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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων-στάσεωναντιλήψεων των χρηστών συστημάτων ERP σε δείγμα 37 επιχειρήσεων της Δυτικής
Μακεδονίας με απώτερο σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού απόκρισης και αποδοτικής
ενσωμάτωσης των συστημάτων ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις της περιφέρειας σε
συνάρτηση με την οργανωτική και λειτουργική κουλτούρα τους. Προκειμένου να
εκπληρωθεί ο παραπάνω σκοπός, δομήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο κλειστών και
ανοιχτών τύπων ερωτήσεων με ειδικότερο στόχο τη:
1. Διερεύνηση στάσεων και απόψεων σχετικά με την κρισιμότητα των
παραγόντων που καθορίζουν την επιτυχή εφαρμογή των συστημάτων ERP.
2. Διερεύνηση του βαθμού αναγνώρισης και αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων
που απορρέουν από την εφαρμογή των συστημάτων ERP στη λειτουργία των
επιχειρήσεων.
3. Διερεύνηση στάσεων και απόψεων σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να
συνεκτιμήσει μια επιχείρηση κατά την επιλογή του συστήματος ERP που θα
υιοθετήσει και εφαρμόσει.
4. Διερεύνηση της έντασης αναγνώρισης των δυνατοτήτων επιχειρησιακής
ευφυΐας που προσφέρουν τα συστήματα ERP.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις του δείγματος
εμφανίζονται αρκετά ικανοποιημένες από την επιλογή τους να ενσωματώσουν στη
λειτουργία τους ένα σύστημα ERP και αναγνωρίζουν τα πλεονέκτημα και οφέλη που
μπορούν να αποκομισθούν από την εφαρμογή αυτών των συστημάτων. Τα οφέλη αυτά
αφορούν κυρίως στις δυνατότητες ομαδοποίησης και διαχείρισης ετερογενών δεδομένων
και κατά συνέπεια στην εξοικονόμηση χρόνου. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι δεν έχουν
αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ωφέλειες που απορρέουν από την εφαρμογή
ενός τέτοιου συστήματος, ενώ κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή τους
αναδεικνύονται η υποστήριξη από την προμηθευτή του λογισμικού, η κατάλληλη
παραμετροποίηση αλλά και η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης. Τέλος,
από τα σημαντικότερα εμπόδια εφαρμογής αναδεικνύονται το αρχικό κόστος
εγκατάστασης αλλά και η αρχική εκπαίδευση του προσωπικού.
Λέξεις Κλειδιά: ERP, Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής ERP, Πλεονεκτήματα ERP,
Μειονεκτήματα ERP.
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Abstract
The aim of this research is to explore the different perspectives of the successful ERP
implementation in a sample of 37 SMEs of Western Macedonia. To accomplish the
above purpose, a questionnaire was constructed aiming to:
1. Explore the different attitudes regarding the critical success factors of ERP
implementation.
2. Determine the degree of agreement about the potential benefits concerning the
ERP implementation.
3. Explore the different attitudes regarding the criteria that have to be taken into
account by a company while choosing an ERP system.
4. The Business Intelligence (BI) potential of ERP systems.
According to main results, the sample of SMEs is quite satisfied with their choice to
adopt an ERP system and they also recognize the advantages and benefits that can be
gained from the application of these systems. These benefits are related mainly to
management capabilities of heterogeneous data and time saving. Moreover, the critical
success factors of ERP implementation that has been indentified were: the support of
ERP supplier, the appropriate software configuration and the intercommunication
between the business departments. Finally, the major barriers of ERP implementation are
the initial installation cost and the staff training.

Keywords: ERP, Critical Success Factors, Benefits of ERP, Barriers of ERP
implementation.
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1. Εισαγωγή
1.1 Πρόβλημα-Σημαντικότητα Θέματος
Το σύστημα ERP αποτελείται από μια σειρά εφαρμογών οργάνωσης πληροφοριών
και δεδομένων που έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα πολλές και
ποικίλες δραστηριότητες μιας επιχείρησης με σκοπό την αυτοματοποίηση της
οργάνωσης των διαδικασιών που συντελούνται στο εσωτερικό μιας επιχείρησης.
Δυστυχώς η διεθνής βιβλιογραφία δεν έχει ασχοληθεί σε επαρκή βαθμό με το θέμα
της διάχυσης του συστήματος αυτού στις επιχειρήσεις καθώς επίσης και της αποδοτικής
ενσωμάτωσης. Επιπλέον, σχετικά πρόσφατη και μη ολοκληρωμένη είναι και η έρευνα
που αφορά στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της εφαρμογής ενός συστήματος
ERP.
Κατά συνέπεια, παρόλο που λίγο έως πολύ στη σημερινή εποχή τα χαρακτηριστικά
και οι ανάγκες που έρχονται να καλύψουν τα ERP στο εσωτερικό μιας επιχείρησης έχουν
αποσαφηνιστεί, ο τρόπος εφαρμογής, οι δυναμικές που αναπτύσσονται στο εσωτερικό
της επιχείρησης καθώς και οι παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχή εφαρμογή τους, δεν
έχουν πλήρως διερευνηθεί.
Τέλος, δεδομένου ότι η εφαρμογή συστημάτων ERP απαιτεί σημαντικά κεφάλαια
που πρέπει να δεσμευτούν και να επενδυθούν από μια επιχείρηση, η αποτελεσματική
υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος από τις επιχειρήσεις αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον
πεδίο διερεύνησης.

1.2 Σκοπός-Στόχοι
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων-στάσεωναντιλήψεων των χρηστών συστημάτων ERP σε επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας.
Βασικούς άξονες διερεύνησης αποτελούν:


οι κρίσιμοι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή εφαρμογή των
συστημάτων ERP,



τα δυνητικά πλεονεκτήματα που μπορεί να αξιοποιήσει μια
επιχείρηση εφαρμόζοντας ένα σύστημα ERP,



τα κριτήρια επιλογής συστήματος ERP και
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οι δυνατότητες επιχειρησιακής ευφυΐας που προσφέρουν στις
επιχειρήσεις τα συστήματα ERP.

Συνεπώς, σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας, είναι η διερεύνηση του βαθμού
απόκρισης και αποδοτικής ενσωμάτωσης των συστημάτων ERP σε ελληνικές
επιχειρήσεις της περιφέρειας σε συνάρτηση με την οργανωτική και λειτουργική
κουλτούρα τους.
Οι στόχοι της έρευνας αφορούν στους παρακάτω άξονες:
1. Διερεύνηση στάσεων και απόψεων σχετικά με την κρισιμότητα των
παραγόντων που καθορίζουν την επιτυχή εφαρμογή των συστημάτων
ERP.
2. Διερεύνηση

του

βαθμού

αναγνώρισης

και

αξιοποίησης

των

πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των συστημάτων
ERP στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
3. Διερεύνηση στάσεων και απόψεων σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να
συνεκτιμήσει μια επιχείρηση κατά την επιλογή του συστήματος ERP που
θα υιοθετήσει και εφαρμόσει.
4. Διερεύνηση της έντασης αναγνώρισης των δυνατοτήτων επιχειρησιακής
ευφυΐας που προσφέρουν τα συστήματα ERP.
Παράλληλα επιδιώκεται:
5. Η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ του προφίλ της
επιχείρησης και των στάσεων-απόψεων σχετικά με τους παράγοντες
επιτυχίας

και

τα

δυνητικά

πλεονεκτήματα

της

εφαρμογής

των

συστημάτων ERP καθώς και τη σημαντικότητα των κριτηρίων επιλογής
τους.
6. Η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της έντασης των
απόψεων-στάσεων

των

διαφορετικών

αξόνων

και

ερευνητικών

δεδομένων.
Τέλος, επιχειρείται:
7. Η αποτίμηση της γενικότερης εμπειρίας που έχουν αποκομίσει οι
συμμετέχουσες επιχειρήσεις από την εφαρμογή του συστήματος ERP και
ειδικότερα σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης, τη διάρκεια χρήσης, τις
πιθανές δυσκολίες και τη σημαντικότερη ωφέλεια.
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1.3 Συνεισφορά
Όπως αναδεικνύεται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας εργασίας οι
έρευνες σχετικά με την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων εφαρμογής των συστημάτων
ERP καθώς και τους κρίσιμους παράγοντες εφαρμογής είναι μικρής έκτασης στο διεθνή
χώρο, ενώ σχεδόν απουσιάζουν για τον Ελλαδικό. Θεωρώντας, ότι οι επιχειρήσεις και
ιδιαίτερα της περιφέρειας, που ανήκουν στη πλειονότητα τους στην κατηγορία των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έκαναν πολύ πρόσφατα τα πρώτα και δειλά βήματά τους
στο πεδίο της υιοθέτησης και εφαρμογής συστημάτων ERP, κρίνεται σκόπιμο και
επιθυμητό η παρούσα έρευνα να μπορέσει ν’ αποτυπώσει σ’ έναν βαθμό τη γενικότερη
εμπειρία τους καθώς και το βαθμό αναγνώρισης των πλεονεκτημάτων που προσδίδει η
εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος σε αυτές όπως και τους κρίσιμους παράγοντες
επιλογής και επιτυχίας.

1.4 Διάρθρωση Διατριβής
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία διαρθρώνεται σε πέντε (5) διακριτά
κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» παρουσιάζει τα προβλήματα, το σκοπό και τους
στόχους της εργασίας, καθώς επίσης τη συνεισφορά και τη διάρθρωση της μελέτης. Στο
Κεφάλαιο 2 «Βιβλιογραφική Ανασκόπηση-Θεωρητικό Υπόβαθρο» παρουσιάζονται τα
σημαντικότερα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε σχέση με τα συστήματα
ERP, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εφαρμογής, καθώς και οι κρίσιμοι
παράγοντες εφαρμογής τους από τις επιχειρήσεις. Στο Κεφάλαιο 3 «Μεθοδολογία
Έρευνας» οριοθετείται το μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας και η αντίστοιχη μεθοδολογική
προσέγγιση. Το Κεφάλαιο 4 «Αποτελέσματα Έρευνας» εμφανίζει τα στατιστικά
αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των
υποθέσεων εργασίας. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 5
«Συμπεράσματα- Συζήτηση» όπου γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων και παράθεση
προτάσεων.
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση-Θεωρητικό Υπόβαθρο
2.1 Συστήματα ERP: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες
Το σύστημα ERP αποτελεί ένα σύστημα πληροφοριών και δεδομένων που έχει ως
σκοπό την καθιέρωση της αυτόματης οργάνωσης στις περισσότερες διαδικασίες που
συντελούνται στο εσωτερικό μιας επιχείρησης καθώς επίσης και της μετάδοσης
πληροφοριών με απώτερο σκοπό να αποδεσμεύσει και στο τέλος να καταργήσει
βαθμιαία τις παλαιές και περίπλοκες τεχνολογίες οι οποίες συνήθως κατασπαταλούσαν
τον χρόνο μιας επιχείρησης (Teltumbde, 2000).
Αναλυτικότερα, το σύστημα ERP αποτελείται από μια σειρά εφαρμογών οι οποίες
έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν ταυτόχρονα πολλές και ποικίλες δραστηριότητες
μιας επιχείρησης, όπως είναι οι πωλήσεις, η κοστολόγηση ή τιμολόγηση, η παραγωγή, η
μεταφορά, ο σχεδιασμός και η διοίκηση των αποθεμάτων, ο έλεγχος της ποιότητας και
της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών καθώς και των ανθρώπινων πόρων. Τα
συστήματα ERP αναφέρονται συνήθως και ως “back office systems” καταδεικνύοντας
έτσι την απουσία της άμεσης συμμετοχής των πελατών και του ευρύτερου αγοραστικού
ή μη κοινού. Με αυτόν τον τρόπο τα σύστηματα ERP έρχονται σε αντίθεση με τα
επονομαζόμενα “front office systems”, για παράδειγμα με το σύστημα Customer
Relationship Management (CRM), το οποίο κρίνει απαραίτητη την άμεση συμμετοχή
των πελατών ή με τα συστήματα eBusiness (eCommerce, eGovernment κ.ά.) ή και με το
σύστημα Supplier Relationship Management (SRM) που σχετίζεται άμεσα με τους
προμηθευτές μιας επιχείρησης. Τα σύγχρονα συστήματα ERP επιδιώκοντας να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής επιχείρησης επιχειρούν
την άμεση και μη χρονοβόρα σύνδεση μεταξύ των προμηθευτών, των πελατών και των
εξωτερικών συνεργατών θέτοντας σε ισχύ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε
αξιοποιήσιμη δυνατότητα όλης αυτής της «αλυσίδας» (value chain) (Bajwa & Garcia,
2004).
Το σύστημα ERP υιοθετείται κυρίως από σύγχρονες επιχειρήσεις που έχουν ως
βασικό μέλημα τη βελτίωση της ποιότητας και του αριθμού πληροφοριών που
παρέχονται σε όλα τα επίπεδα ιεράρχησης στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Μια κύρια
αιτία είναι η δυνατότητα που παρέχει το συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης μεγάλων
ποσοτήτων δεδομένων αλλά και η ευελιξία του ίδιου του συστήματος. Επιπλέον, ένα από
τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος ERP έγκειται στη δυνατότητα που παρέχει να
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εφαρμοστεί σε μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων της επιχείρησης εξασφαλίζοντας
ένα μακρόβιο μέλλον.
Η παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η σύνδεση των λειτουργικών περιοχών
και τμημάτων, η προώθηση και η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των
μονάδων μιας επιχείρησης αποτελούν τις βασικές αρχές του συστήματος ERP. Οι
λειτουργίες αυτές αποσκοπούν να αντικαταστήσουν με επιτυχία τα παλιά συστήματα και
να δημιουργήσουν εκ νέου ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που θα απευθύνεται σε όλες
τις λειτουργίες. Το νέο πληροφοριακό σύστημα επιπλέον θα επιφέρει μια επιθυμητή
ανάπτυξη των δυνατοτήτων, της διαδικασίας μετάδοσης δεδομένων, της περαιτέρω
ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας, ευελιξίας και αξιοπιστίας που θα πρέπει να
χαρακτηρίζει μια βιώσιμη επιχείρηση.
Σε σύγκριση με μια απλή τεχνική υποστήριξη, το σύστημα ERP μπορεί να
συντελέσει στην ικανοποιητική αύξηση των κερδών μιας επιχείρησης. Η αύξηση των
κερδών μέσω αυτού του «έξυπνου» συστήματος πραγματώνεται μέσω της δημιουργίας
ευκαιριών επανένταξης και αλλαγής ορισμένων επιχειρησιακών διαδικασιών. Με άλλα
λόγια, μεταδίδει δεδομένα σχετικά με το τμήμα ως ένα ενσωματωμένο πλέον σύστημα
στον υπεύθυνο του εκάστοτε τμήματος, τα οποία πιθανόν να έχουν δεχθεί κάποια
αλλαγή από τις αποφάσεις του ίδιου του συστήματος οδηγώντας την επιχείρηση σε
συμφέρουσες συμφωνίες και δράσεις.
Ένα ασφαλές συμπέρασμα που μπορεί να σημειωθεί στο σημείο αυτό είναι ότι το
σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και ως αρωγός στη λήψη σωστών επιχειρησιακών
αποφάσεων, εκτός από τη μετάδοση ακριβών δεδομένων, διατηρώντας με αυτόν τον
τρόπο τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της εκάστοτε επιχείρησης. Ο λόγος, σύμφωνα με
τους Kathleen et al., (2004), είναι η αρωγή του συστήματος για την εξοικονόμηση
χρηματικού πλεονάσματος και η βελτίωση της ευελιξίας μιας επιχείρησης σε ένα ολοένα
μεταβαλλόμενο αγοραστικό - επιχειρησιακό περιβάλλον. Επομένως, η εξασφάλιση μιας
συνεργασίας μεταξύ των βασικών πηγών μιας επιχείρησης, δηλαδή του ανθρώπινου
δυναμικού, των κεφαλαίων, των υλικών και των κεφαλαιουχικών εξοπλισμών,
υλοποιείται μέσα από τη σωστή πληροφόρηση που παρέχει το σύστημα ERP.
Μια επιχείρηση χωρίς το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα διατρέχει τον
κίνδυνο να αντιμετωπίσει μια μη αποτελεσματική επικοινωνία λόγω των ασύμβατων
μεταξύ τους πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει πρόβλημα
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διασύνδεσης λόγω της διαφορετικότητας των συστημάτων και ως φυσικό επακόλουθο
υποβόσκει ο κίνδυνος σφαλμάτων, χρονοτριβής και έλλειψης βασικών και απαραιτήτων
γνώσεων. Η χρήση του συστήματος ERP αποτρέπει την εμφάνιση των παραπάνω
κίνδυνων καθώς ενώνει όλες τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, προσφέροντας
παράλληλα έγκαιρη και καθολική πληροφόρηση.
Δυστυχώς, η διεθνής βιβλιογραφία δεν έχει ασχοληθεί σε επαρκή βαθμό με το θέμα
της διάχυσης του συστήματος αυτού στις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα επισημαίνεται
από την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία ότι η διάχυση δεν πρέπει να συγχέεται με την
υιοθέτηση θέτοντας το βιβλιογραφικό αυτό κενό εξέχον. Σύμφωνα με τους Klein, Conn
και Sorra (2001) όταν μια καινοτομία εφαρμόζεται δεν σημαίνει πως παράλληλα
υιοθετείται. Αυτό σημαίνει πως σε πολλές περιπτώσεις ορισμένες πολιτικές που έχουν
τεθεί σε εφαρμογή δεν έχουν υιοθετηθεί. Ο ίδιος κανόνας φαίνεται να ισχύει και για τις
τεχνολογίες που παραμένουν αχρησιμοποίητες ενώ έχουν αγορασθεί από επιχειρήσεις
(Klein & Ralls, 1995). Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί πως μια τυχόν αποτυχία
του συστήματος ERP δε συνεπάγεται με την αποτυχία του καθεαυτού συστήματος ή της
υιοθέτησής του, αλλά με την αποτυχία εφαρμογής του (Klein et al, 2001). Επομένως,
κρίνεται αναγκαία η εξέταση του παρόντος ζητήματος, δηλαδή η δημιουργία
κατάλληλων συνθηκών που θα οδηγήσουν στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα μέσα
από τη χρήση του συστήματος ERP.
Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να αντιμετωπισθεί από μια επιχείρηση ως ένα
καλά οργανωμένο στρατηγικό σχέδιο για το οποίο βασική προϋπόθεση αποτελεί η
γνώση του. Η παρούσα έρευνα στοχεύει, έχοντας ως επίκεντρο, στη μελέτη της σχέσης
ανάμεσα σε συγκεκριμένες μεταβλητές που παίζουν σημαντικό ρόλο στην διάχυση.
Επιπλέον, στόχος είναι και ο βαθμός αλληλεπίδρασης της αποδοχής και της απόδοσης
των όσων χειρίζονται το σύστημα ERP αλλά και η διερεύνηση τυχόν μεταβλητών που
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά τη σχέση αυτή. Από βιβλιογραφικής
απόψεως, η σχέση μεταξύ της διάχυσης των ICTs και της ποιότητας των αποτελεσμάτων
μιας

επιχείρησης,

όπως

επίσης

και

οι

μεταβλητές

που

επηρεάζουν

την

αποτελεσματικότητα μιας καινοτομίας όταν αυτή εφαρμόζεται από μια επιχείρηση,
αποτελούν θέματα ανεξερεύνητα (Klein, Conn & Sorra, 2001).
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2.2 Περιγραφή Λειτουργιών Συστημάτων
Η επανάσταση που έφερε το παρόν προς μελέτη σύστημα πληροφοριών είναι η
δυνατότητα που προσφέρει στις επιχειρήσεις να οργανώνουν τις ενέργειές τους και να
μεταδίδουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις επιχειρησιακές δραστηριότητές
τους. Το σύστημα αυτό προέρχεται από δυο παλιότερα λογισμικά, το MRP (Material
Requirements Planning) που αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης αποθεμάτων και από το
MRP

ΙΙ

(Manufacturing

Resource

Planning)

που

αποτελεί

ένα

σύστημα

προγραμματισμού που σχετίζεται με την παραγωγή πόρων. Τα δυο αυτά προδρομικά
λογισμικά είχαν ως σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα και τα σχέδια παραγωγής σε
σχέση με την προσφορά, τη ζήτηση της αγοράς, τους πόρους, τα υλικά κτλ.
Το σύγχρονο σύστημα διαχείρισης πόρων μιας επιχείρησης, το ERP, προσφέρει τη
δυνατότητα επικοινωνίας και συντονισμού, με απώτερο σκοπό τη μείωση των δαπανών
για συντήρηση παλιότερων συστημάτων μέσω της συγκέντρωσης διοικητικών
δραστηριοτήτων, προσπαθώντας παράλληλα να επεκταθεί και σε νέες λειτουργίες. Το
ERP άρχισε από το 1997 να εξαπλώνεται ευρέως στον επιχειρηματικό κόσμο,
προσφέροντας δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά. Το 60% και πλέον ποσοστό των
επιχειρήσεων (κατάταξης Fortune 500) αγόρασε και εφάρμοσε το σύστημα ERP. Έτσι,
το συγκεκριμένο σύστημα έχει κερδίσει πλέον έδαφος και αναπτύσσεται ως μια
καινοτόμα εφαρμογή που συνδυάζει σημαντικές για μα επιχείρηση λειτουργίες όπως
είναι η διαχείριση πελατολογίου (CRM), το ηλεκτρονικό εμπόριο και η οργάνωση και ο
έλεγχος της αλυσίδας εφοδιασμού (SCM) (Κτιστάκη, 2011).
Παρόλο που το σύστημα ERP έχει παρουσιασθεί ως η λύση σε κάθε πρόβλημα που
τυχόν αντιμετωπίζει η κάθε επιχείρηση σε θέματα οργάνωσης, πληροφόρησης, ή
στρατηγικής, πρέπει να αναφερθεί πως παρουσιάζει και ορισμένες ελλείψεις. Ορισμένες
από τις ελλείψεις αυτές, όπως παρατηρήθηκαν, είναι η μεγάλη χρονική καθυστέρηση και
το μεγάλο κόστος για την εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος. Αυτές οι ανεπάρκειες
παρατηρούνται κυρίως κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης των πρακτικών θεμάτων
μιας επιχείρησης που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το διαδίκτυο
γενικότερα. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος αργούν να φανούν εφόσον
ολοκληρωθούν τα συστήματα ERP και εφόσον δοθούν μεγάλες επενδυτικές
προκαταβολές. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μια εκτενής παρουσίαση των υπόσυστημάτων που αποτελούν το σύστημα ERP (Παναγοπούλου, 2012, Παναγιωτόπουλος,
2007).
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Το Υποσύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης
Το κύριο και βασικό υποσύστημα του ERP είναι αυτό της οικονομικής διαχείρισης,
το οποίο ανταλλάσει δεδομένα και πληροφορίες με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του
ERP. Το εν λόγω υποσύστημα αποτελείται από τις παρακάτω βασικές λειτουργίες:


Γενική Λογιστική - General Ledger



Αναλυτική Λογιστική - Analytical Ledger



Διαχείριση Παγίων - Asset Management



Οικονομικές Καταστάσεις - Financial Statements



Εισπρακτέοι

Λογαριασμοί

-

Accounts

Receivable

και

Πληρωτέοι

Λογαριασμοί- Accounts Payable και


Διαχείριση Διαθεσίμων - Treasury Management

Το Υποσύστημα των Πωλήσεων (Marketing)
Το δεύτερο σε σημασία υποσύστημα του ERP αποτελείται από τις εξής λειτουργίες:


Λήψη Παραγγελιών - Order Entry



Κοστολόγηση - Invoicing



Διαχείριση Συμβολαίων - Sales Contracts



Πελατολόγιο - Customer Table



Aξιόγραφα - Open Items και



Στατιστικά Πωλήσεων

Οι παραπάνω λειτουργίες είναι και οι βασικές του εν λόγω υποσυστήματος.
Υπάρχουν όμως και ορισμένα ERP που περιέχουν και άλλες λειτουργίες όπως:


Ανάλυση Οφειλών - Aging Analysis



Marketing



Προβλέψεις Ζήτησης Αγοράς - Forecasting



Εξυπηρέτηση των Πελατών - Customer Service,



Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών/Δεδομένων (EDI) και



Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E Commerce).
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Το Υποσύστημα της Αποθήκευσης και της Διανομής
Το υποσύστημα που σχετίζεται με την αποθήκευση και τη διανομή, ανταλλάσσει
δεδομένα και πληροφορίες με τα υποσυστήματα της οικονομικής διαχείρισης, των
πωλήσεων, των προμηθειών καθώς και της παραγωγής και αποτελείται και αυτό από
κάποιες βασικές λειτουργίες. Συγκεκριμένα:


Διαχείριση Αποθεμάτων - Inventory Control



Προγραμματισμός Αναγκών Διανομής - Distribution Requirement Planning



Διαχείριση Στόλου Μεταφοράς - Fleet Management



Έλεγχος και διαχείριση Αποθηκών - Warehouse Management και

Το Υποσύστημα των Προμηθειών
Το υποσύστημα Προμηθειών όπως αναφέρθηκε παραπάνω ανταλλάσει δεδομένα και
πληροφορίες με τα υποσυστήματα της οικονομικής διαχείρισης, της αποθήκευσης και
διανομής αλλά και της παραγωγής. Οι βασικές λειτουργίες που συνθέτουν το
συγκεκριμένο υποσύστημα είναι οι παρακάτω:


Έλεγχος και Διαχείριση των Απαιτήσεων της Αγοράς - Purchase Inquiries
Control & Management



Διαχείριση των εντολών της αγοράς - Purchase Orders Management



Αξιολόγηση των προμηθευτών - Supplier Evaluation



Διαχείριση συμβάσεων και συμβολαίων - Contract Management και



Έλεγχος παραλαβών - Receipt Control

Το Υποσύστημα της Παραγωγής
Και αυτό το υποσύστημα του ERP επικοινωνεί και ανταλλάσει χρήσιμες
πληροφορίες και δεδομένα με τα υποσυστήματα της οικονομικής διαχείρισης, των
προμηθειών, των πωλήσεων και της αποθήκευσης και διανομής. Τα παρόν υποσύστημα
αποτελείται από τις παρακάτω λειτουργίες:


Προγραμματισμός των απαιτήσεων δυναμικότητας - Capacity Requirements
Planning



Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός της παραγωγής - Master Production
Scheduling



Προγραμματισμός των απαιτήσεων για υλικά - Material Requirements
Planning
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Έλεγχος της παραγωγής - Shop Floor Control



Κοστολόγηση της παραγωγής - Cost Accounting



Δομή των προϊόντων - Product Configuration



Έλεγχος των αλλαγών στα σχέδια - Design Control και τέλος,



Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός της παραγωγής - Scheduling.

Το Υποσύστημα της Κοστολόγησης Παραγωγής
Το υποσύστημα της κοστολόγησης της παραγωγής επικοινωνεί με το υποσύστημα
της οικονομικής διαχείρισης και ανάλογα με τον βαθμό που έχει ολοκληρωθεί το
σύστημα ERP σε μια επιχείρηση το συγκεκριμένο υποσύστημα μπορεί να
συμπεριλαμβάνεται στο υποσύστημα της οικονομικής διαχείρισης ή το αντίθετο. Έτσι, οι
διαδικασίες που περιλαμβάνει το υποσύστημα που σχετίζεται με την παραγωγή είναι:


Προϋπολογισμός – Budgeting



Οικονομική κατάσταση- Financial Statements και



Κοστολόγηση δραστηριοτήτων- Activity Based Costing

Το Υποσύστημα του Ανθρώπινου Δυναμικού
Άλλο ένα υποσύστημα το οποίο επικοινωνεί με το υποσύστημα της οικονομικής
διαχείρισης είναι αυτό των ανθρώπινων πόρων και περιλαμβάνει τις λειτουργίες:
•

Προγραμματισμό προσωπικού δυναμικού - Personnel Planning

•

Μισθοδοσίας προσωπικού - Payroll

•
Αξιολόγησης του προσωπικού - Personnel Evaluation, καθώς επίσης και τις
λειτουργίες
•

Εξόδων για το προσωπικό ή αλλιώς εξοδολόγια - Personnel Expenses

•
Διαχείρισης επιπέδων του προσωπικού, η μετεκπαίδευση του, η διεξαγωγή
επιμορφωτικών σεμιναρίων και
•

Ώρα και παρουσία προσωπικού - Time & Attendance

Το Υποσύστημα της Συντήρησης και Εξοπλισμού
Το υποσύστημα αυτό επικοινωνεί με τα υποσυστήματα διαχείρισης υλικού και ποιότητας
και αποτελείται από:
•

Στρατηγική συντήρηση - Strategic Maintenance

•

Συντήρηση μετά από βλάβη - Maintenance after Damage

•

Σχεδιασμό προληπτικής συντήρησης - Planning of Preventive Maintenance
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•

Διαχείριση πόρων- Resource Management

•

Απολογισμό- Assessment

Το Υποσύστημα της Διαχείρισης Ποιότητας
Στη συνέχεια το υποσύστημα διαχείρισης ποιότητας επικοινωνεί με το υποσύστημα της
οικονομικής διαχείρισης και αποτελείται από:
•

Ποιοτικό έλεγχο- Qualitative Control

•

Ρυθμό της ενέργειας των ζητημάτων σχετικών με την ποιότητα

•

Έλεγχο ετοίμων προϊόντων- Ready Products Control και ανάλογα με τον βαθμό

ολοκλήρωσης του κυρίως συστήματος ERP μπορεί να υπάρχει και η παρακάτω
λειτουργία:
•

Διαχείριση των πελατειακών σχέσεων- Customer Relationship Management

Υποσύστημα Διαχείρισης Παγίων
Ολοκληρώνοντας, το υποσύστημα που εστιάζει στη διαχείριση των πόρων, ανταλλάσει
δεδομένα με το αντίστοιχο της οικονομικής διαχείρισης ή ανάλογα με τον βαθμό
ολοκλήρωσης του ERP σε μια επιχείρηση, μπορεί και να συμπεριλαμβάνεται στο
υποσύστημα της οικονομικής διαχείρισης. Το παρόν υποσύστημα αποτελείται από:
•

Γενική λογιστική - General Ledger

•

Αναλυτική λογιστική - Analytical Ledger

•

Διαχείριση Παγίων - Asset Management και από

•

Οικονομική κατάσταση - Financial Statements

Υποσύστημα Διαχείρισης Έργων
Τέλος, το τελευταίο υποσύστημα του ERP είναι αυτό που σχετίζεται με τη
διαχείριση των έργων και αφορά στα υποσυστήματα της οικονομικής διαχείρισης και
παραγωγής. Περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες:
•

Υποβολής προσφορών - Οffers Submission

•

Σχεδιασμό έργου - Work Planning

•

Διαχείριση κόστους - Cost Management και

•

Διαχείριση πόρων - Resource Management
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2.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα ERP
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κύρια οφέλη που λαμβάνει μια επιχείρηση
μέσω της χρήσης ενός ERP συστήματος.
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός και οι ανθρώπινοι πόροι διαχειρίζονται με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα χάριν της χρήσης του συστήματος ERP, καθώς και η
βελτιστοποίηση της παραγωγής, που επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης του κόστους, της
αύξησης και απόδοσης των πωλήσεων μιας επιχείρησης (Hall, 2002).
Ένα βασικό όφελος, σύμφωνα με τους Said κ.ά. (2003) που προκύπτει μέσα από τη
χρήση του συστήματος αυτού είναι η αρωγή για την εκτέλεση των παραδόσεων με όσο
το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, συμβαδίζοντας παράλληλα με το νόμο της συμφέρουσας
προσφοράς, καθώς το σύστημα εκμεταλλεύεται την αποτελεσματικότητα των
λειτουργιών του και έτσι είναι σε θέση να ελέγχει πλήρως και να συμβουλεύει αναλόγως
των αναγκών και των προδιαγραφών.
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις μπορούν να
αποκτήσουν ευελιξία με τη χρήση αυτού του πληροφοριακού συστήματος, εφόσον το
ERP παρέχει τη δυνατότητα ιχνηλασίας των προϊόντων με τη χρήση εποπτικού ελέγχου
και της κινητικότητας των προϊόντων, από τη στιγμή που θα προμηθευτούν μέχρι τη
στιγμή που θα παραχθούν. Έτσι, καθίσταται δυνατό να εντοπιστούν και τυχόν
προβλήματα ποιότητας σε σχέση με τον τόπο και τον χρόνο (Yi et al., 2011)
Επιπρόσθετα, η καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων και των αποθηκών μιας
επιχείρησης καθώς επίσης και η αυξανόμενη παραγωγικότητα του ανθρώπινου
δυναμικού που οφείλονται στη χρήση των ERP, σύμφωνα με τον HassabElnaby (2012),
οδηγούν στην ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας αλλά και στην καλύτερη
διαχείριση των ζητημάτων που προέρχονται από τους εργαζόμενους (βάρδιες,
υπερωρίες, άδειες κτλ).
Άλλο ένα βασικό πλεονέκτημα που αναφέρει ο Forslund (2009) είναι η διατήρηση
μικρών - όσο γίνεται - αποθεμάτων στις πρώτες ύλες και στα τελικά προϊόντα, αλλά και
η παρακολούθησή τους με σύγχρονα μέσα, μέσω της διαδικασίας της σωστής
παραγγελίας, της παραγωγής αλλά και της ανταλλαγής ορισμένων προϊόντων που
λαμβάνουν χώρα μεταξύ των εργοστασίων της ίδιας επιχείρησης. Η επιχείρηση με αυτόν
τον τρόπο κερδίζει πρόσφορο έδαφος για να πλησιάσει το υπόδειγμα του “lean supply
chain management”. Το υπόδειγμα του “lean supply chain management” αποτελεί μια
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μέθοδο που έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλότερη σε κόστος παραγωγή, εφοδιασμό και
συντονισμό συνδυαζόμενου με τη σωστή χρήση του ERP (Power, 2005).
Ολοκληρώνοντας με τα πλεονεκτήματα του πληροφοριακού συστήματος ERP, μια
επιχείρηση, μειώνοντας τα λάθη και τις καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν,
καταφέρνει να επιτύχει τη γρηγορότερη παράδοση των προϊόντων της στους πελάτες της
(Gupta, 2000). Έτσι, τα προϊόντα και οι οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν πια να
μεταφερθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ωρών ή ημερών, αντί των εβδομάδων ή
μηνών που απαιτούνταν παλιότερα (Οικονόμου κ.α. 1995). Επιπλέον, η επιχείρηση
σύμφωνα με τους Wier κ.ά (2007) και HassabElnaby (2012), με την κατάλληλη
στρατηγική και τη σωστή διαχείριση των δυνατοτήτων του ERP αποκτά ευελιξία και
ποιοτικότερη παραγωγή.
Όπως κάθε πληροφοριακό σύστημα, έτσι και το σύστημα ERP, αλλά και η
επιχείρηση που το έχει υιοθετήσει – εφαρμόσει, παρουσιάζουν ορισμένα προβλήματα τα
οποία παρατίθενται παρακάτω. Βασικός παράγοντας είναι το επίπεδο ετοιμότητας στο
οποίο βρίσκεται μια επιχείρηση. Μια επιχείρηση για να σχεδιάσει το παρόν πρόγραμμα
πρέπει να το στηρίξει πάνω στις πραγματικές της ανάγκες, προβαίνοντας σε μια
αναλυτική περιγραφή των αδύναμων σημείων της. Αφού λοιπόν μια επιχείρηση
γνωρίζει τα αδύναμα σημεία της, πρέπει παράλληλα και το ανθρώπινο δυναμικό της - τα
στελέχη της (εσωτερική οργάνωση) - να είναι σε ετοιμότητα άμεσης προσαρμογής και
διαχείρισης ενός σύγχρονου συστήματος πληροφοριών (Finney,Corbett, 2007).
Αναλυτικότερα, ένα από τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν μέσα από τη χρήση
του ERP είναι η έλλειψη εμπειρίας των ίδιων των εταιριών που εμπορεύονται και
διαθέτουν τέτοια πληροφοριακά συστήματα. Επομένως, όποιο ζήτημα μπορεί να
προκύψει κατά την προσαρμογή του προγράμματος, μπορεί να μην είναι άμεσα
αντιμετωπίσιμο από τους προμηθευτές ERP, αφού ο κάθε αγοραστής αποτελεί και μια
ξεχωριστή περίπτωση, καθώς το σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα με τις
ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.
Το σύστημα ERP παρουσιάζει υψηλό κόστος αγοράς, προσαρμογής και εκπαίδευσης
του προσωπικού, καθιστώντας το κόστος αυτό ως ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματά
του. Για παράδειγμα, το κόστος για μια μεσαίου μεγέθους επιχείρηση κυμαίνεται γύρω
στα 60.000 με 80.000 ευρώ (Γκεμαλμά, 2013). Επίσης, πολλές επιχειρήσεις έχουν προβεί
σε δαπανηρές αναβαθμίσεις, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία hardware με το σύστημα.
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Αφού γίνει η αγορά και η προσαρμογή, τα έξοδα συνεχίζουν να υπάρχουν για μια
επιχείρηση καθώς η συντήρηση και η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης κυμαίνονται
συνήθως στα 60 με 120 ευρώ την ώρα. Ένα άλλο ζήτημα, είναι το μεγάλο χρονικό
διάστημα που απαιτείται για να εγκατασταθεί και να τελειοποιηθεί μια έστω λειτουργία
του ERP, γεγονός που αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματά του.
Σύμφωνα με στατιστικές έρευνες, ένα έτος αποτελεί το μέσο όρο εγκατάστασης και
καλής προσαρμογής του συστήματος. Επομένως, είναι λογικό να υπάρξει μια
καθυστέρηση στις ενέργειες της καθημερινότητας μιας επιχείρησης και υπάρχει ο
άμεσος κίνδυνος ζημίας, τόσο ως προς την ποιότητα των λειτουργιών, όσο και ως προς
την εξυπηρέτηση πελατών. Το ζήτημα του χρόνου κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί σοβαρά
υπόψη για τον σχεδιασμό της στρατηγικής μιας επιχείρησης (Kakouris and
Polychronopoulos, 2005).
Ένα τελευταίο μειονέκτημα του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος είναι η
εστίαση στον λογιστικό κυρίως χαρακτήρα της κάθε επιχείρησης. Επιπλέον, δεν
περιλαμβάνει ενέργειες που δεν έχουν άμεση και συγκεκριμένη εικόνα οικονομικού
χαρακτήρα με τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Με άλλα λόγια δεν παίρνουν μέρος
στην προστιθέμενη αξία των προϊόντων, όπως είναι για παράδειγμα η παραλαβή, η
συλλογή, η διανομή, ο έλεγχος συσκευασιών όσον αφορά στην διαχείριση αποθηκών WHM (Warehouse Management). Αυτό όμως δε συνεισφέρει, όπως επεσήμαναν οι
Οικονόμου και Γεωργόπουλου (1995), στη γρήγορη πρόβλεψη των οφελών μιας
επιχείρησης, της αποδοτικότητας, που θα έχει μια τυχόν επένδυση, με αρνητικό
αποτέλεσμα να μη γίνεται δυνατός ο έλεγχος στις ενέργειες που εκτελούνται από αυτό.

2.4 Μελλοντικοί Σχεδιασμοί για Εφαρμογή του ΕRP
Η καινοτόμα βάση δεδομένων του ERP για να λειτουργήσει θα πρέπει να αγορασθεί
και να αποκτηθεί νόμιμα και ιδιωτικά από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή. Έτσι, η κάθε
επιχείρηση πρέπει να αγοράσει τα πνευματικά δικαιώματα και την άδεια χρήσης του
λογισμικού για όλα τα στελέχη της επιχείρησης τα οποία μετέπειτα φέρουν την ευθύνη
λειτουργίας του με περιορισμούς και κόστος (Moller, 2005).
Υπάρχει ωστόσο μια υπηρεσία, η υπηρεσία cloud, η οποία αλλάζει τους όρους
απόκτησης και χρήσης του λογισμικού ERP, το ήδη υψηλό κόστος και την αναπτυγμένη
τεχνολογία που προσφέρει. Αναλυτικότερα, το cloud computing προσφέρει μια ευέλικτη
διαδικασία λήψης της άδειας απόκτησης και χρήσης, με χαμηλό κόστος, δίνοντας την
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ευκαιρία σε πολλές επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα.
Το ERP ήδη έχει αρχίσει να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες για επεξεργασία και
δυνατότητα ενεργειών από μέρους της επιχείρησης, χωρίς επιπλέον χρηματική
επιβάρυνση ή σημαντικών αλλαγών στο σύστημά τους χάρη στις ενσωματωμένες πλέον
υπηρεσίες “on-demand cloud”. Η σπουδαιότητα του ρόλου των cloud computing
ικανοτήτων στο σύστημα ERP, έχει επισημανθεί από πολλούς μελετητές όπως οι
Rosemann και Gable (2004).

Εικόνα 1: Η διαδικασία μιας επιχείρησης για τη λήψη αποφάσεων και “ERP 1.0”
(Πηγή: Grabot et al., 2014)
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2.5 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Εφαρμογής ERP
Δεδομένου ότι η εφαρμογή συστημάτων ERP απαιτεί σημαντικά κεφάλαια που
πρέπει να δεσμευτούν και να επενδυθούν από μια επιχείρηση, η τελική λήψη απόφασης
σχετικά την εφαρμογή τους επαφίεται αποκλειστικά στους στρατηγικούς στόχους της
επιχείρησης. Ωστόσο, παρόλο που λίγο έως πολύ στη σημερινή εποχή τα
χαρακτηριστικά και οι ανάγκες που έρχονται να καλύψουν τα ERP στο εσωτερικό μιας
επιχείρησης

έχουν

αποσαφηνιστεί,

ο

τρόπος

εφαρμογής,

οι

δυναμικές

που

αναπτύσσονται στο εσωτερικό της επιχείρησης καθώς και οι παράγοντες που οδηγούν
στην επιτυχή εφαρμογή τους, γνωστοί στη βιβλιογραφία και ως “Critical Success
Factors-CSF”, δεν έχουν πλήρως διερευνηθεί (Ram et al., 2014).
Σύμφωνα με τους Leidecker and Bruno (1984), ως CSF ορίζονται εκείνα τα
χαρακτηριστικά, οι συνθήκες και οι μεταβλητές οι οποίες όταν διαχειριστούν με
ορθολογικό τρόπο έχουν σημαντική επίδραση στην επιτυχία της πορείας μιας
επιχείρησης. Πολλοί συγγραφείς επίσης, (π.χ. Lui, 2011; Tian et al., 2010) έχουν
συσχετίσει τους CSF με τη δημιουργία γενικότερου συγκριτικού πλεονεκτήματος της
επιχείρησης γεγονός το οποίο συνδέεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά και τη δυναμική
που μπορεί να αναπτυχθεί από την εφαρμογή ERP συστημάτων. Ωστόσο και πάλι στη
βιβλιογραφία τονίζεται ότι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας εφαρμογής ERP δεν έχουν
πλήρως προσδιοριστεί και αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε επιχείρηση έχει
διαφορετικά χαρακτηριστικά και κουλτούρα με αποτέλεσμα η φύση και το προφίλ των
παραγόντων αυτών να διαφέρει σημαντικά (Ram et al., 2014). Σε μια προσπάθεια να
ομαδοποιηθούν οι τομείς ενδιαφέροντος στους οποίους θα πρέπει να εστιάζουν οι
υπεύθυνοι εφαρμογής ERP και να διαχειρίζονται κατάλληλα τους CSF που προκύπτουν,
η βιβλιογραφία έχει να επιδείξει πλήθος σχετικών ερευνών και ειδικά αναφορικά με τους
κάτωθι στρατηγικούς τομείς στους οποίους γίνονται οι περισσότερες αναφορές:
1. Διαχείριση έργων - Project Management (Snider et al., 2009)
2. Υψηλόβαθμη υποστήριξη - Top Management Support (Dezdar and
Sulaiman 2009).
3. Σύστημα Ποιότητας - Quality System (Dezdar and Sulaiman 2009; Ram
et al., 2014)
4. Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Education and Training (Amoako and
Salam, 2004, Dezdar and Sulaiman 2009)
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5. Όραμα και Επιχειρηματικό Σχέδιο - Business Plan and Vision (Dezdar
and Sulaiman 2009)
6. Επιχειρηματικές Διεργασίες - Business Process (Dezdar and Sulaiman
2009; Finney and Corbett, 2007)
7. Ποιότητα συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την επιχείρηση - Consultant
Quality (Finney and Corbett, 2007; Snider et al., 2009).
8. Διαχείριση αλλαγών - change management (Al-Mudimigh et al., 2001;
Motwani et al., 2005).
9. Υποστήριξη από προμηθευτές - Vendor support (Dezdar and Sulaiman
2009).
Ανάμεσα στις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας, η βιβλιογραφική ανασκόπηση
που έγινε στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας των Ram et al.,(2013) αποτελεί
σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με τη συσχέτιση ανάμεσα στους CSF και την
επιτυχία εφαρμογής/αποδοτικότητας των ERP στο εσωτερικό μια επιχείρησης. Στη
συνέχεια, αναφέρονται οι κυριότεροι CSF που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία από τους
παραπάνω συγγραφείς και οι οποίοι έχουν άμεση σχέση και επιρροή στην εφαρμογή των
ERP:


Κουλτούρα επιχείρησης.



Διαδικασίες διαχείρισης έργων και αξιολόγησης επιδόσεων.



Επιχειρηματικό σχέδιο και όραμα



Χορηγίες



Εκπαίδευση υπαλλήλων



Επανασχεδιασμός διαδικασιών



Σύνθεση ομάδας έργου/μικρές συνεκτικές ομάδες εργασίας



Σύστημα Ποιότητας



Σύμβουλοι εφαρμογής ERP



Συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης/Επίπεδο επικοινωνίας



Ομαδοποίηση Ενεργειών/Διεργασιών



Ανάλυση δεδομένων/Ενοποίηση πληροφοριών



Χαρισματική ηγεσία



Προσαρμοστικότητα ERP στα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.



Δυνατότητα παραμετροποίησης ERP (Vanilla ERP)
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Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής/Στόχοι



Αναπρογραμματισμός διαδικασιών επιχείρησης
Σε σχέση με όλα τα παραπάνω, ο παράγοντας που αφορά στη Διαχείριση του ERP

Έργου (Project Management) έχει αναδειχθεί ως ο πιο κρίσιμος για την επιτυχία ενός
συστήματος ERP (Ehie and Madsen, 2005; Ngai et al., 2008). Ουσιαστικά, η επιτυχία
εφαρμογής ενός ERP συναρτάται με την πληρότητα και τα χαρακτηριστικά των
μεθοδολογιών διαχείρισης του ίδιου του ERP έργου που σκοπεύει να εφαρμόσει η
επιχείρηση. Άλλωστε, η σημασία της σωστής διαχείρισης ενός έργου, αποτελεί
παράγοντα προστιθέμενης αξίας για μια επιχείρηση και χαρακτηρίζεται επιτυχημένη
όταν (Zhai et al., 2009):
1. Οι πόροι μιας επιχείρησης μπορούν να μετατραπούν σε εισροές.
2. Μεγιστοποιούνται τα οφέλη και ταυτόχρονα καλύπτονται οι απαιτήσεις των
εμπλεκόμενων μερών/τμημάτων στο έργο (π.χ. μείωση κόστους).
Οι Ram et al (2013) σε μια προσπάθεια να διερευνήσουν το βαθμό άμεσης και
έμμεσης επιρροής τεσσάρων (4) CSF τόσο στην εφαρμογή των συστημάτων ERP όσο
και στην αύξηση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης μέσω των ίδιων των
συστημάτων, προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν και στη συνέχεια να ποσοτικοποιήσουν
το μοντέλο σχέσεων του επόμενου σχήματος.

1) Διαχείριση ERP
Έργου

3) Αναδιοργάνωση
Επιχειρησιακών
Διεργασιών

Αποδοτικότητα
Επιχείρησης

Εφαρμογή Συστήματος
ERP

2) Εκπαίδευση και
Κατάρτιση

4) Ολοκλήρωση/Ενοποίηση
Συστήματος

Σχήμα 1: Μοντέλο Σχέσεων Επιρροής CSF στην Εφαρμογή ERP και στη Συνολική
Απόδοση της Επιχείρησης
(Πηγή: Ram et al., 2013)
29

Οι ερευνητές κατέληξαν να εστιάσουν στους συγκεκριμένους τέσσερεις παράγοντες
δεδομένου ότι αυτοί αναφέρονται σε προηγούμενες έρευνες ως οι πιο κρίσιμοι τόσο για
την επιτυχία υλοποίησης συστημάτων ERP όσο και για την ενίσχυση της συνολικής
επίδοσης μιας επιχείρησης. Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε προκειμένου
να επαληθευτούν και στη συνέχεια να ποσοτικοποιηθούν οι παραπάνω υποτιθέμενες
σχέσεις εξάρτησης μεταξύ: των τεσσάρων (4) CSF, του επιπέδου επιτυχίας εφαρμογής
των συστημάτων ERP που εφήρμοζαν οι επιχειρήσεις του δείγματος και της συνολικής
απόδοσης της κάθε επιχείρησης (Overall Performance), αφορούσε καταρχήν στη
διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σε 217 επιχειρήσεις και στην ανάλυση των δεδομένων
μέσω της τεχνικής SEM (Structural Equation Modeling). Απώτερος στόχος, υπήρξε η
αξιολόγηση τόσο της άμεσης επίδρασης (θετική ή αρνητική) των CSF στη συνολική
επίδοση των επιχειρήσεων (Overall Performance-OP) όσο και η έμμεση επιρροή που
ασκούσαν σε αυτή μέσω της επιτυχούς εφαρμογής των συστημάτων ERP (ERP
Implementation Success-IMP). Για τις ανάγκες της έρευνας των Ram et al., (2013)
χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με 25 ερωτήσεις κλειστού τύπου
ομαδοποιημένες σε έξι ενότητες, χρησιμοποιώντας την πεντάβαθμη κλίμακα του Likert
για τις απαντήσεις (διαφωνώ έως συμφωνώ απόλυτα). Οι ερωτήσεις οι οποίες
διατυπώθηκαν στο δείγμα των 217 αυτών επιχειρήσεων ήταν οι κάτωθι (Ram et al.,
2013):
Α. Ερωτήσεις που αφορούν στη Διαχείριση ERP Έργου (PM)
Ως μέρος της εφαρμογής του ERP συστήματος στην επιχείρησή μας:
Α.1 Είχαμε ένα επίσημο σχέδιο διαχείρισης του έργου
Α.2 Είχαμε μια δομημένη ομάδα έργου
Α.3 Πραγματοποιούσαμε τακτικές συναντήσεις εργασίας
Α.4 Είχαμε ρεαλιστικές προθεσμίες
Α.5 Είχαμε αυστηρό χρονοδιάγραμμα εργασιών και σαφείς δαπάνες
Α.6 Είχαμε σχεδιάσει με προσοχή το σκοπό του συγκεκριμένου project
Β. Ερωτήσεις που αφορούν την Εκπαίδευση και Κατάρτιση (TED)
Ως μέρος της εφαρμογής του ERP συστήματος προσφερόμενο πρόγραμμα κατάρτισης
και εκπαίδευσης του προσωπικού μας:
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Β.1 Ήταν επαρκούς διάρκειας και λεπτομέρειας
Β.2 Βελτίωσε ουσιαστικά τις γνώσεις των χρηστών του συστήματος
Β.3 Ενθάρρυνε τους χρήστες του συστήματος
Β.4 Αποτελούνταν από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές
Γ. Ερωτήσεις που αφορούν την Αναδιοργάνωση των Επιχειρησιακών Διεργασιών (BPR)
Ως μέρος της εφαρμογής του ERP συστήματος στην επιχείρησή μας:
Γ.1 Σπαταλήσαμε αρκετό χρόνο αναδιοργανώνοντας και επανασχεδιάζοντας τις
επιχειρησιακές μας διεργασίες πριν την εφαρμογή του συστήματος ERP
Γ.2 Προσαρμόσαμε και προτυποποιήσαμε τις διεργασίες της επιχείρησης στο μέγιστο
δυνατό ώστε να ταιριάζουν με το υπό-εγκατάσταση σύστημα ERP.
Δ. Ερωτήσεις που αφορούν την Ολοκλήρωση/Ενοποίηση του Συστήματος (SI)
Ως μέρος της εφαρμογής του ERP συστήματος στην επιχείρησή μας είμαστε σε θέση να:
Δ.1 Ενοποιήσουμε το σύστημα ERP με άλλα εσωτερικά συστήματα της επιχείρησης
(νομικά, προμηθευτών κλπ).
Δ.2 Ενοποιήσουμε το σύστημα και με άλλα πληροφοριακά συστήματα συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων.
Ε. Εφαρμογή ERP Συστήματος (IMP)
Στην επιχείρησή μας το σύστημα ERP
Ε.1 Εφαρμόστηκε εμπρόθεσμα βάσει του σχεδιασμού
Ε.2 Εφαρμόστηκε χωρίς επιπλέον κόστος
Ε.3 Εφαρμόστηκε βάσει των στόχων που τέθηκαν
Ε.4 Ικανοποίηση του χρήστες του.
Ζ. Επίδοση Επιχείρησης (PO)
Στην επιχείρησή μας το ERP συνέβαλε σημαντικά:
Ζ.1. Στη βελτίωση του κύκλου παράδοσης των προϊόντων
Ζ.2. Βελτίωσε τις after sales υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
Ζ.3. Στην αύξηση των πωλήσεων υφιστάμενων προϊόντων
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Ζ.4 Στην ανεύρεση νέων πηγών εσόδων
Ζ.5 Στην αύξηση της παραγωγικότητας
Ζ.6 Στη καθιέρωση δυνατών και βιώσιμων σχέσεων με τους πελάτες
Ζ.7 Στη διερεύνηση και κατανόηση των καταναλωτικών προτύπων
Τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν οι ερευνητές ανά CSF είχαν ως εξής:
1. Παράγοντας: Διαχείριση ERP Έργου (Project Management-PM):
Ο συγκεκριμένος παράγοντας δεν αποδείχθηκε στατιστικά σημαντικός ως προς την
άμεση επιρροή του στην επίδοση της επιχείρησης. Ωστόσο, υπήρξε στατιστικά
σημαντικά θετική η επίδραση του συγκεκριμένου παράγοντα στην επιτυχία
υλοποίησης/εφαρμογής των συστημάτων ERP, κάτι το οποίο υποδηλώνει την έμμεση
επιρροή που δύναται να ασκήσει ο παράγοντας αυτός στη συνολική επίδοση της
επιχείρησης. Τα αποτελέσματα επίσης κατέδειξαν, ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας
αποτελεί προγνωστικό δείκτη αναφορικά με την επιτυχία υλοποίησης ενός ERP έργου,
καθώς ενσωματώνει χαρακτηριστικά που στοχεύουν και στη συνολική επίδοση της
επιχείρησης. Επιπλέον, αναδείχθηκε και η κρισιμότητα των ειδικότερων παραμέτρων της
Διαχείρισης ενός ERP Έργου που αφορούν: 1) στην αυστηρή τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων και των προδιαγεγραμμένων δαπανών, 2) στον σαφή προσδιορισμό
του σκοπού και του στόχου του ERP συστήματος και 3) στην ανάγκη τακτικών
συναντήσεων ανασκόπησης του συστήματος. Επιπλέον, οι παραπάνω υπο-παράγοντες,
θεωρήθηκαν από τους ερευνητές ως στρατηγικής σημασίας για την επιτυχημένη
διαχείριση ενός ERP project στους οποίους θα πρέπει να εστιάζουν οι εμπλεκόμενοι
κατά την εφαρμογή συστημάτων ERP.

2. Παράγοντας: Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Training and Education-TED):
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνητών, ο συγκεκριμένος παράγοντας επιδρά
θετικά τόσο στην επιτυχία εφαρμογής του ίδιου του ERP συστήματος όσο και στην
συνολική επίδοση μιας επιχείρησης. Τα αποτελέσματα επίσης καταδεικνύουν ότι και η
επιτυχία ενός προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων εξαρτάται
και από την επιτυχία εφαρμογής του ίδιου του ERP συστήματος. Αυτή η παραδοχή είναι
απολύτως λογική αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της αρχικής
εφαρμογής και εξοικείωσης του χρήστη με το σύστημα θα πρέπει να γίνεται συνεχώς
32

ανατροφοδότηση και ίσως απαιτηθεί συνεχής εκπαίδευσή του, προκειμένου να
εξοικειωθεί πλήρως με το σύστημα. Επιπλέον, οι υπο-παράγοντες που αναδείχθηκαν ως
οι πλέον κρίσιμοι στην επιτυχία υλοποίησης του ERP αλλά και στην αύξηση της
επίδοσης μιας επιχείρησης, αφορούν: 1) στη δόμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
με στόχο την τόνωση της αυτοπεποίθησης του χρήστη του ERP συστήματος, 2) στην
εκπαίδευση των χρηστών με στόχο την αύξηση του επιπέδου γνώσεων σχετικά με το
σύστημα και 3) στο σχεδιασμό ενός εκτεταμένου και λεπτομερούς προγράμματος
εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα ως προς αυτό τον παράγοντα καταδεικνύουν την ανάγκη
για το σχεδιασμό ενός δομημένου και λεπτομερούς προγράμματος εκπαίδευσης των
χρηστών τόσο κατά τη φάση εφαρμογής του συστήματος όσο και μετά τη εφαρμογή
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

3. Παράγοντας:

Αναδιοργάνωση

Επιχειρησιακών

Διεργασιών

(Business

Process re-Engineering – BRP):
Τα αποτελέσματα των ερευνητών αναφορικά με την επιρροή του συγκεκριμένου
παράγοντα στην επιτυχία υλοποίησης ενός συστήματος ERP και την συνολική επίδοση
της επιχείρησης καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης. Οι ερευνητές
σημειώνουν πως αν και σε προηγούμενες έρευνες, ο συγκεκριμένος παράγοντας έχει
αναδειχθεί ως κρίσιμος, η συγκεκριμένη έρευνα δεν επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο
ισχυρισμό. Οι ερευνητές αποδίδουν το συγκεκριμένο εύρημα στο γεγονός ότι η
ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρμόζονται και να δημιουργούν πιο ευέλικτες
δομές εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας έχει βελτιωθεί σημαντικά. Το γεγονός
αυτό ίσως καθιστά μη επιτακτική την ανάγκη για αναπροσαρμογή των επιχειρησιακών
διεργασιών προκειμένου να εφαρμοστεί με επιτυχία ένα σύστημα ERP. Ένα άλλο
συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν με βάση τα ευρήματα για το συγκεκριμένο
παράγοντα είναι ότι τα προσφερόμενα πακέτα εφαρμογών ERP πλέον είναι πιο φιλικά
και πιο εύκολα στο να προσαρμοστούν στο υφιστάμενο μοντέλο επιχειρησιακής
λειτουργίας με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να αλλάξουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις δομή
και λειτουργίες προκειμένου να προσαρμοστούν αυτές στο σύστημα ERP.

33

4. Παράγοντας: Ολοκλήρωση/Ενοποίηση Συστήματος (System IntegrationSI):
Τα αποτελέσματα κατέδειξαν τη σημαντική επίδραση του συγκεκριμένου παράγοντα
στην επίδοση μιας επιχείρησης. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο και έχει
επιβεβαιωθεί βιβλιογραφικά και στο παρελθόν. Είναι γεγονός ότι η ικανότητας μιας
επιχείρησης να διατηρεί μια ενιαία πλατφόρμα δεδομένων από όλα τα συστατικά μέρη
της επιχείρησης της τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά της χαρίζει συγκριτικό
πλεονέκτημα και την βοηθά στο να είναι περισσότερη ευέλικτη κατά τη λειτουργία των
επιχειρησιακών διαδικασιών της. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση του παράγοντα αυτού με την επιτυχία
υλοποίησης ενός ERP συστήματος. Αυτό καταδεικνύει ότι η επιτυχία υλοποίησης ενός
ERP δεν αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ενοποίηση/ολοκλήρωση του
συστήματος και την επίδοση μιας επιχείρησης. Ο λόγος τη απουσίας συσχέτισης
αποδίδεται από τους ερευνητές στο γεγονός ότι η διαδικασία ενοποίησης των υποσυστημάτων μιας επιχείρησης, είναι μια διαρκής διεργασία που πραγματοποιείται στο
εσωτερικό της επιχείρησης και όχι στιγμιαία για τις ανάγκες του ERP συστήματος.
Συνεπώς, αποτελεί μια έτσι και αλλιώς εγγενή διεργασία, η οποία συντελείται με ή χωρίς
το ERP σύστημα. Ένας άλλος λόγος στον οποίο αποδίδεται η μη ύπαρξη συσχέτισης από
τους ερευνητές είναι ότι λόγω της εξέλιξης των ERP συστημάτων η ανάγκη για
διασύνδεσή τους με in-house διεργασίες/συστήματα, είναι λιγότερο κρίσιμη δεδομένου
ότι τα σύγχρονα εργαλεία που ενσωματώνονται πλέον σε αυτά καλύπτουν εύκολα την
αντίστοιχη ανάγκη.
Μεταξύ άλλων, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα των Ahmad and Cuenca
(2013) αναφορικά με τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας εφαρμογής ERP
συστημάτων, εστιάζοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι συγκεκριμένοι
ερευνητές μέσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 50 σχετικών επιστημονικών
ερευνών, είχαν ως στόχο να διερευνήσουν καταρχήν τους κρίσιμους παράγοντες
υλοποίησης ERP συστημάτων, στη συνέχεια να αποδελτιώσουν εκείνους που αφορούν
τις ΜΜΕ και στη συνέχεια με τη βοήθεια εμπειρικής έρευνας να προσδιορίσουν τις
αλληλεπιδραστικές σχέσεις που έχουν. Με βάση τα παραπάνω, οι ερευνητικές υποθέσεις
που τέθηκαν διατυπώθηκαν ως εξής:
Η1: Η εφαρμογή των ERP συστημάτων απαιτεί προσεκτική διερεύνηση τόσο των
οργανωτικών όσο και των λειτουργικών παραγόντων.
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Η2: Κατά την εφαρμογή των συστημάτων, οι οργανωτικοί παράγοντες είναι περισσότερο
κρίσιμοι σε σχέση με τους λειτουργικούς.
Η3: Τα αρχικά στάδια υλοποίησης των ERP είναι ιδιαίτερα κρίσιμα και σε περίπτωση
περιορισμένης εφαρμογής των στόχων σε αυτά, μπορούν να οδηγήσουν σε
προβληματική ενσωμάτωση του συστήματος ERP στην επιχείρηση.
Οι Ahmad and Cuenca (2013) κατά την ανασκόπηση 50 σχετικών έγκριτων
επιστημονικών εργασιών ανέσυραν 33 κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας υλοποίησης, οι
οποίοι παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα με το αντίστοιχο ποσοστό συχνότητας
εμφάνισής τους στη βιβλιογραφία και τη σχετική κωδικοποίηση.
Πίνακας 1: Συνήθεις Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας ERP σε ΜΜΕ

ID Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

Συχνότητας

Εμφάνισης

(%)
1

Σαφήνεια σκοπού διαχείρισης του ERP έργου

26.32

2

Προσδοκίες διαχείρισης

21.05

3

Ύπαρξη

επίσημου

πλάνου 63.16

έργου/χρονοδιαγράμματος
4

Διαχείριση ERP έργου

68.42

5

Ύπαρξη συντονιστικής επιτροπής

26.32

6

Νομικά Συστήματα

36.84

7

Αλλαγή κουλτούρας/πολιτικές παράμετροι

57.89

8

Επανασχεδιασμός επιχειρησιακών διεργασιών

78.95

9

Εμπειρία project manager

63.16

10

“Project champion role”1

47.37

11

Επάρκεια πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων κλπ)

42.11

12

Εμπιστοσύνη μεταξύ των συνέταιρων/συνεργατών

15.79

13

Εσωτερική

επικοινωνία

των

τμημάτων

της 84.21

επιχείρησης
14

Συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης

73.68

15

Σύσταση ομάδας έργου/Δεξιότητες ομάδας

78.95

Οι ορισμοί του όρου στη βιβλιογραφία είναι πολλοί. Μεταξύ των άλλων ένας περιεκτικός ορισμός
είναι του Roure (1999), σύμφωνα με τον οποίο η έννοια του όρου αφορά το πρόσωπο στο
εσωτερικό μιας επιχείρησης το οποίο συμβάλει καθοριστικά στην προαγωγή της καινοτομίας και
της γνώσης της επιχείρησης για την επίτευξη των στρατηγικών σκοπών και στόχων της.
1
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ID Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

Συχνότητας

Εμφάνισης

(%)
16

Ικανοί λήπτες αποφάσεων

15.79

17

Υποστήριξη διαχείρισης και δεσμεύσεις

100

18

Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης

68.42

19

Σωστή χρήση των συμβούλων

57.89

20

Εργαλεία πώλησης

21.05

21

Σύμβουλοι διαχείρισης

21.05

22

Παραμετροποίηση λογισμικού

36.84

23

Ρύθμιση λογισμικού

31.58

24

Κατάλληλη τεχνολογική υποδομή

26.32

25

Μειωμένο επίπεδο ρίσκου

42.11

26

Εκπαίδευση στο λογισμικό

52.63

27

Εκπαίδευση στις νέες επιχειρησιακές λειτουργίες

42.11

28

Υποστήριξη προμηθευτών

26.32

29

Ανάλυση δεδομένων

15.79

30

Στρατηγική υλοποίησης ERP

63.16

31

Προσεκτικός σχεδιασμός απαιτήσεων συστήματος

52.63

32

Προσεκτική επιλογή λογισμικού ERP

52.63

33

Σαφείς στόχοι και σκοποί

68.42

(Πηγή: Ahmad and Cuenca, 2013)
Στη συνέχεια παρουσιάζεται και στο αντίστοιχο ραβδόγραμμα συχνοτήτων των
κρίσιμων παραγόντων του πίνακα.

Σχήμα 2: Ραβδόγραμμα Συχνοτήτων (%) Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας ERP
στις ΜΜΕ
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(Πηγή: Ahmad and Cuenca, 2013)
Οι ερευνητές στη συνέχεια ομαδοποίησαν τους παράγοντες αυτούς σε 1)
Λειτουργικούς (operational), 2) Οργανωτικούς (Organizational) και 3) σε ενδιάμεσους
(neutral factors), οι οποίοι δεν αντιστοιχούν σαφώς στις προηγούμενες κατηγορίες. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά στο επόμενο σχήμα.

Σχήμα 3: Κατηγοριοποίηση Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας ERP στις ΜΜΕ
(Πηγή: Ahmad and Cuenca, 2013)
Οι ερευνητές προκειμένου να διερευνήσουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των
παραπάνω παραγόντων κατά τη διαδικασία εφαρμογής των ERP συστημάτων
υιοθέτησαν μεθοδολογικά ένα cross-reference μοντέλο σύμφωνα με το επόμενο σχήμα.
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Σχήμα 4: Cross-reference Μοντέλο Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων CSF κατά την
Εφαρμογή ERP συστημάτων σε ΜΜΕ
(Πηγή: Ahmad and Cuenca, 2013)
Η έρευνα διεξήχθη σε Managers από 33 εταιρείες στη Βρετανία, όπου τους
ζητήθηκε να αξιολογήσουν τη σπουδαιότητα και να αποδώσουν τη βαρύτητα κάθε
παράγοντα εν συγκρίσει με τους υπόλοιπους. Κατόπιν της αξιολόγησης και των
σχετικών αναλύσεων, οι 10 πιο κρίσιμοι παράγοντες ομαδοποιήθηκαν σε τρεις
κατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους:
1. Βασικοί (Basic): Στην ομάδα αυτή ανήκουν εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι
επιδρούν σε άλλους, αλλά άλλοι δεν έχουν σημαντική επίδραση επάνω τους. Συνήθως,
αυτοί οι παράγοντες αφορούν τα αρχικά στάδια υλοποίησης των συστημάτων ERP και
αποτελούν το υπόβαθρο για τη μετέπειτα πορεία υλοποίησης.
2. Κρίσιμοι (critical): Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν εκείνοι οι παράγοντες οι
οποίοι επηρεάζονται από τους βασικούς και τους ασκείται και σημαντική επίδραση και
από άλλους. Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται αμιγώς με την εφαρμογή του επιθυμητού
συστήματος ERP μέσα στην επιχείρηση.
3. Εξαρτημένοι (depended): Οι παράγοντες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία
είναι σημαντικά εξαρτημένοι από άλλους. Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν αυτοί που
συνδέονται με τη διαδικασία μετατροπής του συστήματος ERP σε πλήρως λειτουργικό
σύστημα προς μεγιστοποίηση των ωφελειών από τη χρήση του.
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Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης.

Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση Παραγόντων Επιτυχίας ERP σε ΜΜΕ
Κατηγορίες

Παράγοντες
Δεξιότητες ομάδας έργου

Βασικοί

Ικανότητα επικεφαλής του έργου
Πόροι
Ανάλυση δεδομένων
Αλλαγή κουλτούρας

Κρίσιμοι

Χρήση συμβούλων
Τεχνική υποστήριξη
Συνεργασία τμημάτων

Εξαρτημένοι

Διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος
Εσωτερική επικοινωνία

(Πηγή: Ahmad and Cuenca, 2013)
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ειδικού περιεχομένου έρευνα των Kanellou
and Spathis (2013) αναφορικά με τη διερεύνηση των λογιστικών ωφελειών που δύναται
να προκύψουν, καθώς και τη συσχέτισή τους με το επίπεδο ικανοποίησης των
επιχειρήσεων από την εφαρμογή συστημάτων ERP. Εκτός των άλλων, η συγκεκριμένη
έρευνα, είχε ως στόχο τη διερεύνηση των διαφορών στις απόψεις ανάμεσα σε λογιστές
και επαγγελματίες πληροφορικής (IT professionals) αναφορικά με το πώς κάθε ομάδα
αξιολογεί τα λογιστικά οφέλη και την ικανοποίηση των χρηστών από τη χρήση των ERP
συστημάτων. Η εμπειρική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 193 επιχειρήσεις στην Ελλάδα,
όπου ερωτήθηκαν 175 λογιστές και 96 επαγγελματίες πληροφορικής.
Όπως έχουν επισημάνει και οι Stathis and Constantinides (2004), τα πιο σημαντικά
οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την εφαρμογή ERP συστημάτων
αφορούν στις λογιστικές διαδικασίες οι οποίες γίνονται περισσότερο ευέλικτες και
μειώνεται σημαντικά ο χρόνος επεξεργασίας πολλών και διαφορετικών πληροφοριών. Ο
Colmenares (2009) έχει επίσης επισημάνει ότι η εφαρμογή ERP συστημάτων σε μια
επιχείρηση βελτιώνει σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ειδικότερα ως
προς το λογιστικό μέρος, ενώ ο Vlecu (2007) έχει τονίσει την προστιθέμενη αξία των
ERP συστημάτων, λόγω των αξιόπιστων και έγκυρων συγκεντρωτικών λογιστικών και
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οικονομικών αναφορών που μπορούν να προσφέρουν. Εκτός βέβαια από τα παραπάνω
πλεονεκτήματα, διάφοροι ερευνητές έχουν επισημάνει πολλαπλά οφέλη και για μια
επιχείρηση από τη χρήση των συστημάτων ERP. Για παράδειγμα, οι Shang and Seddon
(2002), ομαδοποίησαν τα οφέλη χρήσης ERP συστημάτων σε πέντε μεγάλους άξονες: 1)
λειτουργικό, 2) διαχειριστικό, 3) στρατηγικό, 4) Υποδομή πληροφορικής και 5)
οργανωτικό-επιχειρησιακό.

Ο

Esteves

(2009)

χρησιμοποιώντας

αυτή

τη

κατηγοριοποίηση προσπάθησε να δημιουργήσει ένα μοντέλο περιγραφής των ωφελειών
των ERP συστημάτων σε ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα του κατέδειξαν πως ανάμεσα σε
αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις και αλληλοσυνδέσεις προτρέποντας
τους διαχειριστές αυτών των συστημάτων να εφαρμόζουν μια συνεχή αξιολογική
διαδικασία μετά την εφαρμογή των συστημάτων. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά οφέλη
που κατέδειξε η έρευνά του, είναι η σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, η
βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών, η βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων
και η αύξηση της επιχειρησιακής ευελιξίας.
Οι Kanellou and Spathis (2013) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PCA για την ανάλυση
των πρωτογενών δεδομένων που συνέλεξαν από τις επιχειρήσεις του δείγματος,
κατέληξαν στα παρακάτω πλεονεκτήματα


εύκολη και γρήγορη συγκέντρωση πρωτογενών δεδομένων



εύκολη και πιο γρήγορη παραγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων.



Μειωμένος χρόνος παραγωγής και «κλεισίματος» μηνιαίων, τετραμηνιαίων και
ετήσιων λογιστικών διαδικασιών.



Αυξημένη ευελιξία στην παραγωγή και ενοποίηση λογιστικών πληροφοριών



Βελτιωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων



Βελτιωμένη ποιότητα εσωτερικών επιθεωρήσεων/ελέγχων και παραγωγής
συγκεντρωτικών αναφορών.



Βελτίωση διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης.



Βελτιωμένες αναλύσεις οικονομικών αναλογιών.



Μείωση χρόνου απασχόλησης του προσωπικού του λογιστηρίου
Το επίπεδο συμφωνίας των ερωτώμενων ως προς τα παραπάνω οφέλη δεν

παρουσίαζε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες ερωτώμενων
(λογιστές, επαγγελματίες πληροφορικής). Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι ερωτώμενοι
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και των δυο ομάδων συμφωνούσαν κατά τον ίδιο τρόπο αναφορικά με τα δυνητικά
οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση ERP συστημάτων σε όρους λογιστικής.
Τέλος, στο δεύτερο σκέλος της έρευνας έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν: 1) το
συνολικό και ειδικότερο επίπεδο ικανοποίησης ως προς τα οφέλη που προέκυψαν από
την εφαρμογή του ERP συστήματος και 2) να διερευνηθούν οι διαφορές στο επίπεδο
ικανοποίησης των δυο ομάδων (λογιστών και των επαγγελματιών πληροφορικής) των
επιχειρήσεων του δείγματος. Το επίπεδο ικανοποίησης εστίαζε στα οφέλη που
προέκυψαν για την επιχείρηση από τη σκοπιά των λογιστικών διαδικασιών, στον αριθμό
και το είδος των εργαλείων-ρουτίνων του ίδιου του συστήματος, καθώς και στο κόστος
αγοράς. Η κλίμακα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν και σε αυτή τη περίπτωση 7βαθμη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο μέσος όρος συνολικής ικανοποίησης ανήλθε σε
5.221, ενώ ως προς τα εργαλεία-ρουτίνες των ERP που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις
φάνηκε πως αυτές, χρησιμοποιούν περισσότερο λογιστικά εργαλεία σε σύγκριση με τα
άλλα εργαλεία που διαθέτει το σύστημά τους. Τέλος, ως προς το κόστος του ERP
συστήματος αυτό κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 2.4% του ετήσιου κύκλου πωλήσεων
της επιχείρησης. Ως προς το επίπεδο ικανοποίησης σε σχέση με τα οφέλη που
αποκομίσθηκαν από την εφαρμογή ERP συστημάτων, ο υψηλότερος μέσος όρος
ικανοποίησης παρατηρείται στα πληροφοριακά λογιστικά εργαλεία που προσφέρουν τα
συστήματα ERP (Μ.Ο. 5.64/7.00), ενώ αντιθέτως το μικρότερο ποσοστό ικανοποίησης
βρίσκεται σε σχέση με την συνεπαγόμενη μείωση του προσωπικού λογιστηρίου μετά την
εφαρμογή του συστήματος (Μ.Ο. 2.39/7.00). Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και
από τον O’Leary (2004), όπου σύμφωνα με την έρευνά του, μόνο στο 12% των
επιχειρήσεων που μελέτησε, μειώθηκε το προσωπικό της οικονομικής διεύθυνσης μετά
την εφαρμογή ERP συστήματος. Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικά
διαφορές στις απόψεις των δυο ομάδων (λογιστών, επαγγελματιών πληροφορικής),
γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι ερωτώμενοι αναγνώριζαν και αξιολογούσαν κατά τον
ίδιο τρόπο την ικανοποίησή τους, ανεξαρτήτως τομέα απασχόλησης στο εσωτερικό της
επιχείρησης.
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Εικόνα 2: Λογότυπα Σημαντικότερων και Συνηθέστερων ERP Συστημάτων στην
Ελλάδα

2.6 Διαπιστώσεις
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, συνάγεται το
συμπέρασμα ότι η καλύτερη και πιο σημαντική πρωτοβουλία που πρέπει να λάβει μια
επιχείρηση είναι ο προγραμματισμός και οι προπαρασκευαστικές διοικητικές ενέργειες
για την εφαρμογή ERP. Ωστόσο, ένα μειονέκτημα που χαρακτηρίζει τις περισσότερες
επιχειρήσεις είναι η μη επαρκής στελέχωσή τους από έμπειρα μέλη, ως προς την
εφαρμογή συστημάτων. Έτσι, η εφαρμογή των συστημάτων ERP θα έχει επιτυχία μόνον
όταν

συγχρονιστούν

οι

πόροι,

η

οργάνωση,

ο

σχεδιασμός

του

έργου, ο

αναπρογραμματισμός των διαδικασιών, η επίλυση όσων δυσκολιών παρουσιαστούν και
η οργάνωση εμπλεκομένων των ομάδων στη διαδικασία εφαρμογής.
Επιπλέον, η επιτυχία έγκειται και στην τελική ολοκλήρωση του έργου εντός των
πλαισίων του προϋπολογισμού μιας επιχείρησης, δεδομένου ότι οι πιθανότητες για
εμφάνιση λαθών ή άλλων έκτακτων αναγκών, όταν το σύστημα αρχίσει να λειτουργεί
μειώνονται σταδιακά. Από την άλλη, και ο ίδιος ο προμηθευτής της εφαρμογής θα
πρέπει να προσαρμόζει την μεθοδολογία εφαρμογής του στις ανάγκες του εκάστοτε
πελάτη του και μελλοντικού χρήστη.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας εφαρμογής των ERP συστημάτων, είναι η
ανάλυση και ο προγραμματισμός των ενεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων που αποτελεί
τον αναπρογραμματισμό ή αλλιώς και επανασχεδιασμό των διαδικασιών μιας
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επιχείρησης - business process reengineering. Στόχος αυτού, είναι η αλλαγή εκ βάθους
όλων των διαδικασιών, με στόχο την σταδιακή βελτίωση των. Ο επανασχεδιασμός αυτός
αποτελείται από τον προγραμματισμό των διαδικασιών μιας επιχείρησης, προκειμένου
να επιτευχθούν τα αποτελέσματα εκείνα που έχουν τεθεί από την κάθε εταιρεία. Επίσης,
περιλαμβάνει τη διαδικασία όπου επεξεργάζονται οι πληροφορίες και στην συνέχεια
ενσωματώνονται στην πραγματική εργασία παραγωγής πληροφοριών. Η λειτουργία αυτή
του επανασχεδιασμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναβάθμιση του κάθε
λογισμικού ή της εφαρμογής του. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις
προβαίνουν σε αλλαγές των λειτουργικών μεθόδων τους ούτως ώστε να εκμεταλλευτούν
όσο γίνεται το νέο λογισμικό και τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες που αυτό προσφέρει.
Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο ο κάθε προμηθευτής του έργου να μπορεί να παρέχει την
υπηρεσία BPR έτσι ώστε, η αρχική εφαρμογή του συστήματος να ολοκληρωθεί με τη
νέα αυτή εφαρμογή. Όμως, όπως φάνηκε και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η τάση
που επικρατεί πλέον στα σύγχρονα συστήματα ERP έγκειται στο να εμφανίζονται
περισσότερο προσαρμόσιμα στις ανάγκες της επιχείρησης χωρίς αυτή να χρειάζεται να
προβεί σε αναδιαρθρώσεις/αναθεωρήσεις των διαδικασιών της προκειμένου να
υποδεχτεί το σύστημα.
Στο

νέο

πληροφοριακό

περιβάλλον

που

βρίσκονται

οι

επιχειρήσεις,

οι

κατασκευαστές των ERP εφαρμογών λαμβάνουν πλέον σοβαρά υπόψη τους την
επίδραση που ασκεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς αυτό μπορεί να βελτιώσει τόσο τις
σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών όσο και να διευρύνει την ανταγωνιστικότητα των
ίδιων των επιχειρήσεων, αυξάνοντας παράλληλα και τις πωλήσεις. Από την άλλη, οι
επιχειρήσεις που αγοράζουν το σύστημα ERP χρειάζονται μια υποστήριξη και
παρότρυνση από τους ίδιους τους προμηθευτές ώστε να ξεκινήσουν το εμπόριο μέσω
διαδικτύου με την βοήθεια του λογισμικού. Το λογισμικό ERP, επομένως πρέπει να
παρέχει φόρμα παραγγελιών που θα γίνονται μέσω διαδικτύου, προσβασιμότητα στα
δεδομένα και τη δυνατότητα εντοπισμού αιτημάτων για αυτοεξυπηρέτηση.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που κρίνει τόσο την επιτυχία της εφαρμογής
ERP όσο και την επίδοση της ίδιας της επιχείρησης, είναι η ύπαρξη καταρτισμένου και
εκπαιδευμένου προσωπικού για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την
εφαρμογή του νέου αυτού λογισμικού. Το καταρτισμένο προσωπικό κατανοεί και
εκμεταλλεύεται το πληροφοριακό σύστημα ERP εκτός από την λήψη παραγγελιών και
τη διαχείριση των αποθεμάτων προς όφελος της επιχείρησης, συντομεύοντας το βαθμό
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ανταπόκρισης στους πελάτες και παράλληλα αυξάνοντας την παραγωγικότητα και τα
κέρδη. Τέλος, όπως και στους περισσότερους τομείς εργασίας, απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιτυχία εφαρμογής είναι η ύπαρξη εμπειρίας. Οι διαχειριστές και σύμβουλοι
υποστήριξης της εφαρμογής κρίνεται αναγκαίο να έχουν επαρκή και πλούσια εμπειρία
σε καθημερινά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αρκετές φορές και οι ίδιοι οι
κατασκευαστές των συστημάτων.
Ωστόσο, παρόλο που υπάρχει πλήθος ερευνών σχετικά με τους κρίσιμους
παράγοντες επιτυχίας των ERP (CSF), λίγες είναι οι έρευνες οι οποίες έχουν καταφέρει
να προσδιορίσουν τη δυναμική των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ αυτών των παραγόντων
αλλά και να αναδείξουν εκείνους οι οποίοι χρήζουν ειδικότερης προσοχής σε σύγκριση
με τους υπόλοιπους. Αυτό κυρίως οφείλεται στην εγγενή διαφορετικότητα των ίδιων των
επιχειρήσεων, του οράματος της διοίκησης, της επιχειρησιακής κουλτούρας και στους
στρατηγικούς στόχους που έχουν θέσει. Παρόλα αυτά, ανάμεσα στα κυρίαρχα οφέλη που
μπορούν να αποκομισθούν από την εφαρμογή αυτών των συστημάτων, αφορούν στις
λογιστικές διαδικασίες που εφαρμόζει μια επιχείρηση δεδομένου ότι μειώνεται
σημαντικά ο χρόνος αναλύσεων των δεδομένων και παραγωγής συγκεντρωτικών
αναφορών. Αυτό προσδίδει ευελιξία στην επιχείρηση και δύναται να υποστηρίξει
σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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3. Μεθοδολογία Έρευνας
3.1 Εισαγωγή
Η έρευνα που υιοθετεί ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο αποτελείται από
15 στάδια ή και λιγότερα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ερευνητή (Javeau, 1996;
Σταθακόπουλος, 1997). Τα επιμέρους ερευνητικά στάδια τα οποία συνήθως
ακολουθούνται είναι τα εξής:
1. Παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου
2. Επιλογή και παρουσίαση των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την
διεξαγωγή της έρευνας
3. Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών από παλαιότερες έρευνες που
σχετίζονται με τα θέμα της παρούσας έρευνας
4. Παρουσίαση των ερευνητικών στόχων και υποθέσεων
5. Καθορισμός του αριθμού δείγματος αλλά και του πεδίου που λάβει χώρα η
έρευνα
6. Ακριβής καθορισμός του δείγματος
7. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου
8. Δοκιμή αποτελεσματικότητας του ερωτηματολογίου
9. Τελικό ερωτηματολόγιο
10. Εκπαίδευση του ερευνητή ή ερευνητών για την διεξαγωγή της έρευνας
11. Πραγμάτωση έρευνας
12. Καθορισμός κωδικών για ερμηνεία ερωτηματολογίων
13. Συλλογή ερωτηματολογίων και τέλος
14. Ανάλυση δεδομένων που συγκεντρώθηκαν με το ερωτηματολόγιο
Οι έρευνες και κυρίως οι ποσοτικές πρέπει να συγκεντρώσουν αρχικά τρία είδη
πληροφοριών ή δεδομένων τα οποία να προέρχονται από:
1. Εμπειρίες του παρελθόντος είτε από την προσωπική ζωή του ατόμου είτε από την
ζωή ή το περιβάλλον του στενού κύκλου του.
2. Κρίσεις υποκειμενικού χαρακτήρα για γεγονότα, ανθρώπους και απόψεις. Οι
απόψεις ή γνώμες αντιμετωπίζονται ως άμεσες εκτιμήσεις, οι στάσεις ενός ατόμου ως οι
ηθικές αξίες και προτιμήσεις του, καθώς και τα κίνητρα και οι προσδοκίες για το μέλλον.
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3. Στη συνέχεια, πρέπει να διερευνηθούν οι γνώσεις του κάθε ατόμου γύρω από ένα
συγκεκριμένο πεδίο γνώσεων που να σχετίζεται με τον ερευνητικό στόχο της έρευνας.
Η πιο σίγουρη και δημοφιλής μέθοδος για συλλογή των παραπάνω δεδομένων είναι
η χρήση ενός εντύπου που περιέχει έναν κατάλογο ερωτήσεων, εικόνων και πάνω στο
οποίο καταγράφονται οι απαντήσεις και οι αντιδράσεις του ερωτώμενου, το
ερωτηματολόγιο.
Η έρευνα θεωρείται επιτυχημένη και ακριβής όταν το ερευνητικό της εργαλείο, εδώ
το ερωτηματολόγιο, είναι καλά σχεδιασμένο και αποτελείται από προσδιορισμένο
περιεχόμενο και άρτια δομή. Για να θεωρηθεί ένα ερωτηματολόγιο καλώς σχεδιασμένο
πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι τα ακόλουθα:
1. Ο

τρόπος

που

ερωτηματολόγιο
αλληλογραφίας,

θα συμπληρωθεί
μπορεί

να

τηλεφωνικής

το

ερωτηματολόγιο.

συμπληρωθεί
συνέντευξης,

μέσω

με

Δηλαδή

ένα

συνεντεύξεων,

συνδυασμό

των

δυο

προηγούμενων τρόπων αλλά και αυτόματα. Πιο αναλυτικά,


Οι

προσωπικές

συμπλήρωσης

συνεντεύξεις

ερωτηματολογίων

είναι

ένας

καθώς

αξιόπιστος

παρατηρούνται

τρόπος
και

οι

αντιδράσεις του ερωτώμενου και διευκρινίζονται τυχόν απορίες
αφήνοντας ένα πολύ μικρό ποσοστό αναπάντητων ερωτήσεων.


Η

συμπλήρωση

ερωτηματολογίου

μέσω

αλληλογραφίας

δεν

επιλέγεται συχνά καθώς ναι μεν έχει μικρό κόστος, έχει όμως μεγάλο
ποσοστό αναπάντητων ερωτημάτων και μεγάλες πιθανότητες για
σφάλματα.


Η συμπλήρωση ερωτηματολογίου μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης
είναι μια γρήγορη μέθοδος χαμηλού κόστους αλλά υποβόσκει ο
κίνδυνος να υπάρχει παρανόηση των ερωτήσεων-απαντήσεων.



Ο συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων είναι άλλος ένας τρόπος
συμπλήρωσης ερωτηματολογίων. Δηλαδή μπορεί να γίνει αρχικά μια
τηλεφωνική ειδοποίηση και έπειτα να κανονιστεί μια προσωπική
συνέντευξη δια ζώσης.



Τέλος, υπάρχει και ο αυτόματος τρόπος ο οποίος γίνεται μέσω
μέτρησης χωρίς την χρήση ερωτηματολογίου όπως για παράδειγμα η
μέτρηση τηλεθέασης με ειδικό μηχάνημα.
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2. Ο

τύπος

των

ερωτήσεων

που

επιλέγεται

για

την

σύνταξη

του

ερωτηματολογίου καθορίζεται από τις ανάγκες της κάθε έρευνας. Υπάρχουν
τριών ειδών ερωτήσεις και είναι οι εξής:


Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις.

Το άτομο που διερωτάται πρέπει να απαντήσει υποχρεωτικά με προκαθορισμένες
από τον ερευνητή απαντήσεις. Ο τύπος αυτών των ερωτήσεων είναι ο πιο δημοφιλής για
έρευνες που πρόκειται να προβούν σε στατιστικές αναλύσεις και σε ανίχνευση
δεδομένων και στοιχείων. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει σε αυτού του είδους ερωτήσεων
είναι ότι ο ερωτώμενος μπορεί να παρασυρθεί εύκολα από τις προκαθορισμένες
απαντήσεις και να μην μπορέσει να δώσει την προσωπική του άποψη. Παρόλα αυτά, οι
ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι κατανοητές και εύκολες προς απάντηση (Schuman et
al., 1986). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κλειστές ερωτήσεις χρησιμοποιούν διαβαθμισμένη
κλίμακα άποψης. Υπάρχουν τέσσερα είδη κλίμακας κυρίως στον τομέα των κοινωνικών
επιστημών. Οι κλίμακες αυτές είναι:
•

Οι ονομαστικές κλίμακες, που αφήνουν τον ερωτώμενο να συγκρίνει τις

απαντήσεις τύπου «όμοιος» ή «διαφορετικός».
•

Οι τακτικές κλίμακες, οι οποίες αφήνουν τον ερωτώμενο να ταξινομήσει τις

απόψεις του δίνοντάς τους την κατώτερη ή ανώτερη θέση.
•

Οι διαστημικές κλίμακες όπου ο ερωτώμενος ταξινομεί τις απόψεις του κατά

βαθμίδες και μάλιστα καθορίζει και την απόσταση της κάθε βαθμίδας και
•

Οι αναλογικές κλίμακες.

Τα σημεία που πρέπει να προσέξει ο κάθε ερευνητής κατά τον Miller (1956) είναι τα
διαστήματα των βαθμίδων τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνούν τον αριθμό 7, να υπάρχει
ένα μέσο σημείο και τέλος η χρήση περιγραφικού λεξιλογίου ή το αντίθετο όσον αφορά
την κλίμακα. Οι ερευνητές Aldrich κ.ά, (1982), Krosnick και Berent (1983) πρόσθεσαν
σε αυτό το σημείο ότι καλό θα ήταν όταν κάποιος που διερωτάται να απαντά πρώτα εάν
συμφωνεί ή όχι με μια άποψη κι έπειτα να δηλώνει τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας
του.
 Ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.
Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο που διερωτάται να
απαντήσει κατά τη δική του κρίση. Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για
47

ζητήματα τα οποία δε μπορούν να προβλεφθούν συγκεκριμένες απαντήσεις (Weisberg et
al., 1997). Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τον ερευνητή όταν συντάσσει το
ερωτηματολόγιο, στη διατύπωση των ερωτήσεων και στην ανάλυσή τους. Το
χαρακτηριστικό τους γνώρισμα και πλεονέκτημα είναι, όπως είναι λογικό, η καταγραφή
της προσωπικής άποψης των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα.


Οι ημι-ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.

Αυτού του τύπου ερωτήσεις μπορούμε να πούμε ότι είναι συνδυασμός των κλειστών
ή ανοικτών ερωτήσεων, όπου οι πιθανές ερωτήσεις μπορούν να προβλεφθούν αλλά
ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στον ερωτώμενο να δώσει κι άλλη απάντηση ή να
αναπτύξει την άποψή του. Με αυτόν τον τρόπο η αξιολόγηση του ερωτηματολογίου
γίνεται ευκολότερη και ο ερωτώμενος εκφράζεται ελεύθερα.
Επιπρόσθετα, υπάρχουν κι άλλων ειδών ερωτήσεις που έχουν διαχωριστεί ανάλογα
με την επιλογή απαντήσεων. Ως ερωτήσεις απλής επιλογής είναι αυτές που παρέχουν
δυο απαντήσεις προς επιλογή (π. χ «ναι» ή «όχι»), ενώ στις ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πολλές ερωτήσεις.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ερωτηματολόγια μπορούν να συλλέξουν δεδομένα όχι
μόνο μέσω ερωτήσεων αλλά και μέσω περιγραφής και κρίσης εικόνων ή σχεδίων.
3. Το λεξιλόγιο και το ύφος του ερωτηματολογίου καθορίζεται από την επιλογή
των όρων, ονομάτων, εκφράσεων και ξενικών λέξεων.
4. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συνταχθεί με χειρωνακτικό ή μηχανογραφικό
τρόπο.
5. Πρέπει να εξασφαλιστεί η αντικειμενική επεξεργασία των απαντήσεων χωρίς
καμία επιρροή του ερευνητή από κάποιες τυχόν αντιδράσεις του δείγματος
κτλ.

3.2 Ερευνητικό Πλαίσιο
3.2.1 Αντικείμενο και Μορφή Έρευνας
Σύμφωνα με τον Babbie (1990) οι ερευνητικές υποθέσεις ή ερωτήσεις
διαμορφώνονται σύμφωνα με το αντικείμενο της έρευνας. Κατά συνέπεια ο
προσδιορισμός του αντικειμένου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της
έρευνας.
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Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεωνστάσεων-αντιλήψεων των χρηστών συστημάτων ERP σε επιχειρήσεις της Δυτικής
Μακεδονίας. Βασικοί άξονες διερεύνησης αποτελούν:


Οι κρίσιμοι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή εφαρμογή των
συστημάτων ERP,



τα δυνητικά πλεονεκτήματα που μπορεί να αξιοποιήσει μια
επιχείρηση εφαρμόζοντας ένα σύστημα ERP,



τα κριτήρια επιλογής συστήματος ERP και



οι δυνατότητες επιχειρησιακής ευφυΐας που προσφέρουν στις
επιχειρήσεις τα συστήματα ERP.

Η μορφή έρευνας που επιλέχθηκε είναι ποσοτική και ουσιαστικά επιδιώκεται ο
προσδιορισμός του βαθμού συμφωνίας ή διαφωνίας των συμμετεχόντων με παραμέτρους
οι οποίες προσδιορίζονται σύμφωνα με τους άξονες διερεύνησης καθώς και της
βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
Υπό αυτή την έννοια συλλέγονται ποσοτικά κατηγοριοποιημένα δεδομένα και
εφαρμόζονται στατιστικές μέθοδοι ποσοτικής εμπειρικής έρευνας.

3.2.2 Δευτερογενής Πληροφορία-Ερευνητική Δραστηριότητα Πεδίου
Οι δευτερογενείς πληροφορίες που έχουν σχέση με την έρευνα καθορίζουν σε
σημαντικό βαθμό το γενικότερο πλαίσιό της και καθιστούν ακόμα πιο συγκεκριμένο το
αντικείμενο αυτής. Επομένως, η εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντική για τη διεξαγωγή της έρευνας και χρησιμεύει στην ακριβή
περιγραφή του πεδίου της, στην επεξεργασία των υποθέσεων εργασίας και των
ερευνητικών ερωτημάτων, αλλά και στη συσχέτισή τους με συμπεράσματα άλλων
ερευνητών πάνω στο ίδιο θέμα, καθώς και στη δημιουργία συναφούς βιβλιογραφίας.
Κατά συνέπεια, η διαθέσιμη δευτερογενής πληροφορία και οι προηγούμενες έρευνες
αποτελούν το επόμενο ερευνητικό στάδιο, στην άντληση της οποίας πρέπει να δίδεται
προσοχή στα εξής σημεία:


Την αξιοπιστία των πηγών,



την τεκμηριωμένη και αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας και



τον καλυπτόμενο χρονικό ορίζοντα.
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3.2.3 Ερευνητικός Σκοπός
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας, είναι η διερεύνηση του βαθμού απόκρισης και
αποδοτικής ενσωμάτωσης των συστημάτων ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις της
περιφέρειας σε συνάρτηση με την οργανωτική και λειτουργική κουλτούρα τους. Τα
αποτελέσματα της έρευνας συνεκτιμώνται για τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων
για την προώθηση της αποδοτικής ενσωμάτωσης των παραπάνω συστημάτων στις
επιχειρήσεις.
Οι στόχοι της έρευνας αφορούν στους παρακάτω άξονες:
1. Διερεύνηση στάσεων και απόψεων σχετικά με την κρισιμότητα των
παραγόντων που καθορίζουν την επιτυχή εφαρμογή των συστημάτων ERP
(ΑΞ.1).
2. Διερεύνηση του βαθμού αναγνώρισης και αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων
που απορρέουν από την εφαρμογή των συστημάτων ERP στη λειτουργία των
επιχειρήσεων (ΑΞ.2).
3. Διερεύνηση στάσεων και απόψεων σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να
συνεκτιμήσει μια επιχείρηση κατά την επιλογή του συστήματος ERP που θα
υιοθετήσει και εφαρμόσει. (ΑΞ.3)
4. Διερεύνηση της έντασης αναγνώρισης των δυνατοτήτων επιχειρησιακής
ευφυΐας που προσφέρουν τα συστήματα ERP. (ΑΞ.4)
Παράλληλα επιδιώκεται:
5. Η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ του προφίλ της επιχείρησης
και των στάσεων-απόψεων σχετικά με τους παράγοντες επιτυχίας και τα
δυνητικά πλεονεκτήματα εφαρμογής συστημάτων ERP καθώς και τη
σημαντικότητα των κριτηρίων επιλογής τους. (ΑΞ.5)
6. Η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της έντασης των απόψεωνστάσεων των διαφορετικών αξόνων και ερευνητικών δεδομένων. (ΑΞ.6)
Τέλος, επιχειρείται:
7. Η αποτίμηση της γενικότερης εμπειρίας που έχουν αποκομίσει οι
συμμετέχουσες επιχειρήσεις από την εφαρμογή του συστήματος ERP και
ειδικότερα σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης, τη διάρκεια χρήσης, τις
πιθανές δυσκολίες και τη σημαντικότερη ωφέλεια. (ΑΞ.7)
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3.2.4 Διατύπωση Ερευνητικών Υποθέσεων-Ερωτημάτων
Οι υποθέσεις εργασίας αποτελούν εκείνες τις υποθετικές προτάσεις οι οποίες
προκύπτουν ως απόρροια της ανασκόπησης προηγούμενων ερευνών στο πεδίο, των
ερευνητικών σκοπών και στόχων και των εκτιμήσεων σχετικά με την πορεία και εξέλιξη
ενός ζητήματος. Μετά το πέρας της ερευνητικής διαδικασίας και την ολοκλήρωση της
έρευνας, επαληθεύονται ή διαψεύδονται οι υποθέσεις που είχαν αρχικά διατυπωθεί.
Ουσιαστικά οι ερευνητικές υποθέσεις αποτελούν τη βάση οικοδόμησης των υπόλοιπων
σταδίων της έρευνας καθώς και τον γνώμονα καθορισμού και σχεδιασμού των επόμενων
φάσεων της έρευνας. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή αφενός η διατύπωση των
ερωτημάτων του ερευνητικού εργαλείου και αφετέρου η σκιαγράφηση των οδών
διαμέσου των οποίων θα προκύψουν τα τελικά ευρήματα και αποτελέσματα της έρευνας.
Η αναζήτηση των υποθέσεων εργασίας έγινε υιοθετώντας τις εξής τεχνικές


Με ενδελεχή εξέταση των προηγούμενων μελετών, οι οποίες αναφέρονται στο
ίδιο θέμα,



Με συζήτηση με ενημερωμένα άτομα πάνω στο θέμα.
Επίσης, τα ερευνητικά ερωτήματα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις τεχνικές και τις

στρατηγικές που υιοθετούνται κατά την ερευνητική προσπάθεια. Σύμφωνα δε με τον
Σταλίκα (2009), ο αριθμός και η πολυπλοκότητά τους μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το
διαθέσιμο χρόνο και τους πόρους της έρευνας. Ωστόσο, πρέπει να ενέχουν ένα βαθμό
πρόκλησης και η απάντησή τους να γεννά κάποια ωφέλεια για την επιστήμη και την
κοινωνία γενικότερα (Σταλίκας, 2009).
Με βάση τα παραπάνω, οι ερευνητικές υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα που
αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, παρουσιάζονται στον επόμενο
πίνακα όπου επιπλέον γίνεται και αναφορά στην συσχέτισή τους με τους αντίστοιχους
ερευνητικούς άξονες.
Σημειώνεται ότι οι ερευνητικές υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα
διατυπώθηκαν σύμφωνα με την ανάλυση και τον τρόπο παρουσίασης του θεωρητικού
πλαισίου, και με τρόπο που διευκολύνεται ο σχεδιασμός των ερευνητικών εργαλείων, η
μετέπειτα ανάλυση και ο συσχετισμός των αποτελεσμάτων. Επίσης, έγινε προσπάθεια να
διατυπωθούν με σαφή και περιεκτικό τρόπο ώστε να αποτελέσουν ισχυρό υπόβαθρο για
την επιτυχή έκβαση

του

σχεδιασμού

των ερευνητικών

εργαλείων που

θα

χρησιμοποιηθούν.
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Πίνακας 3 Ερευνητικά Ερωτήματα και Υποθέσεις Έρευνας-Συσχέτιση με Ερευνητικούς Άξονες

Α/Α

Περιγραφή

Είδος (Ε:

Άξονας Συσχέτισης (βλ. ενότητα 3.2.3

Ερώτημα,

παραπάνω)

Υ:Υπόθεση)

ΑΞ.1 ΑΞ.2 ΑΞ.3 ΑΞ.4 ΑΞ.5 ΑΞ.6 ΑΞ.7

Τα χαρακτηριστικά του προφίλ της επιχείρησης σχετίζονται με τις
1

στάσεις/απόψεις που αφορούν στους παράγοντες επιτυχίας εφαρμογής

Υ

Χ

Υ

Χ

Υ

Χ

συστημάτων ERP;
Τα χαρακτηριστικά του προφίλ της επιχείρησης σχετίζονται με τις
2

στάσεις/απόψεις που αφορούν στα δυνητικά πλεονεκτήματα εφαρμογής
των συστημάτων ERP;

3

Το προφίλ της επιχείρησης σχετίζεται με τη σημαντικότητα των κριτηρίων
επιλογής συστημάτων ERP;
Όσο πιο υψηλός είναι ο βαθμός συμφωνίας σε σχέση με τα δυνητικά

4

πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει μια επιχείρηση από ένα σύστημα ERP,
τόσο αυξάνεται και ο βαθμός συμφωνίας σχετικά με τις δυνητικές

Υ

Χ

Υ

Χ

Υ

Χ

Υ

Χ

δυνατότητες επιχειρησιακής ευφυΐας που προσφέρει το σύστημα;
5

Όσο αυξάνεται ο βαθμός σημαντικότητας των παραγόντων επιτυχίας τόσο,
αυξάνεται και ο βαθμός συμφωνίας σε σχέση με τα πλεονεκτήματα;
Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στα χρόνια χρήσης

6

του συστήματος και στο βαθμό συμφωνίας ως προς τα δυνητικά
πλεονεκτήματα χρήσης από την επιχείρηση;

7

Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στον βαθμό
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Α/Α

Περιγραφή

Είδος (Ε:

Άξονας Συσχέτισης (βλ. ενότητα 3.2.3

Ερώτημα,

παραπάνω)

Υ:Υπόθεση)

ΑΞ.1 ΑΞ.2 ΑΞ.3 ΑΞ.4 ΑΞ.5 ΑΞ.6 ΑΞ.7

ικανοποίησης από τη χρήση των ERP και στα δυνητικά πλεονεκτήματα
χρήσης;
Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στα χρόνια χρήσης
8

του συστήματος με το επίπεδο αξιολόγησης της σημαντικότητας των

Υ

Χ

Υ

Χ

κριτηρίων επιλογής που πρέπει να συνεκτιμά μια επιχείρηση;
Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στα χρόνια χρήσης
9

του συστήματος με τις δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας που προσφέρει
το σύστημα;

10
11
12

13

14

Ποιοι παράγοντες εκτιμάται ότι είναι οι σημαντικότεροι για την επιτυχή
εφαρμογή των συστημάτων ERP;
Ποια πλεονεκτήματα εκτιμάται ότι απορρέουν από τη χρήση ERP;
Ποια

κριτήρια

επιλογής

συστήματος

ERP

αναδεικνύονται

Ε
ως

σημαντικότερα;
Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυνατότητες επιχειρησιακές ευφυΐας που
εκτιμάται ότι προσφέρουν τα συστήματα ERP;
Πώς αποτιμάται η γενικότερη εμπειρία που απέκτησε η επιχείρηση από την
χρήση ERP;

Ε

Ε
Ε
Ε

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
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3.2.5 Δείγμα & Τεχνική Δειγματοληψίας
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης και ως πληθυσμός ορίζεται το
σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 37 επιχειρήσεις με έδρα τους Νομούς Καστοριάς,
Γρεβενών, Κοζάνης και Φλώρινας. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξαν 10 από την Καστοριά, 7
από τα Γρεβενά, 14 από την Κοζάνη και 6 από τη Φλώρινα.
Σύμφωνα με τους Cohen et al. (2007) η ποιότητα ενός ερευνητικού εγχειρήματος δεν
εξαρτάται μόνο από την καταλληλότητα της μεθοδολογίας που υιοθετείται και τη
διαμόρφωση των ερευνητικών εργαλείων αλλά και από την καταλληλότητα της
στρατηγικής δειγματοληψίας. Παράμετροι όπως ο σκοπός της έρευνας, το είδος και το
πλήθος των δεδομένων που επιδιώκεται να συλλεχθούν, η πρόσβαση στο δείγμα, οι
χρονικοί ή άλλοι περιορισμοί διαμορφώνουν την τελική επιλογή της στρατηγικής
δειγματοληψίας.
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης μικρής κλίμακας ενώ
παράλληλα δεν επιδιώκεται η γενίκευση των συμπερασμάτων. Σε τέτοιου είδους έρευνες
όπου δεν επιδιώκεται η γενίκευση των συμπερασμάτων και κατά συνέπεια η
αντιπροσωπευτικότητα

του

δείγματος

δεν

αποτελεί

προαπαιτούμενο,

συχνά

χρησιμοποιούνται δείγματα μη πιθανοτήτων (Cohen et al., 2007).
Με βάση τα παραπάνω, ως τεχνική δειγματοληψίας επιλέχθηκε η ευκαιριακή
δειγματοληψία, η οποία αναφέρεται στην επιλογή υποκειμένων της έρευνας που
βρίσκονται κοντά στον ερευνητή και στα οποία έχει άμεση δυνατότητα πρόσβασης. Το
ευκαιριακό δείγμα προτείνεται ότι μπορεί ν’ αποτελέσει την επιλεγόμενη στρατηγική
δειγματοληψίας σε μια έρευνα μελέτης περίπτωσης (Cohen et al., 2007).

3.2.6 Ερευνητικό εργαλείο
Το ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε ως εργαλείο, διότι, όπως προτείνεται και στη
σχετική βιβλιογραφία, αποτελεί το ιδανικό μέσο συλλογής δεδομένων όταν υιοθετείται η
ποσοτική ανάλυση (Σταλίκας, 2009). Επίσης, με τη χρήση αυτού του εργαλείου
επιτυγχάνεται η απάντηση των συμμετεχόντων στις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις,
εξασφαλίζοντας μια μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στην έρευνα (Βαμβούκας, 2002).
Για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου, μελετήθηκαν ερωτηματολόγια που
χρησιμοποιήθηκαν

σε

άλλες

αντίστοιχες

έρευνες

και

τα

ερωτήματα

που
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περιλαμβάνονται σε αυτό συσχετίζονται με τους άξονες και τα ερευνητικά ερωτήματα
της έρευνας. Ειδικότερα, η επιλογή των κρίσιμων παραγόντων που καθορίζουν τον
βαθμό επιτυχίας της εφαρμογής των συστημάτων ERP σχετικά με τους οποίους
καλούνται οι ερωτώμενοι να εκθέσουν την άποψη τους, βασίζεται στην έρευνα των
Ahmad and Cuenca (2013). Κατά συνέπεια οι δείκτες που επιλέχθηκαν είναι:

1. Δυνατότητα επικοινωνίας/συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων της
επιχείρησης
2. Σύνθεση ομάδας έργου (ικανότητες) που συμμετέχει στην εφαρμογή του
συστήματος ERP
3. Διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης εφαρμογής ERP
4. Εκπαίδευση στο λογισμικό
5. Στρατηγική εφαρμογής ERP
6. Προσεκτικός σχεδιασμός απαιτήσεων συστήματος ERP
7. Σαφής στόχοι από την εφαρμογή του ERP
8. Κατάλληλη παραμετροποίηση λογισμικού
9. Καταλληλότητα τεχνολογικής υποδομής επιχείρησης
10. Υποστήριξη προμηθευτή του λογισμικού
11. Ικανότητα διευθυντικών στελεχών-ληπτών στρατηγικών αποφάσεων
12. Διαθέσιμοι πόροι
13. Εκπαίδευση του προσωπικού στο νέο περιβάλλον εργασίας από την εφαρμογή
συστήματος ERP
14. Εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκόμενων ανθρώπων στην εφαρμογή του
συστήματος ERP.
15. Επίπεδο ποιότητας παροχής υπηρεσιών εξωτερικών τεχνικών συμβούλων για την
εφαρμογή του ERP.
Σε ότι αφορά τα πλεονέκτημα που δυνητικά απορρέουν για την επιχείρηση που
εφαρμόζει συστήματα ERP, οι δείκτες της παρούσας έρευνας βασίστηκαν στην μελέτη
των Rouhani and Zare Ravasan (2013) και είναι οι εξής:
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1. Επίτευξη υψηλού βαθμού αξιοπιστίας πληροφοριών
2. Ενοποίηση δεδομένων και πληροφοριών
3. Αύξηση παραγωγικότητας
4. Βελτίωση ποιότητας αποφάσεων
5. Εξοικονόμηση χρόνου
6. Καλλιέργεια αισθήματος υπευθυνότητας
7. Εξεύρεση αποτελεσματικότερων λύσεων σε ενδο-επιχειρησιακό επίπεδο
8. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πηγών πληροφοριών και δεδομένων επιχείρησης
9. Διευκόλυνση επιχειρησιακών λειτουργιών
10. Εξοικονόμηση επιχειρησιακών πόρων
Σχετικά δε με τα κριτήρια επιλογής ενός συστήματος ERP, για τα οποία οι
ερωτώμενοι

καλούνται

να

εκφράσουν

τον

βαθμό

συμφωνίας

τους,

αυτά

προσδιορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα των Tsai et al. (2012) και είναι τα
εξής:
Α. Ως προς το Σύστημα
1. Υποδείξεις εξωτερικού τεχνικού συμβούλου
2. Ευελιξία προσαρμογής συστήματος στις περιοδικές ανάγκες της επιχείρησης
3. Ικανότητα ενοποίησης διαφορετικών πλατφορμών δεδομένων
4. Ευκολία διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα (CRM, SCM κλπ)
5. Πιστοποιήσεις συστήματος
6. Ευκολία χρήσης
7. Δυνατότητα χρήσης του ERP από πελάτες και προμηθευτές.
Β. Ως προς τον Προμηθευτή του Συστήματος ERP
1. Θέση στην διεθνή αγορά
2. Θέση στην εθνική αγορά
3. Υποστήριξη στην εκπαίδευση χρήσης του συστήματος
4. Τεχνική υποστήριξη και εμπειρία
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5. Δυνατότητα αναβάθμισης και επέκτασης μετά την εγκατάσταση
Γ. Ως προς τον Επιλογή Συμβούλου Οργάνωσης/Σχεδιασμού/Εφαρμογής του
Συστήματος ERP
1. Αμοιβή
2. Ικανότητες διαχείρισης έργων
3. Εμπειρία εφαρμογής ERP γενικά.
4. Εμπειρία εφαρμογής ERP στο κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης
5. Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης συμβούλου μετά την εγκατάσταση και εφαρμογή
του συστήματος.
Επίσης, για τη διαμόρφωση της ερώτησης που αφορά στις απόψεις των
συμμετεχόντων σχετικά με τις δυνατότητες «Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business
Intelligence)» των Συστημάτων ERP, οι δείκτες της σχετικής ερώτησης βασίστηκαν στην
έρευνα των Ghazanfari et al. (2011) και είναι οι κάτωθι:
1. Ομαδικές υπηρεσίες και εργαλεία (groupware)
2. Δυνατότητες ομαδο-συνεργατικής λήψης απόφασης
3. Ομαδοποίηση προβλημάτων (problem clustering)
4. Τεχνικές βελτιστοποίησης (optimization techniques)
5. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων από/σε άλλα συστήματα
6. Μοντέλα προσομοίωσης
7. Προσομοίωση/αξιολόγηση κινδύνου
8. Εργαλεία οικονομικής ανάλυσης
9. Γραφικές αναπαραστάσεις
10. Δυνατότητες OLAP (Πολυδιάστατη ανάλυση)
11. Εργαλεία συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων
12. Επιχειρηματικές αναφορές (enterprise reporting)
13. Εξόρυξη δεδομένων (data mining)
14. Δυναμική διεπαφή χρήστη (Dashboard)
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15. Λήψη απόφασης με χρήση μεθόδων ασαφούς λογικής
16. Λήψη απόφασης με πολυκριτηριακή ανάλυση
17. Data warehouses
18. Εφαρμογή σε κινητά (mobile application)
Σε ό,τι αφορά στη δόμηση του ερωτηματολογίου καταβλήθηκε προσπάθεια το
μέγεθός του να είναι περιορισμένο, η διατύπωση των ερωτήσεων να είναι απλή και
σαφής και η μία ερώτηση να διαδέχεται την άλλη με λογικό και φυσικό τρόπο χωρίς η
απάντηση της κάθε μιας να επηρεάζεται από την προηγούμενη. Επίσης, προβλέφθηκε η
χρήση ερωτήσεων διασταύρωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των
απαντήσεων.
Ως προς το περιεχόμενο, το ερωτηματολόγιο αποτελείται κυρίως από ερωτήσεις
κλειστού τύπου (διχοτομικές και τακτικής κλίμακας: 5-βάθμης κλίμακας ιεράρχησης
Likert) καθώς και κάποιες ανοιχτού τύπου. Οι ερωτήσεις τακτικής κλίμακας βαρύτητας
(5-βάθμης κλίμακας ιεράρχησης Likert) ενδείκνυνται για την καταγραφή των απόψεων
και του βαθμού ικανοποίησης που αποτελεί ζητούμενο της έρευνας ενώ οι ανοιχτές
ερωτήσεις προσφέρουν έναν βαθμό ευελιξίας και ελευθερίας έκφρασης στους
ερωτώμενους.
Τελικώς, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη:


Το Α΄ Μέρος αποτελείται από μια σύντομη συνοδευτική επιστολή,



Το Β΄ Μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με τα ερευνητικά
ερωτήματα και χωρίζεται σε πέντε ενότητες: εμπειρία χρήσης συστημάτων
ERP, παράγοντες επιτυχίες, πλεονεκτήματα, κριτήρια επιλογής και δυνατότητες
επιχειρησιακής ευφυΐας.



Το

Γ΄

Μέρος

αφορά

στην

συμπλήρωση

στοιχείων

και

δεδομένων

δημογραφικού χαρακτήρα του ερωτώμενου καθώς και στοιχείων που ορίζουν το
προφίλ της επιχείρησης.
Η δομή αυτή επιλέχθηκε, διότι κρίνεται προτιμότερη η παράθεση ερωτήσεων
δημογραφικού χαρακτήρα στο κλείσιμο του ερωτηματολογίου για δύο λόγους:


Οι ερωτήσεις αυτές αν και ανώνυμες περιέχουν δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα και επηρεάζουν τη διάθεση του ερωτώμενου όταν τίθενται στην
αρχή,
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Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου οι ερωτώμενοι
αρχίζουν να κουράζονται και τείνουν να απαντούν διαδικαστικά και τυχαία στις
ερωτήσεις.
Στον πίνακα που ακολουθεί επιχειρείται η παρουσίαση της συσχέτισης των

ερωτήσεων του ερευνητικού εργαλείου με τους στόχους και τους άξονες διερεύνησης
της έρευνας (σημειώνεται ότι παρουσιάζονται μόνο οι σχετικές ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου που συμμετέχουν στους άξονες διερεύνησης - οι υπόλοιπες είναι
πληροφοριακού χαρακτήρα).
Πίνακας 4 Συσχέτιση
ερωτηματολογίου

Ερευνητικών

υποθέσεων

και

ερωτημάτων

και

Ερευνητική Υπόθεση (Υ)/Ερώτημα (Ε)
Κωδ. Ερωτήσεων

Υ1

Υ2

Υ3

Υ4

Υ5

Υ6

Υ7

Χ

1.2

Υ8

Υ9

Χ

Χ

Ε10

Ε11

Ε12

Ε13

Ε14

Χ

1.3
1.4

Χ

1.5

Χ

Ενότητα Α

Χ

Ενότητα Β

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Ενότητα Γ

Χ

Χ

Χ

Γ1

Χ

Χ

Χ

Γ2

Χ

Χ

Χ

Γ3

Χ

Χ

Χ

Ενότητα Δ

Χ

Ε.1.1

Χ

Χ

Χ

Ε.1.2

Χ

Χ

Χ

Ε.1.3

Χ

Χ

Χ

Ε.1.4

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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Το ερωτηματολόγιο στην πλήρη μορφή του παρουσιάζεται στο παράρτημα της
παρούσας εργασίας.

3.2.7 Τεχνική συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι συνήθεις τεχνικές συλλογής δεδομένων μέσω
ερωτηματολογίου είναι: μέσω ταχυδρομείου, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και
μέσω συνεντεύξεων δια ζώσης. Ως τεχνική επιλέχθηκε η συμπλήρωση με συνεντεύξεις
δια ζώσης, καθώς αφενός παρουσιάζει υψηλά ποσοστά απόκρισης, αφετέρου δίνει τη
δυνατότητα παροχής τυχόν διευκρινίσεων (Cohen et al., 2007). Σημειώνεται ότι η
περίοδος συλλογής ήταν τους Μήνες Απρίλιο-Μάιο 2014.
Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, πραγματοποιήθηκε
με τη χρήση στατιστικών μεθόδων και του λογισμικού SPSS. Πιο συγκεκριμένα,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί αλλά και να
διερευνηθεί η συσχέτιση και ο βαθμός επιρροής μεταξύ διαφόρων μεταβλητών της
παρούσας έρευνας, πραγματοποιήθηκαν εκτός των τεχνικών περιγραφικής στατιστικής,
παραμετρικά και μη παραμετρικά τεστ συσχέτισης των αποτελεσμάτων με τη χρήση του
SPSS ώστε να εντοπιστούν οι περιπτώσεις στατιστικά σημαντικών διαφορών.
Αναλυτικότερα,

η

μεθοδολογία

στατιστικής

ανάλυσης

των

δεδομένων

παρουσιάζεται στο κεφάλαιο που ακολουθεί.

3.2.8 Εξασφάλιση εγκυρότητας & αξιοπιστίας της έρευνας
Η εγκυρότητα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες προκείμενου να
εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα μιας έρευνας. Αν μια ερευνητική μελέτη δεν είναι
έγκυρη, τότε θεωρείται ότι δεν έχει καμία απολύτως επιστημονική αξία. Σύμφωνα με
τους Cohen et al. (2008) θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αρκετά εύκολο να υπάρξουν
σφάλματα που σχετίζονται με τα ζητήματα εγκυρότητας και για το λόγο αυτό ο
ερευνητής θα πρέπει να αναζητά τα μέσα και τις τεχνικές, με τη βοήθεια των οποίων θα
ελαχιστοποιήσει τις απειλές της εγκυρότητας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Σταλίκα (2009) η εγκυρότητα διακρίνεται σε:
– εσωτερική:

Διασφαλίζονται

οι

κατάλληλοι

ερευνητικοί

χειρισμοί

προκείμενου να εξαχθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και να μην
οφείλονται σε ανεξέλεγκτους ή άλλους παρεμβαλλόμενους παράγοντες,
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– εξωτερική: τα αποτελέσματα μπορούν να γενικευτούν στον ευρύ
πληθυσμό σε διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικές χρονικές στιγμές,
παρόλο που προέκυψαν σε συγκεκριμένες συνθήκες και σε συγκεκριμένη
χρονική στιγμή,
– εννοιολογική:

οι

χρησιμοποιούνται

εξαρτημένες
αντανακλούν

και

ανεξάρτητες

και

μεταβλητές

αντιπροσωπεύουν

τις

που
υπό

διερεύνηση έννοιες, και ο ερευνητικός σχεδιασμός περιλαμβάνει όλες τις
πτυχές του υπό μελέτη φαινομένου (ερευνητικοί δείκτες),
– στατιστική: τηρούνται οι κανόνες και οι αρχές της στατιστικής
επιστήμης.
Σχετικά με την αξιοπιστία της έρευνας, στην ποσοτική έρευνα η αξιοπιστία μπορεί
να θεωρηθεί ουσιαστικά ως συνώνυμο της συνέπειας και της δυνατότητας
αναπαραγωγής σε βάθος χρόνου, σε ερευνητικά εργαλεία και σε ομάδες απαντούντων.
Συνεπώς μια έρευνα είναι αξιόπιστη όταν σε περίπτωση επανάληψής της θα οδηγήσεις
στα ίδια αποτελέσματα. Σύμφωνα δε με τους Cohen et al. (2008) υπάρχουν τρεις βασικοί
τύποι αξιοπιστίας: η σταθερότητα, η ισοδυναμία και η εσωτερική συνέπεια (Cohen et al.
2008).
Εν κατακλείδι, η έννοια της εγκυρότητας συνδέεται κατά κύριο λόγο με την
ερευνητική μεθοδολογία ενώ η έννοια της αξιοπιστίας με το εργαλείο συλλογής των
δεδομένων (Cohen et al., 2008). Επίσης, αξίζει ν’ αναφερθεί ότι η αξιοπιστία κάθε
έρευνας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της εγκυρότητας ενώ δεν
ισχύει το αντίθετο, δηλαδή η εγκυρότητα μπορεί να είναι επαρκής αλλά όχι απαραίτητη
προϋπόθεση για την αξιοπιστία. Με άλλα λόγια, μια αξιόπιστη έρευνα είναι και έγκυρη
ενώ μια έγκυρη έρευνα δεν είναι απαραίτητα και αξιόπιστη (Cohen et al., 2008).
Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας προτείνονται διάφορες τεχνικές τόσο κατά το
στάδιο του ερευνητικού σχεδιασμού όσο και κατά το στάδιο συλλογής, ανάλυσης και
παρουσίασης των δεδομένων. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους Cohen et al. (2008)
προτείνονται οι τεχνικές που περιγράφονται στη συνέχεια.
Στο στάδιο του σχεδιασμού οι παράγοντες που απειλούν την εγκυρότητα της έρευνας
μπορούν να ελαχιστοποιηθούν μέσω:
– της επιλογής κατάλληλου χρονοδιαγράμματος,
– της εξασφάλισης επαρκών πηγών,
61

– της επιλογής κατάλληλης μεθοδολογίας για την απάντηση των ερευνητών
ερωτημάτων,
– της επιλογής κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων ώστε να είναι εφικτή η
συλλογή του ζητούμενου τύπου δεδομένων,
– της χρήσης κατάλληλου δείγματος,
– της δίκαιης «λειτουργικοποίησης» των κατασκευών-ερμηνειών,
– της εξασφάλισης όρων σταθερότητας,
– της επιλογής των κατάλληλων σημείων εστίασης,
– της αποφυγής προκατειλημμένων επιλογών.
Κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων για την εξάλειψη παραγόντων που θα
πλήξουν την εγκυρότητα της έρευνας προτείνεται:
– ο περιορισμός του φαινομένου του Hawthorne2 και του φαινομένου της
αντιδραστικότητας,
– η λήψη μέτρων για την αποφυγή ύπαρξης αναπάντητων και μη
επιστραφέντων ερωτηματολογίων,
– ο κατάλληλος προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί προ
και μετά του τεστ στην περίπτωση της έρευνας-παρέμβασης,
– η εξασφάλιση αξιοπιστίας μεταξύ διαφορετικών αξιολογητών,
– ο ισόρροπος συνδυασμός ομάδων ελέγχου και πειραματικών ομάδων,
– η εξασφάλιση προτυποποιημένων διαδικασιών για τη συλλογή δεδομένων,
– η κατάλληλη προετοιμασία του ερευνητή και του χώρου συλλογής
δεδομένων (ιδιαίτερα στην περίπτωση των συνεντεύξεων).
Στο στάδιο της ανάλυσης των δεδομένων για την ελαχιστοποίηση πιθανών στοιχείων
μη εγκυρότητας προτείνεται:
– η αποφυγή της υποκειμενικής ερμηνείας και ο περιορισμός του φαινομένου
της «άλω»3,

Σύμφωνα με το φαινόμενο Hawthorne και μόνο η ενημέρωση στον συμμετέχοντα ότι πρόκειται
να ακολουθήσει μια διαδικασία έρευνας-αξιολόγησης είναι αρκετή για να διαταράξει την επίδοσή
της/του –είτε αρνητικά είτε θετικά (μη αποτελώντας δίκαιη αντιπροσώπευση των συνηθισμένων
ικανοτήτων της/του σε κάθε περίπτωση) (Cohen et al., 2008).
2

Το φαινόμενο κατά το οποίο η γνώση του ερευνητή ή η γνώση της ύπαρξης άλλων δεδομένων
αναφορικά με το άτομο ή την κατάσταση ασκεί μια συγκεκριμένη επίδραση που οδηγεί σε
υποκειμενικές κρίσεις (Cohen et al., 2008).
3
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– η χρήση κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας αναλόγως του επιπέδου των
δεδομένων,
– η αποφυγή «φτωχής» κωδικοποίησης των ποιοτικών δεδομένων,
– η

αποφυγή

εξαγωγής

συμπερασμάτων

και

γενικεύσεων

που

δεν

υποστηρίζονται από τα δεδομένα,
– η αποφυγή επιλεκτικής μεταχείρισης των δεδομένων,
– η αποφυγή σφαλμάτων Τύπου Ι 4 και Τύπου ΙΙ.
Τέλος, στο στάδιο της παρουσίασης των δεδομένων τα μέτρα που μπορούν να
ληφθούν για την ελαχιστοποίηση της έλλειψης εγκυρότητας είναι τα εξής:
– αποφυγή επιλεκτικής και μη αντιπροσωπευτικής χρήσης δεδομένων,
– ανάδειξη ερευνητικού πλαισίου, βαθμού εμπιστοσύνης και ελευθερίας και
περιορισμού των δεδομένων,
– διατύπωση ισχυρισμών βασισμένων στα δεδομένα,
– αποφυγή ανακριβούς ή εσφαλμένης παρουσίασης δεδομένων,
– διασφάλιση απάντησης ερευνητικών ερωτημάτων.
Σε ό,τι αφορά στη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του
ερωτηματολογίου, θα πρέπει ν’ αναφερθεί ότι η εγκυρότητα των ερωτηματολογίων
σχετίζεται κυρίως με δύο ζητήματα:


την ακριβή και ειλικρινή συμπλήρωση και



την κατανομή των απαντήσεων που θα έδιναν όσοι δεν δέχτηκαν να
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο (Cohen et al., 2008).

Η πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου, ο έλεγχος μέσω συνεντεύξεων, ο
συνδυασμός πολλαπλών τεχνικών συμπλήρωσης (ταχυδρομικά, με τηλέφωνο, μέσω
ηλεκτρονικής εφαρμογής στο διαδίκτυο), η σαφής διατύπωση των ερωτήσεων σε
συνδυασμό με τον απαιτούμενο χρόνο και την ευκολία συμπλήρωσης και τέλος η
παρότρυνση συμμετοχής στην έρευνα αποτελούν στρατηγικές με στόχο την εξασφάλιση
της εγκυρότητας (Cohen et al., 2008).

Ένα σφάλμα Τύπου Ι διαπράττεται όταν ο ερευνητής αρνείται την μηδενική υπόθεση ενώ
ουσιαστικά είναι σωστή. Αντίθετα ένα σφάλμα Τύπου ΙΙ διαπράττεται όταν ο ερευνητής αποδέχεται
την μηδενική υπόθεση όταν αυτή δεν είναι σωστή (Cohen et al., 2008).
4
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τεχνικές που υιοθετήθηκαν κατά το
σχεδιασμό και υλοποίηση της παρούσας έρευνας προκειμένου να διασφαλιστεί η
αξιοπιστία και εγκυρότητα αυτής.

Πίνακας 5 Συνεκτίμηση Παραγόντων Εξασφάλισης Εγκυρότητας και
Αξιοπιστίας Έρευνας
Παράγοντες Αξιοπιστίας και Εγκυρότητας
Περιορισμός του φαινομένου του Hawthorne

5

Επιλογή

και του φαινομένου της

αντιδραστικότητας
Επίδειξη ερωτηματολογίου σε άλλον έμπειρο ερευνητή και αναμόρφωσήμμ,
του.

√
√

Αποφυγή υποκειμενικών αξιολογήσεων (περιορισμός φαινομένου της «άλω»)

√

Χρήση κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας (προηγμένες τεχνικές)

√

Προκαθορισμένοι

ερευνητικοί

άξονες

και

σύνδεση

ερωτήσεων

με

ερευνητικές υποθέσεις και ερωτήματα (ερευνητικό πλαίσιο).
Χρήση δείκτης αξιοπιστίας του Cronbach (Cronbach’s a) για την αξιοπιστία
της τακτικής κλίμακας του Likert.

√
√

Συνεκτικότητα δομής ερωτηματολογίου και απλοϊκό λεκτικό

√

Τήρηση δεοντολογικών κανόνων και ερευνητικής τεχνικής

√

Σύμφωνα με το φαινόμενο Hawthorne και μόνο η ενημέρωση στον συμμετέχοντα ότι πρόκειται
να ακολουθήσει μια διαδικασία έρευνας-αξιολόγησης είναι αρκετή για να διαταράξει την επίδοσή
της/του –είτε αρνητικά είτε θετικά (μη αποτελώντας δίκαιη αντιπροσώπευση των συνηθισμένων
ικανοτήτων της/του σε κάθε περίπτωση) (Cohen et al., 2008).
5
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4. Αποτελέσματα Έρευνας
Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση των
πρωτογενών δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων.

4.1 Σύντομη Εισαγωγή στο Περιβάλλον του SPSS
Το SPSS λειτουργεί σε περιβάλλον MS Windows («παραθυρική» εφαρμογή) και
παρουσιάζει την ίδια μορφή με τα λογιστικά φύλλα του MS Excel. Αποτελείται συνεπώς
από γραμμές και στήλες που χρησιμεύουν στην εισαγωγή και επεξεργασία των
επιθυμητών μεταβλητών στα αντίστοιχα κελιά (cells).
Για να οικοδομηθεί μια βάση δεδομένων (database) στο SPSS, στην οποία
εισάγονται τα στοιχεία και στη συνέχεια επεξεργάζονται, θα πρέπει να γίνουν οι εξής
δυο βασικές ενέργειες:
1. Κατασκευή της βάσης δεδομένων, ορίζοντας και προσδιορίζοντας πλήρως τις
αναγκαίες και εννοιολογικά κατάλληλες, ως προς τον τύπο τους, μεταβλητές και
2. Εισαγωγή των ερευνητικών δεδομένων κάτω από τη συγκεκριμένη δομή που έχει
ορισθεί.

Εικόνα 3: Κατάσταση Variable View

65

Το λειτουργικό, αποτελείται από δυο βασικές καταστάσεις προβολών. Η κατάσταση
Variable View (κατάσταση προβολής μεταβλητών,), χρησιμοποιείται από το χρήστη
προς καθορισμό των διαφόρων χαρακτηριστικών κάθε μεταβλητής στις παρακάτω
στήλες:


[Name]: Καθορίζεται το όνομα της μεταβλητής, το οποίο πρέπει να είναι με
λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς κενά. Η παρούσα ανάλυση χρησιμοποίησε
κωδικές ονομασίες των ερωτήσεων από το ερωτηματολόγιο (Q.XX ή D.XX για
τις δημογραφικές).



[Type]: Επιλέγεται το είδος των δεδομένων για κάθε μεταβλητή. Εξ ορισμού οι
νέες μεταβλητές έχουν ως type το numeric το οποίο δηλώνει αριθμούς.



[Width]: Επιλέγεται ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων κάθε μεταβλητής.



[Decimal]: Καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός δεκαδικών ψηφίων για κάθε
περίπτωση μεταβλητής.



[Label]: Αποτελεί την ετικέτα των δεδομένων και είναι το δεύτερο όνομα που
μπορούμε να εισάγουμε για κάθε μεταβλητή.



[Values]: Εδώ πλέον γίνεται η αριθμητική κωδικοποίηση των δυνατών
απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα. Π.χ. για την απάντηση «Ναι»
αντιστοιχεί ο κωδικός 1 και για την απάντηση «Όχι» το 0. Η διαδικασία
κωδικοποίησης γίνεται από το παράθυρο διαλόγου Value Labels μέσα από το
οποίο εισάγεται ο κωδικός (Value) και η ετικέτα (Label).

Εικόνα 4: Πλαίσιο Διαλόγου Value Labels
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[Missing]: Ορίζονται συγκεκριμένες τιμές ή τιμή, τις οποίες το λειτουργικό
εκλαμβάνει ως ελλιπείς κατά την ανάλυση των δεδομένων.

Τέλος και αφού παραμετροποιηθούν όλες οι μεταβλητές, στην κατάσταση προβολής
Data View, εισάγονται οι κωδικοί που αντιστοιχούν στις απαντήσεις από κάθε ερώτηση
του ερωτηματολογίου.

Εικόνα 5: Κατάσταση Data View

4.2 Τεχνικές Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί αλλά
και να διερευνηθεί η συσχέτιση και ο βαθμός επιρροής μεταξύ διαφόρων μεταβλητών
της παρούσας έρευνας, πραγματοποιήθηκαν εκτός των τεχνικών περιγραφικής
στατιστικής, παραμετρικά και μη παραμετρικά τεστ συσχέτισης των αποτελεσμάτων με
τη χρήση του SPSS, ώστε να εντοπιστούν οι περιπτώσεις στατιστικά σημαντικών
διαφορών.
Γενικά, μια πολύ βασική υπόθεση, που ονομάζεται μηδενική υπόθεση (null
hypothesis) και συμβολίζεται με Η0, δέχεται ότι οι διαφορές σε δύο ή περισσότερα
δείγματα οφείλονται μόνο σε τυχαία σφάλματα, δηλαδή δεν υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δειγμάτων. Μια εναλλακτική υπόθεση της Η0
συμβολίζεται με Η1. Με βάση τα παραπάνω, ονομάζουμε επίπεδο ή στάθμη
σημαντικότητας (significant level) τη μέγιστη πιθανότητα με την οποία δεχόμαστε να
κάνουμε σφάλμα απορρίπτοντας μια υπόθεση που είναι αληθινή, την εξετάζουμε. Η
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πιθανότητα αυτή συμβολίζεται με α και οι τιμές που συνήθως χρησιμοποιούμε είναι α =
0,05 ή α = 0,01. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα να απορρίψουμε μια σωστή υπόθεση
είναι μικρότερη από 5% όταν α = 0,05 και μικρότερη από 1% όταν α = 0,01. Το SPSS σε
κάθε έλεγχο σημαντικότητας υπολογίζει την p-value, δηλαδή την πιθανότητα να
κάνουμε λάθος απορρίπτοντας τη μηδενική υπόθεση. Συνεπώς αν έχουμε επιλέξει το
επίπεδο σημαντικότητας α (0,05 ή 0,01), ισχύει:


Αν p < α τότε η Η 0 απορρίπτεται



Αν p > α τότε η Η 0 δεν απορρίπτεται
Στο SPSS οι p τιμές βρίσκονται στη στήλη των αποτελεσμάτων με τίτλο Sig.

(Significance). Ωστόσο, το είδος των τεστ που πρέπει να εφαρμοστεί ώστε να διαφανεί η
ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ δειγμάτων ή μεταβλητών εξαρτάται
από το εάν τα υπό εξέταση δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατανομή. Αν την
ακολουθούν, τότε εφαρμόζονται τα λεγόμενα παραμετρικά τεστ ελέγχων, ενώ όταν δεν
ακολουθείται, εφαρμόζονται μη παραμετρικά τεστ. Στην προκειμένη περίπτωση, το
μεθοδολογικό πλάνο των αναλύσεων για την εύρεση των στατιστικά σημαντικών
διαφορών που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα περιγράφεται στο επόμενο
διάγραμμα ροής. Σε όλες τις περιπτώσεις επιλέχθηκε διάστημα εμπιστοσύνης 95%
(α=0,05).
Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η διαδικασία ανάλυσης των πρωτογενών
δεδομένων με τη χρήση του SPSS.

68

Έλεγχος Κανονικότητας:
Test Shapiro-Wilk (Shapiro and Wilk,
1965)
Ho: Ακολουθείται Κανονική Κατανομή

Κανονική
Κατανομή;

Ναι
(p>0,05)

Έλεγχος Ομοιογένειας Διασποράς:
Κριτήριο Levene
Ho: Υπάρχει Ομοιογένεια Διασποράς

Ομοιογένεια;
Όχι
(p<0,05)

Ναι
(p>0,05)

Εφαρμογή Παραμετρικού
Τεστ One-Way ANOVA
Ho: Δεν Υπάρχει Στατιστικά
Σημαντική Διασπορά

Όχι
(p<0,05)
Εφαρμογή
Παραμετρικού Τεστ tTest
Ho: Δεν Υπάρχει
Στατιστικά Σημαντική
Διασπορά

Εφαρμογή Μη Παραμετρικών Τεστ:
- Chi-square (X2) test (για κατηγορικά δεδομένα μόνο)
- Kruskal-Wallis one-way analysis test (Kruskal and
Wallis, 1952)
Ho: Δεν Υπάρχει Στατιστικά Σημαντική Διασπορά

Σχήμα 5: Διάγραμμα Ροής Μεθοδολογίας Στατιστικών Αναλύσεων Δεδομένων
Ερωτηματολογίου
(Πηγή: Νικήτα, 2012)
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4.3 Χαρακτηριστικά Επιχειρήσεων Έρευνας
4.3.1 Κλαδική Διάρθρωση

Σχήμα 6: Κλάδοι Δραστηριότητας Επιχειρήσεων Δείγματος
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παραπάνω σχήματος, η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων του δείγματος (Ν=37) ανήκει στον κλάδο του εμπορίου (56,10%), ενώ
σημαντικό ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων ανήκει στον κλάδο της μεταποίησης
(31,71%). Ακολουθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής
υπηρεσιών (7,32%) και αυτών που ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού (4,88%).
Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τα έτη
λειτουργίας των επιχειρήσεων του δείγματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στατιστικά
αποτελέσματα αφορούν 30 από τις 37 επιχειρήσεις του δείγματος, οι οποίες και
προχώρησαν στη χορήγηση των στοιχείων σχετικά με την έναρξη της δραστηριότητάς
τους.

Πίνακας 6: Στατιστικά Στοιχεία Έτους Έναρξης Επιχειρήσεων Δείγματος
Μ.Ο. (Ν=30)
1988

Ελάχιστη Τιμή
1949

Μέγιστη Τιμή
2013

Διάμεσος Τιμή
1992
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι επιχειρήσεις του δείγματος κατά μέσο όρο
δραστηριοποιούνται στην αγορά κατά τα τελευταία 25 περίπου χρόνια.

4.3.2 Απασχολούμενο Προσωπικό και Οικονομικό Προφίλ
Στα επόμενα ραβδογράμματα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του
απασχολούμενου προσωπικού των επιχειρήσεων του δείγματος, καθώς και ο κύκλος
εργασιών (τζίρος σε χιλιάδες ευρώ) των επιχειρήσεων της τελευταίας τριετίας.

Σχήμα 7: Κατανομή Απασχολούμενου Προσωπικού Επιχειρήσεων Δείγματος

Σχήμα 8: Τζίρος Τριετίας Επιχειρήσεων Δείγματος (σε χιλιάδες ευρώ)
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προφίλ του απασχολούμενου προσωπικού και της
οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων του δείγματος, στο 58% των περιπτώσεων το
απασχολούμενο προσωπικό είναι άνω των 20 ατόμων ενώ στο 80% των επιχειρήσεων ο
μέσος τζίρος της τελευταίας τριετίας ξεπερνά τα 1.500.000 ευρώ.

4.3.3. Στοιχεία Ερωτώμενου
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των στατιστικών
αναλύσεων αναφορικά με τα στοιχεία του στελέχους της επιχείρησης που συμπλήρωσε
το ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Σχήμα 9: Φύλο Ερωτώμενου Στελέχους Επιχείρησης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα στελέχη των επιχειρήσεων που κλήθηκαν να
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ήταν άνδρες
(78%), ενώ η ηλικιακή κατηγορία με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι αυτή
της 31-40 (58,54%), ενώ ένα μεγάλο επίσης ποσοστό των στελεχών που ερωτήθηκαν
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 18-30 (περίπου 27%).
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Σχήμα 10: Ηλικιακές Ομάδες Στελεχών Επιχειρήσεων
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα στοιχεία της θέσης εργασίας, που κατέχουν τα
στελέχη που ερωτήθηκαν.

Σχήμα 11: Θέση Εργασίας Ερωτώμενων Στελεχών Επιχείρησης
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Πίνακας 7: Στατιστικά Στοιχεία Χρόνου Εργασίας Ερωτώμενων Στελεχών
Επιχειρήσεων
Μ.Ο. (Ν=37)

Ελάχιστη Τιμή

6,49

Μέγιστη Τιμή
1

Διάμεσος Τιμή
19

7

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 38% των στελεχών των επιχειρήσεων του
δείγματος που κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο είναι οι Οικονομικοί
Διευθυντές των επιχειρήσεων, ενώ σε ποσοστό 21% υπάλληλοι γραφείου. Ακολουθούν
οι ερωτώμενοι που ανήκουν στην κατηγορία των Υπευθύνων backoffice (15%) και των
IT Managers (13%).

4.4 Περιγραφικά Στατιστικά Αποτελέσματα
4.4.1.Έλεγχος Αξιοπιστίας Ερευνητικού Εργαλείου
Προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία της κλίμακας μέτρησης (5-βαθμη κλίμακα
του Likert), υπολογίστηκε ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s α ή δείκτης εσωτερικής
συνάφειας (internal consistency coefficient), τόσο συνολικά για όλες τις ερωτήσεις των
ενοτήτων του ερευνητικού εργαλείου, όσο και ξεχωριστά για κάθε θεματική ενότητα. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα , ακολουθούμενος και από τον
σχετικό σχολιασμό.
Πίνακας 8: Αποτελέσματα Αξιοπιστίας Ερευνητικού Εργαλείου (Cronbach α)
Ενότητες Ερωτηματολογίου

Cronbach’s α

Σύνολο Ερωτήσεων Ερωτηματολογίου

0,948

Ενότητα Α-Παράγοντες Επιτυχίας

0,763

Ενότητα Β-Πλεονεκτήματα Εφαρμογής

0,846

Ενότητα Γ-Κριτήρια Επιλογής

0,869

Γ.1 Ως προς τη Λειτουργία του Συστήματος

0,655

Γ.2 Ως προς το Προμηθευτή του Συστήματος

0,794

Γ.3 Ως προς την Επιλογή του Συμβούλου

0,698

Ενότητα Δ- Επιχειρηματική Ευφυΐα

0,903

Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς του δείκτη αξιοπιστίας, συνολικά για το
ερευνητικό εργαλείο της έρευνας, υπολογίσθηκε υψηλός βαθμός αξιοπιστίας ως προς τη
5-βαθμη κλίμακα του Likert που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις ερωτήσεις. Συγκεκριμένα,
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ο συνολικός δείκτης υπολογίστηκε σε α = 0,948, ο οποίος και αφορά στο σύνολο των
ερωτήσεων του ερευνητικού εργαλείου. Ο Nunnaly (1978) αναφέρει ότι τιμή του δείκτη
ίση με 0.7 είναι αποδεκτή ως προς την αξιοπιστία της κλίμακας που μελετάται. Ωστόσο
αυτό, δε σημαίνει ότι και οι μικρότερες τιμές του δείκτη μέχρι 0.5 δεν είναι αποδεκτές,
δεδομένου ότι η αποδοχή τους έχει επίσης τεκμηριωθεί βιβλιογραφικά (Santos, 1999).
Πιο αναλυτικά, ένας υψηλός δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας ίσος με α= 0,903
υπολογίσθηκε και για την ενότητα της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Ενότητα Δ), για την
ενότητα των κριτηρίων επιλογής (Ενότητα Γ) ίση με α=0,869, καθώς και για την ενότητα
των πλεονεκτημάτων εφαρμογής (Ενότητα Β) όπου ο δείκτης υπολογίσθηκε ίσος με α=
0,846. Τέλος, ο μικρότερος αλλά παρόλα αυτά αποδεκτός δείκτης αξιοπιστίας
υπολογίσθηκε στην υποενότητα Γ.1 που αφορούσε στα κριτήρια επιλογής ERP ως προς
τη λειτουργία του συστήματος (α=0,655).

4.4.2.Γενικές Ερωτήσεις-Εισαγωγή
Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης
ως προς τις απαντήσεις που δόθηκαν στην Ενότητα των Γενικών Ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στη χρήση ή όχι συστημάτων ERP, καθώς
και στο χρόνο χρήσης του, το βαθμό ικανοποίησης από τη χρήση και τα κυριότερα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προέκυψαν.
Οι επιχειρήσεις του δείγματος, στο σύνολό τους, χρησιμοποιούν συστήματα ERP
στην καθημερινή τους λειτουργία. Από τις συναντήσεις που έγιναν στο χώρο των
επιχειρήσεων εξήχθη το συμπέρασμα, ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κάποιο
εφαρμοσμένο για τις ανάγκες τους σύστημα σε καθημερινή βάση και μάλιστα σε αυτό,
στηρίζονται τόσο οι εσωτερικές διεργασίες της επιχείρησης όσο και οι εξωτερικές
(επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές, διεργασίες με συνδεδεμένες επιχειρήσεις κ.α.).
Ωστόσο, τα συστήματα ERP ποικίλουν ανάμεσα στις επιχειρήσεις του δείγματος,
δεδομένου ότι η φύση, η κουλτούρα, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας είναι κάθε
φορά διαφορετικός όπως επίσης, οι αντίστοιχες ανάγκες.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ποσοτικά δεδομένα των αποτελεσμάτων της
στατιστικής ανάλυσης.
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Πίνακας 9: Χρησιμοποιούμενα Λογισμικά ERP Επιχειρήσεων Δείγματος
Χρησιμοποιούμενο Λογισμικό ERP

% Συχνότητα

ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (Megatron)

2,4

Mantis WMS

2,4

Softone

26,8

Singular Logic

26,8

IDS Innovative ERP

2,4

GV Soft

4,9

TERRA ERP

4,9

Entersoft

14,6

Oracle

2,4

ALTEC/ «Κεφάλαιο»

4,9

Προμηθέας

4,9

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, οι επιχειρήσεις του δείγματος, όπως είναι
λογικό, προσανατολίζονται σε διαφορετικές λύσεις αναφορικά με το σύστημα ERP που
χρησιμοποιούν. Όπως σημειώθηκε και προηγουμένως, ο τρόπος οργάνωσης και
λειτουργίας, η κουλτούρα της επιχείρησης αλλά και οι εγγενείς ιδιαιτερότητές της είναι
παράγοντες οι οποίοι συντελούν στη λήψη απόφασης αναφορικά με την καταλληλότητα
του συστήματος ERP για την κάθε επιχείρηση.
Παρόλα αυτά, συγκριτικά με τα υπόλοιπα συστήματα ERP, φαίνεται πως οι
εμπορικές εφαρμογές της Singular Logic, της Entersoft και της Softone εμφανίζουν
μεγαλύτερη συχνότητα προτίμησης. Ειδικά το ERP σύστημα της Softone αποτελεί cloud
πλατφόρμα.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα του χρόνου χρήσης των ERP συστημάτων από τις
επιχειρήσεις, αυτός κατά μέσο όρο κυμαίνεται στα 6 έτη χρήσης περίπου (Τυπική
Απόκλιση-Τ.Α.=3.088), καταδεικνύοντας ότι μόλις την τελευταία 10ετία οι επιχειρήσεις
άρχισαν να προσανατολίζονται σε τέτοιου είδους λύσεις επιχειρησιακής οργάνωσης.
Ως προς το επίπεδο ικανοποίησης χρήσης των παραπάνω συστημάτων, τα
αποτελέσματα των απαντήσεων παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα και στο
ραβδόγραμμα ποσοστιαίων συχνοτήτων.
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Πίνακας 10: Βαθμός Ικανοποίησης από τη Χρήση ERP Συστημάτων
Ερώτηση Ερωτηματολογίου
1.3 Σε τι βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι

M*

Τ.Α

4,23 0,620

Διάμεσος Εύρος
4

2

τώρα χρήση του συστήματος;
* 1= Καθόλου, 5=Πολύ

Σχήμα 12: Βαθμός Ικανοποίησης Χρήσης ERP Συστήματος

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται αρκετά
ικανοποιημένες, σε ποσοστό 57,5%, ενώ πολύ ικανοποιημένες, στο 32,5% των
περιπτώσεων. Τέλος, μόλις στο 10% των περιπτώσεων οι επιχειρήσεις εμφανίζονται
μέτρια ικανοποιημένες από τη χρήση ανάλογων συστημάτων.

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τη συχνότητα
αναφοράς των κυριότερων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων/εμποδίων που
συνάντησαν οι επιχειρήσεις του δείγματος, από την εφαρμογή των εν λόγω συστημάτων.
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Πίνακας 11: Πλεονεκτήματα Χρήσης Συστημάτων ERP
Πλεονεκτήματα Εφαρμογής

% Συχνότητα
Επιλογής

Ευελιξία στη λήψη αποφάσεων

32,5

Ομαδοποίηση-Ενοποίηση δεδομένων

50

Μείωση λειτουργικού κόστους επιχείρησης

10

Αύξηση αποδοτικότητας εσωτερικών λειτουργιών επιχείρησης

32,5

Δια-επικοινωνία τμημάτων επιχείρησης

17,5

Τυποποίηση και κεντρικός έλεγχος

37,5

Όλα τα παραπάνω

37,5

Πίνακας 12: Μειονεκτήματα Χρήσης Συστημάτων ERP
Μειονεκτήματα/Εμπόδια

% Συχνότητα
Επιλογής

Κόστος/Χρόνος αρχικής εκπαίδευσης προσωπικού

44,7

Δυσκολία προσαρμογής στο νέο τρόπο λειτουργίας

21,1

Κόστος εγκατάστασης και συντήρησης

36,8

Πλεονάζουσες εξαρτήσεις μεταξύ τμημάτων

21,1

Όλα τα παραπάνω

7,9

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω πινάκων, το πλεονέκτημα με τη
μεγαλύτερη συχνότητα επιλογής από τους ερωτώμενους, είναι η δυνατότητα που
προσφέρουν τα ERP συστήματα για ομαδοποίηση-ενοποίηση των δεδομένων.
Αντιθέτως, το πλεονέκτημα με τη μικρότερη συχνότητα επιλογής, αναφέρεται στη
μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης από την εφαρμογή του συστήματος.
Τέλος, στο 45% περίπου των περιπτώσεων, οι επιχειρήσεις αναφέρουν ως βασικό
μειονέκτημα της χρήσης ERP συστημάτων, το κόστος/χρόνο της αρχικής εκπαίδευσης
του προσωπικού.
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4.4.3. Παράγοντες Επιτυχίας Εφαρμογής (Ενότητα Α)
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής
αναφορικά με τη σπουδαιότητα των παραγόντων επιτυχίας εφαρμογής των συστημάτων
ERP. Στο συγκεκριμένο μέρος του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να
αξιολογήσουν τη σπουδαιότητα 14 προκαθορισμένων παραγόντων επιτυχίας (ερωτήσεις
κλειστού τύπου), χρησιμοποιώντας την 5-βαθμη κλίμακα του Likert. Επιπλέον, μέσω
ανοιχτού τύπου ερώτησης, υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής και επιπλέον πιθανών
παραγόντων επιτυχίας, πέρα των προδιαγεγραμμένων, στην οποία ωστόσο δεν δόθηκαν
απαντήσεις.
Στον επόμενο Πίνακα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα συγκεντρωτικά, καθώς και
αυτά του ελέγχου κανονικότητας, σύμφωνα με το test Kolmogorov-Smirnov (Στήλη D).
Πίνακας 13: Αποτελέσματα (M,ΤΑ,D) Αξιολόγησης Σημαντικότητας Παραγόντων
Επιτυχίας Εφαρμογής ERP
Παράγοντας Επιτυχίας
1. Δυνατότητα
επικοινωνίας/συνεργασίας μεταξύ
των εμπλεκόμενων τμημάτων της
επιχείρησης
2. Σύνθεση ομάδας έργου
(ικανότητες) που συμμετέχει στην
εφαρμογή του συστήματος ERP
3. Τηρούμενη διαδικασία
παρακολούθησης και αξιολόγησης
εφαρμογής ERP
4. Εκπαίδευση στο λογισμικό
5. Αξιολόγηση αναγκών
επιχείρησης- προδιαγραφών
συστήματος
6. Σαφήνεια στόχων από την
εφαρμογή του ERP
7. Κατάλληλη παραμετροποίηση
λογισμικού
8. Καταλληλότητα-επάρκεια
τεχνολογικής υποδομής
επιχείρησης
9. Υποστήριξη από τον προμηθευτή

Μ.Ο. Διάμεσος

Τ.Α.

Εύρος

D (sig.p.)*

4,55

5

0,833

2

D(37)=0,465,
p=0,00

3,76

4

0,867

3

D(37)=0,277,
p=0,00

3,91

4

1,01

4

D(37)=0,263,
p=0,00

4,33

5

0,924

3

D(37)=0,340,
p=0,00

4,21

4

0,820

3

D(37)=0,277,
p=0,00

3,85

4

0,939

3

4,55

5

0,754

2

4,06

4

0,827

3

D(37)=0,289,
p=0,00

4,67

5

0,595

2

D(37)=0,440,

D(37)=0,291,
p=0,00
D(37)=0,424,
p=0,00
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Παράγοντας Επιτυχίας
του λογισμικού
10. Ικανότητα διευθυντικών
στελεχών και εμπλεκόμενου
προσωπικού
11. Διαθέσιμοι οικονομικοί και
ανθρώπινοι πόροι επιχείρησης
12. Εκπαίδευση του προσωπικού
στο νέο περιβάλλον εργασίας από
την εφαρμογή συστήματος ERP
13. Επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ
των εμπλεκόμενων ανθρώπων στην
εφαρμογή συστήματος ERP.
14. Επίπεδο ποιότητας παροχής
υπηρεσιών εξωτερικών τεχνικών
συμβούλων για την εφαρμογή ERP.
Συνολικός Μ.Ο.:

Μ.Ο. Διάμεσος

Τ.Α.

Εύρος

D (sig.p.)*
p=0,00

4,24

4

0,502

2

D(37)=0,413,
p=0,00

4,06

4

0,788

2

D(37)=0,217,
p=0,00

4,39

5

0,827

2

D(37)=0,374,
p=0,00

3,91

4

1,01

3

D(37)=0,223,
p=0,00

4,24

4

0,902

3

D(37)=0,284,
p=0,00

4,18

1,50

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα, οι ερωτώμενοι συμφωνούν
αρκετά έως πολύ, αναφορικά με τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της εφαρμογής
ERP. Ανάμεσα στους παράγοντες με το μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας των ερωτώμενων
του δείγματος συγκαταλέγονται οι κάτωθι:
1. Υποστήριξη από προμηθευτή του λογισμικού (M=4,67/5,00, ΤΑ = 0,595).
2. Κατάλληλη παραμετροποίηση λογισμικού (Μ=4,55/5,00, ΤΑ = 0,754).
3. Δυνατότητα επικοινωνίας/συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων
της επιχείρησης (M=4,55/5,00, ΤΑ = 0,833).
Αντίστοιχα, ο παράγοντας που αναφέρεται στη σύνθεση της ομάδας έργου
(ικανότητες) που συμμετέχει στην εφαρμογή του συστήματος ERP δεν αποτελεί για τους
ερωτώμενους υψηλής κρισιμότητας για την επιτυχία εφαρμογής ενός συστήματος ERP
(Μ=3,76, SD=0,867).
Τέλος, ο συνολικός Μέσος Όρος του βαθμού σημαντικότητας των παραγόντων
επιτυχίας ανέρχεται σε 4,18/5,00 (Τ.Α.=1,50), γεγονός που καταδεικνύει τη
σπουδαιότητα όλων των προκαθορισμένων παραγόντων στην επιτυχή εφαρμογή των
ERP συστημάτων.
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Βάσει των ελέγχων κανονικότητας που πραγματοποιήθηκαν με το test KolmogorovSmirnov, σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν στις κοινωνικές δεξιότητες του
ερευνητικού εργαλείου, οι αντίστοιχες απαντήσεις δεν ακολουθούν την κανονική
κατανομή (p<0.05).

4.4.4. Πλεονεκτήματα Εφαρμογής Συστημάτων ERP (Ενότητα Β)
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής
αναφορικά με τα δυνητικά πλεονεκτήματα εφαρμογής των συστημάτων ERP. Στο
συγκεκριμένο μέρος του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να αποδώσουν το
βαθμό συμφωνίας τους σε 14 προκαθορισμένα δυνητικά πλεονεκτήματα από τη χρήση
ERP (ερωτήσεις κλειστού τύπου με χρήση 5-βαθμης κλίμακας Likert). Επιπλέον, μέσω
ανοιχτού τύπου ερώτησης, υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής και επιπλέον πιθανών
πλεονεκτημάτων πέρα των προδιαγεγραμμένων, στην οποία ωστόσο δεν δόθηκαν
απαντήσεις.
Στον επόμενο Πίνακα, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα, καθώς και
τα αποτελέσματα ελέγχου κανονικότητας, σύμφωνα με το test Kolmogorov-Smirnov
(Στήλη D).
Πίνακας 14: Αποτελέσματα (M,ΤΑ,D) Αξιολόγησης Πλεονεκτημάτων από τη
Χρήση ERP
Δυνητικό Πλεονέκτημα
1.

Επίτευξη

υψηλού

Μ.Ο. Διάμεσος

Ενοποίηση

δεδομένων

D (sig.p.)*

4,43

4

0,636

2

D(37)=0,317,
p=0,00

4,68

5

0,572

2

D(37)=0,440,
p=0,00

4,15

4

0,736

2

3,95

4

0,783

3

4,40

5

0,871

3

3,68

4

0,764

3

D(37)=0,415,
p=0,00

3,78

4

0,620

2

D(37)=0,317,
p=0,00

και

πληροφοριών
3. Αύξηση παραγωγικότητας
4. Βελτίωση ποιότητας αποφάσεων
5. Εξοικονόμηση χρόνου
6.Καλλιέργεια

Εύρος

βαθμού

αξιοπιστίας πληροφοριών
2.

Τ.Α.

αισθήματος

υπευθυνότητας
7. Εξεύρεση αποτελεσματικότερων

D(37)=0,231,
p=0,00
D(37)=0,300,
p=0,00
D(37)=0,354,
p=0,00
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Δυνητικό Πλεονέκτημα
λύσεων

σε

Μ.Ο. Διάμεσος

Τ.Α.

Εύρος

D (sig.p.)*

4,25

4

0,776

2

D(37)=0,283,
2=0,00

4,15

4

0,622

2

D(37)=0,320,
p=0,00

3,60

4

1,128

4

D(37)=0,203,
p=0,00

4,23

4

0,660

2

D(37)=0,283,
p=0,00

3,90

4

1,033

4

D(37)=0,207,
p=0,00

4,23

5

1

3

D(37)=0,331,
p=0,00

4,08

4

0,997

4

D(37)=0,245,
p=0,00

ενδο-επιχειρησιακό

επίπεδο
8. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση
πηγών πληροφοριών και δεδομένων
επιχείρησης
9.

Διευκόλυνση

επιχειρησιακών

λειτουργιών
10. Εξοικονόμηση επιχειρησιακών
πόρων
11.

Βελτίωση

παρεχόμενων

υπηρεσιών προς τους πελάτες
12.

Καλύτερη

αξιολόγηση

προμηθευτών
13.

Βέλτιστη

αποθεμάτων

και

διαχείριση
προμηθειών

(εφοδιαστική αλυσίδα)
14.

Βέλτιστη

διαχείριση

ανθρώπινων πόρων (προσωπικό,
μισθοδοσία κλπ)
Συνολικός Μ.Ο.:

4,10

0,47

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα, οι ερωτώμενοι συμφωνούν
αρκετά έως απόλυτα, αναφορικά με τα δυνητικά πλεονεκτήματα εφαρμογής των ERP
συστημάτων. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα με το μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας των
ερωτώμενων του δείγματος συγκαταλέγονται τα κάτωθι:
1. Ενοποίηση δεδομένων και πληροφοριών (M=4,68/5,00, ΤΑ = 0,57).
2. Επίτευξη υψηλού βαθμού αξιοπιστίας πληροφοριών (Μ=4,43/5,00, ΤΑ =
0,636).
3. Εξοικονόμηση χρόνου (M=4,40/5,00, ΤΑ = 0,871).
Αντίστοιχα το πλεονέκτημα που αναφέρεται στην εξοικονόμηση επιχειρησιακών
πόρων, δεν αποτελεί για τους ερωτώμενους σημαντικό πλεονέκτημα της εφαρμογής ενός
συστήματος ERP (Μ=3,60, ΤΑ=1,128).
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Τέλος, ο συνολικός Μέσος Όρος του βαθμού συμφωνίας των ερωτώμενων ως προς
τα πλεονεκτήματα από τη χρήση ERP, ανέρχεται σε 4,10/5,00 (Τ.Α.=0,47).
Τέλος, βάσει των ελέγχων κανονικότητας που πραγματοποιήθηκαν με το test
Kolmogorov-Smirnov, σε όλες τις ερωτήσεις της συγκεκριμένης ενότητας, οι
αντίστοιχες απαντήσεις δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (p<0.05).

4.4.5. Κριτήρια Επιλογής Συστημάτων ERP (Ενότητα Γ)
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής
αναφορικά με τη σημαντικότητα των κριτηρίων που πρέπει να συνεκτιμηθούν από τις
επιχειρήσεις προκειμένου να προχωρήσουν στην επιλογή συστήματος ERP. Στο
συγκεκριμένο μέρος του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις διαρθρώνονται σε τρεις ομάδες
κριτηρίων: 1) Κριτήρια ως προς τη λειτουργία του συστήματος, 2) κριτήρια ως προς τον
προμηθευτή του συστήματος και 3) κριτήρια ως προς την επιλογή του εξωτερικού
συμβούλου οργάνωσης/λειτουργίας και εφαρμογής του συστήματος ERP. Επιπλέον,
μέσω ανοιχτού τύπου ερώτησης υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής και επιπλέον πιθανών
πλεονεκτημάτων, πέρα των προδιαγεγραμμένων, στην οποία ωστόσο δεν δόθηκαν
απαντήσεις.
Στον επόμενο Πίνακα, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα, καθώς και
τα αποτελέσματα ελέγχου κανονικότητας σύμφωνα με το test Kolmogorov-Smirnov
(Στήλη D).
Πίνακας 15: Αποτελέσματα (M,ΤΑ,D) Αξιολόγησης Σημαντικότητας Κριτηρίων
Επιλογής Συστημάτων ERP
Κριτήρια

Μ.Ο. Διάμεσος

Τ.Α.

4,12

0,512

Εύρος

D (sig.p.)*

Γ.1 Ως προς τη Λειτουργία του
Συστήματος
1. Υποδείξεις εξωτερικού τεχνικού
συμβούλου
2.

Ευελιξία

συστήματος

3,82

4

1,010

4

D(37)=0,230,
p=0,00

4,13

4

0,906

3

D(37)=0,258,
p=0,00

4,45

5

0,645

2

D(37)=0,331,
p=0,00

προσαρμογής
στις

περιοδικές

ανάγκες της επιχείρησης
3.

Ικανότητα

διαφορετικών

ενοποίησης
πλατφορμών
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Κριτήρια

Μ.Ο. Διάμεσος

Τ.Α.

Εύρος

D (sig.p.)*

4,39

4

0,595

2

D(37)=0,299,
p=0,00

3,84

4

1,079

3

4,45

5

0,724

2

4,08

4

0,941

4

δεδομένων
4. Ευκολία δια-λειτουργικότητας με
άλλα συστήματα (CRM, SCM κλπ)
5. Πιστοποιήσεις συστήματος
6. Ευκολία χρήσης
7. Δυνατότητα χρήσης του ERP
από πελάτες και προμηθευτές.

D(37)=0,216,
p=0,00
D(37)=0,356,
p=0,00
D(37)=0,231,
p=0,00

Γ.2 Ως προς το Προμηθευτή του
4,38

Συστήματος
1. Θέση στην διεθνή αγορά
2. Θέση στην εθνική αγορά

0,548
4

1,044

4

4,11

4

0,981

4

4,63

5

0,751

3

D(37)=0,425,
p=0,00

4,74

5

0,446

1

D(37)=0,459,
p=0,00

4,63

5

0,589

2

D(37)=0,418,
p=0,00

4,34

4

0,708

3

D(37)=0,271,
p=0,00

3. Υποστήριξη στην εκπαίδευση
χρήσης του συστήματος
4. Τεχνική υποστήριξη και εμπειρία
5. Δυνατότητα αναβάθμισης και
επέκτασης μετά την εγκατάσταση
6. Κόστος αγοράς/εγκατάστασης
Γ.3

Ως

προς

την

D(37)=0,203,
p=0,00
D(37)=0,273,
p=0,00

3,87

Επιλογή
4,33

Συμβούλου
1. Αμοιβή

0,518
D(37)=0,231,
p=0,00
D(37)=0,232,
p=0,00

3,89

4

0,894

4

4,13

4

0,906

4

4,55

5

0,724

2

D(37)=0,416,
p=0,00

της

4,47

5

0,687

2

D(37)=0,357,
p=0,00

τεχνικής

4,63

5

0,589

2

D(37)=0,418,

2. Ικανότητες διαχείρισης έργων
3. Εμπειρία εφαρμογής

ERP

γενικά.
4. Εμπειρία εφαρμογής ERP στον
κλάδο

δραστηριοποίησης

επιχείρησης
5.

Δυνατότητα
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Κριτήρια

Μ.Ο. Διάμεσος

Τ.Α.

Εύρος

υποστήριξης συμβούλου μετά την

D (sig.p.)*
p=0,00

εγκατάσταση και εφαρμογή του
συστήματος.
Συνολικός Μ.Ο.:

4,24

0,488

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα, οι ερωτώμενοι προσδίδουν
υψηλό βαθμό σημαντικότητας στα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη
διαδικασία επιλογής συστήματος ERP. Ανά ομάδα κριτηρίων εκείνα τα οποία έχουν
κατά μέσο όρο υψηλότερο βαθμό σημαντικότητας, με βάση τις δεδηλωμένες απόψεις
του δείγματος, είναι τα κάτωθι:
1. Ως προς τη λειτουργία του συστήματος (Γ.1): «Ικανότητα ενοποίησης
διαφορετικών πλατφορμών δεδομένων» (M=4,45/5,00, ΤΑ = 0,645) και
«Ευκολία Χρήσης» (M=4,45/5,00, ΤΑ = 0,724).
2. Ως προς τον Προμηθευτή του Συστήματος (Γ2): «Τεχνική Υποστήριξη και
Εμπειρία» (Μ=4,74/5,00, ΤΑ = 0,446).
3. Ως προς την επιλογή του συμβούλου: «Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης
συμβούλου,

μετά

την

εγκατάσταση

και

εφαρμογή

του

συστήματος»

(M=4,63/5,00, ΤΑ = 0,589).
Επιπλέον, το κριτήριο που αφορά στις υποδείξεις του εξωτερικού τεχνικού
συμβούλου (Ενότητα Γ.1) βαθμολογήθηκε ως το λιγότερης σημασίας από τους
ερωτώμενους, σε σχέση με τις υπόλοιπες αξιολογήσεις σημαντικότητας (Μ=3,82,
ΤΑ=1,010).
Τέλος, ο συνολικός Μέσος Όρος της σημαντικότητας των κριτηρίων επιλογής,
ανέρχεται σε 4,24/5,00 (Τ.Α.=0,488), ενώ αντίστοιχα οι συνολικοί Μέσοι Όροι ανά
υποενότητα κριτηρίων είναι Γ1: M=4,12/5,00, ΤΑ = 0,512, Γ2: M=4,38/5,00, ΤΑ =
0,548, Γ3: M=4,33/5,00, ΤΑ = 0,518.
Τέλος, βάσει των ελέγχων κανονικότητας που πραγματοποιήθηκαν με το test
Kolmogorov-Smirnov, σε όλες τις ερωτήσεις της συγκεκριμένης ενότητας, οι
αντίστοιχες απαντήσεις δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (p<0.05).
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4.4.6. Δυνατότητες Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Ενότητα Δ)
Στη συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα περιγραφικής
στατιστικής αναφορικά με τις απόψεις των ερωτώμενων για τις δυνατότητες
επιχειρησιακής ευφυΐας που προσφέρουν τα συστήματα ERP. Ειδικότερα, τα στελέχη
των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, κλήθηκαν να προσδιορίσουν το βαθμό
συμφωνίας τους (με τη χρήση της 5-βαθμης κλίμακας Likert) αναφορικά με 23
δυνατότητες επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence) που προσφέρουν τα
συστήματα ERP (κλειστές ερωτήσεις). Επιπλέον, μέσω ανοιχτού τύπου ερώτησης
υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής και επιπλέον πιθανών πλεονεκτημάτων πέραν των
προδιαγεγραμμένων στην οποία ωστόσο δεν δόθηκαν απαντήσεις.
Στον επόμενο Πίνακα, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα, καθώς και
τα αποτελέσματα ελέγχου κανονικότητας σύμφωνα με το test Kolmogorov-Smirnov
(Στήλη D).
Πίνακας 16: Αποτελέσματα (M,ΤΑ,D) Βαθμού Συμφωνίας
Επιχειρησιακής Ευφυΐας Μέσω των Συστημάτων ERP
Δυνατότητα Επιχειρησιακής
Μ.Ο. Διάμεσος Τ.Α. Εύρος
Ευφυΐας
1.
Ομαδικές
υπηρεσίες
και
3,97
4
0,706
2
εργαλεία (groupware)
2.

Δυνατότητες

ομαδο-

συνεργατικής λήψης απόφασης
3.

Ομαδοποίηση

4.

Τεχνικές

0,541

2

D(37)=0,370,
p=0,00

4,03

4

0,875

3

D(37)=0,220,
p=0,00

4,45

5

0,768

3

D(37)=0,343,
p=0,00

4,48

5

0,769

2

D(37)=0,394,
p=0,00

3,55

3

0,810

3

D(37)=0,267,
p=0,00

3,74

4

1,094

4

D(37)=0,238,
p=0,00

3,90

4

1,044

4

D(37)=0,247,
p=0,00

5. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων
από/σε άλλα συστήματα
6. Μοντέλα προσομοίωσης
7.

Προσομοίωση/αξιολόγηση

κινδύνου
8.

Εργαλεία

διαχείρισης

διαθεσίμων (Treasury) (κεφαλαίων,

D(37)=0,260,
p=0,00

4

βελτιστοποίησης

(optimization techniques)

D (sig.p.)*

3,68

προβλημάτων

(problemclustering)

Δυνατοτήτων
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Δυνατότητα Επιχειρησιακής
Ευφυΐας
παραγωγών, δανείων)
9.

Εργαλεία

Μ.Ο. Διάμεσος

Τ.Α.

Εύρος

D (sig.p.)*

4,42

4

0,620

2

D(37)=0,309,
p=0,00

3,39

4

1,174

4

D(37)=0,215,
p=0,00

4,19

5

1,138

4

D(37)=0,309,
p=0,00

3,35

3

1,082

4

D(37)=0,215,
p=0,00

3,90

4

1,012

4

D(37)=0,309,
p=0,00

4,39

5

0,715

2

D(37)=0,210,
p=0,00

4,68

5

0,702

2

D(37)=0,377,
p=0,00

4,42

5

0,848

3

D(37)=0,320,
p=0,00

4,19

4

0,873

4

D(37)=0,484,
p=0,00

4,03

4

0,836

2

D(37)=0,334,
p=0,00

3,74

4

1,032

4

D(37)=0,283,
p=0,00

3,87

4

1,056

4

D(37)=0,231,
p=0,00

4,13

4

0,846

3

D(37)=0,212,
p=0,00

οικονομικής

διαχείρισης (Financial Accounting)
(γενική

λογιστική,

λογαριασμοί,

εισπρακτέοι

λογιστική

παγίων,

τραπεζικές συναλλαγές)
10.

Εργαλεία

διαχείρισης

επενδύσεων

(επενδύσεις,

χρηματοδοτήσεις)
11.

Εργαλεία

Κοστολόγησης-

Ελεγκτικής (ανάλυση κερδοφορίας,
λογιστική κέντρων κέρδους
12. Εργαλεία διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας
13. Γραφικές αναπαραστάσεις
14.

Δυνατότητες

OLAP

(Πολυδιάστατη ανάλυση)
15.

Εργαλεία

συγκεντρωτικών

αποτελεσμάτων
16.

Επιχειρηματικές

αναφορές

(enterprisereporting)
17.

Εξόρυξη

δεδομένων

(datamining)
18.

Δυναμική

διεπαφή

χρήστη

(Dashboard)
19. Λήψη απόφασης με χρήση
μεθόδων ασαφούς λογικής
20.

Λήψη

απόφασης

πολυκριτηριακή ανάλυση
21. Datawarehouses

με

87

Δυνατότητα Επιχειρησιακής
Μ.Ο. Διάμεσος Τ.Α. Εύρος
Ευφυΐας
22. Εφαρμογή σε κινητά (mobile
4,03
4
0,912
3
application), tablets
23. Cloud εφαρμογές συστημάτων
(Web-based)
Συνολικός Μ.Ο.:

3,61
3,99

4

0,989

4

D (sig.p.)*
D(37)=0,247,
p=0,00
D(37)=0,278,
p=0,00

0,508

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα, οι ερωτώμενοι εμφανίζονται
αρκετά σύμφωνοι με τις δυνατότητες επιχειρησιακής ευφυΐας που προσφέρονται από τη
χρήση των συστημάτων ERP.
Ειδικότερα, οι προσφερόμενες δυνατότητες με τις οποίες φαίνεται να συμφωνούν
σχεδόν απόλυτα τα στελέχη των επιχειρήσεων του δείγματος είναι οι κάτωθι:
1. Εργαλεία συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων (M=4,68/5,00, ΤΑ = 0,702) και
2. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων από/σε άλλα συστήματα (Μ=4,48/5,00, ΤΑ =
0,769).
Αντιθέτως, οι δυνατότητες επιχειρησιακής ευφυΐας με το μικρότερο βαθμό
συμφωνίας των ερωτώμενων, υπήρξαν αυτές που αναφέρονται στα εργαλεία διαχείρισης
ακίνητης περιουσίας (M=3,35/5,00, ΤΑ = 1,082) και στα εργαλεία διαχείρισης
επενδύσεων (M=3,39/5,00, ΤΑ = 1,174).
Ο συνολικός Μέσος Όρος του βαθμού συμφωνίας των ερωτώμενων με τις
δυνατότητες επιχειρησιακής ευφυΐας ανέρχεται σε 3,99/5,00 (Τ.Α.=0,5078), ενώ βάσει
των ελέγχων κανονικότητας που πραγματοποιήθηκαν με το test Kolmogorov-Smirnov,
σε όλες τις ερωτήσεις της συγκεκριμένης ενότητας, οι αντίστοιχες απαντήσεις δεν
ακολουθούν την κανονική κατανομή (p<0.05).

4.5 Έλεγχος Υποθέσεων Εργασίας
Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ελέγχου των υποθέσεων
εργασίας της έρευνας. Τονίζεται ότι οι έλεγχοι διεξήχθησαν με τη βοήθεια μηπαραμετρικών τεστ ελέγχου σε περιβάλλον SPSS, καθώς τα δεδομένα των απαντήσεων,
όπως αποδείχθηκε, δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή.
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4.5.1. Προφίλ Επιχείρησης και Απόψεις Παραγόντων Επιτυχίας Εφαρμογής (Υ1)
Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τον έλεγχο
της Υπόθεσης 1: «Τα χαρακτηριστικά του προφίλ της επιχείρησης σχετίζονται με τις
στάσεις/απόψεις που αφορούν στους παράγοντες επιτυχίας εφαρμογής συστημάτων ERP».
Προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στις
απαντήσεις των ερωτήσεων της συγκεκριμένης ενότητας (Α: Αξιολόγηση Κρισιμότητας
Παραγόντων Επιτυχίας Εφαρμογής ERP) σε σχέση με τις διάφορες κατηγορίες των
χαρακτηριστικών της επιχείρησης, χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό test KruskalWallis (Field, 2005), δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, τα δεδομένα δεν ακολουθούν
την κανονική κατανομή. Η εξαρτημένη μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο
συσχετίσεων είναι ο συνολικός μέσος όρος του βαθμού κρισιμότητας, ενώ οι
ανεξάρτητες μεταβλητές είναι: 1)Ο Κλάδος δραστηριότητας επιχείρησης, 2)Ο Αριθμός
απασχολούμενου προσωπικού και 3)Ο Κύκλος εργασιών.
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον επόμενο Πίνακα.
Πίνακας 17: Αποτελέσματα Ελέγχου Υπόθεσης 1 (Υ1)
Μεταβλητές Ελέγχου
Κλάδος δραστηριότητας
Αριθμός Απασχολούμενου
Προσωπικού
Κύκλος Εργασιών

Συνολικός Μ.Ο. Κρισιμότητας Παραγόντων
Επιτυχίας (Ν=37)
Kruskal-Wallis χ2
df
Sig*.
5,786
3
0,123
4,445

3

0,217

7,244

3

0,065

*Η επίδραση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (2-tailed) αν p<0.05
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά στις
απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις που αφορούσαν στην κρισιμότητα των
παραγόντων επιτυχίας εφαρμογής των ERP σε σχέση με το προφίλ των επιχειρήσεων.

4.5.2. Προφίλ Επιχείρησης και Απόψεις Δυνητικών Πλεονεκτημάτων (Υ2)
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τον έλεγχο της
Υπόθεσης 2: «Τα χαρακτηριστικά του προφίλ της επιχείρησης σχετίζονται με τις
στάσεις/απόψεις που αφορούν στα δυνητικά πλεονεκτήματα εφαρμογής συστημάτων ERP».
Προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στις
απαντήσεις των ερωτήσεων της συγκεκριμένης ενότητας (Β: Βαθμός Συμφωνίας με
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Δυνητικά Πλεονεκτήματα Εφαρμογής ERP) σε σχέση με τις διάφορες κατηγορίες των
χαρακτηριστικών της επιχείρησης, χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό test KruskalWallis (Field, 2005), δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε, τα δεδομένα δεν ακολουθούν
τη κανονική κατανομή. Η εξαρτημένη μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο
συσχετίσεων, είναι ο συνολικός μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας των ερωτώμενων,
ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι: 1)Ο Κλάδος δραστηριότητας επιχείρησης, 2) Ο
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και 3)Ο Κύκλος εργασιών.

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον επόμενο Πίνακα.
Πίνακας 18: Αποτελέσματα Ελέγχου Υπόθεσης 2 (Υ2)
Μεταβλητές Ελέγχου
Κλάδος δραστηριότητας
Αριθμός Απασχολούμενου
Προσωπικού
Κύκλος Εργασιών

Συνολικός Μ.Ο. Βαθμού Συμφωνίας Δυνητικών
Πλεονεκτημάτων Εφαρμογής ERP (Ν=37)
Kruskal-Wallis χ2
Df
Sig*.
8,717
3
0,033
0,164

3

0,983

6,926

3

0,074

*Η επίδραση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (2-tailed) αν p<0.05

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του παραμετρικού test Kruskal-Wallis,
εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις που δόθηκαν από τις
επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας: χ2 (3, Ν=37) =
8,717, p = 0,033. Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η διαφοροποίηση των
απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε γραφική μέθοδος εντοπισμού με την κατασκευή του
επόμενου θηκογράμματος.
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Σχήμα 13: Διαφοροποίηση Απαντήσεων Ενότητας Β Αναλόγως Κλάδου
Δραστηριότητας
Σύμφωνα με την παραπάνω γραφική απεικόνιση, οι επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν
στον κλάδο των Υπηρεσιών εμφανίζονται στατιστικά περισσότερο σύμφωνες, σε σχέση
με τις υπόλοιπες, αναφορικά με τα δυνητικά πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει για την
επιχείρηση, η εφαρμογή ενός συστήματος ERP.

4.5.3. Προφίλ Επιχείρησης και Κριτήρια Επιλογής (Υ3)
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τον έλεγχο
της Υπόθεσης 3: «Τα χαρακτηριστικά του προφίλ της επιχείρησης σχετίζονται με τις
στάσεις/απόψεις που αφορούν στη σπουδαιότητα των κριτηρίων επιλογής συστημάτων
ERP».
Προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στις
απαντήσεις των ερωτήσεων της συγκεκριμένης ενότητας (Γ: Κριτήρια Επιλογής
Συστημάτων ERP) σε σχέση με τις διάφορες κατηγορίες των χαρακτηριστικών της
επιχείρησης, χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό test Kruskal-Wallis (Field, 2005),
δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε, τα δεδομένα δεν ακολουθούν την κανονική
κατανομή. Οι εξαρτημένες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο
συσχετίσεων είναι 1) Ο Μ.Ο. του βαθμού συμφωνίας με τα κριτήρια της υπο-ενότητας
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Γ.1 (Λειτουργία Συστήματος), 2) Ο Μ.Ο. του βαθμού συμφωνίας με τα κριτήρια της
υπο-ενότητας Γ.2 (Προμηθευτής Συστήματος, 3) Ο Μ.Ο. του βαθμού συμφωνίας με τα
κριτήρια της υπο-ενότητας Γ.3 (Σύμβουλος Οργάνωσης) και 4) Ο Συνολικός Μ.Ο. όλων
των κριτηρίων της ενότητας Γ, ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι: 1)Ο Κλάδος
δραστηριότητας επιχείρησης, 2)Ο Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και 3) Ο
Κύκλος εργασιών.
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στους επόμενους Πίνακες.
Πίνακας 19: Αποτελέσματα Ελέγχου Υπόθεσης 3 (Υ3) για την Υποενότητα Γ.1

Μεταβλητές Ελέγχου
Κλάδος δραστηριότητας
Αριθμός
Απασχολούμενου
Προσωπικού
Κύκλος Εργασιών

Μ.Ο. Βαθμού Σπουδαιότητας Κριτηρίων Επιλογής
Εφαρμογής ERP ως προς τη Λειτουργία του Συστήματος
(Γ.1) (Ν=37)
Kruskal-Wallis χ2
Df
Sig*.
2,680
3
0,444
0,322

3

0,956

1,698

3

0,637

*Η επίδραση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (2-tailed) αν p<0.05

Πίνακας 20: Αποτελέσματα Ελέγχου Υπόθεσης 3 (Υ3) για την Υποενότητα Γ.2

Μεταβλητές Ελέγχου
Κλάδος δραστηριότητας
Αριθμός
Απασχολούμενου
Προσωπικού
Κύκλος Εργασιών

Μ.Ο. Βαθμού Σπουδαιότητας Κριτηρίων Επιλογής
Εφαρμογής ERP ως προς το Προμηθευτή του
Συστήματος (Γ.2) (Ν=37)
Kruskal-Wallis χ2
Df
Sig*.
6,690
3
0,082
0,090

3

0,993

6,383

3

0,094

*Η επίδραση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (2-tailed) αν p<0.05

Πίνακας 21: Αποτελέσματα Ελέγχου Υπόθεσης 3 (Υ3) για την Υποενότητα Γ.3
Μεταβλητές Ελέγχου

Μ.Ο. Βαθμού Σπουδαιότητας Κριτηρίων Επιλογής
Εφαρμογής ERP ως προς τον Σύμβουλο Οργάνωσης
(Γ.3) (Ν=37)
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Κλάδος δραστηριότητας
Αριθμός
Απασχολούμενου
Προσωπικού
Κύκλος Εργασιών

Kruskal-Wallis χ2
7,684

Df
3

Sig*.
0,054

0,427

3

0,935

7,008

3

0,072

*Η επίδραση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (2-tailed) αν p<0.05

Πίνακας 22: Αποτελέσματα Ελέγχου Υπόθεσης 3 (Υ3) Συνολικά για την Ενότητα Γ
Μεταβλητές Ελέγχου
Κλάδος δραστηριότητας
Αριθμός Απασχολούμενου
Προσωπικού
Κύκλος Εργασιών

Συνολικός Μ.Ο. Βαθμού Σπουδαιότητας Κριτηρίων
Επιλογής Εφαρμογής ERP (Γ) (Ν=37)
Kruskal-Wallis χ2
Df
Sig*.
6,910
3
0,075
0,040

3

0,998

4,442

3

0,218

*Η επίδραση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (2-tailed) αν p<0.05
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά στις
απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις που αφορούσαν στο βαθμό σημαντικότητας των
διαφόρων κριτηρίων επιλογής συστημάτων ERP.

4.5.4. Δυνητικά Πλεονεκτήματα και Δυνατότητες Επιχειρησιακή Ευφυΐας (Υ4)
Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τον έλεγχο
της Υπόθεσης 4: «Όσο πιο υψηλός είναι ο βαθμός συμφωνίας σε σχέση με τα δυνητικά
πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει μια επιχείρηση από ένα σύστημα ERP, τόσο αυξάνεται
και ο βαθμός συμφωνίας σχετικά με τις δυνητικές δυνατότητες επιχειρησιακής ευφυΐας που
προσφέρει το σύστημα».
Προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης των απαντήσεων ανάμεσα στις
ενότητες Β και Δ του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης
Spearman.
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον επόμενο Πίνακα.
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Πίνακας 23: Αποτελέσματα Ελέγχου Υπόθεσης 4 (Υ4)
Ενδοσυσχετίσεις

Δείκτης
Spearman

Sig. p*

Συνολικός Μ.Ο. απαντήσεων Ενότητας Β Vs Συνολικός
Μ.Ο. απαντήσεων Ενότητας Δ

0,738

0.000

*Η επίδραση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (2-tailed) αν p<0.05

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρουσιάζεται στατιστικά θετική συσχέτιση και
μάλιστα ισχυρή, ανάμεσα στις απαντήσεις των δυο ενοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο
πολύ συμφωνούν οι ερωτώμενοι αναφορικά με τα πλεονεκτήματα των ERP, τόσο
περισσότερο συμφωνούν και για τις δυνατότητες επιχειρησιακής ευφυΐας που
προσφέρουν.

4.5.5. Παράγοντες Επιτυχίας και Δυνητικά Πλεονεκτήματα Εφαρμογής (Υ5)
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τον έλεγχο
της Υπόθεσης 5: «Όσο αυξάνεται ο βαθμός σημαντικότητας των παραγόντων επιτυχίας,
τόσο αυξάνεται και ο βαθμός συμφωνίας σε σχέση με τα πλεονεκτήματα».
Προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης των απαντήσεων ανάμεσα στις
ενότητες Β και Δ του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης
Spearman.

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον επόμενο Πίνακα.
Πίνακας 24: Αποτελέσματα Ελέγχου Υπόθεσης 5 (Υ5)
Ενδοσυσχετίσεις

Δείκτης
Spearman

Sig. p*

Συνολικός Μ.Ο. απαντήσεων Ενότητας Α Vs Συνολικός
Μ.Ο. απαντήσεων Ενότητας Β

0,607

0.000

*Η επίδραση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (2-tailed) αν p<0.05

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρουσιάζεται στατιστικά θετική συσχέτιση και
μάλιστα ισχυρή ανάμεσα στις απαντήσεις των δυο ενοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο
πολύ συμφωνούν με την κρισιμότητα των παραγόντων επιτυχίας εφαρμογής των
συστημάτων ERP, τόσο πιο πολύ αναγνωρίζουν και τα δυνητικά πλεονεκτήματα
εφαρμογής.
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4.5.6. Χρόνια Χρήσης Λογισμικού και Πλεονεκτήματα Χρήσης (Υ6)
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τον έλεγχο
της Υπόθεσης 6: «Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στα χρόνια χρήσης
του συστήματος και στο βαθμό συμφωνίας ως προς τα δυνητικά πλεονεκτήματα χρήσης
από την επιχείρηση».
Προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης των απαντήσεων ανάμεσα στις
απαντήσεις της ερώτησης 1.2 (Χρόνια Χρήσης) και των αυτών της ενότητας Β του
ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης Spearman.

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον επόμενο Πίνακα.
Πίνακας 25: Αποτελέσματα Ελέγχου Υπόθεσης 6 (Υ6)
Ενδοσυσχετίσεις

Δείκτης
Spearman

Sig. p*

Συνολικός Μ.Ο. απαντήσεων Ενότητας Β Vs Χρόνια
Χρήσης Συστήματος (Ερώτηση 1.2)

-0,022

0,892

*Η επίδραση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (2-tailed) αν p<0.05

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο διάστημα
εφαρμογής του συστήματος ERP από την επιχείρηση με το βαθμό συμφωνίας των
δυνητικών πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.
Συνεπώς, η αρχική υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται.

4.5.7. Βαθμός Ικανοποίησης Χρήσης Λογισμικού και Πλεονεκτήματα (Υ7)
Η ενότητα αυτή, παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναφορικά με τον έλεγχο της
Υπόθεσης 7: «Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στον βαθμό
ικανοποίησης από τη χρήση των ERP και στα δυνητικά πλεονεκτήματα χρήσης».
Προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης των απαντήσεων ανάμεσα στις
απαντήσεις της ερώτησης 1.3 (Βαθμός ικανοποίησης) και αυτών της ενότητας Β του
ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης Spearman.

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον επόμενο Πίνακα.
Πίνακας 26: Αποτελέσματα Ελέγχου Υπόθεσης 7 (Υ7)
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Ενδοσυσχετίσεις

Δείκτης
Spearman

Sig. p*

Συνολικός Μ.Ο. απαντήσεων Ενότητας Β Vs Βαθμός
Ικανοποίησης Χρήσης (Ερώτηση 1.3)

0,131

0,421

*Η επίδραση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (2-tailed) αν p<0.05

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις δυο κατηγορίες
ερωτήσεων, συνεπώς η αρχική υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται.

4.5.8 Χρόνια Χρήσης ERP και Σημαντικότητα Κριτηρίων Επιλογής (Υ8)
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τον έλεγχο
της Υπόθεσης 8: «Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στα χρόνια χρήσης
του συστήματος, με το επίπεδο αξιολόγησης της σημαντικότητας των κριτηρίων επιλογής
που πρέπει να συνεκτιμά μια επιχείρηση».
Προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης των απαντήσεων ανάμεσα στις
απαντήσεις της ερώτησης 1.2 (Χρόνια Χρήσης) και των αυτών της ενότητας Γ του
ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης Spearman.

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον επόμενο Πίνακα.
Πίνακας 27: Αποτελέσματα Ελέγχου Υπόθεσης 8 (Υ8)
Ενδοσυσχετίσεις
Συνολικός Μ.Ο. απαντήσεων Ενότητας
Χρήσης (Ερώτηση 1.2)
Συνολικός Μ.Ο. απαντήσεων Ενότητας
Χρήσης (Ερώτηση 1.2)
Συνολικός Μ.Ο. απαντήσεων Ενότητας
Χρήσης (Ερώτηση 1.2)
Συνολικός Μ.Ο. απαντήσεων Ενότητας Γ
Vs Χρόνια Χρήσης (Ερώτηση 1.2)

Γ.1 Vs Χρόνια
Γ.2 Vs Χρόνια
Γ.3 Vs Χρόνια
(συνολικό Μ.Ο.)

Δείκτης
Spearman

Sig. p*

-0,106

0,517

-0,201

0,226

0,001

0,997

-0,071

0,665

*Η επίδραση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (2-tailed) αν p<0.05

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις δυο κατηγορίες
ερωτήσεων, συνεπώς η αρχική υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται.
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4.5.9 Χρόνια Χρήσης ERP και Δυνατότητες Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Υ9)
Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τον έλεγχο
της Υπόθεσης 9: «Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στα χρόνια χρήσης
του συστήματος με τις δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας που προσφέρει το σύστημα.».
Προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης των απαντήσεων ανάμεσα στις
απαντήσεις της ερώτησης 1.2 (Χρόνια Χρήσης) και των αυτών της ενότητας Δ του
ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης Spearman.

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον επόμενο Πίνακα.
Πίνακας 28: Αποτελέσματα Ελέγχου Υπόθεσης 9 (Υ9)
Ενδοσυσχετίσεις

Δείκτης
Spearman

Sig. p*

Συνολικός Μ.Ο. απαντήσεων Ενότητας Δ Vs Χρόνια
Χρήσης (Ερώτηση 1.2)

-0,021

0,901

*Η επίδραση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05 (2-tailed) αν p<0.05

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις δυο κατηγορίες
ερωτήσεων, συνεπώς η αρχική υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται.
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5. Συμπεράσματα-Συζήτηση
Η παρούσα έρευνα είχε ως αντικείμενο τη διερεύνηση των απόψεων-στάσεωναντιλήψεων των χρηστών συστημάτων ERP σε επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας με
απώτερο στόχο τη διερεύνηση του βαθμού απόκρισης και αποδοτικής ενσωμάτωσης των
συστημάτων ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις της περιφέρειας, σε συνάρτηση με την
οργανωτική και λειτουργική κουλτούρα τους.
Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με τη χρήση
ερωτηματολογίου ερωτήσεων, κυρίως κλειστού τύπου, κατά την περίοδο ΑπριλίουΜαΐου 2014, στην και οποία συμμετείχαν τελικώς 37 επιχειρήσεις με έδρα τους Νομούς
Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας. Ειδικότερα, υπήρξαν 10 από την
Καστοριά, 7 από τα Γρεβενά, 14 από την Κοζάνη και 6 από τη Φλώρινα.
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος ανήκει στον κλάδο του εμπορίου
(56,10%), ενώ σημαντικό ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων ανήκει στον κλάδο της
μεταποίησης (31,71%). Ακολουθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο της παροχής υπηρεσιών (7,32%) και αυτών που ανήκουν στον κλάδο του
τουρισμού (4,88%).
Από τις επιχειρήσεις του δείγματος, στο σύνολό τους, χρησιμοποιούν συστήματα
ERP στην καθημερινή τους λειτουργία. Από τις συναντήσεις που έγιναν στο χώρο των
επιχειρήσεων, εξήχθη το συμπέρασμα πως οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κάποιο
εφαρμοσμένο για τις ανάγκες τους σύστημα, σε καθημερινή βάση, και στο οποίο
στηρίζονται τόσο οι εσωτερικές διεργασίες της επιχείρησης όσο και οι εξωτερικές
(επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές, διεργασίες με συνδεδεμένες επιχειρήσεις κ.α.).
Ωστόσο, τα συστήματα ERP ποικίλουν ανάμεσα στις επιχειρήσεις του δείγματος,
δεδομένου ότι η φύση, η κουλτούρα, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας είναι κάθε
φορά διαφορετικός, όπως επίσης οι αντίστοιχες ανάγκες.
Σε ό,τι αφορά στο χρόνο χρήσης των ERP συστημάτων από τις επιχειρήσεις, αυτός
κατά μέσο όρο κυμαίνεται στα 6 έτη χρήσης περίπου, καταδεικνύοντας ότι μόλις την
τελευταία 10ετία οι επιχειρήσεις άρχισαν να προσανατολίζονται σε τέτοιου είδους λύσεις
επιχειρησιακής οργάνωσης.
Επίσης σχετικά με την εμπειρία των επιχειρήσεων, σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις
εμφανίζονται αρκετά ικανοποιημένες, σε ποσοστό 57,5% ενώ πολύ ικανοποιημένες στο
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32,5% των περιπτώσεων. Τέλος, μόλις στο 10% των περιπτώσεων, οι επιχειρήσεις
εμφανίζονται μέτρια ικανοποιημένες από τη χρήση ανάλογων συστημάτων.
Μάλιστα, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν ως σημαντικότερο πλεονέκτημα το οποίο
απέκτησαν οι επιχειρήσεις τους από την εφαρμογή του συστήματος ERP, τη δυνατότητα
ομαδοποίησης-ενοποίησης δεδομένων. Αντιθέτως. ως λιγότερο σημαντικό καταγράφηκε
αυτό της μείωσης του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης, από την εφαρμογή του
συστήματος. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτά που υποστηρίζουν οι Said
κ.ά. (2003), οι HassabElnaby (2012) και ο Forslund (2009), δηλαδή ότι ένα βασικό
όφελος που προκύπτει μέσα από την χρήση του συστήματος αυτού είναι η μείωση του
κόστους. Διαφαίνεται ότι η εφαρμογή των ERP δεν έχει υιοθετηθεί από τις επιχειρήσεις
με τέτοιο τρόπο ώστε να επιφέρει τα μέγιστα οικονομικά οφέλη.
Επίσης, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίστηκε κατά την εφαρμογή του
συστήματος ERP, ήταν το απαιτούμενο κόστος και ο χρόνος της αρχικής εκπαίδευσης
του προσωπικού. Το υψηλό κόστος αγοράς, προσαρμογής και εκπαίδευσης του
προσωπικού καθώς και τα έξοδα συντήρησης και τεχνικής, τονίζονται και από τον
Wailgum, (2008). Επίσης, οι Kakouris & Polychronopoulos (2005), επισημαίνουν τον
σχετικά μεγάλης διάρκειας απαιτούμενο χρόνο εγκατάστασης-προσαρμογής και
εκπαίδευσης, ως ένα από τα μειονεκτήματα-δυσκολίες της εφαρμογής των συστημάτων
ERP.
Σε ό,τι αφορά στους παράγοντες που αναδεικνύονται ότι εκτιμώνται ως οι
σημαντικότεροι για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος, αυτοί διαφάνηκε ότι είναι
κυρίως οι εξής:
1. Υποστήριξη από προμηθευτή του λογισμικού.
2. Κατάλληλη παραμετροποίηση λογισμικού.
3. Δυνατότητα επικοινωνίας/συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων
της επιχείρησης.
Αντίθετα, ο παράγοντας που αναφέρεται στη σύνθεση της ομάδας έργου
(ικανότητες), που συμμετέχει στην εφαρμογή του συστήματος ERP, δεν αποτελεί για
τους ερωτώμενους παράγοντα υψηλής κρισιμότητας για την επιτυχία εφαρμογής ενός
συστήματος.
Τα παραπάνω ευρήματα δεν βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την έρευνα των
Ahmad και Cuenca (2013), καθώς οι τελευταίοι δεν αναδεικνύουν τόσο υψηλής
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κρισιμότητας τους παράγοντες «υποστήριξη από προμηθευτή του λογισμικού» και
«Κατάλληλη παραμετροποίηση λογισμικού». Ομοίως όμως, με υψηλή συχνότητα
εμφάνισης

καταγράφεται

ως

κρίσιμος

παράγοντας

η

«Δυνατότητα

επικοινωνίας/συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων της επιχείρησης».
Συμπερασματικά, όλοι οι εναλλακτικοί παράγοντες επιτυχίας αναδείχθηκαν ως
σπουδαίοι για την επιτυχή εφαρμογή των ERP συστημάτων.
Σχετικά με τα δυνητικά πλεονεκτήματα εφαρμογής των ERP συστημάτων, αυτά που
αναδείχθηκαν ως πιο σημαντικά είναι τα εξής:
1. Ενοποίηση δεδομένων και πληροφοριών.
2. Επίτευξη υψηλού βαθμού αξιοπιστίας πληροφοριών.
3. Εξοικονόμηση χρόνου.
Αντίθετα, το πλεονέκτημα που αναφέρεται στην εξοικονόμηση επιχειρησιακών
πόρων δεν αποτελεί για τους ερωτώμενους σημαντικό πλεονέκτημα της εφαρμογής ενός
συστήματος ERP. Σε παρόμοια συμπεράσματα σχετικά με τα δυνητικά πλεονεκτήματα
εφαρμογής των ERP συστημάτων καταλήγουν και Kanellou και Spathis (2013).
Σε ό,τι αφορά στα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία
επιλογής συστήματος ERP, εκείνα τα οποία έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερο βαθμό
σημαντικότητας ανά ομάδα κριτηρίων, με βάση τις δεδηλωμένες απόψεις του δείγματος,
είναι τα κάτωθι:
1. Ως προς τη λειτουργία του συστήματος (Γ.1): «Ικανότητα ενοποίησης
διαφορετικών πλατφορμών δεδομένων».
2. Ως προς τον Προμηθευτή του Συστήματος (Γ2): «Τεχνική Υποστήριξη και
Εμπειρία».
3. Ως προς την επιλογή του συμβούλου: «Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης
συμβούλου μετά την εγκατάσταση και εφαρμογή του συστήματος».
Επιπλέον, το κριτήριο που αφορά στις υποδείξεις του εξωτερικού τεχνικού
συμβούλου (Ενότητα Γ.1), βαθμολογήθηκε ως το λιγότερης σημασίας από τους
ερωτώμενους, σε σχέση με τις υπόλοιπες αξιολογήσεις σημαντικότητας.
Τέλος, οι ερωτώμενοι εμφανίζονται αρκετά σύμφωνοι με τις δυνατότητες
επιχειρησιακής ευφυΐας που προσφέρονται από τη χρήση των συστημάτων ERP.
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Ειδικότερα, οι προσφερόμενες δυνατότητες με τις οποίες φαίνεται να συμφωνούν σχεδόν
απόλυτα τα στελέχη των επιχειρήσεων του δείγματος είναι οι κάτωθι:
1. Εργαλεία συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και
2. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων από/σε άλλα συστήματα.
Αντιθέτως, οι δυνατότητες επιχειρησιακής ευφυΐας με το μικρότερο βαθμό
συμφωνίας των ερωτώμενων υπήρξαν αυτές που αναφέρονται στα εργαλεία διαχείρισης
ακίνητης περιουσίας και στα εργαλεία διαχείρισης επενδύσεων.
Σε ότι αφορά στις ερευνητικές υποθέσεις εργασίας, από τις 9 επαληθεύτηκαν μόνο οι
3. Κατά συνέπεια:


«Τα χαρακτηριστικά του προφίλ της επιχείρησης δεν σχετίζονται με τις
στάσεις/απόψεις που αφορούν τους παράγοντες επιτυχίας εφαρμογής
συστημάτων ERP».



«Τα χαρακτηριστικά του προφίλ της επιχείρησης σχετίζονται με τις
στάσεις/απόψεις που αφορούν στα δυνητικά πλεονεκτήματα εφαρμογής
συστημάτων ERP»: οι επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στον κλάδο των
Υπηρεσιών εμφανίζονται στατιστικά περισσότερο σύμφωνες, σε σχέση με
τις υπόλοιπες, αναφορικά με τα δυνητικά πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει
για την επιχείρηση η εφαρμογή ενός συστήματος ERP.



«Τα χαρακτηριστικά του προφίλ της επιχείρησης δεν σχετίζονται με τις
στάσεις/απόψεις που αφορούν στη σπουδαιότητα των κριτηρίων επιλογής
συστημάτων ERP».



«Όσο πιο υψηλός είναι ο βαθμός συμφωνίας σε σχέση με τα δυνητικά
πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει μια επιχείρηση από ένα σύστημα ERP,
τόσο αυξάνεται και ο βαθμός συμφωνίας σχετικά με τις δυνητικές
δυνατότητες επιχειρησιακής ευφυΐας που προσφέρει το σύστημα».



«Όσο αυξάνεται ο βαθμός σημαντικότητας των παραγόντων επιτυχίας , τόσο
αυξάνεται και ο βαθμός συμφωνίας σε σχέση με τα πλεονεκτήματα»: όσο πιο
πολύ συμφωνούν με τη κρισιμότητα των παραγόντων επιτυχίας εφαρμογής
των συστημάτων ERP τόσο πιο πολύ αναγνωρίζουν και τα δυνητικά
πλεονεκτήματα εφαρμογής.
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«Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στα χρόνια
χρήσης του συστήματος και στο βαθμό συμφωνίας, ως προς τα δυνητικά
πλεονεκτήματα χρήσης από την επιχείρηση».



«Δεν Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στον βαθμό
ικανοποίησης από τη χρήση των ERP και στα δυνητικά πλεονεκτήματα
χρήσης».



«Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στα χρόνια
χρήσης του συστήματος με το επίπεδο αξιολόγησης της σημαντικότητας των
κριτηρίων επιλογής που πρέπει να συνεκτιμά μια επιχείρηση».



«Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στα χρόνια
χρήσης του συστήματος με τις δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας που
προσφέρει το σύστημα».

Συνοψίζοντας, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζονται αρκετά
ικανοποιημένες από την επιλογή τους να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους ένα
σύστημα ERP. Επίσης, παρά τη σύντομη χρονικά εμπειρία τους αναγνωρίζουν τα
πλεονέκτημα και τα οφέλη που μπορούν να αποκομισθούν από την εφαρμογή αυτών των
συστημάτων. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι δεν έχουν αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό
τα θετικά στοιχεία που απορρέουν από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος. Τέλος,
δεν παρατηρείται διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών κλάδων των επιχειρήσεων.
Οι ερευνητικές υποθέσεις που δεν επιβεβαιώνονται αποτελούν ένδειξη ότι τελικά τα
αίτια ή οι παράγοντες που επηρεάζουν το προφίλ στάσεων και απόψεων των
επιχειρήσεων σχετικά με την εφαρμογή των ERP, είναι πολυδιάστατοι και δεν μπορούν
απλά να περιοριστούν στο προφίλ και το βαθμό ικανοποίησης, από τη χρήση και τη
χρονική διάρκεια εφαρμογής των ERP. Άλλωστε, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση, φαίνεται ότι το εσωτερικό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας αλλά και ο
στρατηγικός προσανατολισμός μιας επιχείρησης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες
στη διαμόρφωση στάσεων και απόψεων των επιχειρήσεων σχετικά με την επιτυχή
εφαρμογή ERP, αλλά και την αξιολογική κατάταξη της κρισιμότητας των παραγόντων
επιτυχίας εφαρμογής.
Η επιτυχία εφαρμογής των ERP, καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από την
αναγνώριση και πλήρη ποσοτικοποίηση των αναγκών της επιχείρησης, καθώς επίσης και
από τον προσεκτικό σχεδιασμό των στόχων εφαρμογής. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους ότι δεν υπάρχουν «έτοιμες λύσεις» ως προς την επιτυχία
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εφαρμογής και όλα άπτονται της ικανότητας και ενεργοποίησης των κατάλληλων
στελεχών στο να αναγνωρίζουν οριζόντια, εντός και εκτός της επιχείρησης τις ανάλογες
ανάγκες. Συνεπώς, πρωταρχικό βήμα εφαρμογής θα πρέπει να αποτελέσει η διερεύνηση
των εμπλεκομένων στην εφαρμογή (τμήματα, προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες κλπ),
οι οποίοι και επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τη λειτουργία και φυσιογνωμία της
επιχείρησης. Σε αυτή τη φάση, θα πρέπει να διερευνηθεί εκτός των άλλων και η ένταση
επίδρασης των εμπλεκομένων, αλλά και ο βαθμός ευαισθησίας της επιρροής τους στη
λειτουργία της επιχείρησης. Επιπροσθέτως, τα παραπάνω βήματα εφαρμογής θα πρέπει
να εφαρμόζονται σε τακτά χρονικά βήματα ή έστω, όταν συμβαίνουν καίριες αλλαγές
στο εσωτερικό της επιχείρησης, προκειμένου να αναπροσαρμόζονται οι ανάγκες και οι
αναμενόμενες ωφέλειες από την εφαρμογή των ERP συστημάτων. Επιπλέον, οι
εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη ως ένας άλλος
κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας εφαρμογής και ακολούθως, να διενεργούνται συνεχώς
ενδοεταιρικές καταρτίσεις στελεχών και λοιπών εμπλεκομένων στην εφαρμογή του ERP.
Τέλος, η μεγιστοποίηση των ωφελειών από την εφαρμογή των ERP δεν θα καταστεί
εφικτή αν δεν υπάρξει οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της
απόδοσης εφαρμογής μετά την αρχική εγκατάσταση (feedback). Είναι ζωτικής λοιπόν
σημασίας να αναπτυχθούν κατάλληλοι δείκτες επίδοσης του ERP που υιοθετεί η
επιχείρηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι όποιες δυσκολίες προκύψουν στη
μετέπειτα πορεία εφαρμογής.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα χρήζει μελλοντικής
επέκτασης κυρίως ως προς τα κάτωθι αντικείμενα:
1. Συσχετισμός στρατηγικών στόχων επιχείρησης και επιτυχίας εφαρμογής
ERP
2. Έρευνα ανάμεσα σε κατάλληλο δείγμα ομοειδών επιχειρήσεων (ιδίου
κλάδου

επιχειρηματικής

δραστηριότητας)

για

αναγνώριση

κλαδικών

διαφορών.
3. Διεύρυνση

δείγματος

επιχειρήσεων

και

γεωγραφική

επέκταση

ανά

περιφέρεια.
4. Διερεύνηση κόστους-οφέλους εφαρμογής συστημάτων ERP σε δείγμα
επιχειρήσεων (εξειδικευμένη έρευνα με οικονομικούς δείκτες επίδοσης).
5. Καταλληλότητα

προγραμμάτων

κατάρτισης-επιμόρφωσης

στελεχών

επιχειρήσεων σε θέματα εφαρμογής ERP.
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Παράρτημα A: Ερωτηματολόγιο Έρευνας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαπητέ κύριε-α, ονομάζομαι ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ και είμαι φοιτητής του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική, με κατεύθυνση
την Επιχειρηματική Πληροφορική» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Διεξάγω μία έρευνα σχετικά με τη σημασία και τα χαρακτηριστικά εφαρμογής
των συστημάτων ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις της περιφέρειας στο πλαίσιο της
διπλωματικής μου εργασίας κι ελπίζω ότι θα αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να
απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις.
Το ερωτηματολόγιο είναι απολύτως εμπιστευτικό και απευθύνεται στα
αντίστοιχα, με τους στόχους της έρευνας, στελέχη των επιχειρήσεων του δείγματος.
Παρακαλείσθε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, γιατί η επιτυχία και η
ακρίβεια της έρευνάς μου εξαρτάται από εσάς.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Η επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα ERP;
 Ναι



Όχι

Αν ΝΑΙ, παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις επόμενες ερωτήσεις (1.1 έως 1.5):
1.1 Ποιο σύστημα χρησιμοποιείτε; :……………………………………….
1.2 πόσο καιρό; (χρόνια ή μήνες):……………………………..
1.3 Σε τι βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα χρήση του συστήματος;
Επιλέξτε σημειώνοντας X στο αντίστοιχο τετράγωνο
 Καθόλου

 Λίγο

 Μέτρια

 Αρκετά

 Πολύ

1.4 Ποιο θεωρείτε ότι είναι το κυριότερο πλεονέκτημα που απέκτησε η επιχείρησή σας
από την εφαρμογή συστήματος ERP; (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 1
απαντήσεις)
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 Ευελιξία στη λήψη αποφάσεων
 Ομαδοποίηση-Ενοποίηση δεδομένων
 Μείωση λειτουργικού κόστους επιχείρησης
 Αύξηση αποδοτικότητας εσωτερικών λειτουργιών επιχείρησης
 Δια-επικοινωνία τμημάτων επιχείρησης
 Τυποποίηση και κεντρικός έλεγχος
 Όλα τα παραπάνω

1.5 Ποιο θεωρείτε ότι είναι το κυριότερο εμπόδιο/δυσκολία που ανέκυψε στην
επιχείρησή σας αναφορικά με την εφαρμογή ERP συστήματος;
 Κόστος/Χρόνος αρχικής εκπαίδευσης προσωπικού
 Δυσκολία προσαρμογής στο νέο τρόπο λειτουργίας
 Κόστος εγκατάστασης και συντήρησης
 Πλεονάζουσες εξαρτήσεις μεταξύ τμημάτων
 Όλα τα παραπάνω
Αν ΟΧΙ, παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις επόμενες ερωτήσεις:
1.6 Ποιος είναι ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο μέχρι σήμερα δεν έχετε
προχωρήσει στην εφαρμογή συστήματος ERP;
 Απουσία επιδότησης για την εγκατάσταση του συστήματος
 Αυξημένο κόστος μετέπειτα συντήρησης
 Έλλειψη γνώσεων αναφορικά με τις δυνατότητες αυτού του είδους των συστημάτων
 Φόρτος εργασίας / δεσμευμένοι ανθρώπινοι πόροι της επιχείρησης
 Ακατάλληλο για την κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης (μη
χρηστικό)
 Άλλο
1.7 Προγραμματίζετε να εγκαταστήσετε κάποιο ανάλογο σύστημα στο μέλλον;
 Ναι



Όχι

Αν ΝΑΙ, σε πόσο διάστημα από σήμερα;
< 6 μήνες

 σε 1 χρόνο από σήμερα,

 σε 2 χρόνια από σήμερα, > από 2 χρόνια
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Παράγοντες Επιτυχίας Εφαρμογής Συστημάτων ERP
Πόσο κρίσιμοι θεωρείτε ότι είναι οι κάτωθι παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή ERP
συστημάτων; (1: καθόλου σημαντικός παράγοντας, 5: πολύ σημαντικός παράγοντας);

Παράγοντας Επιτυχίας
1.
Δυνατότητα
επικοινωνίας/συνεργασίας
μεταξύ
των
εμπλεκόμενων τμημάτων της επιχείρησης
2. Σύνθεση ομάδας έργου (ικανότητες) που συμμετέχει στην
εφαρμογή του συστήματος ERP
3. Τηρούμενη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης
εφαρμογής ERP
4. Εκπαίδευση στο λογισμικό
5. Αξιολόγηση αναγκών επιχείρησης - προδιαγραφών συστήματος
6. Σαφήνεια στόχων από την εφαρμογή του ERP
7. Κατάλληλη παραμετροποίηση λογισμικού
8. Καταλληλότητα - επάρκεια τεχνολογικής υποδομής
επιχείρησης
9. Υποστήριξη από προμηθευτή του λογισμικού
10. Ικανότητα διευθυντικών στελεχών και εμπλεκόμενου
προσωπικού
11. Διαθέσιμοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι επιχείρησης
12. Εκπαίδευση του προσωπικού στο νέο περιβάλλον εργασίας
από την εφαρμογή του συστήματος ERP
13. Επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων ανθρώπων
στην εφαρμογή συστήματος ERP.
15. Επίπεδο ποιότητας παροχής υπηρεσιών εξωτερικών τεχνικών
συμβούλων για την εφαρμογή του ERP.

Σημαντικότητα
Παράγοντα
1 2 3 4 5
    
    
    

























    
    
    
    
    
    
    

Εφόσον το επιθυμείτε, παρακαλώ αναφέρατε επιπλέον πιθανούς παράγοντες που
θεωρείτε ότι είναι κρίσιμοι για την εφαρμογή συστημάτων ERP:
1)……………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Πλεονεκτήματα Εφαρμογής Συστημάτων ERP
Πόσο σύμφωνους σας βρίσκουν τα κάτωθι δυνητικά πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει
μια επιχείρηση από την εφαρμογή ERP συστημάτων; (1: διαφωνώ απόλυτα, 5: συμφωνώ
απόλυτα.)

Πλεονεκτήματα Εφαρμογής Συστημάτων ERP
1. Επίτευξη υψηλού βαθμού αξιοπιστίας πληροφοριών
2. Ενοποίηση δεδομένων και πληροφοριών
3. Αύξηση παραγωγικότητας
4. Βελτίωση ποιότητας αποφάσεων
5. Εξοικονόμηση χρόνου
6. Καλλιέργεια αισθήματος υπευθυνότητας
7. Εξεύρεση αποτελεσματικότερων λύσεων σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο
8. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πηγών πληροφοριών και
δεδομένων επιχείρησης
9. Διευκόλυνση επιχειρησιακών λειτουργιών
10. Εξοικονόμηση επιχειρησιακών πόρων
11. Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες
12. Καλύτερη αξιολόγηση προμηθευτών
13. Βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων και προμηθειών
(εφοδιαστική αλυσίδα)
14. Βέλτιστη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (προσωπικό,
μισθοδοσία κλπ)

1







Βαθμός
Συμφωνίας
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Εφόσον το επιθυμείτε, παρακαλώ αναφέρατε επιπλέον πλεονεκτήματα που θεωρείτε ότι
προκύπτουν από την εφαρμογή συστημάτων ERP:
1)……………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Κριτήρια Επιλογής Συστημάτων ERP
Πόσο σημαντικά θεωρείτε ότι είναι τα κάτωθι κριτήρια που πρέπει να συνεκτιμηθούν
από μια επιχείρηση για την επιλογή συστήματος ERP; (1: καθόλου σημαντικό κριτήριο,
5: πολύ σημαντικό κριτήριο.)

Κριτήρια Λήψης Απόφασης Επιλογής Συστήματος ERP

Βαθμός
Σημαντικότητας
1 2 3 4 5

Γ.1 Ως προς τη Λειτουργία του Συστήματος
1. Υποδείξεις εξωτερικού τεχνικού συμβούλου
   
2. Ευελιξία προσαρμογής συστήματος στις περιοδικές ανάγκες
   
της επιχείρησης
3. Ικανότητα ενοποίησης διαφορετικών πλατφορμών δεδομένων
   
4. Ευκολία δια-λειτουργικότητας με άλλα συστήματα (CRM,
   
SCM κλπ)
5. Πιστοποιήσεις συστήματος
   
6. Ευκολία χρήσης
   
7. Δυνατότητα χρήσης του ERP από πελάτες και προμηθευτές.
   
Γ.2 Ως προς τον Προμηθευτή του Συστήματος
1. Θέση στην διεθνή αγορά
   
2. Θέση στην εθνική αγορά
   
3. Υποστήριξη στην εκπαίδευση χρήσης του συστήματος
   
4. Τεχνική υποστήριξη και εμπειρία
   
5. Δυνατότητα αναβάθμισης και επέκτασης μετά την
   
εγκατάσταση
6. Κόστος αγοράς/εγκατάστασης
   
Γ.3 Ως προς την Επιλογή Συμβούλου Οργάνωσης/Λειτουργίας/Εφαρμογής του
Συστήματος
1. Αμοιβή
   
2. Ικανότητες διαχείρισης έργων
   
3. Εμπειρία εφαρμογής ERP γενικά.
   
4. Εμπειρία εφαρμογής ERP στο κλάδο δραστηριοποίησης της
   
επιχείρησης
5. Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης συμβούλου μετά την
   
εγκατάσταση και εφαρμογή του συστήματος.





















Εφόσον το επιθυμείτε, παρακαλώ αναφέρατε επιπλέον κριτήρια που θεωρείτε ότι πρέπει
να ληφθούν υπόψη από μια επιχείρηση για την επιλογή συστήματος ERP:
1)……………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Απόψεις Σχετικά με τις Δυνατότητες Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business
Intelligence) των ERP Συστημάτων
Σε τι βαθμό συμφωνείτε αναφορικά με τις κάτωθι δυνατότητες επιχειρησιακής ευφυΐας
(BusinessIntelligence) που προσφέρουν τα συστήματα ERP; (1: διαφωνώ απόλυτα, 5:
συμφωνώ απόλυτα.)

Δυνατότητες Επιχειρησιακής Ευφυΐας Συστημάτων ERP
1. Ομαδικές υπηρεσίες και εργαλεία (groupware)
2. Δυνατότητες ομαδο-συνεργατικής λήψης απόφασης
3. Ομαδοποίηση προβλημάτων (problemclustering)
4. Τεχνικές βελτιστοποίησης (optimization techniques)
5. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων από/σε άλλα συστήματα
6. Μοντέλα προσομοίωσης
7. Προσομοίωση/αξιολόγηση κινδύνου
8. Εργαλεία διαχείρισης διαθεσίμων (Treasury) (κεφαλαίων,
παραγωγών, δανείων)
9. Εργαλεία οικονομικής διαχείρισης (Financial Accounting)
(γενική λογιστική, εισπρακτέοι λογαριασμοί, λογιστική παγίων,
τραπεζικές συναλλαγές)
10.
Εργαλεία
διαχείρισης
επενδύσεων
(επενδύσεις,
χρηματοδοτήσεις)
11. Εργαλεία Κοστολόγησης-Ελεγκτικής (ανάλυση κερδοφορίας,
λογιστική κέντρων κέρδους
12. Εργαλεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
13. Γραφικές αναπαραστάσεις
14. Δυνατότητες OLAP (Πολυδιάστατη ανάλυση)
15. Εργαλεία συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων
16. Επιχειρηματικές αναφορές (enterprisereporting)
17. Εξόρυξη δεδομένων (datamining)
18. Δυναμική διεπαφή χρήστη (Dashboard)
19. Λήψη απόφασης με χρήση μεθόδων ασαφούς λογικής
20. Λήψη απόφασης με πολυκριτηριακή ανάλυση
21. Datawarehouses
22. Εφαρμογή σε κινητά (mobile application), tablets
23. Cloud εφαρμογές συστημάτων (Web-based)

1
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Εφόσον το επιθυμείτε, παρακαλώ αναφέρατε επιπλέον δυνατότητες επιχειρησιακής
ευφυΐας που προσφέρονται από τα συστήματα ERP:
1)……………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Προφίλ Επιχείρησης
Ε.1 Στοιχεία Επιχείρησης
1. Κλάδος Δραστηριότητας:
 Εμπόριο

 Τουρισμός  Μεταποίηση

 Υπηρεσίες

 Άλλο

2. Έτος Ίδρυσης Επιχείρησης:………………
3. Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού:
 1-5

 6-10

 11-20

 >20

4. Κύκλος εργασιών (τζίρος) ή σύνολο ισολογισμού τριετίας (μέσος όρος σε χιλιάδες €):
 < 100

 101-500,

 501-1.000,

 > 1.500

Ε.2 Στοιχεία Ερωτώμενου
1.Φύλο:
 Άνδρας

 Γυναίκα

2. Ηλικία:
 18-30

 31-40

 41-50

 51-60

 άνω των 60

3. Θέση στην επιχείρηση:………………………………………
4. Χρόνια στη παραπάνω θέση:…………………………………

116

Παράρτημα B: Διευθύνσεις Κύριων Συστημάτων

ERP

Δείγματος

ATLAS ERP (IRIS):
http://www.iris.gr/?gclid=CP2Vzp2Hjr8CFQIYwwodnqkALw
SOFOTONE ERP:
http://www2.softone.gr/index.php/cloud-services
ATLANTIS ERP (ALTEC):
http://www.altec.gr/index.php/erp-systems/atlantis-erp.html
SINGULAR LOGIC ERP:
http://portal.singularlogic.eu/product/123/enterprise-erp
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