέχουν όμως τον κίνδυνο της 

εφαρμογής τους σαν "λύσεων - νησίδων", αποκομένων δηλαδή λύσεων, 

όπως και σε άλλο σημείο της εργασίας αναφέραμε, γεγονός που δυσχε

ραίνει την επικοινωνία με τα υπόλοιπα συστήματα, που λειτουργούν σ* 

όλη την επιχείρηση. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι τα συστήματα υποστήρι

ξης αποφάσεων βάσει μοντέλων ΜΚΤ εφαρμόζονται κατά κανόνα σε ημι-

δομημένα προβλήματα, και στο στάδιο ελέγχου για την εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από τους 

λαμβάνοντες τις αποφάσεις, καθώς και της εναρμόνισης τους από τε

χνική και οργανωτική άποψη στο επιχειρησιακό περιβάλλον και ειδικότερα 

στο περιβάλλον του Τμήματος ΜΚΤ ή Πωλήσεων. 

Όσον αφορά δε τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση των συ

στημάτων αυτών στο Μάρκετινγκ διακρίνουμε: 

- στα οφέλη που αναφέρονται στις αποφάσεις που λαμβάνονται 

συγκεκριμένα τη χρονική διάρκεια, το κόστος και την αρτιότητα / απο

τελεσματικότητα αυτών. 

Η μέτρηση των παραπάνω είναι δυνατή υπό μορφή πειράματος, με 

τη σύγκριση της λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ, σε συγκεκριμένο πεδίο 

προβλημάτων με - και χωρίς την υποστήριξη των βάσει μοντέλων συστη

μάτων υποστήριξης αποφάσεων ί5 4). Η μέτρηση αυτή στην επιχειρημα-

ί53) βλ. HEIDE. G.. "PCs in Marketing und Vertrietf Haar bei München 1986, Markt 
• und Technik - Verlag, σ. 36 επ.: όπου προτείνει κατάλληλα προγράμματα για 
το ΜΚΤ και 49 επ. παραδείγματα με την εφαρμογή του Multiplan. 

ί54) βλ. SHARDA. R. / BARR, S. / McDONNELL, J., Oecision Support System Ef
fectiveness: A Review and an Empirical Test", in: Management Science, Vol 34, 
No 2, Febr. 1988, σ. 139-159, βλ. ακόμα UDO, G., "Rethinking the effectiveness 
measures of decision support systems", in: Information and Management, Vol. 
22, 1992. No 2. North Holland, o. 123-135. 
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τική πρακτική δυσχεραίνεται λόγω της επίδρασης και των λοιπών παρα

γόντων του περιβάλλοντος της Διοίκησης Μάρκετινγκ (βλ. Κεφ. 2 της 

εργασίας αυτής). 

- στα οφέλη που αναφέρονται στους λαμβάνοντες τις αποφάσεις, 

δηλαδή τη δυνατότητα ταχείας ανάλυσης μεγάλου αριθμού σεναρίων 

(what if analysis) με λίγο κόπο και μικρή πιθανότητα υπολογιστικών 

λαθών, τη μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου της αποτελεσματικότητας 

των λαμβανομένων αποφάσεων, την ευελιξία ως προς τις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες - παραμέτρους με την προσαρμογή της εφαρμογής των μο

ντέλων στα νέα δεδομένα, την καλύτερη κατανόηση της σημασίας του 

προβλήματος, τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης του πληροφορια

κού υλικού, ακόμα την απόκτηση νέων πληροφοριών από τα αποτελέσμα

τα των μοντέλων και την εκροή καλύτερα τεκμηριωμένων αποφάσεων, για 

την επαύξηση του κύρους των μάνατζέρς ί5 5). 

Σε μία έρευνα, τέλος, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία 

Viebold", παροχής συμβουλών σε θέματα μάνατζμεντ, στη Βιέννη, σχετικά 

με τα Πληροφοριακά Συστήματα ί5 6), οι ερωτηθέντες μάνατζερς δηλώνουν 

τα εξής πλεονεκτήματα χρήσης των συστημάτων αυτών, κατά σειρά: 

Ο την παροχή συγκεκριμένων κάθε φορά πληροφοριών, ανάλογα με το 

πρόβλημα, 

Ο την ταχεία προσπέλαση σ* αυτές 

D τη δυνατότητα ταχείας δράσης / αντίδρασης σε ευκαιρίες / προβλή

ματα που παρουσιάζονται 

και 

G τη δυνατότητα καλύτερων αναλύσεων. 

Ειδικότερα, σύμφωνα πάλι με τους μάνατζερς, η εφαρμογή των 

Πληροφοριακών Συστημάτων στη λήψη αποφάσεων συμβάλλει κατά πολύ, 

τόσο στην ταχύτητα, όσο και στην αξιοπιστία των αποφάσεων. 

(55) βχ. σχετικά KEEN, P.G.W., "Value Analysis: Justifying Decision Support Sys
tems·, in: MIS Quarterly, No 5, March 1981. α 1-14. 

ί5 6) βλ. MIKSCH, Κ. (στέλεχος της εταιρίας DIEBOLD), "Management und Technol
ogieberatung", Wien, "Management by figures, Erwartungen an Management -
Informations - Systeme: Entscheidungsgrundlage verbessern", in: GaWer's Mag
azin, Nr. 3, 1991, α 10-13, εδώ αναφέρονται τα MIS (Management Information 
Systems) με την ευρύτερη έννοα που προσεγγίζει τα DSS. 
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3.3. Έμπειρα Συστήματα στο Μάρκετινγκ 

Η τεχνολογία των έμπειρων συστημάτων ή συστημάτων γνώσης, 

όπως επίσης ονομάζονται, είναι από τις πλέον συζητημένες καινοτομίες 

στα πλαίσια της Πληροφορικής. Οι απόψεις δε, σχετικά με το εννοιο

λογικό περιεχόμενο και τη λειτουργία των συστημάτων αυτών, παρουσιά

ζεται αρκετά διαφοροποιημένες. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα 

προσεγγίσουμε την έννοια των έμπειρων συστημάτων αναφέροντας και τα 

βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους, στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις 

δυνατότητες που προσφέρουν αυτά στη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ, καθώς 

και τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους σε επί μέρους προβλήματα του 

Μάρκετινγκ, τέλος δε την μέχρι σήμερα ανάπτυξη και χρήση τους στο 

πεδίο αυτό. 

3.3.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός - τεχνικά και λειτουργι
κά χαρακτηριστικά των έμπειρων συστημάτων 

Τα έμπειρα συστήματα είναι συστήματα λογισμικού, που εμπεριέχουν 

τη γνώση και την εμπειρία ενός ή περισσοτέρων εμπειρογνωμόνων καθώς 

και τη λογική διαδικασία που ακολουθούν αυτοί για την επίλυση ενός 

προβλήματος, σε ένα συγκεκριμένο, εκ των προτέρων ακριβώς καθορι

σμένο πεδίο εφαρμογής 0). 

Μ* άλλα λόγια, με την εφαρμογή των συστημάτων αυτών επιδιώ

κ ε τ α ι η προσομοίωση της ανθρώπινης γνώσης και της εμπειρίας ενός 

ή περισσοτέρων ειδικών, σ* ένα συγκεκριμένο πεδίο, ειδικότερα (2): 

• η κατανόηση και η επίλυση των προβλημάτων, 

<1) βλ. RANGASWAMY, Α. / ELIASHBERG, J. / BURKE, R.R. / WIND, J., 
"Developing Marketing Expert Systems: An Application to International 
Negotiations", in: Journal of Marketing, Vol. 53 (October 1989), σ. 24- βλ. 
ακόμα SCHMITZ, P. / LENZ, Α., "Glossar zum Themenbereich 
Expertensysteme", in: BFuP, Nr. 6, 1986, σ. 493-498. 

(2) βλ. PUPPE, F., "Einführung in Expertensysteme", Berlin / Heidelberg / New 
York / London / Paris / Tokyo, 1988, σ. 3 επ. 
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• η αιτιολόγηση της λύσης, καθώς και η ακολουθητέα διαδικασία επί

λυσης, 

• η συγκέντρωση και η δόμηση της αναγκαίας, για την επίλυση του 

προβλήματος, γνώσης, 

• και τέλος, η αναγνώριση των ορίων εφαρμογής των συστημάτων 

αυτών για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. 

Από τεχνική άποψη τα έμπειρα συστήματα αποτελούνται από τα 

παρακάτω μέρη (Απεικόνιση 23) (3): 

α) Τη βάση των γνώσεων W που αποτελείται από κανόνες και γε

γονότα, αποτέλεσμα των γνώσεων και εμπειριών που συγκεντρώνονται 

από τους συμμετέχοντες στην κατασκευή των έμπειρων συστημάτων και 

από την υπάρχουσα ειδική βιβλιογραφία. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και οι 

λεγόμενοι "ευρετικοί ή εμπειρικοί κανόνες" που διαμορφώνονται από τους 

εμπειρογνώμονες βάσει των αξιολογήσεων και εμπειριών τους επί συγκε

κριμένων θεμάτων. 

β) Το μηγανισμό διεξαγωγής συμπεοασιιάτων. επίλυσης των προ

βλημάτων (inference) που οδηγεί σε συμπεράσματα και την τελική επίλυ

ση του προβλήματος (5), χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη βάση γνώσε

ων, και τα δεδομένα που δίνει ο χρήστης, κατά περίπτωση. Υπάρχει 

δηλαδή η δυνατότητα της επικοινωνίας με μια εξωτερική βάση δεδομέ

νων, ώστε η βάση γνώσεων να τροφοδοτείται και με επιπλέον στοιχεία. 

(3> βλ. αναλυτικά SCHEER, A.W., "EDV - orientierte BWL", Berlin, Heidelberg, 1990, 
βλ. επίσης KURBEL, Κ., "Entwicklung und Einsatz von Expertensystemen", 
Berlin / Heidelberg / New York / London / Paris / Tokyo, 1989, οελ. 28 και 
PUPPE, F., ο.π., σ. 13. 

(4) θεωρείται το βασικότερο στοιχείο ενός έμπειρου συστήματος και επ' αυτού μά
λιστα λέγεται: "in the knowledge lies the power": DAVIS, R., "Expert Systems: 
Where Are We? And Where Do We Go From Here?", in: The Al Magazine, 
Spring 1982, α 8. 

(5) υπάρχουν πολλά συστήματα της ακολουθητέας διαδικασίας επίλυσης, όπως το 
σύσττ\\ια με βάση τα υπάρχονται δεδομένα "forward - chaining" (βλ. MERTENS, 
Ρ. / ALLGEYER, Κ., "Künstliche Intelligenz in der Betriebswirtschaft", in: ZfB, 
Jg. 53, Heft 7, 1983, σ. 692 επ., και το σύστημα βάσει των στόχων "backward -
chaining" (βλ. WATERMAN, DA, "A Guide to Expert Systems", Reading Mass. 
1986, α 67 επ.), βλ. ακόμα για παραδείγματα: SCNUPP, P. / LEIBRANOT, U., 
"Expertensysteme, Nicht nur für Informatiker", 2. Aufl., Berlin, 1988, επίσης 
BIBEL, W., "Inferenzmethoden". in: INFORMATIK - Fachberichte, Künstliche 
Intelligenz, Bd. 93, α 1-47. 
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Απεικόνιση 23: Τα βασικά συστατικά ενός έμπειρου συστήματος (παρό

μοιες απεικονίσεις: SCHEER, ο.π., σ. 173, KURBEL, 

ο.π, σ. 28, PUPPE, ο.π., σ. 13) 

Χρήστες - Εμπειρογνώμονες - Κατασκευαστές 

V 

Σύστημα Διαλόγου - Επικοινωνίας 

Σύστημα 
Επεξηγήσεων 

Σύστημα 
απόκτησης 

γνώσεων 
* 

Γεγονότα 

Μηχανισμός επίλυσης 
προβλημάτων 

Στοιχεία 
ανάλυσης 

Στοιχεία 
Διαλογής 

Β ά σ η Γ ν ώ σ ε ω ν 

> 

Στοιχεία 
καθοδήγησης 

Κανόνες 

Ι 

Εξωτερική Βάση Δεδομένων 

Ο ίδιος μάλιστα μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων μπορεί να χρη

σιμοποιηθεί σε περισσότερα πεδία εφαρμογής, σε αντίθεση με τη βάση 

γνώσεων που εξαρτάται από το συγκεκριμένο πρόβλημα για την επίλυση 

120 



του οποίου θα χρησιμοποιηθεί (6). 

γ) Το σύστηυα απόκτησης περαιτέρω γνώσεων μέσω του οποίου 

μπορεί να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να δοθούν εκ νέου γνώσεις 

από τους κατασκευαστές των συστημάτων (knowledge engineers). 

δ) Το σύστηυα υποστήριξης - επεξήγησης της ακολουθητέας δια

δικασίας για την επίλυση ενός προβλήματος, που χρησιμεύει στον μεν 

χρήστη ως μέσο επεξήγησης, αλλά και ελέγχου της ακολουθητέας δια

δικασίας επίλυσης και της αξιοπιστίας της προτεινόμενης από το σύστη

μα λύσης, στο δε κατασκευαστή των έμπειρων συστημάτων (knowledge -

enggineeή, ως μέσο διάγνωσης - εντοπισμού λαθών. 

ε) Το σύστηυα διαλόγου - επικοινωνίας με τον χρήστη, που δια

μορφώνει τις δυνατότητες πρόσβασης του χρήστη στο έμπειρο σύστημα. 

Οι ακολουθητέοι, λοιπόν, στόχοι ενός έμπειρου συστήματος είναι 

σε γενικές γραμμές οι εξής: 

α._ να παρέχει τελικές αποφάσεις, όπως αυτές στις οποίες καταλήγουν 

οι ειδικοί εμπειρογνώμονες του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου, 

β.̂ _ να μεταφέρει τη γνώση και εμπειρία ενός ή περισσοτέρων ειδικών 

σε περισσότερους αποδέκτες, μη άμεσα συνδεδεμένα με το πρόσω-

<} πο και τη βούληση του ειδικού, αλλά σαν "τυποποιημένο προϊόν", 

τέλος δε 

γ._ να συμβάλλει στη δόμηση και τυποποίηση των εξειδικευμένων γνώσε

ων για τη λήψη αποφάσεων σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. 

Από τα παραπάνω ήδη γίνεται σαφές ότι τα έμπειρα συστήματα 

παρέχουν στο χρήστη τελικές αποφάσεις - αποτελέσματα για συγκεκρι

μένα προβλήματα, έτσι ώστε να αναλαμβάνουν πλέον αυτά, δηλαδή η 

γνώση / εμπειρία των συστημάτων, την ευθύνη της ποιότητας των απο

φάσεων, σε αντίθεση με τα συστήματα υποστήριξης (?) που λειτουργούν 

@) π.χ. άλλη βάση γνώσεων χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση μιας διαφημιστικής 
καμπάνιας απ' ό,τι για την επιλογή ενός καναλιού διανομής. 

f7) βλ. FORD, N.F., "Decision Support Systems and Expert Systems: A 
Comparison", in: Information & Management, Vol. 8, 1985, σ. 24 επ. 
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συμβουλευτικά μόνο, ενώ την ευθύνη της τελικής απόφασης έχει ο Ιδιος 

ο μάνατζερ. 

Στα έμπειρα συστήματα ο ρόλος του χρήστη είναι περισσότερο 

παθητικός, αφού περιορίζεται στην τροφοδότηση της "γνώσης" τους με 

στοιχεία - γεγονότα από το συγκεκριμένο πεδίο προβλημάτων, απαντώ

ντας στα ερωτήματα, που θέτει το σύστημα σ'αυτόν για την επίλυση του 

προβλήματος. Η πρωτοβουλία της ακολουθητέας διαδικασίας επίλυσης 

εναπόκειται αποκλειστικά στο σύστημα, το οποίο, θα λέγαμε, καθοδηγεί 

το χρήστη αντί να καθοδηγείται απ' αυτόν, όπως στα προηγούμενα πλη

ροφοριακά συστήματα που εξετάσαμε. Η διαφάνεια δε της ακολουθητέ

ας διαδικασίας επίλυσης εξασφαλίζεται από το τμήμα υποστήριξης -

επεξήγησης, ώστε ο χρήστης - μάνατζερ να έχει τη δυνατότητα ελέγ

χου αλλά και εκμάθησης (8). 

Ο χρήστης - μάνατζερ, μάλιστα, ενός έμπειρου συστήματος δεν 

αποτελεί το ίδιο πρόσωπο με τον ειδικό που συμμετέχει, προσφέροντας 

γνώση και εμπειρία στη διαμόρφωση της βάσης γνώσης του συστήματος. 

Ετσι, ενώ γίνεται πολύς λόγος στα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων 

βάσει μοντέλων για τα προβλήματα αποδοχής τους από τους χρήστες 

και την συμμετοχή αυτών στη δόμηση των DSS, με στόχο την κατάρρι

ψη των ανασταλτικών παραγόντων αποδοχής τους στα έμπειρα συστή-

μάτα έχουμε απόλυτο διαχωρισμό των ρόλων των μάνατζερς, αφ' ενός 

σαν πηγή άντλησης γνώσης και εμπειρίας κατά τη δόμηση της βάσης 

γνώσης του συστήματος, αφ' ετέρου δε σαν μελλοντικού χρήστη αυτού. 

Οπότε και τα προβλήματα αποδοχής των ΕΣ (έμπειρων συστημάτων) 

είναι σε άλλη βάση από αυτά των DSS. 

Συγκεκριμένα, εδώ οι πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες από πλευ

ράς χρηστών (9) ανάγονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

(8) βλ. WAHLSTER, W., "Expertensysteme im Betrieb", in: HANSEN, H.R. (Hrsg.), 
1985, Berlin - Heidelberg - New York - Tokyo, α 777. 

(9) βλ. WEIDE, E., "Die Macht der künstlichen Intelligenz. Zwischen Techniken-
phorie und Kulturpessimismus", Verlag Langen Müller / Herbig, München 1991. 
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• η Πβώτο. αφορά τις αναγκαίες γνώσεις Πληροφορικής και της 

γλώσσας επικοινωνίας των στελεχών Μάρκετινγκ με τα έμπειρα συ

στήματα, που επιλύεται με την κατάλληλη διαμόρφωση του τμήματος 

διαλόγου και τη διαφάνεια του τμήματος επεξήγησης της ακολουθη

τέας διαδικασίας. 

• Π δ ε ύ τ ε ρ , η . αφορά την ιδέα περί αντικατάστασης των ειδικών στε

λεχών Μ KT από τα συστήματα αυτά και τον κίνδυνο "πολλαπλασια

σμού" των έμπειρων στελεχών, καθώς και της αποδέσμευσης της επι

χείρησης από τις πιθανές απαιτήσεις των μάνατζερς, ώστε να 

πιθανολογείται απ' αυτούς η αποδυνάμωση της θέσης τους στην επι

χείρηση (1°). 

Τα έμπειρα όμως συστήματα δεν στοχεύουν στην αντικατάσταση 

των στελεχών - Μάρκετινγκ, αλλά στην ενδυνάμωση και υποστήριξη 

τους. Μια προσπάθεια δε σύγκρισης μεταξύ των έμπειρων συστημάτων 

και των ειδικών στελεχών στο Μάρκετινγκ μας πιστοποιεί την παραπάνω 

πρόταση διακρίνοντας σε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης 

των ΕΣ σε σχέση με τους ΜΚΤ-μάνατζερς. Συγκεκριμένα τα ΕΣ πα

ρουσιάζουν έναντι των στελεχών τα παρακάτω πλεονεκτήματα για την 

επιχείρηση: 

• τη δυνατότητα μεταβίβασης / εκχώρησης της γνώσης, 

• τη δυνατότητα χρήσης της γνώσης, δίχως την εξάρτηση από τους 

μάρκετινγκ - μάνατζερς, από άποψη χρόνου, τόπου και κόστους, 

• τη σταθερότητα των λαμβανομένων αποφάσεων και της ακολουθητέ

ας διαδικασίας επί των ίδιων προβλημάτων, 

και τέλος 

<1°) βλ. σχετικά DE MONTE-ROBL, Ι. / SCHERER, Η.Ρ., "Expertensysteme. Ein 
Chipgehirn als As im "Ärmel", in: Management - Wissen, Nr. 8, Aug. 1991, σελ. 
32̂ 37, συγκεκριμένα σελ. 32: "Aus lauter Angst um ihre eigenen Arbeitsplätze, 
aber auch, weil sie die neuen Entwicklungen im Softwarebereich noch nicht 
ganz durchschauen, wollen deutsche Führungskräfte von ... Kl nichts wissen 
..." μετάφρ.:"από καθαρό φόβο μη χάσουν τις θέσεις τους, αλλά και επειδή 
δεν έχουν ακόμα τον έλεγχο της τεχνολογικής ανάπτυξης στο πεδίο του λο
γισμικού και της πληροφορικής, οι γερμανοί μάνατζερς δεν θέλουν καν ν' 
ακούσουν για την τεχνητή νοημοσύνη". 
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• τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της γνώσης και εμπειρίας περισσοτέρων 

ειδικών, καθώς και του συνυπολογισμού αντικειμενικών συνθηκών και 

των πλέον συγχρόνων επιστημονικών μετρήσεων και δημοσιεύσεων 

OD. 

Οι ειδικοί πάλι επί θεμάτων ΜΚΤ πλεονεκτούν έναντι των ΕΣ ως 

προς: 

Τ την άμεση δυνατότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, 

Τ τη δυνατότητα εφαρμογής νέας ή μεταβαλλόμενης τακτικής προσέγ

γισης των στόχων, προσανατολισμένης στις ιδιαιτερότητες των περι

στάσεων, 

Τ την ύπαρξη γενικότερων γνώσεων και εμπειριών και τη διαλογή όσων 

και όποιων χρειάζονται για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος, 

Τ τη γνώση και εμπειρία για ευρύτερο φάσμα αποφάσεων - Μάρκετινγκ, 

σε επίπεδο εκτελεστικό, τακτικού προγραμματισμού, στρατηγικό και 

ελέγχου σε αντίθεση με τα ΕΣ που αναφέρονται σ' ένα εντελώς 

εξειδικευμένο πρόβλημα, 

Τ τη δημιουργικότητα και φαντασία που θεωρούνται πολύ βασικές για 

ορισμένες λειτουργίες στο Μάρκετινγκ. 

'/ Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα έμπειρα συστήματα μπορούν 

να πετύχουν κάτΛ παραπάνω και κάτι λιγότερο από την προσομοίωση 

ττης ανθρώπινης γνώσης και εμπειρίας ενός ειδικού στο Μάρκετινγκ. 

Αποτελούν δηλ. προγράμματα Η/Υ βασισμένα στη γνώση που συγκεντρώ

νουν και συστηματοποιούν, τη γνώση που αναφέρεται σ' ένα εξειδικευμέ

νο πεδίο προβλημάτων, με σκοπό να υποστηρίξουν τους μάνατζερς στη 

διαδικασία λήψης και αξιολόγησης των αποφάσεων, όταν αναφέρονται 

στο πεδίο αυτό (12). 

(11) βλ. WIERENGA, Β., "The First Generation of Market Expert Systems", Working 
Paper No 90-009, 1990, The Wharton School, University of Pennnsylvania, σ. 
9. 

(12) βλ. STEDE, M., "Einführung in die künstliche Intelligenz", Hannover 1987, σ. 
141. 
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3.3.2. Προϋποθέσεις εφαρμογής ΕΣ στο Μάρκετινγκ 

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός έμπειρου συστήματος με επι

τυχή αποτελέσματα, τόσο για το λαμβάνοντα τις αποφάσεις Μάρκετινγκ, 

όσο και για την επιχείρηση θα πρέπει να εξετάζεται η ύπαρξη ορισμένων 

βασικών προϋποθέσεων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο πεδίο του 

προβλήματος, το βαθμό δόμησης αυτού, το βαθμό αυτοτέλειας και τη 

συχνότητα εμφάνισης του, την ύπαρξη ή όχι ειδικών για την επίλυση του 

και την επίδραση των λοιπών παραγόντων του περιβάλλοντος. Ετσι 

διαμορφώνεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία (13) μια σειρά κριτηρίων 

καταλληλότητας, από τα οποία εδώ επιλέγουμε όσα θεωρούμε βασικά για 

τη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. 

Η ύπαρξη των παρακάτω προϋποθέσεων οδηγεί σε θετική κρίση 

σχετικά με την εφαρμογή των έμπειρων συστημάτων, διακρίνουμε δε σε: 

α) Προϋποθέσεις σε σνέοπ uè το πρόβληιια 

" Το επιζητούμενρ λύση πρόβλημα θα πρέπει να καθορίζεται επα

κριβώς και να εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο λειτουργικό πεδίο του 

Μάρκετινγκ, ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή της βάσης γνώσεων για 

το συγκεκριμένο θέμα. 

'/ 
" Να απαιτούνται σε μικρό μόνο βαθμό ή και καθόλου γνώσεις επί 

γενικών θεμάτων, λόγω της μέχρι σήμερα τουλάχιστον δυσχέρειας ενσω

μάτωσης τους στη βάση γνώσεων. 

" Η αναγκαιότητα γνωστικών ικανοτήτων για την επίλυση του προ

βλήματος, όπως ευρετική γνώση και εμπειρία, έτσι ώστε η επίλυση του 

να μην είναι δυνατή με αλγοριθμικές προσεγγίσεις και αυτοματοποίηση 

Ο3) LEBSANFT, E.W./GILL, U., "Expertensysteme in der Praxis - Kriterien für die 
Verwendung von Expertensystemen zur Problemlösung", in: SAVORY, S. 
(Hrsg.), "Expertensysteme: Nutzen für Ihr Unternehmen", Oldenbourg Verlag, 
München - Wien 1987, σ. 122, βλ. επίσης HARMON, P. / KING, D., 
"Expertensysteme in der Praxis: Perspektiven, Werkzeuge, Erfahrungen 
(Expert Systems - Artificial Intelligence in Business), übers, von H. Müller, 
München 1986, βλ. ακόμα MERTENS, Ρ. /ALLGEYER, Κ., ο.π., σελ. 695. 
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διαδικασιών με τη βοήθεια των συμβατών συστημάτων. Από άποψη δε 

διοικητικού επιπέδου, τα προβλήματα αυτά εντάσσονται, τόσο στο επίπε

δο τακτικού προγραμματισμού, όσο και στο στρατηγικό επίπεδο (ημιδομη-

μένα και σε μικρό μόνο βαθμό δομημένα). Ειδικά στο Μάρκεπνγκ υπάρ

χουν πολλές σχέσεις που δεν μπορούν να παρασταθούν με τη βοήθεια 

αλγορίθμων, αλλά ακόμα και σε θέματα που μπορούν να δομηθούν, όπως 

π.χ. το μοντέλο της πρόγνωσης της αγοράς των Partiti Ι Collins, η 

υποστήριξη με τη βοήθεια των έμπειρων συστημάτων με την επεξεργασία 

"συμβολικών πληροφοριών" (1 4) συμβάλλει κατά πολύ. 

- Πρόσφορα για την επίλυση τους με τη βοήθεια έμπειρων συστη

μάτων είναι κάποια σημαντικά προβλήματα, που ανακύπτουν συχνά, έτσι 

ώστε η εφαρμογή τους να καθίσταται, μακροχρόνια τουλάχιστον, επωφε

λής για την επιχείρηση. Συγκεκριμένα στο Μάρκετινγκ λαμβάνονται 

συχνά αποφάσεις με μεγάλο οικονομικό κίνδυνο, όπως π.χ. η εισαγωγή 

νέων προϊόντων, η επιλογή των καναλιών διανομής, κ.ά., τα προβλήματα 

δε αυτά ανακύπτουν κάθε τόσο εκ νέου για την επιχείρηση, ώστε να θε

ωρείται πολύ σημαντική η συστηματοποίηση και βελτιστοποίηση των σχε

τικών αποφάσεων σε μία, όσο γίνεται περισσότερο σταθερή βάση C5). 

" Όσον αφορά την πολυπλοκότητα του προβλήματος, αυτό δεν 

θα πρέπει να είναι ούτε τόσο απλό, ώστε να επιλύεται από τους Μάρκε

τινγκ - μάνατζερς δίχως ιδιαίτερο κόπο σε σύντομο χρονικό διάστημα 

(π.χ. να εκφράζεται με λιγότερο από 10 κανόνες), αλλά ούτε τόσο πο

λύπλοκο, ώστε να μην επιδέχεται ερμηνεία και συστηματοποίηση της 

γνώσης. 

(14) εδώ πρόκειται για γνώση που χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από ασάφεια 
και αβεβαιότητα ως προς τα δεδομένα εισροής των χρηστών, ως προς τα συ
μπεράσματα και τις υποθέσεις, η επίλυση δε των προβλημάτων γίνεται βάσει 
ευρετικών και εμπειρικών κανόνων καθώς και των στρατηγικών επιδιώξεων, 
βλ. σχετικά NEIBECKER, Β., "Einsatz von Expertensystemen im Marketing", in 
SzU, Band 40, (Hrsg. Scheer, A.W.), Wiesbaden 1989, σ. 57. 

<15) βλ. SCHWORER, J. / FRAPPA, J.-P., "Artificial Intelligence and Expert 
Systems: Any Applications for Marketing and Marketing Research?", in: 
ESOMAR (Hrsg.), 1986, "Anticipation and Decision Making, the Need fa
in formation", General Sessions, Amsterdam, σ. 248 επ. 
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- Η επιτυχής διεκπεραίωση παρόμοιων ή και ίδιων προβλημάτων 

από ήδη λειτουργούντα έμπειρα συστήματα αποτελεί θετική ένδειξη για 

την καταλληλότητα επίλυσης των θεμάτων αυτών βάσει ΕΣ (16Κ 

" Η δυνατότητα ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ΕΣ, είτε 

σε υποκειμενική, είτε σε αντικειμενική βάση. 

β) Προϋποθέσειο σε σγέση με τους ΥΡΐΊστες 

~ Οι χρήστες θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την λειτουργική 

ικανότητα ενός ΕΣ, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν σωστά τα 

αποτελέσματα και τη διαδικασία επίλυσης που προτείνει το σύστημα. Η 

λύση που δίνει ένα ΕΣ δεν είναι δεσμευτική ή σίγουρα η άριστη, αλλά η 

καλύτερη δυνατή, υποσχόμενη επιτυχία λύση, που προκύπτει βάσει των 

γνώσεων που έχουν δοθεί στο σύστημα. 

" Η καλή επικοινωνία μεταξύ χρήστη και συστήματος μέσω του 

συστήματος διαλόγου, καθώς και η διαφάνεια της διαδικασίας επίλυσης 

του προβλήματος, με ι τη σχετική αιτιολόγηση της επιλεχθείσας λύσης 

μέσω του συστήματος επεξήγησης προς τον χρήστη. 

: - Η αποδοχή των ΕΣ από τον χρήστη με την κατάρριψη των πα

ραπλανώ αναφερθέντων ανασταλτικών παραγόντων (βλ. 3.3.1. της εργα

σίας αυτής). ;' 

γ) Προϋποθέσεις σε σχέση με την οργάνωση του Τμήματοο 

ΜΚΤ και της επιχείρησης γενικότερα 

- Ο έλεγχος της δυνατότητας λειτουργίας ενός ΕΣ με τη σχετι

κή υποστήριξη από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και λογισμικού, αλλά 

και από άποψη ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα για το τελευταίο προ

κύπτει θέμα αξιολόγησης του υπάρχοντος προσωπικού Πληροφορικής, 

C6) βλ. VON WEISSENFLUH, Α., "Einsatz von Expertensystemen zur betrieblichen 
Entscheidungsunterstützung", Diss., Universität Bern, 1988, σ. 149. 
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σχετικά με τις γνώσεις τους επί των ΕΣ, και η απόφαση ενδο- ή εξωε-

πιχειρησιακής υποστήριξης της λειτουργίας αυτών. 

" Η εκτίμηση κόστους - ωφέλειας για το τμήμα ΜΚΤ, αλλά και για 

την επιχείρηση γενικότερα, από την εφαρμογή του ΕΣ. Εδώ θα πρέπει 

να συνεκτιμηθούν το κόστος απασχόλησης έμπειρων στελεχών ΜΚΤ, η 

ύπαρξη τέτοιων στελεχών στην αγορά εργασίας, καθώς και το κόστος 

εκπαίδευσης μη έμπειρων επιστημόνων του ΜΚΤ. Ακόμη η δυνατότητα 

ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, σε σύγκριση με τους αντα

γωνιστές, από τη χρήση του ή των ΕΣ στο πεδίο του Μάρκετινγκ. 

" Ένα ακόμα βασικό κριτήριο, για την επιτυχή λειτουργία των ΕΣ 

σ" ένα Τμήμα ΜΤΚ, αποτελεί η δυνατότητα ενοποίησης του με τα συ

στήματα συγκέντρωσης και διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και με τα 

συστήματα υποστήριξης αποφάσεων βάσει μοντέλων που λειτουργούν 

ήδη στο Τμήμα ΜΚΤ, αλλά και στην επιχείρηση γενικότερα. 

δ) Προϋποθέσει σε σχέση με τους ειιπειοογνώμονες του 

M K j J 1 7 ) 

" Η ύπαρξη ειδικών επί θεμάτων Μάρκετινγκ (τουλάχιστον ενός ει

δικού) ύε γνώσεις και εμπειρία για την επίλυση των συγκεκριμένων προ

βλημάτων. 

- Η δυνατότητα επεξήγησης και παρουσίασης απ' αυτούς της 

ακολουθητέας διαδικασίας, μεθοδολογίας και τελικής επιλογής. 

~ Η χρησιμοποίηση ειδικών επί θεμάτων ΜΚΤ, αναγνωρισμένου κύ

ρους, καθώς και η σχετική συμφωνία των περισσοτέρων απ' αυτούς, σε 

σχέση με την επιλογή και την ορθότητα της λύσης. 

" Η από χρονική άποψη διαθεσιμότητα των παραπάνω ειδικών για 

τη συνεργασία τους με τους τεχνικούς δόμησης των ΕΣ (knowledge 

engineers). 

<17) βλ. WATERMAN (1986), o.n., σ. 128 επ. και NEIBECKER (1989), ο.π., σ. 57 
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Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να ελέγχονται για την αξιολόγη

ση της προσφορότητας της εφαρμογής ενός ΕΣ σε ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα στο Μάρκετινγκ, πριν από την κατασκευή ενός τέτοιου συστή

ματος Ο8). 

3.3.3. Τα αναμενόμενα οφέλη της χρήσης ΕΣ στο Μάρκετινγκ 

Τα πιθανά οφέλη από τη χρήση των ΕΣ στη λήψη αποφάσεων 

ΜΚΤ μπορούν δύσκολα να αξιολογηθούν ποσοτικά, και ως προς την 

εκροή του τελικού οικονομικού αποτελέσματος για το σύνολο της επιχεί

ρησης, όπως εξ άλλου ήδη στην ενότητα 3.2.4 αναφέρθηκε, σχετικά με 

τα οφέλη της λειτουργίας ενός Μάρκετινγκ DSS. 

Εδώ δεν θα προβούμε σε ανάλυση κόστους - ωφέλειας της εφαρ

μογής ΕΣ στο ΜΚΤ, αλλά σε μία συστηματοποίηση των αναμενόμενων 

θετικών επιδράσεων της εφαρμογής ΕΣ στα πλαίσια του ΜΚΤ C9). Δια

κρίνουμε δε σε επιδράσεις που αναφέρονται, αφ' ενός στους λαμβάνο

ντες τις αποφάσεις Μάρκετινγκ-μάνατζερς, αφ' ετέρου δε στο Τμήμα 

Μάρκετινγκ, σαν μέρος της όλης επιχείρησης (2 0). 

>Ι 

3.3.3.1 Σε σχέση με τ ο υ ς λ α μ β ά ν ο ν τ ε ς τ ι ς αποφάσεις Μάρ

κ ε τ ι ν γ κ 

Η εφαρμογή των ΕΣ, εφ' όσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, μπορεί να βοηθήσει και » να 

(1 8) βλ. σχετικά ZELEWSKI, S., "Kritische Faktoren beim Einsatz von 
Expertensystemen", in ZfB, 61 Jg., 1991, H. 2, σ. 237-258. 

(19) ß\. σχετικά SAVORY, S., "Expertensysteme: Welchen Nutzen bringen sie für 
Ihr Unternehmen?", in: Savory, S. (Hrsg.), "Expertensysteme: Nutzen für Ihr 
Unternehmen", Oldenbourg Verlag, München - Wien 1987, σ. 24 επ. 

(2°) εκτός βέβαια των γενικότερων πλεονεκτημάτων που παρέχουν σε σχέση με 
τα λοιπά συμβατά συστήματα πληροφορικής : "... flexibility of expression, 
human-like processing, rase of expression, uncertainty ...", βλ. σχετικά 
BASDEN, Α., "On the application of expert systems", in: Coombs, M.J., 
Developments in expert systems, London 1984, σ. 61 επ. 
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διευκολύνει τους Μάρκετινγκ - μάνατζερς στη λήψη των αποφάσεων 

τους, συγκεκριμένα (21): 

• Τα κορυφαία στελέχη ΜΚΤ μπορούν να ελαφρυνθούν από τη 

συνεχή ενασχόληση με συχνά επαναλαμβανόμενα προβλήματα. 

• Λιγότερο εξειδικευμένα στελέχη ή στελέχη δίχως εμπειρία (π.χ. 

νέοι επιστήμονες) μπορούν να αναλάβουν ορισμένο κύκλο αρμοδιοτήτων, 

δίχως τη συνεχή καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη, ο χρόνος των 

οποίων είναι περιορισμένος και πολύτιμος. 

• Η συστηματοποίηση της εμπειρίας και της γνώσης μέσα από 

ένα ΕΣ βοηθούν τους ίδιους τους ειδικούς του ΜΚΤ να κατανοήσουν 

καλύτερα το συγκεκριμένο πρόβλημα και να αξιολογήσουν εκ νέου την 

παρεχόμενη απ' αυτούς απόφαση και την ακολουθητέα διαδικασία, έτσι 

ώστε αυτό να επιδρά θετικά στην ποιότητα των τελικών αποφάσεων 

τους. 

• Οι αποφάσεις και η ακολουθητέα διαδικασία επίλυσης ενός 

προβλήματος διασφαλίζονται πλήρως για την εκ νέου χρησιμοποίηση 

τους. Εδώ θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η πιθανότητα της αποδυνά

μωσης της γνώσης και της αποκτηθείσας εμπειρίας των εμπειρογνωμό

νων, εφ' όσον το πρόβλημα δεν ανακύπτει συχνά ί2 2). 

• Ο χρήρπτης ενός ΕΣ μπορεί να υποστηριχθεί σημαντικά απ' 

αυτό και κατά την παροχή συμβουλών σε άμεση επικοινωνία με τον πε

λάτη, λόγω της ταχύτητας επίλυσης του ζητούμενου, αλλά και λόγω της 

δυνατότητας ελέγχου περισσότερων εναλλακτικών λύσεων, σε προσαρμο

γή με τις απαιτήσεις του πελάτη, έτσι ώστε τελικά να έχουμε αναβάθμι

ση της ποιότητας των λαμβανομένων αποφάσεων. 

• Τέλος, η χρήση των ΕΣ μπορεί να βοηθήσει την αποδοχή από 

τους Μάρκετινγκ - μάνατζερς των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων 

<21) βλ. MERTENS, Ρ. / ALLGEYER, Κ. / DAS, Η., "Betriebliche Expertensysteme 
in deutschsprachigen Ländern", in: ZfB, 56 Jg., 1986, H. 9, α 934. 

(22) βλ. ESCH, F.R. / MUFFLER, T., "Expertensysteme im Marketing", in: Marketing 
ZFP, H.3, III. Quartal 1989, α 148. 
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βάσει μοντέλων, καταστώντας αυτά περισσότερο προσιτά. Ειδικότερα τα 

τελευταία χρόνια επιδιώκεται η συνένωση των δύο παραπάνω συστημά

των για την επίλυση προβλημάτων ΜΚΤ, έτσι ώστε να επέρχεται ένας 

συνδυασμός των λειτουργικών πλεονεκτημάτων τους. Η ενοποίηση δε 

των συστημάτων αυτών γίνεται ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο και 

τη συμμετοχή του καθενός στην επίλυση του εξεταζόμενου προβλήμα

τος. Ετσι έχουμε αφ' ενός μεν συστήματα βάσει μοντέλων, οι εκροές 

(π.χ. υπολογισμός παραμέτρων βάσει μοντέλων) των οποίων αποτελούν 

εισροές για τη λειτουργία των συστημάτων γνώσης (23), αφ' ετέρου δε 

έμπειρα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των κατάλλη

λων ποσοτικών μοντέλων ΜΚΤ. Στις περιπτώσεις αυτές τα ΕΣ υποστη

ρίζουν τους λαμβάνοντες αποφάσεις κατά τη χρήση των συστημάτων 

υποστήριξης αποφάσεων βάσει μοντέλων: είτε ελέγχοντας και αξιολογώ

ντας τις υπάρχουσες προϋποθέσεις καταλληλότητας για την εφαρμογή 

ενός μοντέλου, είτε επιλέγοντας την καλύτερη μεταξύ διαφόρων εναλλα

κτικών λύσεων με την υπόδειξη της "ακολουθητέας διαδικασίας, είτε 

τέλος παρέχοντας οδηγίες για τον χειρισμό και την ερμηνεία των βάσει 

μοντέλων ακολουθητέων διαδικασιών. Γίνεται μάλιστα λόγος για "έξυπνα 

συστήματα, υποστήριξης αποφάσεων" (Intelligent - Support - Systems 

ISS) ή "έμπειρα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων" (Expert ή 

Executive - Support - Systems ESS) <24). 

(23) βλ. σχετικά ZENTES, J. / HILGERS, B., "Verbesserung der Entscheidung-
squalität im Handel durch Expertensysteme*, in: TROMMSDORFF, V. (Hrsg.): 
Handelsforschung 1986, Heidelberg 1986, σ. 101. 

(24) βλ. σχετικά KRALLMANN, Η., o.n., σελ. 110 και 112, βλ. επίσης TURBAN, Ε., 
"Decision Support Systems and Expert Systems: Managerial Perspectives", 
New York, 1988, σ. 16 επ., βλ. ακόμη BARTH, G., "Entwicklungstendenzen 
von Exprtensystemen", in HMD, 147/1989, σ. 22-24, βλ. ακόμα TURBAN, Ε. / 
WATKINS, P.R., "Integrating Expert Systems and Decision Support Systems", 
in MIS Quarterly, Vol. 10, Nr. 2. June 1986, σ. 121-138. 
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3.3.3.2. Σε σχέση με το Τμήμα ΜΚΤ και γενικότερα την επι

χείρηση 

Όσον αφορά τώρα, την επίδραση της εφαρμογής ΕΣ στο Τμήμα 

ΜΚΤ αλλά και στην επιχείρηση σαν σύνολο, παρατηρούμε τα εξής: 

• Τα ΕΣ αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των λαμβανομένων 

αποφάσεων υπό την έννοια της σύντμησης του χρόνου επίλυσης των 

προβλημάτων, έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για άλλα θέ

ματα ή να αξιολογούνται στον ίδιο χρόνο περισσότερα εναλλακτικά σχέ

δια, πράγμα που οδηγεί σε ποιοτικά αναβαθμισμένες αποφάσεις. 

• Η εφαρμογή των ΕΣ στη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ παρέχει μεγα

λύτερη εξασφάλιση για την επιχείρηση, λόγω της αποδέσμευσης της 

(μερικής όμως, μόνο για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων) 

από τους ειδικούς του Μάρκετινγκ, από άποψη κόστους, χρόνου και 

τόπου. Συγκεκριμένα οι εξειδικευμένες γνώσεις και η εμπειρία μέσα από 

ένα ΕΣ αποτελούν πλέον περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, που 

μπορεί να διατεθεί ανεξάρτητα των υποκειμενικών παραγόντων των εκά

στοτε στελεχών ΜΚΤ. Αυτό έχει δε τα εξής αποτελέσματα: 

Π ρ ώ τ ο ν , το τμήμα ΜΚΤ μιας επιχείρησης λειτουργεί σε μία αντι

κειμενικά σταθερή βάση οργάνωσης, ανεξάρτητα των κατά καιρούς μετα

κινήσεων των στελεχών τους, ώστε να μη δημιουργούνται σοβαρά κενά 

και αποδιοργάνωση από πιθανές απομακρύνσεις παλαιών στελεχών και 

προσλήψεις νέων. Αυτό βέβαια αποτελεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

και τον βασικότερο ανασταλτικό παράγοντα αποδοχής των συστημάτων 

αυτών από τους Μάρκεπνγκ - μάνατζερς. 

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν , επιτυγχάνεται η μετάδοση της γνώσης και εμπει

ρίας, εφόσον το ΕΣ μπορεί να εφαρμοστεί από περισσότερους και λιγό

τερο εξειδικευμένους χρήστες. 

I P J I O V , παρέχεται στο Τμήμα ΜΚΤ η δυνατότητα συνένωσης 

περισσοτέρων πηγών γνώσης και εμπειρίας μέσω ενός ΕΣ, όπως π.χ. σε 

προβλήματα, που άπτονται περισσοτέρων εξειδικευμένων πεδίων, η επίλυ

ση των οποίων χρειάζεται τη συνεργασία περισσοτέρων ειδικών επιστημό

νων. 
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• Ακόμη με τη βοήθεια των ΕΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκ

παίδευση και πρακτική εξάσκηση ανειδίκευτων ή ακόμη άπειρων επιστη

μόνων, δίχως την απασχόληση των αυξημένου κύρους ειδικών του Μάρ

κετινγκ (25). Στις περιπτώσεις αυτές έχει μεγάλη σημασία η δομή του 

συστήματος επεξήγησης των έμπειρων συστημάτων. 

Πάντως, παρόλα τα αναφερθέντα οφέλη που μπορεί να προσφέρει 

ένα ΕΣ στο Μάρκετινγκ και την επιχείρηση, δεν θα πρέπει, τουλάχιστον 

για σήμερα, να το δούμε σαν πιθανό αντικαταστάτη των έμπειρων στελε

χών ΜΚΤ, αλλά μόνο, ως μέσο υποστήριξης τους και φορέα μετάδοσης 

των γνώσεων και εμπειριών τους, σε αυστηρά όμως περιορισμένο πεδίο 

προβλημάτων και κάτω από τις προϋποθέσεις, που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα. 

3.3.4. Εμπειρική προσέγγιση των ΕΣ στο Μάρκετινγκ (έρευ
νες - πρακτικές εφαρμογές) 

Για την ανάπτυξη των ΕΣ, σαν μέσο υποστήριξης κατά τη λήψη 

αποφάσεων Μάρκετινγκ, υπάρχουν από άποψη εργαλείων - Πληροφορι

κής οι εξής δυνατότητες (26): 

α) Οι γλώσσες προγραμματισμού, διακρίνουμε δε σ' αυτές που 

χρησιμοποιούνται ειδικά στην "τεχνητή νοημοσύνη", όπως η LISP (List -

Processing - Language) και η PROLOG (PROgramming in LOGic) i27) 

και στις παραδοσιακές υψηλού επιπέδου γλώσσες, όπως C και PASCAL, 

(25) βλ. ABDULLA Η. ABOUL-GADER, "Usability of knowledge - based systems", 
in: Information & Management, 21 (1991), North Holland, σ. 4. 

(2β) βλ. BUNDY, A. (Hrsg.), "Catalogue of Artificial Intelligence Tools", Springer 
Verlag, Berlin - Heidelberg - New York - Tokyo, 1987. 

(27) βλ. για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών (LISP και PROLOG) κατά 
τη χρήση τους για την ανάπτυξη ΕΣ: KARRAS, D. / KREDEL, L. / PAPE, U., 
"Entwicklungsumgebungen für Expertensysteme - Vergleichende Darstellung 
ausgewählter Systeme", Berlin, New York, 1987. 
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β) τα καλούμενα κελύφη έμπειρων συστημάτων (expert system 

shells), που αποτελούν συστήματα λογισμικού με προκατασκευασμένα τα 

υπόλοιπα μέρη ενός ΕΣ, εκτός από τη βάση γνώσης, έτσι ώστε να μπο

ρούν εύκολα να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα πεδία, ακόμα και από 

τους ίδιους τους εμπειρογνώμονες, εφόσον έχουν κάποια εξοικείωση με 

τα συστήματα αυτά, ή με τη βοήθεια των ειδικών τεχνικών (knowledge 

engineers) με τη δημιουργία διαφορετικών βάσεων γνώσης, ανάλογα με 

το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αποτελούν δηλαδή αυτά έμπειρα συστήματα, 

από τα οποία έχει αφαιρεθεί το περιεχόμενο της βάσης γνώσης, 

και γ) τα καλούμενα εργαλεία έμπειρων συστημάτων (expert systems 

tools), που προσφέρουν δυνατότητες για την ανάπτυξη έμπειρων συστη

μάτων σε ευρύτερα πεδία εφαρμογής. 

Συγκριτικά πάντως με άλλα επιστημονικά πεδία, τόσο η Οικονομική 

και Διοικητική των Επιχειρήσεων,, όσο και το Μάρκετινγκ ειδικότερα, άρ

γησαν να τραβήξουν το ενδιαφέρον για την εφαρμογή έμπειρων συστη

μάτων. Συγκεκριμένα για το Μάρκετινγκ η ανάπτυξη έμπειρων συστημά

των πήρε το φως της δημοσιότητας κατά τα μέσα της δεκαετίας του 

1980 στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τις στρατηγικές αποφάσεις και την ανάλυ

ση του μεριδίου αγοράς <28). 

• Στη συνέχεια, βέβαια, αναπτύχθηκαν αρκετά ΕΣ για όλα τα διοικη

τικά επίπεδα, λήψης αποφάσεων, καθώς και με βάση την παραδοσιακή 

διάκριση του Μάρκετινγκ στις επί μέρους πολιτικές: τιμολογιακή πολιτική, 

πολιτική διανομής, προϊόντος και προβολής, και την ανάπτυξη έμπειρων 

συστημάτων για τα επί μέρους προβλήματα που απαντώνται κατά την 

άσκηση τους. Στον Πίνακα 5 <29) παρουσιάζονται τα γνωστότερα μέχρι 

(28) βλ. STENDER, J., "Expertensystème im Marketing • Anwendungsmöglichkeiten 
und Perspektiven", in: Handbuch der modernen Datenverarbeitung, Heft 128, 
1986, α. 103 επ., βλ. ακόμα NEIBECKER, Β., ο.π., α 58 επ. 

(29) σύμφωνα με τον Πίνακα 1 των : DECKER, R. / GAUL, W., "Einige 
Bemerkungen über Expertensysteme für Marketing und Marktforschung", in: 
Marketing ZFP, H. 4, IV Quartal 1990, σ. 259 - 262, Tab. 1: Expertensysteme 

für Marketing - Fragestellungen, βλ. επίσης WIERENGA, Β., (1990), ο.π., σελ. 6, 
βλ. ακόμα SCHWORER, J. / FRAPPA, J.P., "Artificial Intelligence and Expert 
Systems: Any Applications for Marketing and Marketing Research", in: 
European Research, Vol. 14, No 4, 1986, σ. 512 en. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Εμπειρα Συστήματα για το ΜΚΤ 

Όνομα του συστήματος 

ADCAD 
(Advertising 
Communication 
Approach 
Designer) 

ADER 

BEREX 

CAA 

CASPER 

COLBERT 

COMPETE 

CONCEPT 

CSF Advisor 

DECIDEX 

EES i 
(Einkäufer - · ' 
Experten -
System) 

ESWA 

INNOVATOR 

MARKETEER 

MORE 

MSA 

NEGOTEX 

Πεδίο Εφαρμογής 

Ανάιττυξη στρατηγικής προβολής -
διαφήμισης και επιλογή κατάλληλων 
μέσων 

Ανάλυση της συμπεριφοράς κατανα
λωτών 

Ελεγχος πωλήσεων 

Αναζήτηση δημιουργικών προτάσεων 
και αξιολόγηση της διαφήμισης 

Ανάλυση μεριδίου αγοράς 

Επιλογή στρατηγικής εξαγωγών 

Προγραμματισμός στρατηγικής ΜΚΤ 

Ανάπτυξη μοντέλων για την ανάλυση 
της αγοράς καταναλωτικών προϊόντων 

Καθορισμός τιμών 

Υποστήριξη αποφάσεων στρατηγικού 
προγραμματισμού με τη βοήθεια αντί
στοιχων σεναρίων και στρατηγική ει
σαγωγής νέων προϊόντων 

Προμήθειες, υποστήριξη του τμήματος 
προμηθειών για την επιλογή των προ
μηθευτών και τη βελτιστοποίηοη της 
πολιτικής των παραγγελιών 

Ανάλυση αποτελεσματικότητας της 
διαφήμισης 

Προγραμματισμός νέων προϊόντων 

Αποφάσεις - ΜΚΤ 

Υποστήριξη αποφάσεων για δραστη
ριότητες άμεσου ΜΚΤ 

Επιλογή στρατηγικής ΜΚΤ 

Σύμβουλος διεθνών συμφωνιών σε θέ
ματα ΜΚΤ 

Προέλευση / Πηγή 

Wharton University / U S A 
Burke, Rangaswamy, 
Wind, Eliashberg, 1988 

Portland State Univ./USA 

Univ. Bern / CH 

Esch, Muffler, 1989, Univ. Saar
land (Γερμανίας) 

U S A . 

Penguin / USA, 1986 

Αυστρία / Hansen, Neumann (εκδ.), 
1987 

Fa. Tymshare Corp. / USA 

Fa. IBM / USA 

USA 
Levine, Maillard, Pomerol. 1987 

Krallmann, 1986, 
Γερμανία 

Πανεπιστήμιο Saarland / Γερμανίας. 
Neibecker, 1989 

Univ. Arizona / USA 

USA, Parker, 
Mokhoff, 1983 

Fa. Persoft / USA, 
Cook, Schleede, 1988 

Cross / Foxman / 
Sherrel / USA, 1986 

Wharton Univ. / USA, 
Rangaswamy, Burke, 
Eliashberg, Wind, 1988 
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PEP 

Product Safety 

PROMOTER 

SALES EDGE 

SHANEX 

STRATEX 

VPS 

XSEL 

Σχεδιασμός προγραμμάτων 
προώθησης πωλήσεων 

Υπολογισμός και χειρισμός των κινδύ
νων κατά την εισαγωγή νέων προϊό
ντων 

Αξιολόγηση των μέσων προώθησης 
πωλήσεων των εμπορικών επιχειρήσε
ων 

Υποστήριξη πωλητών 

Ανάλυση των δικαιολογητικών λόγων 
των επερχομένων μεταβολών στα μερί
δια αγοράς ενός προϊόντος 

Ανάλυση χαρτοφυλακίου για τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων 

Πρόβλεψη πωλήσεων και σύγκριση πω
λήσεων κατά γεωγραφικές περιοχές 

Υποστήριξη πωλητών 

Bayer / Lawrence / USA, 1968 

A.D. Little, USA, 
Walker, Miller, 1987 

Fa. MD Inc. / USA, 
Abraham, Lodish, 1987 

Univ. NevadaAj.s.a., Collins, 1984 

Πανεπιστήμιο Illinois / USA, 
Alpar, 1986 

Plattfant, 1988, Πανεπιστήμιο 
Erlangen Γερμανίας 

Daimler Benz A.E. (Γερμανία) 

Fa. Digital Equipment Corp. / 

USA, McDermott, 1982 

σήμερα έμπειρα συστήματα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Μάρκε

τινγκ με σύντομη^ αναφορά του συγκεκριμένου λειτουργικού τους πεδίου 

και? την πηγή προέλευσης τους ή τη σ' αυτά αναφερόμενη βιβλιογραφία. 

Εδώ θα πρέπει όμως να διακρίνουμε τα συστήματα αυτά σε τρεις 

βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης και εφαρμογής 

τους στην πράξη, έτσι διακρίνουμε σε συστήματα που εφαρμόζονται 

στην πράξη, σε αυτά που αναπτύσσονται στα πλαίσια της έρευνας σε 

διάφορα Πανεπιστήμια και τέλος σ' αυτά που αναπτύσσονται πρωτοτύ-

πως από ειδικά τμήματα ή εξειδικευμένα στελέχη διαφόρων επιχειρήσε

ων. Έτσι εξηγείται και το ότι, παρά το σχετικά μεγάλο αριθμό των ανα

φερθέντων έμπειρων συστημάτων στο ΜΚΤ, λίγα μόνο μας είναι γνωστά 

ως εφαρμοζόμενα στην πράξη. Πολλά από αυτά παραμένουν στο ερευ

νητικό στάδιο, γιατί η ανάπτυξη τους στην πράξη κρίνεται ασύμφορη 

από άποψη κόστους, χρόνου και αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαί

τερα δε από άποψη συγκέντρωσης και καταχώρησης της αναγκαίας 

γνώσης και εμπειρίας. Τέλος, υπάρχει και μια απροθυμία δημοσιοποίη-

136 



σης των ΕΣ που αναπτύσσονται στις επιχειρήσεις, ένα είδος μυστικοπά

θειας με δικαιολογητικό λόγο την εφαρμογή των συστημάτων αυτών σαν 

παράγοντα ανάπτυξης συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (3°). 

Όσον αφορά πάλι το βαθμό διείσδυσης των συστημάτων αυτών 

στην επιχειρηματική πρακτική, οι επ' αυτού πραγματοποιηθείσες έρευνες 

μας παρέχουν τις εξής πληροφορίες: 

Ενώ το ενδιαφέρον για την εφαρμογή των ΕΣ σε οικονομικές επι

χειρησιακές λειτουργίες παρουσιάζεται μεγάλο, τις περισσότερες φορές 

η ενασχόληση μ' αυτά παραμένει στο πειραματικό - εισαγωγικό στάδιο. 

Ετσι το 1986 μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, από την 

έδρα Οικονομικών Εφαρμογών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Erlangen - Nürnberg (Wirtschaftsinformatik), διαπίστωσε την ύπαρξη 11 

εφαρμοζόμενων στην πράξη έμπειρων συστημάτων. Η μελέτη που πραγ

ματοποιήθηκε στη συνέχεια το 1987 από τους Mertens / Borkowski / 

Geis (31) δείχνει μια σημαντική αύξηση της δραστηριότητας ανάπτυξης 

ΕΣ, πλην όμως η πρακτική εφαρμογή τους περιορίζεται πάλι σε μικρό 

αριθμό (28 λειτουργούντα συστήματα σε επιχειρήσεις). Η παραπάνω με

λέτη αναφέρεται στο σύνολο των επιχειρηματικών λειτουργιών διακρίνο

ντας σε επί μέρους πεδία, μεταξύ δε αυτών η "πώληση / διάθεση των 

προϊόντων" καταλαμβάνει την τρίτη θέση, από άποψη αριθμού ανάπτυξης 

ΕΣ; (με 36 υπάρχοντα ΕΣ). Μία έρευνα πάλι στις 100 μεγαλύτερες γερ-
ι 

μανικές επιχειρήσεις, το 1987, σχετικά με το ενδιαφέρον τους για τα 

ΕΣ, έδειξε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής θεωρείται σημαντική 

(30) βλ. π.χ. τα αναφερόμενα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του συστή
ματος XSEL (eXpert SELIing assistant) κατά την υποστήριξη των πωλητών: 
MILLING, P., "Expertensysteme zur Unterstützung betrieblicher 
Entscheidungsprozesse", in WiSt, H. 9, Sept. 1989, α 388 και σ. 390, βλ. 
ακόμα WINDAU, VON, P., "Expertensysteme, Einsatz in der 
Unternehmensberatung: Entscheidender Wettbewerbsfaktor", in: Gablers 
Magazin, 2. Jg., Nr 10, 1988, α 22-23. 

(3 1) βλ. MERTENS, P. / BORKOWSKI, V. / GEIS, W., "Betriebliche Expertensystem 
- Anwendungen: Eine Materialsammlung", Berlin-Heidelberg - New York, 1987, 
βλ. επίσης MERTENS, P., "Expertensystem in den betrieblichen 
Funktionsbereichen, Chancen, Erfolge, Mißrfolge", in: Brauer, W. / Wahlster, W. 
(Hrsg.): "Wissensbasierte Systeme", Berlin - Heidelberg - New York, 1987, σ. 
181 επ. 

137 

Λ-ί 



για την επιχείρηση σε όλους τους κλάδους, υπολογίζεται μάλιστα από το 

μεγαλύτερο αριθμό των επιχειρήσεων, ότι τα πλεονεκτήματα της χρήσης 

των ΕΣ θα εμφανιστούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια (3 2). 

Η προσέγγιση της γερμανικής αγοράς των συστημάτων αυτών, 

σύμφωνα με τον Don Drabich - Waechter το 1989 παρουσιάζει την 

εξής εικόνα: Στις αρχές του 1989 υπήρχαν 1200 συστήματα υπό ανά

πτυξη, 350 περατωμένα, 85 όμως μόνο σε πρακτική εφαρμογή ί 3 3 ) . 

Ειδικότερα, σχετικά με την εφαρμογή των ΕΣ από τα Τμήματα 

Μάρκετινγκ των μεγαλυτέρων γερμανικών επιχειρήσεων,.έχουμε τις παρα

κάτω πληροφορίες (3 4): 

Η έρευνα αγοράς αξιολογήθηκε σαν το σημαντικότερο πεδίο 

εφαρμογής των ΕΣ, ενώ από το Μίγμα - ΜΚΤ έχουμε κατά σειρά προτί

μησης την πολιτική διανομής, την τιμολογιακή πολιτική, στη συνέχεια δε 

την πολιτική προϊόντων και προβολής.^ 

Κατά την εκτίμηση της προσφορότητας των ΕΣ κατά κατηγορίες 

εργασιών έχουμε μεγάλη συχνότητα απαντήσεων στην ερμηνεία, διαλογή, 

ανάλυση επιδρώντων παραγόντων και πρόβλεψη. Όσον αφορά πάλι τα 

επιθυμητά λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ΕΣ, οι επιχειρή

σεις ξηλώνουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε PC, την ύπαρξη κα-

τάλληλων και φιλικών προς το χρήστη συστημάτων διαλόγου αλλά και 

επεξήγησης, καθώζ και τη δυνατότητα επικοινωνίας με τράπεζες δεδο

μένων. 

(32) βχ (χωρίς συγγραφέα), "Gibt es einen Markt für Künstliche Intelligenz?", in: 
DECinfo, 26. Jg., 1987, α 5. 

(3 3) βλ. DRABICH - WAECHTER VON, G., "Der AI-Markt in der Bundesrepublik", 
in: Artificial Intelligence Newsletter, Febr. 1989, σ. 25 επ. 

ί 3 4 ) βλ. DECKER / GAUL (1990), ο.π., σελ. 265 απεικ. 1 και σελ. 267-268, σύμφω
να δε με τους παραπάνω θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και τα αποτελέσματα 
της έρευνας των CANIS, V. / FRENCH, H.U. (1987), "Expertensysteme in 
deutschen Unternehmen - eine Untersuchung des Einsatzstandes", PIK, Nr. 2, 
σ. 129-133, όπου όμως τα αποτελέσματα αφορούν γενικότερα τις επιχειρήσεις 
και όχι ειδικά το Μάρκετινγκ, αναφέρονται όμως σ' αυτά οι Πωλήσεις σαν ένα 
από τα σημαντικότερα πεδία εφαρμογής των ΕΣ. 
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Σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή ΕΣ στις ΗΠΑ υπάρχει μία 

μελέτη του Buchanan, που αναφέρεται στα συστήματα που εφαρμόζο

νται γενικότερα από τις επιχειρήσεις, δεν καλύπτει όμως πλήρως την 

υπάρχουσα κατάσταση και λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης στον τομέα 

αυτό, αλλά και λόγω της επιφυλακτικότητας των επιχειρήσεων ως προς 

την πληροφόρηση, σχετικά με τα συστήματα που αναπτύσσουν και 

εφαρμόζουν (35). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Higby και Farah (1991) σχετικά με τη 

χρήση των ΕΣ από τις αμερικάνικες επιχειρήσεις (36), ένα ποσοστό 6% 

μόνο των ερωτηθέντων δηλώνουν τη χρήση τέτοιων συστημάτων. Το 

προφίλ των επιχειρήσεων αυτών ανήκει σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέ

θους (με αριθμό απασχολουμένων πάνω από 1000 και ετήσιο κύκλο ερ

γασιών πάνω από 300 εκατομμύρια δολλάρια), ενώ τα 2/3 αυτών εφαρ

μόζουν τα ΕΣ στον έλεγχο των αποθεμάτων και στη διαδικασία 

παραγγελιών. Η χρήση πάντως των ΕΣ στα πλαίσια των λειτουργιών 

του ΜΚΤ φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτή από τους μάρκετινγκ - μάνα-

τζερς των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ οι σημερινοί χρήστες των DSS 

διάκεινται ευνοϊκά για μελλοντική χρήση των ΕΣ. Ετσι, αναμένεται η θε

τική αντιμετώπιση των μάρκετερ - μάνατζερς στην υιοθέτηση λογισμικού 

της ; τεχνολογίας ΕΣ για προσωπικούς υπολογιστές, σε σχέση με την 

αξιολόγηση νέων προϊόντων, την πρόβλεψη των πωλήσεων, την αξιολό

γηση των μέσωγ προβολής και τις αποφάσεις περί τιμών. 

(35) ß̂ . BUCHANAN, Β., "Expert Systems: Working Systems and the Research 
Literature", in Expert Systems, Vol. 3, No 1, σ. 32-51. 

(36) HIGBY / FARAH, (1991), ο.π., σελ. 33-34, Table 5. 
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Κεφάλαιο 4 

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναφέρθηκαν οι δυνατότητες εφαρμο

γής των συστημάτων της πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων Μάρκε

τινγκ. Η προσέγγιση του θέματος έγινε μέσα από ένα πλαίσιο επιδρώ-

ντων, κατά τη λήψη αποφάσεων, παραγόντων, ενώ η προσέγγιση, από 

τεχνική άποψη των συστημάτων αυτών, ξεφεύγει των ορίων της παρού

σας διατριβής. 

Ειδικότερα, το είδος του προβλήματος, από άποψη βαθμού δόμη

σης, επιπέδου διοικητικής δραστηριότητας Μάρκετινγκ, βαθμού αυτοτέ

λειας και χρονικών περιθωρίων για την επίλυση του, τα επιμέρους στάδια 

της ακολουθητέας διαδικασίας, τα προσωπικά χαρακτηριστικά και η συ

μπεριφορά των λαμβανόντων τις αποφάσεις, καθώς και το περιβάλλον, 

κάτω από τις συνθήκες του οποίου λαμβάνονται οι αποφάσεις, αποτε

λούν τους προσδιοριστικούς παράγοντες που εξετάστηκαν για τη χρήση 

των Συστημάτων της πληροφορικής στο Μάρκετινγκ. 

Διακρίνοντας, τα συστήματα αυτά σε τρία επίπεδα, με κριτήριο τον 

χρόνο ανάπτυξης τους και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, 

εξετάσαμε για το καθένα χωριστά τις δυνατότητες, προϋποθέσεις, τα 

προβλήματα, τα αναμενόμενα ή προκύπτοντα οφέλη και την μέχρι σήμε

ρα πρακτική τους. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτη

ριστικά των Συστημάτων Συγκέντρωσης και Διαχείρισης Πληροφοριών 

(MAIS)JCÜV Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων (DSS) και των Εμπειρων 

Συστημάτων (ES), σε συνάρτηση με τους παραπάνω αναφερθέντες πα

ράγοντες στή λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. 

Η ανάπτυξη των Συστημάτων συγκέντρωσης και διαχείρισης Πλη

ροφοριών (Management Information Systems) ξεκίνησε από τη δεκαετία 
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του '60 , με την προσέγγιση, αρχικά ενός ενιαίου ουτήματος πληροφο

ριών ("total systems approach") και αργότερα μιας γενικής τράπεζας 

πληροφοριών ("global database approach"), που όμως τελικά δεν κρίθη

καν κατάλληλα να εφαρμοστούν. Το ενδιαφέρον, για την εφαρμογή 

αυτών ειδικά στο Μάρκετινγκ (MAIS), εκδηλώθηκε λίγο αργότερα με την 

ανάπτυξη κυρίως υποσυστημάτων πληροφοριών και τη λειτουργία ενδο-

και εξω- επιχειρησιακών τραπεζών πληροφοριών. 

Τα συστήματα αυτά αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για τη λει

τουργία των συστημάτων των άλλων δύο επιπέδων, περέχοντας τη δυνα

τότητα άμεσης πρόσβασης των λαμβανόντων αποφάσεις στο ζητούμενο 

κάθε φορά πληροφοριακό υλικό. Λειτουργικές μορφές αυτών αποτελούν 

οι τακτικές, έκτακτες και κατ'επιλογή ζητούμενες αναφορές (reports), 

καθώς και η επεξεργασία τυποποιημένων ή ελεύθερα δατυπωμένων αιτη

μάτων σε απευθείας σύνδεση με τον χρήστη (βλ.3.1 της διατριβής 

αυτής). 

Τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) αναπτύχθηκαν αρ

γότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 1970, σε άμεση σύνδεση με τα 

Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ, έτσι ώστε να δημιουργείται σύγχυ

ση μεταξύ των εννοιών αυτών. Η ειδοποιός, πάντως, διαφορά των Συ-

σταμάτων Υποστήριξης Αποφάσεων είναι η χρήση ποσοτικών μοντέλων 

Μάρκετινγκ: Η εφαρμογή των συστημάτων αυτών στο Μάρκετινγκ δεν 

είναι, μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα εκτεταμένη, προβλέπεται όμως η ταχεία 

εξάπλωση τους στα αμέσως επόμενα χρόνια, λόγω της διαδεδομένης 

χρήσης των μικροϋπολογιστών και της ανάπτυξης του ανάλογου λογισμι

κού. Τα συστήματα αυτά ενισχύουν τις γνωστικές δυνατότητες των χρη

στών τους, κατά την επίλυση ημιδομημένων προβλημάτων, παρέχοντας 

πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό, ποσοτικές μεθόδους και μοντέλα 

Μάρκετινγκ (περιγραφικά, ερμηνευτικά,προβλέψεων και αποφάσεων). Οι 

υποκειμενικές εκτιμήσεις και εμπειρίες των λαμβανόντων τις αποφάσεις 

παίζουν σημαντικό ρόλο στα συστήματα αυτά, τόσο κατά την επιλογή 

του κατάλληλου πληροφοριακού υλικού και την παραμετροποίηση των 

ποσοτικών μοντέλων, όσο και κατά την αξιολόγηση των παρεχομένων 

αποτελεσμάτων, για την επιλογή της τελικής λύσης (βάσει και της 
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αρχής του "Decision -Calculus" του Little, βλ. 3.2. της παρούσας διατρι

βής). 

Η ανάπτυξη των Εμπειρων Συστημάτων, για την επίλυση προβλημά

των Μάρκετινγκ, ξεκίνησε πολύ αργότερα, στα μέσα δηλαδή της δεκαε

τίας του '80, εφαρμόστηκαν δε, μέχρι σήμερα, στο Μάρκετινγκ σε πολύ 

περιορισμένο βαθμό, κυρίως στις ΗΠΑ και πολύ λιγότερο στην Ευρώπη. 

Τα συστήματα αυτά βασίζονται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της τε

χνητής νοημοσύνης, το δε κόστος ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων είναι 

πολύ υψηλό, σε σύγκριση με τα δύο παραπάνω συστήματα, ανάλογο 

όμως φαίνεται και το ενδιαφέρον, που συγκεντρώνουν. Τα Εμπειρα συ

στήματα παρέχουν τελικές λύσεις - αποφάσεις, όπως αυτές των ΜΚΤ-

μάνατζερς, με την προσομοίωση της ανθρώπινης γνώσης και εμπειρίας 

ενός ή περισσοτέρων ειδικών πάνω σ'ένα συγκεκριμένο πεδίο προβλημά

των. Μέσω αυτών μεταφέρονται οι γνώσεις και εμπειρίες των ειδικών επί 

θεμάτων ΜΚΤ, μη άμεσα συνδεδεμένα, με το πρόσωπο και τη βούληση 

αυτών, για συγκεκριμένα όμως πεδία προβλημάτων και κάτω από σειρά 

προϋποθέσεων, που αναπτύσσονται αναλυτικά στη παράγραφο 3.3.2. της 

διατριβής αυτής; 

Στη συνέχεια 'γίνεται μια συνοπτική αναφορά (αναλυτική θεώρηση : 

Κεφ.3 της παρούσας διατριβής) στα παραπάνω συστήματα, σε σχέση με 
ι 

το είδος των προβλημάτων, τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις - χρήστες 

αυτών, την ακολουθητέα διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων και τις 

ειδικές συνθήκες του περιβάλλοντος (Απεικόνιση 24). 

α) Το είδος των προβλημάτων 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ, με την έννοια της συ

στηματοποιημένης συγκέντρωσης και διαχείρισης πληροφοριών, εφαρμό

ζονται, σαν βάση πληροφοριών, για προβλήματα του στρατηγικού επιπέ

δου, του τακτικού προγραμματισμού, του λειτουργικού επιπέδου και του 

επιπέδου ελέγχου. Διακρίνουμε, μάλιστα, σε συστήματα που αναφέρονται 

σε τρέχοντα προβλήματα και σε συστήματα προειδοποίησης, για την 

έγκαιρη διαπίστωση ευκαιριών ή κινδύνων, αντίστοιχα δε έχουμε πληρο-
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φορίες "ενημέρωσης" και πληροφορίες "καθοδήγησης". Τα συστήματα 

αυτά παρέχουν την καλούμενη "Πληροφοριακή Υποστήριξη" {Data 

Support), μη συμμετέχοντας άμεσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

ενώ χρησιμοποιούνται και για την αυτοματοποίηση τυποποιημένων συναλ

λαγών στο ΜΚΤ, όπως είναι τα τιμολόγια πωλήσεων, η παρακολούθηση 

των πωλητών, η διαχείριση αποθήκης, κ.ά.. 

Τα προβλήματα, που επιλύονται βάσει των Συστημάτων Υποστήρι

ξης Αποφάσεων, ανήκουν στην κατηγορία των ημιδομημένων, μη ευκρι

νώς οριοθετημένων προβλημάτων, με πολλαπλές επιδράσεις από το περι

βάλλον του συστήματος ΜΚΤ, γεγονός που αυξάνει τη πολυπλοκότητα 

και την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής των δεδομένων στις μεταβαλλό

μενες συνθήκες του περιβάλλοντος. Για την εφαρμογή των συστημάτων 

αυτών, απαραίτητη θεωρείται η συμβολή των μάνατζερς με τη γνώση, 

την εμπειρία και τη διαίσθηση τους. 

Τα Εμπειρα συστήματα, τέλος, εφαρμόζονται σε προβλήματα, που 

καθορίζονται επακριβώς και εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο λειτουργικό 

πεδίο του ΜΚΤ, δίχως να είναι απαραίτητες γενικές γνώσεις, ώστε να 

είναι δυνατή ή δόμηση της βάσης της γνώσης. Η μεγάλη σχετικά συ

χνότητα εμφάνισης,, ο ποιοτικός χαρακτήρας και η μετρίου βαθμού πο-
ί, 

λυπλοκότητα των προβλημάτων, αποτελούν τα βασικά κριτήρια για την 
εφαρμογή των συστημάτων αυτών . 

β) Οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις - χρήστες 

Χρήστες των Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΚΤ μπορούν να είναι 

όλοι οι απασχολούμενοι στο Τμήμα ΜΚΤ, είτε έμμεσα με την ενημέρωση 

τους από τις αναφορές, είτε σε απ'ευθείας σύνδεση, με την υποβολή αι

τημάτων. Διακρίνουμε, μάλιστα, σε ενεργητικό ή παθητικό ρόλο του χρή

στη ενός Πληροφοριακού Συστήματος ΜΚΤ, με βάση τα κριτήρια του 

τύπου, του περιεχομένου και του χρόνου της παροχής των πληροφο

ριών. Η ταξινόμηση και διαχείριση των πληροφοριών, που περιέχουν οι 

αναφορές (reports), γίνεται σε συνάρτηση με την διοικητική βαθμίδα και 

το συγκεκριμένο πεδίο αρμοδιοτήτων,που κατέχει στο τμήμα ΜΚΤ ο χρή-
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στης - αποδέκτης αυτών, καθώς και με το επίπεδο της διοικητικής λει

τουργίας (στρατηγικό, τακτικού προγραμματισμού .λειτουργικό, ελέγχου), 

για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές, έτσι ώστε να 

γίνεται λόγος για "ιεραρχία ή πυραμίδα αναφορών". 

Βασική προϋπόθεση, για την εφαρμογή των Συστημάτων Υποστήρι

ξης Αποφάσεων αποτελεί η θετική στάση του ΜΚΤ-μάνατζερ απέναντι 

σ'αυτά. Ειδικότερα, εδώ εξετάζεται η θέση αυτών, ως προς τη χρήση 

ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης και ποσοτικών μοντέλων ΜΚΤ, αλλά και η 

εξοικείωση τους με τους Η/Υ. Οι χρήστες των συστημάτων αυτών είναι 

οι ίδιοι οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις ΜΚΤ, συνήθως στελέχη της με

σαίας ή ανώτατης διοικητικής ιεραρχίας. Τα Συστήματα αυτά εφαρμόζο

νται, κατά κανόνα, σε απευθείας σύνδεση, σε σχέση δηλαδή διαλόγου 

με τον χρήστη. Η συμμετοχή , ως εκ τούτου, του μελλοντικού χρήστη -

μάνατζερ στην ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, κρίνεται απαραίτητη. 

Στα έμπειρα συστήματα, αντίθετα, το προφίλ του χρήστη δεν απο

τελεί αντικείμενο ιδιαίτερης εξέτασης, για την εφαρμογή τους, αφού και 

η συμβολή τους στη τελική διαμόρφωση της λύσης, είναι ασήμαντη. Το 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος αποτελεί, για τα συστήματα αυτά, η επικοι

νωνία μεταξύ των ειδικών εμπειρογνωμόνων (experts) και των κατασκευα

στών! της βάσης των γνώσεων (knowledge engineers). Παρατηρούνται, 

βέβαια και κάποιες !αντιδράσεις, από πλευράς στελεχών ΜΚΤ, που βλέ

πουν την, μέσα απ'αυτά, αποδυνάμωση ή και κατάργηση της θέσης 

τους. 

γ) Ακολουθητέα Διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων 

Ως προς τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ΜΚΤ, η 

βασική εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων εντοπίζεται στο 

πρώτο στάδιο της "αναγνώρισης - ανάλυσης - διατύπωσης του προβλή

ματος" (βλ. σχετικά Κεφάλαιο 2 της διατριβής αυτής, Απεικόνιση 4), 

αλλά και στο τέλος του τελευταίου σταδίου "της υλοποίησης της από

φασης", όπου είναι απαραίτητος ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας 

των ληφθέντων αποφάσεων και η γρήγορη αντίδραση και εκ νέου λει-
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τουργία της όλης διαδικασίας, σε περίπτωση διαπίστωσης αρνητικών 

αποτελεσμάτων. 

Στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ο μάνατζερ-χρήστης 

έχει την διακριτική ευχέρεια της χρήσης πληροφοριών, ποσοτικών μεθό

δων και μοντέλων ΜΚΤ, που προϋποθέτει την εξοικείωση αυτού με τα 

μοντέλα και γενικότερα το σύστημα, καθόσον η ακριβής ακολουθητέα 

διαδικασία επίλυσης δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένη, με πιθανή επι

στροφή σε περισσότερα στάδια. 

Στα Έμπειρα Συστήματα, αντίθετα, η ακριβής ακολουθητέα διαδι

κασία επίλυσης του προβλήματος έχει προσδιοριστεί εκ των προτέρων, 

από τον κατασκευαστή με τη συμβολή κάποιου ειδικού επί θεμάτων ΜΚΤ. 

Ετσι ο ρόλος του χρήστη περιορίζεται στην παρακολούθηση της διαδι

κασίας επίλυσης, μέσα από το σύστημα επεξήγησης του ΕΣ, και στην 

τροφοδότηση ίου με στοιχεία για το συγκεκριμένο πρόβλημα, όταν του 

ζητηθεί από το σύστημα. 

δ) Περιβάλλον 

Η δομή τοψ περιβάλλοντος, υπό την επίδραση του οποίου λαμβά

νονται οι αποφάσεις, επηρεάζει σημαντικά τη χρήση των εν λόγω συ

στημάτων, ι 

Για τα συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών, σημαντική θεωρείται η 

τεχνική υποδομή του τμήματος, αλλά και η επικοινωνία του με τα άλλα 

τμήματα της επιχείρησης, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση και 

διαχείριση των ίδιων πληροφοριών στα επιμέρους τμήματα. Η συστηματο

ποιημένη λειτουργία μιας τράπεζας πληροφοριών, αλλά και η δυνατότητα 

πρόσβασης στα δεδομένα εξωεπιχειρησιακών τραπεζών, για την κάλυψη 

των αναγκών πληροφόρησης κατά τη λειτουργία του Μάρκετινγκ, αποτε

λούν το βασικό πλαίσιο των λειτουργιών του επιπέδου αυτού. 

Για τα συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, αναζητούνται οι δυνα

τότητες πρόσβασης στο πληροφοριακό υλικό των MAIS, καθώς και η 

ανθρώπινη υποδομή του τμήματος. Η θέση του τμήματος στην επιχείρη-
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ση, η συμμετοχή των ΜΚΤ-μάνατζερς στον καθορισμό των στρατηγικών 

στόχων της επιχείρησης, καθώς και ο βαθμός υποστήριξης ενδο- ή 

εξω-επιχειρησιακά, από ειδικούς συμβούλους της πληροφορικής, αποτε

λούν επίσης βασικά κριτήρια εφαρμογής των συστημάτων αυτών. 

Στα έμπειρα συστήματα, ειδικότερα, ερευνάται η χρηματοοικονομική 

θέση της επιχείρησης, η δυνατότητα εφαρμογής τους σαν συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών και η συστηματοποίηση της οργά

νωσης των λειτουργιών και της λήψης αποφάσεων ΜΚΤ, ανεξάρτητα 

από τις μετακινήσεις των διευθυντικών στελεχών του τμήματος. 

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι η απόφαση της εφαρμογής της 

πληροφορικής στις λειτουργίες του Μάρκετινγκ και η επιλογή των επιμέ

ρους συστημάτων μεμονωμένων ή ενοποιημένων μεταξύ τους 

(βλ.παράγραφο 3.3.3.1. της διατριβής αυτής), εξαρτάται από τη στάθμι

ση των αναφερθέντων επιδρώντων παραγόντων, σύμφωνα με το πλαίσιο 

που διαγράψαμε. 

Τελειώνοντας, στο σημείο αυτό, με την αναφορά της υπάρχουσας 

σχετικής βιβλιογραφίας και τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος, εξε

τάζουμε αυτό, μέσα στο ίδιο πλαίσιο, για την ελληνική πραγματικότητα, 

βάσει.των στοιχείων που συγκεντρώσαμε από την πραγματοποίηση πρω

τογενούς εμπειρικής έρευνας. 
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Ml. EyiOEaPiKH ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Κεφάλαιο 5 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ 

Στο τρίτο μέρος της διατριβής αυτής θα ασχοληθούμε με την 

εμπειρική προσέγγιση του θέματος στα πλαίσια της ελληνικής πραγματι

κότητας. Η έλλειψη στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή των συστημά

των της Πληροφορικής στις λειτουργίες του Μάρκετινγκ για τις επιχει

ρήσεις της Ελλάδας, μας οδήγησε στηγ πραγματοποίηση της παρούσας 

έρευνας στις μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής του Ν.Θεσσαλονίκης, 

σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο του βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ

σαλονίκης για τη συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων. Η μελέτη αυτή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική για το σύνολο των επιχειρή

σεων της Ελλάδας, καθόσον περιορίζεται τόσο από γεωγραφική άποψη, 

όσο και από άποψη χαρακτήρα των επιχειρήσεων ως μεγάλων βιομηχα

νιών, εντούτοις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει να προσφέρει αρκετά 

αναφορικά με την εφαρμογή των συστημάτων Πληροφορικής στις λει

τουργίες του Μάρκετινγκ. 

Στο πρώτο και δεύτερο μέρος της διατριβής αυτής έγινε η σχετι

κή αναφορά της υπάρχουσας βιβλιογραφίας επί του θέματος αυτού, σε 

κάθε ενότητα χωριστά. Η ελληνική βιβλιογραφία καθώς και η μελέτη 

της ελληνικής πραγματικότητας, σχετικά με την εφαρμογή της Πληρο

φορικής στο Μάρκετινγκ, είναι, απ' όσο γνωρίζουμε, ανύπαρκτη. 

Για την Ελλάδα, οι υπάρχουσες έρευνες και μελέτες αναφέρο

νται γενικότερα στην αγορά της Πληροφορικής, με βασικό θέμα την επι

σκόπηση της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και τις προβλεπόμενες 

εξελίξεις, δίχως να αναφέρονται στη χρήση των συστημάτων αυτών σε 
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επιμέρους επιχειρηματικές λειτουργίες και ειδικά στη λήψη αποφάσεων 

Μάρκετινγκ. 

Στο 3ο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΕΙΠ), 

που πραγματοποιήθηκε το 1990, έγιναν ανακοινώσεις μελετών σχετικά με 

τις προοπτικές της αγοράς Πληροφορικής στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα: 

- η εταιρία ερευνών "Strategic International " αναφέρθηκε σε 

έρευνα, που πραγματοποίησε, σχετικά με την αγορά της Πληροφορικής 

στην Ελλάδα, 

~ το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής αναφέρθηκε στην έρευνα, 

που πραγματοποίησε σε συνεργασία με το London School of Economics 

και τη βρετανική εταιρία Price Waterhouse, σχετικά με την Πληροφορι

κή στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν θέμα

τα σχετικά με τις προβλεπόμενες δαπάνες Πληροφορικής ανά εταιρία, 

με τον τύπο των χρησιμοποιούμενων υπολογιστών, σχετικά με την ακο

λουθητέα μεθοδολογία ανάπτυξης των συστημάτων Πληροφορικής, τη 

λειτουργία μηχανογραφικού κέντρου και τα χαρακτηριστικά του προσωπι

κού του, 

Γ ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναφέρθηκε 

στα αποτελέσματα {της έρευνας, που πραγματοποίησε, με θέμα την ανί-

χνευιση των απόψεων ανώτερων στελεχών για το ρόλο των πληροφορι

κών συστημάτων στην επιχείρηση, με ειδικότερο θέμα την επίδραση του 

στρατηγικού χαρακτήρα της Πληροφορικής στην ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων. 

5.1. Στόχος της έρευνας 

Η έρευνα αυτή έχει ως βασικό στόχο της να προσεγγίσει τον 

βαθμό της χρησιμοποίησης της Πληροφορικής από τις ελληνικές βιομη

χανίες για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. Ειδικότε

ρα προσπαθεί να διαπιστώσει: 

• το βαθμό διείσδυσης και χρήσης των συστημάτων της Πληροφορικής 

στις λειτουργίες του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων, 
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• τη σχετική σημασία διαφόρων παραγόντων του επιχειρησιακού περι

βάλλοντος 

• την ύπαρξη θετικών και αρνητικών επιδράσεων για την αποδοχή και 

χρήση των συστημάτων αυτών από τους Μάρκετινγκ-μάνατζερς και 

τις επιχειρήσεις, 

• τη συχνότητα εφαρμογής των συστημάτων της Πληροφορικής σε επί 

μέρους λειτουργίες του Μάρκετινγκ, 

• την αναγκαιότητα πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ, τις 

χρησιμοποιούμενες πηγές άντλησης των πληροφοριών και το υπάρ

χον επίπεδο πληροφόρησης των επιχειρήσεων, καθώς και το Πληρο

φοριακό Σύστημα που εφαρμόζουν αυτές στο Μάρκετινγκ, 

• το είδος της παρεχόμενης υποστήριξης από τη χρήση της Πληρο

φορικής στο Μάρκετινγκ, 

• και τέλος να προσδιορίσει τη θέση των κορυφαίων στελεχών του 

Μάρκετινγκ, σχετικά με τη συμβολή της Πληροφορικής στη λήψη 

αποφάσεων. 

5.2. Μεθοδολογία της έρευνας 
ι ι/ 

Ως πληθυσμός της παρούσας έρευνας ορίστηκε το σύνολο των 

βιομηχανιών - μελών του βιομηχανικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, όπως 

αυτές αναγράφονται στον σχετικό κατάλογο "των μεγαλύτερων βιομηχα

νιών της περιοχής Θεσσαλονίκης, βάσει αριθμού απασχολουμένων" του 

επιμελητηρίου, στις οποίες και στάλθηκε το σχετικό ερωτηματολόγιο. Η 

ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο ερωτηματολόγιο ανέρχεται σε ένα 

ποσοστό 61%, απήντησαν δηλαδή 71 επιχειρήσεις επί συνόλου 117. 

Ύστερα από εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα, τόσο της χρήσης 

των συστημάτων της Πληροφορικής στο Μάρκετινγκ, όσο και των παρα

γόντων, που πιθανόν να επηρεάζουν τη χρήση αυτή, συντάχθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκε προκαταρτική έρευνα σε επτά 

επιχειρήσεις για τον έλεγχο πιθανών ασαφειών, ατελειών και παράλειψε -
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ων (Pilot Study, "έρευνα - οδηγό" 0)). Τελικά, τυπώθηκε το ερωτηματο

λόγιο και στάλθηκε στις επιχειρήσεις με συνοδευτική συστατική επιστολή 

καθηγητών-μελών της συμβουλευτικής επιτροπής της διατριβής αυτής. Η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε κατά τη διάρκεια προσωπικής 

συνέντευξης (με εξαίρεση μικρού μόνον αριθμού επιχειρήσεων, που θέλη

σαν να μας απαντήσουν ταχυδρομικώς). Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε 

από τον υπεύθυνο του Τμήματος Διεύθυνσης Μάρκετινγκ (ή του αντί

στοιχου). 

Λόγω του ότι στην οργανωτική δομή πολλών επιχειρήσεων δεν 

υπήρχε Τμήμα ή Διεύθυνση "Μάρκετινγκ" το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε 

από το τμήμα και τον υπεύθυνο, που ασχολείται με τη λήψη των σχετι

κών αποφάσεων, κατά; κανόνα δε ήταν το τμήμα "Πωλήσεων" ή μερικές 

φορές το τμήμα "Εμπορίας". 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων άρχισε την 1.9.1991 και 

ολοκληρώθηκε την 31.12.1991. Για την επεξεργασία των στοιχείων του 

ερωτηματολογίου έγινε η κωδικοποίηση των σχετικών μεταβλητών, δη

μιουργήθηκε αρχείο, στο οποίο καταχωρήθηκαν οι σχετικές πληροφορίες 

,και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των αποτελεσμάτων με 

τη βοήθεια p u στατιστικού πακέτου SPSS (SUPERIOR PERFORMING 

SOFTWARE SYSTEMS) /PC+ <2). 

Αν και! το ερωτηματολόγιο επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι, εντού

τοις θεωρούμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε εδώ τα βασικότερα τμήματα 

του. 

Ειδικότερα^ το ερωτηματολόγιο χωρίζεται στις εξής ενότητες: 

Ι. Γενικά Στοιχεία της επιχείρησης (ταυτότητα, διαχρονικά δεδομένα, 

λοιπά στοιχεία). 

0) βλ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΗ, "Περιγραφική Στατιστική", Τεύχος 1, εκδ. Πα
ρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 36. 

(2) βλ. ΚΑΤΟ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ / ΠΕΚΟ, ΓΕΩΡΓΙΟ, "Εφαρμοσμένη Σταπστική", εκδ. 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονί
κη 1990, σ. 225 επ. 
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Π. Δομή του Τμήματος Μάρκετινγκ ή του αντίστοιχου που ασκεί τις λει

τουργίες του ΜΚΤ 

(οργανωτική δομή, θέση στην επιχείρηση, αριθμός απασχολουμένων, 

επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσεων Πληροφορικής των απασχολουμέ

νων, εκτίμηση βασικών επιδρώντων παραγόντων στη λειτουργία του 

ΜΚΤ). 

III. Επίπεδο μηχανογράφησης της επιχείρησης/του τμήματος ΜΚΤ 

(Χρονολογία πρώτης εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ, εξυπηρέτηση 

επί θεμάτων Η/Υ, επικοινωνία με άλλα τμήματα, επίπεδα εφαρμοζόμε

νων συστημάτων). 

IV. Η σημασία της Πληροφορικής στο ΜΚΤ και εφαρμογές σε επιμέρους 

λειτουργικά πεδία του, ΜΚΤ. 

V. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής της Πληροφορικής στο ΜΚΤ. 

VI. Πληροφοριακά Συστήματα ΜΚΤ. 

Α._ Αναγκαιότητα πληροφόρησης και υπάρχον επίπεδο πληροφοριών. 

Β·_ Πηγές και συχνότητα άντλησης πληροφοριών για τη λήψη απο

φάσεων ΜΚΤ. 

Γ._ Τύποι Και λειτουργικά πεδία πληροφοριακών συστημάτων ΜΚΤ. 

ÜVII. Ποσοτικά Μοντέλα Υποστήριξης Αποφάσεων 

(Λειτουργικά πεδία εφαρμογής, ανασταλτικοί παράγοντες). 

..:* 



Κεφάλαιο 6 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Με βάση τα συλλεγέντα στοιχεία πραγματοποιείται στην ενότητα 

αυτή η περιγραφική παρουσίαση των παρεχομένων πληροφοριών, σε 

σχέση με τα γενικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επιχειρήσεων, με 

τη δομή και το περιβάλλον του Τμήματος Μάρκετινγκ ή του αντίστοιχου, 

που ασχολείται με τη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ και την εκτέλεση δραστη

ριοτήτων ΜΚΤ στις εν λόγω επιχειρήσεις, με το επίπεδο μηχανογράφη

σης όλης της επιχείρησης και ειδικότερα του τμήματος ΜΚΤ, με την 

αξιολόγηση από πλευράς στελεχών ΜΚΤ της Πληροφορικής στη λήψη 

των αποφάσεων τους, με τους ανασταλτικούς παράγοντες της εφαρμο

γής των συστημάτων της Πληροφορικής για τη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ, 

με τις ανάγκες πληροφόρησης και την κάλυψη αυτών με τη βοήθεια της 

Πληροφορικής και με την εφαρμογή ποσοστικών μοντέλων σε επί μέρους 

πεδία του ΜΚΤ. < 

Προτού όμως προχωρήσουμε στην παρουσίαση των στοιχείων, η 

οποία γίνεται με τη βοήθεια συνοπτικών πινάκων, πρέπει να σημειώσουμε 

εδώ ότι ο συντελεστής άλφα του Cronbach , ο οποίος ισούται με α = 

0,8782, έδειξε ικανοποιητική αξιοπιστία των σύνθετων μεθόδων μέτρη

σης των σχετικών μεταβλητών του ερωτηματολογίου. 

6.1 Γενικά χαρακτηριστικά του Δείγματος 

Ως πεδίο έρευνας ορίστηκε το σύνολο των μεγαλύτερων βιομη

χανιών - μελών του "Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης", όπως 

αυτές παρουσιάζονται ταξινομημένες κατά κλάδο δραστηριότητας, στον 
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ειδικό κατάλογο, που έχει εκδόσει το επιμελητήριο (3). Από τις 117 βιο

μηχανίες, που περιλαμβάνει ο κατάλογος αυτός (4), απάντησαν τελικά οι 

71, δηλαδή είχαμε ένα σημαντικό ποσοστό ανταπόκρισης, ύψους 61%. 

Τις απαντήσεις έδωσαν στελέχη του Τμήματος Μάρκετινγκ ή του αντί

στοιχου, που εκτελεί τις λειτουργίες του ΜΚΤ. 

Η δομή των επιχειρήσεων του δείγματος κατά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας παρουσιάζεται, σύμφωνα με την ταξινόμηση του καταλό

γου του επιμελητηρίου σε 17 βασικούς κλάδους, όπου κυρίαρχο λόγο 

έχουν οι κλάδοι τροφίμων και κλωστοϋφαντουργίας. Ανάλογα με το 

είδος των παραγομένων προϊόντων, διακρίνονται σε επιχειρήσεις κατανα

λωτικών, βιομηχανικών και παραγωγής τόσο καταναλωτικών όσο και βιο

μηχανικών προϊόντων, με περίπου ανάλογη συμμετοχή αυτών που παρά

γουν βιομηχανικά και αυτών που παράγουν καταναλωτικά προϊόντα 

(45,1% παραγωγής Καταναλωτικών, 43,7% Βιομηχανικών και 11,3% Κα

ταναλωτικών και Βιομηχανικών προϊόντων). 

Η διαχρονική εξέλιξη του κύκλου εργασιών (ΚΕ) των επιχειρήσεων 

του δείγματος, σαν σύνολο, εμφανίζεται ανοδική με μια μείωση στο 

1991, που δικαιολογείται όμως από το ότι τα στοιχεία που δόθηκαν 

αφορούν για πολλές ^επιχειρήσεις συγκρατημένες προβλέψεις ή αναφέρο-

f. 

νται στον ήδη πραγματοποιηθέντα τζίρο, μέχρι την ημερομηνία της συλ

λογής των στοιχείων αυτών (δηλ.τον 10ο ή 11ο μήνα του 1991). Το 

ύψος των δηλωθέντων κύκλων εργασιών κυμαίνεται από 134 εκ. δρχ. 

μέχρι 63 δισ. δρχ. στις επί μέρους επιχειρήσεις. 

(3) Στον κατάλογο αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι βιομηχανίες που έχουν εγκα
ταστάσεις ή και τα κεντρικά τους γραφεία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, 
λόγω του ότι διατηρούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στη γεωγραφική πε
ριοχή του Ν. Θεσσαλονίκης. 

W Στον κατάλογο αυτό συμπεριλαμβάνονταν και ορισμένες βιομηχανίες που σή
μερα έχουν κλείσει, π.χ. ΣΕΚΟΒΕ, ΝΑΜΚΟ ΕΛΛΑΣ, κ.ά., και γι' αυτό δεν τις 
προσμετρήσαμε στον αριθμό των 117 βιομηχανιών στις οποίες αποστείλαμε 
ερωτηματολόγιο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Διαχρονική εξέλιξη του ΚΕ (1987-1991) σε εκ.δρχ. 

ΚΕ 1987 

ΚΕ 1988 

ΚΕ 1989 

ΚΕ 1990 

ΚΕ 1991 

Μέσος όρος 

4.320,72 

5.189,07 

6.305,54 

7.285,03 

6.972,89 

Min. 

134 

158 

176 

226 

217 

Max. 

27.700 

34.200 

44.000 

52.200 

63.000 

Σύνολο 

276.526 

347.668 

428.777 

502.667 

446.265 

Αριθμ.απ. 

64 

67 

68 

69 

64 

Το μεγαλύτερο πλήθος του δείγματος συγκεντρώνεται από πλευράς 

ετήσιου Κύκλου Εργασιών στην κλίμακα ύψους 1-3 δισ.δραχμών. Ετσι το 

1987 ένα ποσοστό 70,3% των ερωτηθέντων δηλώνουν Κ.Ε. μέχρι 3 δισ. 

δρχ., ενώ το ποσοστό αυτό μειώνεται διαχρονικά (64,2% το 1988, 

55,9% το 1989, 50,7% το 1990) με την επαύξηση των κλιμάκων, που 

δηλώνουν Κ.Ε. άνω των 3 δισ.δρχ. (ΠΙΝΑΚΑΣ 7 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Πα

ραρτήματος). Αν συγκρίνουμε δε τον πραγματοποιηθέντα τζίρο με το 

είδος των παραγομένων προϊόντων, διακρίνουμε μεγαλύτερο μέσο όρο 

του Κ.Ε. των επιχειρήσεων, που παράγουν βιομηχανικά προϊόντα απ' 

αυτόν των καταναλωτικών προϊόντων, ενώ οι επιχειρήσεις που παράγουν 

και τα δύο βρίσκονται ενδιάμεσα, εκτός του έτους 1991, όπου ο μέσος 

όρος του Κ.Ε. των επιχειρήσεων παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων 

εμφανίζεται μεγαλύτερος του αντίστοιχου των βιομηχανικών. 
./ 

. ί ; 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Μέσος όρος Κ.Ε. κατ' είδος παραγομένων προϊόντων 

Επιχειρήσεις κατά είδος παραγ.προϊόντων 

Μέσος όρος ετήσ. Κ.Ε. 1987 1988 1989 1990 

(σε εκατ. δρχ.) 

Επιγειοήσεις κ α τ ά ε ί δ ο ς παραγ.ποοϊόντων 

Καταναλωτικών 

Βιομηχανικών 

Καταν.+ Βιομηχ. 

3157 

5280 

4997 

3926 

6278 

5682 

4846 

7670 

6656 

6207 

8343 

7489 

1991 

6976 

6718 

7816 
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To 17% του δείγματος δεν έχει εξαγωγική δραστηριότητα (12 στις 

71 επιχειρήσεις), ενώ το ύψος των εξαγωγών κυμαίνεται από 8 εκ.δρχ. 

μέχρι 23,4 δισ.δρχ., με ανοδική πορεία μέχρι το 1990, ο δε μέσος όρος 

της συμμετοχής της εξαγωγικής δραστηριότητας επί του πραγματο

ποιούμενου Κ.Ε. ανέρχεται, κατά μέσο όρο, γύρω στο 20% για όλες 

τις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους. 

Σχετικά με το ύψος των πραγματοποιούμενων επενδύσεων, παρα

τηρούμε απροθυμία παροχής απαντήσεων, καθόσον το 33% του δείγμα

τος αφήνει το ερώτημα αυτό αναπάντητο. Το υπόλοιπο των επιχειρήσε

ων, που απαντούν επ'αυτού, μας δίνει ένα μέσο όρο αυξανόμενης 

διαχρονικά επενδυτικής δραστηριότητας, που όμως στις περισσότερες 

επιχειρήσεις φθάνει μόνο μέχρι 250 εκ.δρχ. (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Παραρτήμα

τος). 

Ο αριθμός των εργαζομένων στις εν λόγω επιχειρήσεις κυμαίνεται 

μεταξύ 38 και 2800 ατόμων ανά επιχείρηση, αλλά οι περισσότερες επι

χειρήσεις του δείγματος (81%) δηλώνουν ότι απασχολούν μέχρι 500 

άτομα, ενώ λιγότερο από το 20% των επιχειρήσεων αυτών, που θεωρού

νται από το βιομηχανικό επιμελητήριο και για την ελληνική πραγματικότη

τα "μεγάλες βιομηχανίες" απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό πέραν των 

500|ατόμων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 Παραρτήματος). 

Από τους;ΠΙΝΑΚΕΣ 9 και 10 και τα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4 και 5 

(του Παραρτήματος), προκύπτει ότι τα στελέχη Μάρκετινγκ των ερωτη

θέντων επιχειρήσεων εκτιμούν τον ανταγωνισμό στη μεν εγχώρια αγορά, 

κατ' εξοχήν, σαν "μεγάλο έως πολύ μεγάλο" (77%), στη δε διεθνή αγορά 

οι περισσότεροΓσαν "πολύ μεγάλο" (71,5%), με τη συγκέντρωση του 91% 

των παρεχομένων απαντήσεων στις δύο μεγαλύτερες διαβαθμίσεις 

("μεγάλου" και "πολύ μεγάλου"). 

Όσον αφορά τη δομή των πελατών, η πλειοψηφία των μεγαλύ

τερων επιχειρήσεων της περιοχής Θεσσαλονίκης λειτουργεί με μεγάλο 

αριθμό πελατών, αλλά άνιση συμμετοχή αυτών στον πραγματοποιούμενο 

κύκλο εργασιών τους (το 80,3% του δείγματος της έρευνας). 
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6.2. Δομή του τμήματος ΜΚΤ και η θέση του στην επιχείρηση 

Σχετικά με την ένταξη του Μάρκετινγκ στην οργανωτική διάρθρω

ση της επιχείρησης, διαπιστώνεται ότι μόνον ένα ποσοστό 40,8%, από 

αυτές που ρωτήθηκαν, δηλώνει την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου τμήματος 

Μάρκετινγκ, ενώ το καλούμενο τμήμα Πωλήσεων ή Εμπορίας αναλαμβάνει 

στις υπόλοιπες επιχειρήσεις τις βασικές λειτουργίες του Μάρκετινγκ (ΠΙ

ΝΑΚΑΣ 11 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 Παραρτήματος). Σημειωτέον, ότι το 83% 

των επιχειρήσεων με ανεξάρτητο Τμήμα ΜΚΤ δηλώνουν παράλληλα την 

ύπαρξη Τμήματος Πωλήσεων ή Εμπορίας. Όσον αφορά τη στελέχωση 

των παραπάνω τμημάτων, οι επιχειρήσεις δηλώνουν την απασχόληση 

ενός αριθμού στελεχών που κυμαίνεται μεταξύ 1 και 8, ενώ το 82% των 

απαντήσεων συγκεντρώνεται σέ κλίμακες αριθμού απασχολουμένων στελε

χών μέχρι και 3 ατόμων. Ειδικότερα, μεταξύ των Τμημάτων ΜΚΤ και Πω

λήσεων διακρίνουμε ότι, τα τμήματα .ΜΚΤ έχουν μεγαλύτερο μέγιστο 

αριθμό στελεχών (8) απότι τα τμήματα Πωλήσεων ή Εμπορίας (5), με 

μέσο όρο απασχολούμενων στελεχών στο μεν Μάρκετινγκ 2,828 ενώ 

στις Πωλήσεις 2,071 (ΠΙΝΑΚΑΣ 12 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 του παραρτήμα

τος). Τα παραπάνω δικαιολογούνται από το ότι πολλές φορές λειτουρ

γούν παράλληλα τα ^τμήματα ΜΚΤ και Πωλήσεων, ώστε οι ανάγκες των 

τμημάτων Πωλήσεων να καλύπτονται από τα στελέχη των τμημάτων 

ΜΚΤ, και από το ότι συνήθως τα τμήματα Πωλήσεων αναλαμβάνουν 

εκτελεστικές κυρίως λειτουργίες ή και ορισμένες λειτουργίες του επιπέ

δου του τακτικού προγραμματισμού, ενώ στο ΜΚΤ λαμβάνονται σημαντι

κές αποφάσεις στρατηγικού επιπέδου, έτσι ώστε να είναι περισσότερο 

επιτακτική η ύπαρξη ανώτερων στελεχών σ' αυτό, ενώ αντίθετα στα 

Τμήματα Πωλήσεων χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός απασχολουμένων 

χαμηλότερης διοικητικής ιεραρχίας, συγκεκριμένα πωλητών. 

Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό απασχολουμένων (μέγιστος αριθ-

μός=26) στο Μάρκετινγκ / τις Πωλήσεις (ή το αντίστοιχο τμήμα, εφόσον 

δεν υπάρχει τμήμα ΜΚΤ), από τον ΠΙΝΑΚΑ 13 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 του 

Παραρτήματος, συγκεντρώνονται οι εξής πληροφορίες : από τις επιχει

ρήσεις που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, ποσοστό 50,7% δήλωσε 

ότι απασχολεί 1-5 άτομα, ποσοστό 28,2% ότι απασχολεί 6-10, και πο-
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σοστό 21,1% πάνω από 10 άτομα. Ως προς το επίπεδο μόρφωσης 

των απασχολούμενων στα τμήματα αυτά προκύπτει ότι μόνον ένα ποσο

στό 2,8% του δείγματος των εξετασθέντων επιχειρήσεων απασχολεί κα

τόχους διδακτορικών διπλωμάτων στο ΜΚΤ/Πωλήσεις, ένα ποσοστό 

39,4% αυτών απασχολεί κατόχους μεταπτυχιακών διπλωμάτων, ένα πο

σοστό 88,8% πτυχιούχους ΑΕΙ, ένα ποσοστό 76% αποφοίτους μέσης 

εκπαίδευσης και μόνο 4% αυτών απασχολούν και άτομα με στοιχειώδη 

εκπαίδευση. Σχετικά πάλι με το επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής των 

απασχολούμενων στο ΜΚΤ/Πωλήσεις, συγκεντρώνουμε τις παρακάτω 

πληροφορίες ανά κατηγορία: 

- σε ποσοστό 2,8% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων υπάρχουν στα πα

ραπάνω τμήματα κάτοχοι πτυχίων Πληροφορικής, 

- στο 54,9% αυτών υπάρχουν στο ΜΚΤ/Πωλήσεις απασχολούμενοι με 

καλές γνώσεις εφαρμογών της Πληροφορικής, (ΠΙΝΑΚΑΣ 14 / ΔΙΑ-

ΡΑΜΜΑ 9 του Παραρτήματος). 

Η εκτίμηση των στελεχών Μ KT σχετικά με την θέση, που καταλαμ

βάνει το τμήμα ΜΚΤ/Πωλήσεων στην επιχείρηση έχει ως εξής: ένα ποσο

στό 67,6% των απάντώντων κατατάσσει το ΜΚΤ σε θέση "σπουδαία-πολύ 

σπουδαις", ένα ποσοτόν29,6% εκτιμά την θέση του στην επιχείρηση σαν 

"μέτρια"^ενώ μόγο ένα: 2,8% σαν "ελάχιστα σπουδαία - αδιάφορη". 
-ι 

Σχετικά με την διαβάθμιση ορισμένων παραγόντων, ανάλογα με τη 

σημασία τους στη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ, κατά τους μάνατζερς του δείγ

ματος, έχουμε τις παρακάτω πληροφορίες: τα στελέχη ΜΚΤ προσδίδουν 

μεγάλη σημασία κατά σειρά, πρώτα στην εμπειρία του ΜΚΤ-μάνατζερ, μετά 

στα ατομικά χαρακτηριστικά αυτού, ακολουθούν κατά σειρά αξιολόγησης 

τους το υπάρχον πληροφοριακό υλικό και η δυνατότητα πρόσβασης 

σ'αυτό, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος, η μηχανορ

γάνωση του τμήματος ΜΚΤ, ενώ πολύ μικρότερη σημασία προσδίδεται 

στην πραγματοποίηση πρωτογενών ερευνών και στη χρησιμοποίηση ποσο

τικών μοντέλων (ΠΙΝΑΚΑΣ 15 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 του Παραρτήματος). 

Συγκεκριμένα, με βάση μία κλίμακα διαβαθμίσεων από το 1=μηδαμινή 

σημασία μέχρι το 5=πολύ μεγάλη σημασία, έχουμε τους παρακάτω ενδεικτι-
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κούς μέσους όρους, σύμφωνα με την γνώμη τών ερωτηθέντων διευθυντι

κών στελεχών των αντίστοιχων τμημάτων, που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Σημασία της εμπειρίας του ΜΚΤ-μάνατζερ 

Σημασία των ατομικών χαρακτ.του μάνατζερ 

Σημασία της ύπαρξης πληροφοριών 

Σημασία της ποιότητας των εργαζομένων 

Σημασία της μηχανοργάνωσης του τμήματος 

Σημασία των πρωτογενών ερευνών 

Σημασία των ποσοτικών μοντέλων ΜΚΤ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

4,44 

4,31 

4,17 

4,04 

3,90 

3,06 

2,73 

6.3 Το επίπεδο μηχανογράφησης της επιχείρησης / του 
τμήματος ΜΚΤ 

Το σύνολο τών επιχειρήσεων του δείγματος, με εξαίρεση μία μόνον 

επιχείρηση, εφαρμόζει γενικά την Πληροφορική. Ειδικότερα όμως στο 

Τμήμα Μάρκετινγκ/Πωλήσεων τα συστήματα της Πληροφορικής εφαρμό

ζονται από ένα ποσοστό 67,6% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων, ενώ 

ένα ποσοστό 14,1% αυτών δηλώνει τη μελλοντική χρησιμοποίηση τους 

σε σύντομο χρονικό διάστημα (ΠΙΝΑΚΕΣ 16,17 και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

11,12 αντίστοιχα του Παραρτήματος). Ως προς τη χρονολογία της 

πρώτης εγκατάστασης Η/Υ, διακρίνουμε τρεις χρονολογικές περιόδους 

και έχουμε τις εξής πληροφορίες: 

Η μηχανοργάνωση γενικά της επιχείρησης προηγείται συνήθως 

χρονικά αυτής των τμημάτων ΜΚΤ και Πωλήσεων (ένα ποσοστό 70,9% 

εξοπλίζουν το τμήμα ΜΚΤ/Πωλήσεων με συστήματα Πληροφορικής μετά 

από την πρώτη εγκατάσταση Η/Υ σ' άλλα τμήματα της επιχείρησης, το 

39,6% μετά από 1-3 χρόνια και το 31,3% μετά από 4 χρόνια και πάνω, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 του Παραρτήματος), ενώ το μεγαλύτερο 
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ενδιαφέρον για την εγκατάσταση συστημάτων Πληροφορικής, τόσο στην 

επιχείρηση γενικότερα, όσο και στο ΜΚΤ/Πωλήσεις παρουσιάζεται μετά 

το 1985. Συγκεκριμένα, το 51,4% των επιχειρήσεων εφοδιάστηκαν μέχρι 

και το 1985 συστήματα Πληροφορικής γενικά για την επιχείρηση, ενώ το 

64,6% αυτών, που εφαρμόζουν την Πληροφορική στο ΜΚΤ/Πωλήσεις, 

πραγματοποίησαν την εγκατάσταση Η/Υ μετά το 1985 (ΠΙΝΑΚΕΣ 19,20 

και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 14, 15 του Παραρτήματος). 

Ειδικότερα η εφαρμογή της Πληροφορικής στα πλαίσια του Μάρκε

τινγκ συνίσταται για τις περισσότερες επιχειρήσεις στη συγκέντρωση και 

διαχείριση πληροφοριών και στην απλή συσχέτιση υπό μορφή τακτικών ανα

φορών (reports), κατά δεύτερο λόγο στην αυτοματοποίηση τυποποιημένων 

διαδικασιών και στις προβλέψεις, και για λιγότερες επιχειρήσεις στις γραφι

κές απεικονίσεις. Όσον αφορά τα συστήματα διαλόγου με τον χρήστη για 

την ad-hoc ανάλυση δεδομένων και προβλημάτων καθώς και τα ποσοτικά 

μοντέλα υποστήριξης αποφάσεων, προκύπτει η εφαρμογή τους από περιο

ρισμένο αριθμό επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα έχουμε τις παρακάτω πληροφο

ρίες, σχετικά, με την εφαρμογή της Πληροφορικής στο Μάρκετινγκ: 

J i ' , ' • " 

*Ê Συγκέντρωση και Διαχείριση Πληροφοριών 

• Απλή συσχέτιση πληροφοριών υπό μορφή 

τακτικών avacpopcóv(reports) 

• Αυτοματοποίηση τυποποιημένων διαδικασιών 

• Προβλέψεις 

• Παρουσίαση γραφικών απεικονίσεων 

• Χρησιμοποίηση μοντέλων υποστήριξης αποφά

σεων 

• Ad-hoc ανάλυση/διάλογος με τον χρήστη 

• Υποστήριξη αποφάσεων με έμπειρα συστήματα 

{expert systems) 

Αρ. επιχ. 

64 

34 

31 

30 

27 

16 

13 

0 

% 

90,1% 

47,9% 

43,7% 

42,3% 

38% 

22,5% 

18,3% 

0% 

Σύνολο_δε_ίγματος : 71 επιχειρήσεις (δυνατότητα θετικής απάντη
σης σε περισσότερα ή και όλα τα ερωτήματα (ΠΙΝΑΚΕΣ 21-28 / ΔΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ 16-23 του Παραρτήματος). 
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Αν θέσουμε τώρα σαν βάση τις επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι 

χρησιμοποιούν τα συστήματα Η/Υ στα παραπάνω τμήματα,η διαμόρφωση 

των αντίστοιχων ποσοστών είναι: 

<0· Συγκέντρωση και Διαχείριση Πληροφοριών 

••• Απλή συσχέτιση πληροφοριών υπό μορφή 

τακτικών αναφορών {reports) 

·> Αυτοματοποίηση τυποποιημένων διαδικασιών 

• Προβλέψεις 

• Παρουσίαση γραφικών απεικονίσεων 

• Χρήση μοντέλων ΜΚΤ 

• Ad-hoc ανάλυση/απευθείας διάλογος 

με το χρήστη 

Ό* Εμπειρα συστήματα 

100% 

70,8% 

62,5% 

60,4% 

56,3% 

33,3% 

27,1% 

0% 

Στα τμήματα (ΜΚΤ και Πωλήσεων γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

χρήσπ| διαφόρων πληροφοριών και αναφορών, που αποτελούν αποτελέ

σματα των εφαρμογών συστημάτων της Πληροφορικής άλλων τμημάτων 

και κυρίως του Λογιστηρίου (ΠΙΝΑΚΑΣ 29 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 του Πα

ραρτήματος). 

Από τον ΠΙΝΑΚΑ 30 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 του Παραρτήματος προκύ

πτει ακόμα ότι, ένα ποσοστό 56,3% των επιχειρήσεων, που δηλώνουν 

την εφαρμογή της Πληροφορικής στο ΜΚΤ, είναι σε δίκτυο. 

Σχετικά πάλι με την κάλυψη των αναγκών, που προκύπτουν από τη 

χρήση της Πληροφορικής, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιχειρήσεων 

(71,8%) δηλώνει την εξυπηρέτηση της ενδοεπιχειρησιακά, από ειδικό 

τμήμα Μηχανογράφησης/ Πληροφορικής (56,3%) ή από κάποιον ειδικό 

της εταιρίας (15,5%), ενώ ένα ποσοστό 28,2% εξυπηρετείται εξωεπιχει-

ρησιακά από συμβούλους ή γραφεία - επιχειρήσεις Πληροφορικής (ΠΙΝΑ

ΚΑΣ 31 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 του Παραρτήματος). 
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6.4. Η Συμβολή της Πληροφορικής στις λειτουργίες του 
Μάρκετινγκ 

Ενα ποσοστό 87,3% των Μάρκετινγκ-μάνατζερς, που ερωτήθηκαν 

σχετικά με την συμβολή της Πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων, αξιο

λόγησαν αυτήν σαν "μεγάλη - πολύ μεγάλη", ενώ αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι το 87,5% αυτών που αξιολόγησαν απλώς σαν "μέτρια" τη 

συμβολή της Πληροφορικής στο ΜΚΤ, δεν την εφαρμόζουν μέχρι τώρα. 

Από εκείνους πάλι, που τη θεωρούν "μεγάλη" ένα 61,5% κάνει χρήση 

αυτής στο ΜΚΤ, και ένα 86,1% εκείνων που απήντησαν "πολύ μεγάλη" 

την εφαρμόζουν κιόλας (ΠΙΝΑΚΑΣ 32 του Παραρτήματος). Από τα πα

ραπάνω προκύπτει ότι η πλειοψηφία (ένα ποσοστό 97,9%) των όσων 

εφαρμόζουν την Πληροφορική στο ΜΚΤ, πιστεύουν ότι βοθάει "πολύ" 

έως "πάρα πολύ" τον ΜΚΤ-μάνατζερ στη λήψη αποφάσεων, γεγονός που 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο τελικός χρήστης είναι ευχαριστημένος 

με τα καινούρια εργαλεία, που του παρέχονται, όταν αποφασίζει να τα 

χρησιμοποιήσει. Ερευνητέο βέβαια είναι σε ποιο επίπεδο και σε ποια επί 

μέρους λειτουργικά πεδία χρησιμοποιεί ο χρήστης τα συστήματα αυτά. 

Ειδικότερα, η συμβολή της Πληροφορικής στη λήψη αποφάσε

ων συνίσταται, κατά τη γνώμη των ανωτέρων στελεχών, στους παρακάτω 

παράγοντες, κατά σειρά προτεραιότητας (ανάλογα με τη συχνότητα και 

το ποσοστό των δοθέντων απαντήσεων στις κλίμακες "μεγάλη" και "πολύ 

μεγάλη", συνολικά): -ι 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΚΤ 

- στη ταχύτητα λήψης αποφάσεων 
- στην αρτιότητα/ποιότητα αποφάσεων 
- στη βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοι

νωνίας 
- στο επίπεδο γνώσης της αγοράς και των 

ανταγωνιστών 
- στην ελάττωση του ρίσκου 
- στην έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και επι

χειρηματικών ευκαιριών 

Αρ.επιχ 

68 
67 

52 

45 
36 

28 

% 

95,8% 
94,4% 

73,2% 

63,4% 
50,7% 

39,4% 

(ΠΙΝΑΚΕΣ 33.1-33.6 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 27.1-27.6 του Παραρτήματος) 
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Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 34 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 του Παραρτήματος, στη συνέ

χεια μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προτίμηση των επιχειρή

σεων του δείγματος κατά τη χρήση των συστημάτων Πληροφορικής σε 

επί μέρους λειτουργίες στα πλαίσια του ΜΚΤ. Συγκεκριμένα κατά σειρά 

των περισσοτέρων δοθέντων απαντήσεων, έχουμε: 

- τις αναλύσεις κόστους-εσόδων 

- τη διαχείριση αποθεμάτων/αποθήκης 

- τη παρακολούθηση των πωλήσεων (κατά γεω

γραφικές περιοχές, πελάτες) 

- τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής 

(τιμολόγηση,υπολογισμός περιθ.κέρδους,εκ.-

πτώσεις) 

- τη διαχείριση των πωλητών 

- τον καθορισμό του προγράμματος προϊόντων 

Kcfi την επιλογή νέων 

- τις έρευνες της1' αγοράς(οημερινής,στόχου) 

- τη μελέτη των ανταγωνιστικών συνθηκών 

- τη διαφημιστική πολιτική και τα λοιπά 

προγράμματα προβολής 

Αρ.Επ. 

57 

56 

54 

43 

36 

14 

14 

10 

5 

% 

80,3% 

78,9% 

76,1% 

60,6% 

50,7% 

19,7% 

19,7% 

14,1% 

7%· 

Τα παραπάνω στοιχεία μας οδηγούν σε κάποιες εκτιμήσεις, όπως: 

α) ότι τα πεδία στα οποία διαφαίνεται η χρήση των Η/Υ από μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων έχουν σχέση με βάσεις δεδομένων, που τηρού

νται συνήθως στο Λογιστήριο, ώστε να πρέπει να αναζητήσουμε 

τυχόν υποστήριξη σε επίπεδο συγκέντρωσης και διαχείρισης πληρο

φοριών του Τμήματος ΜΚΤ/Πωλήσεων από άλλα Τμήματα, όπως το 

Λογιστήριο ή η Αποθήκη, 
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β) ότι η απροθυμία χρήσης της Πληροφορικής για έρευνες αγοράς και 

πολιτική προβολής, εξηγείται από το γεγονός ότι οι περισσότερες 

επιχειρήσεις αναθέτουν τις παραπάνω δραστηριότητες, συνήθως σε 

γραφεία ερευνών και διαφημιστικά γραφεία ή γραφεία Δημοσίων Σχέ

σεων, 

γ) ακόμα ότι η περιορισμένη εφαρμογή Η/Υ για τη μελέτη ανταγωνιστι

κών συνθηκών, πιθανόν να οφείλεται, είτε στην έλλειψη συγκεκριμέ

νων ποσοτικών στοιχείων, είτε στον φόβο ότι τα επίσημα δημοσιευμέ

να στοιχεία δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, 

δ) συνολικά πάντως φαίνεται να υποστηρίζονται περισσότερο δραστηριό

τητες με ποσοτικό χαρακτήρα (όπως αναλύσεις κόστους-εσόδων, τι

μολογιακή πολιτική,κ.ά.) και λιγότερο αυτές, στις οποίες επεισέρχο-

νται και ποιοτικοί παράγοντες (δημιουργικότητα, φαντασία, 

προτιμήσεις, όπως π.χ. στη περίπτωση της δημιουργίας μιας διαφημι

στικής καμπάνιας ή της συσκευασίας ενός προϊόντος). 

6.5. Ανασταλτικοί| παράγοντες εφαρμογής της Πληροφορι
κ ή στο Μάρκετινγκ 

Εδώ διακρίνουμε μεταξύ ενδο- και εξωεπιχειρησιακών παραγόντων, 

που δρουν ανασταλτικά για την αποδοχή των συστημάτων της Πληρο

φορικής στο Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις. 

Σαν ενδοεπιχειρησιακοί ανασταλτικοί παράγοντες εξετάζονται το 

υψηλό κόστος εφοδιασμού των συστημάτων Η/Υ, τα προβλήματα εγκα

τάστασης και αναδιοργάνωσης του τμήματος ΜΚΤ, η ύπαρξη αρνητικών 

εμπειριών από την μηχανογράφηση άλλων τμημάτων, η επικοινωνία με τα 

λοιπά τμήματα, καθώς και οι δυσκολίες εκτίμησης της επερχόμενης 

ωφέλειας σε συνάρτηση με το αντίστοιχο κόστος. Ειδικότερα για το αν

θρώπινο δυναμικό εξετάζονται: ο κίνδυνος της κατάργησης θέσεων ερ

γασίας, οι δυσκολίες προσαρμογής των εργαζομένων, καθώς και η δυνα

τότητα καλύτερου ελέγχου της παρεχόμενης εργασίας από την 
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διοικητική ιεραρχία. Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις της πλειοψηφίας 

των ανώτερων στελεχών ΜΚΤ/Πωλήσεων, από τους παραπάνω παράγο

ντες, λίγοι μόνον επιδρούν όντως ανασταλτικά στη χρησιμοποίηση των 

Η/Υ στο ΜΚΤ και τις Πωλήσεις. Συγκεκριμένα η αναγκαία προσαρμογή 

και αναδιοργάνωση του Τμήματος ΜΚΤ/Πωλήσεων (40,8% των ερωτηθέ

ντων θεωρούν ότι επιδρά σε μεγάλο βαθμό ανασταλτικά και 35,2% μέ

τρια), αλλά και η προσαρμογή των εργαζομένων ειδικότερα (ένα 38% 

των ερωτηθέντων πιστεύει ότι επηρεάζει πολύ επιβραδυντικά και ένα 

29,6% αρκετά τη χρήση της Πληροφορικής στο ΜΚΤ και τις Πωλήσεις), 

όπως και το κόστος εφοδιασμού των συστημάτων αυτών {36,6% το θεω

ρούν σε μεγάλο βαθμό αρνητικό παράγοντα και 29,6% μέτρια) παρουσιά

ζονται σαν οι βασικότεροι ενδοεπιχειρησιακοί ανασταλτικοί παράγοντες 

(ΠΙΝΑΚΕΣ 35.1-35.11 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 29.1-29.11 του Παραρτήματος). 

Από τους εξωεπειχειρησιακούς παράγοντες που εξετάστηκαν, δη

λαδή: η έλλειψη προσεγγιστικής πολιτικής από αντιπροσώπους 

hardware/software για τον εξοπλισμό ενός τμήματος Μάρκετινγκ, το 

κλίμα αβεβαιότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος λόγω των ταχύτα

των τεχνολογικών εξελίξεων και η έλλειψη πρόσβασης σε φορείς παρο

χής ειδικών συμβούλων αγοράς και εκπαίδευσης, μόνον ο πρώτος πα

ρουσιάζει κάποια σημασία, σαν ανασταλτικός παράγοντας, με εκτίμηση 

του 26^8% τωναπαντώντων σε "μεγάλο" βαθμό και του 21,1% σε "μέ

τριο" βαθμό. Επειδή'εδώ βασικά πρόκειται για τη διατύπωση της άπο

ψης, ότι ειδικά για το ΜΚΤ δεν υπάρχει αρκετή υποστήριξη από 

software-hardware και system-houses, θα πρέπει να δεχθούμε ότι ως 

ένα σημείο αυτό είναι σωστό, γιατί η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρή

σεων (και δεν εννοούμε μόνο τις βιομηχανίες και μάλιστα τις μεγάλες, 

που εξετάζονται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, αλλά και τις εμπο

ρικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις βιοτεχνίες), 

που αποτελούν τους σημερινούς και δυναμικούς πελάτες των παραπάνω 

αντιπροσώπων συστημάτων Πληροφορικής, δεν έχουν καν τμήμα Μάρκε

τινγκ, ούτε ασκούν λειτουργίες οργανωμένου ΜΚΤ, ώστε να μη θεωρεί

ται, όπως εξάλλου οι ίδιοι υποστηρίζουν, κερδοφόρα η ενασχόληση τους 

με ειδικότερα θέματα προσέγγισης του. Έτσι η αναζήτηση εξειδικευμένων 

συστημάτων Πληροφορικής για το Μάρκετινγκ εναπόκειται στα ανώτερα 
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στελέχη του τμήματος, ανάλογα με την εξοικείωση, φιλικότητα και θέση 

τους απέναντι στην επιστήμη της Πληροφορικής και τις παρεχόμενες 

εφαρμογές της στο ΜΚΤ. 

6.6. Ανάγκες και πηγές Πληροφόρησης - Πληροφοριακά Συ
στήματα ΜΚΤ (MAIS) 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η σημασία, που προσδίδουν οι μά-

νατζερς σε συγκεκριμένες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων στο 

Μάρκετινγκ, καθώς και στο σημερινό επίπεδο των πληροφοριών αυτών 

στις επιχειρήσεις του δείγματος. Ετσι διακρίνουμε σε πληροφορίες ενδο-

και εξωεπιχειρησιακού επιπέδου, η σημασία των οποίων εκτιμάται από τα 

στελέχη ΜΚΤ, σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ 36.1-36.14 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

30.1-30.14 του Παραρτήματος, ως εξής: 

α), οι ενδοεπιχειρησιακού επιπέδου πληροφόρηση θεωρείται περισσότερο 

απαραίτητη από την εξωεπιχειρησιακού επιπέδου, 

β) στις πληροφορίες του ενδοεπιχειρησιακού επιπέδου μεγαλύτερη σημα
σία προσδίδεται, κατά σειρά στις πληροφορίες που αναφέρονται: 
<ί 

- στις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις (ποσότητα, τζίρο, διαχρονική 

εξέλιξη) με 83,1% των απαντήσεων στη κλίμακα της "μεγάλης" 

σημασίας και 16,9% στην "μέτριας" σημασίας, 

- στα σημερινά στοιχεία του κόστους, εσόδων, περιθωρίου κέρδους 

κατά προϊόν, με 80,3% και 16,9%, αντίστοιχα, 

" στις προβλέψεις με 70,4% και 22,5% στις παραπάνω κλίμακες, 

~ στους επιχειρησιακούς στόχους με 43,7% και 52,1% αντίστοιχα, 

ενώ μικρότερα ποσοστά απαντήσεων στην βαθμίδα "μεγάλη" σημασία πα

ρουσιάζουν οι πληροφορίες σχετικά με : 

- τους στόχους ΜΚΤ με 35,2% "μεγάλης" σημασίας και 56,3% "μέ

τριας", 
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- τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης με αντίστοιχα ποσοστά 

18,3% και 71,8%, 

~ και το κόστος των προτεινόμενων και/ή πραγματοποιηθέντων προ

γραμμάτων ΜΚΤ με μόνο 16,9% και 36,6% αντίστοιχα, 

γ) στις πληροφορίες πάλι του εξωεπιχειρησιακού περιβάλλοντος, πρωτο

στατούν αυτές που αναφέρονται στους ανταγωνιστές με ποσοστό 

69% στην βαθμίδα "μεγάλης" σημασίας και 23,9% "μέτριας" και ακο

λουθούν εκείνες, που αφορούν τη συμπεριφορά των πελατών με 

49,3% και 42,3% αντίστοιχα, ενώ οι λοιπές κατηγορίες παρουσιάζουν 

μικρότερο ενδιαφέρον. 

Όσον αφορά πάλι το υπάρχον επίπεδο πληροφόρησης των επι

χειρήσεων του δείγματος για τις πληροφορίες του ενδοεπιχειρησιακού 

περιβάλλοντος παρατηρούμε τα εξής: (ΠΙΝΑΚΕΣ 37.1-37.14 / ΔΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ 31.1-31.14 του Παραρτήματος) 

Η πληρότητα των δύο πρώτων κατηγοριών, από άποψη σημαντικό

τητας πληροφόρησης για το Μάρκετινγκ, εκτιμάται ικανοποιητικά (Πωλή

σεις: 8Q% των απαντήσεων "ικανοποιητικό" επίπεδο πληροφόρησης και 

17,1% "μέτριο", και τρέχοντα στοιχεία κόστους, εσόδων περιθωρίου κέρ

δους: |72,9% και 20% αντίστοιχα). Το επίπεδο όμως των προβλέψεων, 

των επιχειρησιακών στόχων, των στρατηγικών στόχων ΜΚΤ και της πλη

ροφόρησης για τα'υπόλοιπα τμήματα είναι στις περισσσότερες επιχειρή

σεις του δείγματος, από άποψη πληρότητας μέτριο, ανεπαρκές δε αυτό 

του κόστους των πραγματοποιηθέντων και / ή προτεινόμενων προγραμ

μάτων Μάρκετινγκ. Αυτό το τελευταίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

προφανώς δεν συνηθίζεται από τα τμήματα ΜΚΤ/Πωλήσεων των επιχει

ρήσεων αυτών ο συστηματικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας των 

επί μέρους προγραμμάτων ΜΚΤ, εφόσον και η σημασία που προσδίδεται 

στην πληροφόρηση, αλλά και το υπάρχον επίπεδο πληροφόρησης για το 

κόστος τους, παρουσιάζεται περιορισμένο. Σχετικά με το επίπεδο πληρο

φοριών του εξωεπιχειρησιακού περιβάλλοντος, διαπιστώνεται ότι οι κατη

γορίες "ανταγωνιστές" και "συμπεριφορά πελατών", που εκτιμήθηκαν σαν 

πλέον σημαντικές για το ΜΚΤ βρίσκονται συγκριτικά με τις υπόλοιπες κα

τηγορίες στη χειρότερη θέση από άποψη υπάρχοντος επιπέδου πληρο-
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φόρησης με τη συγκέντρωση των περισσότερων απαντήσεων στη βαθμί

δα του "μετρίου" ("ανταγωνιστές" 74,3% και "συμπεριφορά πελατών" 

62,9%). 

Ως προς τις πηγές άντλησης των πληροφοριών, που είναι ανα

γκαίες για το ΜΚΤ, οι επιχειρήσεις προστρέχουν κατά σειρά των δοθέ

ντων απαντήσεων (ΠΙΝΑΚΕΣ 38.1-38.8 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 32.1-32.8 του 

Παραρτήματος): 

- στο Λογιστήριο τους "τακτικά" (88,7%), 

~ στις αναφορές των πωλητών και των αντιπροσώπων τους "τακτικά" 

(85,9%), 

" και στα αρχεία της επιχείρησης "τακτικά" (83,1%), 

Βλέπουμε δηλαδή ότι η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης γίνε

ται κατ' εξοχήν από ενδογενείς πηγές. Η άντληση στοιχείων από εξωε-

πιχειρησιακές πηγές δευτερογενών στοιχείων (πλην των γραφείων ερευ

νών και διαφημιστικών γραφείων), "όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα-

ανάγκη", μας;δείχνει την μέγιστη συμβολή της δυνατότητας πρόσβασης 

σε ηλεκτρονικές τράπεζες δεδομένων εθνικού και διεθνούς επιπέδου. 

<;? Όταν οι παραπάνω πηγές δεν χρησιμοποιούνται καθόλου ή σπά

νια, αναζητούνται ο* δικαιολογητικοί λόγοι της συμπεριφοράς αυτής: ως 

προς το τμήμα επιχειρησιακών ερευνών, ένα ποσοστό 80,4% αυτών που 

δεν το χρησιμοποιούν στηρίζουν τη στάση τους αυτή στην ανυπαρξία 

ενός τέτοιου τμήματος στην επιχείρηση τους, ενώ σαν βασικότερος 

λόγος μη/ή σπάνια χρησιμοποίησης πρωτογενών ερευνών, γραφείων 

ερευνών και διαφημιστικών εταιριών παρουσιάζεται το υψηλό κόστος 

απόκτησης πληροφοριών από τις πηγές αυτές. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι σε πρόσφατη εκδήλωση του Ε IM (Ελληνικού 

Ινστιτούτου Μάρκετινγκ/ 9.10.1991) Θεσσαλονίκης με θέμα: "Η έρευνα 

αγοράς στο Μάρκετινγκ", εκπρόσωποι γνωστών γραφείων ερευνών σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο υποστήριξαν, ότι τα στελέχη ΜΚΤ δεν έχουν 

ακόμα συνειδητοποιήσει τη μεγάλη σημασία των ερευνών αγοράς και 

εσφαλμένα πιστεύουν ότι το κόστος αυτών είναι υψηλό. Εφόσον μάλιστα 
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υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης των παρεχομένων πληροφοριών από 

την επιχείρηση, το αναμενόμενο όφελος σε σχέση με το κόστος είναι 

πολύ μεγάλο. Η εφαρμογή σε μεγαλύτερη έκταση της τεχνολογίας της 

Πληροφορικής από τις επιχειρήσεις θα επιφέρει λοιπόν και αλλαγές στις 

πηγές άντλησης των αναγκαίων πληροφοριών. 

Όσον αφορά τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στο Μάρκε

τινγκ διακρίνουμε τη λειτουργία τους μέσα από ένα πληροφοριακό σύ

στημα γιά όλα τα τμήματα της επιχείρησης, τη λειτουργία ενός ανεξάρ

τητου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για το τμήμα ΜΚΤ/ 

Πωλήσεων ειδικά, χωρίς να αποκλείονται οι επικοινωνίες με τα πληροφο

ριακά συστήματα άλλων τμημάτων της επιχείρησης, τη λειτουργία επίσης 

πληροφοριακών υποσυστημάτων ΜΚΤ βάσει Η/Υ, καθώς και πληροφορια

κών συστημάτων ΜΚΤ χωρίς Η/Υ, τέλος δε την παντελή έλλειψη πληρο

φοριακού συστήματος για το ΜΚΤ. Από τους ΠΙΝΑΚΕΣ 39.1. - 39.5. / 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 33.1. - 33.5. του Παραρτήματος συγκεντρώνουμε τις 

παρακάτω πληροφορίες : 

Μόνον 7 επιχειρήσεις, δηλαδή το 9,9% του δείγματος θεωρεί το 

σύστημα που εφαρμόζει, σαν ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

Μάρκετινγκ βάσει Η/Υ,'ένα ποσοστό πάλι 22,5% δηλώνουν την ύπαρξη 

ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για όλη την επιχείρηση (που 

μπορεί βέβαια να απαρτίζεται και από ολοκληρωμένα πληροφοριακά συ

στήματα ή υποσυστήματα των επι μέρους τμημάτων), ενώ μεγάλος συγ

κριτικά αριθμός επιχειρήσεων χαρακτηρίζει το πληροφοριακό σύστημα 

που αφορά τις λειτουργίες του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων, σαν υπο

συστήματα πληροφοριών ΜΚΤ με Η/Υ (50,7% των ερωτηθέντων). Ενα 

ποσοστό 28,2% του δείγματος δηλώνει επίσης την εφαρμογή στο ΜΚΤ 

πληροφοριακών συστημάτων χωρίς την υποστήριξη από Η/Υ, ένα 14,1% 

τέλος των ερωτηθέντων επιχειρήσεων δεν αναγνωρίζει κανένα πληροφο

ριακό σύστημα για το ΜΚΤ. 

Οι περιοχές που καλύπτουν τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα 

ή υποσυστήματα βάσει Η/Υ είναι κατά σειρά μεγαλύτερης συχνότητας 

δοθέντων απαντήσεων οι εξής: 

173 



Αρ.απαντ % 

- Ανάλυση πωλήσεων 

- Διαχείριση Αποθεμάτων 

- Οργάνωση Πωλήσεων/Διαχείριση 

πωλητών 

- Διαμόρφωση τιμών, εκπτώσεων, κ.α. 

- Διαμόρφωση προγράμματος 

προϊόντων 

- Επιχειρησιακή έρευνα 

- Προγράμματα προβολής 

ΠΙΝΑΚΕΣ 40.1..- 40.7. / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 34.. 1- 34.7. του Παραρτήμα

τος) ' 

6.7. Μοντέλα υποστήριξης αποφάσεων Μάρκετινγκ 

Στη συνέχεια εξετάζεται η εφαρμογή στη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ 

ποσοτικών μοντέλων με ή χωρίς Η/Υ, καθώς και οι ανασταλτικοί παρά

γοντες χρησιμοποίησης τους. 

Στους ΠΙΝΑΚΕΣ 41.1. - 41.7. / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 35.1. - 35.7. του 

Παραρτήματος παρουσιάζεται ο βαθμός της χρησιμοποίησης των μο

ντέλων αυτών στα επι μέρους πεδία του Μάρκετινγκ, ως εξής: 

53 74,6% 

48 67,6% 

42 59,2% 

31 43,7% 

..9 12,7% 

..9 12,7% 

..6 8,5% 
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Ν Α Ι Ν Α Ι 

με Η/Υ 

- στη τιμολογιακή πολιτική 26,8% 

- στη φυσική διανομή (αποθεμα

τοποίηση, αποθήκευση, μεταφορά) 25,4% 

- στη διαχείριση πωλητών 22,5% 

- στις προβλέψεις 16,9% 

- στη πολιτική διανομής 9,9% 

- στη πολιτική προϊόντων 8,5% 

- στη πολιτική προβολής 1,4% 

χωρίς Η/Υ 

7% 

9,9%. 

4,2% 

7% 

4,2% 

8,5% 

7% 

0 Χ Ι 

66,2% 

64,8% 

73,2% 

76,1% 

85,9% 

83,1% 

91,5% 

J Ως προς τους λόγους της μη χρησιμοποίησης των μοντέλων 

αυτών τα στελέχη ΜΚΤ των επιχειρήσεων του δείγματος αναφέρουν ότι 
1 "δεν jîivai γνωστά" (60,6% των απαντώντων), ότι "δεν έχουν υποστήριξη 

από σχετικά προγράμματα Η/Υ" (29,6%), σε μικρότερο δε βαθμό ότι "δεν 

έχουν τα στοιχεία για την παραμετροποίηση τους ή το κόστος συλλο

γής αυτών είναι υψηλό" (23,9%) και ότι "αμφισβητούν την αποτελεσματι

κότητα τους λόγω της ύπαρξης στο ΜΚΤ πολλών ποιοτικών παραγό

ντων" (19,7%). 

175 



176 



Κεφάλαιο 7 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

7.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα, επιχει

ρείται στο πρώτο κεφαλαίο στατιστικός έλεγχος ανάμεσα σε μια σειρά από 

μεταβλητές με στόχο τη διερεύνηση πιθανών εξαρτήσεων μεταξύ τους. Για 

τη στατιστική ανάλυση επιλέγεται ο έλεγχος του χ2, με ν βαθμούς ελευθε

ρίας, και καθορίζεται ως επίπεδο σημαντικότητας η πιθανότητα 0,05. Για 

την ανάλυση επιλέχτηκε ο έλεγχος του χ2 γιατί προσφέρει τη δυνατότητα 

να αξιολογηθούν στατιστικά, ποιοτικά στοιχεία της έρευνας. 

Με τη βοήθεια των πινάκων "κατατάξεως" ή "διπλής κατεύθυνσης", 

εξετάζουμε κατά πόσο δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους ή 

εξαρτημένες. Ως μηδενική υπόθεση Η0 (η οποία ζητείται να απορριφθεί) 

λαμβάνεται, ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, ενώ ως εναλλακτική 

υπόθεση Η, ότι αυτές είναι εξαρτημένες. 

Σύμφωνα με την ανάλυση, αν χ2 < χ2
 VJ/0Q5) γίνεται αποδεκτή η 

μηδενική υπόθεση, αν χ2 > χ2
 VJ/QOS) απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση 

και γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας, όπου χρησιμοποιείται η κατανομή του 

χ2, δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα, εφόσον ισχύουν οι παρακάτω περιορι

σμοί: όταν οι βαθμοί ελευθερίας είναι ν = 1, τότε κάθε θεωρητική συχνό

τητα πρέπει να ισούται τουλάχιστον με 5, όταν οι βαθμοί ελευθερίας 

είναι ν > 1, τότε ο προηγούμενος έλεγχος δε θα πρέπει να χρησιμοποιεί

ται, όταν περισσότερες από το 20% θεωρητικές συχνότητες είναι μικρότε

ρες από 5, ή όταν κάποια θεωρητική συχνότητα είναι μικρότερη από 1. 

Με βάση τις πληροφορίες, που συγκεντρώθηκαν από την παραπά

νω έρευνα πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας σειράς μεταβλη

τών, ανά δύο μεταξύ τους, η παρουσίαση δε και ο σχολιασμός των απο

τελεσμάτων γίνεται στην επόμενη ενότητα. 
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7.2. Παρουσίαση των ελέγχων - Σχολιασμός - Διαπιστώσεις 

Στον Πίνακα Α αναγράφονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης του 

χ2 για τον έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ του κριτηρίου "της εφαρμογής 

της Πληροφορικής στο Μάρκετινγκ/ Πωλήσεις" και σειράς άλλων κριτη

ρίων, στη παρουσίαση των οποίων θα προβούμε παρακάτω. Για την αξιο

πιστία των αποτελεσμάτων ελέγχθηκε η ισχύς των αναφερθέντων περιο

ρισμών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : Αποτελέσματα του ελέγχου χ2 για σειρά μεταβλητών, ανά 

δύο μεταξύ τους, με τη βοήθεια πινάκων διπλής εισόδου * 

1η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: Η εφαρμογή της Πληροφορικής στο ΜΚΤ/Πωλήσεις 

χ2 Σημαντικότητα 2η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: 

1. η σημασία που προσδίδουν 

στη Πληροφορική για τη λήψη 

αποφάσεων ΜΚΤ οι μάνατζερς 

2. το είδος των παραγομένων 

προϊόντων 

3. Κ.Ε. 1987 (Κύκλος εργασιών) 

4. Κ.Ε. 1988 

5. Κ.Ε. 1989 

6. Κ.Ε. 1990 

7. Κ.Ε. 1991 

8. Εξαγωγές 1990 

9. Συνολικός αριθμός απασχο

λουμένων (1990) 

10. Ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά 

11. Η ύπαρξη στην οργανωτική δομή 

της επιχείρησης τμήματος ΜΚΤ 

(Chi-Square) {Significance) 

19.18231 0.0001* 

0.35397 

2.41593 

2.25138 

4.42326 

1.20046 

2.18092 

0.69245 

6.49679 

4.42325 

0.8378 

0.2988 

0.3244 

0.1095 

0.5487 

0.3361 

0.7074 

0.0388* 

0.1095 

12.65166 0.0004* 

σημαίνει ότι οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες μεταξύ τους 
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12. Συνολ.αριθμός απασχολουμένων 

στο ΜΚΤ (ή το αντίστοιχο τμήμα) 0.30119 0.8602 

13. Ποσοστό στελεχών επί 

συν. απασχ. στο τμήμα ΜΚΤ 

(ή το αντίστοιχο) 8.82414 0.0121* 

14. Η απασχόληση στο ΜΚΤ κατόχων 

μεταπτυχιακών τίτλων 8.35518 0.0038* 

15. Η απασχόληση στο ΜΚΤ 

ατόμων με καλές γνώσεις 

Εφαρμ. Πληροφορικής 9.77352 0.0018* 

16. Η σημασία για το ΜΚΤ 

(κατά τους μάνατζερς) "της 

ποιότητας του ανθρώπινου 

δυναμικού του τμήματος" 6.04018 0.0488* 

17. Η σημασία για το ΜΚΤ 

(κατά τους μάνατζερς) "της μη

χανοργάνωσης του τμήματος" 9.37467 0.0022* 

18. Η σημασία για το ΜΚΤ 

(κατά τους μάνατζερς) "των πρωτο

γενών ερευνών" 5.62461 0.0177* 

19. Η σημασία για το ΜΚΤ 

(κατά τους μάνατζερς) "των 

ποσοτικών μοντέλων ΜΚΤ" 

20. Χρονολογία πρώτης εγκατάστασης 

συστημάτων πληροφ.στην επιχείρηση 

21. Εξυπηρέτηση επι θεμάτων πληρο

φορικής (ενδο-και εξωεπιχειρησιακά) 

22. Η αξιολόγηση από τους 

ΜΚΤ-μάνατζερς της συμβολής της 

Πληροφορικής στη "βελτίωση της 

ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας" 6.19502 0.0128* 

23. Η αξιολόγηση από τους 

ΜΚΤ-μάνατζερς της συμβολής 

της πληροφ. στην "έγκαιρη 

αναγνώριση κινδύνων - ευκαιριών" 5.62461 0.0177* 

0.52406 

9.07776 

15.66821 

0.4691 

0.0107* 

0.0001* 
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24. Η αξιολόγηση από τους 

ΜΚΤ-μάνατζερς της συμβολής 

της Πληροφορικής στο "επίπεδο 

γνώσης της αγοράς και των 

ανταγωνιστών" 

25. Η αξιολόγηση από τους 

ΜΚΤ-μάνατζερς της συμβολής 

της Πληροφορικής στην 

"ελάττωση του ρίσκου" 

0.23582 

0.34740 

0.6272 

0.5556 

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ : 

26. το κόστος απόκτησης 

των συστ. Η/Υ 

27. τα προβλήματα αναδιοργάνωσης 

του Τμήματος 

28. οι δυσκολίες προσαρμογής 

των εργαζομένων 

29. Το επίπεδο πληροφόρησης σχετικά 

με τους στρατηγικούς στόχους Μ KT 

30. Το επίπεδο πληροφόρησης σχετικά 

με Προβλέψεις 

31. Το επίπεδο πληροφόρησης 

σχετικά με το κόστος των 

προγραμμάτων ΜΚΤ 

32. Το επίπεδο πληροφόρησης σχετικά 

με την τεχνολογική ανάπτυξη 

33. Το επίπεδο πληροφόρησης σχετικά 

με πολιτικούς, κοινων.και νομοθετικούς 

παράγοντες 

5.98710 

13.13083 

18.59725 

13.49059 

21.54855 

21.01486 

1.68969 

0.050Γ 

0.0014* 

0.0Ο0Γ 

0.0012* 

0.0000* 

0.0000* 

0.4296 

1.69668 0.4281 

Η ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚΤ: 

34. των γραφείων ερευνών-μελετών 

35. των διαφημιστικών εταιριών 

36. λοιπών εξωεπιχειρησιακών πηγών 

άντλησης δευτερογενών στοιχείων 

37. πρωτογενών ερευνών 

7.88906 

11.25321 

15.44550 

15.44550 

0.0484* 

0.0036* 

0.0004* 

0.0004* 
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Η ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: 

38. στην τιμολογιακή πολιτική 11.31555 0.0008* 

39. στη διαχείριση πωλητών 10.49309 0.0012* 

40. στη φυσική διανομή 8.83620 0.0030* 

41. στις προβλέψεις 5.67037 0.0173* 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΚΤ: 

42. "αμφισβήτηση αποτελεσματικότητας 

λόγω επίδρασης ποιοτικών 

παραγόντων" 0.00000 1.0000 

43. "έλλειψη στοιχείων παραμετροποίησης" 0.35814 0.5495 

44. "έλλειψη υποστήριξης από 

προγράμματα Η/Υ" 0.00000 1.0000 

45. "μοντέλα ΜΚΤ άγνωστα 

στην επιχείρηση" 8.35518 0.0038* 

Σύμφωνα με τον έλεγχο, όπου οι μεταβλητές "χρήση της Πληρο

φορικής στο ΜΚΤ/Πωλήσεις" και "προσδιδόμενη σημασία της Πληροφορι

κής για τη λήψη αποφάσεων από τους ΜΚΤ-μάνατζερς" είναι εξαρτημέ

νες, οδηγούμαστε στην αποδοχή της υπόθεσης, ότι όσοι χρησιμοποιούν 

τα συστήματα της Πληροφορικής στο ΜΚΤ αξιολογούν θετικά την παρε

χόμενη υποστήριξη τους στη λήψη αποφάσεων. Ετσι ένα ποσοστό 

64,6% αυτών, που εφαρμόζουν την Πληροφορική στο ΜΚΤ θεωρούν την 

παρεχόμενη απ'αυτήν βοήθεια "πολύ μεγάλη", ένα 33,3% "μεγάλη" και 

μόνο ένας μάνατζερ δείχνει λιγότερο ευχαριστημένος, βαθμολογώντας 

την "μέτρια". Στις περιπτώσεις αντίθετα, που οι μάνατζερς δεν κάνουν 

χρήση των συστημάτων της Πληροφορικής, παρουσιάζονται συγκρατημέ

νοι και επιφυλακτικοί, με ένα ποσοστό 21,7% αυτών, που θεωρούν τη 

συμβολή της "πολύ μεγάλη", ένα 43,5% "μεγάλη" και 34,8% "μικρή - μέ

τρια". Το αποτέλεσμα αυτό είναι ενθαρρυντικό, με την έννοια ότι, ενώ 

αρχικά πιθανόν να εμφανίζεται κάποιος δισταγμός για την προσαρμογή 

του τρόπου εργασίας των στελεχών-ΜΚΤ, από την στιγμή που ασχολη

θούν με τις εφαρμογές της νέας τεχνολογίας γίνονται υποστηρικτές 

αυτής, αναγνωρίζοντας τα παρεχόμενα οφέλη. 

Οι μεταβλητές "εφαρμογή της Πληροφορικής στο ΜΚΤ/ 
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Πωλήσεις" και "το είδος των παραγομένων προϊόντων" εμφανίζονται ανε

ξάρτητες, γίνεται δηλαδή δεκτή η υπόθεση Ho, σύμφωνα με την οποία 

η εφαρμογή ή όχι της Πληροφορικής στο Τμήμα ΜΚΤ/Πωλήσεων παρου

σιάζεται ανεξάρτητα από τις διακρίσεις των επιχειρήσεων, σε παραγωγής 

καταναλωτικών, βιομηχανικών και αμφοτέρων των παραπάνω προϊόντων. 

Από τον έλεγχο των μεταβλητών α) "του ετήσιου κύκλου εργασιών 

1987, 1988, 1989, 1990 και 1991" και β) "της εφαρμογής της Πληρο

φορικής στο ΜΚΤ", προκύπτει ότι οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες 

μεταξύ τους, δηλαδή η χρήση της Πληροφορικής στο ΜΚΤ γίνεται ανε

ξάρτητα από τον τζίρο, που πραγματοποιεί η επιχείρηση. Όπως φαίνε

ται η νέα τεχνολογία δεν στοχεύει ούτε καλύπτει ανάγκες επιχειρήσεων 

ορισμένου, από άποψη Κ.Ε., μεγέθους. Τελευταία μάλιστα, που μικραίνει 

το κόστος απόκτησης του ανάλογου μηχανικού εξοπλισμού και λογισμικού 

και με την εκτεταμένη χρήση των προσωπικών υπολογιστών, η εφαρμογή 

της Πληροφορικής παύει να είναι απαγορευτική σε επιχειρήσεις με μικρό

τερο τζίρο. 

"Ο εξαγωγικός χαρακτήρας" και "το ύψος των πραγματοποιούμενων 

εξαγωγών" αφενός και "η εφαρμογή της Πληροφορικής στο ΜΚΤ/ 

Πωλήσεις" είναι, σύμφωνα με τον πραγματοποιούμενο έλεγχο, επίσης ανε

ξάρτητες μεταξύ τους μεταβλητές. Το 70% περίπου, πάντως, των βιομη

χανιών, που κάνουν εξαγωγές εφαρμόζουν και την Πληροφορική στο 

ΜΚΤ/ Πωλήσεις. Θα περίμενε όμως κανείς, η εξαγωγική δραστηριότητα 

να δημιουργεί ανάγκες καλύτερης διαχείρισης των πληροφοριών για την 

παρακολούθηση των πωλήσεων και της στρατηγικής ανάπτυξης στις 

ξένες αγορές, το γεγονός δε της παρουσιαζόμενης ανεξαρτησίας των 

παραπάνω μεταβλητών μπορεί να οφείλεται σ 'ένα βαθμό στο ότι το 

δείγμα των επιχειρήσεων είναι διακλαδικό, με κλάδους, που ο καθένας 

εμφανίζει δαφορετικές ανάγκες υποστήριξης της εξαγωγικής δραστηριό

τητας, ανάλογα βέβαια με την επιλογή των καναλιών διανομής, τα προϊ

όντα και την χώρα ή χώρες αποστολής τους. 

Ανεξάρτητες μεταξύ τους παρουσιάζονται και οι μεταβλητές α) 

"ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά" και "η εφαρμογή της Πληροφορικής 

στο ΜΚΤ", που εξηγείται λογικά από την μέχρι σήμερα μη εκτεταμένη 
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χρησιμοποίηση της Πληροφορικής, ειδικότερα μάλιστα στη λήψη αποφά

σεων ΜΚΤ, σαν ανταγωνιστικό όπλο. Ακόμα, ο μεγαλύτερος αριθμός των 

επιχειρήσεων αξιολογεί τον υπάρχοντα ανταγωνισμό σαν "μεγάλο - πολύ 

μεγάλο". 

"Ο αριθμός των απασχολουμένων (1990)" φαίνεται να βρίσκεται σε 

εξάρτηση με "την εφαρμογή της Πληροφορικής στο ΜΚΤ/Πωλήσεις". 

Αν θεωρήσουμε τον αριθμό των απασχολουμένων σαν κριτήριο διάκρισης 

σε επί μέρους κατηγορίες, από άποψη μεγέθους, των εν λόγω επιχειρή

σεων, μπορούμε να εξηγήσουμε την εξάρτηση αυτή από την ανάγκη, 

αλλά και τη λειτουργία σ' αυτές, ενός οργανωμένου συστήματος ΜΚΤ, 

με τη χρησιμοποίηση των συγχρόνων μεθόδων παρακολούθησης των 

προτιμήσεων και τάσεων της αγοράς, εφαρμογής τακτικού προγραμματι

σμού για το Μίγμα-ΜΚΤ και στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης με την 

υποστήριξη των συστημάτων της Πληροφορικής. Έτσι από τις επιχειρή

σεις, που δηλώνουν την εφαρμογή αυτών στο ΜΚΤ - Πωλήσεις, ένα πο

σοστό 54,1% απασχολεί πάνω από 250 άτομα, ένα 27,1% απασχολεί 

από 101-250 άτομα και μόνον ένα ποσοστό 18,8% απασχολεί από 40-

100 άτομα. Αντίθετα, ένα ποσοστό 47,8% των επιχειρήσεων, που δεν 

χρησιμοποιούν την Πληροφορική στο ΜΚΤ/ Πωλήσεις, απασχολούν προ

σωπικό κάτω των 100 ατόμων. 

Όσον αφορά πάλι τις μεταβλητές "ύπαρξη τμήματος ΜΚΤ στην 

οργανωτική δομή της επιχείρησης" και "εφαρμογή της Πληροφορικής 

στη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ", δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλα

δή ότι οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες, που εξηγείται λογικά με το όπ 

όσο οι διαδικασίες λήψης των σχετικών αποφάσεων οργανώνονται, τόσο 

διαφαίνεται η ανάγκη υποστήριξης τους από Η/Υ. Επίσης, η ύπαρξη 

Τμήματος ή Διεύθυνσης ΜΚΤ σε μια επιχείρηση δείχνει και την αποδοχή 

της σημασίας των λειτουργιών του ΜΚΤ από την επιχείρηση, έτσι ώστε 

να εγκρίνεται το κόστος αγοράς τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού για 

την υποστήριξη των λειτουργιών αυτών. Ένα ποσοστό 93,1% αυτών που 

έχουν Τμήμα ή Διεύθυνση ΜΚΤ, υποστηρίζονται από συστήματα της 

Πληροφορικής, από τις επιχειρήσεις πάλι που δηλώνουν ότι δεν εφαρμό

ζουν τέτοια συστήματα στη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ, ένα ποσοστό 91,3% 

183 



δεν έχουν στην οργανωτική δομή τους Τμήμα ή Διεύθυνση Μάρκετινγκ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ διπλής κατεύθυνσης μεταξύ των μεταβλητών: 

ula tian. : R50 
By V27 

Count 

Row Pet 

Col Pet 

Tot Pet 

1. 00 

2.00 

Column 

Total 

0. 0 

21 

43. a 

. 50.0 

29.S · . 

21 

91. 3 

50. 0 
29. S 

42 

59. 2 

ΕΦΑΡΪΙΟΙ 
ΥΠΑΡΞΗ 

1. 00 

27 

56. 3 

93. 1 

33. 0 

2 
a. 7 

S. 9 

2. 3 

29 

40. a 

~H THI; 
H M H τ 

Row 

Total 

43 

S7. S 

23 

32. 4 

71 

100. 0 

Εξάρτηση παρουσιάζεται και στα παρακάτω ζεύγη μεταβλητών, 

"του ποσοστού στελεχών επί του συνόλου των απασχολουμένων στο 

τμήμα ΜΚΤ (ή το αντίστοιχο)" και "της εφαρμογής της Πληροφορικής 

στο ΜΚΤ" αφενός, αφετέρου δε μεταξύ "της απασχόλησης στο τμήμα 

κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων" και "της εφαρμογής της Πληροφορικής 
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στο ΜΚΤ". Ενα ποσοστό 31,3% του δείγματτος, που δηλώνουν τη 

χρήση της Πληροφορικής στο ΜΚΤ, απασχολούν στελέχη 50% επί συ

νόλου εργαζομένων στο τμήμα, και ένα 48% αυτών, 25-50% στελέχη 

επί συνόλου απασχολουμένων στο τμήμα, που λαμβάνει αποφάσεις επί 

θεμάτων ΜΚΤ. Αντίθετα, το 48% των επιχειρήσεων, που δεν εφαρμό

ζουν την Πληροφορική στα τμήματα αυτά, απασχολούν στελέχη μέχρι το 

25% του συνόλου των εργαζομένων σ'αυτά, και μόνο μία επιχείρηση δη

λώνει συμμετοχή στελεχών πάνω από το 50% των εργαζομένων στα πα

ραπάνω τμήματα. Ακόμα, ένα ποσοστό 89,3% των βιομηχανιών, που 

απασχολούν στο ΜΚΤ / Πωλήσεις κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, 

εφαρμόζουν στο πεδίο αυτό και την Πληροφορική. 

Ελέγχοντας πάλι τις μεταβλητές α) "εφαρμογή της Πληροφορικής 

στο ΜΚΤ/ Πωλήσεις" και β) "ύπαρξη απασχολουμένων στο τμήμα ΜΚΤ/ 

Πωλήσεις με καλές γνώσεις εφαρμογών Πληροφορικής", τις βρίσκουμε 

αυτές εξαρτημένες. Ένα ποσοστό 84,6% των επιχειρήσεων του δείγμα

τος, που απασχολούν στο τμήμα αυτό άτομα με καλές γνώσεις εφαρμο

γών Πληροφορικής, κάνουν και χρήση αυτής. 

Από τα παραπάνω καταλήγουμε σε διαπιστώσεις, όπως: 

α) τα στελέχη των τμημάτων ΜΚΤ και Πωλήσεων παίζουν σημαντικό 

ρόλο για την αποδοχή και χρήση των συστημάτων της Πληροφορι

κής στη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ, 

β) το ποσοστό των απασχολουμένων στελεχών στα τμήματα αυτά, το 

επίπεδο εκπαίδευσης τους, και η εξοικείωση τους με τα συστήματα 

της Πληροφορικής, παρουσιάζονται σε εξάρτηση με τη χρήση 

αυτής στο ΜΚΤ. 

Στη συνέχεια ελέγχεται η ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των εκτιμήσε

ων των διευθυντικών στελεχών του ΜΚΤ/Πωλήσεων της σημασίας ορι

σμένων παραγόντων στην υποστήριξη αποφάσεων ΜΚΤ και την εφαρμο

γή της Πληροφορικής στο ΜΚΤ. Από τον σχετικό έλεγχο προκύπτει 

εξάρτηση μεταξύ "της χρήσης της Πληροφορικής" και των παρακάτω 

μεταβλητών: 
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" "της σημασίας, που προσδίδουν τα διευθυντικά στελέχη στη 

ποιότητα των εργαζομένων", 

- "της σημασίας για το ΜΚΤ, κατά τους μάνατζερς, της μηχα

νοργάνωσης του τμήματος" και 

~ "της σημασίας των πρωτογενών ερευνών",ενώ ανεξάρτητη εμφα

νίζεται η μεταβλητή "της προσδιδομένης σημασίας από τους ΜΚΤ-

μάνατζερς στη χρήση ποσοτικών μοντέλων", ως προς "τη χρήση της 

Πληροφορικής στο ΜΚΤ". 

Εξετάζουμε δηλαδή, κατά πόσο η εφαρμογή τις Πληροφορικής 

εξαρτάται από τις απόψεις των διευθυντικών στελεχών ΜΚΤ, σε σχέση 

με τους παραπάνω παράγοντες. Ετσι, οι περισσότεροι μάνατζερς, που 

εφαρμόζουν την Πληροφορική στο ΜΚΤ, αξιολογούν σαν "μεγάλη - πολύ 

μεγάλη" τη σημασία : 

της ποιότητας των εργαζομένων (83,4%), 

της μηχανοργάνωσης του τμήματος (85,4%), 

και των πρωτογενών ερευνών (50%), 

ενώ, μόνον ένα ποσοστό 33,3% αυτών βρίσκουν τη σημασία των 

ποσοτικών μοντέλων Μάρκετινγκ "μεγάλη - πολύ μεγάλη". 

Εξαρτημένες παρουσιάζονται και οι μεταβλητές "της χρονολογίας 

της πρώτης εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ γενικά στην επιχείρηση" και 

"εφαρμογής της Πληροφορικής στο ΜΚΤ", με ένα ποσοστό 77,3% των 

επιχειρήσεων,που δεν εφαρμόζουν την Πληροφορική στο ΜΚΤ να δηλώ

νουν χρονολογία πρώτης εγκατάστασης μετά το 1985. Απ' όσους πάλι 

χρησιμοποιούν Η/Υ στο ΜΚΤ, ένα 25% δηλώνει χρονολογία πρώτης 

εγκατάστασης μέχρι το 1980, ένα 37,5% στην περίοδο 1981-1985 και 

ένα ποσοστό 39,5% μετά το 1985. 

Οι μεταβλητές "ενδοεπιχειρησιακή ή εξωεπιχειρησιακή εξυπηρέτηση 

επί θεμάτων Πληροφορικής" καί "χρήση της Πληροφορικής στο ΜΚΤ" 

είναι εξαρτημένες μεταξύ τους. 
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Από την έρευνα έχουμε τις πληροφορίες : 

" από τις επιχειρήσεις, που εφαρμόζουν την Πληροφορική στο 

ΜΚΤ, ένα ποσοστό 87,5% εξυπηρετούνται, είτε από ειδικό τμήμα της 

ίδιας της εταιρίας, είτε από κάποιον ειδικό πάλι της εταιρίας, δηλαδή 

ενδοεπιχειρησιακά, και μόνον ένα 12,5% από εξωτερικούς συμβούλους ή 

εξωτερικά γραφεία, δηλαδή εξωεπιχειρησιακά, 

" από εκείνες δε,που δεν εφαρμόζουν μέχρι σήμερα την Πληρο

φορική στο ΜΚΤ/ Πωλήσεις, μόνον ένα ποσοστό 39,1% εξυπηρετούνται 

ενδοεπιχειρησιακά και το υπόλοιπο 60,9% εξωεπιχειρησιακά.. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκαν οι μεταβλητές για τη συμβολή της Πλη

ροφορικής, κατά τους ΜΚΤ-μάνατζερς, 

α) "στη βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας", 

β) "στην έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και ευκαιριών", 

γ) "στο επίπεδο γνώσης της αγοράς και των ανταγωνιστών" και 

δ) "στη μείωση του ρίσκου". 

Ελέγχοντας πάλι την κάθε μία παραπάνω μεταβλητή με τη μετα

βλητή "εφαρμογή της Πληροφορικής στο ΜΚΤ", έχουμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: οι α) και β) είναι εξαρτημένες με την εφαρμογή της Πλη

ροφορικής στο ΜΚΤ, παρέχονται δε οι πληροφορίες, ότι το 83% αυτών, 

που εφαρμόζουν την Πληροφορική στο ΜΚΤ, αξιολογούν σαν "μεγάλη -

πολύ μεγάλη" τη συμβολή της στη βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επι

κοινωνίας, ενώ όσοι δεν την εφαρμόζουν, παρουσιάζονται σχεδόν μοιρα

σμένοι ανάμεσα στις βαθμίδες "μικρή - μέτρια" και "μεγάλη - πολύ μεγά

λη". Σχετικά με την "έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων - ευκαιριών", για τους 

μεν χρήστες της Πληροφορικής υπάρχει ίση κατανομή στις βαθμίδες, 

από άποψη συχνότητας απαντήσεων, ενώ για όσους δεν κάνουν χρήση 

αυτής, οι περισσότερες απαντήσεις είναι στη βαθμίδα της "μικρής - μέ

τριας" συμβολής με ποσοστό 82,6%. 

Οι γ) και δ) κρίνονται ανεξάρτητες ως προς τη μεταβλητή "εφαρ

μογή της Πληροφορικής στο ΜΚΤ", δεν διακρίνεται δηλαδή κάποια δια

φοροποίηση της εκτίμησης των μάνατζερς, ως προς τη συμβολή της 
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Πληροφορικής "στο επίπεδο γνώσης της αγοράς και των ανταγωνιστών" 

και "στη μείωση του ρίσκου", όταν τη χρησιμοποιούν στο ΜΚΤ απ' ότι, 

όταν δεν τη χρησιμοποιούν. 

Από τους ανασταλτικούς παράγοντες εφαρμογής της Πληροφορι

κής στο ΜΚΤ, 

- "τα προβλήματα αναδιοργάνωσης του τμήματος" και 

- "οι δυσκολίες προσαρμογής των εργαζομένων", 

παρουσιάζονται σε εξάρτηση με την "εφαρμογή της Πληροφορικής 

στο ΜΚΤ", συγκεκριμένα: ενώ μόνον ένα ποσοστό 27% αυτών, που 

εφαρμόζουν την Πληροφορική στο ΜΚΤ, θεωρούν σε "μεγάλο - πολύ με

γάλο" βαθμό τα προβλήματα αναδιοργάνωσης του Τμήματος και ένα πο

σοστό 20,8% αυτών τις δυσκολίες προσαρμογής των εργαζομένων, σαν 

ανασταλτικούς παράγοντες, η αντίστοιχη συχνότητα απαντήσεων αυτών, 

που δεν χρησιμοποιούν τα συστήματα της Πληροφορικής στο ΜΚΤ, είναι 

για μεν τον πρώτο ανασταλτικό παράγοντα 69,6%, για δε το δεύτερο δε 

74%. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται λογικά, εφόοον, όσοι ήδη εφαρ

μόζουν τα συστήματα Πληροφορικής, έχουν λύσει και σε μεγάλο βαθμό 

τα προβλήματα αυτά. "Το κόστος εφοδιασμού συστημάτων Η/Υ" παρου

σιάζεται σαν μη εξαρτημένη μεταβλητή με "την εφαρμογή της Πληροφο

ρικής στο ΜΚΤ", που εξηγείται λογικά από το ότι το σχετικό κόστος 

του κατάλληλου εφοδιασμού για ένα τμήμα ΜΚΤ δεν μπορεί πλέον να 

εμφανίζεται, ειδικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι το δείγμα 

μας, αποτρεπτικό. 

Το επίπεδο της πληροφόρησης, σχετικά "με τους στρατηγικούς 

στόχους ΜΚΤ", "τις προβλέψεις" και "το κόστος των προγραμμάτων 

ΜΚΤ" φαίνεται να διαφοροποιείται, ανάλογα με τη χρήση ή όχι της Πλη

ροφορικής στο Τμήμα ΜΚΤ. Ειδικότερα, ως προς τους στρατηγικούς 

στόχους ΜΚΤ: ένα ποσοστό 56,5% αυτών, που δεν εφαρμόζουν την 

Πληροφορική στο ΜΚΤ, κρίνουν ότι το σχετικό επίπεδο πληροφόρησης 

τους είναι ανεπαρκές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για όσους την εφαρ

μόζουν, ανέρχεται σε 14,9%. Ανεπαρκές πάλι θεωρούν το επίπεδο των 

προβλέψεων τους κατά 8,5% οι χρήστες της Πληροφορικής στο ΜΚΤ, 
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και κατά 56,5% οι μη εφαρμόζοντες αυτήν. Ως προς το κόστος των 

προγραμμάτων ΜΚΤ, για τους μεν εφαρμόζοντες την Πληροφορική, κρί

νεται το επίπεδο πληροφόρησης, με συχνότητα απαντήσεων 29,8%, 

"ανεπαρκές", για τους δε μη εφαρμόζοντες αντίστοιχα 87%, ενώ ούτε 

ένας από τους τελευταίους δεν το θεωρεί "ικανοποιητικό". Για το επίπε

δο πληροφόρησης, σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς 

και σε σχέση με πολιτικούς, κοινωνικούς και νομοθετικούς παράγοντες, 

δεν διακρίνονται τέτοιες διαφοροποιήσεις. 

Εξαρτημένες παρουσιάζονται ακόμα ως προς την "εφαρμογή της 

Πληροφορικής στο ΜΚΤ" και οι μεταβλητές,που αναφέρονται στη συχνό

τητα πρόσβασης σε "γραφεία ερευνών", σε "διαφημιστικές εταιρίες", σε 

"λοιπές εξωεπιχειρησιακές πηγές δευτερογενών στοιχείων", καθώς και σε 

"πρωτογενείς έρευνες". Η αυξημένη συχνότητα αναζήτησης πληροφο

ριών, όταν εφαρμόζεται η Πληροφορική στο ΜΚΤ, μπορεί να ερμηνευτεί 

λογικά από το ότι με την χρήση των συστημάτων της Πληροφορικής 

αξιοποιούνται καλύτερα οι αντλούμενες από τις παραπάνω πηγές πληρο

φορίες, με την πιθανότητα μάλιστα της συνεκτίμησης του σχετικού κό

στους - ωφέλειας. 

Από την εκτίμηση του χ2 και του αντίστοιχου επίπεδου σημαντικό

τητας για τον έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών "χρήση πο

σοτικών μοντέλων ΜΚΤ" και "εφαρμογή της Πληροφορικής στο ΜΚΤ", γί

νεται δεκτή η εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή ότι οι μεταβλητές είναι 

εξαρτημένες μεταξύ τους. Έτσι, η χρήση ποσοτικών μοντέλων ΜΚΤ 

α) στη τιμολογιακή πολιτική, 

β) στη διαχείριση των πωλητών, 

γ) στη φυσική διανομή (αποθεματοποίηση,αποθήκευση,κ.α.) 

και 

δ) στις προβλέψεις, παρουσιάζεται σε εξάρτηση με την εφαρμογή των 

Η/Υ στο ΜΚΤ, ειδικότερα: 

α) το 96% αυτών, που δηλώνουν τη χρήση μοντέλων στη τιμολο

γιακή πολιτική, εφαρμόζουν την Πληροφορική στο ΜΚΤ, β) όσοι δηλώ-
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νουν τη χρήση μοντέλων στη διαχείρηση πωλητών, εφαρμόζουν και την 

Πληροφορική στο ΜΚΤ, γ) το 92% αυτών, που χρησιμοποιούν ποσοτικά 

μοντέλα στη φυσική διανομή, εφαρμόζουν συστήματα Πληροφορικής στο 

ΜΚΤ και δ) το 94% αυτών, που χρησιμοποιούν μοντέλα για προβλέψεις, 

είναι και χρήστες της Πληροφορικής στο ΜΚΤ. 

Από τα παραπάνω προκύπτει λογικά, ότι η χρήση των Η/Υ και του 

ανάλογου λογισμικού στο ΜΚΤ, ευνοεί την αποδοχή των ποσοτικών μο

ντέλων ΜΚΤ από τα στελέχη ΜΚΤ. 

Μεταξύ των δικαιολογητικών λόγων της μη χρησιμοποίησης ποσοτι

κών μοντέλων Μάρκετινγκ: 

" "αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας λόγω επίδρασης ποιοτικών 

παραγόντων", 

" "έλλειψη στοιχείων παραμετροποίησης" 

" "έλλειψη υποστήριξης από προγράμματα Η/Υ", 

από τους ΜΚΤ-μάνατζερς του δείγματος και της "εφαρμογής 

απ'αυτούς της Πληροφορικής δεν διαπιστώθηκε εξάρτηση, ώστε έγινε 

δεκτή η αρχική υπόθεση HQ, σύμφωνα με την οποία οι μεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους. Μόνον ο λόγος "δεν είναι γνωστά στην επι

χείρηση" παρουσιάζεται σε εξάρτηση με την εφαρμογή της Πληροφορι

κής στο ΜΚΤ. Από τους απαντώντες που δεν δηλώνουν άγνοια, σχετικά 

με τα μοντέλα ΜΚΤ, ένα ποσοστό 89,3% ανήκει στους χρήστες των συ

στημάτων της Πληροφορικής και το υπόλοιπο 10,7% αυτών στους μη 

εφαρμόζοντες αυτά στο ΜΚΤ. Από το σύνολο αυτών που κάνουν χρήση 

των συστημάτων βάσει Η/Υ στη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ, ένα ποσοστό 

52,1% θεωρεί γνωστά τα ποσοτικά μοντέλα ΜΚΤ, ενώ το 47,9% αυτών, 

τα θεωρεί άγνωστα. 

Στον πίνακα Β παρουσιάζονται οι τιμές του χ2 και της αντίστοιχης 

σημαντικότητας, που βρέθηκαν από τη διενέργεια του ελέγχου ανεξαρ

τησίας μεταξύ δύο κάθε φορά μεταβλητών. (Η ισχύς των αναφερθέντων 

περιορισμών ελέγχθηκε και εδώ). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Έλεγχος ανεξαρτησίας κατά την εφαρμογή των συστημά

των της Πληροφορικής σε επιμέρους πεδία του ΜΚΤ 

Μεταβλητές χ2 ^aviutèttita 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΛΗΡΟΦ.ΓΓΟ ΜΚΤ ΠΑ; 

1. α) "καθορ.προγρ.προίόντων, 

αξιολόγηση νέων" και 

β) "καθορισμό τιμών" 

2. α) "καθ.προγρ.προϊόντων, 

αξιολ.νέων" και 

β) "διαχείριση πωλητών" 

3. α) "καθορισμό τιμών" και 

β) "διαχείριση πωλητών" 

4. α) "καθορισμό τιμών" και 

β) "διαχείριση αποθήκης" 

5. α) "καθορισμό τιμών" και 

β) "παρακολούθηση πωλήσεων" 

6. α) "καθορισμό τιμών" και 

β) "έρευνες αγοράς, 

σημερινής-στόχου" 

7. α) "καθορισμό τιμών" και 

β) "αναλύσεις κόστους-εσόδων" 

8. α) "διαχείριση πωλητών" και 

β) "διαχείρ.αποθήκης,αποθεμάτων" 

9. α) "διαχείριση πωλητών" και 

β) "παρακολούθηση πωλήσεων κατά 

γεωγραφ. περιοχές 

και κατά πελάτες" 

10. α) "διαχείριση πωλητών" και 

β) "αναλύσεις κόστους-εσόδων" 

11. α) "διαχείριση πωλητών" και 

β) "έρευνες αγοράς σημερ.-στόχου" 

12. α) "παρακολούθηση πωλήσεων" και 

β) "προβλέψεις" 

9.39178 

2.05274 

7.65770 

11.03669 

7.44772 

6.02339 

5.89747 

8.81505 

20.40064 

2.40369 

2.05274 

10.23759 

0.0022* 

0.1519 

0.0057* 

0.0009* 

0.0064* 

0.0141* 

0.0152* 

0.0030* 

0.0000* 

0.1210 

0.1519 

0.0014* 
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Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι στις περισσότερες περι

πτώσεις γίνεται δεκτή η εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή ότι οι ανά ζεύγη 

α) και β) ελεγχόμενες μεταβλητές είναι εξαρτημένες. Η εφαρμογή λοιπόν 

της Πληροφορικής σε μία επιμέρους λειτουργία του ΜΚΤ είναι σε εξάρ

τηση με την εφαρμογή της σε άλλη λειτουργία αυτού, στις περιπτώσεις 

δηλ., 1.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. και 12.. Στις περιπτώσεις πάλι 2.,10. και 11. 

γίνεται δεκτή η υπόθεση Ho, ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι όλοι όσοι εφαρμόζουν συστήματα Πληρο

φορικής για τον καθορισμό του προγράμματος προϊόντων και την αξιο

λόγηση νέων προϊόντων, χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα και για τον 

καθορισμό των τιμών. Η κατανομή, αντίθετα των επιχειρήσεων σε σχέση 

με την εφαρμογή ή όχι συστημάτων Πληροφορικής για τον καθορισμό 

του προγράμματος προϊόντων δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σε 

σχέση με την κατανομή του κριτηρίου της εφαρμογής πληροφοριακών 

συτημάτων στη διαχείριση των πωλητών. Ακόμα, ένα ποσοστό 93% των 

επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν Η/Υ για τον καθορισμό των τιμών, 

εφαρμόζουν και πληροφοριακά συστήματα βάσει Η/Υ στη διαχείριση 

αποθήκης και αποθεμάτων και ένα ποσοστό πάλι 71,4% αυτών των τε

λευταίων, υποστηρίζονται από τέτοια συστήματα και κατά τον καθορισμό 

των τιμών. Όλοι, όσοι χρησιμοποιούν την Πληροφορική στη διαχείρηση 

των πωλητών τους, εφαρμόζουν αυτήν και για τη παρακολούθηση των 

πωλήσεων και το 66,7% πάλι αυτών των τελευταίων χρησιμοποιούν συ

στήματα Η/Υ στη διαχείριση των πωλητών τους. Η με τη βοήθεια των 

Η/Υ πραγματοποίηση προβλέψεων γίνεται από τις επιχειρήσεις, που δη

λώνουν και τη χρήση συστημάτων Πληροφορικής για την παρακολούθη

ση των πωλήσεων κατά γεωγραφικές περιοχές και πελάτες (με εξαίρεση 

μία επιχείρηση). Ενα ποσοστό δε 53,7% αυτών που υποστηρίζονται από 

την Πληροφορική για τη παρακολούθηση των πωλήσεων, κάνουν και 

προβλέψεις. 

Στη συνέχεια εξετάζουμε, κατά πόσο υπάρχει εξάρτηση στη 

χρήση των Η/Υ κατά κατηγορίες εφαρμογών-εργασιών. Στον ΠΙΝΑΚΑ Γ 

αναγράφονται τα αποτελέσματα του σχετικού ελέγχου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : Κατηγορίες κατά εφαρμοζόμενες λειτουργίες υποστήριξης 

από συστήματα Η/Υ για το Μάρκετινγκ (Αποτελέσματα 

ελέγχου ανεξαρτησίας μεταβλητών, ανά ζεύγη) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ : 

1.α) "γραφικές απεικονίσεις" 

β) "εφαρμογή μοντέλων" 

2.α) "γραφικές απεικονίσεις" 

β) "τακτικές αναφορές" 

3.α) "γραφικές απεικονίσεις" 

β) "προβλέψεις" 

4.α) "αυτοματοποίηση τυπ.διαδικασιών" 

β) "εφαρμογή μοντέλων" 

5.α) "αυτοματοποίηση τυπ.διαδικασιών" 

β) "προβλέψεις" 

6.α) "αυτοματοποίηση τυπ.διαδικασιών" 

β) "τακτικές αναφορές" 

7.α) "τακτικές αναφορές" 

β)"προβλέψεις" 

8.α) "τακτικές αναφορές" 

β) "ad-hoc ανάλυση, απ'ευθείας 

διάλογος με τον χρήστη" 

9.α) "τακτικές αναφορές" 

β) "εφαρμογή μοντέλων" 

10.α) "Προβλέψεις" 

β) "ad-hoc ανάλυση,απ'ευθείας 

διάλογος με τον χρήστη" 

11.α) "Προβλέψεις" 

β) "εφαρμογή μοντέλων" 

Χ2 

6.67474 

10.33867 

16.03677 

2.07315 

2.71497 

13.44482 

11.77149 

14.85600 

1.09223 

9.67523 

7.42747 

Σημαντικότητα 

0.0098* 

0.0013* 

0.0001* 

0.1499 

0.0994 

0.0002* 

0.0006* 

0.0001* 

0.2960 

0.0019* 

0.0064* 



Όσον αφορά την εφαρμογή διαφόρων λειτουργιών με την βοήθεια 

συστημάτων Η/Υ, παρατηρούμε εξαρτήσεις μεταξύ αυτών, που αναφέρο

νται σε λειτουργίες είτε του ίδιου, είτε του αμέσως επόμενου επιπέδου, 

όπως διακρίναμε αυτά στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, δηλαδή το 

επίπεδο της αυτοματοποίησης τυποποιημένων συναλλαγών,το επίπεδο 

της συγκέντρωσης και διαχείρισης των πληροφοριών με την παροχή τα

κτικών αναφορών και με την ad-hoc ανάλυση πληροφοριών σε απ' ευ

θείας διάλογο με τον χρήστη, και το επίπεδο υποστήριξης αποφάσεων 

Μάρκετινγκ βάσει στατιστικών μεθόδων και μοντέλων Μάρκετινγκ. Έτσι 

από τον έλεγχο μεταξύ της "αυτοματοποίησης τυποποιημένων διαδικα

σιών" και "εφαρμογής μοντέλων" (4.α με 4β.του Πίνακα Γ) γίνεται δεκτή η 

υπόθεση Η0, δηλαδή ότι οι παραπάνω μεταβλητές είναι αναξάρτητες με

ταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και μεταξύ "της αυτοματοποίησης των τυπο

ποιημένων διαδικασιών" και "των προβλέψεων" (5.α με 5.β), όπως και με 

"τις τακτικές αναφορές" και "την εφαρμογή μοντέλων" (9.α και β). Για 

τα υπόλοιπα ζεύγη μεταβλητών του Πίνακα Γ γίνεται δεκτή η εναλλακτική 

υπόθεση, δηλαδή ότι οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. Ενα ποσοστό 

58,8% των όσων διεκπεραιώνουν τακτικές αναφορές στα πλαίσια του 

Μάρκετινγκ, χρησιμοποιούν και γραφικές απεικονίσεις και ένα ποσοστό 

πάλι 74,1% αυτών των τελευταίων, δηλώνουν και τη χρήση των Η/Υ για 

την τακτική παροχή αναφορών. Απ' αυτούς, που κάνουν προβλέψεις με 

τη βοήθεια των Η/Υ, ένα ποσοστό 66,7 κάνουν και χρήση γραφικών πα

ραστάσεων με Η/Υ και το 74,1% των όσων δηλώνουν τη χρήση αυτών 

των τελευταίων, κάνουν και προβλέψεις. 

Ακόμα, οι. χρήστες της Πληροφορικής για την αυτοματοποίηση τυ

ποποιημένων διαδικασιών στο Μάρκετινγκ, κατά 74,2% παρέχουν και τα

κτικές αναφορές και το 67,6% αυτών, που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν 

τους Η/Υ για τακτικές αναφορές στο ΜΚΤ, έχουν αυτοματοποιήσει τις 

τυπικές συναλλαγές τους. 

Σαν προϋπόθεση πάλι για την κατά περίπτωση ανάλυση και τον διά

λογο με τον χρήστη παρουσιάζονται οι τακτικές αναφορές, καθόσον το σύ

νολο των όσων δηλώνουν την ad-hoc ανάλυση σε απ'ευθείας διάλογο, 

εφαρμόζουν τις τακτικές αναφορές. Ενα ποσοστό, τέλος, 84%, που πραγ-
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ματοποιούν βάσει των Η/Υ κατά περίπτωση αναλύσεις των δεδομένων, κά

νουν και προβλέψεις για την υποστήριξη των αποφάσεων Μάρκετινγκ. 

Στη συνέχεια, στον ΠΙΝΑΚΑ Δ, συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα 

των ελέγχων ανεξαρτησίας με την κατανομή του χ2, όπως και στους 

παραπάνω πίνακες, μιας σειράς κριτηρίων, από τις παρεχόμενες πληρο

φορίες του δείγματος και με την βοήθεια των πινάκων διπλής εισόδου. 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

α) "Υπαρξη κατόχων μεταπτυχιακών 

τίτλων στο Τμήμα ΜΚΤ" 

β)" Κύκλος Εργασιών 1990" 

(κατά βαθμίδες) 

α) "Υπαρξη κατόχων μεταπτυχιακών 

τίτλων στο Τμήμα ΜΚΤ" 

β) "Εφαρμογή μοντέλων για προβλέψεις 

στο ΜΚΤ" 

α) "Υπαρξη κατόχων μεταπτυχιακών 

τίτλων στο Τμήμα ΜΚΤ" 

β) "Εφαρμογή μοντέλων ΜΚΤ στην 

τιμολογιακή πολιτική": 

α) "Υπαρξη κατόχων μεταπτυχιακών 

τίτλων στο Τμήμα ΜΚΤ" 

β) "Μοντέλα ΜΚΤ/ άγνωστα 

στην επιχείρηση" 

α) "Προβλέψεις στο ΜΚΤ βάσει Η/Υ" 

β) "Το επίπεδο των πληροφοριών σε 

σχέση με προβλέψεις" 

α) "Υπαρξη απασχολουμένων στο ΜΚΤ με 

καλές γνώσεις εφαρμ. Πληροφορικής" 

β) "αυτοματοποίηση τυποποιημένων 

διαδικασιών στο ΜΑρκετινγκ" 

Χ2 

15.79051.. 

10.87749.. 

.. 6.68151.. 

10.29637.. 

19.92678.. 

6.92475.. 

Σημαντικότητα 

.... 0.0004* 

.... 0.0010* 

.... 0.0097* 

.... 0.0013*' 

.... 0.0000* 

0.0085* 
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7. α) "Υπαρξη απασχολουμένων στο ΜΚΤ 

με καλές γνώσεις εφαρμ. Πληροφορικής" 

β) "χρησιμοποίηση γραφικών παραστάσεων 

στο ΜΚΤ" 

8. α) "Υπαρξη απασχολουμένων στο ΜΚΤ 

με καλές γνώσεις εφαρμ.Πληροφορικής" 

β) "εφαρμογή τακτικών αναφορών" 

9. α) "Υπαρξη απασχολουμένων στο ΜΚΤ 

με καλές γνώσεις εφαρμ.πληροφορικής" 

β) "προβλέψεις βάσει Η/Υ για το ΜΚΤ" 

10.α) "Υπαρξη απασχολουμένων στο ΜΚΤ 

με καλές γνώσεις εφαρμ.Πληροφορικής" 

β)"εφαρμογή μοντέλων ΜΚΤ βάσει Η/Υ" 

11.α) "Υπαρξη απασχολουμένων στο ΜΚΤ 

με καλές γνώσεις εφαρμ.Πληροφορικής" 

β) "εφαρμογή ΠΣ ΜΚΤ στη διαχείριση 

πωλητών, οργάνωση πωλήσεων" 

12.α) "Υπαρξη απασχολουμένων στο ΜΚΤ 

με καλές γνώσεις εφαρμ.Πληροφορικής" 

β) "εφαρμογή ΠΣ ΜΚΤ στην ανάλυση 

πωλήσεων" 

13.α) "Υπαρξη απασχολουμένων στο ΜΚΤ 

με καλές γνώσεις εφαρμ.Πληροφορικής" 

β) "εφαρμογή ΠΣ ΜΚΤ στη διαχείριση 

αποθεμάτων" 

14.α) "Υπαρξη απασχολουμένων στο ΜΚΤ 

με καλές γνώσεις εφαρμ.Πληροφορικής" 

β) "εφαρμογή ΠΣ ΜΚΤ στη 

διαμόρφωση τιμών" 

14.19787 

10.61575 

.8.45300.... 

. 4.48872.... 

16.73111 

.5.78644.... 

..6.84652.... 

12.91198 

. 0.0002* 

.. 0.0011* 

.. 0.0036* 

.. 0.0341* 

.. 0.0000* 

.. 0.0162* 

.. 0.0089* 

.. 0.0003* 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας με την 

κατανομή του χ2 και επίπεδο σημαντικότητας 0,05, γίνεται δεκτή η 

εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή ότι τα ανά δύο κάθε φορά ελεγχόμενα 

κριτήρια είναι εξαρτημένα μεταξύ τους. 

Παρατηρούμε ότι με την αύξηση του Κ.Ε. 1990 κατά βαθμίδες, 

έχουμε και μία σημαντική αύξηση στο ποσοστό των επιχειρήσεων, που 

απασχολούν στο τμήμα ΜΚΤ ή το αντίστοιχο, κατόχους μεταπτυχιακών 

τίτλων (έχουμε λοιπόν στην χαμηλότερη βαθμίδα ένα ποσοστό 11,8%, 

στην επόμενη 32,1% και στην υψηλότερη 70,8%). 

Σχετικά πάλι με την ύπαρξη κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων στο 

τμήμα ΜΚΤ και την εφαρμογή μοντέλων για προβλέψεις στο ΜΚΤ (με ή 

και χωρίς Η/Υ), παρατηρούμε ότι σε ποσοστό 76,5% αυτών, που δηλώ

νουν ότι εφαρμόζουν τέτοια μοντέλα, απασχολούνται και κάτοχοι μετα

πτυχιακών τίτλων. 

Σε σχέση ακόμα αυτών με την εφαρμογή ποσοτικών μοντέλων 

στην τιμολογιακή πολιτική, έχουμε τα παρακάτω στοιχεία: ένα ποσοστό 

62,5% των επιχειρήσεων του δείγματος, που δηλώνει την εφαρμογή τέ

τοιων μοντέλων (με ή χωρίς Η/Υ), έχει στην σύνθεση του προσωπικού 

του τμήματος ΜΚΤ ή του αντίστοιχου, που εφαρμόζει τις λειτουργίες 

αυτού, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων. Το 76,7% επίσης των επιχειρή

σεων του δείγματος, που δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν ποσοτικά μο

ντέλα ΜΚΤ, γιατί δεν είναι γνωστά στην επιχείρηση, δεν έχουν στο 

τμήμα ΜΚΤ κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, ενώ το 64,3% αυτών με τέ

τοια στελέχη δεν δηλώνει άγνοια των μοντέλων αυτών. 

Η κατανομή του κριτηρίου του υπάρχοντος επιπέδου των πληρο

φοριών, που αναφέρονται σε προβλέψεις, διαφοροποιείται από την εφαρ

μογή των συστημάτων της Πληροφορικής για προβλέψεις στο ΜΚΤ. Ετσι 

η πλειοψηφία (51,7%) των ΜΚΤ-μάνατζερς των επιχειρήσεων, που εφαρ

μόζουν την Πληροφορική για προβλέψεις, αξιολογούν το υπάρχον επίπε

δο των πληροφοριών για προβλέψεις των επιχειρήσεων τους ως "ικανο

ποιητικό", ένα ποσοστό 41,4% αυτών "μέτριο" και μόνο 6,9% 

"ανεπαρκές". Σε όσες επιχειρήσεις,πάλι, δεν εφαρμόζεται η Πληροφορι

κή για προβλέψεις στο ΜΚΤ, η αντίστοιχη αξιολόγηση είναι 36,6% "ανε-
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παρκές", 56,1% "μέτριο" και μόνον 7,3% "ικανοποιητικό". Ένα ποσοστό 

88,2% αυτών, που αξιολογούν το σχετικό επίπεδο ανεπαρκές, δεν χρη

σιμοποιούν Η/Υ για προβλέψεις στο Μ KT και ένα ποσοστό 83,3% των 

όσουν εκτιμούν το επίπεδο αυτό ικανοποιητικό, εφαρμόζουν την Πληρο

φορική για την εκτίμηση των σχετικών προβλέψεων. 

Σ' ένα ποσοστό 74,2% των επιχειρήσεων του δείγματος, που δη

λώνουν για το ΜΚΤ την αυτοματοποίηση τυποποιημένων διαδικασιών με 

την βοήθεια των Η/Υ, υπάρχουν στο σχετικό τμήμα απασχολούμενοι με 

καλές γνώσεις εφαρμογών. 

Όσον αφορά την υποστήριξη των Η/Υ για την παρουσίαση γραφι

κών απεικονίσεων στο ΜΚΤ, από τους εφαρμόζοντες, ένα ποσοστό 

85,2% απασχολούν άτομα με καλές γνώσεις σχετικών εφαρμογών. 

Σχετικά με τη χρησιμοποίηση ποσοτικών μοντέλων υποστήριξης 

αποφάσεων ΜΚΤ βάσει Η/Υ, το 81,3% των επιχειρήσεων, που δηλώνουν 

τη χρήση αυτών, απασχολούν στο τμήμα ΜΚΤ ή το αντίστοιχο άτομα με 

καλές γνώσεις εφαρμοσμένης Πληροφορικής. 

Εξαρτημένα μεταξύ τους παρουσιάζονται, σύμφωνα με τα αποτελέ

σματα του ΠΙΝΑΚΑ Δ και το κριτήριο της ύπαρξης απασχολουμένων στο 

τμήμα ΜΚΤ με καλές γνώσεις εφαρμογών Πληροφορικής με το κριτήριο 

της εφαρμογής Π Σ βάσει Η/Υ α) στη διαχείριση πωλητών - οργάνωση 

πωλήσεων, β) για την ανάλυση των πωλήσεων, γ) στη διαχείριση αποθε

μάτων κα δ) στη διαχείριση των τιμών. Ετσι, ένα ποσοστό 76,2% των 

επιχειρήσεων, που εφαρμόζουν ΠΣ στη διαχείριση πωλητών, ένα 64,2% 

αυτών, που εφαρμόζουν ΠΣ για την ανάλυση των πωλήσεων, ένα ποσο

στό 66,7% όσων εφαρμόζουν ΠΣ στη διαχείριση αποθεμάτων, και ένα 

80,6% των επιχειρήσεων, που εφαρμόζουν ΠΣ για τη διαμόρφωση των 

τιμών, απασχολούν στο τμήμα ΜΚΤ ή το αντίστοιχο, άτομα με καλές 

γνώσεις εφαρμογών Πληροφορικής. 
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Κεφάλαιο 8 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

8.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στους σκοπούς της διατριβής αυτής, κα

ταβάλλεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι αντικειμενικές συνθήκες, σχε

τικά με την εφαρμογή των συστημάτων της πληροφορικής στη λήψη 

αποφάσεων Μάρκετινγκ, όπως επίσης οι επιδρώντες, αλλά και οι ανα

σταλτικοί παράγοντες για την εφαρμογή αυτών. Με βάση τα δεδομένα 

που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα, πραγματοποιήθηκε ήδη η περιγρα

φή του δείγματος και η στατιστική ανάλυση των μεταβλητών, από από

ψεως ανεξαρτησίας ή μη, με τον έλεγχο του Χ2. 

Στο κεφάλαιο αυτό επιδιώκεται να προσδιοριστεί η επίδραση, που 

ασκούν ορισμένες μεταβλητές στη χρήση των συστημάτων της πληρο

φορικής κατά τη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ, με την ανάλυση της 

πολλαπλής παλινδρόμησης. Η εξαρτημένη μεταβλητή στη προκειμένη πε

ρίπτωση παίρνει μόνο τις τιμές 1 και 0, ανάλογα με τη χρήση ή όχι της 

Πληροφορικής στο Μάρκετινγκ. 

Με άλλα λόγια, η εξαρτημένη αυτή μεταβλητή συμπεριφέρεται σαν 

μια πιθανότητα υπό συνθήκη, για την εκτίμηση δε των υποδειγμάτων, 

που την προσδιορίζουν, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του γραμμικού υπο

δείγματος πιθανότητας (Linear Probability Model, LPM) (6). 

Στη συνέχεια, θεωρώντας ότι ο κύκλος εργασιών αποτελεί έναν 

από τους βασικούς στόχους, που επιδιώκει κάθε επιχείρηση, ερευνάται η 

επίδραση της εφαρμογής των συστημάτων της Πληροφορικής στο Μάρ

κετινγκ πάνω στον κύκλο εργασιών (Κ.Ε.). 

(6) βλ. σχετικά, ΚΑΤΟ, Α./ΠΕΚΟ, Γ., "Εφαρμοσμένη Στατιστική", Θεσσαλονίκη 1990, 
σ. 115 en. 

199 



Με την ανάλυση μάλιστα της πολλαπλής παλινδρόμησης επιδιώκε

ται, ως γνωστόν, η παρουσίαση της προσδιοριστικής σχέσης, ανάμεσα 

στην εξαρτημένη και στις ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Τα βασικά στάδια, που ακολουθήσαμε για την οικονομετρική αυτή 

ανάλυση, είναι : 

α) η θεωρητική διατύπωση της μορφής του οικονομετρικού υπο

δείγματος, με βάση φυσικά την οικονομική θεωρία. Στη φάση αυτή, κα

θορίζονται ουσιαστικά οι διάφορες μεταβλητές, που θα περιληφθούν 

στο υπόδειγμα, και ο a priori προσδιορισμός των πρόσημων των παραμέ

τρων του υποδείγματος, 

β) η εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος, βάσει των δια

θέσιμων στοιχείων, και 

γ) η αξιολόγηση του εκτιμημένου υποδείγματος. Εδώ εξετάζεται, 

κατά πόσον το υπόδειγμα αποδίδει την πραγματικότητα, ελέγχονται δη

λαδή τα πρόσημα των εκτιμημένων συντελεστών σε σχέση με τα αναμε

νόμενα πρόσημα, η ύπαρξη ή μη της στατιστικά σημαντικής επίδρασης 

της ερμηνευτικής μεταβλητής πάνω στην εξαρτημένη, και ο συντελεστής 

πολλαπλού προσδιορισμού, ο οποίος εκφράζει την αναλογία της μετα-

βλητικότητας της εξαρτημένης μεταβλητής, που ερμηνεύεται από τη συ

νάρτηση παλινδρόμησης του δείγματος. 

Αν και σε όλη τη διατριβή δεχτήκαμε ως επίπεδο σημαντικότητας 

το 0.05, εντούτοις εδώ, η υπέρβαση των ορίων του ελέγχου σημαντικό

τητας του 0.05, οφείλεται στο ότι τα στοιχεία της έρευνας είναι δια-

στρωματικά . 

8.2. Παρουσίαση των υποδειγμάτων - Αξιολόγηση -
Διαπιστώσεις 

Το γραμμικό υπόδειγμα πολλαπλής παλινδρόμησης εκφράζει την 

προσδιοριστική σχέση ανάμεσα στην εξαρτημένη και στις ανεξάρτητες 

μεταβλητές, και παίρνει την ακόλουθη μορφή : 
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Y, = ß 0 + ßiXü + ß2*2i + •·• + ßkxki + ei 

για i = 1, 2 η 

όπου : Y = εξαρτημένη μεταβλητή 

Χ·|, Χ2, ··., Χκ = ανεξάρτητες μεταβλητές 

ßo> ßl· ß2> -'ßk = συντελεστές παλινδρομήσεως προς 

εκτίμηση 

ε = διαταρακτικός όρος 

α) Μέθοδος του Γραυϋΐκού Υποδείγματος Πιθανότητας 

Στις παρακάτω συναρτήσεις θέτουμε ως εξαρτημένη μεταβλητή 

"την εφαρμογή της Πληροφορικής στο Μάρκετινγκ", που παίρνει τις 

τιμές 1 (ΝΑΙ) και 0 (ΟΧΙ), και εξετάζουμε την επίδραση που ασκούν σ' 

αυτήν ορισμένοι παράγοντες. 

Ακολουθεί η παράθεση των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στις 

εξισώσεις. Όπου: 

DY = εφαρμογή των συστημάτων της πληροφορικής στο ΜΚΤ 

Χ1 = βαθμός αξιολόγησης της συμβολής της πληροφορικής στη 

λήψη αποφάσεων ΜΚΤ,σύμφωνα με τους μάνατζερς 

Χ2 = ανταγωνισμός 

Χ3 = κύκλος εργασιών (Κ.Ε.) σε εκατομμύρια δραχμές (έτους 1990) 

Χ4 = η ύπαρξη Τμήματος ΜΚΤ στην οργανωτική δομή της επιχεί

ρησης 

Χ5 = εξαγωγές σε εκατομμύρια δραχμές (έτους 1990) 

Χ6 = επενδύσεις σε εκατομμύρια δραχμές (έτους 1990) 

Χ7 = συνολικός αριθμός απασχολουμένων στην επιχείρηση 

Χ8 = το κόστος εφοδιασμού τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού 

Χ9 = προβλήματα αναδιοργάνωσης του τμήματος (σε βαθμίδες) 
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Χ10= δυσκολίες προσαρμογής των εργαζομένων (σε βαθμίδες) 

Χ11= η συχνότητα άντλησης πληροφοριών από "πρωτογενείς έρευ

νες" 

Χ12= η απασχόληση στο ΜΚΤ ατόμων με καλές γνώσεις εφαρμο

γών 

Χ13= η απασχόληση στο ΜΚΤ ατόμων με μεταπτυχιακές σπουδές 

Χ14= τρόποι εξυπηρέτησης επί θεμάτων πληροφορικής (ενδοεπιχει-

ρησιακά από ειδικό τμήμα, από κάποιον ειδικό της επιχείρη

σης, εξωεπιχειρησιακά) 

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την έρευ

να, προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε ένα μόνον υπόδειγμα παλινδρομήσεως. 

Επειδή όμως αυτό στάθηκε αδύνατον, λόγω του πλήθους των ερμηνευτι

κών μεταβλητών, αναγκαστήκαμε να εκτιμήσουμε τα επιμέρους υποδείγμα

τα που παρουσιάζουμε αμέσως παρακάτω : 

(1) DY = -1.5 + 0.32*Χ1 + 0.16*Χ2 

Sig Τ (0.0000) (0.0000) (0.0004) 

Beta <-1.79892> <1.70426> <0.78513> 

R2 = 0.91 

R2 = 0.90 

Στην εξίσωση (1) εξετάζεται η επίδραση των ανεξάρτητων μετα

βλητών : "της στάσης των ΜΚΤ-μάνατζερς ως προς τη χρήση της πλη

ροφορικής στη λειτουργία του ΜΚΤ", "του υπάρχοντος ανταγωνισμού", 

"του κύκλου εργασιών" και "της ύπαρξης Τμήματος ΜΚΤ στην οργανωτι

κή δομή της επιχείρησης", πάνω στη χρήση των συστημάτων της πλη

ροφορικής για τις λειτουργίες του ΜΚΤ. Διαπιστώνεται όπ 90% της ολι

κής διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από την 

επίδραση των παραπάνω αναφερθέντων ανεξάρτητων μεταβλητών. Οσον 

αφορά τα πρόσημα της εξίσωσης φαίνεται ότι ικανοποιούν τις γενικές 

οικονομικές (a prion) υποθέσεις και ανταποκρίνονται στην πραγματικότη

τα. Συγκεκριμένα, όσο ευνοϊκότερα διάκεινται οι ΜΚΤ-μάνατζερς απένα-

+ 0.000008*Χ3 + 0.26*Χ4 

(0.0257) (0.0015) 

<0.10859> <0.21653> 
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ντι στη χρήση της πληροφορικής, όσο ισχυρότερος είναι ο ανταγωνι

σμός, όσο ακόμα αυξάνει ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, και 

τέλος, όταν λειτουργεί Τμήμα ΜΚΤ στην επιχείρηση, τόσο περισσότερο 

χρησιμοποιούνται τα συστήματα της πληροφορικής κατά τη λήψη απο

φάσεων ΜΚΤ. 

Ο έλεγχος σημαντικότητας έδειξε ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

Χ1, Χ2, X3 και Χ4 έχουν μια στατιστικά σημαντική επίδραση πάνω στην 

εξαρτημένη μεταβλητή. Με άλλα λόγια, διαπιστώνεται ότι συμβάλλουν ου

σιαστικά στη διαμόρφωση της ερμηνευτικής ικανότητας του υποδείγμα

τος. 

Για την εύρεση της σχετικής σημασίας της κάθε μιας ανεξάρτη

της μεταβλητής στον προσδιορισμό της εξαρτημένης μεταβλητής, χρη

σιμοποιούμε τους συντελεστές βήτα {beta coefficients), οι τιμές των 

οποίων παρουσιάζονται κάτω από την εξίσωση της παλινδρόμησης, μέσα 

στις αγκύλες. Ο συντελεστής βήτα σημειώνει την αντίδραση της εξαρτη

μένης μεταβλητής σε τυπικές αποκλίσεις,που προκαλείται από μεταβολή 

της αντίστοιχης ανεξάρτητης μεταβλητής κατά μια τυπική απόκλιση. Με 

άλλα λόγια, όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του συντελεστή βήτα (σε απόλυ

τες τιμές), τόσο μεγαλύτερη είναι η σχετική σημασία της μεταβλητής 

αυτής στον προσδιορισμό της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Τη μεγαλύτερη, λοιπόν, σχετική σημασία για την εφαρμογή της 

πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ φαίνεται να έχει η αξιολόγη

ση, που προσδίδουν σ'αυτήν οι μάνατζερς, κατά δεύτερο λόγο ο αντα

γωνισμός, ακολουθούν δε η ύπαρξη στην οργανωτική δομή της επιχείρη

σης Τμήματος ΜΚΤ και το ύψος του πραγματοποιηθέντος Κύκλου 

Εργασιών . 

(2) DY = -1.3 + 0.29*Χ1 + 0.13*Χ2 + 0.000019*Χ5 + 0.25*Χ4 

Sig Τ (0.0016) (0.0002) (0.0215) (0.0720) (0.0121) 

Beta <-1.48196> <1.56873> <0.62927> <0.10533> <0.21149> 

R2 = 0.90 

R2 = 0.89 
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Στην εξίσωση (2) εξετάζεται η επίδραση των ανεξάρτητων μετα

βλητών : "της στάσης των ΜΚΤ-μάνατζερς, σε σχέση με τη συμβολή 

της πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων", "του ανταγωνισμού", "του 

ύψους των πραγματοποιούμενων εξαγωγών", και "της ύπαρξης Τμήματος 

ΜΚΤ στην οργανωτική δομή της επιχείρησης" επάνω στη εξαρτημένη. Η 

αντικατάσταση της μεταβλητής Χ3 (Κύκλος εργασιών) από την μεταβλη

τή Χ5 (Εξαγωγές) μείωσε την επεξηγηματική ικανότητα του υποδείγμα

τος, που φαίνεται μάλλον λογικό, αφού οι εξαγωγές αποτελούν μέρος 

του Κύκλου Εργασιών.Τα πρόσημα των εκτιμήσεων των παραμέτρων δεν 

άλλαξαν, ούτε και η σειρά της σχετικής σημασίας της κάθε μεταβλητής 

στον προσδιορισμό της εξαρτημένης μεταβλητής. Το ύψος των πραγμα

τοποιούμενων εξαγωγών έχει, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεταβλητές 

του υποδείγματος, τη μικρότερη σημασία για την εφαρμογή της πληρο

φορικής στο ΜΚΤ. Σχετικά με τη στατιστική σημαντικότητα, για επίπε

δο σημαντικότητας α = 0.05, παρατηρείται ότι οι μεταβλητές Χ1 , Χ2 

και Χ4 είναι σημαντικές (significant). 

Τη μεταβλητή Χ5 θεωρούμε σημαντική, παρόλη την υπέρβαση των 

καθορισθέντων ορίων, λόγω της χρησιμοποίησης διαστρωματικών στοι

χείων, όπως αναφέραμε και παραπάνω. 

(3) DY = -1.42 + 0.30*Χ1 + 0.ΓΧ2 +0.00020*Χ7 + 0.27*Χ4 

Sig Τ (0.0001) (0.0000) (0.0025) (0.0169) (0.0040) 

Beta <-1.66483> <1.56650> <0.72680> <0.15976> <0.23599> 

R2 = 0.88 

R2 = 0.87 

Στην εξίσωση (3) εξετάζεται η επίδραση "της στάσης των μάνα-

τζερς απέναντι στη πληροφορική", "του ανταγωνισμού", "του αριθμού των 

συνολικά απασχολούμενων στην επιχείρηση" και "της ύπαρξης Τμήματος 

ΜΚΤ". Η αντικατάσταση της μεταβλητής Χ5 (Εξαγωγές) από τη Χ7 (Συ

νολικός αριθμός εργαζομένων), μείωσε την ερμηνευτική ικανότητα του 

υποδείγματος σε σύγκριση με το υπόδειγμα (1) και (2), με πολύ υψηλή, 

όμως ακόμα, τιμή του διορθωμένου ως προς τους βαθμούς ελευθερίας 
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συντελεστή προσδιορισμού ( R = 0.87). Τα πρόσημα της εξίσωσης πα

ρέμειναν ίδια, το δε πρόσημο του συντελεστή τη μεταβλητής Χ7 αντα

ποκρίνεται στη πραγματικότητα, δηλαδή η αύξηση του αριθμού των ερ

γαζομένων επιδρά θετικά στη χρησιμοποίηση Η/Υ στις λειτουργίες του 

ΜΚΤ. Εφόσον, μάλιστα δεχθούμε τον αριθμό των εργαζομένων, ως κρι

τήριο διάκρισης των επιχειρήσεων κατά μέγεθος, μπορούμε να διαπιστώ

σουμε τη θετική επίδραση του μεγέθους της επιχείρησης, με κριτήριο 

τον αριθμό των απασχολουμένων,στη χρήση των πληροφοριακών συστη

μάτων ΜΚΤ. Η σειρά κατάταξης της σχετικής σημασίας των ανεξάρτη

των μεταβλητών, στον προσδιορισμό της εξαρτημένης μεταβλητής, πα

ραμένει η ίδια, η δε μεταβλητή Χ7 (συνολικός αριθμός απασχολούμενων 

στην επιχείρηση) παρουσιάζει, έναντι των υπολοίπων ερμηνευτικών μετα

βλητών του υποδείγματος αυτού, τη μικρότερη σχετική σημασία. 

(4) DY = 0.09 + 0.09*Χ2 + 0.00012*Χ6 + 0.23*Χ4 

Sig Τ (0.7039) (0.0203) (0.0617) (0.0299) 

Beta <0.10070> <0.64277> <0.11031> ' <0.19736> 

R
2
 = 0.90 

R
2
= 0.88 

Στην εξίσωση (4) εξετάζεται η επίδραση των ανεξάρτητων μετα

βλητών "ανταγωνισμός", "επενδύσεις" και "η ύπαρξη Τμήματος ΜΚΤ" 

επάνω στην ίδια πάλι εξαρτημένη μεταβλητή. Η .επεξηγηματική ικανότη

τα είναι πολύ ικανοποιητική, και τα πρόσημα των εκτιμητών των παραμέ

τρων που διατηρήθηκαν θετικά, παρουσιάζονται σε συμφωνία με τις γενι

κές οικονομικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, η αύξηση των επενδύσεων 

επιδρά θετικά στην εφαρμογή της πληροφορικής στο ΜΚΤ. Αυτό μπρο-

ρεί να ερμηνευτεί από το γεγονός, ότι η αυξημένη επενδυτική δραστη

ριότητα φανερώνει συνήθως την επιχειρηματική ευρωστία μιας επιχείρη

σης και τη πρόθεση στρατηγικής ανάπτυξης αυτής, έτσι ώστε να είναι 

λογική η ευνοϊκή στάση της απέναντι στη χρήση Η/Υ στις λειτουργίες 

του ΜΚΤ. Η μη στατιστική σημαντικότητα της μεταβλητής Χ6 (Επενδύ

σεις) στα επίπεδα του 5%, μπορεί να οφείλεται και στη χρήση διαστρω-

ματικών στοιχείων της έρευνας. 

205 



(5) DY = 1.77 - 0.07*X8 - 0.12*X9 - 0.13*X10 

Sig Τ (0.0000) (0.0456) (0.0183) (0.0025) 

Beta <2.05815> <-0.28194> <-0.48652> <-0.50197> 

R2_ = 0.84 

R2 = 0.83 

Στην εξίσωση (5) εξετάζεται η επίδραση τριών ανασταλτικών πα

ραγόντων πάνω στην εφαρμογή της πληροφορικής στις λειτουργίες του 

ΜΚΤ, συγκεκριμένα εξετάζονται: "το κόστος εφοδιασμού του τεχνικού 

εξοπλισμού και του λογισμικού", "τα προβλήματα αναδιοργάνωσης του 

τμήματος" και "οι δυσκολίες προσαρμογής των εργαζομένων". Το ποσο

στό της επεξηγηματικής ικανότητας του υποδείγματος παρουσιάζεται 

ικανοποιητικό, και τα πρόσημα ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα 

,καθόσον η αυξανόμενη ένταση των παραγόντων αυτών, αποθαρρύνει τη 

χρήση πληροφορικών συστημάτων στο ΜΚΤ. Σχετικά με τη στατιστική 

σημαντικότητα, παρατηρείται ότι οι μεταβλητές Χ8, Χ9 και Χ10 εμφανί

ζονται ως στατιστικά σημαντικές. Από τον υπολογισμό, τέλος, του συ

ντελεστή βήτα των παραπάνω μεταβλητών, προκύπτει ότι μεγαλύτερη 

είναι η σχετική σημασία "των δυσκολιών της προσαρμογής των εργαζο

μένων" (Χ10), ακολουθεί αυτή "των προβλημάτων αναδιοργάνωσης του 

Τμήματος" (Χ9), και τελευταία είναι η σχετική σημασία "του κόστους 

εφοδιασμού κατάλληλου hardware και software" στον προσδιορισμό της 

εφαρμογής ή όχι της πληροφορικής στο Μάρκετινγκ. Παρατηρούμε, λοι

πόν, ότι για τη χρήση της πληροφορικής πρώτιστη σημασία έχει το αν

θρώπινο δυναμικό του τμήματος, μικρότερη δε η οργάνωση του τμήμα

τος και το κόστος εφοδιασμού του τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. 

(6) DY = -0.82 + 0.25*Χ1 + 0.13*Χ11 + 0.12*Χ12 + 0.15*Χ4 

Sig Τ (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0763) (0.0567) 

Beta <-0.88874> <1.12937> <0.50094> <0.11731> <0.14366> 

R2_ = 0.97 

R2 = 0.96 

Στην εξίσωση (6) εξετάζουμε την επίδραση των ανεξάρτητων μετα

βλητών "συμβολή της Πληροφορικής στο ΜΚΤ, κατά τους μάνατζερς" 
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(Χ1), "συχνότητα άντλησης πληροφοριών γιά τη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ 

από πρωτογενείς έρευνες" (Χ11), "ύπαρξη απασχολούμενων στο ΜΚΤ με 

καλές γνώσεις πληροφορικής" (Χ12) και "ύπαρξη Τμήματος ΜΚΤ" (Χ4). Η 
— 2 

υψηλή τιμή του R σημαίνει ότι η προσαρμογή της γραμμής παλινδρό

μησης του δείγματος στα στοιχεία μας είναι πολύ καλή. Τα θετικά πρό

σημα των συντελεστών των παραπάνω μεταβλητών ανταποκρίνονται στη 

πραγματικότητα. Ειδικότερα, η αυξημένη συχνότητα άντλησης πληροφο

ριών από πρωτογενείς έρευνες είναι λογικό να ωθεί στη χρήση συστημά

των πληροφορικής στο ΜΚΤ για τη διαχείριση και ανάλυση των πληρο

φοριών αυτών. Η απασχόληση, επίσης, στο ΜΚΤ ατόμων με καλές 

γνώσεις εφαρμογών πληροφορικής, φαίνεται λογικό να επηρεάζει θετικά 

την εφαρμογή της πληροφορικής σ'αυτό. Οι μεταβλητές Χ1 και Χ11 

είναι στατιστικά σημαντικές, ενώ η Χ4 και Χ12 υπερβαίνουν κατά τι τα 

τεθέντα όρια για τον χαρακτηρισμό τους, ως σημαντικές. Από πλευράς 

σχετικής σημασίας αυτών για τον προσδιορισμό της εξαρτημένης μετα

βλητής, τη πρώτη θέση καταλαμβάνει "η αξιολόγηση της συμβολής της 

πληροφορικής στο ΜΚΤ από τους μάνατζερς", ακολουθεί "η συχνότητα 

άντλησης πληροφοριών από πρωτογενείς έρευνες" και μετά έρχονται "η 

ύπαρξη Τμήματος ΜΚΤ" και "η ύπαρξη απασχολουμένων στο ΜΚΤ με 

καλές γνώσεις εφαρμοσμένης Πληροφορικής". 

(7) DY = -0.57 + 0.23*Χ1 + 0.17*Χ13 + 0.16*Χ12 + 0.24*Χ4 

Sig Τ (0.0412) (0.0008) (0.0554) (0.0792) (0.0125) 

Beta <-0.66863> <1.22169> <0.11528> <0.14090> <0.21086> 

R2 = 0.87 

R2 » 0.86 

Στην εξίσωση (7) εξετάζουμε την επίδραση των ανεξάρτητων μετα

βλητών "συμβολή της πληροφορικής στο ΜΚΤ, κατά τους μάνατζερς" 

(Χ1), " απασχόληση στο ΜΚΤ ατόμων με μεταπτυχιακές σπουδές" (Χ13), 

"απασχολούμενοι στο ΜΚΤ με καλές γνώσεις πληροφορικής" (Χ12) και 

"ύπαρξη τμήματος ΜΚΤ" (Χ4) επάνω στην εξαρτημένη DY. Η αντικατά

σταση της μεταβλητής Χ11 ("συχνότητα άντλησης πληροφοριών για το 

ΜΚΤ από πρωτογενείς έρευνες") από την Χ13 ("απασχολούμενοι στο 
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ΜΚΤ με μεταπτυχιακές σπουδές") μείωσε την επεξηγηματική ικανότητα 

υποδείγματος,ενώ διατηρήθηκαν τα πρόσημα των εκτιμήσεων των παρα

μέτρων. Η απασχόληση στο ΜΚΤ ατόμων με μεταπτυχιακές σπουδές 

φαίνεται ότι συμβάλλει στην αποδοχή της πληροφορικής για τις λειτουρ

γίες του ΜΚΤ. Οι μεταβλητές Χ1 και Χ4 είναι στατιστικά σημαντικές, 

ενώ οι Χ12 και Χ13 υπερβαίνουν κατά τι τα τεθέντα όρια για τον χαρα

κτηρισμό τους, ως σημαντικές. Από πλευράς σχετικής σημασίας αυτών 

για τον προσδιορισμό της εξαρτημένης μεταβλητής, τη πρώτη θέση έχει 

και εδώ "η αξιολόγηση της συμβολής της πληροφορικής στο ΜΚΤ από 

τους μάνατζερς", ακολουθεί "η ύπαρξη τμήματος ΜΚΤ" και μετά έρχο

νται "η απασχόληση ατόμων με καλές γνώσεις πληροφορικής" και "η 

απασχόληση ατόμων με μεταπτυχιακούς τίτλους". 

(8) DY = 0.007 + 0.27*Χ1 - 0.28*Χ14 

Sig Τ (0.9789) (0.0000) (0.0000) 

Beta <0.01270> <1.81313> <-1.29614> 

R2 = 0.73 

R = 0.72 

Στην εξίσωση (8) εξετάζεται η επίδραση "της στάσης των ΜΚΤ-

μάνατζερς, ως προς τη χρήση της πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων 

ΜΚΤ" και " του χρησιμοποιούμενου τρόπου υποστήριξης επί θεμάτων 

πληροφορικής". Και οι δύο μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές, και ο 

συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το αρ

νητικό πρόσημο της μεταβλητής Χ14 εξηγείται λογικά ως εξής: η έλλει

ψη ενδοεπιχειρησιακής υποστήριξης και η προσφυγή σε εξωεπιχειρησια-

κούς φορείς υποστήριξης δεν ευνοεί τη χρήση των συστημάτων 

πληροφορικής για τη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ. 

Όσον αφορά τη σχετική σημασία των παραπάνω ανεξάρτητων με

ταβλητών στον προσδιορισμό της εξαρτημένης μεταβλητής, τη πρώτη 

θέση έχει πάλι η μεταβλητή Χ1 . 

Από τα παραπάνω υποδείγματα διαπιστώθηκε, ότι η ευνοϊκή στάση 

των ΜΚΤ-μάνατζερς απέναντι στην πληροφορική έχει πρώτιστη σημασία 
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για την εφαρμογή των συστημάτων της Πληροφορικής στη λήψη αποφά

σεων ΜΚΤ. 

β) Κλασσική μέθοδος της πολλαπλής παλινδρόμησης 

Στην ενότητα αυτή προσπαθούμε να προσδιορίσουμε την επίδρα

ση, που έχει η χρήση της πληροφρικής στο ΜΚΤ, σε συνδυασμό και 

με άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές πάνω στην επιχειρηματική αποτελε

σματικότητα. Θεωρώντας ότι ο Κύκλος Εργασιών αποτελεί έναν από 

τους βασικούς στόχους, που επιδιώκει κάθε επιχείρηση, θέτουμε τη με

ταβλητή αυτή ως εξαρτημένη . Ακολουθεί η παράθεση των μεταβλητών, 

που χρησιμοποιούνται στα παρακάτω υποδείγματα. Οπου : 

Κ Ε = κύκλος εργασιών σε εκατομμύρια δραχμές 

Μ1 = χρήση της πληροφορικής στο ΜΚΤ 

Μ2 = σύνολο αποασχολουμένων στο ΜΚΤ 

Μ3 = υπάρχον επίπεδο πληροφόρησης σχετικά με τη συμπεριφορά 

των πελατών 

Μ4 = εφαρμογή της πληροφορικής για έρευνες αγοράς (σημερινής 

και στόχου) 

Μ5 = ύπαρξη απασχολουμένων στο ΜΚΤ με μεταπτυχιακές σπου

δές 

Και εδώ, όπως και προηγουμένως, προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε 

ένα μόνον υπόδειγμα παλινδρομήσεως. Επειδή όμως και εδώ αυτό στά

θηκε αδύνατον,αναγκαστήκαμε να εκτιμήσουμε τα επιμέρους υποδείγματα 

που παρουσιάζουμε αμέσως παρακάτω : 

(9) ΚΕ = 1609.7 + 293.3*Μ2 + 5323.8*Μ1 

(0.5871) (0.2343) (0.0622) 

<0.14301> <0.22599> 

3? = °-11 

R = 0.07 
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Στην εξίσωση (9) εξετάζεται η η επίδραση των ανεξάρτητων μετα

βλητών "εφαρμογή της πληροφορικής στο ΜΚΤ " και "σύνολο απασχο

λουμένων στο ΜΚΤ", επάνω στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Δια

πιστώνεται ότι μόνον 7% της ολικής διακύμανσης του κύκλου εργασιών 

εξηγείται από την επίδραση των ανεξάρτητων αυτών μεταβλητών (Μ1 και 

Μ2). Οσον αφορά τα πρόσημα των παραμέτρων της εξίσωσης φαίνεται 

ότι ικανοποιούν τις γενικές οικονομικές υποθέσεις και ανταποκρίνονται 

στην πραγματικότητα. Δηλαδή η εφαρμογή των συστημάτων της πληρο

φορικής στο ΜΚΤ και η ενασχόληση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων με τις 

λειτουργίες του ΜΚΤ επιδρά θετικά στον πραγματοποιούμενο κύκλο ερ

γασιών της επιχείρησης. Σχετικά με τη στατιστική σημαντικότητα, θεω

ρούμε τη μεταβλητή Μ1 στατιστικά σημαντική, παρόλο τη μικρή υπέρβα

ση των τεθέντων ορίων του ελέγχου σημαντικότητας, λόγω των 

διαστρωματικών στοιχείων της έρευνας. Η μεταβλητή Μ2 είναι στατιστικά 

μη σημαντική, η μή στατιστική δε σημαντικότητα, αλλά και η χαμηλή ερ

μηνευτική ικανότητα του υποδείγματος είναι δυνατό να οφείλονται ως 

ένα βαθμό στο ότι το δείγμα των επιχειρήσεων είναι διακλαδικό, με κλά

δους, που ο καθένας εμφανίζει διαφορετικές ανάγκες σε απασχολούμε

νους στον τομέα του Μάρκετινγκ. Μεταξύ, τέλος των μεταβλητών Μ1 

και Μ2 , η σχετική σημασία της Μ1 (εφαρμογής της πληροφορικής στο 

ΜΚΤ) για τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών είναι μεγαλύτερη. 

Η χαμηλή τιμή του δείκτη του συντελεστή του πολλαπλού προσ

διορισμού δικαιολογείται από το ότι οι λειτουργίες του ΜΚΤ αποτελούν 

τμήμα μόνον της επιχειρηματικής λειτουργίας, μέσα σε ένα μη ελεγχόμε

νο απ'αυτές ενδο- και εξω-επιχειρησιακό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι η 

πιθανή βελτιστοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων ΜΚΤ, ως αποτέλε

σμα της χρήσης της πληροφορικής, μπορεί μερικά μόνον να συνεισφέρει 

στην αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Επίσης, όπως 

αναφέρθηκε ήδη στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής αυτής, υπάρχουν 

και κάποια προβλήματα κατά τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της 

εφαρμοζόμενης πολιτικής ΜΚΤ ( όπως π.χ. η εμφάνιση του μεταβιβαστι

κού αποτελέσματος των ληφθέντων μέτρων, η επίτευξη μη άμεσα μετρή

σιμων στόχων, κ.ά.). 
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(10) KE = -9351.2 + 3881.1*M3 + 6382.9*M4 + 4938.3*M5 

(0.0972) (0.0844) (0.0620) (0.0714) 

<0.20214> <0.22719> <0.21999> 

R2 = 0.22 

R2 - 0.18 

Στην εξίσωση (10) εξετάζεται η επίδραση επάνω στον κύκλο ερ

γασιών των παρακάτω ανεξάρτητων μεταβλητών : 

"του υπάρχοντος επιπέδου πληροφόρησης, σχετικά με τη συμπερι

φορά των πελατών", "της εφαρμογής των βάσει Η/Υ συστημάτων για 

έρευνες αγοράς" και "της απασχόλησης στο ΜΚΤ ατόμων με μεταπτυ

χιακές σπουδές". Οι μεταβλητές αυτές εμφανίζονται μεν στατιστικά μη 

σημαντικές, θέτοντας όμως ελαστικότερα όρια ελέγχου σημαντικότητας, 

λόγω του διακλαδικού χαρακτήρα των στοιχείων της έρευνας μας, μπο

ρούμε να δεχθούμε το υπόδειγμα αυτό. Διαπιστώνεται ότι 18% της ολι

κής διακύμανσης του κύκλου εργασιών εξηγείται από την επίδραση των 

μεταβλητών αυτών. Τα θετικά πρόσημα, τέλος των εν λόγω μεταβλητών 

φαίνονται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
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Κεφάλαιο 9 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Από τη ποσοτική ανάλυση των δεδομένων της πραγματοποιηθείσας 

πρωτογενούς εμπειρικής έρευνας, σχετικά με την εφαρμογή της πληρο

φορικής στη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ, σε μεγάλες βιομηχανικές επι

χειρήσεις της Ελλάδας, σε συνδυασμό και με τις εκτιμήσεις μας, ως 

αποτέλεσμα της προσωπικής επικοινωνίας με τους Διευθυντές - Μάρκε

τινγκ των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολο

γίου της έρευνας, έγιναν κάποιες διαπιστώσεις που παρουσιάζονται συνο

πτικά στο Κεφάλαιο αυτό. 

9.1. Η εφαρμογή των συστημάτων της πληροφορι
κής στη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ 

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν εφαρμόζουν, κατά 

πλειοψηφία, την πληροφορική στο Μάρκετινγκ. Το γενικό όμως αυτό 

αποτέλεσμα μετριάζεται, όταν στη συνέχεια εξετάζονται τα επίπεδα και 

τα πεδία εφαρμογής των διαφόρων συστημάτων, καθώς και η αμεσότητα 

ή όχι της χρήσης των διαφόρων εφαρμογών, δηλαδή η απευθείας 

εφαρμογή τους στο Μάρκετινγκ ή η άντληση πληροφοριών, υπό μορφή 

αναφορών, από άλλα Τμήματα της επιχείρησης. 

α) Επίπεδα εφαρμογής 

Η εφαρμογή της πληροφορικής στα πλαίσια του Μάρκετινγκ περιο

ρίζεται, στις περισσότερες επιχειρήσεις, στη Συγκέντρωση και Διαχείριση 

Πληροφοριών, με τη χρήση τακτικών αναφορών (reports), την αυτοματο

ποίηση τυποποιημένων συναλλαγών και, σε μικρότερο βαθμό, την παρου-
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σίαση γραφικών παραστάσεων. Η πραγματοποίηση, επίσης, προβλέψεων, 

με τη βοήθεια των Η/Υ, αποτελεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις των επιχει

ρήσεων, συχνά εφαρμοζόμενη λειτουργία κατά τη λήψη αποφάσεων 

Μάρκετινγκ. Αντίθετα η χρήση ποσοτικών μοντέλων και η ad-hoc ανά

λυση προβλημάτων, σε απευθείας διάλογο με τον χρήστη, αποτελούν 

σπάνια εφαρμοζόμενες λειτουργίες στο ΜΚΤ. Αλλά, και ο περιορισμένος 

αυτός αριθμός επιχειρήσεων που δηλώνουν τη χρήση ποσοτικών μοντέ

λων στο ΜΚΤ, εφαρμόζουν συνήθως αυτά μεμονωμένα, βάσει έτοιμων 

προγραμμάτων, δίχως να μπορούν να χαρακτηριστούν οι εφαρμογές 

αυτές, ως ένα πλήρως ανεπτυγμένο "Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων" 

(DSS). Εδώ πρόκειται για τη μεμονωμένη χρήση των μοντέλων αυτών 

("λύσεις - νησίδες", όπως αναφέρθηκε και στο μέρος II, Κεφάλαιο 3 της 

παρούσας διατριβής). 

Σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής, τέλος, των Εμπειρων Συστημά

των, έχουμε, επί συνόλου των ερωτηθέντων επιχειρήσεων, αρνητικές 

απαντήσεις. Αξιοσημείωτο όμως είναι, το ότι αρκετοί μάνατζερς γνωρί

ζουν τη δυνατότητα εφαρμογής των συστημάτων αυτών στο Μάρκετινγκ, 

και ένας πολύ περιορισμένος, πάλι, αριθμός αυτών δηλώνει, ότι η πιθανή 

εφαρμογή τέτοιων συστημάτων ερευνάται από την επιχείρηση τους, με 

συγκέντρωση του ενδιαφέροντος στη τεχνική υποστήριξη της παραγω

γής των προϊόντων. 

β) Χαρακτηρισμός των εφαρμοζόμενων Συστημάτων 

Στη πλειοψηφία τους, οι επιχειρήσεις που ρωτήθηκαν, σχετικά με 

το είδος του εφαρμοζόμενου Πληροφοριακού Συστήματος στη λήψη 

αποφάσεων ΜΚΤ, δηλώνουν τη χρήση "Πληροφοριακών Υποσυστημάτων 

ΜΚΤ", μικρότερος σημαντικά αριθμός αυτών δηλώνει την ύπαρξη ενός 

"Ενιαίου, για όλη την επιχείρηση, Πληροφοριακού Συστήματος", ενώ 

μόνον μια πολύ μικρή μερίδα δεν αναγνωρίζει κανένα πληροφοριακό σύ

στημα για το ΜΚΤ. 

Η παρεχόμενη αυτή εικόνα, της εκτεταμένης δηλαδή εφαρμογής 

των Πληροφοριακών Συστημάτων στη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ, μετριάζε-
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ται, αν ληφθεί υπόψη, ότι τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται σε επιχει

ρήσεις μεγάλου μεγέθους. 

γ) Πεδία εφαρμογής 

Οσον αφορά τα λειτουργικά πεδία του Μάρκετινγκ, που υποστηρί

ζονται από την πληροφορική, διαπιστώνεται μια προτίμηση εκείνων, με 

ποσοτικό χαρακτήρα, έναντι αυτών με ποιοτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, 

οι αναλύσεις κόστους - εσόδων - περιθωρίου κέρδους και η παρακολού

θηση των πωλήσεων κατά γεωγραφικές περιοχές, πελάτες, προϊόντα και 

πωλητές, καθώς και η διαχείριση αποθήκης αποτελούν τα κατ'εξοχήν 

πεδία εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων. Αντίθετα, ο καθορι

σμός του προγράμματος προϊόντων, η επιλογή νέων προϊόντων και αγο

ρών, και η μελέτη των ανταγωνιστικών συνθηκών, στα πλαίσια της στρα

τηγικής ανάπτυξης μιας επιχείρησης, θεωρούνται περισσότερο 

πολύπλοκες αποφάσεις, που αποτελούν αντικείμενο του στρατηγικού επι

πέδου, και προϋποθέτουν τη χρήση ευρετικών κανόνων και προσωπικών 

εμπειριών των μάνατζερς. Η ποσοτικοποίηση δε αυτών είναι δύσκολα δυ

νατή , σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης τους. Η διαφημιστική πολιτική, 

τέλος, και τα λοιπά προγράμματα προβολής, όπως επίσης και οι έρευνες 

αγοράς, παρουσιάζονται, κατ'εξαίρεση μόνον, ως πεδία εφαρμογής των 

πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό δικαιολογείται από την ακολουθητέα 

πρακτική των επιχειρήσεων της ανάθεσης των δραστηριοτήτων αυτών 

σε εξωεπιχειρησιακά γραφεία ή συμβούλους (διαφημιστικές εταιρίες, γρα

φεία Δημοσίων Σχέσεων, ερευνών, κ.ά.). 

Αντίστοιχα, τα υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήματα καλύπτουν κυ

ρίως την οργάνωση και ανάλυση των πωλήσεων,τη διαχείριση των απο

θεμάτων και τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής, ενώ η διαμόρ

φωση του προγράμματος προϊόντων, η επιχειρησιακή έρευνα και τα 

προγράμματα προβολής υποστηρίζονται από αυτά, σε μικρό μόνον 

βαθμό. 

Η χρήση των Η/Υ, σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, βασίζεται σε 

δεδομένα του Λογιστηρίου, η συγκέντρωση δε και διαχείριση των ανα-
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γκαίων, για τις λειτουργίες του ΜΚΤ, πληροφοριών γίνεται συχνά σε επι

κοινωνία με αυτό. 

Όσον αφορά, τέλος, τα ποσοτικά μοντέλα ΜΚΤ, διαπιστώνεται η 

κατά κανόνα χρήση αυτών, βάσει Η/Υ. Τα πεδία που συγκεντρώνουν εδώ 

το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων είναι η τιμολόγηση των 

προϊόντων, η πολιτική φυσικής διανομής (κυρίως διαχείριση αποθεμάτων) 

και η διαχείριση των πωλητών, σε μικρότερο δε βαθμό η πραγματοποίη

ση προβλέψεων. 

δ) Ανασταλτικοί παράγοντες 

Οι βασικότεροι ενδοεπιχειρησιακοί ανασταλτικοί παράγοντες που 

διαπιστώθηκαν είναι : "τα προβλήματα αναδιοργάνωσης του Τμήματος", 

"οι δυσκολίες προσαρμογής των εργαζομένων στο ΜΚΤ" και, σε μικρότε

ρο βαθμό, "το κόστος εφοδιασμού των συστημάτων". Από τους εξωεπι-

χειρησιακούς, πάλι, παράγοντες που εξετάστηκαν, μόνον "η έλλειψη υπο

στήριξης από γραφεία - συμβούλους, επί ειδικών θεμάτων Μάρκετινγκ" 

παρουσιάζει, από άποψη συχνότητας απαντήσεων, ενδιαφέρον. Η έλλει

ψη εξειδικευμένων προγραμμάτων, για τις λειτουργίες του Μάρκετινγκ, σε 

συνδυασμό με τον σχετικά μικρό αριθμό επιχειρήσεων, στην οργανωτική 

δομή των οποίων υπάρχει αυτοτελές Τμήμα Μάρκετινγκ, αλλά και τον 

βαθμό συμμετοχής των Διευθυντικών στελεχών-ΜΚΤ σε στρατηγικού χα

ρακτήρα αποφάσεις της επιχείρησης, βεβαιώνει το, μέχρι σήμερα τουλά

χιστον, δικαιολογημένα περιορισμένο ενδιαφέρον των φορέων ανάπτυξης 

και προώθησης τέτοιων εξειδικευμένων προγραμμάτων -συστημάτων. Το 

αυξανόμενο, τελευταία, ενδιαφέρον της λειτουργίας του Μάρκετινγκ, 

ιδιαίτερα σε στρατηγικό επίπεδο, λόγω της διεύρυνσης των αγορών, της 

αύξησης των ανταγωνιστικών συνθηκών και των αυξημένων, αλλά και δια

φοροποιημένων αναγκών των πελατών, πιστεύουμε ότι πρόκειται να αλλά

ξει την κατάσταση αυτή. 

216 



9.2. Επιδρώντες παράγοντες 

Στη συνέχεια εξετάζεται η επίδραση σειράς παραγόντων επάνω 

στην απόφαση της επιχείρησης, σχετικά με την εφαρμογή των συστημά

των της πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. 

Για την εμπειρική, τώρα, προσέγγιση του θέματος, βασιζόμαστε 

στο πλαίσιο που χαράχτηκε, κατά τη θεωρητική προσέγγιση. 

α) Το είδος των προβλημάτων 

Στην παραπάνω ενότητα εξετάστηκε το ακριβές πεδίο εφαρμογής 

της πληροφορικής σε επί μέρους πεδία του Μάρκετινγκ. Η ανάλυση των 

δεδομένων της παρούσας έρευνας έδειξε επιπλέον την ύπαρξη ορισμέ

νων εξαρτήσεων : 

(1) Οι ΜΚΤ- μάνατζερς που χρησιμοποιούν τα πληροφοριακά συστήματα 

εκτιμούν πολύ θετική τη συμβολή αυτών στην έγκαιρη αναγνώριση 

κινδύνων και ευκαιριών, απ' όπου προκύπτει η χρήση απ'αυτούς των 

εκτάκτων αναφορών. 

(2) Το επίπεδο πληροφόρησης, σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους 

ΜΚΤ, τις προβλέψεις, το κόστος και την αποτελεσματικότητα των 

εφαρμοσθέντων προγραμμάτων ΜΚΤ, είναι πολύ καλύτερο, όταν 

εφαρμόζεται η πληροφορική. 

(3) Η άντληση πληροφοριών από γραφεία ερευνών, διαφημιστικές εται

ρίες, πρωτογενείς έρευνες και λοιπές πηγές εξωεπιχειρησιακών δευ

τερογενών στοιχείων γίνεται πιο τακτικά, όταν εφαρμόζονται πληρο

φοριακά συστήματα για το ΜΚΤ. 

(4) Η χρήση ποσοτικών μοντέλων στην τιμολογιακή πολιτική, στη διαχεί

ριση πωλητών , στη φυσική διανομή και στις προβλέψεις παρουσιά

ζεται σε εξάρτηση με την εφαρμογή της πληροφορικής στο ΜΚΤ. 
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β) Οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις - Χρήστες 

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός, για 

την εφαρμογή της πληροφορικής στο ΜΚΤ. 

(1) Η θετική στάση των Διευθυντικών στελεχών απέναντι στην πληροφο

ρική και ο βαθμός της προσδιδομένης, απ' αυτούς, σημασίας της 

Πληροφορικής για τις λειτουργίες του ΜΚΤ , αποτελούν τον βασικό

τερο προσδιοριστικό παράγοντα για την αποδοχή των συστημάτων 

της πληροφορικής στο ΜΚΤ. 

(2) Διαπιστώνεται επίσης, η ύπαρξη εξάρτησης, μεταξύ της χρήσης της 

πληροφορικής στο ΜΚΤ και της σημασίας που προσδίδουν, ειδικότε

ρα, τα διεθυντικά στελέχη στη ποιότητα των απασχολούμενων στο 

τμήμα, στη μηχανοργάνωση αυτού και στις πρωτογενείς έρευνες 

(3) Η απασχόληση, τέλος, ατόμων με καλές γνώσεις εφαρμογών, καθώς 

και κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων στο ΜΚΤ, επηρεάζει θετικά τη 

χρήση των συστημάτων της πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων 

ΜΚΤ. 

γ) Η ακολουθητέα διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Διαπιστώνεται η περιορισμένη χρήση των συστημάτων της πληρο

φορικής σε απ' ευθείας σύνδεση με τον χρήστη, ενώ περισσότερο εκτε

ταμένη φαίνεται η άντληση πληροφοριών από τακτικές και έκτακτες 

αναφορές. Η μεμονωμένη, ακόμα, χρήση των μοντέλων ΜΚΤ και η μη 

χρήση Έμπειρων Συστημάτων φανερώνουν ότι, η πρωτοβουλία της ακο

λουθητέας διαδικασίας, σχετικά με τη χρησιμοποίηση του παρεχομένου 

πληροφοριακού υλικού στην περαιτέρω ανάλυση και την επιλογή της τε

λικής λύσης, ανήκει αποκλειστικά στους λαμβάνοντες τις αποφάσεις. 

δ) Το περιβάλλον της λήψης αποφάσεων 

Θετική επίδραση στη χρήση της πληροφορικής στο ΜΚΤ παρου

σιάζουν οι εξής παράγοντες του περιβάλλοντος: 
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η ύπαρξη μεγάλου ανταγωνισμού, ο πραγματοποιούμενος Κύκλος 

Εργασιών, η απασχόληση μεγάλου αριθμού εργαζομένων, το ύψος των 

εξαγωγών, το ύψος των επενδύσεων, η ύπαρξη Τμήματος Μάρκετινγκ 

στην οργανωτική δομή της επιχείρησης και η ενδοεπιχειρησιακή υποστή

ριξη, από αντίστοιχο Τμήμα της επιχείρησης, επί θεμάτων πληροφορι

κής. 

Η ύπαρξη, ειδικότερα, Τμήματος ΜΚΤ στην οργανωτική δομή της 

επιχείρησης, δείχνει και την αποδοχή της σημασίας των λειτουργιών του 

ΜΚΤ από την επιχείρηση, καθώς και την ανάγκη οργάνωσης και υπο

στήριξης του, βάσει Η/Υ. 

Εξαρτημένες, τέλος, παρουσιάζονται μεταξύ τους, η εφαρμογή της 

πληροφορικής στο ΜΚΤ με τη χρονολογία της πρώτης εγκατάστασης 

συστημάτων Η/Υ στην επιχείρηση, γενικότερα. 

Αυτό δείχνει ότι η θετική στάση της επιχείρησης απέναντι στις 

νέες τεχνολογίες, επηράζει θετικά την αποδοχή αυτών και στο Μάρκε

τινγκ. 

Με τις παραπάνω διαπιστώσεις κλείνουμε και την εμπειρική προσέγ

γιση του θέματος, τονίζοντας για άλλη μια φορά τη μεγάλη σημασία του 

ανθρώπινου παράγοντα και ιδιαίτερα των λαμβανόντων τις αποφάσεις 

Μάρκετινγκ, για την εφαρμογή της πληροφορικής στο ΜΚΤ. 

Επίσης, εφόσον δεν υπάρχει ακόμα σε πολλές επιχειρήσεις Τμήμα 

Μάρκετινγκ, καλό θα είναι να οργανωθεί από την αρχή της πιθανής 

μελλοντικής του λειτουργίας, υποστηριζόμενο από τα συστήματα της 

πληροφορικής. 

Η οργάνωση, τέλος, και η επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων 

αυτών θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα προσαρμογής σε μεταβαλ

λόμενες συνθήκες. 
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IV. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κεφάλαιο 10 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Ο γενικότερος στόχος της διατριβής αυτής ήταν η διερεύνηση 

των δυνατοτήτων της εφαρμογής της Πληροφορικής στη λήψη αποφά

σεων Μάρκετινγκ. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της Πληροφορικής μετάβαλε τη λει

τουργία του κλασσικού Μάρκετινγκ, παρέχοντας του νέα εργαλεία για 

την άσκηση των δραστηριοτήτων του. Η από τεχνική, όμως μόνον 

άποψη, βελτιστοποίηση των εργαλείων αυτών, δεν αρκεί για να επιφέρει 

επιτυχή αποτελέσματα. Οι βασικοί επιδρώντες παράγοντες, κατά τη 

λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 

για την εφαρμογή των συστημάτων της Πληροφορικής στο Μάρκετινγκ. 

Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάστηκε η σημασία του εξεταζόμενου θέμα

τος και η δομή της παρούσας διατριβής. Το είδος των προβλημάτων, 

οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις, η ακολουθητέα διαδικασία επίλυσης και 

το περιβάλλον, θεωρήθηκαν, ως οι βασικότεροι παράγοντες που επι

δρούν κατά τη λήψη αποφάσεων. 

Στο 2ο Κεφάλαιο αναλύθηκε η σημασία των παραγόντων αυτών, 

ξεχωριστά για τον καθένα, αλλά και σε αλληλεξάρτηση, κατά τη λήψη 

αποφάσεων ΜΚΤ. 

Στο Κεφάλαιο 3 έγινε μια διάκριση των συστημάτων της Πληροφο

ρικής σε τρία βασικά επίπεδα, το επίπεδο της Συγκέντρωσης και Διαχεί

ρισης Πληροφοριών, της Ανάλυσης αυτών και Στήριξης Αποφάσεων 

βάσει ποσοτικών μεθόδων και μοντέλων και τέλος, το επίπεδο της προ

σομοίωσης της γνώσης, εμπειρίας και συμπεριφοράς των ειδικών εμπει

ρογνωμόνων, κατά την επίλυση των προβλημάτων ΜΚΤ. 
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Στη συνέχεια, διερευνήθηκαν οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί 

που θέτουν οι παραπάνω αναφερθέντες παράγοντες σε κάθε επίπεδο 

των συστημάτων της πληροφορικής, όταν αυτά πρόκειται να χρησιμο

ποιηθούν στο ΜΚΤ. 

Με τα Πληροφοριακά Συστήματα του πρώτου επιπέδου (MAIS) επι

διώκεται η συγκέντρωση και διαχείριση των αναγκαίων ενδο- και εξω-

επιχειρησιακών πληροφοριών, για τη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ. Για την 

υλοποίηση τους εφαρμόζονται συστήματα τραπεζών πληροφοριών, γεννή

τριες αναφορών, κ.ά.. Παρόλο που το ερευνητικό ενδιαφέρον, για την 

ανάπτυξη των συστημάτων αυτών μειώθηκε σημαντικά, τα τελευταία χρό

νια, σε σύγκριση με αυτό για τα δύο άλλα επίπεδα, στη πράξη είναι σή

μερα αυτά που εφαρμόζονται πιο πολύ στο ΜΚΤ. 

Σαν προέκταση αυτών αναπτύχθηκαν τα Συστήματα Υποστήριξης 

Αποφάσεων (DSS), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

ποσοτικές μεθόδους και μοντέλα, για την περαιτέρω ανάλυση του υπάρ

χοντος πληροφοριακού υλικού. Σημαντικός παράγοντας, για την αποδο

χή των συστημάτων αυτών, είναι ο χρήστης - μάνατζερ που βλέπει τα 

συστήματα αυτά, σαν μέσο αύξησης της αποδοτικότητας του ανθρώπι

νου δυναμικού του τμήματος, αλλά και της αποτελεσματικότητας των 

απ'αυτόν παρεχομένων λύσεων. 

Αν πάλι, οι μάνατζερς αισθανθούν ότι με τη χρήση των συστημά

των αυτών απειλείται η αυτονομία τους και το κύρος τους, ή διευκολύνε

ται ο έλεγχος της επιλεγόμενης απ' αυτούς διαδικασίας, αντιδρούν αρ

νητικά στην εφαρμογή των συστημάτων αυτών. 

Η ανάπτυξη, τέλος, των Εμπειρων Συστημάτων έγινε αργότερα 

από τα παραπάνω συστήματα, στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης. 

Με αυτά επιδιώκεται η επίλυση προβλημάτων ποιοτικού χαρακτήρα, που 

προϋποθέτουν την εμπειρία και τον τρόπο σκέψης ενός ειδικού. Οι 

εφαρμογές των συστημάτων του επιπέδου αυτού, σε επιχειρησιακό επίπε

δο και ειδικότερα στο ΜΚΤ αποτελούν ακόμα, τις περισσότερες φορές, 

ερευνητικές προσπάθειες που δεν μεταφέρονται στην πράξη, λόγω του 

υψηλού κόστους και της αβεβαιότητας των αναμενόμενων αποτελεσμά

των. 
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Η ενοποίηση των συστημάτων των τριών αυτών επιπέδων παρου

σιάζει για το ΜΚΤ σημαντικό ενδιαφέρον, προϋποθέτει όμως την από τε

χνική άποψη εξέταση του θέματος, που ξεφεύγει των ορίων της παρού

σας διατριβής. 

Στο Κεφάλαιο 4 συνοψίζονται όλα τα παραπάνω και παρουσιάζο

νται συνοπτικά οι διαπιστούμενες αλληλεξαρτήσεις, μεταξύ των επιδρώ-

ντων παραγόντων στη λήψη αποφάσεων και των τριών επιπέδων της λει

τουργίας των συστημάτων της Πληροφορικής 

Στο 5ο, 6ο, 7ο και 8ο κεφάλαιο παρουσιάζονατι και αναλύονται τα 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από πρωτογενή εμπειρική έρευνα στις ελ

ληνικές επιχειρήσεις, για την εξέταση του παραπάνω αναφερθέντος θέ

ματος. 

Η χρήση της Πληροφορικής έχει γίνει, από τις περισσότερες επι

χειρήσεις που ερευνήθηκαν, αποδεκτή. Το επίπεδο όμως της εφαρμογής 

των συστημάτων της πληροφορικής περιορίζεται, κατά κανόνα, στα Πλη

ροφοριακά Συστήματα (MAIS), ενώ γίνεται σποραδικά μόνον χρήση μο

ντέλων ΜΚΤ και στατιστικών προγραμμάτων για περαιτέρω αναλύσεις. 

Σε λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις που ρωτήθηκαν σχετικά, 

λειτουργούσε αυτοτελές Τμήμα ΜΚΤ, ενώ η εφαρμογή του ΜΚΤ περιορί

ζεται συνήθως στο λειτουργικό επίπεδο και στο επίπεδο τακτικού προ

γραμματισμού, σπάνια δε επεκτείνεται και στο στρατηγικό επίπεδο. 

Στο κεφάλαιο 9 αναφέρονται συνοπτικά-τα βασικότερα αποτελέ

σματα της έρευνας. 

Η έρευνα αυτή παρέχει δυνατότητες εφαρμογής της σε ευρύτερο 

γεωγραφικό πεδίο, καθώς και σε διαφορετικό πεδίο, από άποψη μεγέ

θους επιχειρήσεων. Επίσης, ενδιαφέρουσα διαφαίνεται η μελέτη των 

ιδιαίτερων συνθηκών στον κλάδο των επιχειρήσεων παραγωγής κατανα

λωτικών προϊόντων, των επιχειρήσεων παραγωγής βιομηχανικών προϊό

ντων και των παροχής υπηρεσιών. 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξειδικευμένη μελέτη μιας 

μόνον επιχείρησης, από κοινού με ειδικούς σε τεχνικά θέματα Πληροφο

ρικής. 
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Οι νέες μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος οδηγούν τις 

επιχειρήσεις στην εκτίμηση της αναγκαιότητας του ΜΚΤ, ώστε να υπο

λογίζουμε σε περισσότερο εκτεταμένη εφαρμογή του στο άμεσο μέλλον. 

Η ανάπτυξη ακόμα, τελευταία για την ελληνική πραγματικότητα, του κα

λούμενου "Βιομηχανικού Μάρκετινγκ", απεκάλυψε στους επιχειρηματίες 

νέες διαστάσεις της λειτουργίας του. 

Οσον αφορά την υποστήριξη των λειτουργιών ΜΚΤ, από πλευράς 

software- και system- houses και λοιπών γραφείων- συμβούλων πληροφο

ρικής, η υπάρχουσα σήμερα αγορά είναι ανεπαρκής, γεγονός που μπορεί 

να οφείλεται και στην περιορισμένη εφαρμογή του ΜΚΤ. Διαπιστώνεται 

πάντως ένα κενό στην επικοινωνία μεταξύ των ΜΚΤ-μάνατζερς και των 

σχεδιαστών τέτοιων εξειδικευμένων προγραμμάτων. Οι σημερινοί "κλασσι

κοί" ΜΚΤ-μάνατζερς δεν έχουν ακόμα κατανοήσει πλήρως τις παρεχόμε

νες δυνατότητες της Πληροφορικής, ούτε έχουν εξοικειωθεί σε μεγάλο 

βαθμό με τη χρήση των συστημάτων Η/Υ. Από την άλλη πλευρά, οι 

σχεδιαστές - αναλυτές δεν γνωρίζουν τις βασικές ανάγκες και λειτουρ

γίες του Μάρκετινγκ, ώστε να βοηθήσουν τους μάνατζερς. Πιστεύουμε, 

ότι μόνον μέσα απο μια τέτοια επικοινωνία μπορούμε να περιμένουμε την 

επιτυχή προσέγγιση της υποστήριξης των λειτουργιών του Μάρκετινγκ 

από τα συστήματα της Πληροφορικής. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

H. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

[Π. ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

[V. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

V. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡ

ΚΕΤΙΝΓΚ 

Π. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Α._ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Β._ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Γ._ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΒΑΣΕΙ Η/Υ 

Ή . ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με θέμα : "Η χρήση της Πληροφορικής στο Μάρκετινγκ " 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (199η 

(Χ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Επωνυμία 

Αντικείμενο Δραστηριότητος 

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητος 

( Κωδικός κατά ΕΣΥΕ, τριψήφιος κατά προτίμηση ) 

1 1 Καταναλωτικά 

Προϊόντα : 

| | Βιομηχανικά 

Δ/νση γραφείων 

Δ/νση παραγωγικών μονάδων 

Δ/νων Σύμβουλος 

Τηλέφωνο . FAX 

(Β) ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

1987 1988 1989 1990 1991 

α) Κύκλος εργασιών (τζίρος) συνολικά 

β) Εξαγωγές 
γ) Επενδύσεις 
δ) Αριθμός προσωπικού 

© ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΚΕΤΟΙ ΜΙΚΡΟΣ ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛ0Ϊ 

Ο Ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά • Q • • Q 

Θ Ανταγωνισμός στην διεθνή αγορά • • Q Q Q 



Θ Η Δομή των πελατών σας έχει ως εξής : 

£} Πολλοί αριθμητικά και σχεδόν ισοδύναμοι, από άποψη τζίρου, για την εται
ρία σας 

£3 Πολλοί αριθμητικά αλλά άνισοι, από άποψη τζίρου, για την εταιρία σας 

£3 Μικρός αριθμός πελατών με σημαντικές αγορές, που καλύπτουν σχεδόν το 
σύνολο των πωλήσεων τους 

QI Ελάχιστος αριθμός βασικών πελατών ( ή μόνο ένας βασικός πελάτης ) 

I I . Δ Ο Μ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Ν Γ Κ (» εφ' όσον δεν υπάρχει, συμπληρώστε 

το ζητούμενα στοιχεία για το αντίστοιχο τμήμα που ασκεί τις λειτουργίες ΜΚΤ) 

Ο Στην οργανωτική διάρθρωση της εταιρίας σας υπάρχει : 

3 Τμήμα / Διεύθυνση Μάρκετινγκ 

3 Τμήμα Πωλήσεων 

3 Τμήμα Εμπορίας 

3 Αλλο αντίστοιχο που εκτελεί τις λειτουργίες του Μάρκετινγκ 

Θ Αριθμός απασχολουμένωνρίϊΐο τμήμα ΜΚΤ 

Συνολικά , , 
Π 

Στελέχη 

θ Επίπεδο μόρφωσης των απασχολουμένων στο τμήμα ΜΚΤ 

Αριθμός 

Κάτοχοι διδακτορικού 3 

Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων 3 

Πτυχιούχοι {3 

Απόφοιτοι λυκείου 3 

Στοιχειώδους εκπαίδευσης 3 



Ο Επίπεδο γνώσεων πληροφορικής των απασχολουμένων στο τμήμα ΜΚΤ 

Αριθμός 

Κάτοχοι σχετικών πτυχίων 

Καλές γνώσεις εφαρμογών 

Ολίγες γνώσεις εφαρμογών 

Καθόλου γνώσεις εφαρμογών 

σ 
α 
α 
α 

θ Το τμήμα Μάρκετινγκ ( ή το αντίστοιχο ) έχει στην εταιρία σας ( από άποψη 
σπουδαιότητος ) 

α σ 
την πιο σπουδαία σπουδαία 

α α α 
μέτρια ελάχιστα σπουδαία αδιάφορη 

θέση 

© Πως αξιολογείτε τους παρακάτω παράγοντες, σχετικά με την σημασία τους στην 
υποστήριξη των αποφάσεων - ΜΚΤ ; 

(Κλίμακα διαβάθμισης σημασία ) 

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΜΜ1Α 

ΜΕΓΑΛΗ 

• Τα ατομικά χαρακτηριστικά του ΜΚΤ-Μάνατζερ Ο Ο Ο Ο Ο 
(- πεποιθήσεις, τρόπος σκέψεως, γνώσεις ) 

• Η εμπειρία του ΜΚΤ -Μάνατζερ 

• Το δυναμικό των εργαζομένων στο τμήμα ΜΚΤ 
απο άποψη ποιότητας 

• Το υπάρχον πληροφοριακό υλικό και και η δυ- C3 CJ ΠΙ Ο Ο 
νατότητα πρόσβασης σ' αυτό 

• Η μηχανοργάνωση του τμήματος ΜΚΤ 

• Οι πραγματοποιούμενες πρωτογενείς έρευνες 

• Η χρησιμοποίηση ποσοτικών μοντέλων ΜΚΤ 

σ σ 
α π 

ο 
α 

σ 
σ 

σ 
σ 

Β 
σ 
σ 

α 
α 
α 

α 
σ 
σ 

α 
σ 
α 

Ω 
α 
α 



III. ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Ο Η εταιρία σας χρησιμοποιεί την τεχνολογία της πληροφορικής 

Χρονολογία 
ΝΑΙ πρώτης εγκατάστασης 

19.... 

αλλά πρόκειται σύ-
ΟΧΙ ντομα να τη χρησι

μοποιήσει mmneBtmn 

ούτε πρόκειται 
ΟΧΙ σύντομα 

JmmBBSUSBt 

θ Για την κάλυψη αναγκών, που προκύπτουν από τη χρήση της Πληροφορικής, εξυ
πηρετείστε : 

£J Από ειδικό τμήμα μηχανογράφησης της εταιρίας σας 

£J Από κάποιον ειδικό σε θέματα μηχανογράφησης της εταιρίας σας 

£3 Από κάποιον εξωτερικό σύμβουλο / ή γραφείο παροχής συμβούλων 
επί θεμάτων Πληροφορικής 

Θ Εφαρμόζετε την Πληροφορική στο Τμήμα Μάρκετινγκ (ή στο αντίστοιχο Τμήμα); 

Χρονολογία 
ΝΑΙ πρώτης εγκατάστασης 

19.... 

αλλά πρόκειται ού-
ΟΧΙ ντομα να τη χρησι

μοποιήσει 
ΟΧΙ 

ούτε πρόκειται 
σύντομα 

Ο Κάνετε χρήση στο ΜΚΤ των εφαρμογών της πληροφορικής από άλλα Τμήματα της 
εταιρίας σας ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

• • 
Θ Τι είδους τεχνολογικό εξοπλισμό έχετε στο Τμήμα Μάρκετινγκ ; 

ΠΙ Δίκτυο 

Ο Προσωπικούς υπολογιστές Q Αριθμός προσωπικών υπολογιστών 

σ 



© Τι είδους "πακέτα" λογισμικού χρησιμοποιείτε στο ΜΚΤ ; 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Software house) 

W , I Ι * ! " Μ ί •• t , 1 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ I l l ι 

MÉÉÎI—ÉÉ**É*t*m*i*i«ÉÉ*atÉÉÉ—MM—JÉMÉiinHiiiinliiniiiiniiliiiitliit " ι [ι -Ί 

M U M U M é M M A é M U É M M M M M l à u é É M É é U A U | U M U l | | U _ é u U l b a U _ ( l _ B H t ^ ^ W M U U É U U U M | U É ^ M 1 | U | M U M M | | U i M M U 4 W U U M M M U M M i l d M u M U M U Ì A U M M | U M É i w W É W U U d H _ l U y „ 

^iMMMÌÌMMMMMM*ÉMtÉiÉ*iÉÌMÌ*MMM»MiMMM^^fa Ì ί Hi M M * « H r i _ M ^ ^ n M M M U t t U f e ^ ^ h U U M * * U M M t t t t i i t t M t t i * U U M U M t M i t t t t i t t t t * U i d t f i ä i i t f i i ^ ^ 

θ Εφαρμόζετε την Πληροφορική στο Μάρκετινγκ για : 

£3 Αυτοματοποίηση τυποποιημένων διαδικασιών 

£J Συγκέντρωση και διαχείρηση πληροφοριών ( διατήρηση αρχείων ) 

£J Παρουσίαση γραφικών απεικονίσεων ( business graphics ) 

£J Απλή συσχέτιση πληροφοριών υπό μορφή τακτικών αναφορών 

£3 Προβλέψεις 

£] Περιπτωσιακή ανάλυση δεδομένων υπό μορφή αιτημάτων (διάλογος με τον 
χρήστη) 

£J Για τη χρησιμοποίηση ποσοτικών μοντέλων ΜΚΤ υποστήριξης αποφάσεων 

• Για την υποστήριξη αποφάσεων ΜΚΤ με τη βοήθεια των " έμπειρων συστη
μάτων " ( expert systems ), που παρέχουν τη δυνατότητα άντλησης εμπει
ρίας και ειδικών γνώσεων επί θεμάτων ΜΚΤ 



IV. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
[ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ] 

Ο Πιστεύετε ότι η χρήση της Πληροφορικής βοηθεί τον μάνατζερ του Μάρκετινγκ στη 
λήψη αποφάσεων ; 

Ω Ω Ω Ω Ω 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΛΠΌ ΚΑΘΟΛΟΥ 

© Παρακαλώ αξιολογείστε τη συμβολή της Πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων Μάρ
κετινγκ σχετικά με : 

• Την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων 

• Την αρτιότητα / ποιότητα αποφάσεων 

• Το επίπεδο γνώσης της αγοράς και 
των ανταγωνιστών 

• Την ελάττωση του ρίσκου από την 
εφαρμογή των αποφάσεων Μάρκετινγκ 

• Την βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής 
επικοινωνίας 

• Την έγκαιρη πιστοποίηση τυχόν προ
βλημάτων στην αγορά και νέων επι
χειρηματικών ευκαιριών 

ϊάλη 

α 
α 
α 

α 

α 

α 

Μεγάλη 

σ 
α 
σ 

σ 

σ 

σ 

Mtxçia 

σ 
σ 

σ 

σ 

ο 

Μωρή 

σ 
σ 
σ 

σ 

• 

σ 

Μηδαμινή 

ο 
σ 

σ 

σ 

α 

θ Ποιες απο τις παρακάτω επί μέρους λειτουργίες στο Μάρκετινγκ υποστηρίζονται 
από τη χρήση συστημάτων της Πληροφορικής στην εταιρία σας; 

Ο Καθορισμός προγράμματος προϊόντων ( επιλογή νέων προϊόντων, εισαγωγή 

αυτών στην αγορά, κ.ά. ) 

Ο Καθορισμός τιμών (τιμολόγηση, υπολογισμός περιθωρίου κέρδους, εκπτώσεις) 

£J Διαχείριση πωλητών 



£J Διαφημιστική πολιτική και προγράμματα προώθησης πωλήσεων ( άμεση δια
φήμιση, αξιολόγηση διαφήμισης, κατανομή διαφημιστικού κονδυλίου σε επί 
μέρους μαζικά μέσα ενημέρωσης, κ.ά. ) 

£5 Διαχείριση αποθεμάτων / αποθήκης 

£J Παρακολούθηση πωλήσεων (κατά γεωγραφικές περιοχές, κατά αγοραστές) 

Αναλύσεις κόστους - εσόδων 

LJ Έρευνες αγοράς ( σημερινής, στόχου ) 

LJ Έρευνες συνθηκών ανταγωνιστών 

σ 

V. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟ
ΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Ο Σε ποιο βαθμό οι παρακάτω παράγοντες αποτελούν για την επιχείρηση σας εμπό
δια στη χρησιμοποίηση της Πληροφορικής σαν μέσο υποστήρηξης των αποφάσεων 
ΜΚΤ ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΥ 

ΒΑΘΜΟ ΒΑΘΜΟ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

σ α α α σ 

Α._ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

- Υψηλό κόστος εφοδιασμού συστημάτων Η/Υ Ο 01 Ο Ο Ο 

Β._ ΕΝΔΟΕΠΓΧΕΠΉΣΙΑΚΟΙ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑ
ΓΟΝΤΕΣ 

Προβλήματα εγκατάστασης και αναδωργά- Ο Ο Ο Ο Ο 
νωσης του τμήματος ΜΚΤ 

- Αρνητικές εμπειρίες από την μηχανογράφηση ΠΙ Ο CJ Ο Ο 
άλλων τμημάτων 



- Προβλήματα επικοινωνίας με τα υπόλοιπα (3 (3 (3 Γ} (3 
τμήματα της επιχείρησης 

- Δυσκολίες εκτίμησης της ωφέλειας που ö« [J [ ] Ο Ο Ο 
προκύψει σε σχέση με το αντίστοιχο κό
στος. 

Γ._ ΕΞΩΕΠΓΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

- Έλλειψη προσεγγιστικής πολιτικής από αντί- Ο Ο Ο Ο Ο 
προσώπους Hardware / Software για εξο
πλισμό ενός τμήματος ΜΚΤ 

- Το κλίμα αβεβαιότητας του επιχειρηματικού C} (3 (3 3 ί3 
περιβάλλοντος που επικρατεί λόγω ταχύτα
των τεχνολογικών εξελίξεων 

- Έλλειψη πρόσβασης σε φορείς παροχής ειδι- [ ) Ο G Ο Ο 

κών συμβούλων αγοράς και εκπαίδευσης 

Δ._ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

- Ο κίνδυνος της κατάργησης θέσεων εργασίας 

- Δυσκολίες προσαρμογής των εργαζομένων 

- Δυνατότητα καλύτερου " ελέγχου " της πα
ρεχομένης απ' αυτούς εργασίας από την 
διοικητική ιεραρχία 

σ 
σ 
α 

σ 
ο 
σ 

α 
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α 
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α 
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α 



VI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MKT 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚΤ 

Αξιολογείστε ne παρακάτω πληροφορώ, σύμφωνα με τη σημασία που έχουν στη 
λήψη αποφάσεων ΜΚΤ και εκτιμείστε το επίπεδο της πληρότητας των πληροφοριών 
αυτών στην επιχείρηση σας : 

Επίπεδο 
Πληρο-
ριών 

εν
δο

επ
ιχ

ει
ρη

σι
α

κο
ύ

 
π

ερ
ιβ

ά
λλ

ον
το

ς 

1 * 

ίϊ 

ν Ι 

Πληροφορίες σχετικά με : 

• Τους Επιχειρησιακούς Στόχους 

• Τους Στρατηγικούς Στόχους ΜΚΤ 

• Tic Πωλήσεις (ποσότητα, xtiooe. διαχρονική εξέ

λιξη) 

• Το Κόστος, Έσοδα, Περιθώρια κέρδους, πωλή

σεις κατά προϊόν 

- σημερινά στοιχεία 

- προβλέψεις 

• Το Κόστος προγραμμάτων ΜΚΤ 

• Αλλα Τμήματα της Επιχείρησης που αφορούν το 

ΜΚΤ 

• Συνήθειες, επιθυμίες, τάσεις Πελατών 

• Τους Προμηθευτές 

• Τους Ανταγωνιστές 

• Τους Ενδιάμεσους 

• Μακροοικονομικά Μεγέθη (Π.χ. ΑΕΠ, τιμάριθ

μος, πληθωρισμός, εξαγωγές-εισαγωγές) 

• Την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

• Πολιτικούς, κοινωνικούς, νομοθετικούς παράγο

ντες 

Η σημασία τους 
στο ΜΚΤ tivù 

nöS3~ 
vtyóXn w/àXi\ μυφή ωμμία 

Το σημερινό επίπεδο zur» 
πληροφοριών «υτών 
στην εταιρία σας civai 

Ixavo-
Μητιχο ιέτριο ινεπαρκες 



ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚΤ 

1. Ποιες πηγές χρησιμοποιείτε και πόσο συχνά για τη συγκέντρωση του πληροφοριακού 
υλικού που σας είναι αναγκαίο για τη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ; 

-ω 
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Πηγές πληροφόρησης 

li 

Φ Τμήμα Επιχ. Ερευνών 

« Αναφορές πωλητών - αντι

προσώπων 

• Λογιστήριο 

% Στατιστικά αρχεία της επι

χείρησης και αρχεία πραγ

ματοποιηθέντων ερευνών 

• Γραφεία Ερευνών 

t Διαφημιστικές Εταιρίες 

• Λοιπές εξωεπιχ. πηγές δευ

τερογενών στοιχείων 

• Πρωτογενείς Έρευνες 

Σ υ χ ν ό τ η τ α 

τακτικά 
Μόνο όταν 
προκύπτει 

πρόβλημα 

σπάνια καθόλου 

Δικαιολογείστε σε περίπτωση: 
"σπάνια ", "καθόλου " 

boa 
IIs ι 

i f « 

ο 



É p ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΒΑΣΕΙ Η/Υ 

Ο Εφαρμόζετε στο ΜΚΤ; 

• Ένα πλήρες πληροφοριακό σύστημα για όλη την επιχείρηση βάσει Η/Υ CJ 

• ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για το τμήμα ΜΚΤ βάσει C3 

Η/Υ 

• υποσυστήματα πληροφοριών ΜΚΤ βάσει Η/Υ C3 

• πληροφοριακά συστήματα ΜΚΤ χωρίς την υποστήριξη Η/Υ C3 

• κανένα πληροφοριακό σύστημα Ο 

Θ Σε ποια πεδία εφαρμόζετε τα Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ με τη βοή

θεια Η/Υ; 

• Οργάνωση πωλήσεων, διαχείρηση πωλητών £} 

• Ανάλυση πωλήσεων (π.χ. συγκρίσεις με προηγούμενες χρονιές, κατά £} 

προϊόν και κατά αγορά, προβλέψεις βάσει πληροφοριών από τις 

"βάσεις δεδομένων" παραγγελιών και πελατών, κ.ά.) 

• Διαχείριση αποθεμάτων d 

• Διαμόρφωση τιμών, εκπτώσεων κ.ά. d 

• Επιχειρησιακή έρευνα CJ 

• Διαμόρφωση προγράμματος προϊόντων (νέα προϊόντα) £J 

• Προγράμματα προβολής (διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων κ.ά.) j ^ 



ΥΠ. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΚΤ 

Ο Χρησιμοποιείτε ποσοτικά μοντέλλα (μαθηματικά & στατιστικά) υποστήριξης των 
αποφάσεων ΜΚΤ στις παρακάτω λειτουργίες ΜΚΤ; 

ΝΑΙ 
με τη βοήθεια 
των Η/Υ 

ΝΑΙ 
χωρίς 
Η/Υ 

ΟΧΙ 
βλ. Ερ. θ 

Λήψη αποφάσεων ΜΚΤ 

σε επι μέρους λειτουργίες 

• Πολιτική προϊόντων (ανάπτυξη και ει
σαγωγή νέων προϊόντων) 

• Πολιτική τιμολόγησης 

• Πολιτική προβολής / προώθησης 

• Διαχείριση πωλητών 

• Κανάλια Διανομή / επιλογή αυτών 
και αξιολόγηση 

• Φυσική Διανομή (Αποθεματοποίηση, 
Μεταφορά, Αποθήκευση, ...) 

• Προβλέψεις 

• Λοιπές λειτουργίες 

© Το ότι δεν χρησιμοποιείτε ποσοτικά μοντέλλα ΜΚΤ είναι γιατί: 

• Πιστεύετε ότι δεν βοηθούν στη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ (αμφισβητείτε 
την αποτελεσματικότητα τους), καθότι στο ΜΚΤ υπεισέρχονται πολ
λοί ποιοτικοί παράγοντες 

• Δεν έχετε τα στοιχεία για την παραμετροποίηση τους (ή το κόστος 
συγκέντρωσης αυτών είναι μεγάλο) 

• Δεν έχετε υποστήριξη από σχετικά προγράμματα Η/Υ, ώστε να διε
υκολύνεστε στην χρησιμοποίηση τους (υπολογισμούς, απώλεια χρόνου 
κλπ.) 

Ο 

ο 

ο 

α 
• Δεν είναι γνωστά στην επιχείρηση. 



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I I 

(ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 ) 
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û.k.âmgyy.o: Li. ütaxpovtKfi εξέλ^η του ΚΕ (1987-1990) 

κσ,χά βαθμΰδες ύψους ΚΕ 

όπου 

'
8 7 Κ Ε

 2.00 

1
 = Méxpt 1 Star, δρχ. 
2 = 1 Sta. < ΚΕ < 3 Sta. 

3 = 3 Stcr. < ΚΕ < 10 Sta. 
4 = πάνω ano 10 Sta. 

1.00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 

.3. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ Τ Τ Γ 

4. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ 

lid Cases 64 Hissing Cases 7 

88 ΚΕ 

? 

4.00 Ψ 

25 

1.00 ^ ^ • • — • — • • • — • • • •
 1 7 

3.00 ^^^^!^[J![Jj^___^______Ilo 
4.00 ____________ 

lid Cases 67 Missing Cases 4 

989 KE 1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 14 
2.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 24 
3. 00 ~~~—~~~—~—~~~*~^~^~^~

M
~^~^~^~^~^~^P^~

l 

Lid Cases 68 Missing Cases 3 

990 KE 1 · 00 _^____^_____^^_______ 11 
2. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 24 

00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
4. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ 

.id Cases 69 Missing Cases 2 



ΙΡΑΜΜΑ 2: ΕΠΕΝυΥΣΕΙΣ (1937-1991) σε δρχ. καχα βαθμύδες 

J: Βαθμ.1=μέχρυ 50 εκ.δρχ., Βαθμ. 2=50 εκ.<επενδ.<250 εκ δ
( 

Βαθμ.3=250<επενδ.<500 εκ.δρχ., Βαθμ.4=500<επενδ.<ISto.δρχ., 
Βαθμ.5=πάνω από 1 δ ter. δρχ. 

87 

— ν 

3 
Ζ> 

<* 
3 
Ξ, 

3 

L 

38 

=y 

? 
> 

s 
} 

i 

. — 

Percent 

£β. £ 

16. 9 
5.6 
4.2 

2. θ 
42. 3 

100.0 

Percent 

26.8 
16.9 
7.0 
4.2 
7.0 

38. 0 

1.00 

2. 00 
3. 00 
4. 00 
5.00 

1.00 
2.00 
3.00 
4. 00 
5.00 

100.0 

89 

L7 
.3 
5 

5 
5 
:6 

1 

?90 

cy 

5 
9 
ζ. 

5 
7 
3 
__ 

Percent 

c'3. 9 

18.3 
7.0 
7.0 
7.0 

36.6 

100.0 

Percent 

SI. 1 
dui Ο 

2.8 
7.0 
9.9 

32. 4 

1. 00 
2.00 

3. 00 
4. 00 
5. 00 

1.00 

2. 00 
3. 00 

4.00 
5.00 

100.0 

12 

19 

12 

w 17 

5 
5 

19 

991 

=y 

3 
3 

3 

l· l 
Ì 

Percent 

25.4 
14. 1 
4.2 
5.6 

11. 3 
39.4 

1.00 
2. 00 
3. 00 
4.00 
5.00 

•m 
w 18 

L 100.0 



ft.CP.AmA....3! Σύνολο Απασχολουμένων (1987-1991) κατά κλίμακες 

3U Κλύμακα 1=μέχρυ 50 απαοχ., 2=50<απσσχαλ.<20θ, 

2ϋϋ<οπασχ.<500,4=500<σπασχ<1000,5=άνω των 1000 απαοχ 

. 1987 
icy 

6 

ϊ7 
23 

3 

4 

£ 

Percent 

θ. 5 1. 00 

38.0 £. 00 
32.4 3.00 

12. 7 4. 00 

5.6 5.00 

£.3 

ma 

£7 

100. 0 

cy 

4 

0 
3 

9 
4 

1 

Percent 

5.6 
4£. 3 

3£. 4 

12.7 

5.6 

1.4 

1.00 

£. 00 

3. 00 

4.00 
5.00 

. 1988 

Τ 

*ΡΡ 
30 

? 

100.0 

Percent 
.1989 

4. £ 1.00 

46.5 £.00 

31.0 3.00 

1£. 7 4.00 

5. 6 5. 00 

100.0 

Percent 
. 1990 

4.£ Ι·«« 
45. 1 £· 00 
31.0 3·β® 

14. 1 4· 00 

5*. 6 5- β® 

100. 0 

IT 

Percent . 1991 

5.6
 l - m 

43.7 2 - m 

33.8
 3 - m 

g g 4. 00 

4 ; £ 5.00 
2. θ 

31 

£4 

100.0 

http://ft.CP.Am


Π Ι Ν Α Κ Α Σ / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Η Α 

ό π ο υ : 1= μ η δ α μ ι ν ό ς 
2= μ ι , κ ρ ά ς 
3= μ έ χ ρ ι , ο ς 
4= μ ε γ ά λ ο ς 
5= π ο λ ύ μ ε γ ά λ ο ς 

Α Ν Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ί : ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

MORE 

a Label 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5. 00 

WEM ί 

Value 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

• 

TOTAL 

^ ^ 5 

Frequency 

1 

5 

10 

28 

26 

1 

71 

10 

Percent 

1.4 

7.0 

14. 1 

39.4 

36. 6 

1.4 

100.0 

Valid 
Percent 

1. 4 

7. 1 

14.3 

40. 0 

37. 1 

MISSING 

100. 0 

Cum 
Percent 

1.4 

8.6 

22.9 

62.9 

100.0 

?. 

!26 

ases 70 Missing Cases 1 



Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α 5 

OL- 12 α π ό χι-ς 15 ε π υ χ ε ι , pfiffet ς , π ο υ ά φ η σ α ν α ν α π ά ν τ η τ ο τ ο 
ε ρ ώ τ η μ α α υ τ ό δ ε ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν ε ξ α γ ω γ έ ς . 

fou : 1= μπδαμι-νός-
2= μ α κ ρ ό ς 
3= μ έ χ ρ ι - ο ς 
4= μ ε γ ά λ ο ς 
5= π ο λ ύ μ ε γ ά λ ο ς 

MOKE 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 

Valid Cum 

le Label Value Frequency Percent Percent Percent 

3 . 0 0 
4 . 0 0 
5 . 0 0 

• 

5 
1 1 
4 0 
l b 

- 7 . 0 
1 5 . 5 
5 6 . 3 
2 1 . 1 

β. y 
I S . 6 
7 1 . 4 

MISSING 

8 . 9 
2 8 . 6 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

3.00 ^ ^ ^ ^ 5 

4.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11 
00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 40 

Cases 56 Missing Cases 15 



Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 1 / ο Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α 6 : 

όπου : 0 = ΟΧΙ 
1 = ΝΑΙ 

MORE 

Υ11ΑΡΞΗ Η ΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Valid Cum 
e Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 42 59.2 59.2 59.2 

1.00 29 40. θ 40.8 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

3ases 71 Missing Cases 0 



Π Ι Ν Α Κ Α Σ 12 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α 7 : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧ53Ν ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΚΤ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠίίΛΗΣΕδΝ 

!ΘΜΟ£ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΚΤ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Frequency 

6 

11 

5 
1 

3 

2 

1 

Percent 

20.7 

37.9 

17.2 

3.4 

10.3 

6.9 
3.4 

Valid 

Percent 

20.7 

37.9 

17.2 

3.4 

10. 3 
6.9 

3.4 

Cum 

Percent Freqi 

20.7 
5β.6 . 
75.9 : 

79.3 

89.7 

100.0 

jency 

19 
β 

9 

5 

1 

. 42 

Percent 

45.2 

19.0 
21.4 

11.9 

2.4 

100.0 

Valid 

Percent 

45.2 

19.0 
21.4 

11.9 

2.4 

100.0 

Cum 

Percent 

45.2 

64.3 
85.7 

97.6 

100.0 

29 100.0 100.0 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΚΤ. 

1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
8.00 

11 

m 

imum 

2.828 
8. 000 

Std Dev 1.794 Minimum 1.000 

id Cases 29 Missing Cases 0 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 
? 

19 

η 

imum 

2.071 

5. 000 

Std Dev 1. 177 Minimum 1. 000 

id Cases 42 Missing Cases 0 



MOKE 

IIYNGAU A11A£XÜAÜYMENQN £TÜ MKT/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Valid Cum 
ie Label Value Frequency Percent Percent Percent 

2 . 0 0 
3 . 0 0 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

3 6 
2 0 
1 5 

5 0 . 7 
2 8 . 2 
2 1 . 1 

5 0 . 7 
2 8 . 2 
2 1 . 1 

5 0 . 7 
7 8 . 9 

1 0 0 . 0 

TOTAL 7 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

1 . 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — _ _ - _ - _ _ _ _ _ 3 6 

T? 
w 

l a s e s 71 M i s s i n g Cases 0 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 3 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΚΤ / ΠΩΛΗΣΕ 

όπου : βαθμύδα 1 = μέχρι- και. 5 άτομα 
Βαθμίδα 2 = h - 10 άχομα 
βαθμίδα 3 = πάνω από 10 άχομα 



Ι Ν Α Κ Α Σ 14 / û I ft Γ Ρ A M M A 9 : 

EÜO ΓΝ5ΣΕ5Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TÖN ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΚΤ/ ΠοΛΗΣΕΙΣ 

: 1 = υπάρχουν 

2 = δεν υπάρχουν 

ΠΤΥΧ. ΙΙΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Valid Cum 
Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1-00 69 97.2 97.2 97.2 

2.00 2 2.8 2.8 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 69 

2.00 ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ases 71 Missing Cases 0 

MORE 

ΚΑΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΦ.ΠΛΗΡΟΦ. 

Valid Cum 

Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 0 0 

3 2 
3 9 

4 5 . 1 
5 4 . 9 

4 5 . 1 
5 4 . 9 

4 5 . 1 
1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 32 

2.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ 39 

ases 71 Missing Cases 0 



Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 5 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α 1 0 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΝ Γ Ι Α ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠ0ΦΑΣΕ5Ν ΜΚΤ 

όπου : 1=καμμύα, 2=μυκρΛ, 3=μέτραα, 4=μεγ_λη, 5=πολύ μεγώλτι 

V40 EHMPIEIA TÜY ΜΑΝΑΤΖΕΡ(ATOM. ΧΑΡ. > ΕΤΗΝ YAM 

V a l u e F r e q u e n c y P e r c e n t 

£-00 1 ι.« m t 1 
3. 00 4 5 < 6 t m m m m 4 
4 - 0 0 3 8 5 3 . 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • • _ _ • • • _ • 3 a 

5 . 0 0 2 a 3 9 , 4 - _ m ^ _ _ _ _ e - e — • • • • • _ _ _ — B « » — — — - . - - ^ ^ ^ ^ ^ 

TOTAL 7 1 1 0 0 . 0 

V4i E H M A E I A T H E Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Ε T O Y M K T - M . 

Value Frequency Percent 

£.00 .\y
 1 - 4

 vm \ 
3. 00 1 i. 4 ••

 x 

4. 00 3
5 4 g >

' 

3.00 
4.00 
5.00 

17 

34 

£0 

£3.9 

47.9 
£8.£ 

17 

"J 
TOTAL 71 100.0 

V43 EHMAEIA ΥΠΑΡΞΗΣ: ΠΠΗΡΟΦΟΡΙΕίΡα. 

Value Frequency Percent 

_ 2 
£.00 

3. 00 
4.00 

5.00 

l_ 

11 
31 
27 

2.8 
15.5 
43.7 

38.0 

11 

TUJAL 71 100.0 

V44 EHMAEIA ΜΗΧΑΝΟΡΓ.ΜΚΤ 

Value Frequency Percent 

ε. aa 

3. aa 
4. aa 
5.00 

5 
14 
35 
17 

7.0 

19.7 
49.3 

£3.9 

14 

__~r 
TÜTAL 71 100.0 

V45 EHMAEIA ΠΡ.EPÉYNiîN 

Value Frequency Percent 

_ _ _ _ _ _ _ 5 1.00 
£. 00 
3.00 
4.00 
5. 00 

5 
£1 
17 
£1 
7 

7.0 
£9.6 
£3.9 
£9. S 
9.9 

TOTAL 71 100.a 

V46 EHMAEIA ΠϋΕΟΤΙΚΛΝ MONfEDÜN ΜΚΤ 
Value Frequency Percent 

1. 00 
£. 00 
3. 00 
4. 00 

5. 00 

14 

19 
17 
14 
7 

19.7 

£6. a 
£3.9 
19.7 
3.9 

.00 34 47.3 • • • • • • Μ Μ _ _ _ Μ Μ - _ _ _ _ _ _ _ _ _
Β Η Η Η Β Β Η

 34 

TOTAL 71 100.0 

V4£ EHMAEIA ΠΟΙΟΤΗΤΑΕ ΕΡΓΑΖΟΜ. 

Value Frequency Percent 

34 

"f 

TT 
£1 

£1 

14 
19 

17 

TOTAL 71 100.0 



Π Ι Ν Α Κ Α Σ 16/ Û I ft Γ Ρ A M M A 11: 
ΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

= ΝΑΙ 
r
 ΟΧΙ, αλλά πρόκειται σύντομα 

MORE 

ΧΡΗΣΙΜ. ΙΙΛΗΡϋΦΟΡΙΚΗΐ: ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Valid Cum 

Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 70 98.6 98.6 98.6 
2.00 1 1.4 1.4 100.0 

TOTAL 7 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

1 . 0 0 ^ ^ H B _ | H | | | | | | B H H | | H B H H H | a B H H ^ H B B l ^ a a 7 0 

a s e s 7 1 M i s s i n g C a s e s 0 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 7 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α 1 2 : 

π ο υ : 1 = ΝΑΙ 
2 = ΟΧΙ, α λ λ ά π ρ ό κ ε ι τ α ι σ ύ ν τ ο μ α 
3 = ΟΧΙ, ο ύ τ ε π ρ ό κ ε ι τ α ι σ ύ ν τ ο μ α 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙΛΗΡΟΦ.ΣΤΟ ΜΚΤ/ΠΩΛΗ£ΕΙ£ 

MÜKE 

Valid Cum 
Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

4 8 
1 0 
1 3 

6 7 . 6 
1 4 . 1 
1 8 . 3 

6 7 . 6 
1 4 . 1 
1 8 . 3 

6 7 . 6 
8 1 . 7 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

2.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — ' 

3.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 13 

ises 71 Missing Cases 0 



Π Ι Ν Α Κ Α Σ 18 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α 1 3 : 
ΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ÜΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡ9ΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΛΗΡΟΨΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΚΤ/ΠΪ2ΛΗΣΕΙΣ 

Valid Cum 
ue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

» 

14 
19 
its 
2 3 

1 9 . 7 
2 6 . a 
2 1 . 1 
3 2 . 4 

2 9 . 2 
3 9 . 6 
3 1 . 3 

MISSIN13X 

2 9 . 2 
6 8 . 8 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 -100.0 100.0 

2.00 ~JJJJJ^™™zJJJ"™JJ=JJJJ^^ 19 
00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Cases 48 Missing Cases 23 

inDu : 1 = ταυτόχρονα 

2 = μετά από 1-3 χρόνυα στο ΜΚΤ/ΠΪ2ΛΗΣΕΙΣ 

3 = μετά από 4 χρόνυα και πάνω 

Ot επυχει,ρπσει,ς nou δεν χρποΜ,μοπουουν συστπματα Η/Υ στο 

ΜΚΤ/ΠδΛΗΣΕΙΣ 



Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 9 / û Ι fi Γ Ρ ή H Η fl 1 4 • 
ΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ. ΣΥΣΤ. ΠΛΗΡΟΨ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

που : 1 = μέχρι. 1980 

2 = 1981 - 1985 

3 = μετά to 1985 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤ.ΣΥΣΤ.ΠΛΗΡΟΦ. 

MORE 

? Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 

2.00 

3.00 

TOTAL 

14 19.7 20.0 20.0 

20 28.2 28.6 48.6 

36 50.7 51.4 100.0 

1 1.4 MISSING 

71 100.0 100. 0 

ases 

1.00 

2.00 

3.00 

70 

14 

20 

Missing Cases 

36 

J Α Κ Α Σ 2 0 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α 1 5 : 

UDriA ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ. ΣΥΣΤ. ΠΛΗΡΟΨ. ΣΤΟ ΜΚΤ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

1 - μέχρι 1980 

2 = 1981 - 1985 

3 = μετά χο 1985 MORE 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤ.ΣΥΣΤ.ΠΛΗΡΟΦ.ΜΚΤ 

Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1. 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

• 

3 
1 4 
3 1 
2 3 

4 . 2 

1 9 . 7 
4 3 . 7 
3 2 . 4 

6 . 3 

2 9 . 2 
6 4 . 6 

MISSING 

6 . 3 

3 5 . 4 
1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100. 0 

1.00 

2.00 

3.00 

14 
31 

ases 48 Missing Cases 23 



Π Ι Ν Α Κ Ε Σ 2 1 - 2 8 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 1 6 - 2 3 
ΕΠΙΠΕυΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΚΤ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

V55 ΕΥΓΚ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΗ 

Value Lab·! 
Valid Cum .: 

Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 
1,00 

TOTAL 

7 
64 

71 

9.9 
90. 1 

100.0 

9.9 
90. 1 

100. 0 

9.9 
100.0 

Validi Cases 

0.0 
1.00 

71 Missing Cases 0 

64 

fS7 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

MOKE 

Value Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 
1.00 

TOTAL 

37 
34 

71 

52.1 
47.9 

52. 1 
47.9 

100.0 100.0 

52. 1 
100.0 

0.0 
1.00 

37 
34 

alid Caae4flgr
 7 1

 Missing Cases 0 



V54 ΑΥΗΗΙΛΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠ.ΔΙΑΔ.ΜΚΤ » 

«ORE 

Value Lab·! 
Valid Cum : 

Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 
1.00 

TOTAL 

40 
31 

71 

56.3 
43.7 

100. 0 

56.3 
43.7 

56.3 
100.0 

100.0 

Valid Cases 

0.0 
1.00 

71 Hissing Cases 0 

31Γ 

MORE 

V58 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Value Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 
1.00 

TOTAL 

41 
30 

71 

57.7 
42.3 

57.7 
42.3 

57.7 

100.0 

100.0 100.0 

^,· 

Valid Ca» 

0.0 
1.00 

71 

41 

30 

Hissing Cases 0 



1/56 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ t 

MORE 

Value Lab·! 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 

1.00 

TOTAL 

44 
27 

71 

62.0 
38.0 

100.0 

62.0 
38.0 

100.0 

62.0 
100.0 

falid Cases 

0.0 
1. 00 

71 Missing Cases 0 

27 

44 

MORE 

f60 ΕΦΑΡΜΟΓΗ MONTEAQN MKT 

Value Label 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 
1.00 

TOTAL 

55 
16 

77.5 
22.5 

77.5 
22.5 

77.5 
100.0 

71 100.0 100.0 

'alid Ca» 

0.0 
1.00 

71 

55 

Tb 

Missing Cases 0 



• J ι , /.. ;, ,, MORE 

V59 AD-HOC ΑΝΑΛΪΣΗ ΔΕΔΟΜ.-ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΧΡΗΕΤΗ ' 

Valid Cum ^ 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 58 81.7 81.7 81.7 

1.00 13 18.3 18. J 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

0.0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 58 
1.00 

/alid Cases 71 Missing Cases 0 

MORE 

1/61 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ZYETHMATQN 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 71 100.0 100.0 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

^ B B ^ •
 7 1 

Valid Cases 71 Missing Cases 0 



ι* ι-ι •>. i-i i. .*- s / u χ η ι ι~ Η ΓΙ Π H ii'l· : 

ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΛ53Ν ΤΜΗΜΑΤ2Ν 

1 = ΝΑΙ 

= ΟΧΙ 

ΧΡΗ1ΙΗ ΕΦ.ΠΛΗΡΟΦ. ΑΛΛΩΝ TMHMATQN 

2 = ΟΧΙ
 M 0 R E 

Valid Cum 
uè Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1. 00 
2 . 00 

6 2 
9 

8 7 . 3 
12 . 7 

8 7 . 3 
12 . 7 

8 7 . 3 
100 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 62 

C a s e s 71 M i s s i n g C a s e s 0 

Ι Ν Α Κ Α Σ 3 0 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 5 

>u : 1 = ΰύκχυο 

2 = Μεμονωμένο PC 

ΤΕΧΝ.ΕΗϋΠΛ1Ό1ϋ£ TM.MKT 

MORE 

Valid Cum 
ìe Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 00 

• 

27 
2 1 
2 3 

3 8 . 0 
2 9 . 6 
3 2 . 4 

5 6 . 3 
4 3 . a 

MISSING 

5 6 . 3 
100 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ m m m m m i ^ - _ _ i ^ m ^ ^ m ^ m i ^ ^ m m m 2 7 

Cases 48 Missing Cases 23 



MORE 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ EHI ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Valid Cum 

ue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 40 56.3 56.3 56.3 
2.00 11 15.5 15.5 71.8 
3.00 20 28.2 28.2 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 40 

3 . 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 20 

C a s e s 71 M i s s i n g C a s e s 0 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3 1 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Η Α 2 6 : 

ό π ο υ : 1 = ε ν δ α ε π ι χ ε ι ρ τ ι σ ι α κ ά , τμήμα πλτιροφορι,κΛς η μηχανογράφησης 
2 = ενδοεπι,χει,ρηο ι,σκά, άτομο ε υ δ υ κ ό 
3 = εξωεπυχευρησι,ακά 



MORE 

Dulation: R50 
By V62 

Count 

Row Pet 
> Col Pet 

Tot Pet 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 1ΙΛΗΡ0Φ. ΣΤΟ MKT 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ MKT 

1 . 0 0 

2 . 0 0 

Column 

Total 

2. 00 

1 

4.3 

100.0 

1. 4 

1 

1.4 

3. 00 

1 

2. 1 

12.5 

1. 4 

7 

30.4 

87. 5 

9.9 

8 

11.3 

4.00 

16 
33. 3 
61. 5 
22.5 

10 

43.5 

38.5 

14. 1 

26 

36.6 

5. 00 

31 
64.6 
86. 1 
43.7 

5 
21.7 
13.9 
7.0 

36 
50.7 

Row 

Total 

48 

67.6 

23 

32. 4 

71 

100.0 

Df Missing Observations = 0 

Ι Ν Α Κ Α Σ 3; Πίνακας διπλής εισόδου των μεταβλητών 
α) Εφαρμογή της Πληροφορικής στο ΜΚΤ και 
(1=ΝΑΙ, 2=0X1) 
0) Συμβολή της Πληροφορικής στο ΜΚΤ κατά τη 

γνώμη των ΜΚΤ-Μάνατζερς. 
(2=μικρή, 3=μέτρια, 4=μεγάλη, 5=πολύ μεγάλη) 



I Ν ft Κ ft Σ 33 / Û I ft Γ Ρ ft H H A 27 i 
Ι ΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΚΤ 

που: 1=μη5αμονη, 2=μι,κρ*Ί, 3=μέτρϋα, 4=μεγάλη, 5=πολύ μεγάλη) 

V63 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΗΨΗΕ ΑΠΟΦΑ£Ε£2Ν 

Value Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
5 . 0 0 

1 
2 

£ 8 
4 0 

1 . 4 
2 . 8 

3 9 . 4 
S C Τ 

1 . 4 
2. a 

3 9 . 4 
t j & · Ji 

1 . 4 
4 . 2 

4 3 . 7 
1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

Valid Cases 

1.00 

3.00 
4.00 
5.00 

71 

£8 

Missing Cases 0 

MORE 

V64 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Value Label 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

2 . 0 0 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
5 . 0 0 

1 
3 

4 9 
18 

1 . 4 
4 . 2 

6 9 . 0 
2 5 . 4 

1 . 4 
4 . 2 

6 9 . 0 
2 5 . 4 

1 . 4 
5 . 6 

7 4 . 6 
1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

2.00 
3.00 
4.00 
5.00 W 

49 

/alid Cases 71 Hissing Cases 0 



MORE 

V67 BEATIQΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΧ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Value Lab·! Value Frequency Percent 
Valid Cum 

Percent Percent 

1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5. 00 

1 
2 
16 
29 
23 

1.4 
2.8 

22.5 
40.3 
32.4 

1.4 
2.8 

22.5 
40.8 
32.4 

1.4 
4.2 

26.8 
67.6 
100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

Valid C 

1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 

71 

16 

Hissing Cases 0 

23 

29 

MORE 

V65 ΓΝΟΣΗ ΑΓΟΡΑΣ-ΑΝΤΑΓΟΝΙΣΤΟΝ 

Value L a b e l alue 

1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 

Frequency 

1 
2 

23 
34 
11 

Percent 

1.4 
2.8 

32.4 
47.9 
15.5 

Valid 
Percent 

1.4 
2.8 

32.4 
47.9 
15.5 

Cum 
Percent 

1.4 
4.2 

36.6 
84.5 

100.0 

TOTAL 7 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
5 . 0 0 

2 3 

Τ Γ 

3 4 

V a l i d Cases 7 1 Missing Cases 0 



WORE 

V66 ΕΛΑΤΤΟΣΗ ΡΙΣΚΟΥ 

Value Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

2 . 0 0 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
5. 00 

2 
3 3 
3 0 

6 

2 . 8 
4 6 . 5 
4 2 . 3 

8. 5 

2 . 8 
4 6 . 5 
4 2 . 3 

a. 5 

2 . 8 
4 9 . 3 
9 1 . 5 

100. 0 

TOTAL 71 100. 0 100. 0 

2.00 
3. 00 
4.00 
5. 00 

30 

33 

Valid Cases 71 Missing Cases 0 

MORE 

V68 ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΑΓΝΣ2Ρ. ΚΙΝΔΥΝΟΝ-EYKAIPIQN 

Value Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
5 . 0 0 

1 
7 

3 5 
1 8 
1 0 

1 . 4 
9 . 9 

4 9 . 3 
2 5 . 4 
1 4 . 1 

1 . 4 
9 . 9 

4 9 . 3 
2 5 . 4 
1 4 . 1 

1 . 4 
1 1 . 3 
6 0 . 6 
8 5 . 9 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 w w 35 

Valid Cases 71 Missing Cases 0 



Ι Ν Α Κ Α Σ 3 4 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α ^ 8 · 

> S ™ n p f ^ . E n i Μ Ε Ρ ° Υ Σ Û P ^THPIOTHT S N TOY Μ Κ Τ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
"1ΗΡΟΨΟΡΙΚΗΣ 

'75 ΑΚΑΛΥΓΕΙΕ Κ0£Τ0Υ£-Ε£0Δ2Ν 

Valid Cum :̂  

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 14 19.7 19.7 19.7 

1.00 57 80.3 80.3 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

0.0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ 14 

1.00 ____,,____,_________,,_____,__,,__.___,.____ 57 

alid Cases 71 Missing Cases 0 

MORE 

73 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΗΚΗΕ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΝ 

Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 15 21.1 21.1 21.1 

1.00 56 78.9 78.9 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

0.0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 15 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » 56 

ilid C a s t · ^ 71 Missing Cases 0 



VV4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΛΗΣΕΩΝ 

Value Lab·! 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

id. id 

1.00 

TOTAL 

17 
Î54 

71 

23.9 
76. 1 

100. 0 

23.9 
76. 1 

100. 0 

23.9 
100.0 

Valid Cases 

0.0 
1.00 

71 

17 

Missing Cases 0 

54 

MORE 

/70 ΚΑΒΟΡΧΣΜΟΣ TlnQH 

Value Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 
1.00 

TOTAL 

28 
43 

71 

39.4 
60. 6 

100.0 

39. 4 
60. 6 

39. 4 
100. 0 

100. 0 

£%.-

/alid Ca 

0.0 
1.00 

71 

28 

Hissing Cases 0 

43 

• 



MÛ 

y/1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠώΠΗΤώΝ » 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 3b 49.3 49.3 49.3 

1.00 36 50.7 30. 7 100.0 

TOTAL 7 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

0.0 Ci^i 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 36 

Valid Cases 71 Missing Cases 0 

MORE 

V69 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡ.ΠΡΰΙΟΝΤΏΝ-ΕΠΙΠΟΓΗ ΝΕΩΝ 

Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0. 0 57 80. 3 80. 3 80. 3 

1.00 14 19.7 19.7 100.0 

TOTAL 7 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

0.0 MtÊmmmmmÊÊ^^—m 
1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? 

Valid Cases 71 Missing Cases 0 



MORE 

V76 ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ » 

Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 57 80.3 80.3 80.3 

1.00 14 19.7 19.7 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
M 

/alid Cases 71 Missing Cases 0 

MORE 

"/•/ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

Valid Cum . 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 61 85.9 85.9 85.9 

1.00 10 14.1 14.1 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

alid Cases 71 Missing Cases 0 



V72 110ΛΧΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

MOKE 

Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 66 93.0 93.0 93.0 

1.00 5 7.0 7.0 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Valid Cases 71 Missing Cases 0 



Π Ι Ν Α Κ Ε Σ 3 5 . 1 - 3 5 . 1 1 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ υ ? 
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΌ ΜΚΤ 

29.1-29.11 

(όπου : 1=
ο ε μ (

,
κ ρ ό 0 α θ μ ό ϊ 2

=μέχρα
α
, 3=ο

ε μ ε γ
ά λ ο βαθμό) 

MOKE 

ΥΨΗΛΟ ΚΟΕΤΟ£ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ £Υ£Τ.Η/Υ 

lue Label 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 
3.00 

TOTAL 

24 
21 
26 

71 

33. a 
29.6 
36.6 

3 3 . a 
2 9 . 6 
36. 6 

33. a 
6 3 . 4 

100. 0 

100.0 100.0 

1.00 
2.00 
3.00 

21 

24 

26 

i Cases 71 Missing Cases 0 

11ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩ£Η£ TMHM. MKT 

MORE 

.ue Label 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

1 7 
2 5 
2 9 

2 3 . 9 
3 5 . 2 
4 0 . 8 

2 3 . 9 · 
3 5 . 2 
4 0 . 8 

2 3 . 9 
5 9 . 2 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 
2.00 
3.00 

17 
25 

29 

Cases 71 Missing Cases 0 



MOKE 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΛΛΟΝ TMHMATQN 

lue Label 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 
3.00 

• 

65 
4 
1 

1 

91.5 
5.6 

1. 4 
1.4 

92.9 
5.7 
1. 4 

MISSING 

92.9 

98.6 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100. 0 

1.00 

2.00 

3.00 

65 

d Cases 70 Missing Cases 

1ΙΡ0ΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ME ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

MOKE 

Lue Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 
3.00 

57 
9 
5 

80.3 
12.7 
7.0 

80.3 
12.7 

7.0 

80.3 
93.0 
100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 

2.00 
3.00 

57 

i Cases 71 Missing Cases 0 



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Valid Cum 
alue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

4 6 
1 5 
1 0 

6 4 . 8 
2 1 . 1 
14. 1 

6 4 . 8 
2 1 . 1 
1 4 . 1 

6 4 . 8 
8 5 . 9 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 46 

3. 00 ^ ^ ^ ^ ^ T F ^ 

.d Cases 71 Missing Cases 0 

MORE 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡ.Η/Υ-ΠΡΟΓΡ.MKT 

Valid Cum 
lue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 37 52.1 
2.00 15 21.1 

5 2 . 1 
2 1 . 1 
2 6 . 8 

5 2 . 1 
7 3 . 2 

1 0 0 . 0 3.00 19 26.8 

TOTAL 71 100.0 100.0 

3.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 19 

d Cases 71 Missing Cases 0 



ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

lue Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.(30 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

5 2 
1 3 

6 

7 3 . 2 
1 8 . 3 

8. 5 

7 3 . 2 
1 8 . 3 

8. 5 

7 3 . 2 
9 1 . 5 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100. 0 100.0 

1.00 

2.00 

3.00 
13 

52 

d Cases 71 Missing Cases 0 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔ.ΣΥΜΒ.-ΕΚΠΑΙΔ. 

MORE 

lue Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 

2.00 

3.00 

TOTAL 

56 
9 
β 

71 

78.9 
12.7 
8. 5 

100.0 

7 8 . 9 
1 2 . 7 

8 . 5 

7 8 . 9 
9 1 . 5 

1 0 0 . 0 

100.0 

1.00 

2.00 
3.00 

56 

d Cases 71 Missing Cases 0 



ΚΊΝΔΥΝΟΙ: ΚΑΤΆΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

MORE 

lue Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 
3.00 

TOTAL 

60 
10 
1 

71 

84.5 
14. 1 
1.4 

100.0 

8 4 . 5 
1 4 . 1 

1 . 4 

8 4 . S 
9 8 . 6 

1 0 0 . 0 

100.0 

1.00 
2.00 
3.00 

w 60 

[ Cases 71 Missing Cases 0 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

MORE 

ue Label 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

2 3 
2 1 
2 7 

3 2 . 4 
2 9 . 6 
3 8 . 0 

3 2 . 4 
2 9 . 6 
3 8 . 0 

3 2 . 4 
6 2 . 0 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 
2.00 
3.00 

IF 
23 

27 

Cases 71 Missing Cases 0 



ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΕΧ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

MOKE 

Valid Cum 
lu© Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 55 77.5 
2.00 14 19.7 

77.5 
19.7 

2. a 

7 7 . 5 
9 7 . 2 

1 0 0 . 0 3 . 0 0 2 2 . 8 

TOTAL 7 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

1 . 0 0 m m m Ê U ^ ^ m Η Β Η ^ H M H 5 5 

3. 00 ̂ _ 2 

d Cases 71 Missing Cases 0 



Ν Α Κ Ε Σ 36.1 - 36.14/Û Ι Α Γ Ρ A M M A Τ A 30.1 
ΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚΤ 

30. 14 

>u: l=pcKpfi, 2=μέχρυα, 3=μεγάλη) 

ΕΠΙΧ.ΣΤΟΧΟΙ 

MURE 

= Label 

Valid Cum 
Value frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 
3.00 

TOTAL 

3 

37 

31 

71 

4.2 
52. 1 
43.7 

100.0 

4.2 
52. 1 
43.7 

4.2 
56.3 

100.0 

100.0 

,ases 

1.00 

2.00 

3.00 

71 Missing Cases 0 

3 Γ 

37 

ΣΤΡΑΤ.ΣΤΟΧΟΙ 
MOKE 

Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

6 
4 0 
2 5 

8 . 5 
5 6 . 3 
3 5 . 2 

8 . 5 
5 6 . 3 
3 5 . 2 

8 . 5 
6 4 . 8 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100. 0 100. 0 

1.00 

2.00 

3.00 25 

40 

ases 71 Missing Cases 0 



MORE 

ΠδΛΗΣΕΙΣ 

Valid Cum 

Label Value Frequency Percent Percent Percent 

2.00 12 16.9 16.9 16.9 

3.00 59 83.1 83.1 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

2.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 2 

3.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 59 

ases 71 Missing Cases 0 

ΚΟΣΤΟΣ - ΕΣΟυΑ - ΚΕΡυΟΣ 
MOKE 

Valid Cum 

Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

2 
1 2 
5 7 

2 . 8 
1 6 . 9 
8 0 . 3 

2 . 8 
1 6 . 9 
8 0 . 3 

2 . 8 
1 9 . 7 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ ^ 2 

2.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 12 

3. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 57 

Jases 71 Missing Cases 0 



ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
MORE 

je Label alue 

1.00 
2.00 

3.00 

ÜTAL 

Fre •q uency 

5 
16 
50 

71 

Percent 

7.0 
22. S 
70.4 

100.0 

Valid 
Percent 

7.0 
22.5 
70. 4 

100.0 

Cum 
Percent 

7. 0 
29.6 
100.0 

Cases 

1. 00 
2.00 
3. 00 

71 

16 

Missing Cases 0 

50 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡ.ΜΚΤ MORE 

e Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 
3.00 

• 

32 
26 

12 

1 

45. 1 
36.6 

16.9 

1.4 

45.7 
37. 1 

17. 1 

MISSING 

45.7 
82.9 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

,ases 

1.00 

2.00 

3.00 

70 

VZ 

Missing Cases 

32 

26 



ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧ. 
MORE 

t e L a b e l Value 

1.00 

2.00 

•J. 00 

Frequency 

7 
51 

13 

Percent 

9.9 

71.8 

18.3 

Valid 
Percent. 

9.9 
71.8 

18.3 

Cum 
Percent 

9.9 

81.7 

100.0 

TOTAL 7 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

1 . 0 0 
2 . 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ 5 1 

3 . 0 0 w 
Cases 71 Missing Cases 0 

MOKE 

ΣΥΜΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΑΤΟΝ 

Valid Cum 
s Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 

3.00 

6 
30 

35 

8.5 
42.3 

49.3 

8. 5 
42.3 
49.3 

8. 5 
50.7 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 

2. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 30 
3. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m

 35 

Jases 71 Missing Cases 0 



ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 
MOKE 

e Label 
Valici Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

1 1 
4 2 
1 8 

1 5 . 5 
5 9 . 2 
2 5 . 4 

1 5 . 5 
5 9 . 2 
2 5 . 4 

1 5 . 5 
7 4 . 6 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

Cases 

1.00 
2. 00 
3.00 

71 

11 

Missing Cases 

1 8 

0 

4 2 

ΑΝΤΑΓΪ3ΝΙΣΤΕΣ 

MURE 

e Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 

2.00 

3.00 

TOTAL 

5 

17 

49 

71 

7.0 

23.9 

69.0 

100.0 

7 . 0 
2 3 . 9 
6 9 . 0 

7 . 0 
3 1 . 0 

1 0 0 . 0 

100. 0 

1.00 

2.00 

3.00 

17 

49 

Cases 71 Missing Cases 0 



ΕΝυΙΑΜΕΣΟΙ 
MORE 

e Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1. 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

1 5 
3 1 
2 5 

2 1 . 1 
4 3 . 7 
3 5 . 2 

2 1 . 1 
4 3 . 7 
3 5 . 2 

2 1 . 1 
6 4 . β 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100. 0 100.0 

_,ases 

1.00 

2.00 

3.00 

71 

15 

Missing Cases 0 

•5 
31 

MAKPOOIK. ΜΕΓΕΘΗ 

MURE 

Label 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

1 0 
4 3 
1 8 

1 4 . 1 
6 0 . 6 
2 5 . 4 

1 4 . 1 
6 0 . 6 
2 5 . 4 

1 4 . 1 
7 4 . 6 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 

2.00 

3.00 

10 

w 43 

ases 71 Missing Cases 0 



TOTAL 71 100.0 100.0 

MORE 

ΤΕΧΝΟΛΟΓ. 

ie Label 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Value 

1.00 

2.00 

3.00 

Frequency 

10 

35 

26 

Percent. 

14. 1 

49.3 
36. 6 

Valid 

Percent 

14. 1 

49. 3 

36. 6 

Cum 

Percent 

14. 1 
63.4 

100.0 

Cases 

1.00 

2.00 

3.00 

71 

10 

Missing Cases 0 

•s 
35 

ΠΟΛ./ΚΟΙΝ./ΝΟΜ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

MOKE 

? Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 

3.00 

15 
42 

14 

21. 1 
59.2 

19.7 

21. 1 
59.2 

19.7 

21. 1 
80.3 

100. 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 

2.00 

3.00 

15 

X 4 

42 

ases 71 Missing Cases 0 



Ι Ν Α Κ Ε Σ 37.1 - 37.14/ Ο Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 31.1. -31.14: 

ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΠΙΠΕΟΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚΤ 

ταυ: 1=σ.νεπο:ρκές, 2=μέχροα, 3=tKavonoLTtxtKÓ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡϋΦ.-ΕΠΙΧΕΙΡ.ΣΤΟΧΟΙ 

Valid Cum 
je Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 
3.00 

• 

2 
40 

28 

1 

2.8 
56.3 

39. 4 

1. 4 

2.9 

37. 1 
40.0 

MISSINO 

2.9 

60.0 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ ^ 2 

Cases 70 Missing Cases 1 

MORE 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦ. -ΣΤΡ. ΣΤΟΧΟΙ ΜΚΤ 

Valid Cum 
= Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 
3.00 

• 

20 
30 

20 
1 

28.2 
42.3 

28.2 

1.4 

28.6 
42.9 

28.6 

MISSINO 

28. 6 
71.4 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 20 

2. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 30 
3. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2(3 

'.ases 70 Missing Cases 1 



ΕΙΙΕΙΙΕΔΟ ΙΙΛΗΡΟΦ. - Î I U A H Î E I H 

MURE 

uè Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

l. 00 
2. 00 
3.00 
• 

QTAL 

2 
12 
56 
1 

71 

2.8 
16.9 
78.9 
1.4 

100. 0 

2.9 
17. 1 
80. 0 

MISSING 

100.0 

2.9 
20.0 
100.0 

Cases 

1. 00 
2.00 
3.00 

70 

12 

Missing Cases 

56 

Ε ΐ Ι Ι Ι Ι Ε Δ ϋ ΙΙΛΗΡϋΦ. - Κ ϋ Σ Τ ϋ Σ / Ε Σ ϋ Δ Α / Κ Ε Ρ Δ Ο * : 

MORE 

ie Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 

3. 00 

• 

OTAL 

5 
14 

51 

1 

71 

7.0 
19.7 

71.8 

1.4 

100.0 

7. 1 
20.0 
72.9 

MISSING 

100.0 

7. 1 
27. 1 

100.0 

_ases 

1.00 

2.00 

3.00 

70 

14 

Missing Cases 

51 



ΕΐΙΙΙΙΕΔΟ ΙΙΛΗΡΟΦ. - ϋ Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ 

V a l i d Cum 
t e L a b e l V a l u e F r e q u e n c y P e r c e n t P e r c e n t P e r c e n t 

1.00 
2.00 

3.00 

• 

17 
35 

18 

1 

23.9 
49. 3 
25.4 

1. 4 

24.3 
50. 0 

25. 7 

MISSING 

24.3 
74.3 

100.0 

TOTAL 7 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

1 . 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 7 
2 . 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 5 

3 . 0 0 w 
C a s e s 7 0 M i s s i n g C a s e s 

Ε1ΙΙ1ΙΕΔ0 ΙΙΛΗΡΟΦ. -ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡ. ΜΚΤ 

MOKE 

Valid Cum 
e Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 

3. 00 

• 

OTAL 

34 
21 
15 

1 

71 

47.9 
29. 6 

21. 1 

1.4 

100.0 

48.6 
30. 0 

21.4 

MISSING 

100.0 

48.6 
78.6 

100. 0 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 34 

00 ™ ^ ™ ^ ~ ^ ~ ^ ~ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ç ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ' 

3. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ 

Cases 70 Missing Cases 1 



ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡ.-ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Valid Cum 
.ue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 

3.00 

• 

5 
43 

22 

1 

7.0 
60.6 
31.0 

1.4 

7. 1 
61.4 

31.4 

MISSING 

7. 1 

68. 6 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1. 00 

2.00 ~ ~ ~ ~ Z 43 
3.00 Έ 

Cases 70 Missing Cases 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦ.-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Cases 70 Missing Cases 

MOKE 

Valid Cum 
ne Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 
3. 00 

• 

7 
44 

19 

1 

9.9 
62.0 
26.8 

1.4 

10.0 
62. 9 
27. 1 

MISSING 

10.0 
72.9 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 
2.00 ^ 44 
3.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ? 



MORE 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦ.-ΠΡΟΜΗ9ΕΥΤΕΣ 

= Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 

3.00 

• 

3 
39 

28 

1 

4.2 
54.9 

39.4 

1.4 

4.3 
55.7 

40. 0 

MISSING 

4.3 
60.0 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 

2.00 

3.00 w 39 

,ases 70 Missing Cases 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦ.-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

MORE 

Label alue 

1.00 

2.00 

3.00 

• 

Frequency 

3 

52 

15 

1 

Percent 

4.2 

73.2 

21. 1 

1.4 

Valid 
Percent 

4.3 

74.3 

21.4 

MISSING 

Cum 
Percent 

4.3 

78.6 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 

2.00 

3.00 15 

52 

d Cases 70 Missing Cases 



ΕΙΙΙΙΙΕΔ,ϋ ΠΛΗΡΟΦ. - Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Ε ϋ Ι 

MÜKE 

Valid Cum 
? Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

• 

4 
4 0 
2 6 

1 

5 . 6 
5 6 . 3 
3 6 . 6 

1 . 4 

5 . 7 
5 7 . 1 
3 7 . 1 

MISSINI3 

5 . 7 
6 2 . 9 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 

3. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 26 

Jases 70 Missing Cases 1 

MOKE 

Ε Ι Ι Ι Ι Ι Ε Δ ϋ ΙΙΛΗΡϋΦ. -MAKPÜÜIK. ΜΕΓΕΘΗ 

V a l i d Cum 
L a b e l V a l u e F r e q u e n c y P e r c e n t P e r c e n t P e r c e n t 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

• 

4 
2 8 
3 8 

1 

5 . 6 
3 9 . 4 
5 3 . 5 

1 . 4 

5 . 7 
4 0 . 0 
5 4 . 3 

M I S S I N G 

5 . 7 
4 5 . 7 

1 0 0 . 0 

TOTAL 7 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

2 8 
3 8 

'.ases 70 Missing Cases 



ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡϋΦ.-ΤΕΧΝϋΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

MÜHE 

je Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1. 00 
2.00 
3. 00 
• 

10 
41 
19 
1 

14. 1 
57.7 
26. a 
1.4 

14.3 
58.6 
27. 1 

MISSING 

14.3 
72.9 

100. 0 

TOTAL 71 100. 0 100. 0 

Gases 

1. 00 
2. 00 
3.00 

70 

10 

Missing Cases 

1 9 
4 1 

ΕΠΙ11ΕΔΟ ΠΛΗΡ. -ΠΟΛ. / Κ Ο Ι Ν . /ΝΟΜ. ΠΑΡΑΓ. 

MÜHE 

e Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 
3.00 
• 

β 

31 

31 

1 

11.3 
43.7 

43.7 

1.4 

11.4 
44.3 

44.3 

MISSING 

11.4 
55.7 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

Cases 

1.00 

2. 00 

3. 00 

70 

8 

Missing Cases 

31 

31 



Ν Α Κ Ε Σ 3 8 . 1 - 3 8 . 8 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 3 2 . 1 - 3 2 8 • 
ΞΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡ0-ΪΌΡΙ3Ν 

(κατά συχνότητα χρήσης γ uà το ΜΚΤ) 

(όπου : 1=καθόλου 

2=σπάνυα 

3=όταν προκύπτει- πρόβλημα 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧ.ΕΡΕΥΝΩΝ-ΠΗΓΗ ΠΛΗΡ. ΜΚΤ 4=τακτυκά) 

Valid Cum 

Lue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2. 00 

3. 00 

4. 00 

ÜTAL 

39 
8 

14 
12 

71 

54. 9 
β. 5 

19. 7 

16.9 

100.0 

54.9 
Θ. 5 

19.7 
16. 9 

100. 0 

54.9 
63.4 

83. 1 
100. 0 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ Ê ^ ^ Ê ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 39 
2. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

3.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 14 
4.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T 2 

I Cases 71 Missing Cases 0 

MORE 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 11ΩΛΗΤΩΝ/ΑΝΤΙΠΡ. -ΠΗΓΗ ΠΛΗΡ. ΜΚΤ 

Valid Cum 

ue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

2.00 
3.00 

4. 00 

2 

a 
61 

2.a 
11.3 

85.9 

2. a 
11.3 

as. 9 

2. a 
14. 1 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

2. 00 — 2 

3.00 ^ ^ ^ ^ a 

4. 00 ^ ^ ^ ^ 61 

Cases 71 Missing Cases 0 



ΛϋΓΙΕΤΗΡΙΟ-ΙΙΗΓΗ 1ΙΛΗΡ. ΜΚΤ 

MOKE 

Valid Cum 

.ue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

2 . 0 0 
3 . 0 0 
4 . 0 0 

3 
5 

6 3 

4 . 2 
7 . 0 

8 8 . 7 

4 . 2 
7 . 0 

8 8 . 7 

4 . 2 
1 1 . 3 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

2.00 ^ ^ 3 

3.00 ^ ^ 5 

4.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 63 

I Cases 71 Missing Cases 0 

MORE 

ΑΡΧΕΙΑ ( ETAT. -EPYNÜN ) -1ΙΗΓΗ 11ΛΗΡ. MKT 

Valid Cum 

.ue Label Value Frequency -Percent Percent Percent 

2.00 4 5.6 

3.00 8 11.3 

4.00 59 83.1 

TOTAL 71 100.0 100.0 

5 . 6 
1 1 . 3 
8 3 . 1 

5 . 6 
1 6 . 9 

1 0 0 . 0 

59 

i Cases 71 Missing Cases 0 



ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΥΝΩΝ-1ΙΗΓΗ 11ΛΗΡ. ΜΚΤ 

MÜHE 

lue Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 
3.00 
4.00 

23 
16 
20 
12 

32.4 
22. 5 
28.2 
16.9 

32.4 
22.5 
28.2 
16.9 

32.4 
54.9 
83. 1 
100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1. 00 
2.00 
3.00 
4.00 

T 6 
23 

20 

Cases 71 Missing Cases 0 

ΔίΑΦΗΜ. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Ε Ι Ι - Ι Ι Η Γ Η 11ΛΗΡ. ΜΚΤ 

MÜHE 

u è L a b e l alue 

1.00 
2.00 
3.00 
4.00 

Freq uency 

10 
28 
18 
15 

Percent 

14. 1 
39.4 
25.4 
21. 1 

Valid 
Percent 

14. 1 
39.4 
25.4 
21. 1 

Cum 
Percent 

14. 1 
53. 5 
78.9 
100.0 

TÛTAL 7 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

1. 00 
2 . 0 0 
3 . 00 
4 . 00 

1 0 

Τ? 
T B ^ 

28 

Cases 7 1 M i s s i n g C a s e s 0 



WORE 

Λ.ΕΞΩΕΠ.ΠΗΓΕΣ Δ.ΣΤΟΙΧ.-ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡ.ΜΚΤ 

,ue Label 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent. Percent 

1.00 
2.00 

3.00 

4. 00 

8 
22 

30 

11 

11.3 
31.0 

42. 3 

15.5 . 

11.3 
31.0 

42.3 

15.5 

11.3 
42.3 

84.5 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

Cases 

1.00 

2.00 

3. 00 

4.00 

71 

8 

Missing Cases 

TP 

0 

2 2 
3 0 

ΙΙΡΩΤϋΓΕΝΕΙί: ΕΡΕΥΝΕΣ-ΠΗΓΗ ΠΛΗΡ. ΜΚΤ 

MOKE 

je Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2.00 

3. 00 

4.00 

30 
17 

13 

11 

42.3 
23.9 

18. 3 
15.5 

42.3 
23.9 

18. 3 

15. 5 

42.3 
66.2 
84.5 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 XI 

w 17 

30 

Cases 71 Missing Cases 0 



Ι Ν Α Κ Ε Σ 3 9 . 1 - 3 9 . 5 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 3 3 . 1 - 3 3 . 5 : 
Ο ΕΠΙΠΕυΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚΤ 
0=0X1, 1=ΝΑΙ) 

MORE 

ΙΙΛΗΡΰΦΟΡΙΑΚϋ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΜΕ Η/Υ 

Valid Cum 

,ue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 55 77.5 77.5 77.5 

1.00 16 22.5 22.5 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1. 00 ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Cases 71 Missing Cases 0 

MORE 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MKT ME H/Y 

Valid Cum 

ne Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0 . 0 
1. 0 0 

6 4 
7 

9 0 . 1 
9 . 9 

9 0 . 1 
9 . 9 

9 0 . 1 
1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

0.0 ^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^64 
1. 00 

Cases 71 Missing Cases 0 



ΥΙΙΟΣΥΙΙΤΗΜΑΤΑ 11ΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΚΤ ΜΕ Η/Υ 

MORE 

Valid Cum 

? Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 3b 49.3 49.3 49.3 

1.00 36 50.7 50.7 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 - 36 

lases 71 Missing Cases 0 

MÜHE 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ £Y£THMATA ΜΚΤ XQPI£ H/Y 

Valid Cum 

Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 51 71.8 71.8 71.8 

1.00 20 28.2 28.2 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ases 71 Missing Cases 0 



MORE 

ΚΑΜΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΥΠΉΜΑΤΟΕ 

Valid Cum 

.ue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 61 85.9 85.9 85.9 

1.00 10 14.1 14.1 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

0.0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 1 
1. 00 

Cases 71 Missing Cases 0 



Ι Ν Α Κ Ε Σ 4 0 . 1 - 4 0 . 7 / ΰ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α . ^ 4 . 1 - 3 4 . 7 : 
ΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΜΚΤ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Π.Σ.ΜΚΤ 

11Σ ΜΚΤ ΣΤΗΝ ΟΡΓ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΔΙΑΧ.ΠΩΛΗΤΩΝ 

MURE 

uè Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 
1.00 

TOTAL 

29 
42 

71 

40. 8 
59.2 

100.0 

40.8 
59.2 

100.0 

40.8 
100.0 

Cases 

0.0 
1. 00 

71 Missing Cases 0 

29 
42 

ΠΣ ΜΚΤ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 11ΩΛΗΣΕΩΝ 

MURE 

e Label 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 

1.00 

TOTAL 

18 

53 

71 

25.4 
74.6 

25.4 
74.6 

25.4 

100.0 

100.0 100.0 

0.0 

1.00 

18 
53 

,ases 71 Missing Cases 0 



ΠΣ ΜΚΤ ΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟβΕΜΑΤΩΝ 

MORE 

Valid Cum 

uè Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 23 32.4 32.4 32.4 
1.00 48 67.6 67.6 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

0.0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 3 
1.00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48 

Cases 71 Missing Cases 0 

MORE 

ΙΙΣ ΜΚΤ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Valid Cum 

ie Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 40 56.3 56.3 56.3 

1.00 31 43.7 43.7 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

0. 0 ______________________________________________ 40 

1.00 sr 
Cases 71 Missing Cases 0 



MORE 

Hi! MKT ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Valid Cum 
ie Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0 . 0 
1 . 0 0 

6 2 
9 

8 7 . 3 
1 2 . 7 

8 7 . 3 
1 2 . 7 

8 7 . 3 
1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

0.0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 2 
1.00 

Cases 71 Missing Cases 0 

MORE 

ΙΙΣ MKT ETU ΠΡ0ΓΡ.1ΙΡ0ΙύΝΤΩΝ(ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) 

Valid Cum 

e Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0 . 0 
1 . 0 0 

6 2 
9 

8 7 . 3 
1 2 . 7 

8 7 . 3 
1 2 . 7 

8 7 . 3 
1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

0.0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 62 

1.00 

Cases 71 Missing Cases 0 



MURE 

Ili! MKT ETÀ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Lue Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

0.0 

1.00 

TOTAL 

65 

6 

91. 5 
β. S 

91. 5 

8. 5 

91. 5 
100. 0 

71 100.0 100. 0 

0.0 

1.00 

65 

i Cases 71 Missing Cases 0 



[ Ι Ν Α Κ Ε Σ 41.1.-41.7 / û Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ A 35.1.-35.7 : 
ΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΏΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙ 
ΙΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΚΤ 

όπου: 1 = ΝΑΙ με χτι 0ο*θει,α Η/Υ 
2 = ΝΑΙ χωρύς Η/Υ 
3 = ΟΧΙ 

ΧΡΗΣΗ HÜE.ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΚΤ ΣΤΗΝ ΠΟΑ.ΠΡΟΙΟΝΤ. 

Valid Cum 
lue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

OTAL 

6 
6 

5 9 

7 1 

Ö · ÎD 

a. 5 
8 3 . 1 

1 0 0 . 0 

8 . 5 
8 . 5 

8 3 . 1 

1 0 0 . 0 

8 . 5 
1 6 . 9 

1 0 0 . 0 

59 

i Cases 71 Missing Cases 0 

MÜHE 

ΧΡΗΣΗ ΙΙΟΣ. ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΚΤ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛ. 1Ι0Λ. 

Valid Cum 

Lue Label Value Frequency "Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

1 9 
5 

4 7 

2 6 . 8 
7 . 0 

6 6 . 2 

2 6 . 8 
7 . 0 

6 6 . 2 

2 6 . 8 
33. a 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 19 

2.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

3.00 ^_m_mm^__m^_mmmmtm^^^mmm^mmmmÊ^,^^mm^^mmmm^^m^mmm^^m^- 47 

i Cases 71 Missing Cases 0 



1 ΧΡΗΣΗ llüil. MÜNTEAÜN MKT Σ Τ Ι Σ ΙΙΡϋΒΛΕΨΕΙΣ 

MÜHE 

Valid Cum 
alue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 12 16.9 16.9 16.9 
2.00 S 7.0 7.0 23.9 
3.00 34 76.1 76.1 100.0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ - , . 1 2 
2.00 ^ ^ ^ b ^ ^ 
3. 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 54 

Ld Cases 71 Missing Cases 0 



ΧΡΗΣΗ ΠΟΣ.ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΚΤ ΣΤΗΝ ΠΟΛ.ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Valid Cum 

ie Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1.(3(0 1 1.4 

2.00 5 7.0 

1 . 4 
7 . 0 

9 1 . 5 

1 . 4 
a. 5 

1 0 0 . 0 3.00 65 91.5 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1. 0 0 1 
2 . 0 0 ^ ^ 5 

3 . 0 0 ^ β β ^ • • • M ^ M H M l M ^ H ^ M B 6 5 

C a s e s 7 1 M i s s i n g C a s e s 0 

MORE 

ΧΡΗΣΗ 1Ι0Σ. ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΚΤ ΣΤΗ ΔΙΑΧ. ΠΩΛΗΤΩΝ 

Valid Cum 

ue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 

1 6 
3 

5 2 

2 2 . 5 
4 . 2 

7 3 . 2 

2 2 . 5 
4 . 2 

7 3 . 2 

2 2 . 5 
2 6 . 8 

1 0 0 . 0 

TOTAL 71 100.0 100.0 

1.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 16 
2.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

3.00 ________.._____._______,_____,,,___________^___ 52 

Cases 71 Missing Cases 0 



MURE 

ΧΡΗΣΗ ΙΙΟΣ. ΜΟΝΤΕΛΩΝ MKT ΣΤΗΝ 1Ι0Λ. ΔΙΑΝΟΜ. 

tlue Label 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

1. 00 
2.00 

3.00 

7 
3 

61 

9.9 
4.2 

85.9 

9.9 
4. 2 

85. 9 

9.9 
14. 1 

100.0 

TOTAL 71 100.0 100. 0 

d Cases 

1. 00 
2.00 
3. 00 

71 Missing Cases 0 

61 

ΧΡΗΣΗ 1Ι0Σ. ΜΟΝΤΕΛΩΝ MKT ΕΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΝ. 

MOKE 

lue Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1.00 
2. 00 

3.00 

OTAL 

18 
7 

46 

71 

25.4 
9.9 

64.8 

100.0 

25.4 
9.9 

64.8 

100.0 

25.4 
35. 2 

100.0 

1.00 

2.00 

3.00 
Τ 

18 

46 

d Cases 71 Missing Cases 0 
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