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Περίληψη 

Σε μια  παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι τεχνολογίες  πληροφορικής είναι ένας καθοριστικός 

παράγοντας της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ο ανταγωνισμός 

στην αγορά επιβάλλει την αύξηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας αλλά και την 

καλύτερη διαχείριση των πόρων της εταιρείας.  

Τα πληροφοριακά συστήματα (E.R.P) καλούνται να δώσουν λύση στα παραπάνω προβλήματα 

και χρησιμοποιούνται πλέον από το σύνολο σχεδόν των μεγάλων επιχειρήσεων. Η είσοδος των 

πληροφοριακών συστημάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γίνεται με αργό αλλά σταθερό 

ρυθμό. Τα τελευταία χρόνια όμως οι επιχειρήσεις προσπαθούν να συμπιέσουν το κόστος 

λειτουργίας τους λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Από την άλλη μεριά, η 

ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια που προκρίνονται  ως λύση στην οικονομική 

στασιμότητα, προϋποθέτουν την συνεχή τεχνολογική βελτίωση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών. Οι δύο αυτοί παράγοντες (μείωση κόστους και τεχνολογική βελτίωση) πολλές 

φορές έρχονται σε σύγκρουση καθώς πολλές  επιχειρήσεις δεν  είναι σε θέση να 

χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις σε υποδομές κυρίως λογισμικού (software) που απαιτείται για 

την πρόσβαση στην εποχή της τεχνολογίας. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε τα 

πληροφοριακά συστήματα (ERP) ανοιχτού κώδικα και τις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν 

κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μειώνοντας σημαντικά το κόστος και δημιουργώντας 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  
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Abstract 

In a global economy, information technology is a determinant of competitiveness and business 

development. Competition in the market calls for greater efficiency, effectiveness and better 

management of company resources. The information systems (ERP) are required to solve the 

above problems and are now used by almost all major companies. The input of information 

systems in SMEs is slow but steady pace. In recent years, however, the companies try to squeeze 

their operating costs due to the Great Depression. On the other hand, the competitiveness and 

extroversion that qualify as a solution to economic stagnation, require the continuous 

technological improvement of business processes. These two factors (cost reduction and 

technological improvement) often conflict because many companies are not able to fund 

infrastructure investment mainly software (software) required for access to the technology age. 

In this paper we will present information systems (ERP) and open source solutions can provide 

mostly SMEs, significantly reducing costs and creating a competitive advantage. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα 

Τα εργαλεία ERP βοηθούν στην προβολή των πληροφοριών σε ολόκληρη την επιχείρηση και 

επιτρέπουν  την απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφορία. Η χρήση της τεχνολογίας  των 

πληροφοριακών συστημάτων έχει βελτιώσει σημαντικά τις  επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η 

υιοθέτηση των τεχνολογιών  Διαδικτύου , η χαμηλού κόστους τηλεπικοινωνίες (όπως Voice over 

IP), και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι , τόσο για τις μικρές 

όσο και για τις μεγάλες επιχειρήσεις  (Abdelghaffar & Azim, 2010: 12). Η σωστή εγκατάσταση 

και  χρησιμοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων , χρησιμεύει στην απλοποίηση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών,  και εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δίνοντας μια 

ολοκληρωμένη εικόνα, από την είσοδο των πρώτων υλών έως  το τελικό προϊόν.  

Η απόφαση να ξεκινήσει ένα έργο πληροφοριακού συστήματος απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. 

Έχει διαπιστωθεί μέσα από διάφορες ποιοτικές μελέτες, ότι σε πολλές περιπτώσεις λειτουργίας  

ενός πληροφοριακού συστήματος, αυτό είτε υπολειτουργεί  ή χρησιμοποιείται παράλληλα με 

άλλα δευτερεύοντα συστήματα. Επομένως, είναι σημαντικό για το πληροφοριακό σύστημα όχι 

μόνο να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, αλλά να υπάρχει μια μετρήσιμη απόδοση της 

επένδυσης αλλά και μια μελέτη βιωσιμότητας, όπου θα αποτρέπει την απώλεια του κεφαλαίου 

(Worthen, 2002: 4). 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για μια εταιρεία να ενσωματώσει ένα πληροφοριακό σύστημα στη 

λειτουργία της. Από τεχνική άποψη, η ιδέα της ενσωμάτωσης όλων των πληροφοριών σε έναν 

οργανισμό είναι ελκυστική. Ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα ευνοεί τη συνοχή των 

πληροφοριών και αυξάνει την αποτελεσματικότητα λήψης δεδομένων σε όσο το δυνατό 

περισσότερες εφαρμογές (Olson, 2004). 

Με την πάροδο των ετών, τα πληροφοριακά συστήματα  απευθύνονται  σε μεγάλες επιχειρήσεις 

που είναι  σε θέση να κάνουν  επενδύσεις σε ολοκληρωμένα συστήματα λογισμικού (Malie, 

Duffy & Van Rensburg, 2008: 18). Στη μεταποιητική βιομηχανία έχουν εφαρμοστεί 

πληροφοριακά συστήματα για την απλοποίηση  των λειτουργιών τους, η κίνηση αυτή είχε 

αντίκτυπο στον τομέα της στρατηγικής και της οργάνωσης (Yen & Sheu, 2004: 207).  
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Η διαδικασία  εγκατάστασης του πληροφοριακού συστήματος απαιτεί πολλούς πόρους και 

υψηλό  κόστος . Ωστόσο, παρά το μεγάλο κόστος  επένδυσης, ένα σημαντικό ποσοστό αυτών 

των εφαρμογών δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις  των εταιρειών, ιδίως των 

μικρομεσαίων.  

Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις είναι δύσκολο να αναπτύξουν ιδιόκτητα  

πληροφοριακά συστήματα στις επιχειρήσεις τους. Οι περισσότερες ΜΜΕ λειτουργούν σε ένα 

ιδιαίτερα δυναμικό κόσμο, όπου οι εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις μπορεί να αλλάζουν 

(Branzei & Vertinsky, 2006). Η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων μπορεί να είναι δαπανηρή για 

τις ΜΜΕ, διότι μπορεί στην πορεία να χρειαστούν συμβούλους, με συνεπαγόμενο αποτέλεσμα 

επιπλέον κόστος για αυτές. 

Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία και αποτελούν μια σημαντική 

αγορά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πωλητές πληροφοριακών συστημάτων θέλουν να 

επιστήσουν την προσοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε μια σειρά προσφορών, ώστε 

να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να επωφεληθούν πλήρως των πλεονεκτημάτων ενός πληροφοριακού 

συστήματος χωρίς να ξοδέψουν πολύ χρόνο, προσπάθεια και ανθρώπινο δυναμικό (Bajaj, 2008). 

1.2 Ορισμός 

Σε αυτήν την ενότητα του κεφαλαίου θα δούμε τους ορισμούς που δίνονται από διάφορους 

ερευνητές και συγγραφείς στην βιβλιογραφία για να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα 

την έννοια του πληροφοριακού συστήματος, η πληθώρα των απόψεων έγκειται στο γεγονός ότι 

δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τα πληροφοριακά συστήματα.  

Στα Πληροφοριακά Συστήματα ή συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) 

μπορούμε να δώσουμε τον παρακάτω ορισμό : «Eνα σύστημα λογισμικού με ενσωματωμένες 

λειτουργίες για όλες τις σημαντικές επιχειρηματικές λειτουργίες σε έναν οργανισμό όπως η 

παραγωγή, η διανομή, οι  πωλήσεις, η χρηματοδότηση και η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.  

Ένα ενιαίο σύστημα αντικαθιστά συνήθως πολλά διαφορετικά προηγούμενα συστήματα" (Bocij 

et al, 2003: 47). 

Ένα πληροφοριακό σύστημα (Enterprise Resource Planning - ERP) ορίζεται ως η τεχνολογία 

που παρέχει μια ενιαία λειτουργία στην οργάνωση των επιχειρήσεων, με την ενσωμάτωση  
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βασικών διαδικασιών. Τα πληροφοριακά συστήματα τώρα βιώνουν έναν σημαντικό  

μετασχηματισμό, που θα τα καταστήσει άκρως ολοκληρωμένα, πιο έξυπνα και πιο συνεργάσιμα 

(Mtsweni & Bierman, 2008: 30) 

Το Πληροφοριακό σύστημα προορίζονται να βελτιώσουν  τη μη-ολιστική φύση των 

προηγούμενων οργανωτικών συστημάτων πληροφοριών. Οι εκθέσεις των Πληροφοριακών 

Συστημάτων (ERP) παρέχουν οφέλη, όπως η μείωση του κόστους, η βελτίωση της 

παραγωγικότητας αλλά και η βελτίωση διοικητικών αποφάσεων. (Shang & Seddon, 2000). 

Βασικές ενότητες του πληροφοριακού συστήματος που εφαρμόζεται για τις μεταποιητικές 

επιχειρήσεις περιλαμβάνουν συνήθως (Olson, 2004): 

1.Τη χρηματοδοτική και λογιστική λειτουργία. Το λογιστήριο χρησιμοποιεί αυτή την ενότητα 

για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και τη διασφάλιση ότι οι λογαριασμοί πληρώνονται 

εγκαίρως. 

2. Διαχείριση.  Αυτή η ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση αρχείων, των 

αποθηκευμένων εμπορευμάτων και την επεξεργασία κινήσεων των προϊόντων και των 

αποθηκών. 

3. Παραγωγή. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια ομάδα εφαρμογών για τον προγραμματισμό της 

παραγωγής, τη λήψη παραγγελιών, καθώς και την παράδοση των προϊόντων στους πελάτες.  

4. Πωλήσεις. Αυτή η ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών εισόδου δεδομένων, των παραγγελιών των πελατών και την παρακολούθηση της 

κατάστασης των παραγγελιών.  

Οι  Motiwalla και Thompson (2009)  υποστηρίζουν ότι τα συστήματα πληροφοριών πρέπει να  

ενσωματώνουν τα δεδομένα, τις εφαρμογές και τους πόρους τις εταιρείας. Οι συγγραφείς 

εξηγούν ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος  τα πληροφοριακά συστήματα, θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στους πελάτες, να παρέχουν αποτελεσματική επεξεργασία, και να βοηθούν στην 

ενσωμάτωση των δομών που φέρνουν μαζί τους οι εργαζόμενοι από διαφορετικά τμήματα 

λειτουργίας μιας επιχείρησης. 

Ένα πληροφοριακό σύστημα  (ERP) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού που 

διαχειρίζεται τις κύριες λειτουργίες μιας εταιρείας. Το πληροφοριακό σύστημα ορίζεται από τα 
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τυποποιημένα πακέτα λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματώσουν ολόκληρη την 

αλυσίδα αξίας του οργανισμού (Rolland et al., 2000).  

Σύμφωνα με Alshawi et al. (2004), "Η διαφορετικότητα των πληροφοριακών συστημάτων 

έγκειται στην ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα 

ενιαίο, ενοποιημένο σύστημα, παρά μια ομάδα ξεχωριστών εφαρμογών". 

 Ο Davenport (1998) ορίζει τα πληροφοριακά συστήματα ως ένα εμπορικό πακέτο λογισμικού 

που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση όλων των πληροφοριών που ρέουν μέσα στην 

εταιρεία.  

Οι Kumar και Hillsgersberg (2000:23) σημειώνουν πως "τα πληροφοριακά συστήματα είναι 

διαμορφωμένα πακέτα που ενσωματώνουν πληροφορίες και  βασίζονται στις διεργασίες  μεταξύ 

των λειτουργικών περιοχών μιας εταιρείας ".  

Ο Tadjer (1998:40) περιγράφει τα πληροφοριακά συστήματα ως "μία βάση δεδομένων, μια 

εφαρμογή και ένα ενοποιημένο περιβάλλον σε ολόκληρη την επιχείρηση".  

Ο Wier et al. (2007) υποστηρίζουν ότι ο στόχος των πληροφοριακών συστημάτων είναι η 

ενσωμάτωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, σε ένα  σύνολο διαδικασιών, εφαρμογές και 

μετρήσεις που μπορεί να λειτουργήσουν πέρα από τα όρια των επιχειρήσεων. Τα πληροφοριακά 

συστήματα είναι εφαρμογές που μπορούν να εκτελούν συγκεκριμένες κρίσιμες οργανωτικές 

λειτουργίες. Υπό αυτό το πρίσμα, κάνουν την ροή πληροφοριών ομαλή και δυναμική. Ο σκοπός 

είναι να γίνει άμεση η ροή πληροφοριών και να εξαλείψουν τα πλεονασματικά δεδομένα, 

προσθέτοντας περισσότερη ευελιξία. Επιπλέον, επιτρέπουν διαφορετικές μονάδες του 

οργανισμού να έρθουν κάτω από μια υποδομή. Η ενοποίηση των δεδομένων που επιτρέπεται 

από το πληροφοριακό σύστημα εξουσιοδοτεί την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων σε όλα 

τα συστήματα.  

Τέλος σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο  Singla (2008:123) το πληροφοριακό σύστημα 

επιτρέπει την πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων για τις ανάγκες πληροφόρησης 

μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού.  
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1.3 Ιστορική διαδρομή 

Στη σημερινή  εποχή της πληροφορίας, η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι 

θεμελιώδης. Χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Όποιος θέλει να 

πετύχει, δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει τους υπολογιστές και την τεχνολογία των 

πληροφοριών. Τα Πληροφοριακά Συστήματα (IS) εισάγονται σε μια προσπάθεια, συγκέντρωσης 

και αποθήκευσης των απαιτούμενων πληροφοριών για την αποτελεσματική λειτουργία μιας 

εταιρείας ή ενός οργανισμού, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός της παγκοσμιοποιημένης αγοράς θέτει πλέον το ζήτημα της 

βελτιστοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών και την αύξηση της αποδοτικότητας, της 

αποτελεσματικότητας αλλά και της βέλτιστης διαχείρισης των πόρων ως κεντρικό στόχο για την 

βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Παρακάτω  συνοψίζεται η εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων  (Mohamed, 2002). Μπορεί 

να δει κανείς ότι το πληροφοριακό σύστημα έχει τις ρίζες του από το σύστημα MRP και 

συνεχώς επεκτείνει τις λειτουργίες του. Το MRP σύστημα αναπτύχθηκε το 1970 για να 

σχεδιάσει το υλικό απογραφής των περιουσιακών στοιχείων. 

Στη συνέχεια, οι λειτουργίες για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των πόρων προστέθηκαν 

στο σύστημα MRP για να σχηματίσουν το σύστημα MRP II στη δεκαετία του 1980.  Μαζί με 

την ταχεία ανάπτυξη στην τεχνολογία της πληροφορικής την δεκαετία του 1990, τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία έγιναν σημαντικά για την επιτυχία στον ανταγωνισμό της αγοράς. Έτσι, οι 

εταιρείες ανέπτυξαν περαιτέρω τα πληροφοριακά συστήματα. 

Οι Markus και Tanis (2000) εξηγούν πως προέκυψε η ανάγκη για τέτοιου είδους ολοκληρωμένα 

συστήματα . Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι «το 1970 το όραμα ενός ενιαίου ολοκληρωμένου 

συστήματος πληροφοριών για την επιχείρηση παρέμενε ένας αντικατοπτρισμός." (p.174). 

Οι  εταιρείες λογισμικού εκείνη τη περίοδο άρχισαν να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα πακέτα 

λογισμικού στα οποία οι πολλαπλές λειτουργικές εφαρμογές μπορούσαν να μοιράζονται μια 

ενιαία κοινή βάση δεδομένων. Τελικά πέτυχαν στην αποστολή τους και  ήρθαν αυτά τα 

συστήματα / πακέτα γνωστά ως Enterprise Resource Planning (Markus & Tanis, 2000).  

Σύμφωνα με τους Kumar και Hillegersberg (2000), η πρώτη γενιά πληροφοριακών συστημάτων  

ξεκίνησε στις μεταποιητικές βιομηχανίες. Στη συνέχεια, τα πληροφοριακά συστήματα 

προχώρησαν σε ένα πακέτο λογισμικού που στοχεύει να στηρίξει το σύνολο της οργάνωσης και 

περιγράφεται ως  σύστημα δεύτερης γενιάς πληροφοριακών συστημάτων  
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              Εικόνα 1 : πρόσθετα πληροφοριακών συστημάτων                   

 

1.4 Κριτήρια επιλογής 

Κατά τη λήψη της απόφασης για την προμήθεια ενός πληροφοριακού συστήματος οι 

επιχειρήσεις  βρίσκονται αντιμέτωπές με μια σειρά από εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες είναι: η 

εξωτερική ανάθεση κατασκευής , η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος ενδογενώς  και 

η ενοικίαση.  

Η επιλογή του πληροφοριακού συστήματος για τις επιχειρήσεις είναι ένα καθοριστικής 

σημασίας ζήτημα που αφορά την μελλοντική λειτουργία και κατ’ επέκταση την κερδοφορία 

τους. Τα κριτήρια επιλογής μερικές φορές διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της 

εταιρείας, καθώς οι διαφορετικές ανάγκες στην λειτουργία των μεγάλων εταιρειών σε σύγκριση 

με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την θέσπιση διαφορετικών κριτηρίων 

επιλογής . 
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Εξωτερική ανάθεση κατασκευής 

 Η εξωτερική ανάθεση κατασκευής ενός πληροφοριακού συστήματος επιτρέπει στην εταιρεία να 

επικεντρωθεί στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της, και ως εκ τούτου αποκτά ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (Emilio Alvarez-Suescun 2007:8).   

Σημαντικό μειονέκτημα σε αυτήν την περίπτωση είναι η απώλεια της ιδιωτικότητας των 

στοιχείων της εταιρείας, όπως και η απώλεια διεύρυνσης των δεξιοτήτων του τμήματος 

πληροφορικής (Dibbern, Brehm, και Heinzl, 2002: 3). 

 Επίσης στα μειονεκτήματα θα πρέπει να προσθέσουμε και την έλλειψη κατανόησης των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, των λειτουργικών αναγκών και της εταιρικής κουλτούρας της 

εταιρείας από τους πωλητές.  

 

Ενοικίαση πληροφοριακού συστήματος  

Η εναλλακτική λύση για τις εταιρείες είναι η ενοικίαση του πληροφοριακού συστήματος, στο 

οποίο αναφέρονται οι Carraro και Chong (2006). Αυτό εξασφαλίζει ότι οι εταιρείες δεν 

επωμίζονται τις δαπάνες για έξοδα συντήρησης. 

Επίσης καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας λαμβάνονται από τρίτους, με συνέπεια να 

υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις ασφαλείας (Deb, Mohammed & Kierstead, 2008:11).  

 

Ενδογενής ανάπτυξη  

Στην ενδογενή προσέγγιση, οι εταιρείες αναπτύσσουν εκ των έσω το πληροφοριακό τους 

σύστημα. Η διαδικασία ανάπτυξης είναι ένα έργο κατασκευασμένο στα μέτρα της εκάστοτε 

εταιρείας και εξασφαλίζει ότι το προκύπτον έργο πληροί τις καθημερινές ανάγκες της. Αυτή η 

προσέγγιση έχει ενισχυθεί από τη διαθεσιμότητα φθηνών εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού που 

ενσωματώνει εύκολα την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων από τις κοινότητες προγραμματιστών 

(Wirfs Brock, 2008: 25). 
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Η ενδογενής προσέγγιση εξασφαλίζει ότι η ανάπτυξη ταιριάζει με την οργανωτική κουλτούρα 

της εταιρείας και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της. 

Η ενδογενής ανάπτυξη των συστημάτων διασφαλίζει επίσης ότι οι εταιρείες δεν είναι 

αναγκασμένες να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της δομής του πληροφοριακού συστήματος. 

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να συλλάβει κατά μία έννοια την επιχειρηματική 

φιλοσοφία της εταιρείας. Το μειονέκτημα αυτής της λύσης έγκειται στην μεγαλύτερη διάρκεια 

χρόνου κατασκευής, αλλά και στην απαίτηση περισσότερου προσωπικού από το τμήμα 

πληροφορικής.  

 

 Πληροφοριακά συστήματα και κοινωνική δικτύωση  

Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιαστεί με στόχο να παρέχουν πληροφορίες από 

ανθρώπους σε ανθρώπους. Η ενσωμάτωση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης στα 

πληροφοριακά συστήματα μπορεί να επιτρέψει στις εταιρείες να προβάλουν τα προϊόντα τους σε  

έναν αριθμό πιθανών πελατών. Παράλληλα η πρόσβαση του πληροφοριακού συστήματος στα 

κοινωνικά δίκτυα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε προβλήματα ασφάλειας. Μια μελέτη από τον 

Singla (2008:121) προσδιορίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τις εφαρμογές των 

πληροφοριακών συστημάτων. Η μελέτη έδειξε ότι αλληλεξαρτήσεις των επιχειρηματικών 

διαδικασιών, με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων επιδέχονται παραβιάσεις στην ασφάλεια. Ο 

κίνδυνος της κλοπής πληροφοριών, σε περίπτωση πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους είναι 

τεράστιος. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κατά την ανάπτυξη των πληροφοριακών 

συστημάτων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο έλεγχος για πιθανές παραβιάσεις.  

 

Ζητήματα ασφαλείας 

Η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία 

χρησιμοποιούνται ευρέως και από διάφορες βιομηχανίες (Hughes & Beer, 2007) . Ως εκ' τούτου 

γεννάται η ανάγκη της ανάπτυξη μιας πολιτικής ασφάλειας των συστημάτων. Προβλήματα 

ασφάλειας συναντάμε σε κάθε επίπεδο του πληροφοριακού συστήματος. Μπορούμε να τα 

ταξινομήσουμε σε τρεις κατηγορίες: σε επίπεδο δικτύου, επίπεδο παρουσίασης και στο επίπεδο 
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εφαρμογής. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει τις επιχειρηματικές διαδικασίες, τις εσωτερικές 

διασυνδέσεις, και τη βάση δεδομένων. Ένας καλύτερος τρόπος  ασφάλειας μπορεί να είναι η 

τοποθέτηση ενός τείχους προστασίας μεταξύ του χρήστη και του πληροφοριακού συστήματος. 

Τα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα προσφέρουν αυτή τη λειτουργία.  

 

Επιλογή Πληροφοριακού Συστήματος και κρίσιμοι παράγοντες 

Κρίσιμος  παράγοντας επιτυχίας στην εισαγωγή ενός Πληροφοριακού Συστήματος (ERP) 

φαίνεται να είναι η καταλληλότητα του λογισμικού, η ποιότητα του και τέλος ένας εξίσου 

σημαντικός παράγοντας είναι ο βαθμός εξειδίκευσης του πωλητή του πληροφοριακού 

συστήματος.  

Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε 

διάφορους  τομείς (Feuchtinger, 2008). Υπάρχουν πληροφοριακά συστήματα που  

εξειδικεύονται στις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις (Eggert και Fohrholz, 2009).  

 

Στάδια εισαγωγής 

Η  εισαγωγή και εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. 

Η επιλογή της κατάλληλης λύσης είναι μακροχρόνιο έργο και μπορεί να διαιρεθεί σε στάδια. Οι 

απαιτούμενες εργασίες προγραμματίζονται και παρακολουθούνται μέχρι την τελική εισαγωγή 

και λειτουργία του συστήματος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής εκτέλεση του έργου 

(Feuchtinger, 2008).  

Πριν τεθεί το δίλημμα ανάμεσα σε ένα έτοιμο Πληροφοριακό Σύστημα (αγοράς ή ενοικίασης) 

και στην ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος,  μπορεί να πραγματοποιηθεί μια 

ανάλυση. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε 

λύσης αξιολογούνται.  
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Αιτίες  μετάβασης  

Οι αιτίες  μετάβασης σε ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελούνται από: 

 (1)  τον όγκο επεξεργασίας πληροφοριών που οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν 

 (2) την ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων συστημάτων 

 (3) την ανάγκη για  ομοιόμορφη  επεξεργασία πληροφοριών.  

Πριν πραγματοποιηθεί η μετάβαση θα πρέπει να εξεταστεί από ποιον θα χρησιμοποιηθεί τον 

πληροφοριακό σύστημα και εάν κατά την φάση της επιλογής του πληροφοριακού συστήματος 

υπάρχει η οικονομική δυνατότητα μετάβασης. 

Βασικά κριτήρια επιλογής είναι  :  

α) Ο υπολογισμός του κόστους επένδυσης, όπως και του κόστους λειτουργίας  

β) Το κόστος επένδυσης σε  υποδομές   

γ) Το κόστος εκπαίδευσης των υπαλλήλων που περιλαμβάνει και το κόστος διατήρησης του 

επιπέδου δεξιοτήτων.  

δ) Σε ποιους τομείς θα υπάρξει εξοικονόμηση πόρων.  

ε) Εξέταση πιθανοτήτων για τυχόν ύπαρξη απροσδόκητου κόστους μετά την εφαρμογή του 

πληροφοριακού συστήματος 

Οι δυσκολία στην επιλογή του πληροφοριακού συστήματος έγκειται στην πληθώρα  επιλογών. 

Η επιλογή βασίζεται στην θέση που κατέχει το πληροφοριακό σύστημα στην αγορά (Meyer και 

Gronau, 2011).  

Ένας από τους κύριους στόχους κατά τη διάρκεια επιλογής πληροφοριακού συστήματος (ERP) 

είναι να μετριάσει τους κινδύνους που υπάρχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όταν η 

διοίκηση θεωρεί ότι υπάρχουν αντικρουόμενοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και πολλαπλά 

κριτήρια λήψης αποφάσεων (MCDM - multicriteria decision aid), τότε τα υπάρχοντα μοντέλα 

επιτρέπουν την συμμετοχή του πληροφοριακού συστήματος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων .  
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Υποκειμενικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με συγκρουόμενα προβλήματα 

των επιχειρήσεων, μπορούν να βελτιστοποιηθούν μέσω των πληροφοριακών συστημάτων 

(Charnes και Cooper, 1961) .  

 

Δευτερεύοντα κριτήρια επιλογής 

 Εκτός της ποιότητας και των οικονομικών κριτηρίων, υπάρχουν και  άλλοι στόχοι που θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 

εταιρείας είναι ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια. Το νέο σύστημα  μπορεί να εκπληρώνει τις 

απαιτήσεις, είναι σημαντικό ωστόσο, να μπορεί να δέχεται αναβαθμίσεις ώστε να καλύπτει και  

μελλοντικές ανάγκες που ίσως παρουσιαστούν (Lotto P. ,2006). 

Η σταθερότητα των πληροφοριακών συστημάτων σχετίζεται με την προσαρμοστικότητα στις 

τεχνολογικές αλλαγές, όπως και στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι μελέτες 

δείχνουν ότι, σε περίπτωση ελαχιστοποίησης των λειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος 

για διάφορους λόγους (οικονομικούς, χρονοδιαγράμματος έργου, πόρων) , επιφέρει συνέπειες σε 

μελλοντικές  αναβαθμίσεις του συστήματος, προκαλώντας πρόσθετες δαπάνες και άλλες 

λειτουργικές δυσλειτουργίες (Grandjean, 2010). 

Η ευελιξία των πληροφοριακών συστημάτων είναι ένα κριτήριο επιτυχίας μέσα στον κόσμο των 

ΜΜΕ  (Feuchtinger, 2008). Η έδρα των πολυεθνικών εταιρειών τείνει να συγκεντρώνει τα 

συστήματα διαχείρισης, ελέγχου και διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ολοκληρωμένη και ενοποιημένη διοίκηση.  

Κατά την επιλογή ενός πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των   επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποκαλούμενα ειδικά χαρακτηριστικά της 

χώρας όπως :  ειδικό φόρο κατανάλωσης,   χειρισμό των εσόδων του εμπορικού κώδικα,  κόστος 

χρηματοοικονομικής και τραπεζικής λογιστικής,  κανόνες των τραπεζικών λογαριασμών, τοπικό 

και νομικό περιβάλλον. Γενικά οι λύσεις που προτείνονται για τα πληροφοριακά συστήματα 

πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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• Ευκολία  εγκατάστασης για την ελαχιστοποίηση του κόστους επενδύσεων και 

συντήρησης  

•  Ευκολία χρήσης για την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους.  

• Επεκτασιμότητα για μεγιστοποίηση της επένδυσης. 

 

1.5 Πλεονεκτήματα 

Τα πληροφοριακά συστήματα προσφέρουν μια πληθώρα ωφελειών όπως η ενοποιημένη 

επίβλεψη της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των λειτουργιών και των υπηρεσιών και 

μια συνολική εικόνα όλων των επιχειρηματικών συναλλαγών όπως καταγραφή, επεξεργασία, 

παρακολούθηση και ολοκληρωμένες  αναφορές όλων των διαδικασιών. Αυτή η ενιαία εικόνα 

αυξάνει την απαίτηση για εκτεταμένη συνεργασία και συντονισμό (Mtsweni & Bierman,, 2008: 

28) 

Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι δαπανάται λιγότερος χρόνος για την ενημέρωση των 

πληροφοριών. Οι πληροφορίες εισάγονται μία φορά και το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα. 

Αυτό εξασφαλίζει την ταχύτερη λήψη αποφάσεων.  

Σύμφωνα με τους Marnewick, C. & Labuschagne, (L.  2005) μερικά από τα οφέλη της χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων είναι τα ακόλουθα: 

 

 Μεγαλύτερη ακρίβεια πληροφοριών με λεπτομερές περιεχόμενο και ακριβής 

παρουσίαση.  

 H καλύτερη αναφορά των επιχειρηματικών διαδικασιών της εταιρείας.  

 Η πρόσβαση εισόδου και ανάκτησης πληροφοριών και ως εκ τούτου η μείωση χρήσης 

χαρτιού.  

 Οι γρήγορες απαντήσεις σε ενδεχόμενες αλλαγές του τρόπου λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και των συνθηκών της αγοράς.  

 Η βελτίωση στην πρόσβαση πληροφοριών και διαχείρισης σε ολόκληρη την επιχείρηση.  

 Η βελτίωση στον έλεγχο του κόστους και η καλύτερη παρακολούθηση και ανάλυση 

ερωτημάτων  

 

Παρακάτω προσδιορίζονται ορισμένα από τα οφέλη εφαρμογής ενός πληροφοριακού 

συστήματος σύμφωνα με τον Singla (2008:13) :  
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• Μείωση αποθεμάτων  

• Μείωση του κόστους εργασίας 

• βελτίωση της παραγωγικότητας 

• Προμήθεια  

• μείωση του κόστους Τεχνολογίας. 

Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν μια εταιρεία με διάφορους τρόπους.  

Τα πληροφοριακά συστήματα είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσουν τις περιττές εγγραφές των 

δεδομένων και τη μείωση των σφαλμάτων εγγραφής. Επίσης επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν 

πρόσβαση σε έγκαιρη ενημέρωση και ακριβείς αναφορές.  

Οι  Lee et al (2002) αναφέρουν στη μελέτη τους ότι ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να 

συντομεύσει τον κύκλο προμηθειών έως περίπου 80%, με την αυτοματοποίηση των 

επαναλαμβανόμενων συναλλαγών. (Lee et al., 2004). 

 

1.6 Μειονεκτήματα 

Τα πληροφοριακά συστήματα, ωστόσο, έχουν μια σειρά από αδυναμίες. Τα τεράστια κονδύλια 

που χρειάζονται έχουν ως αποτέλεσμα, πολύ λίγες ΜΜΕ να μπορούν να  αντέξουν οικονομικά 

την εγκατάσταση. Πολλά προβλήματα πληροφοριακών συστημάτων συμβαίνουν μετά την 

διαδικασία υλοποίησης. 

 Όταν οι χρήστες έχουν εξοικειωθεί και  έχουν κατανοήσει το σύστημα, υπάρχει η τάση  να 

δοκιμάζουν τα όρια του. Αυτό πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία εσωτερικών 

ελέγχων. Επομένως, είναι σημαντικό να προϋπάρχει κάποιο  σχέδιο αντιμετώπισης των λαθών 

που προκύπτουν μετά την εφαρμογή (Upadhyay & Dan, 2009: 8). 

 Τα κυριότερα μειονεκτήματα των πληροφοριακών συστημάτων είναι  

 Η δύσκολη και απρόβλεπτη υλοποίηση 

 Υψηλά αρχικά κόστη 

 Πλεονεκτήματα ορατά μόνο στο μέλλον 

 Απώλεια ευελιξίας 

 Δύσκολο να φανεί το στρατηγικό ώφελος 

 Το κόστος για την υλοποίηση και τη συντήρηση των συστημάτων ERP είναι πολύ 

υψηλή, και μπορεί να challengeROI υπολογισμούς. 
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Ορισμένα μειονεκτήματα των πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα με τον Davenport (2000) 

είναι: 

 

1 Ανελαστικότητα  

Μόλις ένα πληροφοριακό σύστημα  εγκατασταθεί σε μια εταιρεία, είναι πολύ δύσκολο να 

αλλάξει τον τρόπο όπου λειτουργεί και οργανώνεται. Τα πληροφοριακά συστήματα  είναι  

εξαιρετικά ευέλικτα στην αρχή, αλλά άκαμπτα αργότερα. 

 

2  Μακροχρόνια περίοδος εφαρμογής 

Η περίοδος υλοποίησης ενός πληροφοριακού συστήματος είναι μακροχρόνια. Μια περίοδος 

υλοποίηση πολλών ετών για ένα πληροφοριακό σύστημα  είναι κάτι κοινό ειδικά για μεγάλες 

εταιρείες. Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον μια τόσο μεγάλη περίοδος υλοποίησης δεν 

θεωρείτε ανεκτή 

3 Υπερβολικά ιεραρχική οργάνωση  

Τα πληροφοριακά συστήματα θεωρούν ότι σε όλες τις εταιρείες οι πληροφορίες 

παρακολουθούνται από την  κεντρική διοίκηση και ότι οι εταιρείες έχουν μια καλά καθορισμένη 

ιεραρχική δομή.  Ως εκ τούτου, τα πληροφοριακά συστήματα δεν θα ταίριαζαν με εταιρείες 

χαλαρή κεντρική διοίκηση ή μη καθορισμένη ιεραρχική δομή. 

 

1.7 Επιτυχής εφαρμογή 

Η επιτυχής εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος υπόσχεται τεράστια οφέλη στις 

επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, η επιλογή των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων είναι 

πολύ σημαντική για τις εταιρείες (Holland & Light, 1999).  

 Ένας αριθμός από προηγούμενες μελέτες που επικεντρώθηκαν  στα Πληροφοριακά 

Συστήματα δεν παρέχουν καμία σαφή βάση για την αξιολόγηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας 

τους. 

 Σύμφωνα με τον Kamhawi (2008) υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις. 

 Η πρώτη προσέγγιση δίνει έμφαση στην διαδικασία του έργου,  δηλαδή στο αν το 

έργο  παραδίδεται στην ώρα του και στο κόστος που έχει συμφωνηθεί (π.χ. Al-

Mashiri, M. & Zairi, ). 

 Στην δεύτερη περίπτωση δίνεται έμφαση στον αντίκτυπο του έργου   σε οργανωτικό 

επίπεδο , όπως στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, (π.χ. Umble & Umble 2002). 

 Στην τρίτη περίπτωση επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των χρηστών (π.χ. Zhang et 

al 2002).  
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Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων στην αγορά (Wei και 

Wang 2004). Μερικοί παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ή 

αποτυχία εισαγωγής ενός πληροφοριακού συστήματος είναι : 

 Η ικανοποίηση των χρηστών (Al-Mashari, Al-Mudimigh, and Zairi 2003). 

 Η πρόσδοκία βελτίωσης των επιδόσεων της επιχείρησης (Al-Mashari et al 2003). 

 Ο προϋπολογισμός της επιχείρησης για την υποστήριξη της συγκεκριμένης 

διαδικασίας  (Al-Mashari et al 2003) 

 Η αποδοχή του συστήματος και η χρήση αυτού (Yusuf et al 2004). 

 Ο καθορισμός των εταιρικών στόχων (Al-Mashari et al 2003). 

 

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ   

Για τα πληροφοριακά συστήματα έχουν αναπτυχθεί  μια σειρά μελέτες και αξιολογήσεις των 

επιπτώσεών τους. Ορισμένες από αυτές τις μελέτες έχουν επικεντρωθεί στα συστατικά που 

επιτρέπουν την επιτυχή εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος. Αυτά τα συστατικά είναι 

γνωστά ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (Upadhyay & Dan, 2009: 8). Οι κρίσιμοι 

παράγοντες επιτυχίας  χρησιμοποιούνται ευρέως στο χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων  

για να επιτευχθεί η όσο το δυνατών καλύτερη εφαρμογή τους . Προηγούμενες μελέτες έχουν 

εντοπίσει μια ποικιλία κρίσιμων παραγόντων για την υλοποίηση των πληροφοριακών 

συστημάτων.  

Μια μελέτη που διεξήχθη από τους Malie & Van Rensburg (2008: 21) προσδιόρισε 

ορισμένους κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση ενός πληροφοριακού 

συστήματος τους οποίους αναφέρουμε παρακάτω. 

Διαχείριση Έργου 

Η διαχείριση έργου περιλαμβάνει τον συντονισμό και την παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία των επιδιωκόμενων στόχων κατά 

την διαδικασία εφαρμογής. Το σχέδιο υλοποίησης έργου, καθορίζει τις δραστηριότητες του 

έργου και δεσμεύει το απαιτούμενο προσωπικό για τις δραστηριότητες αυτές. Αυτή η 

προσέγγιση είναι δυνατή για μεγάλες εταιρείες  με υψηλό προϋπολογισμό στον συγκεκριμένο 

τομέα, απεναντίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στις ΜΜΕ οι οποίες στερούνται των 

οικονομικών και ανθρώπινων πόρων (Justras, 2009: 17). 
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Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή  εφαρμογή ενός πληροφοριακού 

συστήματος είναι ο Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Bhatti, 2005: 3), ο οποίος 

έρχεται ως συνέπεια της εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος. Oι τρέχουσες 

επιχειρηματικές διαδικασίες είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να αξιολογηθεί 

πριν από την επιλογή του πληροφοριακού συστήματος, οι Johansson & Sudzina (2009) τον 

προσδιόρισαν επίσης ως ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής για τα  

πληροφοριακά συστήματα Ανοικτού Κώδικα.  

Ως Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών ορίζουμε την θεμελιώδη και ριζική 

επανασχεδίαση των επιχειρησιακών διαδικασιών ώστε να επιτευχθούν  οι βέλτιστες 

αποδόσεις σε τομείς , όπως το κόστος, η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ταχύτητα. Οι 

επιχειρήσεις  θα πρέπει να είναι πρόθυμες να αλλάξουν τις εσωτερικές  τους διαδικασίες ώστε 

να ταιριάζουν με το μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να έχουν 

μηχανισμούς προσαρμογής στις συχνές  τεχνολογικές αλλαγές που συμβαίνουν. Η ανάπτυξη 

του πληροφοριακού συστήματος  βοηθάει στην βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών.  

"Η Λεπτομερέστερη ανάλυση των σημερινών επιχειρηματικών διαδικασιών" στο στάδιο 

υλοποίησης, επιτρέπει στην εταιρεία να προσδιορίσει αν κάποιο σύστημα ταιριάζει με τις 

τρέχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες ή όχι και επίσης σχετίζεται με τον «Ανασχεδιασμό 

Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR) και ελάχιστης προσαρμογής», ο οποίος είναι  ένας  

κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας της εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος (Koh, 2004). 

Το πληροφοριακό σύστημα που θα επιλεγεί, είναι σημαντικό να ταιριάζει με τις τρέχουσες 

οργανωτικές επιχειρηματικές διαδικασίες (Johansson & Sudzina, 2009).  

  

Εκπαίδευση χρηστών  

Αποτυχία στην υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος μπορεί να υπάρξει και λόγω 

ελλιπούς εκπαίδευσης χρηστών. Πολλοί ερευνητές θεωρούν την εκπαίδευση των χρηστών 

σημαντικό παράγοντα στην επιτυχή εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος   (Nelson & 

Somers, 2003: 595). Ο κύριος λόγος της εκπαίδευσης έχει να κάνει με την εξοικείωση του 

χρήστη και την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του πληροφοριακού συστήματος.  Το 

είδος και η ποσότητα της κατάρτισης εξαρτάται από την λύση πληροφοριακού συστήματος 

που ο οργανισμός πρόκειται να εφαρμόσει.  

Σε  πελάτες ιδιόκτητου λογισμικού  η υποστήριξη εξαρτάται αποκλειστικά από τους πωλητές 

ή προμηθευτές. Από την άλλη πλευρά, στο Ανοικτό Λογισμικό η υποστήριξη μπορεί να 

πραγματοποιηθεί  είτε από τους προμηθευτές, είτε από την κοινότητα που πέραν της 

ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει ακόμη και στην υποστήριξη της εφαρμογής. H υποστήριξη 

από τον πωλητή  είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής για τα Πληροφοριακά 

Συστήματα Ανοικτού Κώδικα (Johansson & Sudzina, 2009). 
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Η διαχείριση των αλλαγών  

Η διαχείριση των αλλαγών αποτελεί πρωταρχικό στόχο των εταιρειών κατά την υλοποίηση 

του πληροφοριακού συστήματος (Nelson & Somers, 2003: 596). Πολλά  πληροφοριακά 

συστήματα αποτυγχάνουν να επιτύχουν τα αναμενόμενα οφέλη, πιθανώς επειδή οι εταιρείες 

υποτιμούν την ανάγκη διαχείρισης των αλλαγών στις δομές τους. Σε γενικές γραμμές, ένα από 

τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα πληροφοριακά συστήματα είναι η αντίσταση στην 

αλλαγή. Η απροθυμία να αποδεχθούν την αλλαγή (Hiatt & Creasey, 2006: 7) μπορεί να 

αναστείλει την αποτελεσματικότητα του πληροφοριακού συστήματος. Η αντίσταση μπορεί να 

έχει καταστροφικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι δημιουργεί συγκρούσεις μεταξύ των 

φορέων της επιχείρησης. Η επιτυχής εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος 

προϋποθέτει αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων, όπου συνεπάγεται και 

αλλαγές στον τρόπο δουλειάς των εργαζομένων. Η πρόβλεψη διαχείρισης των αλλαγών είναι 

σημαντική και αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σύμφωνα με τις περισσότερες 

βιβλιογραφίες.  

 

Διαχείριση Κινδύνων 

Όλα τα σχέδια εφαρμογής της τεχνολογίας πληροφοριών, φέρουν σημαντικά ποσοστά  

κινδύνου, η πιθανότητα  απόκλισης  του αρχικού σχεδίου σε κάποιο σημείο στον κύκλο ζωής 

του έργου είναι αρκετά μεγάλη. Οι κίνδυνοι που εμφανίζονται κατά  την  υλοποίηση ενός 

πληροφοριακού συστήματος, όπως ορισμένα τρωτά σημεία που μπορεί να προκύψουν, έχουν 

ως αποτέλεσμα την απόκλιση από το αρχικό σχέδιο (Placide & Louis, 2005: 2). Η διαχείριση  

κινδύνου έχει σαν σκοπό ύπαρξης την διαχείριση  απρόσμενων κρίσεων και αποκλίσεων από 

το αρχικό σχέδιο (Tommaso, 2009: 1711). Η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος  

χαρακτηρίζεται ως μια σύνθετη δραστηριότητα και περιλαμβάνει την πιθανότητα  εμφάνισης 

απρόβλεπτων γεγονότων. Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη , διαχείρισης  κινδύνου,  για 

την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων απρόβλεπτων συμβάντων στο έργο, με τον εντοπισμό 

και την αντιμετώπιση τους πριν προκύψουν σημαντικές συνέπειες. Εννοείται ότι ο κίνδυνος 

αποτυχίας του έργου μειώνεται σημαντικά, με την  κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης 

κινδύνων . 

 

Μέγιστη διαχειριστική υποστήριξη   

Η μέγιστη διαχειριστική υποστήριξη έχει αναγνωριστεί  ως ο πιο σημαντικός παράγοντας 

επιτυχίας στην εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος (Nelson & Somers, 2003). Η 

ανώτατη διοίκηση πρέπει να παρέχει τους απαραίτητους πόρους και την υποστήριξη για την 

επιτυχία του έργου. Η μέγιστη διαχειριστική υποστήριξη ενός πληροφοριακού συστήματος 
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έχει δύο κύριες πτυχές: (1) την παροχή υποστήριξης και (2) την παροχή των αναγκαίων 

πόρων.  

Αποτελεσματική Επικοινωνία  

Η επικοινωνία είναι ένα από τα πιο δύσκολα καθήκοντα σε οποιαδήποτε προσπάθεια 

εφαρμογής ενός πληροφοριακού συστήματος. Θεωρείται  κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας από 

πολλούς συγγραφείς. Για τη δημιουργία κλίματος κατανόησης είναι απαραίτητη η έγκριση 

της εφαρμογής και η ανταλλαγή πληροφοριών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Bernroider & 

Tang, 2010: 23). Εκτός από την  έγκριση και την αποδοχή των χρηστών, η επικοινωνία θα 

επιτρέψει την  απαραίτητη συνολική αποδοχή. Η διαδικασία της επικοινωνίας θα πρέπει να 

ξεκινήσει νωρίς, και μπορεί να περιλαμβάνει μια επισκόπηση του συστήματος αλλά  και τους 

λόγους της εφαρμογής του. Η διαδικασία της επικοινωνίας  θα πρέπει να είναι συνεπής και 

συνεχής. 

 Ομαδική εργασία και σύνθεση  

Η ομαδική εργασία και η σύνθεση είναι σημαντική σε όλη την διάρκεια  υλοποίησης  του 

έργου. Ένα πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει όλα τα λειτουργικά τμήματα και απαιτεί 

την προσπάθεια και τη συνεργασία των τεχνικών και εμπειρογνωμόνων των επιχειρήσεων, 

καθώς και των τελικών χρηστών. 

Η ομάδα υλοποίησης αποτελείται από το προσωπικό και την διοίκηση της επιχείρησης, καθώς 

και τους διαχειριστές των συστημάτων πληροφορικής, από ανώτατα διοικητικά στελέχη, 

συμβούλους πληροφορικής, πωλητές πληροφοριακών συστημάτων, συμβούλους διαχείρισης 

και προμηθευτές  υλικού. Η ομάδα του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να είναι 

ισορροπημένη. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν την εξουσία να λαμβάνουν 

γρήγορες αποφάσεις προς εφαρμογής. 

Συμμετοχή Χρηστών 

Η εμπλοκή του χρήστη αναφέρεται κυρίως σε ψυχολογικούς λόγους, καθώς  θα πρέπει να 

καταλάβει την σημασία και τις αλλαγές που θα προκύψουν στην προσωπική του εργασία. Ο 

χρήστης συμμετέχει και κατά την διαδικασία υλοποίησης. Υπάρχουν δύο σημεία συμμετοχής 

του χρήστη στην εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος : (1) Η συμμετοχή του χρήστη 

κατά το στάδιο ορισμού των αναγκών του πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας, και (2) 

η συμμετοχή του χρήστη στην εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος. (Nelson & 

Somers, 2003: 15). 

Χρήση συμβούλων 

Λόγω της πολυπλοκότητας των πληροφοριακών συστημάτων , απαιτείται η χρήση   

εσωτερικών, είτε εξωτερικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι είναι γνώστες της εγκατάστασης 

και του λογισμικού (Herzog, 2006). Πολλές εταιρείες προτιμούν  να έχουν εξωτερικούς 
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συμβούλους για την εκτέλεση του έργου. Το μειονέκτημα είναι ότι οι ανάγκες των ΜΜΕ 

μπορεί να είναι μοναδικές.     

συμπέρασμα  

Η εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία και 

απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. Σημαντικό ρόλο έχουν οι χρήστες και η ομάδα που 

συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου . Είναι σημαντικό, επίσης,  η 

εγκατάσταση να είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της εταιρείας και να εξασφαλίζει 

την μέγιστη υποστήριξη. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι το έργο ενέχει κινδύνους, συνεπώς 

υπάρχει ανάγκη προσεκτικού σχεδιασμού.  

 

1.8 Λόγοι αποτυχίας 

Aποτυχία εισαγωγής Πληροφοριακού Συστήματος 

Η αποτυχία στην επιλογή του Πληροφοριακού Συστήματος (ERP) οδηγεί αφενός στην αποτυχία 

της εισαγωγής του ή στην υποβάθμιση των επιδόσεων των επιχειρήσεων (Liao, Li, και Lu 2007).  

Υπάρχουν συχνές αναφορές  αποτυχίας στην εισαγωγή Πληροφοριακών Συστημάτων:  

• Μεταξύ 50% και 75% των αμερικανικών επιχειρήσεων βιώνουν κάποιο βαθμό  αποτυχίας. Μια 

πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι το 65% των στελεχών μιας επιχείρησης,  πιστεύει ότι η 

εφαρμογή ενός Πληροφοριακού Συστήματος  έχει πολλές  πιθανότητες να ζημιώσει την 

επιχείρησή τους (Umble & Umble 2002: 26).  

• Τα τρία τέταρτα των Πληροφοριακών Συστημάτων  αποτυγχάνουν τον στόχο τους   (Rasmy et 

al 2005: 1)  

• το ποσοστό αποτυχίας στις εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων εκτιμάται ότι φθάνει 

στο 50%   (Muscatello & Parente 2006: 61).  

• 70% τοις εκατό των εφαρμογών στα Πληροφοριακά Συστήματα αποτυγχάνουν να 

ανταποκριθούν στα προσδοκώμενα οφέλη (Wang et al 2007: 200). 

Οι εκθέσεις αυτές προέρχονται από τις αναπτυγμένες  βιομηχανικές χώρες. Η αφομοίωση είναι 

πολύ μικρότερη στις αναπτυσσόμενες χώρες (Huang & Palvia 2001).  

Στo πλαίσιο προσδιορισμού κινδύνων  που αναπτύχθηκε για έργα λογισμικού από τους Keil et al 

(1998),  στηρίχθηκε η περαιτέρω μελέτη του Judi Fox  (The FoxMeyer Drugs ' Bankrupty: Was 

it a Failure of ERP, 1999) όπου  μελέτησε και κατέταξε τους κινδύνους εισαγωγής ενός  

πληροφοριακού συστήματος στηριζόμενος στην αποτυχημένη εφαρμογή της φαρμακευτικής 

εταιρείας  FoxMeyer. Η μελέτη κατέληξε σε 4 κύριες αιτίες αποτυχίας : (α) Η στήριξη του έργου 
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από τον πελάτη, (β)  την έκταση και τις απαιτήσεις του έργου, (γ) την εκτέλεση και (δ) το 

περιβάλλον. 

Στήριξη του έργου από τον πελάτη 

Η στήριξη του έργου προϋποθέτει εκτός από την δέσμευση της ανώτερης διοίκησης και τους 

χρήστες. Στην εταιρεία   FoxMeyer, αν και υπήρχε η ισχυρή στήριξη της  ανώτερης διοίκησης , 

 οι εκθέσεις αποκάλυψαν ότι ορισμένοι χρήστες δεν στήριξαν το έργο. Υπήρχε σαφές πρόβλημα 

στο ηθικο των εργαζόμενους στις αποθήκες. Αυτό έπρεπε να προβλεφθεί, δεδομένου ότι η 

 εισαγωγή αυτοματοποίησης θα απειλούσε θέσεις εργασίας τους. Η δυσαρέσκεια των εργατών 

είχε ως αποτέλεσμα τα λάθη στην διαδικασία απογραφής καθώς και στην διαδικασία 

παραγγελιών. με συνέπεια να χαθούν αποθέματα αξίας 34.000.000 (Jesitus 1997).  

Έκταση και απαιτήσεις του έργου 

Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ακριβείς προβλέψεις απαιτήσεων της 

εταιρείας όπως και επεκτασιμότητας. Η πρώιμη υιοθέτηση του συστήματος και οι λάθος 

προβλέψεις των απαιτήσεων αποδείχτηκαν καταστροφικές για την εταιρεία  FoxMeyer. Ο όγκος 

συναλλαγών της εταιρείας αυξήθηκε κατακόρυφα και η αβλεψία επεκτασιμότητας είχαν ως 

αποτέλεσμα το σύστημα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει νέες απαιτήσεις (Jesitus 1997). 

Εκτέλεση έργου 

Η έλλειψη ειδικευμένου και καταρτισμένου προσωπικού είναι σημαντικός παράγοντας 

αποτυχίας. Αυτός ήταν ένας ακόμα παράγοντας που στοίχισε στην τελική αποτυχία του 

πληροφοριακού συστήματος της  FoxMeyer καθώς οι σύμβουλοι δεν είχαν τις απαραίτητες 

δεξιότητες για την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος καθώς ήταν άπειροι για την 

δημιουργία ενός τόσο μεγάλου έργου (Computergram international 1998). 

Περιβάλλον  

Τέλος, ο κίνδυνος του περιβάλλοντος  περιλαμβάνει ζητήματα επί του ελέγχου των εργασιών 

από την  διοίκηση  (Keil, cule, Lyytinenκαι Schmidt 1998). Η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να 

έχει τον έλεγχο της διοίκησης και να μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν κάθε στιγμή.  

 

1.9 Μελέτες Περιπτώσεων 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν ορισμένες μελέτες περιπτώσεων, ώστε να μπορέσουμε να 

κατανοήσουμε καλύτερα την χρησιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων. 

Η Βιομηχανία Bergmann & Hillebrand έχει την έδρα της στην Γερμανία και ασχολείται με 

διάτρητες πλάκες, επίσης απασχολεί περίπου 45 εργαζόμενους. 
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 Η συγκεκριμένη βιομηχανία στράφηκε στην λύση του πληροφοριακού συστήματος για να 

μπορέσει να μειώσει τον χρόνο ροής των παραγγελιών, κάτι που όπως υποστηρίζει ο διευθυντής 

παραγωγής Klaus Menze επετεύχθη, καθώς υπήρξε μείωση του χρόνου κατά το ήμιση.  

 Το κομβικό σημείο του πληροφοριακού συστήματος στην Bergmann & Hillebrand είναι ο 

προγραμματισμός της παραγωγής και η ικανότητα διαχείρισης της αποθήκης. Όλοι οι 

εργαζόμενοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν το σύστημα, έχουν την ίδια άδεια πρόσβασης, έτσι ώστε 

τα στοιχείων της κάθε παραγγελίας να μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή. Επίσης ένα 

ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα ήταν η μείωση της διοικητικής πολυπλοκότητας. 

(http://www.top10erp.org/abas-erp-bergmann-and-hillebrand-case-studies-136) 

Η εταιρεία τροφίμων και ποτών Berner έχει έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είναι 

ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές στην αγορά τροφίμων. Η πρώτη πρόκληση που είχε να 

αντιμετωπίσει η εταιρεία ήταν η απαίτηση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ασφάλειας και 

ποιότητας τροφίμων και στον αυξημένο έλεγχο της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων, όπου 

απαιτούνταν ένα δοκιμασμένο σύστημα που να συμμορφώνεται με τους διάφορους κανονισμούς 

του Υπουργείου Γεωργίας. Επιπλέον η εταιρεία χρειαζόταν μια τεχνολογική αναβάθμιση που θα 

την βοηθούσε να εισέλθει σε νέες αγορές προϊόντων, κερδίζοντας σε αποδοτικότητα και 

αυξάνοντας την παραγωγικότητα.   

Για να διαχειριστεί με επιτυχία τις προκλήσεις αυτές, η Berner στράφηκε στην λύση ενός 

πληροφοριακού συστήματος. Το πληροφοριακό σύστημα συνάντησε τις ιδιαίτερες ανάγκες της 

εταιρείας, όπως ο ποιοτικός έλεγχος, η κανονιστική συμμόρφωση, η ασφάλεια τροφίμων και η 

βελτίωση στο περιθώριο κέρδους.  

Όλα αυτά είχαν σαν αποτελέσματα η  Berner  να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις  ασφάλειας 

τροφίμων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς και στις απαιτήσεις των πελάτες της.  

Επιπλέον, η εισαγωγή του πληροφοριακού συστήματος επέτρεψε στην Berner να παραμείνει 

ανταγωνιστική. Η εταιρεία έχει μειώσει το συνολικό κόστος κατά 5 τοις εκατό μέσω της 

αύξησης της απόδοσης στην παραγωγή, την ενοποίηση εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων και την δυνατότητα παρακολούθησης αποθεμάτων. Η Berner έχει 

επίσης αναπτύξει ισχυρότερες σχέσεις με τους πελάτες της, μέσω της βελτίωσης στην ποιότητα 

των προϊόντων και την αύξηση στο χρόνο παράδοσης ( http://www.top10erp.org/ross-erp-berner-

food-and-beverage-case-studies-157) 

Η βιομηχανία BIOZONE παράγει καλλυντικά, φαρμακευτικά είδη και συμπληρώματα 

διατροφής με έδρα το Πίτσμπουργκ, ενώ απασχολεί περίπου 150 εργαζόμενους. Ο στόχος της 

εταιρείας ήταν να προβλέψει με ακρίβεια και να διαχειριστεί τις απαιτήσεις των αποθεμάτων, να 

έχει εικόνα των βραχυπρόθεσμων κερδών και να μπορεί να ελέγξει εάν οι προβλέψεις ανάπτυξης 

τους έγιναν πραγματικότητα. 

http://www.top10erp.org/abas-erp-bergmann-and-hillebrand-case-studies-136
http://www.top10erp.org/ross-erp-berner-food-and-beverage-case-studies-157
http://www.top10erp.org/ross-erp-berner-food-and-beverage-case-studies-157
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Η BIOZONE για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της στράφηκε στην υιοθέτηση ενός 

πληροφοριακού συστήματος. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση του κόστους παραγωγής, 

διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα των προϊόντων και την ικανοποίηση των πελατών, 

όπως και η αύξηση των εσόδων μειώνοντας ταυτόχρονα το διοικητικό προσωπικό.  

Η BIOZONE δεσμεύεται να υπερβεί τις προσδοκίες των πελατών της μέσω της αριστείας και 

της συνεχούς καινοτομίας. Οι πελάτες της σε υπηρεσίες, καλλυντικά, φαρμακευτικά και 

συμπληρώματα διατροφής εκτείνονται σε όλο τον κόσμο. 

Καθώς η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις έχουν μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, η ικανότητά 

τους να ευδοκιμήσουν σε μια διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική αγορά στηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από την επιλογή της τεχνολογίας τους. 

Το 2004, το προσωπικό συνειδητοποίησε ότι το σύστημα παραγωγής, των αποθεμάτων, των 

πωλήσεων και της διαχείρισης παραγγελίας, δεν ήταν πλέον επαρκής για να υποστηρίξει την 

επιχείρησή τους. 

Για να γίνει δεκτή βάσει του νέου προτύπου του κλάδου, η BIOZONE χρειάζονταν να 

αποκτήσει ένα σύστημα που θα της παρείχε ακριβείς εκθέσεις απογραφής για τη διατήρηση των 

επιπέδων των αποθεμάτων και την αναπλήρωση των υλικών. 

Το 2005, BIOZONE θέτει σε εφαρμογή το πληροφοριακό της σύστημα  για την αντιμετώπιση 

των αναγκών της εταιρείας και του προσωπικού της. Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει πλέον 

στην BIOZONE την δυνατότητα να διαχειρίζεται κάθε πτυχή της επιχειρηματικής διαδικασίας. 

Με την υιοθέτηση, του πληροφοριακού συστήματος η εταιρεία είναι σε θέση πλέον να 

διαχειρίζεται ένα τεράστιο ποσό δεδομένων, από την απογραφή μέχρι την διαχείριση υλικών. 

Επίσης υπήρξε βελτίωση στην ικανοποίηση πελατών, την έγκαιρη παράδοση, πάνω από 99 % 

ακρίβεια παράδοσης, και ταχύτητα σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. 

(http://www.top10erp.org/batchmaster-manufacturing-biozone-laboratories,-inc-case-studies-125) 

 

 

 

 

 

http://www.top10erp.org/batchmaster-manufacturing-biozone-laboratories,-inc-case-studies-125
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Εισαγωγή στο λογισμικό ανοικτού κώδικα 

Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται την έννοια του ελεύθερου λογισμικού, κάνοντας μια ιστορική 

διαδρομή για να δημιουργηθεί μια ευρύτερη αντίληψη των γενεσιουργών αιτιών του 

φαινομένου. Αναφέρεται στις κυριότερες εφαρμογές ΕΛΛΑΚ,  στα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του, γίνεται σύγκριση με το ιδιόκτητο λογισμικό, ενώ η αναφορά στις άδειες 

χρήσης είναι κεφαλαιώδους σημασίας στην κατανόηση της φιλοσοφίας του ελεύθερου 

λογισμικού. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρονται μελέτες περιπτώσεων για να μπορέσει ο 

αναγνώστης να εξάγει συμπεράσματα μέσα από παραδείγματα χρήσης ελεύθερου λογισμικού. 

Στους περισσότερους χρήστες ή επαγγελματίες της πληροφορικής έχει εντυπωθεί η άποψη ότι το 

ελεύθερο λογισμικό εμφανίσθηκε μεταγενέστερα του ιδιόκτητου λογισμικού. Η επιστημονική 

έρευνα αποδεικνύει ότι αυτή είναι μια λανθασμένη εντύπωση. Στην ενότητα της ιστορικής 

διαδρομής γίνεται αναφορά στα αρχικά στάδια της εμπορίας υπολογιστών όπου το λογισμικό 

θεωρούνταν ενιαίο πακέτο με το υλισμικό (hardware). 

Πριν την εμφάνιση του ΕΛΛΑΚ, οι άδειες χρήσης λογισμικού περιείχαν μονάχα απαγορεύσεις, 

με κυριότερη αυτήν της αλλαγής του κώδικα (αναβάθμιση, επίλυση προβλημάτων και 

σφαλμάτων ή προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη). Το ΕΛΛΑΚ ήρθε να καλύψει 

αυτό το κενό και να δώσει ώθηση στις ομάδες συνεργασίας για την παραγωγή κώδικα, δίνοντας 

την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης, αλλαγής και αναδιανομής του λογισμικού. 

Οι άδειες ΕΛΛΑΚ οι οποίες ήρθαν να καλύψουν νομικά τις ανάγκες συνεργατικότητας στην 

παραγωγή κώδικα και στις αρχές που διέπουν το κίνημα ΕΛΛΑΚ, στηρίζονται στις βασικές 

αρχές τις ελευθερίας έτσι όπως αυτές ορίζονται από το ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού, 

παραχωρώντας όμως διαφορετικού βαθμού ελευθερίες, ανάλογα με τον τύπο άδειας που θα 

επιλεχτεί.  

Θεωρητικά αυτό μπορεί να σημαίνει ελάχιστο έως μηδενικό κέρδος, πρακτικά υπάρχουν 

επιχειρηματικά μοντέλα που παράγουν κέρδος και υπεραξία μέσα από την συνεργατικότητα των 

κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού, καθώς ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει για 

παράπλευρες εργασίες όπως η εγγύηση και η υποστήριξη του λογισμικού. 

Πλέον το ελεύθερο λογισμικό επιδρά σε σημαντικό βαθμό στην επιχειρηματική κοινότητα, ίσως 

αυτός να είναι και ο λόγος που έχει φτάσει να απολαμβάνει την έμμεση ή άμεση στήριξη 

πολλών κυβερνήσεων και κυβερνητικών οργανισμών. 

Σε καθαρά οικονομικό πλαίσιο, το ΕΛΛΑΚ από την φύση του είναι παράγοντας που εμποδίζει 

την εμφάνιση επιχειρηματικών μονοπωλίων. Το ΕΛΛΑΚ αφήνοντας τον κώδικα ανοικτό δίνει 

την δυνατότητα σε κάθε εταιρεία να τον βελτιώσει και να τον προσαρμόσει στις ανάγκες των 

πελατών της. Το παραπάνω συνεπάγεται πέραν από την αποφυγή μονοπωλιακών πρακτικών, τον 
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συνεχή ανταγωνισμό για την βελτίωση των προϊόντων λογισμικού, κάτι που διασφαλίζει την 

συνεχή βελτίωση του προγράμματος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστούν τα μεγάλα ωφέλει 

των δημόσιων οργανισμών από την χρήση προγραμμάτων ΕΛΛΑΚ, ωφέλει που επεκτείνονται 

πέραν των προφανών οικονομικών.  

Η ιστορία του λειτουργικού προγράμματος Linux είναι η πλέον γνωστή και διαδεδομένη στον 

χώρο του ελεύθερου λογισμικού αλλά και στην επιστήμη της πληροφορικής γενικότερα. Η 

εταιρεία Red Hat  αποτελεί την ναυαρχίδα της επιτυχίας από οικονομική άποψη, τόσο για το 

Linux, όσο και για το ελεύθερο λογισμικό γενικότερα. Την ίδια στιγμή το android, ένα 

λειτουργικό σύστημα το οποίο αποτελεί τον ηγέτη στις έξυπνες συσκευές στηρίζεται στον 

πυρήνα Linux, και αποτελεί υβριδική περίπτωση με ένα μεγάλο μέρος του κώδικα του να 

αποτελείται από ΕΛΛΑΚ και να συνυπάρχει με κλειστό κώδικα. 

Το ΕΛΛΑΚ σε γενικές γραμμές είναι το ακριβώς αντίθετο του ιδιόκτητου λογισμικού, στις 

φιλοσοφικές του προϋποθέσεις, στο οικονομικό μοντέλο ακόμα και στον τρόπο παραγωγής. Στις 

ενότητες που ακολουθούν γίνεται εκτενής αναφορά σε κάθε μια από αυτές τις εκφάνσεις του 

ΕΛΛΑΚ.   

2.2 Ορισμός 

Ο Richard Stallman ιδρυτής του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού δίνει στον ορισμό του τις 

παρακάτω  ελευθερίες (1) σχετικά με το ελεύθερο λογισμικό : 

1) Η ελευθερία ο χρήστης να τρέχει το πρόγραμμα σε οποιοδήποτε τόπο και για οποιοδήποτε 

σκοπό, πάντοτε 

2) Ελευθερία πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα και ελευθερία όποιας αλλαγής επιθυμεί ο χρήστης 

3) Ελεύθερη αναδιανομή του προγράμματος 

Ένα πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού θα πρέπει να καλύπτεται από μια άδεια ελεύθερου 

λογισμικού, ο σκοπός της άδειας είναι να διασφαλίζει νομικά τις παραπάνω ελευθερίες.  

Παρόμοιος με τον ορισμό του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού είναι και αυτός της 

Πρωτοβουλίας για τον Ανοικτό Κώδικα. Ο όρος που χρησιμοποιήθηκε και προωθήθηκε από την 

εν λόγο πρωτοβουλία ως "λογισμικό ανοικτού κώδικα", είναι ισοδύναμος με το ελεύθερο 

λογισμικό αλλά η φιλοσοφία του είναι διαφορετική, καθώς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

διαθεσιμότητα του κώδικα και όχι στην ελευθερία του.    

Στο σημείο αυτό θα ήταν θεμιτό να αποσαφηνίσουμε όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι 

ελεύθερο λογισμικό δεν σημαίνει κατ ανάγκη και δωρεάν λογισμικό.  
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2.3 Ιστορική διαδρομή 

Τα πρώτα χρόνια στην ιστορία της επιστήμης της πληροφορικής η παραγωγή λογισμικού 

πληρούσε τους όρους του ελεύθερου λογισμικού, χωρίς φυσικά να υπάρχει σαν έννοια. Το 

λογισμικό αποτελούσε ενσωματωμένο κομμάτι των ηλεκτρονικών υπολογιστών και διατίθετο 

χωρίς ελεύθερο και χωρίς περιορισμούς στον εκάστοτε χρήστη.    

Η πρώτη εταιρεία που άρχισε να πουλάει χωριστά το λογισμικό στους πελάτες της ήταν η IBM 

το 1970(2). Από το σημείο αυτό και μετά παρατηρούμε την δημιουργία και ανάπτυξη εταιρειών 

παραγωγής λογισμικού ανεξάρτητων από τους κατασκευαστές υπολογιστών (3). Όταν η 

κατάσταση στην παραγωγή κώδικα άρχισε να αλλάζει, με το κλειστό / ιδιόκτητο λογισμικό να 

κερδίζει έδαφος και  να αποτελεί τον κανόνα, πυροδότησε το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού 

όπου πήρε σάρκα και οστά στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (1). 

Ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα, που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πρόδρομος του 

ελεύθερου λογισμικού, είναι το λειτουργικό σύστημα UNIX το 1972. Το UNIX το οποίο 

κυκλοφόρησε ευρέος στην πανεπιστημιακή κοινότητα με μια άδεια που επέτρεπε την χρήση του 

για ερευνητικούς σκοπούς, έδινε την δυνατότητα της μελέτης, επεξεργασίας και αλλαγής του 

κώδικα (4). Το UNIX αποτέλεσε τον πρόδρομο του ελεύθερου λογισμικού και ειδικότερα του 

GNU/Linux. 

Η γέννηση του ελεύθερου λογισμικού πραγματοποιείται το 1984 όταν ο Richard Stallman 

αρχίζει να αναπτύσσει το πρόγραμμα GNU, εκ του "GNU is not Unix". Στόχος του ήταν να 

αναπτύξει ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα εντελώς ελεύθερο (5), για το λόγο αυτό ίδρυσε το 

Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Από τα πρώτα βήματα του GNU σχεδιάζεται και η άδεια GPL, 

η πρώτη άδεια ελεύθερου λογισμικού (6).  

Για την ανάπτυξη του GNU, όπως και όλων των μετέπειτα εγχειρημάτων ελεύθερου λογισμικού, 

χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον το διαδίκτυο, καθώς η δομή του σε αρθρώματα βοηθούσε το 

εγχείρημα. Άλλωστε το διαδίκτυο από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του υιοθέτησε αρχές οι 

οποίες αργότερα θα σχετίζονταν με το ελεύθερο λογισμικό.  

Στις αρχές του 1990 το GNU, αποτελεί σχεδόν ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα. Το μόνο που 

έλειπε από το πρόγραμμα είναι ο πυρήνας (Kernel) που συνδέει τα διάφορα μέρη του 

υπολογιστή και τα επιτρέπει να επικοινωνούν με το λειτουργικό σύστημα. Την λύση έδωσε ο 

τότε φοιτητής Linus Torvald. Το 1991 παρουσιάζει τον αρχικό κώδικα του πυρήνα Linux, όπου 

μετά από 3 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης από τον ίδιο τον Linus αλλά και εκατοντάδων 

εθελοντών προγραμματιστών, το 1994 εμφανίζεται η πρώτη σταθερή έκδοση του πυρήνα Linux 

(7). 

Το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux ήταν πλέον γεγονός. Η ανάπτυξη του λειτουργικού 

συστήματος στα χρόνια που ακολούθησαν έγινε μέσω των αναβαθμίσεων του ίδιου του πυρήνα 

Linux αλλά και μέσω των διανομών. Οι διανομές είναι έτοιμα πακέτα GNU/Linux τα οποία 



34 
 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους μέσω βελτιώσεων αλλά και δικών τους εργαλείων εγκατάστασης 

και διαχείρισης του λειτουργικού συστήματος.  

Οι σημαντικότερες διανομές GNU/Linux αυτήν την στιγμή είναι η διανομή Debian η οποία έχει 

την μεγαλύτερη κοινότητα εθελοντών. Η διανομή Red Hat η οποία είναι και η εταιρεία 

παραγωγής ελεύθερου λογισμικού με τα μεγαλύτερα κέρδη, κυρίως από τις εκδόσεις 

διακομιστών Linux (server). Η διανομή Suse η οποία αποτελεί και το αντίπαλο δέος της Red Hat 

και η διανομή Ubuntu η οποία στηρίζεται στο Debian και έχει την μεγαλύτερη βάση χρηστών 

Linux καθώς θεωρείται από πολλούς η πιο εύχρηστη και φιλική προς τον χρήστη διανομή.  

Άλλα σημαντικά έργα ΕΛΛΑΚ στο πέρασμα του χρόνου 

Στις αρχές του 2000 κάνει την εμφάνιση του το openoffice υπό την άδεια GPL, μια σουίτα 

εφαρμογών γραφείου παρόμοια με αυτήν της microsoft office.  

To openoffice έδωσε τεράστια ώθηση στο ΕΛΛΑΚ καθώς έκανε ευκολότερη την μετάβαση από 

το ιδιόκτητο στο ελεύθερο λογισμικό για μια κρίσιμη μάζα χρηστών όπου ήταν απαραίτητη η 

σουίτα εφαρμογών γραφείου.  

Στον τομέα των περιηγητών διαδικτύου ο firefox κυριαρχεί στον χώρο του ΕΛΛΑΚ και όχι 

μόνο. Πρόγονος του firefox είναι ο Netscape navigator όπου μέχρι του 1996 ήταν ο ηγέτης στους 

περιηγητές διαδικτύου. Το 2000 ο Netscape navigator ανοίγει τον κώδικα του και κάνει την 

εμφάνιση του ο Mozilla M13. Το 2005 ο firefox ο οποίος στηρίζεται από το ίδρυμα Mozilla 

(Mozilla foundation)  κάνει την εμφάνιση του και ανακτά ένα μεγάλο μέρος χρηστών (8). 

Μετά την αρχική έκδοση του GNU/Linux ένας μεγάλος αριθμός διανομών εμφανίστηκε στο 

προσκήνιο με γνωστότερες όλες τις διανομές Debian, Fedora, Suse και Ubuntu.   

    

 2.4 Άδειες χρήσης 

 Η πνευματική ιδιοκτησία αναφέρεται σε προνόμια άυλων αγαθών με οικονομική αξία και 

παρέχει προστασία ενάντια σε μη εγκεκριμένα αντίγραφα. Η διάκριση ανάμεσα στην 

πνευματική και την κανονική ιδιοκτησία έγκειται στην χρονική λήξη των δικαιωμάτων της 

πρώτης.  

Τα άυλα προϊόντα μπορούν να αντιγραφούν αρκετά εύκολα στερώντας έσοδα από τον ιδιοκτήτη 

αυτών των προϊόντων.  Το πρόβλημα αυτό έρχεται να καλύψει η έννοια του copyright  η οποία 

παρέχει προστασία έναντι των μη εγκεκριμένων αντιγράφων. Στο λογισμικό αυτά τα δικαιώματα 

καθορίζονται μέσω ενός συμβολαίου γνωστού ως άδεια. 
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Για να χαρακτηρισθεί ένα πρόγραμμα ΕΛΛΑΚ θα πρέπει να καλύπτεται από κάποια άδεια 

ελεύθερου λογισμικού. Οι άδειες ΕΛΛΑΚ προσφέρουν ελευθερία στην χρήση, αναδιανομή και 

 

Εικόνα 2 : Άδειες ελεύθερου λογισμικού  

τροποποίηση των προγραμμάτων και θέτει η κάθε μια τους δικούς της ξεχωριστούς όρους προς 

εξασφάλιση των παραπάνω. Η άδεια χρήσης δεν αλλάζει τον ιδιοκτήτη του έργου, απλά παρέχει 

δικαιώματα χρήσης επί αυτού. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση έλλειψης 

άδειας χρήσης δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του προγράμματος. 

Κάθε νέα έκδοση προγράμματος θεωρείται νέο έργο και μπορεί να διανεμηθεί υπό διαφορετική 

άδεια χρήσης. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία αδειών ελεύθερου λογισμικού, αλλά ως επί το 

πλείστον χρησιμοποιούνται οι 4 - 5 πιο δημοφιλής. Οι άδειες ΕΛΛΑΚ χωρίζονται σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες, τις "Ανεκτικές άδειες" (permissive license) και τις ισχυρές άδειες. 

 Στην πρώτη κατηγορία αδειών, δεν επιβάλλεται κανένας όρος στην αναδιανομή ή τροποποίηση 

του κώδικα. Το αποτέλεσμα αυτών των αδειών είναι η αναδιανομή ή τροποποίηση του 

προγράμματος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρήστη να παρέχει το δικαίωμα ακόμα και 

έκδοσης του με άδεια ιδιόκτητου λογισμικού. Η άδεια BSD είναι η πιο γνωστή άδεια αυτής της 

κατηγορίας και η μόνη υποχρέωση που επιβάλλεται από την άδεια είναι η αναφορά των αρχικών 

συγγραφέων. 
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 Στην δεύτερη κατηγορία ο βασικός όρος έγκειται στον σεβασμό της αρχικής άδειας για κάθε 

τροποποίηση ή αναδιανομή. Η πιο γνωστή άδεια αυτής της κατηγορίας είναι η άδεια GPL 

(General Public Licence). H άδεια GPL όπως και όλες οι άδειες αυτής της κατηγορίας, δίνει την 

δυνατότητα τροποποίησης και αναδιανομής του κώδικα με την προϋπόθεση η αναδιανομή να 

γίνεται υπό την αιγίδα και τους όρους της αρχικής άδειας του προγράμματος. Επίσης η 

ενσωμάτωση κώδικα σε προγράμματα αυτής της κατηγορίας αδειών μπορεί να γίνει αλλά για να 

αναδιανεμηθεί το νέα πρόγραμμα θα πρέπει ο ενσωματωμένος κώδικας να είναι υπό την 

προστασία άδειας συμβατής με τις ισχυρές άδειες ΕΛΛΑΚ (1).  

Εν κατακλείδι τα προγράμματα ΕΛΛΑΚ διαφέρουν από τα ιδιόκτητα προγράμματα 

αποκλειστικά και μόνο στις άδειες χρήσης από τις οποίες προστατεύονται κατά την κυκλοφορία 

τους. 

 

Οι σημαντικότερες άδειες ελεύθερου λογισμικού  

 GPL : Επιτρέπει την αναδιανομή και τροποποίηση του κώδικα με την προϋπόθεση η 

αναδιανομή να γίνεται υπό την αρχική άδεια κατασκευής του προγράμματος. Περιέχει 

δηλώσεις αποποίησης ευθύνης για την προστασία του συγγραφέως. 

 BSD :  Η μόνη υποχρέωση που επιβάλλεται από την άδεια είναι η αναφορά των 

αρχικών συγγραφέων.  

 LGPL : Επιτρέπει σε προγράμματα ΕΛΛΑΚ να ενσωματώνουν κώδικα ιδιόκτητου 

λογισμικού.  

 Mozilla : Αποτελεί εξέλιξη της ελεύθερης άδειας του Netscape Navigator,   

 Apache : Είναι παρόμοια με την άδεια BSD. Χρησιμοποιείται για τα παράγωγα 

προγράμματα του έργου Apache. 

 MIT : Μια σύντομη και περιεκτική άδεια όπου επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν 

οτιδήποτε με τον κώδικα του προγράμματος χωρίς να τους παρέχουν καμία εγγύηση. 
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Πίνακας 1 Κυριότερες άδειες ΕΛΛΑΚ 

Άδεια Τα παραγόμενα 

έργα παραμένουν 

ΕΛΛΑΚ 

Τα παραγόμενα 

έργα μπορούν να 

αλλάξουν άδεια 

χρήσης 

Τα παραγόμενα 

έργα μπορούν να 

πωλούνται 

GPL Ναι εφόσον 

αναδιανέμονται 

Ναι με συμβατές 

άδειες 

Ναι 

BSD Όχι απαραίτητα Ναι Ναι 

LGPL Ναι εφόσον 

αναδιανέμονται 

Ναι με συμβατές 

άδειες 

Ναι 

Mozilla Όχι απαραίτητα Όχι Ναι 

Apache Όχι απαραίτητα Ναι Ναι 

MIT Όχι απαραίτητα Ναι Ναι 

 

 

2.5 Πλεονεκτήματα 

Το βασικό πλεονέκτημα του ΕΛΛΑΚ είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής κώδικα, καθώς στην 

ουσία χρησιμοποιείται ένα μοντέλο συνεργατικής οικονομίας. Ένας ακόμα παράγοντας μείωσης 

του κόστους είναι η αξιοποίηση του είδη υπάρχοντος κώδικα πάνω στον οποίο μπορεί να 

προστεθεί το νέο λογισμικό χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσει από την αρχή. Το κόστος του 

ΕΛΛΑΚ μειώνεται ακόμα περισσότερο εάν λάβουμε υπόψη τον τρόπο διανομής του, που 

γίνεται μέσω διαδικτύου αλλά και προώθησης του μέσα από ειδικά σχεδιασμένες σελίδες γι αυτό 

το σκοπό. 

Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι παράγοντες  εκμετάλλευσης από μεμονωμένους χρήστες, 

εταιρείες, επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής και  δημόσιους οργανισμούς. 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για τους μεμονωμένους χρήστες ή τις εταιρείες κάθε μεγέθους 

(ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες) είναι ο απεγκλωβισμός από μονοπωλιακές τακτικές που μπορεί να 

χρησιμοποιούν οι κατασκευάστριες εταιρείες κώδικα ή οι εκάστοτε πωλητές. Η ελευθερία που 

παρέχει το ΕΛΛΑΚ στον χρήστη να τροποποιεί ή να προσαρμόζει στις απαιτήσεις του το 

εκάστοτε πρόγραμμα είναι πολύ σημαντική. Επίσης οι αναβαθμίσεις που γίνονται στα 

προγράμματα ΕΛΛΑΚ δίνουν στον χρήστη την δυνατότητα να χρησιμοποιεί εντελώς δωρεάν το 

αναβαθμισμένο λογισμικό. 
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Η δημόσια διοίκηση η οποία έχει υποχρέωση να εγγυάται την ακεραιότητα, ιδιωτικότητα και την 

ασφάλεια των δεδομένων, με την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 

της, εξοικονομεί χρήματα και το βασικότερο μέσω του ανοικτού κώδικα μπορεί να εγγυηθεί την 

ασφάλεια και κυρίως την ιδιωτικότητα των δεδομένων. Επίσης απεγκλωβίζεται από τις όποιες 

μονοπωλιακές πολιτικές εταιρειών. 

Στους επαγγελματίες του τομέα πληροφορικής το ΕΛΛΑΚ δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουν 

τεχνολογίες αιχμής και να παραμείνουν ανταγωνιστικές ανεξαρτήτος μεγέθους. Η δυνατότητα 

συνεργασίας μεμονωμένων προγραμματιστών ή εταιρειών πληροφορικής για την κατασκευή 

κώδικα, παράγουν υπεραξία που θα ήταν δύσκολο να καρπωθεί μια ΜΜΕ πληροφορικής λόγω 

κόστους. Επίσης οι επαγγελματίες του τομέα πληροφορικής που ασχολούνται με την συντήρηση 

προγραμμάτων, κατέχοντας τον κώδικα τίθενται στο ίδιο επίπεδο  με τους παραγωγούς. Το 

χαμηλό κόστος των προγραμμάτων ΕΛΛΑΚ προσθέτει αξία στους πωλητές ή συντηρητές 

προγραμμάτων ΕΛΛΑΚ, αυτό άλλωστε αποτελεί και την κυριότερη μορφή επιχειρηματικότητας 

στο ελεύθερο λογισμικό. 

 

 

2.6 Μειονεκτήματα 

Εκτός από τα πολλά πλεονεκτήματα που παρέχει το ελεύθερο λογισμικό δεν λείπουν και οι 

κριτικές για ορισμένες αδυναμίες του. Το βασικότερο μειονέκτημα έγκειται στον οικονομικό 

τομέα, καθώς η παραγωγή λογισμικού δεν μπορεί να αποφέρει κέρδη στον δημιουργό του 

προγράμματος, τουλάχιστον όχι με τον κλασικό τρόπο του ιδιόκτητου λογισμικού. 

Ένα άλλο μειονέκτημα που προσάπτεται στο ΕΛΛΑΚ είναι η έλλειψη υποστήριξης και η 

χαμηλή ποιότητα κώδικα. Τα μειονεκτήματα αυτά φυσικά συνδέονται άμεσα με την 

χρηματοδότηση του εκάστοτε project. 

Η ασυμβατότητα με κάποια διαδεδομένα κλειστά πρότυπα αρχείων, όπως και η έλλειψη 

ορισμένων εξειδικευμένων εφαρμογών (προγράμματα γενικής σχεδίασης -cad) είναι παράγοντες 

που αποτρέπουν την διείσδυση του ΕΛΛΑΚ σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους.   

Επίσης αρνητικός παράγοντας ανάπτυξης ΕΛΛΑΚ είναι η υιοθέτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

από όλο και περισσότερες χώρες όπως και οι νέοι νόμοι κατοχύρωσης πνευματικών 

δικαιωμάτων όπου καθιστούν όλο και δυσκολότερη την ανάπτυξη του ΕΛΛΑΚ σε ορισμένους 

τομείς.   

Τέλος πολλοί χρήστες επιλέγουν το ελεύθερο λογισμικό έχοντας σαν μοναδικό κίνητρο την 

αντίληψη ότι είναι δωρεάν. Αυτή η άγνοια δημιουργεί προβλήματα στους χρήστες με 

αποτέλεσμα την διαιώνιση μιας στρεβλής εικόνας.   
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2.7 Σύγκριση με ιδιόκτητο λογισμικό 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα έργα ελεύθερου 

λογισμικού, τα οικονομικά μοντέλα, τον τρόπο που λειτουργούν οι εταιρείες ΕΛΛΑΚ και οι 

επιπτώσεις που έχει το ελεύθερο λογισμικό στην οικονομία. Οι παράγοντες αυτοί θα έρθουν σε 

αντιδιαστολή με τα επιχειρηματικά και οικονομικά μοντέλα του ιδιόκτητου λογισμικού. 

Καταρχήν θα πρέπει να αναλύσουμε τους τρόπους χρηματοδότησης των διάφορων 

προγραμμάτων. Στο ιδιόκτητο λογισμικό ο  τρόπος χρηματοδότησης είναι συγκεκριμένος και 

παρέχεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη του παραγόμενου προγράμματος. Η χρηματοδότηση 

προγραμμάτων ΕΛΛΑΚ ποικίλει ανάλογα με την περίσταση.  

Η χρηματοδότηση έργων ΕΛΛΑΚ από φορείς του δημόσιου τομέα για συγκεκριμένους σκοπούς 

αποτελεί μια συνήθη πρακτική ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ο σκοπός της συγκεκριμένης 

επένδυσης είναι συνήθως η έρευνα και ανάπτυξη συγκεκριμένων τεχνολογιών. Επίσης έργα 

ΕΛΛΑΚ χρηματοδοτούνται και από Μη κυβερνητικές οργανώσεις για τους ίδιους σκοπούς που 

μπορεί να χρηματοδοτηθούν και από δημόσιους φορείς. 

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης έργων ΕΛΛΑΚ άμεσα ή έμμεσα γίνεται από 

επιχειρήσεις και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Τα κίνητρα για την χρηματοδότηση αυτών των 

έργων ποικίλουν. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε και το σύστημα δωρεών από εταιρείες ή 

ιδιώτες που επωφελούνται από έργα ΕΛΛΑΚ. 

Το κυρίαρχο επιχειρηματικό μοντέλο στο ιδιόκτητο λογισμικό είναι η παραγωγή κώδικα και η 

πώληση του (η πώληση της άδειας χρήσης του λογισμικού). Το παραπάνω επιχειρηματικό 

μοντέλο δεν ταιριάζει στις ανάγκες του ΕΛΛΑΚ. Σύμφωνα με τον Hecker (1) τα επιχειρηματικά 

μοντέλα στο ΕΛΛΑΚ είναι : 

 Υποστήριξη : Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε προϊόντα ΕΛΛΑΚ ή 

ακόμα και προσαρμογή του λογισμικού στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη 

 Προώθηση προϊόντος :  Η χρησιμοποίηση προγραμμάτων ΕΛΛΑΚ ώστε οι εταιρείες 

να προσελκύσουν πελάτες και για τα ιδιόκτητα λογισμικά που μπορεί να παράγουν. 

 Πώληση προϊόντων που σχετίζονται με το ΕΛΛΑΚ : Η πώληση προϊόντων που έχουν 

άμεση σχέση με το ΕΛΛΑΚ, όπως συσκευές υπολογιστών, βιβλία, αναμνηστικά κτλπ 

 Κυκλικός τρόπος πώλησης ΕΛΛΑΚ : Η πώληση ενός προϊόντος ΕΛΛΑΚ όπου εάν 

αποδειχθεί η εμπορική του επιτυχία, η επόμενη έκδοση θα μπορούσε να γίνει κάτω από 

άδεια ιδιόκτητου λογισμικού. Κάθε φορά που θα εμφανίζεται μια καινούργια έκδοση 

λογισμικού, η παλαιότερη έκδοση θα ανοίγει τον κώδικα της. 

Πέραν από τις διαφορές που είδη έχουμε αναφέρει το ΕΛΛΑΚ ξεχωρίζει από το ιδιόκτητο 

λογισμικό και στον τρόπο ανάπτυξης του λογισμικού. Υπάρχουν προγράμματα ελεύθερου 

λογισμικού που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τις κλασικές διαδικασίες παραγωγής 

κώδικα, η πλειοψηφία όμως των προγραμμάτων αναπτύσσονται με ανεπίσημο τρόπο καθώς η 
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πλειοψηφία των προγραμματιστών είναι εθελοντές. Στα προγράμματα ΕΛΛΑΚ συνήθως 

υπάρχει ένας επόπτης ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του έργου (συνήθως ο ιδρυτής του). Οι 

διάφοροι προγραμματιστές πλαισιώνουν τον επόπτη του έργου. Η επικοινωνία μεταξύ των 

δημιουργών είναι κομβικής σημασίας, μεγαλύτερο ρόλο όμως έχουν οι ικανότητες του επόπτη 

να εμπνέει τους εθελοντές προγραμματιστές αλλά και να αποσοβεί εσωτερικές συγκρούσεις 

στην κοινότητα των προγραμματιστών (1). 

Στην προσπάθεια τους να προσελκύσουν εθελοντές προγραμματιστές, τα προγράμματα ΕΛΛΑΚ 

θα πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία παραγωγής κώδικα τα οποία να είναι απλά στην χρήση, 

φθηνά και να μπορούν να τρέξουν σε υπολογιστές χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται παγκοσμίως στα έργα ΕΛΛΑΚ είναι τα Αγγλικά.  

 

2.8 Εφαρμογές ΕΛΛΑΚ 

Στην συγκεκριμένη ενότητα θα παραθέσουμε της εφαρμογές ΕΛΛΑΚ που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για διάφορες χρήσεις από εταιρείες ή απλούς χρήστες οι οποίοι θέλουν να 

μεταβούν από το ιδιόκτητο  λογισμικό στο αντίστοιχο ελεύθερο λογισμικό. Τα παρακάτω 

προγράμματα προτείνονται από την επίσημη ελληνική κοινότητα ΕΛΛΑΚ (1). 

 Λειτουργικά Συστήματα : Το λειτουργικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση 

και τον συντονισμό των εργασιών καθώς και για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων 

ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα κυρίαρχα λειτουργικά συστήματα κλειστού κώδικα 

είναι τα Microsoft windows και τα Mac OS. Η μετάβαση μπορεί να γίνει σε αντίστοιχα 

λειτουργικά προγράμματα όπως το freeBSD και οποιαδήποτε διανομή GNU/Linux.  

 Εφαρμογές γραφείου : Οι εφαρμογές γραφείου περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο, 

επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικά φύλλα , δημιουργό παρουσιάσεων, βάση 

Δεδομένων. Στα λογισμικά κλειστού κώδικα κυριαρχούν οι εφαρμογές γραφείου 

Microsoft Office. Οι αντίστοιχες ολοκληρωμένες εφαρμογές γραφείου ανοικτού κώδικα 

είναι το LibreOffice και το Apache OpenOffice. Οι δύο αυτές εφαρμογές γραφείου 

λειτουργούν σε όλες τις γνώστες πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων: Windows, 

Linux και Μac. 

 Φυλλομετρητής ιστοσελίδων  : Ο φυλλομετρητής ιστοσελίδων είναι λογισμικό που 

επιτρέπει στον χρήστη να προβάλει και να αλληλεπιδρά σε περιεχόμενα αναρτημένα 

στον παγκόσμιο ιστό ή στο τοπικό δίκτυο. Τα γνωστότερα εμπορικά λογισμικά σε αυτήν 

την κατηγορία είναι το google chrome της εταιρείας google και ο Microsoft internet 

explorer της εταιρείας Microsoft. Το αντίστοιχο πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα είναι ο 

Mozilla firefox. Η λειτουργία επεκτείνεται σε όλα τα λειτουργικά συστήματα : Windows, 

Linux και Μac. 
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 Εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : Με την εφαρμογή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου μπορούμε να παρακολουθούμε και να επεξεργαζόμαστε το ηλεκτρονικό 

μας ταχυδρομείο. Το εμπορικό λογισμικό που κυριαρχεί στην εν λόγο κατηγορία είναι το 

Microsoft Outlook Express της εταιρείας Microsoft. Το αντίστοιχο πρόγραμμα ανοικτού 

κώδικα είναι το Thunderbird του ιδρύματος Mozilla και το Evolution του ιδρύματος 

Gnome. Τα συγκεκριμένα προγράμματα ελεύθερου λογισμικού λειτουργούν σε 

λειτουργικά συστήματα Windows και Linux. 

 Προστασία από ιούς : Τα προγράμματα προστασία από ιούς είναι αυτά που 

προστατεύουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από κακόβουλο λογισμικό. Υπάρχουν 

πολλά προγράμματα προστασίας κλειστού λογισμικού. Στο ανοικτό λογισμικό το 

αντίστοιχο πρόγραμμα είναι το Clamwin και απευθύνεται σε λειτουργικά συστήματα 

Windows. 

 Απλός επεξεργαστής κειμένου : Τα εν λόγο προγράμματα χρησιμοποιούνται για 

επεξεργασία απλού κειμένου όπως και για την επεξεργασία αρχείων που περιέχουν 

πηγαίο κώδικα. Το γνωστότερο εμπορικό λογισμικό είναι το Microsoft Notepad. 

Αντίστοιχα στο ελεύθερο λογισμικό έχουμε την επιλογή του gedit  από το ίδρυμα 

Gnome, του Notepad++  και του Kedit . Τα συγκεκριμένα προγράμματα ελεύθερου 

λογισμικού λειτουργούν σε λειτουργικά συστήματα Windows και Linux. 

 Αποστολέας στιγμιαίων μηνυμάτων :  Ο αποστολέας στιγμιαίων μηνυμάτων είναι 

προγράμματα ανταλλαγής στιγμιαίων μηνυμάτων που υποστηρίζουν κείμενο, φωνή, και 

εικόνες με μεταφορά αρχείων μέσω πολλών και διαφορετικών πρωτοκόλλων. Το 

γνωστότερο εμπορικό πρόγραμμα στην συγκεκριμένη κατηγορία είναι το Microsoft 

MSN Messenger. Στο ελεύθερο λογισμικό υπάρχει η επιλογή του Empathy  του 

ιδρύματος Gnome, του Kopete  του ιδρύματος KDE και του Pidgin. Τα συγκεκριμένα 

προγράμματα ελεύθερου λογισμικού λειτουργούν σε λειτουργικά συστήματα Windows, 

Linux και Mac OS X 

 Αναγνώστης αρχείων PDF : Οι αναγνώστες αρχείων PDF χρησιμοποιούνται για την 

προβολή των αρχείων PDF. Το γνωστότερο εμπορικό πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας 

είναι το Adobe PDF Reader της εταιρείας Adobe. Στο ελεύθερο λογισμικό τα αντίστοιχα 

προγράμματα είναι το Evince του ιδρύματος Gnome και το Kpdf του ιδρύματος KDE. Τα 

συγκεκριμένα προγράμματα ελεύθερου λογισμικού λειτουργούν σε λειτουργικά 

συστήματα Windows, Linux και Mac OS X 

  Εφαρμογή ανταλλαγής αρχείων μέσω ftp : Τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται 

για την μεταφορά αρχείων ftp. Το γνωστότερο εμπορικό λογισμικό αυτής της κατηγορίας 

είναι το CuteFTP. Στο ελεύθερο λογισμικό τα αντίστοιχα προγράμματα είναι το Filezilla  

του ιδρύματος Mozilla, το gFTP και το WinSCP. Τα συγκεκριμένα προγράμματα 

ελεύθερου λογισμικού λειτουργούν σε λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και Mac 

OS X. 

 Περιβάλλον ανάπτυξης κώδικα : Τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας 

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη προγραμμάτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
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Συνήθως περιλαμβάνουν έναν επεξεργαστή πηγαίου κώδικα, ένα μεταγλωττιστή και ένα 

αποσφαλματωτή. Το γνωστότερο εμπορικό λογισμικό είναι το Microsoft Visual Studio 

της εταιρείας Microsoft. Στο ελεύθερο λογισμικό τα αντίστοιχα προγράμματα είναι το 

Eclipse το Netbean και το Geany.  Τα συγκεκριμένα προγράμματα ελεύθερου λογισμικού 

λειτουργούν σε λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και Mac OS X. 

 Αναπαραγωγέας αρχείων μουσικής : Τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας 

χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Το γνωστότερο εμπορικό πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας είναι το iTunes 

της εταιρείας Apple. Στο ελεύθερο λογισμικό τα αντίστοιχα προγράμματα είναι το 

Rhythmbox του ιδρύματος Gnome, το Amarok του ιδρύματος KDE και το Songbird. Τα 

συγκεκριμένα προγράμματα ελεύθερου λογισμικού λειτουργούν σε λειτουργικά 

συστήματα Windows, Linux και Mac OS X. 

 Περιβάλλον επεξεργασίας εικόνων :   Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι λογισμικά 

επεξεργασίας γραφικών. Ασχολούνται κυρίως με την διαμόρφωση και την επεξεργασία 

εικόνας. Το  δημοφιλέστερο εμπορικό  λογισμικό αυτής της κατηγορίας είναι το 

πρόγραμμα Photoshop της εταιρείας Adobe. Στο ελεύθερο λογισμικό το αντίστοιχο 

πρόγραμμα είναι το Gimp. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού 

λειτουργεί σε λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και Mac OS X. 

   Εφαρμογή επεξεργασίας ήχου : Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι λογισμικά 

ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και ηχογράφησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης 

για την κοινωνικοποίηση έντασης ήχου, της αποκοπής κομματιών και τον έλεγχο της 

έντασης. Το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της κατηγορίας αυτής είναι το Audition της 

εταιρείας Adobe. Στο ελεύθερο λογισμικό το αντίστοιχο πρόγραμμα είναι το Audacity.  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού λειτουργεί σε λειτουργικά 

συστήματα Windows, Linux και Mac OS X. 

 Περιβάλλον εγγραφής οπτικών μέσων : Τα συγκεκριμένα προγράμματα 

χρησιμοποιούνται για την εγγραφή οπτικών δίσκων μέσω γραφικού περιβάλλοντος. Το 

δημοφιλέστερο εμπορικό πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας είναι το λογισμικό Nero 

Burning Rom. Το αντίστοιχο λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι το Brasero του ιδρύματος 

Gnome και το K3B. Τα συγκεκριμένα προγράμματα ελεύθερου λογισμικού λειτουργούν 

μόνο στο λειτουργικό σύστημα Linux. 

 Εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων : Τα συγκεκριμένα προγράμματα 

χρησιμοποιούνται ως λογισμικά αναπαραγωγής πολυμέσων. Συνήθως υποστηρίζουν 

διάφορα αρχεία και πρωτόκολλα ήχου και βίντεο. Το δημοφιλέστερο εμπορικό 

πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας είναι το Winamp. Τα αντίστοιχα λογισμικά ανοικτού 

κώδικα αυτής της κατηγορίας είναι Vlc το Qmmp και Audacius. Τα συγκεκριμένα 

προγράμματα ελεύθερου λογισμικού λειτουργούν στα λειτουργικά συστήματα Linux και 

Windows. 

 Διαχείριση εικόνων : Τα συγκεκριμένα προγράμματα χρησιμοποιούνται ως λογισμικά 

προβολής, διαχείρισης και οργάνωσης φωτογραφιών. Το δημοφιλέστερο εμπορικό 
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πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας είναι το ACDSee. Τα αντίστοιχα λογισμικά ανοικτού 

κώδικα Eog του ιδρύματος Gnome και το Shotwell. Τα συγκεκριμένα προγράμματα 

ελεύθερου λογισμικού λειτουργούν μόνο στα λειτουργικά συστήματα Linux. 

 Τηλεφωνία μέσω διαδικτύου : Τα συγκεκριμένα προγράμματα χρησιμοποιούνται ως 

λογισμικά επικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλήσεων προς δίκτυα τηλεφωνίας, 

αποστολής μηνυμάτων, αρχείων και τηλεδιασκέψεων. Το δημοφιλέστερο εμπορικό 

πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας είναι το Skype. Το αντίστοιχο λογισμικό ανοικτού 

κώδικα είναι το Ekiga. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού λειτουργεί 

σε windows, Linux και Mac OS X  

 Συμπίεση / Αποσυμπίεση αρχείων : Τα συγκεκριμένα προγράμματα χρησιμοποιούνται 

ως λογισμικά συμπίεσης και αποσυμπίεσης αρχείων ώστε να καταλαμβάνουν μικρότερο 

αποθηκευτικό χώρο αλλά και να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το δημοφιλέστερο εμπορικό πρόγραμμα αυτής της 

κατηγορίας είναι το Winzip. Το αντίστοιχο λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι το 7 - Zip. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανοικτού κώδικα είναι το Ekiga. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού λειτουργεί σε windows, Linux και Mac OS X 

 Τείχος ασφαλείας : Τα συγκεκριμένα προγράμματα χρησιμοποιούνται ως λογισμικά τα 

οποία με τις κατάλληλες ρυθμίσεις επιτρέπουν ή απορρίπτουν πακέτα δεδομένων που 

περνούν από ένα δίκτυο. Το δημοφιλέστερο εμπορικό λογισμικό αυτής της κατηγορίας 

είναι το Norton Internet Security. Το αντίστοιχο λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι το 

Shorewall. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού λειτουργεί μόνο στο 

λειτουργικό σύστημα Linux. 

 Πλατφόρμα δημιουργίας 3d γραφικών : Τα συγκεκριμένα προγράμματα 

χρησιμοποιούνται ως λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούνται για σχεδίαση, 

προσομοιώσεις, μη γραμμική επεξεργασία, δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών 

και βιντεοπαιχνίδια. Το δημοφιλέστερο εμπορικό πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας είναι 

το Autodesk 3ds Max. Το αντίστοιχο λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι το Blender. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού λειτουργεί σε Windows, Linux και Mac 

Os x. 

 Εξυπηρετητής βάσεων δεδομένων : Τα συγκεκριμένα προγράμματα παρέχουν 

πρόσβαση πολλών χρηστών σε σύνολα βάσεων δεδομένων. Το δημοφιλέστερο εμπορικό 

πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας είναι το Microsoft SQL Server. Τα αντίστοιχα 

λογισμικά ανοικτού κώδικα είναι τα Mysql Server και Postgre SQL. Τα συγκεκριμένα 

προγράμματα ελεύθερου λογισμικού λειτουργούν σε Windows, Linux και Mac Os x. 

 Εξυπηρετητής διαδικτύου : Τα συγκεκριμένα προγράμματα χρησιμοποιούνται ως 

διακομιστές όπου μέσω του πρωτοκόλλου HTTP, παράγει τις ιστοσελίδες και τις 

αποστέλλει στο πρόγραμμα πλοήγησης. Το δημοφιλέστερο εμπορικό πρόγραμμα αυτής 

της κατηγορίας είναι το Microsoft ISS. Το αντίστοιχο λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι ο 

Apache web server. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού λειτουργεί σε 

Windows, Linux και Mac Os x. 
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 Λογισμικό για δημιουργία Vector Graphics : Τα συγκεκριμένα προγράμματα  

χρησιμοποιούνται ως επεξεργαστές διανυσματικών γραφικών. Το γνωστότερο εμπορικό 

πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας είναι το Corel Draw X3. Το αντίστοιχο λογισμικό 

ανοικτού κώδικα είναι το InkScape. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί σε 

Windows, Linux και Mac Os X. 

 Περιβάλλον μαθηματικών υπολογισμών : Τα συγκεκριμένα προγράμματα 

χρησιμοποιούνται ως περιβάλλοντα μαθηματικής υπολογιστικής για την επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων. Αποθηκεύουν και κάνουν πράξεις με βάση την άλγεβρα 

μητρών. Το γνωστότερο εμπορικό πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας είναι το Mathwork 

Matlab. Το αντίστοιχο λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι το GNU Octave. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού λειτουργεί σε Windows, Linux και Mac 

Os X. 

 Σχεδιαστικό πακέτο : Τα συγκεκριμένα προγράμματα χρησιμοποιούνται ως εφαρμογές 

γραφικών, διανυσματικής σχεδίασης, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και 

διαχείρισης έργων. Το γνωστότερο εμπορικό πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας είναι το 

Microsoft Visio. Το αντίστοιχο λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι το Dia. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού λειτουργεί μόνο στο λειτουργικό 

σύστημα Linux. 

 Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου : Τα συγκεκριμένα προγράμματα 

χρησιμοποιούνται για την διαχείριση και την διεξαγωγή μαθημάτων μέσω διαδικτύου. Το 

γνωστότερο εμπορικό πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας είναι το Blackboard. Τα 

αντίστοιχα λογισμικά ανοικτού κώδικα είναι το Moodle, E-class, E-front. Τα 

συγκεκριμένα προγράμματα ελεύθερου λογισμικού λειτουργούν σε Windows, Linux και 

Mac Os X. 

 Ανάλυση κίνησης δικτύου : Τα συγκεκριμένα προγράμματα χρησιμοποιούνται για την 

ανάλυση και παρακολούθηση δικτύων. Επίσης έχουν την δυνατότητα εντοπισμού και 

αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου. Το γνωστότερο εμπορικό πρόγραμμα αυτής της 

κατηγορίας είναι το Microsoft network monitor. Το αντίστοιχο λογισμικό ανοικτού 

κώδικα είναι το Wireshark. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού 

λειτουργεί σε Windows και Linux. 

 Desktop publishing :  Τα συγκεκριμένα προγράμματα χρησιμοποιούνται για την 

σελιδοποίηση των εγγράφων. Το γνωστότερο εμπορικό πρόγραμμα αυτής της 

κατηγορίας είναι το Microsoft Publisher. Το αντίστοιχο λογισμικό ανοικτό κώδικα είναι 

το Scribus. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού λειτουργεί σε Windows, 

Linux και Mac Os X. 
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2.9 Μελέτες περιπτώσεων 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν ορισμένες μελέτες περιπτώσεων, από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή όπου παρουσιάζουν την μετάβαση ορισμένων οργανισμών και εταιρειών στο ελεύθερο 

λογισμικό και τα κέρδη που αποκόμισαν από το όλο εγχείρημα. 

Το έργο της γαλλικής αστυνομίας περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές εργασίες καθώς είναι 

ένας από τους μεγαλύτερους δημόσιους φορείς της Ευρώπης, με πάνω από 100.000 

εργαζομένους σε όλη τη χώρα. Αυτό το πολύ μεγάλο θεσμικό όργανο απαιτεί την εύρυθμη 

λειτουργία των υποδομών πληροφόρησης και επικοινωνίας χωρίς εξαρτίσεις από τρίτα μέρη. 

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ανέπτυξε ένα σχέδιο που οδήγησε τελικά την γαλλική αστυνομία 

να εγκαταλείψει το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows υπέρ της διανομής Ubuntu 

GNU/Linux.  

To πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας επετεύχθη όταν η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποφάσισε 

ότι θα ήταν απαραίτητο να καταστεί το σύστημα πληροφορικής περισσότερο σπονδυλωτό. Η 

ομάδα εμπειρογνωμόνων συνειδητοποίησε ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα μπορούσε να 

καλύψει τις ανάγκες τους καλύτερα, καθώς προσέφερε μεγαλύτερη διαφάνεια και ήταν πιο 

εύκολα προσαρμόσιμο. 

Το επόμενο βήμα έγινε το 2005 με την πρώτη μεγάλη μετάβαση λογισμικού από τη σουίτα 

γραφείου Microsoft Office να αντικαθίσταται από το ανοιχτού κώδικα  OpenOffice, που όχι 

μόνο ήταν διαθέσιμη χωρίς κόστος, αλλά παρείχε και τη διαφάνεια, όπου η γαλλική αστυνομία 

απαιτούσε. Το επόμενο έτος έγινε ένα ακόμα βήμα προς το ελεύθερο λογισμικό με την 

αντικατάσταση του Microsoft Internet Explorer και του Microsoft Outlook από τα προγράμματα 

ελεύθερου λογισμικού Mozilla \ 's Firefox  και Thunderbird. 

Αφού οι χρήστες εξοικειώθηκαν με τα προγράμματα που χρησιμοποιούσαν στις καθημερινές 

συναλλαγές τους, το 2008 αποφασίστηκε η αλλαγή και του λειτουργικού συστήματος σε 

GNU/Linux σε κάθε νέο σταθμό που θα αγοράζονταν στο εξής. 

Δεν υπήρξε κάποιος ειδικός προϋπολογισμός για τη διαδικασία μετάβασης στο λειτουργικό 

σύστημα Ubuntu. Η γαλλική αστυνομία εκτιμά ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση από τη χρήση 

ελεύθερου λογισμικού σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σε αντίθεση με άλλα λειτουργικά 

συστήματα, το Ubuntu,  δεν απαιτεί   υψηλότερες προδιαγραφές σε υλισμικό και μπορεί να 

τρέξει και σε παλαιότερης τεχνολογίας ηλεκτρονικούς υπολογιστές χωρίς σημαντικά 

προβλήματα.(1) 

Το Κατοβίτσε είναι μια πόλη στη νότια Πολωνία, η οποία είναι από τις πιο ραγδαία 

αναπτυσσόμενες πολωνικές πόλεις με εκτιμώμενο πληθυσμό περίπου 320.000 ανθρώπους. Ένας 

τόσο μεγάλος και αυξανόμενος πληθυσμός απαιτεί μια αποτελεσματική και αποδοτική δημόσια 

διοίκηση.  
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Όταν οι συνθήκες επέβαλλαν την ανάγκη αναβάθμισης ενός μεγάλου αριθμού  ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και αδειών χρήσης σύμφωνα με τους υπολογισμούς της διοίκησης ένα μεγάλο 

κομμάτι του προϋπολογισμού θα έπρεπε να κατευθυνθεί σε αυτή την αγορά.   

Ο Δήμος του Κατοβίτσε αποφάσισε το 2005 να χρησιμοποιήσει την σουίτα γραφείου ανοικτού 

λογισμικού OpenOffice σχεδόν σε όλους τους υπολογιστές της δημοτικής αρχής. Η 

χρηματοοικονομική ανάλυση, κατέδειξε αρκετά μειονεκτήματα στην μέχρι εκείνη την στιγμή 

αγορά ιδιόκτητου λογισμικού στο δήμο. 

Σημαντικό ρόλο στην συγκεκριμένη απόφαση έπαιξε η συχνή αντικατάσταση των υπολογιστών, 

λόγο του φόρτου εργασίας των δημοτικών υπαλλήλων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αγορά 

μιας νέας άδειας χρήσης λογισμικού για κάθε νέο υπολογιστή. 

Η διαδικασία που ακολουθεί ο Δήμος στους δημόσιους διαγωνισμούς για νέους υπολογιστές 

είναι αρκετά απλή. Κάθε προσφορά απαιτεί από τον ανάδοχο να παραδώσει υπολογιστές με 

προεγκατεστημένο το OpenOffice σε μια σταθερή πολωνική έκδοση. Μετά από την παραλαβή 

των υπολογιστών, το τμήμα πληροφορικής ρυθμίζει τις παραμέτρους του λογισμικού, έτσι ώστε 

τα αρχεία να αποθηκεύονται από προεπιλογή σε επεκτάσεις του Microsoft Office. Επιπλέον, οι 

τεχνικοί, σε ορισμένες περιπτώσεις, οργανώνουν μικρής έκτασης σεμινάρια για τους δημοτικούς 

υπαλλήλους ώστε να τους παρουσιάσουν τις βασικές διαφορές μεταξύ των λογισμικών.  

Με την αντικατάσταση του Microsoft Office με το  δωρεάν αντίστοιχο λογισμικό ανοικτού 

κώδικα, ο δήμος εξοικονόμησε 295 ευρώ ανά θέση εργασίας.  

Δεδομένου ότι η πηγή χρηματοδότησης στο τμήμα πληροφορικής του δήμου είναι οι φόροι των 

κατοίκων, τα χρήματα που εξοικονομούνται δεν προορίζονται μόνο σε νέο υλικό για το τμήμα 

πληροφορικής  αλλά και για άλλους σκοπούς, ώστε η διοίκηση  να καταδείξει στους πολίτες ότι 

ο Δήμος ενδιαφέρεται για τα δημόσια οικονομικά. 

Η περίπτωση του Δήμου Κατοβίτσε αποτελεί παράδειγμα πώς η δημόσια διοίκηση μπορεί να 

εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό χρημάτων με την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού. Δείχνει 

επίσης ότι το OpenOffice μπορείτε εύκολα να αντικαταστήσει το ιδιόκτητο λογισμικό χωρίς 

ειδικές γνώσεις σε τεχνικό επίπεδο. Με δεδομένη την αυξανόμενη διαθεσιμότητα  

προγραμμάτων ανοικτού κώδικα, ο δήμος Κατοβίτσε βρίσκεται σαφώς προετοιμασμένος ώστε 

να ηγηθεί της πορείας μετάβασης του Πολωνικού δημόσιου τομέα στο ελεύθερο λογισμικό.  

Επίσης στην περίπτωση του δήμου Κατοβίτσε καταδεικνύεται ότι μπορεί να επιτευχθεί 

εξοικονόμηση χρημάτων με πολύ απλά μέσα. Εκτός από ορισμένα σεμινάρια χρήσης, προς τους 

χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών, το μόνο που χρειαζόταν ήταν να αρχίσουν να απαιτούν ότι 

το OpenOffice προεγκατεστημένο στους διαγωνισμούς προμήθειας νέων υπολογιστών. 

Μια ακόμη περίπτωση Δήμου στην Ευρώπη που επιχείρησε και πέτυχε την μετάβαση σε 

λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι ο Δήμος Μονάχου. Οι προετοιμασίες για την μετάβαση 
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άρχισαν το 2003, με μια προσαρμοσμένη έκδοση του λειτουργικού προγράμματος Debian GNU 

/ Linux.  Το έργο LiMux όπως ονομάστηκε η διανομή έδωσε μεγάλη έμφαση στην ανεξαρτησίας 

του δήμου από τους προμηθευτές λογισμικού. Μέχρι το 2003, η πόλη με τη χρήση των 

Microsoft Windows NT 4 σε όλους τους τομείς, ήταν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι. Όταν η 

Microsoft αποφάσισε να τερματίσει την υποστήριξη για αυτό το λειτουργικό σύστημα, οι 

συνέπειες για τον Δήμο ήταν μεγάλες καθώς θα έπρεπε να αγοράσει άδειες χρήσης για το 

καινούργιο λογισμικό και να αναβαθμίσει τους υπολογιστές που διέθετε ώστε να είναι 

κατάλληλοι με τις νέες προδιαγραφές του λογισμικού. Επίσης κατέδειξε την εξάρτηση του 

Δήμου από τις διαθέσεις τις εταιρείας.  

Μια εταιρεία συμβούλων ανέλαβε να μελετήσει τις διάφορες λύσεις που θα μπορούσαν να 

υπάρξουν, τόσο στο ιδιόκτητο όσο και στο ανοικτό λογισμικό. Εξετάστηκε η σχέση κόστους-

αποτελεσματικότητας, κατά πόσο μια τέτοια λύση θα ήταν εφικτή και τέλος ποιες θα ήταν οι 

στρατηγικές επιπτώσεις.  

Το συνολικό κόστος για την λύση του ιδιόκτητου λογισμικού υπολογίστηκε 35 εκατομμύρια 

ευρώ, έναντι 37 εκατομμυρίων ευρώ για το GNU/Linux ( συμπεριλαμβανομένων όλων των 

δαπανών, όπως της εκπαίδευσης του προσωπικού και το κόστος της κατάρτισης). Το ιδιόκτητο 

λογισμικό κρίθηκε ότι είναι ελαφρώς πιο αποδοτικό, το στρατηγικό πλεονέκτημα όμως της 

απεξάρτησης από μονοπωλιακές πρακτικές οδήγησε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει 

υπέρ της μετάβασης στο GNU / Linux.  

Με την βοήθεια της εταιρείας Novell (SUSE) και της IBM, ο δήμος επεξεργάστηκε ένα 

λεπτομερές σχέδιο για τη μετάβαση στο ελεύθερο λογισμικό. Επίσης διενεργήθηκε και μια 

μελέτη που διεξήχθη για να ξεκαθαρίσουν νομικές αβεβαιότητες που σχετίζονται με τα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας λογισμικού.  

Τα περισσότερα τμήματα επέλεξαν ένα ήπιο τρόπο μετάβασης, αρχικά επέλεξαν τηνη 

εγκατάσταση των εφαρμογών ανοικτού κώδικα Thunderbird, Firefox και  OpenOffice σε 

υπολογιστές με Windows.  

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του τρέχοντος λειτουργικού συστήματος με 

την GNU/Linux διανομή που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του δήμου και  βασίζεται στο Debian.  

 

Ο Δήμος Μονάχου αντί να ξοδεύει χρήματά για την αγορά αδειών λογισμικού, μπορεί μόνο να 

προσαρμόζει τα προγράμματα στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Αυτός είναι ένας βαθμός ελευθερίας 

και ευελιξίας που δεν μπορούν να έχουν οι χρήστες του ιδιόκτητου λογισμικού.  

 

Το Μόναχο έχει καταστεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο παράδειγμα για τη στρατηγική χρήση του 

ελεύθερου λογισμικού, προσελκύοντας την προσοχή  δημόσιων διοικήσεων, της βιομηχανίας και 

του ακαδημαϊκού κόσμου.  
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Εικόνα 3 : Logo ΕΛΛΑΚ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Αποτελεσματικότητα συστημάτων ανοικτού κώδικα 

Η αγορά των Πληροφοριακών Συστημάτων έχει πλημμυρίσει με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού 

αλλά και ιδιόκτητα για τις ΜΜΕ.  

Με περιορισμένες τεχνικές γνώσεις και  πόρους, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλες 

προκλήσεις. Είναι ζωτικής σημασίας  οι ανάγκες  των ΜΜΕ στις τεχνολογίες πληροφορικής. 

Γενικά είναι χαμηλή ακόμη η ενσωμάτωση των πληροφοριακών συστημάτων, παρά το γεγονός 

ότι  έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (Yen & Sheu, 2004: 

208). Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε γιατί τα πληροφοριακά συστήματα ανοικτού 

κώδικα δεν έχουν διεισδύσει σε ικανοποιητικό βαθμό στις ΜΜΕ.  

Οι επιχειρήσεις από την ίδια τη φύση τους, χρειάζονται τις λύσεις των πληροφοριακών 

συστημάτων που δεν απαιτούν σημαντική αρχική επένδυση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός των 

περιορισμένων πόρων που διαθέτουν για τον τομέα της πληροφορικής, επομένως, τα ανοιχτού 

λογισμικού πληροφοριακά συστήματα αποτελούν μια ιδανική λύση (Naik, 2005: 28). 
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Το οικονομικό σκέλος της απόκτησης ενός πληροφοριακού συστήματος είναι ένα πρόβλημα για 

τις ΜΜΕ, εξ ου και η ανάγκη για εναλλακτικές προσεγγίσεις  που είναι λιγότερο δαπανηρές. 

(Yen & Sheu 2004: 208). 

Σύμφωνα με την Johansson και Sudzina (2009, σελ 147.), "Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι 

υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα". Το αυξανόμενο ενδιαφέρον 

στον τομέα αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό από τα πληροφοριακά συστήματα Ανοιχτού Κώδικα 

που έχουν καταχωρηθεί στο "SourceForge.net".  

 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το κόστος δεν είναι το μοναδικό κίνητρο, μπορεί να υπάρχουν 

πολλοί άλλοι παράγοντες εκτός από το κόστος που εμπλέκονται στη διαδικασία της επιλογής, 

όταν οι εταιρείες αποφασίσουν να την υιοθέτηση ενός πληροφοριακού συστήματος Ανοιχτού 

Κώδικα (Johansson & Sudzina, 2008). 

 

3.2 Ιστορική διαδρομή 

Σύμφωνα με τους Hars και Qu (2002), το λογισμικό Ανοικτού Κώδικα εμφανίζεται στο 1950 

και 1960. Οι συγγραφείς αναφέρουν, ότι υπήρχαν μακροεντολές  και υπηρεσίες που ήταν 

ελεύθερα ανταλλασσόμενες στα φόρουμ των χρηστών. "Ωστόσο, η πραγματική αίσθηση του 

ελεύθερου λογισμικού πιθανότατα σημειώθηκε όταν ο Richard Stallman ίδρυσε το Ίδρυμα 

Ελεύθερου Λογισμικού (FSF), "(Johansson & Sudzina, 2009? p.651). 

 Το λογισμικό Ανοικτού Κώδικα αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος ανάπτυξης λογισμικού, 

σχεδιασμού και διανομής. Η πρόσβαση   στον πηγαίο κώδικα είναι ελεύθερη. Έγινε δημοφιλής 

με την άνοδο του διαδικτύου. Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει, τροποποιήσει και να 

αναδιανείμει το λογισμικό ανοικτού κώδικα και με την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα παρέχει 

περισσότερη ελευθερία στους χρήστες να ανακατασκευάσουν ή να τροποποιήσουν τον κώδικα 

σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες, έτσι ώστε να τους ταιριάζει καλύτερα. (Wheeler, 2007).  

Συνήθως οι κοινότητες  χρηστών και προγραμματιστών μέσω του διαδικτύου επικοινωνούν και 

συνεργάζονται, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Οι 

κοινότητες έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν τον πηγαίο κώδικα του  έργου.  

 

Το λογισμικό Ανοικτού Κώδικα ωρίμασε. Έχει αναπτύξει τη δυναμική του σε πολλούς τομείς, 

όπως - Λειτουργικά συστήματα, διακομιστές εφαρμογών και εργαλεία ασφαλείας. Με το 
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πέρασμα του χρόνου διάφορα είδη ανοικτού λογισμικού ήρθαν στην αγορά, όπως επίσης και τα 

πληροφοριακά συστήματα Ανοιχτού Κώδικα (Bruce, Robson & Spaven, 2006).    

Ιστορικά στοιχεία των σημαντικότερων Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτού Κώδικα 

Το 1999, Jorg Janke ξεκίνησε την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος compiere σε 

γλώσσα προγραμματισμού Java και το 2000 βγήκε  η πρώτη έκδοση υπό την άδεια GPL. Η 

πρώτη εγκατάσταση χρηματοδοτήθηκε από την Goodyear στην Γερμανία.  Η εταιρεία 

ισχυρίζεται ότι το compiere  είναι η πιο προσιτή, προσαρμόσιμη και σύγχρονη  λύση 

πληροφοριακού συστήματος. Το λογισμικό χρησιμοποιείται από εταιρείες σε περισσότερες από 

40 χώρες. Η πιο πρόσφατη έκδοση του compiere 3.3 έγινε στις 24 Μαρτίου 2009 

(http://www.compiere.com/). 

Το Dolibarr ξεκίνησε από τον R. Quiedeville τον Απρίλιο του 2003, υπό την έκδοση GNU 3, σε 

γλώσσα προγραμματισμού Php. Το πληροφοριακό σύστημα  Dolibarr  έχει μια από τις πιο 

δραστήριες κοινότητες χρηστών. Το 2003 κέρδισε το βραβείο Les Trophees du Libre στην 

κατηγορία "Management Company". Στις 19 Αυγούστου 2014 έφτασε στην έκδοση 3.6 όπου 

είναι και η νεότερη (http://www.dolibarr.org/) 

To 2003 κάνει την εμφανίζεται το Weberp, υπό την άδεια GPL σε γλώσσα προγραμματισμού 

php. Είναι ένα σύστημα ανοιχτού λογισμικού  διαθέσιμο δωρεάν.  Όπως υποδηλώνει το όνομα 

του λειτουργεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα μπορεί να 

τρέξει μέσα από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2013 βγαίνει η 

τελευταία έκδοση με κωδική ονομασία  4.11.1 (http://www.weberp.org/).  

Το 2004 δημιουργείται το ERP5 από την εταιρεία Nexedi, υπό την άδεια GPL σε γλώσσα 

προγραμματισμού python. Η πρώτη έκδοση ERP5  κέρδισε το βραβείο "καλύτερου 

πληροφοριακού συστήματος" το 2004 στην Γαλλία 

(http://old.zope.org/Members/nexedi/ERP5%20Award/).  

Το 2005 θα κάνει την εμφάνιση του το Tinyerp 1.0 υπό την άδεια AGPL σε γλώσσα 

προγραμματισμού python. Το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα είναι ο αδιαμφισβήτητος 

ηγέτης, στα πληροφοριακά συστήματα ανοικτού ανοιχτού κώδικα. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 

2014 βγήκε η τελευταία έκδοση 8. Το OpenERP μπορεί να  χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερες 

τεχνικές γνώσεις, η μηνιαία συνδρομή στην εταιρεία που το κατασκευάζει κάνει την εργασία με 

το εν λόγο σύστημα πολύ ευκολότερη (https://www.odoo.com/).  

Τον Σεπτέμβριο του 2006 δημιουργήθηκε το πληροφοριακό σύστημα ανοικτού κώδικα 

ADempiere, υπό της άδεια GPL2 σε γλώσσα προγραμματισμού java. Δημιουργήθηκε ως 

συνέπεια της διαφωνίας μεταξύ της κοινότητας των προγραμματιστών του πληροφοριακού 

συστήματος ανοικτού κώδικα Compiere και της εταιρείας που το παρήγαγε. Η τελευταία έκδοση 

είναι η 3.7 όπου ολοκληρώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2006 (http://adempiere.org/).  
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To 2007 έχουμε και την πρώτη έκδοση του Openbravo ERP για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

διατίθεται βάσει της Openbravo Public License, που βασίζεται στο Mozilla Public License. Το 

σύστημα αρχικά βασίστηκε πληροφοριακό σύστημα  Compiere που είναι επίσης ανοικτού 

κώδικα και διατίθεται βάσει της Άδειας  GNU General Public 2. Η νεότερη έδοση 3 έγινε στις 

25 Οκτωβρίου 2013 (http://www.openbravo.com/.) 

Τον Ιούλιο του 2007 η εταιρεία  OpenMFG μετονομάζεται σε xTuple  και ταυτόχρονα 

ανακοινώνει την έναρξη του πληροφοριακού συστήματος ανοικτού κώδικα PostBooks υπό την 

άδεια CPAL. Το PostBooks είναι η δωρεάν έκδοση του πληροφοριακού συστήματος xTuple. Η 

πρώτη σταθερή έκδοση του PostBooks ήταν η έκδοση 2.2.0  τον Σεπτέμβριο του 2007 όταν ο 

κώδικας του διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσω τις ιστοσελίδας SourceForge 

(https://www.xtuple.com/postbooks).   

 

3.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση 

Εάν μια εταιρεία επιλέξει την ανάπτυξη δικού της πληροφοριακού συστήματος η λύση ανοιχτού 

λογισμικού μπορεί να θεωρηθεί ως η πλέον συμφέρουσα. Επίσης ακόμα και στην περίπτωση της 

ενοικίασης, λόγω ανάπτυξης της τεχνολογίας του cloud computing, η ανοιχτού λογισμικού (open 

ERP) λύση δείχνει να κερδίζει έδαφος στις επιλογές των εταιρειών (Ayağ και Özdemir 2007). 

Σε αυτή την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα  καταβολής ενός χρηματικού ποσού για όλες ή 

ορισμένες από τις υπηρεσίες ενός Πληροφοριακού Συστήματος που μπορεί να υπάρχουν σε 

ορισμένα κέντρα δεδομένων στο σύννεφο.  

Οι οικονομικοί πόροι για τις μικρές επιχειρήσεις δεν παρέχουν πραγματική επιλογή για την 

προμήθεια ή την κατασκευή ενός Πληροφοριακού Συστήματος (ERP), καθώς η απασχόληση 

προσωπικού που έχει εμπειρία στην πληροφορική για να κατασκευάσει εξ ολοκλήρου ένα 

πληροφοριακό σύστημα για την επιχείρηση είναι ασύμφορη. Τα ανοικτού λογισμικού 

πληροφοριακά συστήματα μπορεί να αποτελούν ευκαιρία για την επίλυση  της έλλειψης 

προσωπικού πληροφορικής από τις ΜΜΕ. Κατά τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τις 

ευκαιρίες στον τομέα της πληροφορικής, υπήρχε μια πληθώρα Πληροφοριακών Συστημάτων 

Ανοιχτού Λογισμικού (Feilmeier 2012).  

Παλαιότερες μελέτες είχαν αξιολόγηση και προσδιορίσει τα κίνητρα για την επιλογή ενός 

Ανοικτού Λογισμικού Πληροφοριακό σύστημα από τις ΜΜΕ. Για το σκοπό αυτό έχουν 

διατυπωθεί Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας (CFS s) που σχετίζονται με την αξιολόγηση της 

επιλογής του σωστού πακέτου ώστε να ταιριάζει στις οργανωτικές ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν στην επιλογή  του πληροφοριακού συστήματος, σχετίζονται με 

το μέγεθος του οργανισμού.  

 

Η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος (ERP) είναι μια σημαντική απόφαση για την 
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εταιρεία που επηρεάζει τη μελλοντική απόδοση της και αυτό επιδρά και στην στρατηγική θέση 

της εταιρείας (Στεφάνου, 2001). Λόγω της πολυπλοκότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

και της ποικιλίας των πληροφοριακών συστημάτων, η διαδικασία επιλογής είναι κάπως 

κουραστική και χρονοβόρα. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρείες να επιλέξουν 

ένα ευέλικτο πληροφοριακό σύστημα  και ένα πωλητή που με τη σειρά του θα μπορεί να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών (Sarkis & Sundarraj,).  

 

Οι ΜΜΕ είναι προφανές ότι διακατέχονται από διαφορετικές πρακτικές, σε σύγκριση με τις 

μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν επίσης διαφορές και στην διαδικασία επιλογής ενός 

πληροφοριακού συστήματος ( Koch, 2001).  

Οι Johansson και Sudzina (2009) αναφέρουν την τιμή του λογισμικού ως ένα από τα  

σημαντικότερα κριτήριο επιλογής. Tο συνολικό κόστος του πληροφοριακού συστήματος 

αποτελείται από: τιμή του λογισμικού,  κόστος συντήρησης, έξοδα συμβούλων, κόστος 

υποδομών.  

 

Ο Rao (2000) προτείνει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν στην "προσιτότητα" του 

λογισμικού και στην ελκυστική τιμή και υποστήριξη. 

Μερικοί κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση ενός πληροφοριακού 

συστήματος και δίνουν πλεονέκτημα στο Ανοικτό Λογισμικό είναι : 

A) Η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία του λογισμικού: Η Προσαρμοστικότητα επιτρέπει 

στο λογισμικό να τροποποιείτε ανάλογα με τις ανάγκες και τις  επιχειρηματικές διαδικασίες. Τα 

πληροφοριακά συστήματα Ανοικτού Κώδικα δίνουν απεριόριστη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα 

με αποτέλεσμα να  αυξάνουν  την προσαρμοστικότητα (Johansson & Sudzina, 2008).  

 

Β) Συνολικό Κόστος: Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει την τιμή του λογισμικού, το κόστος 

συντήρησης, τα έξοδα συμβούλων και μέσων υποδομής . Οι Johansson και Sudzina (2008) 

αναφέρουν ότι τα πληροφοριακά συστήματα Ανοιχτού Κώδικα μειώνουν το ένα τρίτο του 

κόστους εφαρμογής, σε σύγκριση με το ιδιόκτητο πληροφοριακό σύστημα, και αυτό μπορεί να 

μειώσει το κόστος και στις ΜΜΕ, καθώς δεν απαιτούν δαπανηρά και εξελιγμένα συστήματα 

υλισμικού.  

 

Το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικο Ανοικτού Κώδικα αντιπροσωπεύει την εναλλακτική λύση, 

έναντι των ιδιόκτητων συστημάτων, εναλλακτική λύση όχι μόνο στην ποιότητα του λογισμικού 

αλλά και στην αξιοπιστία (Tawileh, Rana, Ivins & McIntosh, 2006).  

Τα μεγάλα οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 

ανοικτού κώδικα, οφείλονται κυρίως σε τρεις λόγους: Στην αυξημένη προσαρμοστικότητα, στην 

μειωμένη εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και στο μειωμένο κόστος. 
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Η επιχείρηση που αποκτά ιδιόκτητο Πληροφοριακό Σύστημα, στον τομέα της υποστήριξης είναι 

παγιδευμένη από τον ιδιοκτήτη του, για την αλλαγή, τις αναβαθμίσεις και την κατάρτιση 

(Johansson και Sudzina, 2008), εν αντίθεση με τα Πληροφοριακά Συστήματα Ανοιχτού 

Κώδικα όπου "Ο προμηθευτής και η Υποστήριξη» μπορεί να παρασχεθεί και από την 

κοινότητας (Johansson & Sudzina, 2009).  

 

3.4 Κριτήρια σύγκρισης 

Στην ενότητα αυτή θα κάνουμε σύγκριση των περισσότερο χρησιμοποιούμενων πληροφοριακών 

συστημάτων. Τα περισσότερα κριτήρια δεν είναι μετρήσιμα και προτείνονται από τον Thomas 

Herzog (2006).  

Σημαντικοί παράγοντες για τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν οι συνολικές δαπάνες που 

περιλαμβάνουν το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, την ανάλυση, την άδεια, την 

υλοποίηση, την παραμετροποίηση, την συντήρηση,  την εκπαίδευση, την υποστήριξη, τις 

αναβαθμίσεις και την προσαρμογή στις επιχειρηματικές διαδικασίες (MacVittie, Lori : 2005) 

 

Λειτουργικό συνταίριασμα 

Η Λειτουργικότητα στο συγκεκριμένο κριτήριο νοείται και ως το λειτουργικό ταίριασμα των 

προσφερόμενων λειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος με τις λειτουργικές ανάγκες της 

εταιρείας. Η προσφερόμενη λειτουργικότητα ενός πληροφοριακού συστήματος η οποία δεν 

μπορεί να απορροφηθεί από τις λειτουργικές ανάγκες μιας επιχείρησης χαρακτηρίζεται ως 

άχρηστη. Όσο καλύτερα ταιριάζουν οι προσφερόμενες υπηρεσίες με τις λειτουργικές ανάγκες 

τόσο χαμηλότερο είναι το κόστος προσαρμογής όπως και ο χρόνος υλοποίησης(MacVittie, Lori : 

2005).  

Οι λειτουργικές απαιτήσεις ποικίλλουν ανάλογα με τον επιχειρηματικό τομέα, με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχει γενικά αποδεκτός τρόπος μέτρησης τους. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να δοθεί μεγάλο 

κέντρο βάρους στο συγκεκριμένο κριτήριο. Ο αριθμός των πινάκων της βάσης δεδομένων όταν 

είναι διαθέσιμος θα μπορούσε να αποτελεί ένα μετρίσιμο δείκτη του μεγέθους λειτουργικότητας 

ενός πληροφοριακού συστήματος εάν υποτεθεί ότι η δομή των δεδομένων είναι καλά 

σχεδιασμένη. 

Ευελιξία 

Εκτός της δυνατότητας προσαρμογής του συστήματος στις βέλτιστες επιχειρηματικές 

διαδικασίες, η ευελιξία προϋποθέτει επίσης τα θέματα της ευκολίας χρήσης και της 

ανεξαρτησίας. Πρόκειται για τεχνικές έννοιες κατά το σχεδιασμό στο λογισμικό του 

συστήματος. Ένα ευέλικτο πληροφοριακό σύστημα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 
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1. Παραμετροποίηση : Ανάλογα με το βαθμό παραμετροποίησης που απαιτείται αλλά και τα 

επίπεδα δεξιοτήτων του πωλητή / συμβούλου που υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστημα, θα 

πρέπει να παρέχονται διαφορετικά επίπεδα παραμετροποίησης. 

Σε ένα υψηλό επίπεδο παραμετροποίησης μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων. Στο πλαίσιο 

αυτό, το σύστημα μπορεί να παραμετροποιηθεί εύκολα χωρίς να χρειάζεται η συγγραφή κώδικα.  

Σε ένα χαμηλότερο επίπεδο παραμετροποίησης όπου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συγγραφή 

κώδικα σε περίπτωση που κάποια εταιρεία χρειάζεται μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας (Fischer, G 

etal,2004). 

2. Ευέλικτες αναβαθμίσεις : Οι ευέλικτες αναβαθμίσεις αναφέρονται στις περιπτώσεις όπου ο 

χρήστης έχει προσαρμόσει στις ανάγκες του το πληροφοριακό σύστημα και οι αναβαθμίσεις που 

του προσφέρονται δεν επηρεάζουν τις αλλαγές οι οποίες έγιναν κατά την διαδικασία της 

προσαρμογής. 

3. Διεθνοποίηση : Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη σε όσο 

περισσότερες γλώσσες, λογιστικά συστήματα και συστήματα κοστολόγησης 

 μπορεί. Η απλούστερη μορφή διεθνοποίησης παρέχει απλές μεταφράσεις για τη διεπαφή χρήστη 

και τα τοπικά λογιστικά συστήματα. Η γλώσσα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα επιλογής σε 

επίπεδο χρήστη. Διάφορες νομικές εθνικές απαιτήσεις 

ιδιαίτερα στον τομέα της λογιστικής  απαιτούν  την δυνατότητα προσαρμογής (κριτήρια 

ευελιξίας 1. και 2.) ως προϋπόθεση της διεθνοποίησης του πληροφοριακού συστήματος. 

4. Φιλικότητα προς τον χρήστη : Η φιλικότητα προς το χρήστη έχει σχέση με τις 

δυνατότητες προσαρμογής, την αποδοχή των χρηστών και το κόστος της κατάρτισης. 

5. Αρχιτεκτονική : Η αρχιτεκτονική αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα ευελιξίας, συνήθως η 

αρχιτεκτονική είναι δύο ή τριών επιπέδων. Στην αρχιτεκτονική δύο επιπέδων ο πελάτης 

επικοινωνεί απευθείας με την βάση δεδομένων. Αντίθετα στην αρχιτεκτονική 3 επιπέδων η βάση 

δεδομένων είναι υπεύθυνη μόνο για την αποθήκευση των δεδομένων και ο πελάτης ο οποίος 

είναι συνήθως ένας φυλλομετρητής ιστοσελίδων είναι υπεύθυνος για την επικύρωση τους. 

6. Επεκτασιμότητα : Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τυχόν 

αύξηση του όγκου συναλλαγών χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση απόκρισης. Η επεκτασιμότητα 

εξαρτάται από την αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί το πληροφοριακό σύστημα, η δε 

αρχιτεκτονική εξαρτάται από τις τεχνολογίες του διακομιστή και της βάσης δεδομένων. 

7. Ασφάλεια : Ο μηχανισμός ασφάλειας χρήστη, επιτρέπει την πρόσβαση διαφορετικών 

επιπέδων ανάλογα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη. Ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στις 

εργασίες και τους μηχανισμούς όπου είναι υπεύθυνος. 
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8. Διεπαφή : Η διεπαφή που εξετάζεται σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να συνδεθεί με 

κανένα τρόπο με την διεπαφή του χρήστη (user interface). Στο συγκεκριμένο κριτήριο με τον 

όρο διεπαφή εννοείται η σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα συστήματα ή γενικά 

η εξαγωγή δεδομένων.  

9. Ανεξαρτησία λειτουργικού συστήματος : Ένα πληροφοριακό θα πρέπει να μπορεί να 

λειτουργεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ανεξαρτήτος λειτουργικού συστήματος, εξασφαλίζοντας 

την διαλειτουργικότητα από την μεριά των χρηστών. 

10. Ανεξαρτησία βάσης δεδομένων : Η βάση δεδομένων έχει καταλυτική επίδραση στην 

επεκτασιμότητα του συστήματος (κριτήριο 6). Τα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα 

ανοικτού κώδικα επιλέγουν αντίστοιχα βάσεις δεδομένων ανοικτού κώδικα. Φαίνεται να υπάρχει 

μια αλληλεπίδραση στην επιλογή της βάσης δεδομένων και της ανεξαρτησίας της, ειδικά για τα 

χαρακτηριστικά των αντικειμένων και του τρόπου που ορίζονται και χρησιμοποιούνται. Η 

ανεξαρτησία προϋποθέτει κατ ελάχιστο την χρησιμοποίηση  ενός  συνόλου κοινών κανόνων και 

χαρακτηριστικών όπου μπορεί να υποστηριχθεί από μια ευρεία ομάδα διαφορετικών βάσεων 

δεδομένων.  

11. Γλώσσα προγραμματισμού : Η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει κριτήριο επιλογής ανάλογα με 

τις δεξιότητες του πωλητή / συμβούλου και των αναγκών χαμηλού επιπέδου παραμετροποίησης. 

Οι γλώσσες προγραμματισμού των πληροφοριακών συστημάτων ανοικτού κώδικα ανήκουν και 

αυτές στην οικογένεια του ελεύθερου λογισμικού. Συνήθως προτιμώνται οι γλώσσες Python, 

Perl και Java. Η Python είναι γνωστή διότι είναι ευανάγνωστη και συνοπτική στη σύνταξη. H 

Perl είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη, αλλά απαιτεί περισσότερη προγραμματιστική πειθαρχία. Η 

Java έχει ισχυρή υποστήριξη από την βιομηχανία της πληροφορικής και διαθέτει πολλά 

βοηθητικά εργαλεία κατασκευής κώδικα.  Το πλήθος γραμμών κώδικα είναι μια κακή ένδειξη 

σύγκρισης καθώς τα προγράμματα που κατασκευάζονται σε γλώσσες υψηλού επιπέδου 

χρειάζονται λιγότερες γραμμές κώδικα. 

Υποστήριξη 

Η υποστήριξη βοηθά να μειωθεί ο χρόνος υλοποίησης, λόγω της μεταφοράς  γνώσης στην 

εταιρεία. Βοηθά επίσης στην ανάπτυξη των εσωτερικών ικανοτήτων. Παρακάτω αναφέρονται τα 

υποκριτήρια αυτής της ενότητας : 

1. Υποστήριξη έργου : Η Αξιόπιστη και άμεση εξυπηρέτηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

στην επιτυχή εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος. Η υποστήριξη μπορεί να είναι τοπική 

ή μέσω διαδικτύου. Τα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα ανοικτού κώδικα χρειάζονται 

υποστήριξη σε προβλήματα που σχετίζονται με διαφορετικές απαιτήσεις σε νόμους ή λογιστικά 

πρότυπα διαφορετικών χωρών. Ένας τοπικός συνεργάτης μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και υποστήριξη, για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.  
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2. Εκπαίδευση : Στο σημείο αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα και η συχνότητα της 

εκπαίδευσης που παρέχεται στους χρήστες και στους τεχνικούς των πληροφοριακών 

συστημάτων καθώς και η συχνή διοργάνωση ημερίδων. 

3. Τεκμηρίωση : Η τεκμηρίωση του έργου θα πρέπει να είναι πλήρης και συχνή τόσο για τους 

χρήστες όσο και για τους προγραμματιστές. Πολλά έργα ανοικτού λογισμικού χρησιμοποιούν το 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου wiki όπου επιτρέπει την συνεργατική συγγραφή και 

ενημέρωση της τεκμηρίωσης. 

 Συνέχεια  

Η συνέχεια του έργου εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες μιας εταιρείας για το πληροφοριακό σύστημα 

θα είναι μια επένδυση με βάθος χρόνου. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί με:  

α) Την ανεξαρτησία από τις στρατηγικές του εκάστοτε πωλητή. Τα πληροφοριακά συστήματα 

ανοικτού κώδικα προσφέρουν απλόχερα αυτήν την ανεξαρτησία. Η  αγορά των πληροφοριακών 

συστημάτων και οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές θα μπορούσαν αναγκάσουν τους πελάτες να 

ακολουθήσουν τη στρατηγική των  προμηθευτών. Στις περιπτώσεις αυτές ελλοχεύει ο κίνδυνος 

το πληροφοριακό σύστημα να σταματήσει να εξελίσσεται και να διακοπεί η υποστήριξη του 

εξαιτίας πώλησης, εξαγοράς,  πτώχευσης ή τεχνολογικής αλλαγής. 

 Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα μειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο, διότι η 

ανάπτυξη δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί εύκολα. Ο κάτοχος του λογισμικού μπορεί να διατηρήσει 

ο ίδιος το λογισμικό, επίσης συνήθως μιας ενεργής κοινότητας το λογισμικό συνεχίζει να 

αναπτύσσεται.  

β) Συμμετοχή και μέγεθος κοινότητας 

Όσο μεγαλύτερη και πιο δραστήρια είναι η κοινότητα ενός πληροφοριακού συστήματος, τόσο 

μικρότερος είναι ο κίνδυνος το έργο να εγκαταλειφτεί. Οι πελάτες ενός πληροφοριακού 

συστήματος ανοικτού κώδικα δεν αποτελούν δείκτη μέτρησης για τις πιθανότητες συνέχειας 

ενός συστήματος επειδή δεν αποτελούν την κρίσιμη μάζα που θα ανατροφοδοτήσει το έργο.  

Εάν το έργο φιλοξενείται από την ιστοσελίδα http://www.sourceforge.net, μια ευρέως 

διαδεδομένη πλατφόρμα για έργα ανοικτού κώδικα, τότε υπάρχει η δυνατότητα  να 

χρησιμοποιηθούν τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται ως δείκτης. 

Τα έργα πληροφοριακών συστημάτων ανοικτού κώδικα που φιλοξενούνται από 

 το Sourceforge, παρέχουν στοιχεία για τον αριθμό των προγραμματιστών που συνεισφέρουν 

κώδικα, την διάρκεια ζωής κάθε έργου, ακόμα και τον αριθμό των χρηστών που προμηθεύτηκαν 

το συγκεκριμένο σύστημα (Hyoseob et al. 2005). 
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Τα υποκριτήρια αυτής της κατηγορίας είναι : 

1. Δομή του έργου 

Στα ανοικτού λογισμικού πληροφοριακά προγράμματα η κατεύθυνση και η αποφάσεις συνέχειας 

του έργου μπορεί να προέρχεται είτε από μια εταιρεία είτε από μια κοινότητα χρηστών και 

προγραμματιστών. Στην πρώτη περίπτωση η  εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του 

έργου, παρέχει υπηρεσίες και πιστοποιεί τους εταίρους της για την τοπική υποστήριξη. Συνήθως 

η εν λόγο δομή έχει τους ακόλουθους συμμετέχοντες: εταιρεία που συνεισφέρει περισσότερο 

στο έργο, 

συνεργαζόμενες εταιρείες, πελάτες με συμβόλαιο υποστήριξης, πελάτες χωρίς 

σύμβαση υποστήριξης. Το επιχειρηματικό μοντέλο και το μέγεθος των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει δείκτη συνέχειας του έργου. Το εν λόγο μοντέλο μπορεί να 

έχει συνεισφορά πηγαίου κώδικα από την κοινότητα των χρηστών και των εταίρων. Στην 

δεύτερη περίπτωση το έργο του πληροφοριακού συστήματος ανοικτού κώδικα μπορεί να 

υποστηρίζεται και να αναπτύσσεται αποκλειστικά από μια κοινότητα χρηστών ή 

προγραμματιστών.   

2. Ενεργή κοινότητα 

Καθώς το μέγεθος της κοινότητας δεν είναι μετρήσιμο, η ποιότητα και ποσότητα  επικοινωνίας 

μεταξύ των μελών εί`ναι μετρήσιμη μέσα από ορισμένα κανάλια επικοινωνίας. Ο αριθμός των 

μηνυμάτων στο φόρουμ και οι λίστες που χρησιμοποιούνται είναι μετρήσιμες ποσότητες. 

Επίσης, τα προσόντα και ο 

χρόνος απόκρισης είναι σημαντικά στοιχεία.  

3. Διαφάνεια 

Ο όρος διαφάνεια έγκειται στην δυνατότητα των προγραμματιστών της κοινότητας να 

συμβάλουν και να επηρεάσουν την διαδικασία διαχείρισης του έργου.  

4. Συχνότητα ενημερώσεων 

Η συνεχής εισαγωγή νέων λειτουργιών και η διόρθωση των σφαλμάτων αποτελεί 

απόδειξη για συνέχεια της ανάπτυξης.  

5. Άλλα κριτήρια  

Άλλα κριτήρια για τις πιθανότητες συνέχειας του έργου μπορεί να είναι οι τεχνολογίες που 

χρησιμοποιεί, οι εξαρτήσεις από άλλα έργα ανοικτού κώδικα, η ανεξαρτησία από το λειτουργικό 

σύστημα, η ανεξαρτησία της βάσης δεδομένων, η γλώσσα προγραμματισμού που 

χρησιμοποιείται. 

Ωριμότητα 
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Στο συγκεκριμένο κριτήριο ως ωριμότητα νοείται η ποιότητα λογισμικού. Η ωριμότητα νοείται 

στο πόσο καλά και χωρίς σφάλματα κατασκευάζεται το λογισμικό. Τα υποκριτήρια της 

συγκεκριμένης κατηγορίας είναι : 

1. Επίπεδο κώδικα 

Μερικά προγράμματα ανοικτού κώδικα δεν είναι έτοιμα ακόμα για να βγουν στην παραγωγή. Η 

εκδόσεις με την κωδική ονομασία Άλφα (Alpha) αναφέρεται  πιθανά ως 

ασταθής και ατελής, αλλά χρήσιμη για σκοπούς επίδειξης και ως πρωτότυπο που θα αναπτυχθεί 

περαιτέρω. Η έκδοση Βήτα (Beta) ή έκδοση απελευθέρωσης και αναφέρεται σε προγράμματα 

που είναι ακόμα υπό ανάπτυξη αλλά δημοσιεύονται για λόγους δοκιμών. Η λειτουργία δεν έχει 

ελεγχθεί πλήρως και ενδέχεται να εμφανίζονται μεγάλα σφάλματα. Μετά από μια έκδοση beta 

και αφού έχουν ελεγχθεί τα σφάλματα ακολουθεί η σταθερή έκδοση του προγράμματος.  

Ιστοσελίδα αναφοράς 

Η ποιότητα μιας σταθερής έκδοσης μπορεί να διασφαλίζεται με την ποιότητα της εφαρμογής και 

την εκτεταμένη δοκιμή του λογισμικού. Πάντα όμως υπάρχει ο κίνδυνος το σύστημα να 

δημιουργεί προβλήματα. Είναι προτιμότερο να ανταλλάσετε απόψεις για το πληροφοριακό 

σύστημα στην πράξη και να συζητάτε για την  εφαρμογή και τα επιχειρησιακά θέματα με 

πελάτες που χρησιμοποιούν  και γνωρίζουν το σύστημα.  

 

3.5 Σύγκριση πληροφοριακών συστημάτων 

Σύγκριση Πληροφοριακών Συστημάτων  

Τα λειτουργικά συστήματα που θα εξεταστούν στην ενότητα αυτή είναι το Compiere, το 

Dolibar, και το Openerp ή Odoo, . Για την σύγκριση των εν λόγο πληροφοριακών συστημάτων 

θα χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια που αναλύθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. 

 

Εικόνα 4 : Logo Compiere 
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Compiere  

http://www.compiere.com/ 

Η εταιρεία κατασκευής του Compiere ERP, ισχυρίζεται ότι το εν λόγο λογισμικό αποτελεί την 

πιο προσιτή λύση πληροφοριακού συστήματος. Το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιείται 

από εταιρείες και οργανισμούς σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ περιλαμβάνει και ένα πλήρες 

σύστημα CRM. Το πληροφοριακό σύστημα προσφέρει διαχείριση αποθήκης, αγοράς και 

οικονομικής διαχείριση, ενώ το CRM προσφέρει διαχείριση πωλήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, 

διαχείριση πελατών. Επιπλέον, το λογισμικό μπορεί να τρέξει τοπικά ή μέσω διαδικτυακού 

σύννεφου. 

Ευελιξία 

1. Παραμετροποίηση : Η παραμετροποίηση υψηλού επιπέδου του συγκεκριμένου συστήματος 

γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται γνώση προγραμματισμού. Επίσης δίνει την δυνατότητα 

παραμετροποίησης χαμηλού επιπέδου με την γλώσσα προγραμματισμού Java. 

2. Ευέλικτες αναβαθμίσεις : Οι αναβαθμίσεις του συγκεκριμένου προγράμματος υποστηρίζουν 

την περίπτωση παραμετροποίησης υψηλού επιπέδου. Σε παραμετροποιήσεις χαμηλού επιπέδου 

υπάρχει μερική υποστήριξη ανάλογα με την περίπτωση και τα δικαιώματα. 

3. Διεθνοποίηση : Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι μεταφρασμένο  σε 28 γλώσσες, 

συμπεριλαμβανομένων των κινέζικων, ιαπωνικών, Ταϊλανδικών, Ισπανικών και ελληνικών. 

Επίσης υποστηρίζει τρία λογιστικά πρότυπα το Αμερικάνικο, το Αγγλικό και το Γερμανικό. 

4. Φιλικότητα προς τον χρήστη : Ολοκληρωμένο εύχρηστο περιβάλλον γραφικών που 

στηρίζεται σε γραφικά με καρτέλες, το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό 

αλλά μάλλον θα χαρακτηριζόταν ως φτωχό. 

5. Αρχιτεκτονική : Το Compiere,  στηρίζεται σε μια αρχιτεκτονική n-επιπέδων (2 και 3 επιπέδων 

αρχιτεκτονική). Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω ενός πελάτη / clint).  

6. Επεκτασιμότητα : To compiere έχει εξαιρετική επεκτασιμότητα και αυτό οφείλεται στην βάση 

δεδομένων που χρησιμοποιεί.  

7. Ασφάλεια : Το Compiere παρέχει ολοκληρωμένη ασφάλεια για την κάλυψη των αναγκών των 

χρηστών. Η ασφάλεια λειτουργίας βασίζεται στα επίπεδα πρόσβασης των χρηστών. Η ασφάλεια 

των δεδομένων και η οργάνωση της πληροφορίας πραγματοποιείται σε επίπεδο βάσης 

δεδομένων. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.  

8. Διεπαφή : Η διεπαφή της εφαρμογής είναι αρκετά αξιόλογη καθώς προσφέρει την δυνατότητα 

αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σύνδεσης με διάφορες μορφές εγγράφων.  
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9. Ανεξαρτησία λειτουργικού συστήματος : Το πληροφοριακό σύστημα compiere υποστηρίζεται 

από τα λειτουργικά συστήματα windows και Linux. 

10. Ανεξαρτησία βάσης δεδομένων : Το Compiere έχει επικριθεί ότι δεν είναι ένα καθαρό 

προϊόν ανοικτού κώδικα, λόγω της εξάρτησής του από τη βάση δεδομένων της Oracle. Αυτό 

άλλαξε από την έκδοση 2.5.2 όπου χρησιμοποιείται μια ανεξάρτητη βάση δεδομένων. Το 

Compiere έχει κυκλοφορήσει ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα για την βάση δεδομένων καθώς 

δίνει την δυνατότητα φορητότητας του Compiere σε πολλαπλές βάσεις. Οι βάσεις δεδομένων 

PostgreSQL, MySQL και Sybase βρίσκονται σε δοκιμαστική κατάσταση. Το Compiere μπορεί 

επίσης να συνεργαστεί με την βάση δεδομένων firebird, χρησιμοποιώντας τις επεκτάσεις 

Fyracle, όπως μπορεί να συνεργαστεί επίσης με την εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα της 

Oracle, την EnterpriseDB.  

11. Γλώσσα προγραμματισμού : Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται είναι η java. 

Υποστήριξη 

1. Υποστήριξη : Για την υποστήριξη του προγράμματος υπάρχει δίκτυο συνεργατών σε 48 χώρες 

ανάμεσα τους και η Ελλάδα. Επίσης υπάρχει μια ενεργεί κοινότητα χρηστών και 

προγραμματιστών που ενεργοποιούνται στο διαδίκτυο. Τέλος η εταιρεία Aptean η οποία 

δημιούργησε και εξελίσσει το compiere προσφέρει συμβόλαια υποστήριξης. 

2. Εκπαίδευση : Το Compiere προσφέρει πενθήμερα εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης 

χρηστών. Επίσης προσφέρει 3 ήμερα εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης τεχνικών.  

3. Τεκμηρίωση : Υπάρχει στο διαδίκτυο η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος όπου διαθέτει 

οπτικοακουστικό υλικό εκμάθησης. Επίσης υπάρχουν αρχεία wiki με την τεκμηρίωση του 

προγράμματος όπως και εγχειρίδιο χρήσης. 

 

Συνέχεια 

Δομή έργου : Στo ανοικτού λογισμικού πληροφοριακό σύστημα compiere η κατεύθυνση και οι 

αποφάσεις συνέχειας του έργου προέρχονται από την εταιρεία Aptean η οποία είναι υπεύθυνη 

για την ανάπτυξη του έργου, παρέχει υπηρεσίες και πιστοποιεί τους εταίρους της για την τοπική 

υποστήριξη. Περισσότεροι από 9000 πελάτες σε όλο το κόσμο συνεργάζονται με την εταιρεία 

για την παροχή λύσεων λογισμικού, παράγοντας που αποτελεί ενθαρυντικό δείκτη συνέχειας του 

έργου.  

Δραστηριότητα κοινότητας : Το λογισμικό ανοικτού κώδικα compiere έχει μια μεγάλη και 

δραστήρια κοινότητα.  
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Διαφάνεια : Η καλή τεκμηρίωση και το ενημερωμένο αρχείο καταγραφής αλλαγών συμβάλλουν 

και δείχνουν την πρόθεση της ηγεσίας για συνεργασία με την κοινότητα προγραμματιστών 

ΕΛΛΑΚ.  

Συχνότητα ενημερώσεων : Το πληροφοριακό σύστημα compiere  προσφέρει σχετικά συχνές 

ενημερώσεις συστήματος στους χρήστες. 

Ωριμότητα 

επίπεδο κώδικα : Το πληροφοριακό σύστημα compiere από το 2002 και μετά πέρασε σε 

ολοκληρωμένες σταθερές εκδόσεις. Σε μικρά χρονικά διαστήματα γίνονται μικρές αλλαγές και 

εμφανίζονται οι maintenance release όπου χρησιμοποιούν γράμματα του λατινικού αλφαβήτου 

στο τέλος της ονοματοδοσίας. Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα έχουμε μεγαλύτερες 

αλλαγές και εμφανίζονται οι λεγόμενες major release όπου στο τέλος της ονοματοδοσίας έχουμε 

αριθμούς. 

ιστοσελίδα αναφοράς : Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες αναφοράς στο πληροφοριακό σύστημα 

compiere. 

 

 

Εικόνα 5 : Loogo Dolibarr 

Dolibar 

http://www.dolibarr.org/ 

H επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής πύλης του Dolibar, ισχυρίζεται ότι είναι ένα μοντέρνο και 

εύκολο στη χρήση λογισμικό για να διαχειριστείτε την επιχείρησή σας (επαφές, τιμολόγια, 

παραγγελίες, προϊόντα, αποθέματα, ατζέντα, emailings, κλπ. ..).  

Είναι ένα ανοικτού κώδικα και δωρεάν λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για τις μικρές 

επιχειρήσεις, τα ιδρύματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μπορεί να  εγκατασταθεί και να 

χρησιμοποιηθεί από οπουδήποτε. 

 Ευελιξία 

1. Παραμετροποίηση : Το dolibarr προσφέρει παραμετροποίηση υψηλού και χαμηλού επιπέδου. 

Η παραμετροποίηση υψηλού επιπέδου γίνεται χωρίς γνώσεις προγραμματισμού. Στην 
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περίπτωση της παραμετροποίησης χαμηλού επιπέδου χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού και 

συγκεκριμένα της γλώσσας PHP. 

2. Ευέλικτες αναβαθμίσεις : Οι αναβαθμίσεις του συγκεκριμένου προγράμματος υποστηρίζουν 

τις όποιες παραμετροποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί. Δεν υποστηρίζονται μόνο λίγες ειδικές 

παραμετροποιήσεις χαμηλού επιπέδου.   

3. Διεθνοποίηση : Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι μεταφρασμένο  σε 50 γλώσσες, 

συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών. Μεγάλο μειονέκτημα αυτήν την στιγμή για το 

συγκεκριμένο λογισμικό είναι η έλλειψη διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης (παρέχει 

μόνο υποστήριξη τραπεζικής παρακολούθησης) 

4. Φιλικότητα προς τον χρήστη : Το γραφικό παραθυρικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα εύχρηστο 

και εύκολα κατανοητό, το ίδιο όμορφο είναι και το γραφικό περιβάλλον.  

5. Αρχιτεκτονική : Η αρχιτεκτονική του Dolibarr είναι 3 επιπέδων.  

6. Επεκτασιμότητα : To Dolibarr είναι πλήρως επεκτάσιμο καθώς χρησιμοποιεί την ανοικτού 

λογισμικού βάση δεδομένων Mysql.   

7. Ασφάλεια : Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του πληροφοριακού συστήματος Dolibarr 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους κωδικούς ασφαλείας χρήστη με κρυπτογράφηση στην βάση 

δεδομένων, προστασία της βάσης δεδομένων από επιθέσεις Sql injection και Xss injection. Οι 

σελίδες και τα περιεχόμενα  προστατεύονται από ένα κεντρικό κωδικό εισόδου που ελέγχει τα 

δικαιώματα του εκάστοτε χρήστη ή ομάδα χρηστών.  

8. Διεπαφή : Η διεπαφή της εφαρμογής περιέχει αρκετά πρόσθετα όπως την αποστολή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύνδεσης με διάφορες μορφές εγγράφων κτλπ.  

9. Ανεξαρτησία λειτουργικού συστήματος : To Dolibarr είναι  διαθέσιμο με αυτόματη 

εγκατάσταση για περιβάλλοντα Windows, Mac και Linux χωρίς να χρειάζεται κάποια ειδική 

τεχνική γνώση για την εγκατάσταση του λογισμικού και των προαπαιτούμενων (Apache, 

MySQL, PHP). Η διαδικασία εγκατάστασης γίνεται απλά με ένα αρχείο auto-exe. Αυτές οι 

εκδόσεις ονομάζονται DoliWamp για χρήστες Windows, DoliBuntu για χρήστες Ubuntu και 

DoliMamp για χρήστες Mac 

10. Ανεξαρτησία βάσης δεδομένων : Το Dolibarr χρησιμοποιεί την ανοικτού κώδικα βάση 

δεδομένων Mysql. Το εν λόγο λογισμικό δίνει την δυνατότητα της χρησιμοποίησης τρίτου 

λογισμικού για την αποθήκευση αρχείων ασφαλείας της βάσης δεδομένων.  

11. Γλώσσα προγραμματισμού : Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται είναι η PHP. 
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Υποστήριξη 

1. Υποστήριξη : Για την υποστήριξη του προγράμματος υπάρχει δίκτυο συνεργατών σε 33 χώρες 

ανάμεσα τους και η Ελλάδα. Επίσης υπάρχει μια ενεργεί κοινότητα χρηστών και 

προγραμματιστών μέσα από forum.  

2. Εκπαίδευση : Η εκπαίδευση στο πληροφοριακό σύστημα Dolibarr γίνεται μέσω τον τοπικών 

συνεργατών, επίσης υπάρχει και ένα καλογραμμένο εγχειρίδιο χρήσης γραμμένο από την 

επίσημη κοινότητα εθελοντών. 

3. Τεκμηρίωση : Όλα τα επίσημα έγγραφα του πληροφοριακού συστήματος Dolibarr είναι 

διαθέσιμα στο διαδίκτυο στην wiki ιστοσελίδα του Dolibarr. Εκεί θα βρείτε την επίσημη 

τεκμηρίωση για τους χρήστες, τους προγραμματιστές και τους μεταφραστές όπως και 

πληροφορίες για το έργο Dolibarr.  

Συνέχεια 

Δομή έργου : Το πληροφοριακό σύστημα ανοικτού κώδικα Dolibarr εξελίσσεται υπό την 

εποπτεία του ιδρύματος Dolibarr και της πολυάριθμης ανοικτής κοινότητας που διαθέτει.    

Δραστηριότητα κοινότητας : Το λογισμικό ανοικτού κώδικα Dolibarr διαθέτει από τις 

μεγαλύτερες και πιο δραστήριες κοινότητες ανοικτού λογισμικού, η μεγαλύτερη βρίσκεται στην 

Γαλλία, κοινότητα χρηστών Dolibarr επίσης υπάρχει και στην Ελλάδα.  

Διαφάνεια : Το Dolibarr διαθέτει πολύ καλή τεκμηρίωση και από τα πιο ενημερωμένα αρχεία 

καταγραφής αλλαγών και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς καθώς η κοινότητα 

προγραμματιστών ανοικτού λογισμικού είναι αυτή που οδηγεί την κατεύθυνση του 

συγκεκριμένου έργου.   

Συχνότητα ενημερώσεων : Το πληροφοριακό σύστημα dolibarr  προσφέρει συχνές ενημερώσεις 

συστήματος στους χρήστες. 

Ωριμότητα 

επίπεδο κώδικα : Το πληροφοριακό σύστημα Dolibarr έχει εδώ και χρόνια περάσει σε σταθερές 

εκδόσεις.  

ιστοσελίδα αναφοράς : Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες αναφοράς στο πληροφοριακό σύστημα 

Dolibarr οι περισσότερες εκ των οποίων είναι από τις κατά τόπους κοινότητες. 
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Εικόνα 6 : Logo Odoo 

ODOO ERP 

https://www.odoo.com/ 

Το πληροφοριακό σύστημα ανοικτού κώδικα Odoo ήταν γνωστό μέχρι το Μάιο του 2014 ως 

OpenERP. Μετονομάστηκε επειδή η έκδοση 8 του λογισμικού περιελάμβανε εφαρμογές 

κατασκευής ιστοσελίδων, ηλεκτρονικού εμπορίου,  σημείων πώλησης και επιχειρηματικών 

πληροφοριών. Το λογισμικό είναι σύμφωνο με τα πρότυπα και τις  προσδοκίες της νέας γενιάς 

πληροφοριακών συστημάτων. 

 

Ευελιξία 

1. Παραμετροποίηση : To πληροφοριακό σύστημα Odoo προσφέρει υψηλού βαθμού 

προσαρμοστικότητα. Στην παραμετροποίηση υψηλού επιπέδου προσφέρει εύκολη προσαρμογή 

ώστε να καταργηθούν ή να προστεθούν τυχών ενότητες και λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες 

που μπορεί να προκύπτουν. Επίσης δίνει την δυνατότητα και χαμηλού επιπέδου 

παραμετροποίησης. 

2. Ευέλικτες αναβαθμίσεις : Οι αναβαθμίσεις του συγκεκριμένου προγράμματος υποστηρίζουν 

τις παραμετροποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.  

3. Διεθνοποίηση : Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι μεταφρασμένο  σε 36 γλώσσες, 

συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών. Επίσης περιλαμβάνει 40 διαφορετικά λογιστικά σχέδια. 

4. Φιλικότητα προς τον χρήστη : Το γραφικό παραθυρικό περιβάλλον είναι  εύχρηστο και 

εύκολα κατανοητό, προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.  

5. Αρχιτεκτονική : Το πληροφοριακό σύστημα ανοικτού κώδικα Odoo χρησιμοποιεί 

αρχιτεκτονική τριών επιπέδων. 

6. Επεκτασιμότητα : To πληροφοριακά σύστημα Odoo είναι πλήρως επεκτάσιμο καθώς 

χρησιμοποιεί την ανοικτού λογισμικού βάση δεδομένων postgresql.   

7. Ασφάλεια : Το Odoo παρέχει δύο κύριους μηχανισμούς ασφαλείας που βασίζονται στη 

διαχείριση των δεδομένων ή στον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτά. Οι δύο μηχανισμοί 

συνδέονται με συγκεκριμένους χρήστες μέσω ομάδων: ένας χρήστης ανήκει σε οποιοδήποτε 

αριθμό ομάδων, οι μηχανισμοί ασφαλείας συνδέονται με αυτές τις ομάδες, εφαρμόζοντας έτσι 

ένα μηχανισμό ασφαλείας για τους χρήστες.  
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8. Διεπαφή : Η διεπαφή του πληροφοριακού συστήματος περιέχει μια πληθώρα εφαρμογών.  

9. Ανεξαρτησία λειτουργικού συστήματος : To πληροφοριακό σύστημα Odoo είναι  διαθέσιμο 

με αυτόματη εγκατάσταση για περιβάλλοντα Windows και Ubuntu/Linux, στην επίσημη 

ιστοσελίδα του προγράμματος υπάρχουν οδηγίες εγκατάστασης για τις υπόλοιπες διανομές 

Linux και για Mac.  

10. Ανεξαρτησία βάσης δεδομένων : Το Odoo χρησιμοποιεί την ανοικτού κώδικα βάση 

δεδομένων Postgresql. Η εν λόγο ανοικτού κώδικα βάση δεδομένων παρέχει πλήρη ανεξαρτησία 

στον χρήστη.  

11. Γλώσσα προγραμματισμού : Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται είναι η 

Python. 

 

Υποστήριξη 

1. Υποστήριξη : Για την υποστήριξη του προγράμματος υπάρχουν 500 περίπου συνεργάτες σε 

110 χώρες. Επίσης υπάρχει μια ενεργεί κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών μέσα από 

forum. Τέλος η εταιρεία Odoo προσφέρει συμβόλαια υποστήριξης πελατών. 

2. Εκπαίδευση : Η εκπαίδευση στο πληροφοριακό σύστημα Οdoo γίνεται με διάφορα 

διαδικτυακά σεμινάρια που οργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω εκπαιδευτικών 

βιβλίων που κυκλοφορούν στην αγορά και το διαδίκτυο αλλά και   μέσω των τοπικών 

συνεργατών.  

3. Τεκμηρίωση : Όλα τα επίσημα έγγραφα του πληροφοριακού συστήματος Odoo είναι 

διαθέσιμα στο διαδίκτυο στην wiki ιστοσελίδα του Odoo. Εκεί υπάρχει η επίσημη τεκμηρίωση 

για τους χρήστες, τους προγραμματιστές και τους μεταφραστές όπως και πληροφορίες για το 

έργο Odoo.  

Συνέχεια 

Δομή έργου : Το πληροφοριακό σύστημα ανοικτού κώδικα Odoo εξελίσσεται υπό την εποπτεία 

της εταιρείας Odoo Α.Ε. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 από τον Fabien Pinckaers, μέχρι σήμερα 

Διευθύνων Σύμβουλος της. Η Odoo είναι η ταχύτερα εξελισσόμενη εταιρεία επιχειρηματικού 

λογισμικού στον κόσμο. Επίσης διαθέτει μια  κοινότητα 2.000.000 χρηστών, επίσης υπάρχουν 

1500 προγραμματιστές ελεύθερου λογισμικού στην κοινότητα Odoo όπου συνεισφέρουν 

κώδικα. 

Δραστηριότητα κοινότητας : Η κοινότητα Odoo είναι από τις μεγαλύτερες στο ανοικτό 

λογισμικό, διαθέτει περίπου 1500 προγραμματιστές και 20.000 μέλη. 
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Διαφάνεια : Το Odoo διαθέτει πολύ καλή τεκμηρίωση και ενημερωμένα αρχεία καταγραφής 

αλλαγών.  

Συχνότητα ενημερώσεων : Το πληροφοριακό σύστημα Odoo προσφέρει συχνές ενημερώσεις 

συστήματος στους χρήστες.  

Ωριμότητα 

επίπεδο κώδικα : Το πληροφοριακό σύστημα Odoo παρέχει σταθερές εκδόσεις συστήματος. 

ιστοσελίδα αναφοράς : Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες αναφοράς στο πληροφοριακό σύστημα 

Odoo οι περισσότερες εκ των οποίων είναι από τις κατά τόπους κοινότητες. 

 

Πίνακας 2 : Υπόμνημα σύγκρισης 

Υπόμνημα 

Διαθέσιμο    

           Ο /δ Δεν είναι διαθέσιμο 

            Πάνω από τον μέσο όρο + 

            Κάτω από τον μέσο όρο - 
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Πίνακας 4 : Πίνακας σύγκρισης 

Συγκριτικός πίνακας 

 Compiere Dolibarr Odoo 

Παραμετροποίηση + + + 

Ευέλικτες 

αναβαθμίσεις 

+ + + 

Διεθνοποίηση   - + 

Φιλικότητα προς τον 

χρήστη 

- + + 

Αρχιτεκτονική       

Επεκτασιμότητα + + + 

Ασφάλεια + + + 

Διεπαφή     + 

Ανεξαρτησία 

λειτουργικού 

συστήματος 

  + + 

Ανεξαρτησία βάσης 

δεδομένων 

  + + 

Γλώσσα 

προγραμματισμού 

      

Υποστήριξη       

Εκπαίδευση +   + 

Τεκμηρίωση + + + 

Δομή έργου   +   

Δραστηριότητα 

κοινότητας 

+ + + 

Διαφάνεια + + + 

Συχνότητα 

ενημερώσεων 

      

επίπεδο κώδικα       

ιστοσελίδα αναφοράς       
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Συμπέρασμα 

Από τα κριτήρια της εξέτασης στα 3 δημοφιλή πληροφοριακά συστήματα μπορούν να εξαχθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές. Καταρχήν 

βλέπουμε ότι και τα 3 είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα, γεγονός το οποίο άλλωστε αποτελεί 

χαρακτηριστικό των προγραμμάτων ανοικτού κώδικα. Επίσης προσφέρουν ευέλικτες 

αναβαθμίσεις. Στην διεθνοποίηση βλέπουμε να υπερτερεί το πληροφοριακό σύστημα Odoo 

καθώς προσφέρει μια πληθώρα λογιστικών σχεδίων για διάφορες γλώσσες, υπερτερεί σαφώς του 

compiere το οποίο προσφέρει υποστήριξη μόνο για 4 διαφορετικές χώρες, τέλος το 

συγκεκριμένο σημείο αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα του πληροφοριακού συστήματος Dolibarr. 

Στην φιλικότητα προς τον χρήστη βλέπουμε να υστερεί σημαντικά το πληροφοριακό σύστημα 

compiere. Η αρχιτεκτονική και των 3 συστημάτων είναι παρόμοια (όπως και των περισσοτέρων 

σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων), στην ανεξαρτησία του πληροφοριακού συστήματος 

το Odoo και το Dolibarr προσφέρουν περισσότερες επιλογές. Τέλος στην δομή του έργου το 

Dolibarr δείχνει πιο στιβαρό, καθώς αναπτύσσεται περισσότερο από την κοινότητα, κάτι που του 

δίνει μεγαλύτερη σιγουριά για την συνέχεια του έργου.  

Στην γενική εικόνα της σύγκρισης των 3 δημοφιλέστερων πληροφοριακών συστημάτων 

ανοικτού κώδικα, το Odoo δείχνει να υπερτερεί και να δικαιώνει την φήμη του πιο δημοφιλούς 

πληροφοριακού συστήματος. Στην επόμενη ενότητα θα γίνει μια εκτενέστερη παρουσίαση του 

πληροφοριακού συστήματος Odoo. 

3.6 Μελέτες περιπτώσεων 

Ετήσια κατανομή των δασκάλων στα σχολεία της Πορτογαλίας με την χρήση open source 

ERP 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επιτροπή, ο ετήσιος προγραμματισμός των διαθέσιμων 

εκπαιδευτικών και των σχολείων στην Πορτογαλία πραγματοποιείται με την χρήση του openerp, 

ένα πληροφοριακό σύστημα  ανοικτού κώδικα. Είναι από τις πιο πολύπλοκες αλλά ταυτόχρονα 

διαφανείς διεργασίες της πορτογαλικής κυβέρνησης. Οι κανόνες κατανομής, περιλαμβάνουν 

τους εκπαιδευτικούς, τα συνδικάτα και πολλές κυβερνητικές οργανώσεις 

 

Είναι η μεγαλύτερη εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος ανοικτού κώδικα παγκοσμίως μέχρι 

σήμερα, με κριτήριο το πλήθος χρηστών, σύμφωνα με την Think Open Solutions, η εταιρία 

πληροφορικής που βοήθησε στην εγκατάσταση του λογισμικού για τη Γενική Διεύθυνση της 

χώρας και την Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Το τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών, 

χρησιμοποιεί openerp εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.  
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Η εταιρεία εκτιμά ότι η μετάβαση από παλαιότερες διαφορετικές εφαρμογές σε ένα ενιαίο και 

ανοικτό σύστημα που βασίζεται στα πληροφοριακά συστήματα επιτρέπει στην υπηρεσία να 

εξοικονομήσει το ήμισυ του προϋπολογισμού της. 

Πανεπιστήμιο Coimbra εξοικονομεί πόρους με open source ERP 

 

Σύμφωνα και πάλι με στοιχεία της ευρωπαϊκής επιτροπής, την εφαρμογή openerp, μια λύση 

ανοικτού κώδικα για τον προγραμματισμό επιχειρηματικών πόρων , το Πανεπιστήμιο της 

Κοΐμπρα στην Πορτογαλία μπορεί να προϋπολογίζει ότι θα εξοικονομήσει περισσότερο από 

εβδομήντα τοις εκατό κατά τα επόμενα πέντε έως έξι έτη σε σχέση με το κόστος που θα 

επιβαρύνονταν από ένα πολύ γνωστό ιδιόκτητο λύση πληροφοριακό σύστημα.  

ανεξαρτησία 

Σύμφωνα με τον Luis Antunes, έναν από τους διευθύνοντες συμβούλους όπου βοήθησε  το 

πανεπιστήμιο στην εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος ανοικτού κώδικα και παρείχε 

εκπαίδευση στα προσωπικό, το ελεύθερο λογισμικό δίνει στο πανεπιστήμιο περισσότερες 

δυνατότητες, μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλότερο κόστος, αναφέρει επίσης ότι οι δαπάνες θα 

είναι 30 τοις εκατό χαμηλότερες και μετά από πέντε ή έξι χρόνια, η διαφορά με το ιδιόκτητο 

σύστημα θα είναι 70 έως 75 τοις εκατό.  

Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης ανοικτού κώδικα,  είναι ότι το πανεπιστημιακό τμήμα 

πληροφορικής μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα του και τη συντήρηση του πληροφοριακού 

συστήματος. Το τμήμα πληροφορικής θα λάβει επίσης μέριμνα για την προσαρμογή του 

συστήματος, για παράδειγμα με την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών. Αναμένει ότι η επιτυχία 

του πανεπιστημίου Coimbra  θα παρακινήσει και άλλες δημόσιες διοικήσεις να εξετάσουν 

παρόμοια έργα.  

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Παρουσίαση πληροφοριακού συστήματος Odoo (OpenErp) 

 Εισαγωγή  

Η Odoo Α.Ε. είναι ο κύριος υποστηρικτής του πληροφοριακού συστήματος Odoo (OpenErp).  Η 

εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 από τον Fabien Pinckaers,  τον μέχρι σήμερα διευθύνων σύμβουλο 

της. Αυτή την στιγμή έχει 250 υπαλλήλους, 6 γραφεία (Βέλγιο, Σαν Φρανσίσκο,  Νέα Υόρκη, 

Λουξεμβούργο, Ινδία,  Χονγκ Κονγκ) και δραστηριότητες σε 120 χώρες, με ένα τεράστιο δίκτυο 

συνεργατών αποτελούμενο από 550 επίσημους συνεργάτες.  

 



70 
 

Η Odoo είναι η ταχύτερα εξελισσόμενη εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού στον κόσμο. Το 

πληροφοριακό της σύστημα καλύπτει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων, από την ιστοσελίδα, 

το ηλεκτρονικό εμπόριο, την απογραφή, τη λογιστική, και πολλές ακόμα εφαρμογές. Είναι η 

πρώτη φορά που ένας εκδότης λογισμικού κατάφερε να φτάσει μια τέτοια λειτουργική κάλυψη. 

 

Το Odoo είναι το πιο εγκατεστημένο λογισμικό  επιχειρήσεων στον κόσμο. Χρησιμοποιείται από 

2.000.000 χρήστες σε όλο τον κόσμο, από πολύ μικρές επιχειρήσεις (1 χρήστη) μέχρι τεράστιες 

επιχειρήσεις (300 000 χρήστες). Μερικές από αυτές είναι: η Danone, η La poste, η Canonical, η 

Singer.  Το μεγάλο φάσμα πελατών, οφείλεται στην κατασκευή του λογισμικού το οποίο 

ταιριάζει στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων, η δομή του όμως μπορεί να υιοθετηθεί 

γρήγορα και εύκολα από μικρότερες εταιρείες, μέσα από μια διαδικασία ομαλή και φιλική προς 

τον χρήστη. Το πληροφοριακό σύστημα ανοικτό κώδικα Odoo είναι ευέλικτο προκειμένου να 

μπορεί να καλύψει τις σύνθετες ανάγκες των εταιρειών. Ο ανοικτός κώδικας του αναπτύσσεται 

και συντηρείται από μια μεγάλη βάση προγραμματιστών προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών και να προσφέρει νέες, καινοτόμες εφαρμογές προκειμένου 

να βοηθήσει τις εταιρείες σε όλο τον κόσμο στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη. 

Οι κίνδυνοι και το κόστος της ένταξης ενός πληροφοριακού συστήματος στις επιχειρήσεις 

αποτελούν σημαντικά εμπόδια παρόλα τα πλεονεκτήματα που προσδίδουν αυτά τα συστήματα. 

Γι 'αυτό, σήμερα, λίγες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πληροφοριακά 

συστήματα. Οι διαδικασίες ανάπτυξης του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, καθώς και τα νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα, προσφέρουν ένα νέο τρόπο επίλυσης του κόστους και της ποιότητας. 

Για να κάνετε ένα πληροφοριακό σύστημα πλήρως διαθέσιμο για τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, η μείωση του κόστους είναι η πρώτη προτεραιότητα. Το λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα καθιστά δυνατή τη σημαντική μείωση του κόστους ανάπτυξης με επιθετική 

επαναχρησιμοποίηση των βιβλιοθηκών του λογισμικού ανοικτού κώδικα.  

Λόγω της σπονδυλωτής του αρχιτεκτονικής, το πληροφοριακό σύστημα Odoo, επιτρέπει σε κάθε 

εταιρεία να επιλέξει από μια μεγάλη λίστα με τις διαθέσιμων λειτουργιών. Όπως με τα 

περισσότερα λογισμικά ανοικτού κώδικα, η προσβασιμότητα, η ευελιξία και η ευκολία χρήσης 

είναι σημαντικές έννοιες για την ανάπτυξη του. Η πείρα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει ανάγκη 

χρονοβόρας εκπαίδεύσης στους χρήστες. 

Δοκιμή και εγκατάσταση Odoo 

Η δυνατότητα δοκιμής του πληροφοριακού συστήματος ακόμα και η εγκατάσταση για 

χρησιμοποίηση του λογισμικού μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους. Η εταιρεία Odoo προσφέρει 

την δυνατότητα δοκιμής μέσω διαδικτύου εντελώς δωρεάν για κάποιο χρονικό διάστημα ή το 

κατέβασμα της εφαρμογής και την εγκατάσταση σε τοπικούς υπολογιστές ή διακομιστές 

δικτύου.  
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διαδικτυακή δοκιμή 

 

Η διαδικτυακή δοκιμή είναι μια εύκολη διαδικασία καθώς απαιτεί μόνο μια απλή εγγραφή στην 

διαδικτυακή πλατφόρμα της εταιρείας Odoo και χρειάζεται μόνο ένα πρόγραμμα περιήγησης 

στον παγκόσμιο ιστό. Η ηλεκτρονική υπηρεσία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις μικρές 

επιχειρήσεις, που θέλουν απλά να μεταβούν γρήγορα και με χαμηλό κόστος στο εν λόγο 

πληροφοριακό σύστημα. 

 

Το πληροφοριακό σύστημα ανοικτού κώδικα Odoo μέσω της διαδικτυακής φιλοξενίας   

περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες όπως : φιλοξενία σε μεγάλο εύρος ζώνης, διαχείριση βάσεων 

δεδομένων, σταθερή ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, 

συντήρηση (έλεγχος ορθής λειτουργίας), διόρθωση σφαλμάτων. Το Odoo εγγυάται ότι το 

λογισμικό που εκτελείται στην διαδικτυακή υπηρεσία είναι ακριβώς, ίδιο με την επίσημη έκδοση 

του Odoo ERP. Αυτό δίνει την δυνατότητα εύκολης μετάβασης από την ηλεκτρονική έκδοση  

στην τοπική έκδοση ανά πάσα στιγμή. 

 

Αρχιτεκτονική πληροφοριακού συστήματος Odoo 

 

Το πληροφοριακό σύστημα ανοικτού κώδικα Odoo αποτελείται από τρία κύρια συστατικά: 

 

     ο Τον διακομιστή της βάσης δεδομένων PostgreSQL, η οποία περιέχει όλες τις βάσεις 

δεδομένων, κάθε μια από τις οποίες περιέχουν όλα τα δεδομένα και τα περισσότερα στοιχεία της 

διαμόρφωσης του συστήματος Odoo. 

     ο Η εφαρμογή διακομιστή Odoo, όπου διασφαλίζει ότι το πληροφοριακό σύστημα Odoo 

τρέχει άριστα. 

     ο Ο διαδικτυακός διακομιστής (web server) , ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης στο 

Odoo από τα συνήθει προγράμματα περιήγησης διαδικτύου. 
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Εικόνα 7 : αρχιτεκτονική Odoo 

 

 

Εγκατάσταση Odoo  

 

Σε κάθε νέα έκδοση του πληροφοριακού συστήματος Odoo προσφέρεται ένα αρχείο αυτόματης 

εγκατάστασης για το λειτουργικό σύστημα windows, υπάρχει επίσης αυτόματη εγκατάσταση και 

για το λειτουργικό σύστημα Ubuntu / Linux, τέλος υπάρχουν οδηγίες για τα υπόλοιπα 

λειτουργικά συστήματα και τους τρόπους εγκατάστασης που απαιτούνται. Αυτό περιλαμβάνει 

όλα τα αρχεία που χρειάζονται ώστε να εγκατασταθεί το σύνολο του πληροφοριακού 

συστήματος με μεγάλη ευκολία. Η αρχική διαμόρφωση πραγματοποιείται κατά την 

εγκατάσταση, καθιστά δυνατή την γρήγορη χρησιμοποίηση του προγράμματος εφ 'όσον ο 

χρήστης δεν χρειάζεται να αλλάξει τον κώδικα για οποιοδήποτε ξεχωριστή ανάγκη.  

 

Ενότητες (Modules) 

 

Στην ενότητα αυτή θα δούμε τις ενότητες (Modules) που μπορούμε να ενσωματώσουμε στο 

πληροφοριακό μας σύστημα. 
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Κατασκευή ιστοχόρου    

 

Το πληροφοριακό σύστημα Odoo δίνει την δυνατότητα δημιουργίας όμορφων ιστοσελίδων 

χωρίς τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις. Το  Odoo σας επιτρέπει να σχεδιάσετε  σύγχρονες 

ιστοσελίδες από την αρχή. Είναι εξαιρετικά απλό σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργούν άλλοι 

κατασκευαστές ιστοσελίδων.  

Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Το πληροφοριακό σύστημα Odoo προσφέρει την δυνατότητα ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι 

πλήρως εξοπλισμένο, ολοκληρωμένο, πλήρως παραμετροποιήσιμο και εξαιρετικά εύκολο. 

Η ενσωματωμένη δυνατότητα σταυροειδών πωλήσεων (cross-selling) βοηθά στην προσφορα 

επιπλέον προϊόντα που σχετίζονται με ό, τι ο αγοραστής βάζει στο καλάθι του. Η δυνατότητα 

επιτόπιας επεξεργασίας επιτρέπει την εύκολη αλλαγή των τιμών. Η καλά σχεδιασμένη 

λειτουργία Drag & drop δίνει την δυνατότητα δημιουργίας όμορφων σελίδων ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

Δημιουργία Blog 

To πληροφοριακό σύστημα Odoo δίνει την δυνατότητα δημιουργίας blog, το οποίο φέρει και την 

επιλογή μετάφρασης του περιεχομένου. Το καλά σχεδιασμένο σύστημα drag and drop  μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία  blog  που ενσωματώνουν εικόνες και βίντεο. Για την 

δημιουργία του blog δεν χρειάζονται ιδιαίτερες σχεδιαστικές γνώσεις.  

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) 

Η διαχείριση πωλήσεων εκτός των άλλων , δίνει την δυνατότητα παρακολούθηση τηλεφωνικών 

κλήσεων και συναντήσεων. Η ποιοτική ανάλυση του συστήματος οδηγεί σε συνειδητές 

αποφάσεις και εξοικονόμήση χρόνου με την ενσωμάτωση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από όλες τις επαφές σε απευθείας εφαρμογή. 

Παρακολούθήση πωλήσεων και άμεση γνώση των πληροφοριών για τα αναμενόμενα έσοδα και 

την σχεδίαση των επόμενων δράσεων.  

Σημεία Πώλησης (Point of sale) 

Το πληροφοριακό σύστημα Odoo προσφέρει διαδικτυακά σημεία πώλησης, τα οποία βασίζονται 

σε μια έξυπνη διεπαφή όπου ο καθένας μπορεί να την χρησιμοποιήσει χωρίς δυσκολία. Το 

σημεία πώλησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο διαδίκτυο ή τοπικά και με κάθε είδους υλικό 

(hardware). 

 

Τα σημεία πώλησης είναι πλήρως ενσωματωμένα με την εφαρμογή της απογραφής και τις 

λογιστικές εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συναλλαγή που γίνεται  συνδέεται αυτόματα με 
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τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη λογιστική. Επίσης περιλαμβάνει χαρακτηριστικά, όπως η 

εξυπηρέτηση πελατών και η δημιουργία  τιμολογίων. Είναι σε θέση να τρέξει σε πραγματικό 

χρόνο στατιστικά στοιχεία από όλα τα καταστήματα, χωρίς να χρειάζεται ενσωμάτωση άλλων 

εφαρμογών. 

 

Εικόνα 8 : Odoo local modules 

Διαχείριση έργων 

Η διαχείριση έργου προσφέρει την δυνατότητα συνεργατικής βάσης και  πραγματικού χρόνου, 

συνέπεια αυτού είναι η παρακολούθηση των έργων να προσφέρει την μεγάλη εικόνα μέχρι τις 

πιο μικρές λεπτομέρειες, από τη σύμβαση πελάτη μέχρι την τελική τιμολόγηση. Η οργάνωση 

των έργων και ο διαμοιρασμός των καθηκόντων, πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την 

προβολή Kanban, επίσης το γράφημα Gantt βοηθάει στον έλεγχο των προθεσμιών στην προβολή 

ημερολογίου. Το λογισμικό παρέχει επίσης μια ποικιλία εργαλείων που μπορούν εύκολα να 

προσαρμοστούν στο σύστημα διαχείρισης του έργου. Η δμιουργία συγκεκριμένων σταδίων για 

κάθε έργο, βοηθά τις ομάδες να μπορούν να βελτιστοποιήσουν την εργασία τους με ένα απλό 

και επαγγελματικό τρόπο. 

 

Τιμολόγηση  

 

Με την τιμολόγηση του πληροφοριακού συστήματος Odoo, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας 

και ηλεκτρονικής αποστολής, επαγγελματικών τιμολογίων ώστε να πληρώνονται μέσω 

διαδικτύου. Το τιμολόγιο επισυνάπτεται αυτόματα στο ηλεκτρονικό μύνημα ως αρχείο PDF. 
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Είναι μια απλή λύση, χρήσιμη όχι μόνο για τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά και για τις μεγάλες 

εταιρείες.  Η απευθείας πληρωμή μέσω paypal ή άλλης υπηρεσίας επεξεργασίας πληρωμών, 

απαλλάσσει από το άγχος των συνεχών υπενθυμίσεων στους οφειλέτες.  

 

Λογιστική 

 

Η λογιστική του πληροφοριακού συστήματος Odoo προσφέρει στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους  

έναν καλύτερο τρόπο συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές. Η καταγραφή των 

συναλλαγών γίνεται εύκολα και υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης όλων των 

χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Επίσης με την εισαγωγή του τραπεζικού λογαριασμού 

δίδεται η δυνατότητα πληρωμής με βάση τα τιμολόγια και τις ειδικές απαιτήσεις. 

 

Σύστημα διαχείρισης αποθήκης   

 

Η αυτοματοποίηση των συναλλαγών, γίνεται με το σύστημα της διπλής απογραφής. Με βάση το 

διπλογραφικό σύστημα που έφερε την επανάσταση στη λογιστική, το λογισμικό διαχείρισης των 

αποθεμάτων μειώνει την πιθανότητα απώλειας προϊόντων. Υπάρχει πλήρη καταγραφή της θέσης 

τους, προηγμένη αναφοράς (π.χ. αποτίμηση των αποθεμάτων σε τοποθεσίες κατασκευής) και 

μάλιστα η διαδικασία γίνεται με μια πολύ απλή διεπαφή χρήστη. 

 

MRP (Manufacturing Resource Planning) 

 

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης του πληροφοριακού συστήματος Odoo στην διαχείριση των 

διαδικασιών παραγωγής με χρονοδιάγραμμα κατασκευής, αυτόματες εντολές εργασίας  και 

σχεδιασμού αναθεώρησης με τα διαγράμματα Kanban και Gantt. Επίσης δίδεται η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης των προηγμένων λειτουργιών analytics για τον εντοπισμό των σημείων 

συμφόρησης στους πόρους και τις θέσεις των αποθεμάτων. 

 

Διαχείριση αγορών 

 

Η αυτοματοποίηση στις προτάσεις προμηθειών, οι εντολές αγοράς, η διαχείριση των 

πληροφοριών που αφορούν τους προμηθευτές, τα στοιχεία ελέγχου των προϊόντων και τον 

έλεγχο των τιμολογίων των προμηθευτών  μπορούν  να γίνουν από την ενότητα που αφορά το 

σύστημα διαχείρισης των αγορών. 

 

Ταχυδρομείο 

 

Λογισμικό αλληλογραφίας Odoo σας επιτρέπει να στείλετε εύκολα μαζικές αποστολές σε 

πελάτες, τις ευκαιρίες και τους πελάτες σας. Παρακολουθήστε την απόδοση των εκστρατειών 

αλληλογραφίας για να βελτιώσει τα ποσοστά μετατροπής. Σχεδιάστε την επαγγελματική 
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μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα πρότυπα επαναχρησιμοποίηση σε λίγα μόνο κλικ. 

Odoo σας προσφέρει λύσεις που λειτουργούν. 

 

 

Live chat 

 

Το Odoo προσφέρει την δυνατότητα online chat με τους πελάτες και τους επισκέπτες της 

ιστοσελίδας σε πραγματικό χρόνο. Δεν υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης ειδικού εξυπηρετητή για 

την συγκεκριμένη λειτουργία. Το Pop-up παράθυρο συνομιλίας εμφανίζεται στην οθόνη μόλις 

κάποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Αυτός είναι ένας γρήγορος και απλός τρόπος άμεσης 

συνομιλίας με τους επισκέπτες. Με το συγκεκριμένο πρόσθετο λογισμικό η απευθείας συνομιλία 

με τους πελάτες μειώνει τα μεγάλα ηλεκτρονικά μηνύματα και τα χρονοβόρα τηλεφωνήματα, 

καθώς υπάρχει η εναλλακτική των απαντήσεων άμεσα και σε πραγματικό χρόνο.  

Εκδηλώσεις 

Μέσα από το λογισμικό Odoo υπάρχει η δυνατότητα να οργανωθούν και να προωθηθούν 

συναντήσεις, συνέδρια ή σεμινάρια. Το Odoo δίνει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για την 

διαχείριση των παραπάνω εκδηλώσεων. Η εγγραφή στις εκδηλώσεις και η πώληση εισιτηρίων 

με πιστωτική κάρτα ή με τιμολόγιο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του χρήστη ενισχύουν τις 

πωλήσεις των εταιρειών.  

 

 

Οικοδόμηση κοινότητας 

Με το πρόσθετο Community Builder προσφέρεται στους χρήστες του Odoo διάφοροι τρόποι για 

την οικοδόμηση, κοινότητας. Αποτελείται από ένα φόρουμ βοήθειας, όπου μπορεί να 

ενσωματωθεί άμεσα στην πλατφόρμα και επιτρέπει στους πελάτες και ολόκληρη την κοινότητα 

να θέσουν ερωτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε περιοχή τους ενδιαφέρει. Μπορούν να ζητούν 

συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και να παίρνουν απαντήσεις από 

οποιονδήποτε έχει γνώσεις περί του θέματος συζήτησης.  

Το συγκεκριμένο πρόσθετο περιλαμβάνει "Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" όπου με την 

εγγραφή των πελατών ή χρηστών τους δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν  ενημερωτικά δελτία 

για οτιδήποτε αφορά την κοινότητα . Αποτελεί ένα καλό τρόπο για την ανακοίνωση μεγάλων 

αλλαγών στην εταιρεία, η πώληση ενός νέου προϊόντος ή άλλες σημαντικές ειδήσεις. 

Υπάλληλοι  

Όλες οι λειτουργίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πρόσθετο: 

η ανταλλαγή γνώσεων, το σύστημα προσλήψεων,οι εκτιμήσεις, οι συμβάσεις, η μισθοδοσία, 
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κ.λπ. Χάρη στα εργαλεία διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, ικανοποιούνται οι περισσότερες 

ανάγκες αυτής της κατηγορίας. Το συγκεκριμένο λογισμικό  προσφέρει διάφορους τρόπους  

επίβλεψης για όλες τις σημαντικές πληροφορίες της εταιρείας. Υπάρχει η δυνατότητα 

καταγραφής των συμβάσεων των εργαζομένων και ειδοποιήσεων όταν πρέπει να ανανεωθούν. 

 

Αν και τα πληροφοριακά συστήματα ανοικτού κώδικα αποτελούν αξιόπιστες και χαμηλού 

κόστους λύσεις, δεν έχουν κερδίσει την αναγνώριση και δείχνουν να υπολείπονται στην 

υιοθέτηση ακόμα και σε αναπτυσσόμενες αγορές ή αγορές με οικονομικά προβλήματα και 

στρεβλώσεις που θεωρητικά θα έπρεπε να κυριαρχεί το ανοικτό λογισμικό. 

Μελλοντικά θα έπρεπε να επικεντρωθούμε σε ζητήματα και έρευνες για την αποτυχία των 

πληροφοριακών συστημάτων ανοικτού κώδικα σε αγορές που είναι ιδανικές ως προς την 

υιοθέτηση του, να μπορέσουμε να καταλάβουμε τους λόγους αυτής της φαινομενικά ασύμβατης 

συμπεριφοράς.           

4.2 Μελέτη περιπτώσεων 

Στην συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη θα παρουσιάσουμε τις απόψεις ενός χρήστη του 

πληροφοριακού συστήματος Odoo, του κυρίου χ από την Θεσσαλονίκη, διευθυντή της εταιρείας 

χχ η οποία προσφέρει μαθήματα μέσω διαδικτύου. Επίσης θα παρουσιάσουμε τις απόψεις του 

κυρίου ψ, συμβούλου πληροφορικής της εταιρείας ψψ, όπου ασχολείται και με το ελεύθερο 

λογισμικό και συγκεκριμένα με τα πληροφοριακά συστήματα ανοικτού κώδικα. Στόχος είναι 

καταρχήν να δούμε τις απόψεις των δύο πλευρών, η ταύτιση απόψεων και αντίστοιχα η 

απόκλιση σε ορισμένα θέματα. 

 Ερώτηση : Ποιο πληροφοριακό σύστημα ανοικτού κώδικα χρησιμοποιείτε ?  

x : Ξεκινήσαμε με το πληροφοριακό σύστημα OpenErp, αυτή την στιγμή χρησιμοποιούμε τον 

απόγονο του συγκεκριμένου συστήματος το Odoo Erp. 

 

Ερώτηση : Το Ανοικτό Λογισμικό επιτρέπει σε οποιονδήποτε να κατεβάσει, να επεξεργαστεί 

και να αλλάξει τον κώδικα. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό το χαρακτηριστικό στην επιλογή σας; 

x : " Σίγουρα είναι ένας παράγοντας που τον λάβαμε υπόψιν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

αποτελούσε τον σημαντικότερο παράγοντα κατά την επιλογή του συστήματος. Η εταιρεία μας 
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διαθέτει τμήμα πληροφορικής το οποίο εξιδικεύεται σε υποστήριξη ιστοσελίδων και δικτύων 

ωστέ να μπορεί να λύνει τα προβλήματα που προκύπτουν στην δική μας πλατφόρμα. Δεν 

υπάρχει σχεδιασμός στο άμεσο μέλλον για πρόσληψη προγραμματιστών στην εταιρεία ώστε να 

μπορούμε να παραμετροποιήσουμε τον κώδικα."  

ψ : Η ελευθερία του κώδικα παίζει σημαντικό ρόλο σε μεγάλες εταιρείες οι οποίες μπορούν να 

υποστηρίξουν οικονομικά τμήμα προγραμματισμού και παραμετροποίησης, ώστε να μπορούν να 

δημ,ιουργήσουν ίσως μια δική τους έκδοση του συστήματος. Μικρές και μικρομεσαίες εταιρείες 

δεν έχουν αυτή την δυνατότητα. Ίσως να αποτελεί ένα επιπλέον θετικό παράγοντα στην επιλογή 

τους για διάφορους άλλους λόγους. 

σχόλιο : Όπως φαίνεται από τις παραπάνω απαντήσεις του χρήστη χ και του συμβούλου ψ 

υπάρχει η ταύτηση απόψεων στο συγκεκριμένο θέμα. Θα μπορούσε να προστεθεί ότι η 

απευλευθέρωση του κώδικα συνεπάγεται και απελευθέρωση από μονοπωλιακές τακτικές του 

προμηθευτή, αυτό το πλεονέκτημα δεν είναι τόσο εμφανές στην αγορά πληροφοριακών 

συστημάτων της Θεσσαλονίκης αλλά και της Ελλάδος λόγω του μικρού αριθμού 

αξειδικευμένων εταιρειών για υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων ανοικτού κώδικα. 

Ερώτηση : Πόσο σημαντική ήταν η εκπαίδευση και η κατάρτιση που  προσφέρουν οι 

προμηθευτές / πωλητές, για την τελική σας επιλογή? 

χ : Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας καθώς η εκπαίδευση και κατάρτιση στο 

πληροφοριακό σύστημα προυποθέτει σωστή χρήση και λειτουργία από την μεριά του χρήστη. 

Επίσης έχει βαρύνουσα σημασία στην τελική  επιλογή καθώς προσθέτει επιπλέον σιγουριά στον 

χρήστη γνωρίζοντας ότι υπάρχει κάποιος που κατέχει άριστα τις γνώσεις του συστήματος και θα 

τον βοηθήσει σε μελλοντικές δυσκολίες. 

ψ : Είναι σημαντικός παράγοντας στην επιλογή ενός πληροφοριακού συστήματος ελεύθερου 

λογισμικού, η εκπαίδευση των χρηστών και αυτό έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό τομέα 

αγοράς στην πληροφορική γενικότερα.    

σχόλιο : Φαίνεται να υπάρχει ταύτιση απόψεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. 

Ερώτηση : Οι αναβαθμίσεις για τα πληροφοριακά συστήματα ανοικτού κώδικα είναι δωρεάν. 

Ήταν σημαντικός αυτός ο παράγοντας στην τελική σας επιλογή; 
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χ: Είναι σημαντικός παράγοντας καθώς μειώνει το κόστος της επιχείρησης, χωρίς να χρειάζεται 

να γίνουν εκπτώσεις σε τεχνολογικές ανάγκες. 

ψ:  Δεν νομίζω ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για κάποιον που κάνει έρευνα αγοράς 

πληροφοριακού συστήματος. Ίσως παίζει κάποιο ρόλο, σίγουρα όχι σημαντικό.  

σχόλιο : Εδώ φαίνεται να υπάρχει διάσταση απόψεων. Είναι λογικό η πλευρά του πελάτη 

χρήστη να θέλει να βρίσκεται στην τεχνολογική πρωτοπορία με όσο το δυνατόν μικρότερο 

οικονομικό κόστος. Ο προμηθευτής από την μεριά του ίσως να θεωρεί μικρό το κόστος 

αναβαμίσεων ή να θεωρεί ότι οι τεχνολογικές ανάγκες των επιχειρήσεων μπορούν να καλυφθούν 

χωρίς τεχνολογίες αιχμής. 

 

Ερώτηση : Πόσο σημαντικό ρόλο στην τελική σας επιλογή έπαιξε, η υποστήριξη από την 

κοινότητα ανοικτού κώδικα; 

χ: Για την παράμετρο αυτή ύστερα από συζήτηση με το τμήμα πληροφορικής της επιχείρησης 

ενημερωθήκαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μεγάλη βοήθεια σε ορισμένα σημαντικά 

ζητήματα. Σίγουρα η γνώμη τους είχε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να επιλέξουμε ένα πληροφοριακό 

σύστημα με υποστήριξη από μια μεγάλη κοινότητα χρηστών. 

ψ: Πιστεύω ότι δεν παίζει σημαντικό ρόλο, οι προμηθευτές / πωλητές αναλαμβάνουν να 

υποστηρίξουν το σύστημα και μάλιστα με μικρό οικονομικό κόστος. Δεν πιστεύω ότι οι χρήστες 

θα ριψοκινδύνευαν να προκαλέσουν ζημιά στο πληροφοριακό τους σύστημα συμβουλευόμενοι 

την κοινότητα και προσπαθώντας να λύσουν τα όποια προβλήματα μέσα από την κοινότητα.  

σχόλιο : Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Η απάντηση του συμβούλου ίσως βρίσκεται πιο 

κοντά στις απόψεις των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν τμήμα πληροφορικής και έχουν την 

οικονομική δυνατότητα υποστήριξης. 

Ερώτηση : Σε ποιο βαθμό ο Χρόνος υλοποίησης ήταν σημαντικός για εσάς κατά τη διαδικασία 

επιλογής; 

χ: Ο χρόνος υλοποίησης είναι σημαντικός καθώς επιφέρει οικονομικές επιπτώσεις στην 

εταιρεία, έμμεσες ή άμμεσες.  
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ψ:  Ο χρόνος υλοποίησης είναι σημαντικός επειδή μεγενθύνεται ως παράγοντας από τους 

πελάτες χρήστες του συστήματος, νωμίζωντας ότι επιβαρύνεται οικονομικά το έργο. Φυσικά θα 

έπρεπε να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην σωστή σχεδίαση του έργου παρά στο χρόνο καθώς 

τότε ίσως να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση ή ζημία. 

σχόλιο : Σύμφωνα με την βιβλιογραφία ο σύμβουλος επιχειρήσεων βρίσκεται πιο κοντά στην 

επιστημονικός ορθή άποψη. 

 

4.3 Συμπεράσματα 

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας , περνάμε στο κομμάτι των συμπερασμάτων. 

Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν πλέον ένα σημαντικό παράγοντα επιτυχίας οργάνωσης 

και καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά. Στην 

παρούσα εργασία δίνουμε μια εναλλακτική λύση και εξετάζουμε τα πληροφοριακά συστήματα 

ανοικτού κώδικα, παρουσιάζοντας το δημοφιλέστερο εξ αυτών, το πληροφοριακό σύστημα 

ανοικτού κώδικα Odoo (πρώην OpenErp). 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας δίνουμε έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα και τις 

ανάγκες που αυτά εξυπηρετούν. Η ανάγκη υιοθέτησης ενός πληροφοριακού συστήματος αν και 

εμφανείς στις περισσότερες επιχειρήσεις,  βρίσκει αντιστάσεις και προβληματισμούς κυρίως 

οικονομικής φύσεως.  

Το ανοικτό λογισμικό το οποίο δείχνει να έχει ωριμάσει και να κατακτά κομμάτι της αγοράς σε 

διάφορους τομείς στην επιστήμη της πληροφορικής, δείχνει να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 

των επιχειρήσεων και αποτελεί την εναλλακτική λύση, χωρίς να υστερεί των αντίστοιχων 

πληροφοριακών συστημάτων κλειστού κώδικα. Το χαμηλό κόστος, η σταθερότητα, η ευελιξία, η 

ασφάλεια, η ανεξαρτησία από τους προμηθευτές λογισμικού και η προσαρμοστικότητα 

αποτελούν τα πλεονεκτήματα των πληροφοριακών συστημάτων ανοικτού κώδικα. 

Πριν την υιοθέτηση οποιασδήποτε λύσης κάθε επιχείρηση θα πρέπει να πραγματοποιήσει 

ενδελεχή έλεγχο των επιχειρησιακών της αναγκών. Το πληροφοριακό σύστημα ανοικτού κώδικα 

Odoo το οποίο παρουσιάζουμε στην συγκεκριμένη εργασία είναι ισάξιο πολλών εκ των 

κορυφαίων πληροφοριακών συστημάτων κλειστού κώδικα και έχει περάσει πλέον στην νέα 

εποχή ενοποιώντας τις ανάγκες του πληροφοριακού συστήματος με τις τεχνολογίες σύννεφου 

(cloud computing) και τις διαδικτυακές αγορές. 
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