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Περίληψη 

Διανύοντας τον 21
ο
 αιώνα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έρχονται 

αντιμέτωπες με τον ισχυρό ανταγωνισμό που δημιουργείται λόγω της παγκόσμιας 

αγοράς και της χρήσης εξελιγμένης τεχνολογίας, όπως τα πληροφοριακά συστήματα. Τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως το υψηλό κόστος 

κτήσης δυσχεραίνουν την υιοθέτηση  ενός πληροφοριακού συστήματος ERP, με 

αποτέλεσμα να στρέφονται σε οικονομικότερες λύσεις όπως τα πληροφοριακά 

συστήματα ανοικτού κώδικα. Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η 

παρουσίαση, μέσω εκτενούς ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας, των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων χρήσης ενός ERP ανοικτού κώδικα καθώς 

επίσης και των λόγων που μπορούν να παροτρύνουν ή να αποτρέψουν μια μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση να επιλέξει ένα λογισμικό ERP ανοικτού κώδικα. Παράλληλα, 

στοχεύουμε στη δημιουργία ενός οδηγού/ εγχειριδίου του λογισμικού Open ERP για τις 

επιχειρήσεις που θέλουν να προχωρήσουν στην υιοθέτησή του, παρουσιάζοντας την 

φιλοσοφία και τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ERP Ανοικτού Κώδικα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
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Abstract 

Going through the 21
st
 century, small and medium enterprises are confronted with 

the fierce competition created by the global market and the use of advanced technology, 

such as information systems. The particular characteristics of SMEs and especially the 

high cost of ownership hinder the adoption of an ERP system, thus turning the 

enterprises to cheaper solutions, such as open source information systems. The purpose 

of this thesis is to present, through extensive literature review, the advantages and 

disadvantages of the use of an open source ERP, as well as the reasons that encourage or 

deter small and medium enterprises to choose an open source ERP. At the same time, we 

aim at creating a driver / manual of the Open ERP software for the enterprises who want 

to move to adoption, presenting the philosophy and the way of installation and use of the 

software. 

 

Keywords: Open Source ERP, Small and Medium Enterprises 



vi 

Πρόλογος – Ευχαριστίες  

Η συγγραφή της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε για 

την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κύριο Αντωνιάδη Ιωάννη, του οποίου η καθοδήγηση και 

συμβολή ήταν καθοριστικής σημασίας για την διεκπεραίωση της εργασίας.  

. 

 



 

vii 

Περιεχόμενα 

1 Εισαγωγή 1 

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 1 

1.2 Σκοπός – Στόχοι 1 

1.3 Διάρθρωση της εργασίας 2 

2 Πληροφοριακά συστήματα ERP 3 

2.1 Τα πληροφοριακά συστήματα 3 

2.2 Ορισμός πληροφοριακού συστήματος ERP 3 

2.3 Χαρακτηριστικά του συστήματος ERP 4 

2.4 Ιστορική αναδρομή 7 

2.5 Πλεονεκτήματα των συστημάτων  ERP 9 

2.6 Μειονεκτήματα και προβλήματα ενός συστήματος  ERP 13 

2.7 Παράγοντες επιτυχίας 15 

3 Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα 20 

3.1 Ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα 20 

3.1.1 Ελεύθερο λογισμικό – Free software 20 

3.1.2 Λογισμικό ανοικτού κώδικα– Open source software 21 

3.2 Εξέλιξη  ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) 22 

3.3 Άδειες χρήσης 23 

3.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ΕΛ / ΛΑΚ 25 

3.4.1 Πλεονεκτήματα 25 

3.4.2 Μειονεκτήματα 28 

3.5 Συστήματα ανοικτού κώδικα 31 

3.5.1 Open ERP 31 

3.5.2 Dolibarr 32 

3.5.3 Compiere 34 

3.5.4 ADempiere 35 

4 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 38 

4.1 Ορισμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 38 

4.2 Στροφή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 39 

4.3 Διαφορές μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων 41 

4.4 Λόγοι υιοθέτησης του συστήματος ERP από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 41 



 

viii 

4.5 Λόγοι μη υιοθέτησης του συστήματος ERP από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 43 

4.6 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ΕΛ / ΛΑΚ 44 

5 Παραμετροποίηση του συστήματος Open ERP 46 

5.1 Εγκατάσταση 46 

5.2 Βάση δεδομένων 49 

5.3 Αρχική οθόνη 51 

5.4 Χρήστες 53 

5.5 Υποσυστήματα - Modules 53 

5.5.1 Διαχείριση Πωλήσεων - Sales Management 54 

5.5.2 Διαχείριση Αγορών - Purchase Management 60 

5.5.3 Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Accounting and Finance 64 

5.5.4 Διαχείριση Αποθήκης - Warehouse Management 66 

5.5.5 Κοινωνική Δικτύωση - Social Network 68 

5.6 Διάγραμμα Ροής 70 

5.7 Εισαγωγή και Εξαγωγή πεδίων 71 

6 Επίλογος 73 

6.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 73 

6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 74 

Βιβλιογραφία 75 



 

ix 

Κατάλογος Εικόνων  

Εικόνα 2-1 : Τα υποσυστήματα ενός συστήματος ERP ................................................... 7 

Εικόνα 3-1 : Λογότυπο Open Source Initiative .............................................................. 20 

Εικόνα 3-2 : Το λογότυπο του συστήματος Open ERP .................................................. 31 

Εικόνα 3-3 : Το λογότυπο του συστήματος Dolibarr ..................................................... 32 

Εικόνα 3-4 : Το λογότυπο του συστήματος Compiere ................................................... 34 

Εικόνα 3-5 : Το λογότυπο του συστήματος ADempiere ................................................ 35 

Εικόνα 5-1 : Αρχική οθόνη για την εγκατάσταση του λογισμικού ................................. 46 

Εικόνα 5-2 :  Όροι άδειας χρήσης του λογισμικού ........................................................ 47 

Εικόνα 5-3 : Επιλογή λογισμικού προς εγκατάσταση .................................................... 47 

Εικόνα 5-4 : Πληροφορίες για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων ................................ 48 

Εικόνα 5-5 : Διαδρομή εγκατάστασης του φακέλου ...................................................... 48 

Εικόνα 5-6 : Ολοκλήρωση της εγκατάστασης ............................................................... 49 

Εικόνα 5-7 : Καρτέλα δημιουργίας της βάσης δεδομένων ............................................. 49 

Εικόνα 5-8 : Αρχική σελίδα σύνδεσης στην εφαρμογή .................................................. 50 

Εικόνα 5-9 : Αρχική σελίδα του Open ERP ................................................................... 51 

Εικόνα 5-10 : Εγκατάσταση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου..................... 54 

Εικόνα 5-11 : Εντολή Πώλησης .................................................................................... 57 

Εικόνα 5-12 : Καρτέλα επιστροφής προϊόντων ............................................................. 60 

Εικόνα 5-13 : Παρουσίαση των βημάτων ολοκλήρωσης πληρωμής τιμολογίου ............ 63 

Εικόνα 5-14 : Διάγραμμα Λογαριασμών Λογιστικής .................................................... 64 

Εικόνα 5-15 : Καρτέλα καταχώρησης προϊόντος ........................................................... 66 

Εικόνα 5-16 : Καρτέλα κατηγοριοποίησης προϊόντων................................................... 68 

Εικόνα 5-17 : Καρτέλα καταχώρησης νέας ομάδας ....................................................... 69 

Εικόνα 5-18 : Καρτέλα διαχείρισης όψεων ................................................................... 71 

Εικόνα 5-19 : Καρτέλα διαχείρισης πεδίων προγράμματος ........................................... 72 



 

x 

Κατάλογος Πινάκων  

Πίνακας 2-1: Υποσυστήματα ενός συστήματος ERP ....................................................... 6 

Πίνακας 2-2 : Πλεονεκτήματα ενός συστήματος ERP ................................................... 12 

Πίνακας 2-3 : Μειονεκτήματα ενός συστήματος ERP ................................................... 15 

Πίνακας 2-4 : Παράγοντες επιτυχίας ............................................................................. 19 

Πίνακας 3-1 : Πλεονεκτήματα του ΕΛ /ΛΑΚ ............................................................... 28 

Πίνακας 3-2 : Μειονεκτήματα του ΕΛ / ΛΑΚ ............................................................... 30 

Πίνακας 3-3 : Κύρια χαρακτηριστικά των συστημάτων ERP ανοικτού κώδικα ............. 37 

Πίνακας 4-1 : Όρια Μικρών και Μεσαίων Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων ......................... 38 

 



 

xi 

Συμβολισμοί  

 



 

1 

 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Η οικονομική αστάθεια που χαρακτηρίζει την τελευταία πενταετία έχει 

επηρεάσει εμφανώς την πορεία των Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων τόσο σε 

παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με 

τον Stefanou (2014) είναι αυτές που στηρίζουν την οικονομία μιας χώρας, συνεπώς η 

επιβίωσή τους αποτελεί ένα αρκετά κρίσιμο ζήτημα. Η συνεχώς εξελισσόμενη 

τεχνολογία και η υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών και λύσεων, έχουν οδηγήσει την 

επιχειρηματικότητα σε ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, το οποίο συνεχώς βελτιώνεται. Οι 

επιχειρήσεις, εκμεταλλευόμενες το κόστος τεχνολογίας το οποίο μειώνεται σταδιακά με 

την πάροδο του χρόνου, προσπαθούν να εξελιχθούν και φυσικά να παραμένουν 

ανταγωνιστικές. Στην προσπάθεια αυτή έχει συμβάλλει θετικά, η ταχύτερη διάδοση 

πληροφοριών μέσω του διαδικτύου και γενικότερα η χρήση της Τεχνολογίας 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Οι επιχειρήσεις δεν βασίζονται πλέον μόνο στον υλικό 

εξοπλισμό, όπως είναι για παράδειγμα οι ταχύτεροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Αντίθετα, 

μπορούν να βρουν υποστήριξη σε ολοκληρωμένα πακέτα λογισμικού, είτε εμπορικά είτε 

μη, τα οποία είναι σχεδιασμένα ώστε να διαχειρίζονται όλες τις λειτουργίες μιας 

επιχείρησης. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις συνήθως παρουσιάζουν δυσκολίες στην υιοθέτηση και εφαρμογή ενός 

εμπορικού πακέτου. Το υψηλό κυρίως κόστος ενός εμπορικού λογισμικού αποτελεί τον 

πιο κατασταλτικό παράγοντα υιοθέτησης και οι επιχειρήσεις στρέφονται αναγκαστικά σε 

άλλες λύσεις. 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει αρχικά στην παρουσίαση των πληροφοριακών 

συστημάτων ERP εστιάζοντας κυρίως στα πληροφοριακά συστήματα ανοικτού κώδικα 

(Open Source ERP) όπως και στην εξέταση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 

που έχουν τα πληροφοριακά συστήματα ανοικτού κώδικα σε σχέση με τα πληροφοριακά 

συστήματα εμπορικού χαρακτήρα. Επίσης μέσω της παραμετροποίησης του συστήματος 

Open ERP και της παρουσίασης του τρόπου λειτουργίας του, στοχεύει στην ομαλότερη 

προσέγγιση των συστημάτων ανοικτού κώδικα από τις διάφορες επιχειρήσεις.  
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 1.3  Διάρθρωση της εργασίας 

Η εργασία αποτελείται από το βιβλιογραφικό μέρος και από το πρακτικό μέρος 

στο οποίο γίνεται η παραμετροποίηση του συστήματος Open ERP. Ειδικότερα  μετά από 

την εισαγωγή στο θέμα, στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται τα θετικά και τα αρνητικά 

ενός πληροφοριακού συστήματος ERP όπως και οι παράγοντες που μπορούν να 

οδηγήσουν στην υιοθέτηση ενός συστήματος ERP. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το 

λογισμικό ανοικτού κώδικα. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις και οι λόγοι υιοθέτησης ή μη, ενός συστήματος ERP τόσο ενός εμπορικού 

λογισμικού όσο και ενός λογισμικού ανοικτού κώδικα. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η 

παρουσίαση του συστήματος Open ERP από την αρχική εγκατάσταση μέχρι τον τρόπο 

λειτουργίας των υποσυστημάτων. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα υποσυστήματα 

Διαχείριση Αγορών , Διαχείριση Πωλήσεων, Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

Διαχείριση, Διαχείριση Αποθήκης και Κοινωνική Δικτύωση. Ενώ η εργασία 

ολοκληρώνεται στο έκτο κεφάλαιο με τα συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα. 



 

3 

 2 Πληροφοριακά συστήματα ERP 

 2.1  Τα πληροφοριακά συστήματα 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα ανήκουν στην γενική κατηγορία Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας και ορίζονται ως «σύνολα αλληλένδετων στοιχείων τα οποία συλλέγουν, 

επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν πληροφορίες για την υποστήριξη λήψης 

αποφάσεων και ελέγχου σε έναν οργανισμό» (Laudon και Laudon, 2012, σελ.15).  

Πολλές επιχειρήσεις επενδύουν σε Πληροφοριακά Συστήματα για να επιτύχουν 

στόχους όπως, η επιχειρηματική αριστεία, η βελτιωμένη λήψη αποφάσεων, το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και άλλα. Σε μια επιχείρηση, μπορεί κάποιος να συναντήσει 

πληροφοριακά συστήματα για τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, όπως  είναι οι 

πωλήσεις και το μάρκετινγκ, η κατασκευή και η παραγωγή, η χρηματοοικονομική 

διαχείριση και το λογιστήριο, οι ανθρώπινοι πόροι. Ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλά 

άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως τα Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών 

(Transaction Processing Systems - TPS), τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 

(Management Information Systems - MIS), τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 

(Decision Support Systems - DSS),  τα Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης (Executive 

Support Systems - ESS) τα οποία εξυπηρετούν τα διάφορα στελέχη της επιχείρησης ως 

προς τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν, καθώς επίσης και  Επιχειρησιακές Εφαρμογές 

όπως τα Επιχειρησιακά Συστήματα Διαχείρισης Πόρων (Enterprise Resource Planning - 

ERP), τα Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship 

Management - CRM) , τα  Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply 

Chain Management - SCM) και τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge 

Management Systems - KMS), τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαλεία οργάνωσης και 

διαχείρισης μιας επιχείρησης (Laudon και Laudon, 2012). 

 2.2  Ορισμός πληροφοριακού συστήματος ERP 

Στην υπάρχουσα ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, από την εμφάνιση των ERP 

συστημάτων έως και σήμερα, έχουν δοθεί πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί για αυτά, 

γίνεται όμως αντιληπτό ότι οι περισσότεροι ορισμοί συγκλίνουν στην ολοκλήρωση των 

διαδικασιών που παρέχουν αυτά τα συστήματα σε κάθε επιχείρηση. 

Δίνοντας έναν αρχικό ορισμό για τα ERP συστήματα, σύμφωνα με τον Ιωάννου 

(2006, σελ.97) «το ERP είναι μια σύνθεση από ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού που 
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διαμέσου μιας συνεκτικής βάσης δεδομένων (η οποία περιέχει συγκεντρωμένες 

πληροφορίες για την οργανωτική δομή και τις λειτουργίες μιας επιχείρησης ή οργανισμού) 

συνδέει ποικίλες επιχειρησιακές διαδικασίες, για την ικανοποίηση στόχων που σχετίζονται 

τόσο με την αποτελεσματικότερη οργάνωση της παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών και των 

σταδίων που προηγούνται και έπονται αυτών, όσο και των στόχων που σχετίζονται με την 

έννοια της ποιότητας και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πελάτη».  

Σύμφωνα με τους Laudon και Laudon (2012, σελ.51), πρόκειται για ένα ενιαίο 

σύστημα λογισμικού στο οποίο ενσωματώνονται οι επιχειρησιακές διαδικασίες κατασκευής 

και παραγωγής, χρηματοοικονομικού και λογιστικής, πωλήσεων και μάρκετινγκ και 

ανθρωπίνων πόρων.  

Αντίστοιχοι ορισμοί δίνονται από τον Davenport (1998, σελ.121), σύμφωνα με 

τον οποίο πρόκειται για εμπορικά πακέτα λογισμικού τα οποία ενοποιούν όλες τις 

πληροφορίες που ρέουν σε μια επιχείρηση από τις διάφορες λειτουργίες της, όπως τη 

χρηματοοικονομική, τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διαχείριση ανθρωπίνων 

πόρων και τον Minahan (1998) ο οποίος υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο 

λειτουργικό σύστημα το οποίο συνδέει τις διαδικασίες μιας επιχείρησης και συλλέγοντας 

πληροφορίες μέσω των διαδικασιών της, τις διαθέτει σε πραγματικό χρόνο, σε κάθε 

επίπεδο οργάνωσης. 

 2.3  Χαρακτηριστικά του συστήματος ERP 

 

Βάση Δεδομένων 

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία ενός συστήματος ERP είναι η βάση δεδομένων. 

Σύμφωνα με τους Βλαχοπούλου, Μάνθου και Φωλίνα (2007, σελ.87) η βάση δεδομένων 

(Database – DB) είναι μία συλλογή λογικά συσχετιζόμενων δεδομένων με έναν 

οργανωμένο τρόπο, έτσι ώστε να εξυπηρετούν αποδοτικά διάφορες λειτουργίες μιας 

επιχείρησης.  Ειδικότερα μια σχεσιακή βάση δεδομένων αποτελείται από πίνακες δύο 

διαστάσεων, κάθε γραμμή του πίνακα αποτελεί μια εγγραφή και κάθε εγγραφή 

αποτελείται αντίστοιχα από πεδία (Ιωάννου, 2006 ; Βλαχοπούλου, Μάνθου και Φωλίνας, 

2007). Με αυτόν τον τρόπο οργανώνονται και συσχετίζονται τα δεδομένα που υπάρχουν 

στην βάση. Το Λογισμικό με το οποίο μπορεί κάποιος να διαχειριστεί τη Βάση 

Δεδομένων, από τη δημιουργία έως τον έλεγχο και την επεξεργασία δεδομένων,  είναι 

γνωστό ως Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (Relational Database 
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Management System - RDBMS) (Χαϊνάς, 2005; Βλαχοπούλου, Μάνθου και Φωλίνας, 

2007; Πολλάλης και Βοζίκης, 2012).  

 

Αρχιτεκτονική Client / Server 

Τα συστήματα ERP χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική Client/Server. 

Συγκεκριμένα, το σύστημα χωρίζεται σε δύο τμήματα, σε αυτό του χρήστη (Client) και 

σε αυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους χρήστες (Server) (Ιωάννου, 

2006). Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες , ανεξάρτητα από το σημείο που βρίσκονται, έχουν 

πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες του συστήματος που είναι αποθηκευμένα σε 

ένα κεντρικό Εξυπηρετητή (Χαϊνάς, 2005). Σύμφωνα με τους Βλαχοπούλου, Μάνθου 

και Φωλίνα (2007) η αρχιτεκτονική Client/ Server αποτελείται από 3 επίπεδα (3 – tier) : 

 Διαχείριση Δεδομένων – Database Management , στο οποίο γίνεται η 

αποθήκευση των δεδομένων 

 Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών – Process Management ,στο οποίο 

υπάρχουν όλες οι εφαρμογές που διαχειρίζονται τα δεδομένα 

 Περιβάλλον Διασύνδεσης – User Interface , μέσω του οποίου ο χρήστης έχει 

πρόσβαση στα δεδομένα και μπορεί να τα διαχειριστεί 

Εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ένα σύστημα ERP έχει και δομικά 

χαρακτηριστικά. Ένα ERP σύστημα αποτελείται από πολλές εφαρμογές – υποσυστήματα 

(modules). Τα κυριότερα συστήματα και υποσυστήματα που περιλαμβάνει ένα σύστημα 

ERP σύμφωνα με τον Ιωάννου (2006) παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.  
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Πίνακας 2-1: Υποσυστήματα ενός συστήματος ERP 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Διαχείριση Παραγωγής 

Master Production Schedule - MPS 

Material Requirements Planning – MRP 

Capacity Requirements Planning – CRP 

Bill Of Material - BOM 

Διαχείριση Πωλήσεων , Προμηθειών, 

Διανομών 

Προβλέψεις 

Προγραμματισμός Απαιτήσεων Διανομών 

Διαχείριση Προμηθευτών 

Διαχείριση Μεταφορών 

Οικονομική Διαχείριση 

Λογαριασμοί Πληρωτέοι – Εισπρακτέοι 

Γενική Λογιστική 

Μισθοδοσία 

Διαχείριση Παγίων 
Αποτίμηση και Παρακολούθηση 

Αποσβέσεων 

Διαχείριση Αποθεμάτων 

 

Διαχείριση Ειδών 

Διαχείριση Αποθηκών 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Πρόσληψη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Διαχείριση Έργων 

Ανάλυση Κόστους 

Διαχείριση Εντολών 

Διαδικασία Αξιολόγησης 

Κοστολόγηση 

Προϋπολογισμός 

Διαχείριση Αλλαγών 

Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών 

Εξυπηρέτηση Πελατών 

Διαχείριση Προδιαγραφών 

Διαχείριση Υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης 
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Εικόνα 2-1 : Τα υποσυστήματα ενός συστήματος ERP 

(Πηγή : http://www.technologybrunch.com/web-based-erp-enterprise-resource-planning-

with-source-code-in-asp-net.html) 

 

Μερικές από τις πιο γνωστές εταιρίες παροχής λογισμικού ERP είναι η  SAP, η 

Microsoft και η Oracle (Focus Research, 2010). Σύμφωνα με έρευνα της Focus Research 

(2010) το μερίδιο αγοράς για τα συστήματα ERP είναι αρκετά υψηλό και συνεχώς 

αυξάνεται. Το 2009 το ποσό που αντιστοιχούσε στην αγορά του λογισμικού έφτανε 

περίπου τα 33 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το αντίστοιχο ποσό το 2011 έφτασε περίπου 

στα 36 εκατομμύρια (Focus Research, 2010). 

 2.4  Ιστορική αναδρομή 

Ο όρος Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning, ERP) 

επινοήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 1990 από την Gartner Group (Jacobs και 

Weston, 2006).  Απαρχή των συστημάτων ERP αποτελούν τα συστήματα Σχεδιασμού 

Απαιτήσεων Υλικών (Material Requirements Planning – M.R.P.) και τα Συστήματα 

Σχεδιασμού Πόρων Παραγωγής (Manufacturing Resource Planning – M.R.P. II) τα 

οποία εντοπίζονται πολύ νωρίτερα κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980.  

http://www.technologybrunch.com/web-based-erp-enterprise-resource-planning-with-source-code-in-asp-net.html
http://www.technologybrunch.com/web-based-erp-enterprise-resource-planning-with-source-code-in-asp-net.html
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Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων 

στρέφονταν γύρω από τη μαζική παραγωγή (Jacobs και Weston, 2006). Οι επιχειρήσεις 

είχαν τη δυνατότητα να διατηρούν υψηλά αποθέματα (Ptak και Schragenheim, 2000, 

σελ.3) συνεπώς τα συστήματα που αναπτύχθηκαν ήταν τέτοια ώστε να εξυπηρετούν την 

διαχείριση των αποθεμάτων.  Βέβαια, τα πράγματα άλλαξαν πολύ γρήγορα. Τη δεκαετία 

του 1970 άρχισε να δημιουργείται η ανάγκη στις επιχειρήσεις να διατηρούν μόνο όσα 

τους είναι απαραίτητα καθώς η διαχείριση υψηλών αποθεμάτων ήταν οικονομικά 

ασύμφορη. Η εφαρμογή του MRP αποτέλεσε μια πρώτη λύση. (Ptak και Schragenheim, 

2000). 

Κύρια χαρακτηριστικά του MRP I είναι α) το Κύριο Πρόγραμμα Παραγωγής 

(Master Production Schedule, MPS), το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 

αναμενόμενη ζήτηση των προϊόντων και τον χρόνο παράδοσης τους και  β) η λίστα 

κατάστασης υλικών  (Bill Of Materials, BOM) όπου περιγράφονται οι πρώτες ύλες και 

όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα μέρη για την κατασκευή των προϊόντων. (Ptak και 

Schragenheim, 2000; Βλαχοπούλου, Μάνθου και Φωλίνας, 2007). Συνδυάζοντας αυτά 

τα δύο στοιχεία, το MRP έδωσε τη δυνατότητα ελέγχου και προγραμματισμού στις 

επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση της επιχείρησης και την ενίσχυση 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων (Ptak και 

Schragenheim, 2000).  

Η εξέλιξη του MRP ήρθε με την ανάπτυξη του Συστήματος Προγραμματισμού 

Δυναμικότητας (Capacity Requirements Planning, CRP) . Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα 

σύστημα το οποίο προσδιορίζει τους απαραίτητους πόρους και καθορίζει αν μπορεί να 

επιτευχθεί η παραγωγή που παρουσιάζεται στο Κύριο Πρόγραμμα. Ο συνδυασμός των 

δύο αυτών συστημάτων, είναι γνωστός και ως MRP κλειστού βρόγχου (closed loop 

MRP) (Ptak και Schragenheim, 2000; Umble, Haft και Umble, 2003; Βλαχοπούλου, 

Μάνθου και Φωλίνας, 2007; Investopedia 

(http://www.investopedia.com/terms/c/capacity-requirements-planning.asp))  

Κατά τη δεκαετία του 1980, με την τεχνολογία να εξελίσσεται συνεχώς, γίνεται η 

μετάβαση από τα συστήματα Σχεδιασμού Απαιτήσεων Υλικών (MRP I)  στα συστήματα 

Σχεδιασμού Πόρων Παραγωγής ( Manufacturing Resource Planning, MRP II), όρος που 

αποδόθηκε από τον Ο. Wight (Jacobs και Weston, 2006). Σύμφωνα με τους  

Βλαχοπούλου, Μάνθου και Φωλίνα (2007, σελ.43) τα συστήματα αυτά έχουν την 

δυνατότητα να «ελέγχουν σχεδόν όλους τους πόρους της επιχείρησης», καθώς 
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επεκτείνονται και σε άλλες λειτουργίες της επιχείρησης εκτός από τη διαχείριση της 

παραγωγής, όπως η χρηματοοικονομική δραστηριότητα κ.α.  

Την δεκαετία του 1990, η ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση οδήγησε 

στην εξέλιξη και ολοκλήρωση των MRP ΙΙ. Η ανάπτυξη νέων τεχνικών, όπως η 

αρχιτεκτονική Client-Server, η οποία δίνει πρόσβαση σε κάθε χρήστη από οποιοδήποτε 

σημείο μέσω ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, σε συνδυασμό με την προϋπάρχουσα 

τεχνολογία  (SQL-βάσεις δεδομένων, 1970) (Jacobs και Weston, 2006) αποτέλεσε έναν 

καθοριστικό παράγοντα για τη μετάβαση σε ένα νέο σύστημα. Τα Συστήματα 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning, ERP)  όχι μόνο 

ενοποίησαν όλες τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης αλλά ενσωμάτωσαν επιπλέον 

λειτουργίες όπως ο σχεδιασμός προϊόντων, τα συστήματα επικοινωνίας και η διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων. Τα συστήματα που αρχικά αναπτύχθηκαν για την διαχείριση των 

κατασκευαστικών εταιριών, πλέον επεκτείνονται και στους υπόλοιπους τομείς (Ptak και 

Schragenheim, 2000; Umble, Haft και Umble, 2003).  

Σε έκθεσή της, το 2000, η Gartner Group, αναγγέλλει το τέλος των συστημάτων 

ERP και ορίζει τα συστήματα ERP II, τα οποία μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούνται 

παγκοσμίως από ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων. Τα ERP II αποτελούν μια 

εκτεταμένη μορφή των συστημάτων ERP με βασικό χαρακτηριστικό το συνεργατικό 

εμπόριο (Collaborative Commerce) (Bond, Genovese, Miklovic, Wood, Zrimsek και 

Ryaner – Gartner Group, 2000) και συνδέουν την επιχείρηση με το εξωτερικό της 

περιβάλλον, μέσω των Συστημάτων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer 

Relationship Management – CRM) και των Συστημάτων Διαχείρισης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (Supply Chain Management – SCM) (Βλαχοπούλου, Μάνθου και Φωλίνας, 

2007).   

Η ανάγκη των επιχειρήσεων για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτέλεσε και θα 

συνεχίσει να αποτελεί εφαλτήριο για τις εταιρίες παραγωγής λογισμικού, για να 

εξελίσσουν συνεχώς τα προϊόντα τους, με την καθοριστική συμβολή της τεχνολογίας.  

 2.5  Πλεονεκτήματα των συστημάτων  ERP 

Τα συστήματα ERP είναι σχεδιασμένα ώστε να αυτοματοποιούν τις βασικές 

διαδικασίες της επιχείρησης και δίνουν τη δυνατότητα χρήσης ολοκληρωμένων 

πληροφοριών από πολλαπλούς χρήστες οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τα πλεονεκτήματα 
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που έχει αυτή η διαδικασία είναι πολλά, ορισμένα εκ των οποίων παρατίθενται 

παρακάτω:  

 

Ολοκλήρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών  

Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα και σύμφωνα με τους 

Πολλάλη και Βοζίκη (2012) είναι ένα ισχυρό κίνητρο για τις επιχειρήσεις, καθώς στα 

προγενέστερα συστήματα οι πληροφορίες βρίσκονται κατακερματισμένες σε πολλά 

διαφορετικά συστήματα. Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών μονάδων 

της επιχείρησης έχει σαν αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η ανανέωση των 

δεδομένων και η ύπαρξη διπλών εγγραφών να δυσκολεύει την επεξεργασία τους. Στην 

περίπτωση όμως των ενοποιημένων συστημάτων ERP, τα δεδομένα ενημερώνονται 

άμεσα και μέσω των έγκυρων πληροφοριών μπορούν να υλοποιηθούν στρατηγικές και 

να ληφθούν αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα πραγματικού χρόνου (Leon, 2008). Η 

κοινή βάση δεδομένων που υπάρχει στο σύστημα παρέχει σε κάθε υποσύστημα ακριβή 

δεδομένα και βελτιωμένες αναφορές (Rashid, Hossain και Patrick, 2002). 

 

Ευελιξία 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ευελιξία που παρέχει το σύστημα στην 

επιχείρηση. Η ευελιξία μπορεί να προσδιοριστεί ανάλογα με την οπτική γωνία που 

προσεγγίζει κάποιος το σύστημα. Ευέλικτο μπορεί να θεωρηθεί ένα σύστημα που μπορεί 

να ανταποκριθεί στην ανάγκη της επιχείρησης για παγκόσμια εμβέλεια, ταυτόχρονα 

όμως μπορούμε να θεωρήσουμε ευέλικτο το σύστημα που έχει την δυνατότητα 

συμβατότητας με άλλα προγράμματα και τεχνολογίες ή την ικανότητα να 

ανταποκρίνεται άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς 

αναπροσαρμόζοντας τα προγράμματά του. Ο ολοένα και αυξανόμενος ανταγωνισμός 

είναι αυτός που κάνει τις επιχειρήσεις να επιδιώκουν την ευελιξία ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών (Leon, 2008). 

 

Χρήση τεχνολογίας και ανταγωνιστικότητα 

Τα ERP συστήματα εξαλείφουν τους περιορισμούς των παλαιότερων 

συστημάτων. Πλέον πρόκειται για συστήματα με αυξημένη λειτουργικότητα και λογικό 

κόστος. Είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε  να συμβαδίζουν με την τεχνολογία 
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που χρησιμοποιείται σήμερα (όπως η αρχιτεκτονική client-server, το λογισμικό ανοικτού 

κώδικα, το Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο) και να μπορούν να προσαρμοστούν σε 

οποιαδήποτε αλλαγή καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται (Leon, 2008). Η νέα τεχνολογία 

δίνει σε μια επιχείρηση τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί μέσω των διαδικασιών της και 

κατ’ επέκταση να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική (Πολλάλης και Βοζίκης, 2012). 

 

Μείωση κόστους 

Το κόστος σε μια επιχείρηση συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση των αποθεμάτων, 

ανθρωπίνων πόρων ακόμη και με τη διαχείριση του ίδιου του συστήματος. Το ERP δίνει 

τη δυνατότητα στην επιχείρηση, να μειώσει τον αριθμό των αποθεμάτων, αγοράζοντας 

μόνο αυτό που χρειάζεται και όταν αυτό χρειάζεται. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο 

μειώνεται ο αριθμός και το κόστος των αποθεμάτων αλλά ταυτόχρονα μειώνεται και το 

κόστος συντήρησης των αποθεμάτων. Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, η 

αυτοματοποίηση ορισμένων διαδικασιών δεν συνεπάγεται την ύπαρξη περιττού 

προσωπικού. Αντίθετα το ήδη υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό μπορεί με κατάλληλη 

εκπαίδευση να απασχοληθεί σε νέες θέσεις, μειώνοντας έτσι το κόστος για την 

επιχείρηση. Τέλος το κόστος αποθήκευσης, μεταφοράς δεδομένων από ένα σύστημα σε 

κάποιο άλλο, συντήρησης των συστημάτων γενικότερα, μειώνεται καθώς πλέον έχουμε 

να διαχειριστούμε μόνο ένα σύστημα (Davenport, 1998 ; Leon, 2008). 

 

Βελτίωση των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών  

Η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

απέναντι στους πελάτες έχει σαν αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση των 

πελατών και την αύξηση των πωλήσεων (Leon, 2008, σελ.37). Σε αυτό, συμβάλλει σε 

σημαντικό βαθμό η ικανότητα του συστήματος να αντιδρά στις όποιες αλλαγές και να 

δρα άμεσα ώστε να επιλύονται πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση 

των πελατών  (Leon, 2008). Η βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών, αυξάνει σημαντικά το 

κύρος της επιχείρησης (Κακούρης, 2013).   

 

Αύξηση παραγωγικότητας  

Η βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των μερών της επιχείρησης έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας (Leon, 2008). Ταυτόχρονα η εγκυρότητα 

του συστήματος, η οποία μεταφράζεται σε εξασφάλιση κατάλληλου υλικού και 
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αντίστοιχα αρμόδιου προσωπικού, στο σωστό χρόνο, συμβάλλει  θετικά στην 

παραγωγικότητα. « Σύμφωνα με έρευνες, εταιρίες που έχουν εφαρμόσει συστήματα ERP 

έχουν δει την παραγωγικότητά τους να αυξάνεται από 11% έως 20% »  (Πολλάλης και 

Βοζίκης, 2012, σελ.153).  

 

 

 

 

Πίνακας 2-2 : Πλεονεκτήματα ενός συστήματος ERP 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ERP 

Ολοκλήρωση Επιχειρηματικών 

Διαδικασιών 

Ενοποίηση όλων των τμημάτων της 

επιχείρησης, άμεση και έγκυρη 

πληροφόρηση 

Ευελιξία 

Συμβατότητα με άλλα προγράμματα 

και προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες 

Χρήση τεχνολογίας και 

ανταγωνιστικότητα 

Περισσότερο ανταγωνιστική 

επιχείρηση με τη χρήση νέας 

τεχνολογίας 

Μείωση κόστους 
Η ενιαία διαχείριση του συστήματος 

οδηγεί στη μείωση του κόστους 

Βελτίωση πωλήσεων και 

εξυπηρέτησης πελατών 

Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες 

των πελατών 

Αύξηση παραγωγικότητας 

Ο καλύτερος συντονισμός των 

διαδικασιών έχει σαν αποτέλεσμα την 

αύξηση της παραγωγικότητας 
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 2.6  Μειονεκτήματα και προβλήματα ενός συστήματος  ERP 

 

Υλοποίηση συστήματος 

Η εγκατάσταση ενός συστήματος ERP αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί 

σημαντικά αποθέματα χρόνου. Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τρόπο που 

υλοποιείται το έργο, μια τυπική εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 4 χρόνια 

(Leon, 2008, σελ.51). Επίσης είναι μια ακριβή και επίπονη διαδικασία καθώς πρόκειται 

για πολύπλοκα συστήματα των οποίων η εγκατάσταση προϋποθέτει επένδυση σε χρήμα 

και τεχνογνωσία (Davenport, 1998 ; Kashef, Izadi και Al-Sehali, 2001). Σύμφωνα με 

τους Markus, Petrie και Axline (2000) υπάρχουν δύο περιπτώσεις επιχειρήσεων, αυτές 

που θα στραφούν σε έμπειρους συμβούλους και αυτές που θα προχωρήσουν στη 

διαδικασία χωρίς εξωτερική υποστήριξη.     

 

Συμμόρφωση στο λογισμικό 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση βρίσκεται 

στη δομή του ίδιου του συστήματος. Το σύστημα επιβάλλει τη δική του λογική στην 

επιχείρηση (Davenport, 1998). Έτσι πολλές φορές η χρήση ενός συστήματος ERP 

απαιτεί τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών της επιχείρησης ώστε αυτές να συμβαδίζουν 

με τον τρόπο που λειτουργεί η κάθε εφαρμογή του συστήματος (Kashef, Izadi και Al-

Sehali, 2001), με το αντίστοιχο κόστος ανασχεδιασμού να είναι ιδιαίτερα υψηλό (Rashid, 

Hossain και Patrick, 2002). 

 

Ανθρώπινο δυναμικό και αντίσταση στην αλλαγή  

Η οργανωτική αντίσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση είναι πολύ 

μεγάλη. Η απροθυμία και η αντίδραση των υπαλλήλων σε οποιαδήποτε αλλαγή,  

αποτελεί ένα τεράστιο εμπόδιο (Gupta, 2000). Από την άλλη πλευρά η εύρεση 

κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού με την απαραίτητη εξειδίκευση και εμπειρία στα 

συστήματα ERP είναι δύσκολη διαδικασία και απαιτείται χρόνος ώστε το ήδη υπάρχον 

προσωπικό να εκπαιδευτεί και να εξοικειωθεί με το νέο σύστημα (Βλαχοπούλου, 

Μάνθου και Φωλίνας, 2007). 
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Υψηλό κόστος 

Τo κόστος είναι υψηλό, όχι μόνο για τον απαραίτητο εξοπλισμό και την 

υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος αλλά και για την συντήρηση και αναβάθμιση που 

θα χρειαστεί το σύστημα κατά το διάστημα που θα λειτουργεί. (Gupta, 2000 ; Πολλάλης 

και Βοζίκης, 2012).  

 

Ολοκλήρωση διαδικασιών  

Μπορεί η ολοκλήρωση που παρέχει το σύστημα να επιταχύνει τη διάδοση των 

πληροφοριών κατά μήκος της επιχείρησης, το ίδιο γρήγορα όμως μεταφέρονται και 

δεδομένα που πολλές φορές μπορεί να είναι λανθασμένα, οδηγώντας σε αρνητικά 

αποτελέσματα, όπως η μη ορθή λήψη αποφάσεων (Gupta, 2000). Ταυτόχρονα «η 

ανεπάρκεια ενός τμήματος ή ενός συνεργάτη επηρεάζει και τους άλλους συμμετέχοντες» 

(Κακούρης, 2013, σελ.624). 

 

Εξάρτηση από τον προμηθευτή  

Αν και σύμφωνα με τους Rashid, Hossain και Patrick (2002) η εξάρτηση από 

έναν προμηθευτή εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη υποστήριξη σε μια επιχείρηση, οι 

ίδιοι κατατάσσουν αυτόν τον παράγοντα στα μειονεκτήματα ενός συστήματος ERP. Η 

δέσμευση που υπάρχει είναι ιδιαίτερα ισχυρή ,όπως και η εξάρτηση από τον προμηθευτή 

για τα προϊόντα αλλά και τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει στον πελάτη (Ven, Verelst 

και Mannaert, 2008). Συνεπώς μια ενδεχόμενη αλλαγή συστήματος θα έχει αντίστοιχα 

ιδιαίτερα υψηλό κόστος για την επιχείρηση (Ven, Verelst και Mannaert, 2008).  
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Πίνακας 2-3 : Μειονεκτήματα ενός συστήματος ERP 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP 

Υλοποίηση συστήματος 
Απαιτεί χρόνο, χρήμα και 

τεχνογνωσία 

Συμμόρφωση στο λογισμικό 

Ανασχεδιασμός των διαδικασιών 

ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με το 

σύστημα 

Ανθρώπινο δυναμικό και αντίσταση 

στην αλλαγή 

Απροθυμία και αντίσταση των 

υπαλλήλων, δυσεύρετο εξειδικευμένο 

προσωπικό 

Υψηλό κόστος 
Συντήρηση και αναβάθμιση 

λογισμικού, υλικός εξοπλισμός 

Ολοκλήρωση  των διαδικασιών Γρήγορη διάδοση των λαθών 

Εξάρτηση από τον προμηθευτή Υψηλό κόστος αλλαγής συστήματος 

 

 2.7  Παράγοντες επιτυχίας 

Είναι γεγονός, πως οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας το ERP σαν ένα 

σύστημα το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα ή τουλάχιστον στα περισσότερα 

ζητήματα μιας επιχείρησης. Πράγματι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να 

επιβεβαιώσουν τη θετική επίδραση του συστήματος στη λειτουργία τους. Αυτή η 

επιτυχία όμως δεν βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αυτό το τεράστιο τεχνολογικό επίτευγμα. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αναρίθμητα παραδείγματα επιχειρήσεων στις οποίες η 

εφαρμογή ενός συστήματος ERP απέτυχε να δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα, 

οδηγώντας τόσο σε μικρές όσο και μεγαλύτερες απώλειες. Αναζητώντας στη 

βιβλιογραφία κάποιος, μπορεί να παρατηρήσει πως πολλοί συγγραφείς έχουν αποδώσει 

τους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία του συστήματος. Οι Finney 

και Corbett (2007) υποστηρίζουν πως οι παράγοντες επιτυχίας είναι οι προϋποθέσεις που 

χρειάζεται να πληροί μια επιχείρηση ώστε να καταλήξει σε μια επιτυχημένη υλοποίηση 

του συστήματος. Σύμφωνα με τους Al-Mashari, Al – Mudimigh και Zairi (2003) οι 

παράγοντες επιτυχίας σχετίζονται με το όραμα και την αποστολή κάθε επιχείρησης. 
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Αναλύοντας τα άρθρα των Bingi, Sharma και Godla, (1999) ; Laughlin, (1999) ; Al-

Mashari, Al – Mudimigh και Zairi (2003) ; Nah, Zuckweiler και Lau, (2003) ; Umble, 

Haft και Umble, (2003) ; Finney και Corbett (2007) ; Ngai ,Law και Wat, (2008) ; Ram, 

Corkindale και Wu, (2013) , παρακάτω παρουσιάζονται μερικοί από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία του συστήματος 

ERP κατά την υλοποίηση και εφαρμογή του σε μια επιχείρηση. 

 

Δέσμευση και υποστήριξη από την ανώτερη βαθμίδα διοίκησης  

Η δέσμευση από την πλευρά της διοίκησης αποτελεί έναν από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας (Finney και Corbett, 2007 ; Nah, Zuckweiler και Lau, 

2003). Τόσο η παρουσία όσο και η στενή παρακολούθηση της διοίκησης καθ’ όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου, 

καθώς είναι το αρμόδιο όργανο για να κατευθύνει την ομάδα, να παρέχει λύσεις στα 

θέματα χρηματοδότησης και στα λειτουργικά θέματα που ενδεχομένως να προκύψουν 

(Bingi, Sharma και Godla, 1999 ; Chen, 2001). 

 

Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών  

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση 

είναι η συμβατότητα του συστήματος ERP με τον τρόπο λειτουργίας της (Davenport, 

1998). Με τον όρο «συμβατότητα» αναφερόμαστε εδώ, στον βαθμό στον οποίο το 

σύστημα ανταποκρίνεται στη διαχείριση των υφιστάμενων διαδικασιών συνεπώς και στις 

πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Πολλές φορές, παρ’ όλη την ευελιξία τους, τα 

συστήματα ERP επιβάλλουν τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί να 

λειτουργούν (Davenport, 1998 ; Umble, Haft και Umble, 2003). Βέβαια, υπάρχει η 

δυνατότητα παραμετροποίησης του συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

της επιχείρησης, αλλά αυτό αυξάνει σημαντικά το κόστος υλοποίησης (Bingi, Sharma 

και Godla, 1999). Έτσι, κρίνεται απαραίτητος ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών 

διαδικασιών και η προσαρμογή τους στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. 

 

Εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών  

Η ελλιπής εκπαίδευση των χρηστών αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα 

για την αποτυχία του συστήματος. Ένα νέο κι άγνωστο σύστημα, μπορεί να προκαλέσει 

τη δυσφορία των χρηστών, γι’ αυτό και η κατάλληλη εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί 
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προτεραιότητα για την επιχείρηση (Schiff, 2012). Βέβαια η πολυπλοκότητα του 

συστήματος απαιτεί σημαντικά αποθέματα χρόνου ώστε ο χρήστης να εξοικειωθεί με το 

σύστημα (Bingi, Sharma και Godla, 1999). Αν λάβουμε υπ όψιν την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και συνεπώς ενός συστήματος ERP, η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι 

χρήστες ποτέ δεν θα μπορεί να θεωρηθεί επαρκής, άποψη στην οποία συγκλίνει ο 

ορισμός που δίνουν στο άρθρο τους οι Ram, Corkindale και Wu (2013, σελ. 161) για την 

εκπαίδευση (Training and Education), αναφέροντας πως πρόκειται για «συνεχή 

μεταφορά γνώσης σχετικά με την λογική, την έννοια, τις διαδικασίες και τη λειτουργία 

του συστήματος». 

 

Διαχείριση έργου  

Πολλοί συγγραφείς (Al-Mashari, Al – Mudimigh και Zairi, 2003; Nah, 

Zuckweiler και Lau, 2003 ; Umble, Haft και Umble, 2003 ; Finney και Corbett, 2007 ; 

Ngai, Law και Wat, 2008) αναφέρουν τη διαχείριση έργου ως σημαντικό παράγοντα 

επιτυχίας. Τα βασικότερα στοιχεία στη διαχείριση ενός έργου είναι αρχικά, η 

ολοκληρωμένη προσέγγισή του, η οποία περιλαμβάνει ένα ρεαλιστικό πλάνο εργασίας 

ώστε να γίνονται αντιληπτοί οι στόχοι προς επίτευξη και η στρατηγική που θα 

ακολουθηθεί, από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς επίσης και η συνεχής 

παρακολούθηση της προόδου του έργου ώστε να παραμένουμε εντός 

χρονοδιαγράμματος (Laughlin, 1999).  

 

Επιλογή προσωπικού  

Σύμφωνα με τον Laughlin (1999) η διαδικασία της υλοποίησης είναι πολύ 

σημαντική για την επιτυχία του συστήματος, γι’ αυτό κάθε επιχείρηση πρέπει να 

δεσμεύσει τους κατάλληλους υπαλλήλους της για αυτή τη διαδικασία (Bingi, Sharma και 

Godla , 1999 ; Laughlin, 1999). Η καταλληλότητα των προσώπων προσδιορίζεται όχι 

μόνο από τη γνώση των επιχειρησιακών διαδικασιών, αλλά και από την κατανόηση των 

αναγκών της επιχείρησης, την ηγετική τους ικανότητα ώστε να καθοδηγούν σωστά την 

ομάδα και να επιβάλλονται όταν είναι απαραίτητο και τέλος από τον χαρακτήρα με 

ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμικότητα και την ηθική (Bingi, Sharma και Godla , 1999 ; 

Laughlin, 1999). 
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Όραμα και σχεδιασμός  

Ο καθορισμός των στόχων και η επικοινωνία του οράματος σε κάθε επίπεδο της 

επιχείρησης, αποτελεί επίσης έναν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας (Finney και Corbett, 

2007). Οι ξεκάθαροι στόχοι και το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελούν σύμφωνα με τους 

Nah, Zuckweiler και Lau, (2003) απαραίτητα συστατικά στοιχεία ώστε το έργο να 

υλοποιηθεί μέσα στα χρονικά όρια που έχουν αρχικά οριστεί. Επίσης θα πρέπει να 

προσδιοριστεί ο λόγος εφαρμογής του συστήματος ERP και οι προσδοκίες της 

επιχείρησης από αυτή την εφαρμογή (Umble, Haft και Umble, 2003).  

 

Ηγέτης του έργου  

Ο ρόλος του ηγέτη είναι απαραίτητος σε κάθε επιχείρηση. Εκτός από ικανά 

στελέχη είναι απαραίτητη και η ύπαρξη ατόμων τα οποία μπορούν να εμπνεύσουν και να 

καθοδηγήσουν όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 

2002). Σύμφωνα με τους Nah, Zuckweiler και Lau (2003, σελ.13), «η ύπαρξη ενός ηγέτη 

είναι σημαντικότερη όταν πρόκειται για την υλοποίηση ενός συστήματος ERP, σε σχέση 

με άλλα πληροφοριακά συστήματα γιατί η επιτυχία ενός συστήματος ERP εξαρτάται από 

την συνολική οργανωτική δέσμευση και επιμονή». Μερικά από τα χαρακτηριστικά που 

έχει ένας ηγέτης είναι η αποφασιστικότητα και η επιμονή του, η ευθύτητα απέναντι 

στους άλλους, η καλή σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό και η εμπιστοσύνη που δείχνει 

και εμπνέει (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2002). Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τον 

παράγοντα της ηγεσίας απαραίτητο για την επιτυχία του έργου. 

Άλλοι παράγοντες που συνεισφέρουν στην επιτυχία ενός συστήματος ERP είναι 

η επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή , η οποία προϋποθέτει την καλή φήμη και την 

κατάλληλη τεχνολογία για την επιχείρηση (Bingi, Sharma και Godla , 1999 ; Ngai ,Law 

και Wat, 2008), η επιλογή συμβούλων-εξωτερικών συνεργατών με αντίστοιχη εμπειρία 

σε συστήματα ERP (Bingi, Sharma και Godla , 1999 ; Laughlin, 1999 ; Kashef, Izadi και 

Al-Sehali, 2001 ; Finney και Corbett, 2007), η επικοινωνία των τμημάτων σε κάθε 

επίπεδο της επιχείρησης (Nah, Zuckweiler και Lau, 2003 ; Finney και Corbett, 2007 ; 

Ngai ,Law και Wat, 2008), η διαχείριση και η ακρίβεια των δεδομένων για τη σωστή 

λειτουργία της επιχείρησης (Umble, Haft και Umble, 2003 ; Finney και Corbett, 2007 ; 

Ngai ,Law και Wat, 2008), η αλλαγή της φιλοσοφίας - κουλτούρα της επιχείρησης (Al-

Mashari, Al – Mudimigh και Zairi, 2003 ; Ngai ,Law και Wat, 2008), και η βαθμιαία 

εγκατάσταση του συστήματος, καθώς η εμπειρία που θα αποκτάται σταδιακά από τους 
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χρήστες θα είναι χρήσιμη στην περαιτέρω υλοποίηση (Gupta, 2000 ; Kashef, Izadi και 

Al-Sehali, 2001). 

 

Πίνακας 2-4 : Παράγοντες επιτυχίας 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Δέσμευση και υποστήριξη 

από την ανώτερη βαθμίδα 

διοίκησης 

Bingi, Sharma και Godla (1999) ; Chen (2001) ; Nah, 

Zuckweiler και Lau (2003)  ; Finney και Corbett (2007)  

Ανασχεδιασμός 

επιχειρηματικών 

διαδικασιών (BPR) 

Davenport (1998) ; Bingi, Sharma και Godla (1999) ; 

Umble, Haft και Umble (2003)  

Εκπαίδευση και υποστήριξη 

των χρηστών 

Bingi, Sharma και Godla(1999) ; Gupta (2000) ; Schiff 

(2012) ; Ram, Corkindale και Wu (2013)  

Διαχείριση έργου 

Laughlin (1999) ; Umble, Haft και Umble (2003) ; Al-

Mashari, Al–Mudimigh και Zairi (2003) ; Nah, 

Zuckweiler και Lau (2003) ; Finney και Corbett(2007) ; 

Ngai ,Law και Wat (2008)    

Επιλογή προσωπικού Bingi, Sharma και Godla (1999) ; Laughlin (1999) 

Όραμα και σχεδιασμός 
Nah, Zuckweiler και Lau (2003) ; Umble, Haft και Umble 

(2003) ; Finney και Corbett (2007) ;   

Ηγέτης του Έργου 
 Nah, Zuckweiler και Lau (2003) ; Finney και Corbett 

(2007)  
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 3 Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα 

 3.1  Ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα  

Ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα  ή ΕΛ / ΛΑΚ  (Free / 

Open Source Software, F/OSS) αναφέρεται στο λογισμικό που μπορεί « ελεύθερα να 

χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του 

» κάθε χρήστης, έχοντας άμεση πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος 

(http://mathe.ellak.gr/?p=6) . Το ΕΛ / ΛΑΚ προέρχεται από τον συνδυασμό των ορισμών 

που έχουν δώσει οι φορείς Free Software Foundation και Open Source Initiative  για το 

ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα αντίστοιχα. Οι δύο ορισμοί 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ταυτόχρονα όμως συμφωνούν σε αρκετά σημεία 

που αφορούν την διανομή του λογισμικού. Μερικά από τα πιο γνωστά λογισμικά 

ανοικτού κώδικα είναι τα εξής: Ο περιηγητής ιστού Mozilla Firefox, το λειτουργικό 

σύστημα Linux, τα Open Office και ο εξυπηρετητής Apache.  

 

Εικόνα 3-1 : Λογότυπο Open Source Initiative 

(Πηγή : http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software ) 

 3.1.1  Ελεύθερο λογισμικό – Free software 

Σύμφωνα με τον Richard Stallman (1999, σελ.32) , ελεύθερο λογισμικό 

θεωρείται αυτό που παρέχει στους χρήστες τις εξής ελευθερίες:  

 Την ελευθερία να εκτελείται το πρόγραμμα για οποιονδήποτε σκοπό 

 Την ελευθερία τροποποίησης του προγράμματος ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες 

του χρήστη (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα) 

 Την ελευθερία αναδιανομής αντιγράφων, είτε δωρεάν είτε με κάποιο αντίτιμο 

 Την ελευθερία αναδιανομής τροποποιημένων εκδόσεων του προγράμματος, ώστε η 

κοινότητα να επωφελείται από κάθε βελτίωση 

http://mathe.ellak.gr/?p=6
http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software
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 3.1.2 Λογισμικό ανοικτού κώδικα– Open source software 

Ο ορισμός του Ανοικτού Λογισμικού αποτελεί έργο του Bruce Perens και 

βασίζεται στους κανόνες ελεύθερου λογισμικού  Debian (OSI). Σύμφωνα με τον ορισμό 

(http://opensource.org/osd),  η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα δεν είναι αρκετή ώστε να 

χαρακτηρίσει ένα λογισμικό ως Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, αντίθετα μια σειρά από 

κριτήρια πρέπει να πληρούνται και συγκεκριμένα αυτά είναι : 

1. Ελεύθερη Αναδιανομή: 

Η πώληση ή διάθεση του λογισμικού δεν πρέπει να περιορίζεται από την άδεια 

χρήσης. Επίσης δεν πρέπει να απαιτείται αμοιβή για αυτή την διαδικασία. 

 

2. Πηγαίος Κώδικας: 

Ο πηγαίος κώδικας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα και να 

επιτρέπεται η διανομή του σε μορφή πηγαίου κώδικα, σε μεταγλωττισμένη μορφή 

και όχι σε οποιαδήποτε άλλη μη επιτρεπτή μορφή. Όταν ο πηγαίος κώδικας δεν 

διανέμεται με κάποιο πρόγραμμα, θα πρέπει να καθίσταται δυνατή η λήψη του είτε 

δωρεάν είτε έναντι χρέωσης. 

 

3. Παράγωγα Έργα: 

Τα παράγωγα έργα πρέπει να επιτρέπονται και να διανέμονται σύμφωνα με τις 

άδειες των αρχικών προγραμμάτων 

 

4. Ακεραιότητα του πηγαίου κώδικα του συγγραφέα: 

Η άδεια περιορίζει τη διανομή του πηγαίου κώδικα σε τροποποιημένη μορφή, με τη 

χρήση των αρχείων “patches” (αρχεία που περιέχουν μέσα την τροποποιημένη 

μορφή του κώδικα, (Perens,1999, σελ.82)). Επίσης επιτρέπεται η διανομή των 

παράγωγων έργων αλλά με διαφορετικό όνομα από το αυθεντικό λογισμικό. 

 

5. Καμία διάκριση έναντι ατόμων ή ομάδων: 

Δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις μέσω της άδειας εις βάρος ατόμου ή ομάδας 

ατόμων 

 

6. Καμία διάκριση εναντίον του πεδίου δραστηριοποίησης: 

http://opensource.org/osd
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Η χρήση του προγράμματος σε συγκεκριμένες εφαρμογές / δραστηριότητες δεν θα 

πρέπει να περιορίζεται από την άδεια χρήσης. 

 

7. Διανομή της άδειας χρήσης: 

Με τη διανομή του προγράμματος θα πρέπει να διανέμονται και τα αντίστοιχα 

δικαιώματα στους χρήστες, ώστε να μην είναι απαραίτητη μια επιπρόσθετη άδεια 

χρήσης 

 

8. Η άδεια δεν πρέπει να συγκεκριμενοποιείται σε ένα πρόγραμμα: 

Ακόμη και όταν ένα πρόγραμμα εξάγεται από τη διανομή του λογισμικού, τα 

δικαιώματα θα πρέπει να παραμένουν ίδια με αυτά της αρχικής διανομής του 

λογισμικού.    

 

9. Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει την διανομή άλλου λογισμικού: 

Η άδεια χρήσης δεν πρέπει να περιορίζει τη διανομή άλλου λογισμικού με το ήδη 

αδειοδοτημένο λογισμικό.  

  

10.  Η άδεια πρέπει να είναι ουδέτερη τεχνολογικά: 

Καμία διάταξη της άδειας χρήσης δεν πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένη 

τεχνολογία  

 3.2  Εξέλιξη  ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα 

(ΕΛ/ΛΑΚ) 

Η χρήση του ελεύθερου λογισμικού άρχισε με την εμφάνιση των πρώτων 

υπολογιστών. Η κοινή χρήση του κώδικα ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο για εκείνη την 

εποχή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η εξελισσόμενη τεχνολογία έφερε στην 

επιφάνεια το ιδιόκτητο λογισμικό, το οποίο απέτρεπε την ελεύθερη πρόσβαση των 

χρηστών στον κώδικα. Το 1984 ο Richard Stallman, ο οποίος ήταν προγραμματιστής στο 

MIT, θέλοντας να επαναφέρει την ιδέα του ελεύθερου λογισμικού, ξεκίνησε τη 

δημιουργία ενός ελεύθερου λειτουργικού συστήματος, το GNU. Το γεγονός ότι το GNU 

ήταν συμβατό και ταυτόχρονα διαφορετικό από το ήδη υπάρχον λειτουργικό σύστημα 

Unix, είχε σαν αποτέλεσμα να πάρει το συγκεκριμένο όνομα (GNU’s Not Unix). 

Παράλληλα, για να διατηρηθεί η ελευθερία του λογισμικού, αναπτύχθηκε η άδεια 
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χρήσης GNU General Public License (GNU GPL).  Το 1985 ιδρύεται από τον Richard 

Stallman, το Free Software Foundation  (FSF) , ένα ίδρυμα το οπoίο μέσω των ενεργειών 

του, θα συνέβαλε οικονομικά στην ανάπτυξη του προγράμματος GNU. Τη δεκαετία του 

1990, το πρόγραμμα GNU, παρά τα τεχνικά προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει, έφτασε 

στην ολοκλήρωση με τη συμβολή του Linux. Το 1991 ο Linus Torvalds, Φιλανδός 

φοιτητής, ανέπτυξε τον πυρήνα Linux και η συνένωση του, το 1992, με το GNU οδήγησε 

στο πρώτο ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, με το όνομα GNU/Linux (Stallman, 1999). Η 

εγκράτεια με την οποία αντιμετώπιζε ο κόσμος το Ελεύθερο Λογισμικό, έκανε 

επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης λογισμικού με λιγότερο περιοριστική άδεια χρήσης 

(DiBona, Ockman και Stone, 1999) , έτσι το 1998 οι Eric Raymond και Bruce Perens 

ίδρυσαν την Πρωτοβουλία Ανοικτού Κώδικα - Open Source Initiative (OSI), με σκοπό 

την προώθηση του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (Open Source Software) (Perens, 1999 

; http://opensource.org). Σήμερα, ο όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή 

λογισμικού με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού 

Κώδικα (ΕΛ / ΛΑΚ). 

 3.3  Άδειες χρήσης 

Για τη χρήση του ΕΛ / ΛΑΚ , είναι απαραίτητη η χρήση άδειας. Σύμφωνα με τον 

Rosen (2005, σελ. 52), η άδεια ανοικτού κώδικα είναι «ο τρόπος με τον οποίο ο κάτοχος 

πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας παραχωρεί την άδεια χρήσης τους σε τρίτους, 

με την προϋπόθεση ότι προστατεύεται η ελευθερία του λογισμικού για όλους». 

Μερικές από τις πιο γνωστές και αναγνωρισμένες από το OSI, άδειες είναι οι : 

 Apache  

 BSD – Berkeley Software Distribution 

 GPL – General Public License  

 LGPL – Library ή Lesser General Public License  

 MIT – Massachusetts Institute of Technology 

 Mozilla Public License 

 Eclipse Public License 

Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των πιο γνωστών αδειών και των βασικών 

τους στοιχείων. 

 

http://opensource.org/
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GPL - General Public License 

Η Γενική Δημόσια Άδεια (GPL) είναι μια από τις πρώτες άδειες χρήσης 

ελεύθερου λογισμικού, με σημαντικότερο εκπρόσωπο, το λειτουργικό σύστημα Linux. 

Μία άλλη ονομασία με την οποία μπορούμε να συναντήσουμε την άδεια  GPL είναι αυτή 

του “Copylefting”. Βασικό της χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα ελεύθερης διάθεσης 

του πηγαίου κώδικα, αλλά αυτό που την διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες άδειες χρήσης 

είναι ότι υπερασπίζεται το δικαίωμα του λογισμικού να παραμένει ελεύθερο για όλους 

τους χρήστες. Ειδικότερα , ο καθένας έχει το δικαίωμα χρήσης, τροποποίησης και 

διανομής του λογισμικού χωρίς όμως να μπορεί να προσθέσει περιορισμούς στο 

λογισμικό, ακόμη κι αν αυτό έχει τροποποιηθεί. (Stallman, 1999 ; http://opensource.org/ 

)  

 

LGPL – Library ή Lesser General Public License  

Η Γενική Δημόσια Άδεια για Βιβλιοθήκες ή Λιγότερο Γενική Δημόσια Άδεια, 

όπως αναφέρει και η ονομασία της είναι μια άδεια η οποία έχει αναπτυχθεί βασιζόμενη 

σε παρόμοιες αρχές με αυτές της άδειας GPL, για να καλύπτει τη χρήση και τη σύνδεση 

ιδιόκτητου λογισμικού με τις βιβλιοθήκες (κυρίως τη C) του GNU προγράμματος. Με 

αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται η χρήση των βιβλιοθηκών τόσο από ιδιόκτητα όσο και από 

ελεύθερα λογισμικά. (Stallman, 1999 ; http://opensource.org/ ) 

 

BSD – Berkeley Software Distribution 

Η άδεια BSD  αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Berkeley και 

χρησιμοποιήθηκε για το BSD UNIX, το 1980. Σε αυτή την περίπτωση, επιτρέπεται η 

διανομή του αρχικού κώδικα και κάθε τροποποίησης, με τη συνοδεία πνευματικών 

δικαιωμάτων και εγγυήσεων για την αποποίηση της ευθύνης του συγγραφέα, ενώ  η 

χρήση ονομάτων για την υποστήριξη κάθε τροποποιημένης μορφής λογισμικού 

επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια. Σε αντίθεση με την άδεια GPL, η άδεια BSD 

επιτρέπει την ενσωμάτωση του κώδικα σε ιδιόκτητο λογισμικό.   

(http://www.linfo.org/bsdlicense.html , Rosen, 2005 ; Deek και McHugh, 2008) 

 

 

 

http://opensource.org/
http://opensource.org/
http://www.linfo.org/bsdlicense.html
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Apache 

Τόσο στην άδεια BSD, όσο και στην Apache, τα κριτήρια διανομής του κώδικα 

είναι παρεμφερή. Σύμφωνα με τον Rosen (2005), η διαφορά σε σχέση με τη BSD είναι 

πως σε κάθε διανομή του κώδικα θα πρέπει να περιλαμβάνεται η έκφραση « Αυτό το 

προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από το Ίδρυμα Λογισμικού Apache 

(Apache Software Foundation) » , ενώ το σημείο διαφοροποίησης της άδειας Apache 

από τις υπόλοιπες άδειες, είναι η προστασία του εμπορικού σήματος του λογισμικού, 

απαγορεύοντας τη χρήση του ονόματος σε παράγωγα έργα, χωρίς την εξασφάλιση 

ειδικής άδειας. 

 3.4  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ΕΛ / ΛΑΚ 

Η επιλογή ενός λογισμικού ανοικτού κώδικα, αποτελεί μια πολύ σημαντική 

απόφαση για κάθε επιχείρηση, είτε αυτή βρίσκεται στην αρχή της δραστηριότητάς της, 

είτε όχι. Είναι μια επιλογή η οποία θα πρέπει να γίνει με βάση τις πραγματικές ανάγκες, 

τους στόχους  και τα οφέλη της επιχείρησης (Ayala, Cruzes, Hauge και Conradi, 2011), 

γι’ αυτό το λόγο παρακάτω παρατίθενται ορισμένα από τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα που έχει η υιοθέτηση του ΕΛ / ΛΑΚ. 

 3.4.1 Πλεονεκτήματα 

Κόστος 

Σύμφωνα με τους Ven, Verelst και Mannaert (2008), το χαμηλότερο κόστος του 

ΕΛ / ΛΑΚ σε σχέση με το ιδιόκτητο λογισμικό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κίνητρο 

που οδηγεί τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση και εφαρμογή ενός λογισμικού αυτής της 

κατηγορίας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, το κόστος αδειοδότησης είναι 

μηδενικό (Serrano και Sarriegi, 2006) γεγονός που ωθεί ακόμη περισσότερο τις 

επιχειρήσεις και κυρίως αυτές τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην αρχή της 

δραστηριότητάς τους (Johansson και Sudzina, 2009). Βέβαια, εκτός από το κόστος 

αδειοδότησης αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το Συνολικό Κόστος Κτήσης 

(Total Cost of Ownership), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης και 

συντήρησης (Economides και Katsamakas, 2006), εκπαίδευσης και υποστήριξης (Ayala, 

Cruzes, Hauge και Conradi, 2011) όπως επίσης και το κόστος αλλαγής του υπάρχοντος 

λογισμικού με κάποιο άλλο και οτιδήποτε μπορεί αυτή η μετάβαση να συνεπάγεται 

(Ven, Verelst και Mannaert, 2008). Ταυτόχρονα, η διαφορετικότητα των λειτουργιών και 
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των απαιτήσεων των επιχειρήσεων δεν επιτρέπει μια γενίκευση για το Συνολικό Κόστος 

Κτήσης, συνεπώς κάποιες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κόστος ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Ven, Verelst και Mannaert, 2008). 

 

Αξιοπιστία 

Η ασφάλεια και η αξιοπιστία είναι ίσως οι πιο βασικές προϋποθέσεις που πρέπει 

να πληροί ένα λογισμικό. Στην περίπτωση του ΕΛ /ΛΑΚ , σύμφωνα με τον Boulanger 

(2005), τα κύρια στοιχεία που προσδιορίζουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία, είναι η 

διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα και το επίπεδο των σφαλμάτων που αυτός 

εμπεριέχει. Αν και η διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο 

ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται τις περισσότερες φορές με δυσπιστία, ορισμένοι 

βλέπουν σε αυτό το εγχείρημα πολλά πλεονεκτήματα, με βασικότερο την άμεση 

ανταπόκριση για την βελτίωση του κώδικα (Boulanger, 2005). Η αριθμητική υπεροχή 

των προγραμματιστών που εξετάζουν τον πηγαίο κώδικα ενός ανοικτού λογισμικού (σε 

σύγκριση με τους προγραμματιστές ιδιόκτητου λογισμικού), δίνει σαφές προβάδισμα σε 

αυτούς τόσο στον έλεγχο όσο και στον εντοπισμό και την ταχύτερη επιδιόρθωση 

σφαλμάτων του κώδικα (Dreiling, Klaus, Rosemann και Wyssusek, 2004). Ωστόσο, σε 

καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε την ασφάλεια οποιουδήποτε ΕΛ / ΛΑΚ 

, όπως επίσης δεν μπορούμε να ισχυριστούμε και τη μη παραβίαση ενός λογισμικού με 

ιδιόκτητο κώδικα (Boulanger, 2005).  

 

Παραμετροποίηση 

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του ΕΛ / ΛΑΚ είναι η δυνατότητα 

παραμετροποίησης του κώδικα . Μέσω της πρόσβασης στον κώδικα κάθε επιχείρηση 

μπορεί να παραμετροποιήσει το σύστημα ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις δικές της 

ανάγκες (Mendys- Kamphorst, 2002 ; Dreiling, et al., 2004) ,με μεγαλύτερη ευκολία 

παραμετροποίησης σε σχέση με το ιδιόκτητο λογισμικό, παρέχοντας καλύτερη 

εξυπηρέτηση στους πελάτες και χωρίς αυτή η προσαρμογή να κοστίζει ακριβά στην 

επιχείρηση (Gruman, 2007).Ουσιαστικά δηλαδή, η δυνατότητα της παραμετροποίησης 

κάνει το ελεύθερο λογισμικό περισσότερο ευέλικτο από το αντίστοιχο ιδιόκτητο. 

Ιδιαίτερα, όταν η επιχείρηση πλαισιώνεται από ικανούς προγραμματιστές, η 

παραμετροποίηση μπορεί να γίνει από αυτούς, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί η 



 

27 

επιχείρηση να απευθύνεται σε εξωτερικούς συμβούλους (Ven, Verelst και Mannaert, 

2008).  

 

Ανεξαρτησία από τον προμηθευτή 

Η εξάρτηση από έναν συγκεκριμένο προμηθευτή λογισμικού, έχει περισσότερα 

αρνητικά παρά θετικά στοιχεία για μια επιχείρηση. Ένα από τα τρωτά σημεία αυτής της 

σχέσης εξάρτησης είναι το κόστος. Σύμφωνα με τους Ven, Verelst και Mannaert (2008) 

το κόστος που μπορεί να επιφέρει η αλλαγή του προμηθευτή και του συστήματος, σε μια 

επιχείρηση είναι πολύ μεγάλο. Στην περίπτωση επιλογής ιδιόκτητου λογισμικού, εκτός 

από το κόστος  της άδειας χρήσης, υπάρχει και το κόστος επανεκπαίδευσης των χρηστών 

όπως και το κόστος ασυμβατότητας (Deek και McHugh, 2008). Αντίθετα η χρήση ΕΛ / 

ΛΑΚ, δεν απαιτεί καμία δέσμευση, συνεπώς μια ενδεχόμενη αλλαγή λογισμικού θα έχει 

πολύ χαμηλότερο κόστος, παρόλο που και σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση μπορεί 

να έρθει αντιμέτωπη με την εκπαίδευση των χρηστών και τα προβλήματα 

ασυμβατότητας. Επίσης σύμφωνα με τους Dreiling et al., (2004, σελ.469) «δεν 

δεσμεύεται ο χρήστης με ένα ιδιόκτητο λογισμικό που μελλοντικά μπορεί να μην 

υπάρχει». Από την άποψη της υποστήριξης, το ΕΛ / ΛΑΚ, έχει από πίσω του μια 

ολόκληρη κοινότητα προγραμματιστών και χρηστών γενικότερα, όπως επίσης υπάρχουν 

και ανεξάρτητοι σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν λύσεις για το λογισμικό, 

αποτρέποντας και πάλι τη δέσμευση σε έναν προμηθευτή (Mendys- Kamphorst, 2002 ;  

Gruman, 2007 ; Ven, Verelst και Mannaert, 2008). Συνεπώς η χρήση ιδιόκτητου 

λογισμικού δεν υπερτερεί ούτε σε αυτό το σημείο.  

 

Υποστήριξη 

Ένα ακόμη κριτήριο για την επιλογή του ΕΛ / ΛΑΚ , είναι η υποστήριξη που 

παρέχεται στους χρήστες.  Όταν η επιχείρηση δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα για να 

ανταπεξέλθει ,εκτός από την κοινότητα του ΕΛ / ΛΑΚ , η υποστήριξη μπορεί να 

προέλθει από μεγάλες εταιρίες, όπως η IBM  και η RedHat ή μπορεί να ανατεθεί σε 

εξωτερικές ανεξάρτητες συμβουλευτικές επιχειρήσεις με κάποια αμοιβή (Ven, Verelst 

και Mannaert, 2008 ; Nagy, Yassin και Bhattacherjee, 2010). Επίσης στην περίπτωση 

που το λογισμικό εγκαταλειφθεί ή παραμεληθεί από τον δημιουργό του, η υποστήριξη 

και η συνέχιση ενός λογισμικού ανοικτού κώδικα είναι εφικτή σε αντίθεση με ένα 

ιδιόκτητο λογισμικό, το οποίο στερεί αυτό το δικαίωμα από τον οποιονδήποτε (Working 
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Group on Libre Software, 2000 ; Mendys- Kamphorst, 2002). Η επιλογή της εξωτερικής 

ανάθεσης αυξάνει το κόστος υλοποίησης, όμως ακόμη κι αν επιλέξουμε ένα ιδιόκτητο 

λογισμικό το κόστος παροχής υποστήριξης δεν μπορεί να αποφευχθεί καθώς 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμολόγηση του προϊόντος (Nagy, Yassin και Bhattacherjee, 

2010).   

 

Πίνακας 3-1 : Πλεονεκτήματα του ΕΛ /ΛΑΚ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΛ / ΛΑΚ 

Κόστος 

Χαμηλότερο κόστος αδειοδότησης σε 

σχέση με το ιδιόκτητο λογισμικό. Πρέπει 

να ληφθεί υπόψη το Συνολικό Κόστος 

Κτήσης 

Αξιοπιστία 

Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα 

επιτρέπει τον έλεγχο και την επιδιόρθωση 

σφαλμάτων, διατηρώντας το σύστημα 

ασφαλές 

Παραμετροποίηση 
Εύκολη και οικονομική προσαρμογή του 

λογισμικού στις ανάγκες της επιχείρησης 

Ανεξαρτησία 
Καμία σχέση εξάρτησης με προμηθευτές 

και ελαχιστοποίηση του κόστους αλλαγής 

Υποστήριξη 

Υποστήριξη από την κοινότητα του ΕΛ / 

ΛΑΚ, από ανεξάρτητους συμβούλους και 

από μεγάλες εταιρίες που υποστηρίζουν 

τη χρήση ΕΛ / ΛΑΚ. 

 

 3.4.2 Μειονεκτήματα  

Forking 

Σε αντίθεση με το ιδιόκτητο λογισμικό, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και 

επέκτασης ενός ΕΛ / ΛΑΚ , δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των προγραμματιστών. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη διαλειτουργικότητας των χαρακτηριστικών που 

προσθέτει κάθε προγραμματιστής στον κώδικα. Αυτή η διαδικασία, περιγράφει τον όρο 
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Forking. Το Forking πολλές φορές οδηγεί σε προβλήματα και διλήμματα, καθώς και σε 

στασιμότητα της διαδικασίας υιοθέτησης, λόγω των πολλών διαφορετικών εκδόσεων 

(Nagy, Yassin και Bhattacherjee, 2010). Αντίθετα, το Working Group on Libre Software 

(2000, σελ. 12), που ορίζει το “Forking”  ως  υποδιαίρεση της βάσης του κώδικα σε δύο 

διαφορετικά μέρη, είτε για τεχνικούς λόγους είτε για λόγους σχετικούς με την άδεια, το 

καθένα από τα οποία το διαχειρίζεται διαφορετική ομάδα, αναφέρει πως μια τέτοια 

ενέργεια δεν θεωρείται απαραίτητα αρνητική καθώς ενισχύει τον ανταγωνισμό και 

συνεπώς την ποιότητα του κώδικα. 

 

Ανάληψη ευθύνης 

Η ανάπτυξη ιδιόκτητου λογισμικού γίνεται από εξειδικευμένους 

προγραμματιστές, οι οποίοι με την υποστήριξη της διοίκησης επιδιώκουν την βελτίωση 

της ποιότητας του κώδικα (Kanjani και Sulaiman, 2011). Συνεπώς η ευθύνη για την 

ποιότητα μπορεί να αναληφθεί από την εταιρία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία 

του λογισμικού. Αντίθετα στην περίπτωση του ΕΛ / ΛΑΚ, δεν υπάρχει η δυνατότητα να 

επιρριφθούν ευθύνες σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, καθώς συνήθως δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη εταιρία που να είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία κάποιου λογισμικού 

ανοικτού κώδικα (Working Group on Libre Software, 2000).  

 

Φιλικότητα προς τον χρήστη 

Τα περισσότερα λογισμικά απαιτούν πολύ καλή γνώση προγραμματισμού και 

εξοικείωση με την χρήση κώδικα, για αυτό και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

άτομα που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις (Mendys- Kamphorst, 2002). 

 

Έλλειψη εγχειριδίου χρήσης 

Τα περισσότερα ιδιόκτητα λογισμικά εκτός από την τεχνική υποστήριξη, 

συνοδεύονται και από εγχειρίδια χρήσης για να διευκολύνουν όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. Αντίθετα, τα περισσότερα λογισμικά ανοικτού κώδικα δεν συνοδεύονται συνήθως 

από κάποιο εγχειρίδιο. Ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις τα εγχειρίδια που υπάρχουν είναι 

πολύ χαμηλότερης ποιότητας σε σχέση με τα εγχειρίδια του ιδιόκτητου λογισμικού. 

(Working Group on Libre Software, 2000) 

 



 

30 

Μη εξασφάλιση της εξέλιξης 

Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε εξ αρχής την πιθανότητα ολοκλήρωσης και την 

μετέπειτα  πορεία ενός λογισμικού, ειδικά όταν πρόκειται για λογισμικά ανοικτού 

κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, η ανεπαρκής χρηματοδότηση και ο μη ικανοποιητικός αριθμός 

προγραμματιστών που ασχολείται με το λογισμικό, είναι δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες 

που μπορούν να οδηγήσουν συνήθως στην ολική εξάλειψη του λογισμικού ( Working 

Group on Libre Software, 2000 , σελ.13). 

 

 

Πίνακας 3-2 : Μειονεκτήματα του ΕΛ / ΛΑΚ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΛ / ΛΑΚ 

Forking 

Ύπαρξη διαφορετικών εκδόσεων του 

λογισμικού η οποία δυσχεραίνει τη 

σωστή και συντονισμένη λειτουργία του 

λογισμικού 

Ανάληψη Ευθύνης 

Κανένας από τους προγραμματιστές δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για 

οτιδήποτε 

Φιλικότητα προς τον χρήστη 
Η χρήση του λογισμικού είναι εύκολη 

μόνο για τους γνώστες προγραμματισμού 

Έλλειψη εγχειριδίου χρήσης 

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

υπάρχουν εγχειρίδια. Ακόμη κι αυτά που 

υπάρχουν ποιοτικά υστερούν. 

Μη εξασφάλιση της εξέλιξης 
Καμία βεβαιότητα για την εξέλιξη του 

λογισμικού 
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 3.5  Συστήματα ανοικτού κώδικα 

 3.5.1 Open ERP 

Ένα από τα πιο γνωστά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων στην 

ελληνική αγορά είναι το Open ERP. Το Open ERP είναι ένα  σύστημα ανοικτού κώδικα 

και έχει τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία που παρουσιάζει το ΕΛ/ΛΑΚ.   

Το Open ERP, με αρχική ονομασία Tiny ERP, ξεκίνησε το 2005, από τον Βέλγο 

φοιτητή Fabien Pinckaers (http://v6.openerp.com/about-us/). Το συγκεκριμένο 

πληροφοριακό σύστημα απευθύνεται τόσο σε μικρές όσο και σε μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο ενασχόλησής τους, όπως παρουσιάζεται 

στην σχετική ιστοσελίδα του συστήματος https://www.openerp.com.  

 

Εικόνα 3-2 : Το λογότυπο του συστήματος Open ERP 

( Πηγή : http://en.wikipedia.org/wiki/OpenERP ) 

 

Τα κυριότερα υποσυστήματα  που περιλαμβάνει είναι: 

 Διαχείριση Πωλήσεων 

 Διαχείριση Αγορών 

 Διαχείριση Έργου 

 Διαχείριση Αποθήκης 

 Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 

 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων  

 Λογιστική και Χρηματοοικονομικά   

και στην σελίδα https://www.openerp.com/apps , μπορούμε να βρούμε ακόμη 

περισσότερα. Ο αριθμός των εφαρμογών ανέρχεται περίπου στις 4000, από τις οποίες 

μπορεί κάθε επιχείρηση να επιλέξει αυτές που είναι κατάλληλες για τις διεργασίες της. 

Για την υποστήριξη του χρήστη υπάρχει μια σειρά από εγχειρίδια, e – books και το 

σχετικό Forum που έχει αναπτυχθεί. Η άδεια που χρησιμοποιείται για το Open ERP και 

τις εφαρμογές του είναι η AGPL , που σημαίνει πως το κόστος αδειοδότησης είναι 

http://v6.openerp.com/about-us/
https://www.openerp.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenERP
https://www.openerp.com/apps
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μηδενικό.  Οι υπηρεσίες συντήρησης που παρέχονται, ανάλογα με το πακέτο που θα 

επιλέξουμε είναι αυτές που μπορούν να αυξήσουν το κόστος του Open ERP. Στο τεχνικό 

κομμάτι μπορούμε να αναφέρουμε πως το λογισμικό είναι γραμμένο σε γλώσσα Python 

,η βάση δεδομένων είναι η PostgreSQL και υπάρχει συμβατότητα με τα λειτουργικά 

συστήματα Windows, Linux, Unix και MAC.  (https://www.openerp.com/ ; 

http://en.wikipedia.org/wiki/OpenERP ) 

 3.5.2 Dolibarr 

Μια άλλη επιλογή συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κα 

πελατειακών σχέσεων αποτελεί το Dolibarr ERP / CRM. Το Dolibarr ξεκίνησε τον 

Απρίλιο του 2002, από τον Rodolphe Quiedeville. Αποτελεί λογισμικό ανοικτού κώδικα 

και απευθύνεται κυρίως σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις , ελεύθερους επαγγελματίες 

και ιδρύματα. Η άδεια με την οποία διανέμεται είναι η GPL v3+.  

 

Εικόνα 3-3 : Το λογότυπο του συστήματος Dolibarr 

 ( Πηγή : http://www.dolibarr.gr/screenshots.html )  

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι : 

 Ασφάλεια των δεδομένων 

 Ταχύτητα και υποστήριξη κάθε μεγέθους βάσης δεδομένων 

 Ελευθερία που συνεπάγεται την μη ύπαρξη χρέωσης για την άδεια χρήσης 

 Ευκολία στην εγκατάσταση και στη χρήση, ακόμη και από χρήστες που δεν 

έχουν εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής, γεγονός που το διαφοροποιεί από 

τα υπόλοιπα συστήματα ERP. 

https://www.openerp.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenERP
http://www.dolibarr.gr/screenshots.html
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Οι εκδόσεις του Dolibarr είναι συμβατές προς τα λειτουργικά συστήματα 

Windows, Linux και MAC. Το λογισμικό είναι γραμμένο σε γλώσσα PHP και σαν βάση 

δεδομένων χρησιμοποιεί την MySQL. 

  Το Dolibarr έχει περισσότερα από 40 υποσυστήματα (modules) και ο χρήστης 

έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει μόνο αυτά που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητα για την 

επιχείρησή του. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένα από τα υποσυστήματα που 

διαθέτει το συγκεκριμένο ERP, εκτός από το υποσύστημα της Λογιστικής και το 

υποσύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, τα οποία δεν υποστηρίζονται από το 

Dolibarr. 

 Διαχείριση Αποθεμάτων 

 Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών 

 Διαχείριση Επαφών 

 Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών 

 Διαχείριση Εμπορικών Ενεργειών 

 Διαχείριση Τιμολογίων 

 Διαχείριση Παραγγελιών 

 Εργαλεία Εξαγωγής Δεδομένων και Αναφορές 

 Ημερολόγιο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει μόνο μία εταιρία σε κάθε εγκατάσταση, 

συνεπώς  θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση για κάθε εταιρία ξεχωριστά. Το πιο 

συνηθισμένο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι χρήστες ανοικτού λογισμικού 

είναι η έλλειψη υποστήριξης και βοήθειας στην αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την 

εγκατάσταση και χρήση του συστήματος. Στην περίπτωση του Dolibarr υπάρχει μια 

μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών και χρηστών και είναι δυνατή η υποστήριξη των 

χρηστών μέσω του Forum που έχει δημιουργηθεί και άλλων ιστοσελίδων, όπως η 

http://wiki.dolibarr.org/index.php/Main_Page ,στις οποίες υπάρχουν έγγραφα τόσο για 

τους χρήστες , όσο και για τους προγραμματιστές. ( http://www.dolibarr.gr/ ;  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dolibarr; 

https://www.youtube.com/watch?v=jcLCagYxmnQ ) 

http://wiki.dolibarr.org/index.php/Main_Page
http://www.dolibarr.gr/
http://en.wikipedia.org/wiki/Dolibarr
https://www.youtube.com/watch?v=jcLCagYxmnQ
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 3.5.3 Compiere 

Το Compiere είναι το πιο παλιό σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα ERP, 

καθώς αναπτύχθηκε το 1999 (Schatz, Egri, και Sauer, 2011). Αποτελεί μία εύκολη, 

ευέλικτη και χαμηλού κόστους λύση για την διαχείριση όχι μόνο μικρών, μεσαίων και 

μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και κυβερνητικών οργανισμών και μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών.  

 

Εικόνα 3-4 : Το λογότυπο του συστήματος Compiere 

( Πηγή : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compiere_logo.JPG )  

 

Το Compiere μπορεί να αναπτυχθεί στο πληροφοριακό περιβάλλον της 

επιχείρησης (on premise) ή σε περιβάλλον Cloud. Υπάρχουν δύο διαθέσιμες εκδόσεις, η 

Compiere Community Edition και η Compiere Enterprise Edition.  Η πρώτη διατίθεται 

υπό την άδεια GPL , ενώ η δεύτερη με εμπορική άδεια. Η γλώσσα προγραμματισμού 

είναι η Java , χρησιμοποιείται η Oracle σαν βάση δεδομένων και υπάρχει συμβατότητα 

με τα λειτουργικά συστήματα Windows και Linux (Schatz, Egri, και Sauer, 2011). 

Οι δυνατότητες του Compiere Community Edition είναι οι εξής: 

 Χρηματοοικονομική Διαχείριση 

 Διαχείριση Υλικών 

 Διαχείριση Αγορών 

 Διαχείριση Παραγγελιών 

 Διαχείριση Έργου 

 Διαχείριση Πωλήσεων 

 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 Διαχείριση Απόδοσης 

 Εξυπηρέτηση Πελατών 

 Δημιουργία Αναφορών 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compiere_logo.JPG
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Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης μέσω της σελίδας 

http://wiki.compiere.com/display/Community/Community+Space  αλλά και του Forum 

που έχει δημιουργηθεί. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες υποστήριξης των 

χρηστών, όπως η τηλεφωνική υποστήριξη, η χρήση εγγράφων όπου περιγράφεται 

λεπτομερώς η λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του συστήματος, όμως αυτές 

διατίθενται δωρεάν μόνο στην Compiere Enterprise Edition. 

(http://www.compiere.com/products/compare-editions/index.php#documentation ) 

Τέλος, το Compiere, μπορεί να υποστηρίξει πολλές διαφορετικές εταιρίες 

ταυτόχρονα, συμβαδίζει με τη γλώσσα και το νόμισμα κάθε χώρας και προσαρμόζεται 

ανάλογα στα λογιστικά πρότυπα και στη φορολογική νομοθεσία που επικρατεί. 

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

 3.5.4 ADempiere 

Το ADempiere αποτελεί επίσης ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, κάτι 

που γίνεται αντιληπτό και από την ίδια την ονομασία του, που στα ιταλικά σημαίνει 

«Ολοκλήρωση». Δημιουργήθηκε το 2006 βασιζόμενο αρχικά στο Compiere. Εκτός από 

τη Διαχείριση των Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), υποστηρίζει και λειτουργίες όπως η 

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) και η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

(SCM).   

 

Εικόνα 3-5 : Το λογότυπο του συστήματος ADempiere 

( Πηγή : http://www.adempiere.com/Logos ) 

 

Το ADempiere, αποτελεί επίσης ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα, συνεπώς το 

χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας το καθιστά κατάλληλο για μικρές, μεσαίες και 

αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Το περιβάλλον εργασίας είναι προσιτό στον χρήστη, 

http://wiki.compiere.com/display/Community/Community+Space
http://www.compiere.com/products/compare-editions/index.php#documentation
http://www.compiere.com/
http://www.adempiere.com/Logos
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δηλαδή η διαχείριση του συστήματος θεωρείται εύκολη. Ο ανοικτός κώδικας επιτρέπει 

την προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες της επιχείρησης. Τέλος, υπάρχει η 

δυνατότητα προσαρμογής σε πολλαπλά νομίσματα, λογιστικά πρότυπα και γλώσσες.  

Το ADempiere είναι συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα Windows, Linux , 

Unix, Solaris και Mac OS , χρησιμοποιεί σαν γλώσσα προγραμματισμού την J2EE (Java) 

και οι βάσεις δεδομένων είναι η Oracle (XE) και η PostgreSQL . Η διανομή του 

λογισμικού γίνεται με την άδεια GPL.   

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι :  

 Διαχείριση Αγορών και Πωλήσεων 

 Διαχείριση Υλικών 

 Χρηματοοικονομική Διαχείριση 

 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

 Διαχείριση Έργου 

 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 Παραγωγή 

 Ανάλυση Απόδοσης και Αναφορές 

Το ADempiere υποστηρίζει τα μικρότερα προβλήματα μέσω εγχειριδίων και 

FAQ’s, ενώ για σημαντικότερα προβλήματα είναι απαραίτητος κάποιος εξειδικευμένος 

πάροχος υπηρεσιών. 

(http://www.adempiere.com/ADempiere_ERP ; http://www.openway.gr ; Schatz, Egri, 

και Sauer, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adempiere.com/ADempiere_ERP
http://www.openway.gr/


 

37 

Πίνακας 3-3 : Κύρια χαρακτηριστικά των συστημάτων ERP ανοικτού κώδικα 

 OPEN ERP DOLIBARR COMPIERE ADEMPIERE 

Έτος 2005 2002 1999 2006 

Γλώσσα 

Προγραμματισ

μού 

Python PHP Java Java 

Λειτουργικό 

Σύστημα 

Windows, 

Linux, Unix, 

MAC 

Windows , 

Linux, MAC 

Windows, 

Linux 

Windows, 

Linux, Unix , 

Solaris, Mac 

Βάση 

Δεδομένων 
PostgreSQL MySQL Oracle 

Oracle, 

PostgreSQL 

Υποστήριξη 

Εγχειρίδια, e-

books, 

εκπαίδευση 

χρηστών 

Forum, Wiki Forum , Wiki 
Εγχειρίδια, 

FAQ’S 

Άδεια AGPL GPL GPL GPL 

Υποσυστήματα 

Αγορές, 

Πωλήσεις, 

Αποθήκη, 

Διαχείριση 

Έργου, 

Ανθρώπινοι 

Πόροι, 

CRM, 

Λογιστική και 

Χρηματο-

οικονομικά 

 

Πελάτες, 

Προμηθευτές, 

Αποθέματα, 

Τραπεζικοί 

Λογαριασμοί, 

Επαφές, 

Τιμολόγια, 

Εμπορικές 

Ενέργειες, 

Ημερολόγιο, 

Αναφορές, 

Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο 

Αγορές, 

Πωλήσεις, 

Υλικά, 

Διαχείριση 

Έργου, 

Χρηματο-

οικονομικά, 

Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο, 

Αναφορές, 

Παραγγελίες, 

Εξυπηρέτηση 

Πελατών 

 

 

Αγορές, 

Πωλήσεις, 

Υλικά, 

Διαχείριση 

Έργου, 

Χρηματο-

οικονομικά, 

Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο, 

Αναφορές, 

Ανθρώπινοι 

Πόροι, 

Παραγωγή 
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 4 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

 4.1  Ορισμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τα στοιχεία που καθορίζουν το μέγεθος μιας επιχείρησης, είναι 

α) ο αριθμός των απασχολουμένων και β) ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος 

ισολογισμός της επιχείρησης. Ο αριθμός των απασχολούμενων αποτελεί βασικό 

κριτήριο, ενώ πρέπει να πληρείται ένα από τα δύο κριτήρια που αφορούν τον κύκλο 

εργασιών και τον ισολογισμό. Τα όρια για κάθε περίπτωση παρουσιάζονται συνοπτικά 

στον επόμενο πίνακα. (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-

analysis/sme-definition/ ) 

 

Πίνακας 4-1 : Όρια Μικρών και Μεσαίων Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων 

Κατηγορία Αριθμός Απασχολούμενων Κύκλος Εργασιών ή Ισολογισμός 

Μεσαία < 250 ≤ 50 εκατ. € ≤ 43 εκατ. € 

Μικρή < 50 ≤ 10 εκατ. € ≤ 10 εκατ. € 

Πολύ Μικρή < 10 ≤ 2 εκατ. € ≤ 2 εκατ. € 

  

Ο ορισμός των ΜΜΕ στην Ευρώπη, διαφέρει σημαντικά από τον αντίστοιχο 

ορισμό για τις Αμερικανικές ΜΜΕ επιχειρήσεις. Στις ΗΠΑ, μια επιχείρηση θεωρείται 

μικρή ή μεσαία, όταν ο αριθμός των απασχολούμενων δεν ξεπερνά τα 500 άτομα 

(Siropolis, 2001). Αντίθετα με τον Ευρωπαϊκό ορισμό, σε αυτό τον ορισμό δεν υπάρχει ο 

διαχωρισμός των επιχειρήσεων σε πολύ μικρές , μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

συνεπώς κάθε επιχείρηση είτε απασχολεί 1 άτομο είτε 500 μπορεί να θεωρηθεί 

μικρομεσαία. 

 

Οι ΜΜΕ στην Ευρώπη και την Ελλάδα 

Οι ΜΜΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα της Ευρωπαϊκής αλλά και 

της παγκόσμιας οικονομίας (Stefanou, 2014). Η ανάκαμψη και η ευημερία τους, ειδικά 

την συγκεκριμένη περίοδο οικονομικής ύφεσης, είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη 

καθώς ο αριθμός των ΜΜΕ είναι πολύ υψηλότερος σε σύγκριση με τον αριθμό των 

Μεγάλων Επιχειρήσεων. Το 2012 ο αριθμός των ΜΜΕ έφτανε σχεδόν τα 20 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/
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εκατομμύρια (20.355.839) αποτελώντας το 99.8% των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ενώ 

μόλις το 0.2% αντιστοιχούσε στις Μεγάλες Επιχειρήσεις, περίπου δηλαδή 40.000 

επιχειρήσεις (European Commission, 2013a ). Στην περίπτωση της Ελλάδας σύμφωνα με 

στοιχεία του 2009, το 99,9% των επιχειρήσεων είναι μικρές ή μεσαίες και το υπόλοιπο 

0,1% αντιστοιχεί σε μεγάλες επιχειρήσεις. Η παρατεταμένη ύφεση έχει επηρεάσει 

αρνητικά τις περισσότερες ελληνικές ΜΜΕ (European Commission, 2013b), με 

αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές να οδηγείται στο κλείσιμο.  

Διανύοντας συνεπώς την περίοδο της οικονομικής κρίσης, οι επιχειρήσεις 

χρειάζονται κίνητρα και μέσα για να επιβιώσουν , να γίνουν ανταγωνιστικές και τελικά 

να επιτύχουν. Ένα τέτοιο μέσο είναι η Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) και οι συνεχώς εξελισσόμενες εφαρμογές της, όπως τα Συστήματα Διαχείρισης 

Γνώσης (Knowledge Management Systems)  και τα Συστήματα Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)  (OECD, 2004).   

Ο βαθμός υιοθέτησης συστημάτων ERP από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι 

χαμηλός, αλλά συνεχώς εξελίσσεται (Κακούρης, 2013). Σύμφωνα με τον Κακούρη 

(2013), κάποιοι από τους λόγους που αποτρέπουν την υιοθέτηση συστημάτων ERP από 

τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι, το υψηλό κόστος υλοποίησης, η τάση των ελληνικών 

επιχειρήσεων να μην επενδύουν σε πληροφοριακή τεχνολογία, τα χαμηλά επίπεδα 

ανταγωνισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, η άγνοια για τα συστήματα ERP και τη 

δυναμική τους από την πλευρά των επιχειρήσεων και η απειρία στα συστήματα ERP από 

την πλευρά των ελληνικών εταιριών πώλησης και υποστήριξης. 

Όσον αφορά τις ΜΜΕ, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat παρατηρείται μια 

αύξηση του ποσοστού των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση των 28) που 

χρησιμοποιούν λογισμικό ERP καθώς το 2010 το ποσοστό των επιχειρήσεων ήταν 19%, 

ενώ το 2013 έφτασε το 25%.  Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Ελληνικές ΜΜΕ  ήταν 35 

% το 2010 και 37% το 2013, αρκετά υψηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/E-business_integration ) , 

ενώ αντίστοιχα ποσοστά για τη χρήση ERP ανοικτού κώδικα από τις ΜΜΕ, δεν 

βρέθηκαν στην συγκεκριμένη έρευνα.   

 4.2  Στροφή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

Η ευρεία εφαρμογή των συστημάτων ERP από τις μεγάλες επιχειρήσεις αποτελεί 

σύμφωνα με τους Markus, Petrie και Axline (2000) μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/E-business_integration
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της πληροφοριακής τεχνολογίας. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων ώστε να 

παρέχουν στους πελάτες τους, καλύτερα προϊόντα και ακόμη πιο ποιοτικές υπηρεσίες 

(Koh, Gunasekaran και Cooper, 2009), αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί εφαλτήριο 

για τους μεγάλους προμηθευτές συστημάτων ERP, οι οποίοι με τη σειρά τους παρέχουν 

λύσεις στις επιχειρήσεις μέσω των συστημάτων τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Gable 

και Stewart (1999) ο κορεσμός που υπάρχει στην αγορά καθώς οι περισσότερες από τις 

μεγάλες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει κάποιο σύστημα ERP, έχει στρέψει το 

ενδιαφέρον των προμηθευτών αυτών των συστημάτων, στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις και «στην ανάπτυξη οικονομικότερων και πιο απλών λύσεων» για αυτές 

(Laukannen , Sarpola και Hallikainen, 2007, σελ.321). Άλλοι λόγοι που ενισχύουν την 

έμφαση στις ΜΜΕ είναι ο «περιορισμένος αριθμός υποκατάστατων για αυτά τα 

συστήματα» (Federici, 2009, σελ. 81), όπως και το γεγονός πως ο αριθμός των ΜΜΕ 

υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των μεγάλων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι εταιρίες 

λογισμικού να έχουν την δυνατότητα αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας 

προμηθεύοντας τις ΜΜΕ με αντίστοιχα συστήματα (Gable και Stewart, 1999).  

Βασιζόμενοι στα προηγούμενα στοιχεία, μπορούμε να αντιληφθούμε πως τα 

οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι εταιρίες λογισμικού, παρέχοντας συστήματα για 

ΜΜΕ είναι πολλαπλά. Η υπόθεση αυτή όμως μπορεί να ισχύσει και αντίστροφα, καθώς 

και οι ΜΜΕ μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση ενός συστήματος ERP. Η επιθυμία 

των ΜΜΕ να αποκομίσουν οφέλη παρόμοια με αυτά των μεγάλων επιχειρήσεων 

(Grandhi και Chugh, 2012), οδηγεί στην επιλογή και υιοθέτηση ενός συστήματος ERP. 

Σύμφωνα με τους Grandhi και Chugh (2012), οι μεγάλες εταιρίες συστημάτων ERP  

έχουν αναπτύξει στρατηγικές προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των 

μικρομεσαίων πελατών τους, παρέχοντας προκαθορισμένες λύσεις. Ουσιαστικά 

πρόκειται για λιγότερο πολύπλοκα συστήματα (Koh  και Simpson, 2005) των οποίων «οι 

λειτουργίες  έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων» 

(Grandhi και Chugh, 2012, σελ. 213). Μια άλλη επιλογή που έχουν οι ΜΜΕ, η οποία 

είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η επιλογή της φιλοξενίας (Software as a Service, S-a-

a-s) (Grandhi και Chugh, 2012).  Επίσης, οι ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη 

χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), όπως είναι το Open ERP, Openbravo, 

Adempiere (Stefanou, 2014). 
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 4.3  Διαφορές μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων  

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ΜΜΕ, που δεν μπορούμε να 

βρούμε εύκολα σε μια μεγάλη επιχείρηση, είναι η ευελιξία της. Σύμφωνα με τους Olsen 

και Sætre  (2007) η δυνατότητα προσαρμογής σε επικείμενες αλλαγές, καθώς οι ΜΜΕ 

έχουν να διαχειριστούν πολύ μικρότερα μεγέθη σε σχέση με μια μεγάλη επιχείρηση, 

είναι αυτή που διατηρεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτών των επιχειρήσεων υψηλό.  

Μια άλλη διαφορά μεταξύ των ΜΜΕ και των μεγάλων επιχειρήσεων είναι η 

διαθεσιμότητα των πόρων, τόσο των οικονομικών όσο και των ανθρωπίνων και υλικών 

(Malhotra και Temponi, 2010). Αυτή η έλλειψη αναφέρεται από τους Welsh και White 

(1981) ως « Φτώχεια των Πόρων». Οι ΜΜΕ λόγω των περιορισμένων πόρων, δεν έχουν 

τη δυνατότητα έρευνας για την επιλογή του καταλληλότερου συστήματος (Olsen και 

Sætre, 2007). Συνεπώς μια λανθασμένη επιλογή και αποτυχημένη εγκατάσταση, 

δυσχεραίνει την περαιτέρω ύπαρξη της επιχείρησης (Muscatello, Small και Chen, 2003), 

καθώς η επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο το υλικό κόστος , αλλά και το ακόμη 

πιο σημαντικό κόστος της δυσαρέσκειας των πελατών (Loh και Koh, 2004). 

Σύμφωνα με τους Welsh και White (1981), η αλλαγή των εξωτερικών 

παραγόντων όπως η  νομοθεσία και η φορολογία, έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στις 

ΜΜΕ παρά στις μεγάλες επιχειρήσεις. Συνεπώς οι διαφορές ανάμεσα στις δύο 

κατηγορίες επιχειρήσεων , σύμφωνα με τους Poba-Nzaou, Raymond και Fabi (2008) και 

Federici (2009)  έχουν σαν αποτέλεσμα να μη μπορούμε να γενικεύσουμε τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν για τις μεγάλες επιχειρήσεις και να τα εφαρμόσουμε 

στις ΜΜΕ.   

 4.4  Λόγοι υιοθέτησης του συστήματος ERP από μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

Οι διαφορές μεταξύ των ΜΜΕ και των μεγάλων επιχειρήσεων είναι ένα από τα 

κριτήρια που καθορίζουν τους λόγους υιοθέτησης ή μη των συστημάτων ERP. Πολλές 

φορές οι παράγοντες που θεωρούνται σημαντικοί και οδηγούν στην επιτυχία τις μεγάλες 

επιχειρήσεις, μπορεί να λειτουργούν αντίθετα για τις ΜΜΕ και αντίστροφα. 

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Ένας από τους παράγοντες που συναντάμε πολύ συχνά στη βιβλιογραφία είναι το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Olsen και Sætre, 2007 ; Stefanou, 2014) που μπορούν να 
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αποκτήσουν οι ΜΜΕ με τη χρήση ενός ERP συστήματος. Το ερώτημα που γεννάται 

είναι πως μπορεί το ίδιο τυποποιημένο λογισμικό να δημιουργήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση, όταν το ίδιο ή κάποιο παρόμοιο λογισμικό είναι 

διαθέσιμο σε άλλες επιχειρήσεις (Chen, 2001). Η απάντηση δίνεται από τον Chen (2001, 

σελ.379) ,σύμφωνα με τον οποίο «το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξαρτάται 

από την επίτευξη μιας αυστηρότερης και ομαλότερης προσαρμογής των επιχειρηματικών 

διαδικασιών και του συστήματος ERP» . Δεν πρόκειται για μια απλή εγκατάσταση ενός 

λογισμικού (Muscatello, Small και Chen, 2003). Σε μία παγκόσμια αγορά όπου ο 

ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα υψηλός οι ΜΜΕ είναι αναγκασμένες να αντικαταστήσουν 

τα συστήματά τους με πιο εξελιγμένα συστήματα, τα οποία τους παρέχουν πολλές 

επιπλέον δυνατότητες (Seethamraju και Seethamraju, 2008).  

 

Ρόλος των ΜΜΕ στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες 

Σύμφωνα με τους Seethamraju και Seethamraju (2008), στο δίκτυο της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας,  οι ΜΜΕ παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Συνεπώς πολλές 

φορές είναι αναγκασμένες να αναβαθμίσουν τα συστήματα και την τεχνολογία που ήδη 

χρησιμοποιούν ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και των 

εξωτερικών της συνεργατών (Seethamraju και Seethamraju, 2008). Επίσης  η είσοδος 

των ΜΜΕ σε ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργασίας απαιτεί την χρήση ενός συστήματος 

ERP , για την μείωση του κόστους, την διατήρηση του ελέγχου και την ανταπόκριση στις 

προσδοκίες της παγκόσμιας αγοράς (Malhotra και Temponi, 2010), μέσω του 

αποδοτικού και αποτελεσματικού χειρισμού των πληροφοριών κατά μήκος της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Loh και Koh, 2004).  

 

Ολοκλήρωση διαδικασιών 

Ο περιορισμένος αριθμός συστημάτων στις ΜΜΕ, διευκολύνει τον έλεγχο και 

την πρόσβαση στις πληροφορίες. Παρ’ όλα αυτά η ολοκληρωμένη εικόνα που 

δημιουργείται για τις διαδικασίες και τις πληροφορίες της επιχείρησης, με την υιοθέτηση 

ενός συστήματος ERP αποτελεί άλλο ένα κίνητρο για τις ΜΜΕ (Seethamraju και 

Seethamraju, 2008). Η συνύπαρξη πολλών διαφορετικών συστημάτων σε μια 

επιχείρηση, με ελλιπή ή και πολλές φορές ανύπαρκτη επικοινωνία, έχει  σαν αποτέλεσμα 

την δυσλειτουργία της επιχείρησης (Raymond και Uwizeyemungu, 2007) και 
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εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υιοθετήσει μια 

ολοκληρωμένη λύση. 

 

Τεχνολογία  

Επίσης ισχυρό κίνητρο για τις ΜΜΕ αποτελεί και η ανάπτυξη τεχνολογίας 

χαμηλού κόστους, τόσο σε επίπεδο υλικού όπως υπολογιστές νέας τεχνολογίας, 

εξυπηρετητές όσο και σε επίπεδο λογισμικού όπως  λειτουργικά συστήματα και βάσεις 

δεδομένων (Gable και Stewart, 1999).  

 4.5  Λόγοι μη υιοθέτησης του συστήματος ERP από μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

 

Κόστος 

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οδηγεί στην αποφυγή της επιλογής 

και χρήσης ενός συστήματος ERP από τις ΜΜΕ είναι η υψηλή επένδυση σε χρήμα και 

χρόνο που απαιτείται για την υλοποίησή του (Stefanou, 2014). Οι αρκετά περιορισμένοι 

οικονομικοί πόροι των ΜΜΕ (Grandhi και Chugh, 2012), σε συνδυασμό με τις 

προσπάθειες εταιριών που κατέληξαν σε αποτυχία ή ακόμη και εγκατάλειψη του 

συστήματος (Muscatello, Small και Chen, 2003) αποτρέπουν τις περισσότερες φορές ένα 

τέτοιο εγχείρημα, καθώς οι ΜΜΕ δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα τέτοιο 

αποτέλεσμα (Stefanou, 2014).  

 

Ανθρώπινοι πόροι 

Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, έχουν σαν αποτέλεσμα και τον περιορισμό 

των ανθρώπινων πόρων (Welsh και White, 1981) , τόσο αριθμητικά όσο και από άποψη 

τεχνογνωσίας. Η ανεπάρκεια του προσωπικού μπορεί να αποτελέσει κατασταλτικό 

παράγοντα όχι μόνο για την επιτυχία (Grandhi και Chugh, 2012) ,αλλά και την ίδια την 

υιοθέτηση του συστήματος.   

 

Ελλιπής Ενημέρωση 

Ένας άλλος λόγος που μπορεί να οδηγήσει στη μη υιοθέτηση ενός συστήματος 

ERP είναι η έλλειψη επίγνωσης σχετικά με τα συστήματα αυτά, το ρόλο τους μέσα στην 
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επιχείρηση και τις δυνατότητες τους , ενώ ακόμη και αυτοί που τα γνωρίζουν τα 

θεωρούν χρήσιμα μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις λόγω της πολυπλοκότητας και του 

υψηλού κόστους  (Dixit και Prakash, 2011). Σύμφωνα με τους Devos, Van Landeghem 

και Deschoolmeester (2012) η ανεπαρκής ενημέρωση των ΜΜΕ σχετικά με τις 

δυνατότητες αυτών των συστημάτων, που ενδεχομένως να απαιτούν κάποια 

παραμετροποίηση, έχει σαν αποτέλεσμα την ασύμμετρη πληροφόρηση και την 

καιροσκοπική συμπεριφορά εις βάρος των ΜΜΕ. 

 

Ολοκλήρωση διαδικασιών   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το δυνατό σημείο των ΜΜΕ είναι ο ευέλικτος 

χαρακτήρας τους. Συνεπώς η χρήση ενός συστήματος που τυποποιεί όλες τις διαδικασίες 

και δεν αφήνει περιθώρια για προσαρμογή (καθώς μια τέτοια διαδικασία απαιτεί χρόνο, 

χρήμα και τεχνογνωσία) σε αλλαγές τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών παραγόντων, 

αυξάνει σημαντικά τον βαθμό επικινδυνότητας και αποτρέπει την υιοθέτηση 

συστημάτων ERP , ενώ παράλληλα οδηγεί στην ανάπτυξη και χρήση άλλων μεθόδων 

που ενισχύουν  τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και βελτιώνουν την διαχείριση των 

ΜΜΕ (Olsen και Sætre, 2007).  

 

Αντίσταση στην αλλαγή 

Επίσης σημαντικός λόγος, που αποτρέπει την υιοθέτηση ενός ERP συστήματος 

είναι η αντίσταση στην αλλαγή (Markus και Tanis, 2000) καθώς στις περισσότερες 

περιπτώσεις, επικρατεί ο φόβος για τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει αυτή η αλλαγή 

(Grandhi και Chugh, 2012) και όχι η λογική για τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η 

επιχείρηση.  

 4.6  Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ΕΛ / ΛΑΚ 

Σε σχετικό άρθρο των Serrano και Sarriegi (2006) υποστηρίζεται πως από το 

σύνολο των εφαρμογών ανοικτού κώδικα, τα περισσότερα οφέλη παρουσιάζονται στην 

εφαρμογή ERP, λόγω της αυξημένης προσαρμοστικότητας, της μειωμένης εξάρτησης 

από έναν προμηθευτή και του μειωμένου κόστους. Ταυτόχρονα, εκτός από τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος, μπορεί κάποιος να λάβει υπόψη, την ύπαρξη της 

ενεργούς κοινότητας και τον μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων λογισμικού ανοικτού κώδικα 

(Stefanou, 2014, σελ.163). Συνεπώς ο συνδυασμός των παραπάνω καθιστά το ERP 
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ανοικτού κώδικα κατάλληλη λύση για τις ΜΜΕ, οι οποίες είτε δεν διαθέτουν τους 

οικονομικούς πόρους για την αγορά κάποιας άδειας ιδιόκτητου λογισμικού είτε θέλουν 

να επενδύσουν το κεφάλαιο αυτό στην σωστή εφαρμογή του λογισμικού και όχι απλώς 

στην απόκτησή του (Stefanou, 2014). Εκτός από τους περιορισμένους οικονομικούς 

πόρους , άλλα χαρακτηριστικά που καθιστούν μια επιχείρηση κατάλληλη για την 

υιοθέτηση ενός συστήματος ERP ανοικτού κώδικα είναι «η περιορισμένη γραμμή 

παραγωγής προϊόντων  και η γεωγραφική περιοχή πωλήσεων, η σύμπνοια της 

επιχειρησιακής κουλτούρας με την νοοτροπία του ανοικτού κώδικα , το μέγεθος των 

επιχειρήσεων (μικρή προς μεσαία επιχείρηση) και η μορφή της επιχείρησης (εθνική παρά 

πολυεθνική επιχείρηση)» (Stefanou, 2014, σελ. 163).   
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 5 Παραμετροποίηση του συστήματος Open ERP 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Open ERP είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα 

και αποτελεί ίσως ένα από τα πιο γνωστά λογισμικά διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. 

Μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και 

αντικειμένου ενασχόλησης, όμως  το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος λόγω του ανοικτού του 

χαρακτήρα, αποτελεί πολύ σημαντικό κίνητρο ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις. Αν και υπάρχει ήδη μια ολόκληρη κοινότητα η οποία μπορεί να παρέχει 

υποστήριξη σε οποιονδήποτε χρήστη,  στο κεφάλαιο που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο 

τρόπος εγκατάστασης, παραμετροποίησης και λειτουργίας του συστήματος με σκοπό να 

δοθεί μια αρχική ιδέα για τον τρόπο χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού.   

 5.1  Εγκατάσταση 

Μέσω της ιστοσελίδας https://www.openerp.com/ μπορούμε να κατεβάσουμε το 

αρχείο της εφαρμογής Open ERP. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να εγκατασταθεί σε 

περιβάλλον Windows και σε περιβάλλον Debian / Ubuntu. Για να ξεκινήσουμε την 

εγκατάσταση, ανοίγουμε το αρχείο .exe που έχουμε κατεβάσει. Στο πρώτο παράθυρο μας 

καλωσορίζει η εφαρμογή και επιλέγουμε Next για να μεταβούμε στο επόμενο στάδιο.  

 

 

Εικόνα 5-1 : Αρχική οθόνη για την εγκατάσταση του λογισμικού 

 

https://www.openerp.com/
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Στο επόμενο παράθυρο μπορούμε να διαβάσουμε τους όρους της άδειας χρήσης. 

Για να συνεχίσουμε στο επόμενο βήμα, είναι απαραίτητη η αποδοχή των όρων, συνεπώς 

επιλέγουμε I Agree.  

 

 

Εικόνα 5-2 :  Όροι άδειας χρήσης του λογισμικού 

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε τι ακριβώς θέλουμε να εγκαταστήσουμε. 

Υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης του OpenERP Server και της βάσης δεδομένων 

PostgreSQL. 

 

 

Εικόνα 5-3 : Επιλογή λογισμικού προς εγκατάσταση 
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Επιλέγουμε πάλι Next για να μεταβούμε στο επόμενο βήμα, όπου 

παρουσιάζονται τα απαραίτητα στοιχεία για να συνδεθούμε στη βάση δεδομένων.  

 

 

Εικόνα 5-4 : Πληροφορίες για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

Επιλέγουμε και πάλι Next. Αμέσως μετά ακολουθεί ένα παράθυρο στο οποίο 

εμφανίζεται η διαδρομή του φακέλου, ώστε να ξέρουμε που ακριβώς βρίσκεται 

εγκατεστημένο το αρχείο μας. Σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε τον φάκελο που 

θα αποθηκευτεί το αρχείο μας, επιλέγουμε Browse και το σημείο στο οποίο θέλουμε να 

γίνει η αποθήκευση. Επιλέγοντας Install ξεκινάει η εγκατάσταση του λογισμικού.  

 

 

Εικόνα 5-5 : Διαδρομή εγκατάστασης του φακέλου 
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Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση επιλέγουμε Next και στο νέο παράθυρο που 

εμφανίζεται μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε αν θα ξεκινήσουμε άμεσα την 

εφαρμογή ή όχι. Σε κάθε περίπτωση επιλέγουμε Finish και η εγκατάσταση 

ολοκληρώνεται. 

 

 

Εικόνα 5-6 : Ολοκλήρωση της εγκατάστασης 

 5.2  Βάση δεδομένων 

Αν επιλέξουμε την άμεση έναρξη της εφαρμογής το πρώτο πράγμα που μας 

ζητείται είναι η δημιουργία της βάσης δεδομένων. Η εφαρμογή μας δίνει τη δυνατότητα 

να δημιουργήσουμε περισσότερες από μία βάσεις δεδομένων. 

 

 

Εικόνα 5-7 : Καρτέλα δημιουργίας της βάσης δεδομένων 
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Σε κάθε περίπτωση, είτε δηλαδή αμέσως μετά την εγκατάσταση του λογισμικού 

είτε όχι, μπορούμε να δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων, από την αρχική σελίδα 

σύνδεσης στην εφαρμογή.  Κάτω από το πλαίσιο στο οποίο συμπληρώνουμε Username 

και Password, υπάρχει η εντολή Manage Databases. Με αυτή την εντολή μπορούμε να 

δημιουργήσουμε, να αντιγράψουμε, να διαγράψουμε και γενικότερα να διαχειριστούμε 

μια βάση δεδομένων. Οι εντολές δημιουργίας, αντιγραφής, διαγραφής κλπ εμφανίζονται 

στο μενού που υπάρχει στο αριστερό τμήμα της οθόνης, μετά την εκτέλεση της εντολής 

Manage Databases. 

 

 

Εικόνα 5-8 : Αρχική σελίδα σύνδεσης στην εφαρμογή 

Για την δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων, αν δεν είναι ήδη επιλεγμένη, 

επιλέγουμε από το μενού την εντολή Create. Στο παράθυρο που ανοίγει, πρέπει να 

συμπληρώσουμε αρχικά το Master Password. Το Master Password έχει οριστεί από το 

σύστημα να είναι το admin. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του, μέσω της 

εντολής Password. Αμέσως μετά το Master Password συμπληρώνουμε το όνομα της 

βάσης που πρόκειται να δημιουργήσουμε. Υπάρχει η δυνατότητα να φορτώσουμε τα 

δεδομένα που έχει ήδη μέσα το λογισμικό, επιλέγοντας την εντολή Load Demonstration 

Data.  Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί από το 

σύστημα. Αφού συμπληρώσουμε το Password της επιλογής μας, επιλέγουμε Create για 

να δημιουργηθεί η βάση. Εάν κατά τη δημιουργία της βάσης, υπάρξει κάποιο πρόβλημα, 

το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα ώστε να το διορθώσουμε και να δημιουργηθεί 

η βάση. Αφού δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων, αμέσως μετά μπορούμε να 

ξεκινήσουμε με την εγκατάσταση των υποσυστημάτων ( modules). 
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Για την διαγραφή μιας βάσης δεδομένων πηγαίνουμε στο μενού με τις εντολές, 

επιλέγουμε  Drop και εμφανίζονται οι βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στο σύστημα. 

Επιλέγουμε τη βάση δεδομένων που θέλουμε να διαγράψουμε και πατάμε στο κουμπί 

Drop. Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε μέσω των εντολών που υπάρχουν στο μενού να 

δημιουργήσουμε αντίγραφα ασφαλείας ή να διορθώσουμε κάποια βάση δεδομένων. Για 

αυτές τις διαδικασίες εκτός από τη βάση δεδομένων πρέπει απαραίτητα να 

συμπληρώσουμε το Master Password. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Master Password έχει 

οριστεί από το σύστημα να είναι το admin. Για την αλλαγή του Master Password, 

επιλέγω την εντολή Password και συμπληρώνω τον παλιό κωδικό και τον νέο κωδικό 

πρόσβασης που επιθυμώ. Για την καταχώρηση της αλλαγής επιλέγω Change Password. 

Στο πάνω δεξί τμήμα της οθόνης, όταν βρισκόμαστε στο παράθυρο διαχείρισης 

των βάσεων δεδομένων, υπάρχει η εντολή Back to Login, με την οποία μεταβαίνουμε 

στην αρχική σελίδα σύνδεσης της εφαρμογής.  

Επιστρέφοντας στην αρχική σελίδα σύνδεσης, στο πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης 

μπορούμε να επιλέξουμε σε ποια βάση δεδομένων, από αυτές που ενδεχομένως έχουμε 

δημιουργήσει, επιθυμούμε να συνδεθούμε. 

 5.3  Αρχική οθόνη 

Συμπληρώνοντας το Username (admin) και το Password που έχουμε επιλέξει, 

ανοίγει η εφαρμογή. Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται όλα τα υποσυστήματα τα οποία 

διαθέτει το Open ERP. Για να εγκαταστήσουμε κάποιο υποσύστημα αρκεί να πατήσουμε 

στο Install που υπάρχει κάτω από κάθε εικονίδιο (Μορφή Kanban). 

 

 

Εικόνα 5-9 : Αρχική σελίδα του Open ERP 
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Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων. Στο αριστερό 

τμήμα της γραμμής εργαλείων εμφανίζονται τα υποσυστήματα τα οποία έχουμε 

εγκαταστήσει (αρχικά δεν εμφανίζεται κάτι, γιατί ακόμη δεν έχει γίνει η εγκατάσταση 

των υποσυστημάτων), ενώ δεξιά στη γραμμή εργαλείων υπάρχει το κουμπί Time Zone 

Mismatch και το όνομα του χρήστη (Administrator). Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία 

του χρήστη πατάμε στο βελάκι που βρίσκεται δίπλα από το όνομα χρήστη και 

επιλέγουμε τις Προτιμήσεις (Preferences). Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε 

τον κωδικό πρόσβασης, την γλώσσα, την ζώνη ώρας, την φωτογραφία, το E-mail κ.α. 

Για να αλλάξουμε τον κωδικό πρόσβασης πηγαίνουμε στο Change Password και στο 

παράθυρο που ανοίγει συμπληρώνουμε το παλιό και το νέο Password. Μετά από την 

αλλαγή, γίνεται αυτόματα αποσύνδεση και πρέπει ο χρήστης να επανασυνδεθεί 

χρησιμοποιώντας πλέον τον καινούριο κωδικό πρόσβασης. Το σύστημα μπορεί να 

μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Αν η γλώσσα που επιθυμούμε δεν είναι διαθέσιμη, 

ακολουθούμε την διαδρομή Settings – Translations – Load a Translation, επιλέγουμε την 

γλώσσα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και αμέσως μετά πηγαίνοντας πάλι στις 

Προτιμήσεις, παρατηρούμε πως η γλώσσα που επιλέξαμε υπάρχει στη λίστα. Αν 

επιλέξουμε τη γλώσσα και πατήσουμε Save γίνεται αμέσως η μετάφραση του 

συστήματος στη γλώσσα της επιλογής μας. Στην ίδια λίστα με τις προτιμήσεις 

βρίσκουμε και τις εντολές About Open ERP, Help και Log Out. Η πρώτη εντολή 

παραπέμπει στην παραμετροποίηση του συστήματος Open ERP,  η δεύτερη παραπέμπει 

σε συνδέσμους με ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το Open ERP , ενώ με την 

εντολή Log Out ο χρήστης μπορεί να αποσυνδεθεί και να επιστρέψει στην αρχική σελίδα 

σύνδεσης.  

Κάτω από τη γραμμή εργαλείων, στο αριστερό τμήμα της οθόνης υπάρχει η 

επωνυμία (Logo) του συστήματος και το μενού με τη μορφή λίστας, στο οποίο 

παρουσιάζονται όλες οι λειτουργίες που περιλαμβάνει το κάθε υποσύστημα που έχουμε 

εγκαταστήσει. Πριν την εγκατάσταση οποιουδήποτε υποσυστήματος , στο μενού 

εμφανίζονται εντολές που αφορούν τα υποσυστήματα (Modules), τους χρήστες (Users) 

και τις μεταφράσεις.  Στο δεξί τμήμα της οθόνης υπάρχει ένα πλαίσιο για αναζήτηση. Σε 

κάθε αναζήτησή μας μπορούμε να τοποθετήσουμε φίλτρα πηγαίνοντας στο βελάκι που 

υπάρχει στο δεξί μέρος του πλαισίου αναζήτησης. Ακριβώς κάτω από το πλαίσιο της 

αναζήτησης υπάρχει μια μπάρα με τρία εργαλεία , τα οποία χρησιμεύουν στην 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων με διαφορετική μορφή. Το πρώτο εμφανίζει τα 
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δεδομένα με τη μορφή πλακιδίων (Kanban View), το δεύτερο με τη μορφή λίστας (List 

View) και το τρίτο με τη μορφή φόρμας ( Form View) . 

Πηγαίνοντας το ποντίκι πάνω στο Logo, εμφανίζεται η εντολή Edit Company 

Data, από την οποία μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία σχετικά με την επιχείρησή μας 

και να αλλάξουμε το Logo, τοποθετώντας αυτό της δικής μας επιχείρησης,  Στο ίδιο 

παράθυρο που γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησης υπάρχει το κουμπί 

Preview Header/ Footer. Το κουμπί αυτό παραπέμπει σε μια προεπισκόπηση της φόρμας 

αναφορών με τη μορφή pdf αρχείου, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία της 

επιχείρησης που έχουμε προσθέσει στο προηγούμενο βήμα. (Open ERP learning 

tutorials, 2013a) 

 5.4  Χρήστες 

Για να δημιουργήσουμε έναν καινούριο χρήστη του συστήματος ακολουθούμε 

την διαδρομή Settings – Users – Create. Σε κάθε χρήστη συμπληρώνουμε τα προσωπικά 

του στοιχεία και οπωσδήποτε ένα όνομα σύνδεσης (Login). Επίσης, αν μεταβούμε στην 

υποκαρτέλα Access Rights, σε κάθε χρήστη μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένα 

δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα, ενώ συνήθως ολοκληρωτική πρόσβαση στο 

σύστημα έχει μόνο ο Administrator. Για να αποθηκευτεί ο νέος χρήστης επιλέγουμε 

Save. Τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρώσουμε σε οποιαδήποτε καρτέλα, 

τονίζονται με γαλάζιο χρώμα και στην περίπτωση που δεν συμπληρωθούν, το σύστημα 

δεν επιτρέπει την αποθήκευση των δεδομένων εμφανίζοντας αντίστοιχο μήνυμα για την 

συμπλήρωσή τους. Ανοίγοντας την καρτέλα κάποιου χρήστη, εμφανίζεται στο πάνω 

μέρος η εντολή More, από την οποία μπορούμε να αλλάξουμε τον κωδικό πρόσβασης 

του χρήστη. Επίσης μέσω της εντολής More, μπορούμε να διαγράψουμε κάποιον 

χρήστη.  

Έχοντας καταχωρημένο το E – mail του χρήστη, μπορούμε να του στείλουμε 

πρόσκληση, μέσω της εντολής Set reset password link by email.  Αφού σταλεί 

πρόσκληση στον καινούριο χρήστη μέσω E-mail και αφού αυτή γίνει αποδεκτή, ο νέος 

χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα. (Open ERP learning tutorials, 2013b) 

 5.5  Υποσυστήματα - Modules 

Επιλέγοντας από την γραμμή εργαλείων την εντολή Settings,το σύστημα 

επανέρχεται στην αρχική οθόνη στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα υποσυστήματα 

(modules) και οι επιχειρησιακές εφαρμογές που υποστηρίζει το Open ERP. Όπως έχει 
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ήδη αναφερθεί, από εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να εγκαταστήσουμε οποιοδήποτε 

υποσύστημα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πατώντας απλά επάνω στο Install, όταν τα 

υποσυστήματα εμφανίζονται με τη μορφή Kanban. Με το Open ERP υπάρχει η 

δυνατότητα σταδιακής εγκατάστασης των υποσυστημάτων. Για την απεγκατάσταση ενός 

υποσυστήματος ακολουθούμε την διαδρομή Settings – Modules – Installed Modules. Για 

να απεγκαταστήσω το υποσύστημα, το επιλέγω και στην καρτέλα που ανοίγει επιλέγω 

Uninstall. Κατά τη διαδικασία της απεγκατάστασης υπάρχει η πιθανότητα το σύστημα 

να μην επιστρέψει ακριβώς στην αρχική του κατάσταση, για αυτό είναι απαραίτητο ο 

χρήστης να διατηρεί ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων, πριν από οποιαδήποτε νέα 

εγκατάσταση υποσυστήματος (https://doc.openerp.com/book/#books-link). 

 5.5.1 Διαχείριση Πωλήσεων - Sales Management 

Επιλέγοντας να εγκαταστήσουμε το υποσύστημα Sales Management γίνεται 

αυτόματα και η εγκατάσταση των υποσυστημάτων Social Network και e-Invoicing & 

Payments. Κατά την εγκατάσταση του υποσυστήματος εμφανίζεται και το επόμενο 

παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε την χώρα της οποίας θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την 

φορολογική πολιτική. Αφού τελειώσει η εγκατάσταση, στην γραμμή εργαλείων 

εμφανίζονται πλέον τα εγκατεστημένα υποσυστήματα και η εντολή Settings. 

 

Εικόνα 5-10 : Εγκατάσταση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

 

https://doc.openerp.com/book/#books-link
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Από την καρτέλα Sales μπορούμε να διαχειριστούμε τις πωλήσεις που γίνονται 

στην επιχείρηση. Στο πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης υπάρχουν και πάλι τα 3 κουμπιά, τα 

οποία εμφανίζουν τα αντίστοιχα δεδομένα  είτε με τη μορφή πλακιδίων, είτε με τη 

μορφή λίστας είτε με τη μορφή φόρμας για εισαγωγή δεδομένων. Στο υποσύστημα των 

πωλήσεων, ανήκει η ομάδα των πελατών και η ομάδα των προϊόντων.  

Δημιουργία Πελάτη 

Επιλέγοντας από τη λίστα την εντολή Customers και πατώντας στο κουμπί 

Create, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούργιο πελάτη. Στην καρτέλα του 

πελάτη, καταχωρούμε τα προσωπικά του στοιχεία, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κλπ 

και μπορούμε να κρατήσουμε σημειώσεις για τον συγκεκριμένο πελάτη στον σύνδεσμο 

Tags.  

Σε περίπτωση που ο πελάτης μας είναι κάποια επιχείρηση, υπάρχει το αντίστοιχο 

κουτάκι το οποίο μπορούμε να τσεκάρουμε ώστε να αναγνωρίζει το σύστημα ότι 

πρόκειται για πελάτη-επιχείρηση. Αν επιλέξουμε το κουτάκι αυτό, στο μενού με τις 

υποκαρτέλες προστίθεται η καρτέλα Contacts. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά το 

σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε επαφές για την συγκεκριμένη 

επιχείρηση. Στο κάτω μέρος του νέου παραθύρου εμφανίζεται το κουμπί Create με το 

οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε τις επαφές των ατόμων που θα επικοινωνούμε από 

κάθε επιχείρηση-πελάτη. Για κάθε νέα επαφή που θέλουμε να δημιουργήσουμε, 

συμπληρώνουμε στοιχεία όπως το όνομα, η θέση που κατέχει το συγκεκριμένο άτομο 

στην επιχείρηση, τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη σημείωση για το συγκεκριμένο άτομο 

θεωρούμε εμείς απαραίτητη. Αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, το σύστημα 

δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης και κλεισίματος ή αποθήκευσης και δημιουργίας νέας 

επαφής. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα ακύρωσης. 

Γενικότερα σε κάθε καρτέλα πελάτη, υπάρχει στο κάτω μέρος ένα σύνολο από 

υποκαρτέλες, όπως εσωτερικές σημειώσεις (Internal Notes), αγορές και πωλήσεις (Sales 

& Purchases), λογιστική (Accounting). Αν μεταβούμε στην υποκαρτέλα Accounting, 

βλέπουμε πως οι εισπρακτέοι λογαριασμοί και οι πληρωτέοι λογαριασμοί 

συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα. Επιλέγω το βελάκι που βρίσκεται δίπλα στο 

πεδίο Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγω την εντολή 

Allow Reconciliation. Για να αποθηκευτούν τα δεδομένα, πατάμε πάνω στο κουμπί 

Save.  
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Συντομεύσεις 

Σε κάθε καρτέλα πελάτη, ανάλογα με τα εγκατεστημένα υποσυστήματα που 

υπάρχουν, εμφανίζονται δεξιά εντολές παραπομπής σε άλλες λειτουργίες του 

συστήματος, όπως Meetings, Calls, Opportunities, Quotation and Sales και άλλα. 

Ουσιαστικά πρόκειται για συντομεύσεις μέσω των οποίων έχουμε πρόσβαση σε 

οποιοδήποτε στοιχείο αφορά τον συγκεκριμένο πελάτη. 

Επιλέγοντας την εντολή Meetings ανοίγει ένα ημερολόγιο στο οποίο μπορώ να 

επιλέξω μια ημέρα και να καθορίσω την συνάντηση με τον συγκεκριμένο πελάτη. Στο 

παράθυρο που ανοίγει, μπορούμε να συμπληρώσουμε το θέμα της συνάντησης, να 

επιλέξουμε και άλλα άτομα τα οποία θέλουμε να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη 

συνάντηση, την ώρα συνάντησης και τη διάρκεια της συνάντησης, την τοποθεσία και 

οποιαδήποτε άλλη σημείωση θεωρούμε σημαντική για την συγκεκριμένη συνάντηση. 

Για την αποθήκευση των δεδομένων επιλέγουμε Save. Κλείνοντας το παράθυρο η 

εφαρμογή επιστρέφει στο ημερολόγιο, στο οποίο διακρίνεται η ημέρα συνάντησης. 

Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης όλων των συναντήσεων με τη μορφή λίστας, με τη 

μορφή φόρμας και με τη μορφή διαγράμματος Gantt.  

Αν επιλέξουμε την εντολή Opportunities , μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο 

έγγραφο για τον συγκεκριμένο πελάτη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αντίστοιχα 

έγγραφα ακολουθώντας την διαδρομή Sales – Opportunities –Create, και να επιλέξουμε 

όχι μονό πελάτες αλλά και προμηθευτές. Οι ευκαιρίες διαχωρίζονται σε κατηγορίες, 

όπως Νέες Ευκαιρίες, Κερδισμένες Ευκαιρίες , Χαμένες Ευκαιρίες κ.α. Μπορούμε να 

μεταφέρουμε μια Ευκαιρία που υπάρχει στο σύστημα από την μια κατηγορία στην άλλη 

με την μέθοδο Drag and Drop.  

Επιλέγοντας την συντόμευση Quotations and Sales, εμφανίζονται όλα τα 

τιμολόγια τα οποία σχετίζονται με τον συγκεκριμένο πελάτη.   

Κάτω από την καρτέλα του πελάτη, διακρίνουμε τις εντολές Send a Message ή 

Log an internal note. Μέσω αυτών των εντολών μπορούμε να επικοινωνήσουμε 

διάφορες πληροφορίες που αφορούν τον συγκεκριμένο πελάτη. Επίσης μπορούμε να 

αποφασίσουμε αν θέλουμε να ακολουθούμε τις ενέργειες για τον συγκεκριμένο πελάτη 

(Following /Unfollow) , όπως και να προσθέσουμε άτομα που θα ακολουθούν τις 

ενέργειες που αφορούν τον πελάτη. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο 

υποσύστημα Κοινωνικής Δικτύωσης. 
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Εντολή Πώλησης - Sales Orders 

Στην καρτέλα Εντολή Πωλήσεων (Sales Orders) μπορούμε να καταχωρήσουμε 

μια πώληση. Στην καρτέλα που ανοίγει επιλέγουμε Create και καταχωρούμε τον πελάτη.  

 

 

Εικόνα 5-11 : Εντολή Πώλησης 

 

Υπάρχει αναδυόμενη λίστα με τα ονόματα των πελατών από την οποία μπορούμε 

να επιλέξουμε τον πελάτη στον οποίο γίνεται η πώληση. Αν ο πελάτης δεν υπάρχει ήδη 

στην λίστα μπορούμε να τον καταχωρήσουμε την ίδια στιγμή μέσω της εντολής Create 

and Edit που εμφανίζεται στο τέλος της λίστας. Επίσης δίπλα από τα στοιχεία του 

πελάτη καταχωρούμε την ημερομηνία πώλησης. Αμέσως μετά ακολουθούν δύο 

υποκαρτέλες, η καρτέλα για την  παραγγελία (Order lines) και η καρτέλα που 

παραπέμπει σε άλλες πληροφορίες (Other Information). Στην καρτέλα Order Lines, 

πατώντας στο Add an item επιλέγουμε το προϊόν προς πώληση. Για κάθε προϊόν υπάρχει 

 η περιγραφή του, 

 η ποσότητα προς πώληση την οποία πληκτρολογούμε,  

 ο φόρος που αναλογεί στο προϊόν, τον οποίο μπορούμε είτε να επιλέξουμε από 

την αναδυόμενη λίστα που υπάρχει είτε να δημιουργήσουμε μέσω της επιλογής 

Create and Edit (έχοντας εγκαταστήσει εξ αρχής, το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, 

το ποσοστό του φόρου 23% συμπληρώνεται αυτόματα) 

 και η τιμή του, η οποία συμπληρώνεται αυτόματα , καθώς υπάρχει ήδη 

καταχωρημένη στην καρτέλα του προϊόντος. 
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Η εφαρμογή μας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουμε περισσότερα από ένα 

προϊόντα. Στη καρτέλα Other Information μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο 

αποστολής των προϊόντων, πότε θα δημιουργηθεί το τιμολόγιο, την προθεσμία 

πληρωμής.  Επίσης υπάρχουν τα κουτάκια Paid και Delivered τα οποία συμπληρώνονται 

αυτόματα με την πληρωμή και την μεταφορά αντίστοιχα. 

Στο κάτω δεξιά τμήμα της καρτέλας φαίνεται το ποσό που αντιστοιχεί στα 

προϊόντα χωρίς φόρο, με φόρο καθώς και το συνολικό ποσό της πώλησης. Για να 

αποθηκεύσουμε τα δεδομένα της πώλησης  πατάμε Save. Κάθε εντολή πώλησης  (Sales 

Order) έχει πάντα τον δικό της μοναδικό αριθμό. Δεν μπορεί να υπάρχουν στο σύστημα 

δύο ή περισσότερες εντολές με τον ίδιο αριθμό. Τα γράμματα που χρησιμοποιούνται 

είναι SO και ακολουθεί ο αριθμός. 

Για να ολοκληρωθεί η πώληση, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει 

να ακολουθήσουμε. Αρχικά, για να επιβεβαιώσουμε την πώληση πατάμε στο Confirm 

Sale. Σε αυτό το σημείο υπάρχει η δυνατότητα αποστολής της καρτέλας πώλησης μέσω 

E – mail στον αντίστοιχο πελάτη, η δυνατότητα εκτύπωσης (Print) και η δυνατότητα 

ακύρωσης (Cancel) της καταχώρησης.  

Με την επιβεβαίωση της πώλησης , μπορούμε να δούμε την διαδικασία 

μεταφοράς ή να δημιουργήσουμε το τιμολόγιο της πώλησης. Επιλέγοντας την εντολή 

View Delivery Order και αμέσως μετά Check Availability το προϊόν μεταβαίνει από την 

κατάσταση Waiting Availability, στην κατάσταση Available. Αφού το προϊόν είναι 

έτοιμο προς διάθεση, επιλέγουμε Deliver. Στο νέο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε 

ξανά Deliver. Στο ίδιο παράθυρο, μας δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρουμε όποια 

ποσότητα προϊόντος θέλουμε κάνοντας διορθωτικές κινήσεις στο πεδίο που αναφέρεται 

η ποσότητα του προϊόντος. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το προϊόν βρίσκεται 

πλέον σε κατάσταση Done. Αν μεταβούμε στην καρτέλα του συγκεκριμένου προϊόντος, 

διαπιστώνουμε πως η ποσότητα του προϊόντος έχει ενημερωθεί αυτόματα. 

Επιστρέφοντας στην εντολή πώλησης και πατώντας στο Create Invoice, 

μπορούμε να δημιουργήσουμε το τιμολόγιο πώλησης. Στο παράθυρο που ανοίγει 

μπορούμε να επιλέξουμε τι ακριβώς θέλουμε να τιμολογήσουμε, όπως επίσης και αν 

θέλουμε απλά να δημιουργήσουμε το τιμολόγιο (Create Invoice) ή να δημιουργήσουμε 

και να δούμε το τιμολόγιο (Create and View Invoice). Αφού δημιουργηθεί το τιμολόγιο, 

στο παράθυρο που εμφανίζεται πλέον το τιμολόγιο, παρατηρούμε πως εμφανίζεται ένα 

ακόμη πεδίο, το πεδίο Account, στο οποίο υπάρχει ο λογαριασμός 71.00,  Πωλήσεις 
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Εσωτερικού. Στο επόμενο βήμα, πατώντας στο κουμπί Validate, επικυρώνουμε το 

τιμολόγιο. Στην ίδια καρτέλα πατώντας στο κουμπί Register Payment, ανοίγει ένα νέο 

παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η πληρωμή, είτε με 

μετρητά είτε μέσω τραπέζης και ολοκληρώνεται η διαδικασία.  

Αν το προϊόν το οποίο επιλέξουμε ανήκει στην κατηγορία των υπηρεσιών, τότε η 

διαδικασία είναι περίπου ίδια , με το βήμα της μεταφοράς να παραλείπεται. 

Αν το προϊόν που θέλουμε να πουλήσουμε ανήκει στην κατηγορία των 

προϊόντων Στοκ (Stockable Products), η διαδικασία είναι παρόμοια, με την διαφορά πως 

κατά την εντολή πώλησης, αν η ποσότητα προς πώληση είναι μεγαλύτερη από την 

ποσότητα προϊόντος που διαθέτουμε, πατώντας το Update, εμφανίζεται στην οθόνη 

μήνυμα, το οποίο μας ενημερώνει για την διαθέσιμη ποσότητα, που προφανώς είναι 

μικρότερη σε σχέση με αυτή που θέλουμε να πουλήσουμε και έτσι έχουμε τη δυνατότητα 

αυτόματα να αλλάξουμε την ποσότητα που πρόκειται να πουληθεί. Αν δεν αλλάξουμε 

την ποσότητα και επιλέξουμε να αποθηκεύσουμε την εντολή πώλησης και να 

επιβεβαιώσουμε την πώληση, θα δούμε πως στην καρτέλα του προϊόντος η 

προβλεπόμενη ποσότητα γίνεται αρνητική. Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά 

των προϊόντων, μπορούμε να ακυρώσουμε την πώληση. Αν έχει γίνει η μεταφορά, 

πρέπει πρώτα να ακυρώσουμε την μεταφορά των προϊόντων και μετά την πώληση.  

Πηγαίνοντας στις προσφορές (Quotations), επιλέγουμε την εντολή που είχαμε ακυρώσει 

και πατάμε στο New Copy of Quotation. Η προσφορά μεταβαίνει στην κατάσταση Draft 

Quotation και μέσω της εντολής Edit μπορούμε να επεξεργαστούμε την ποσότητα και 

την εντολή γενικότερα. 

Επιστροφή Πώλησης 

Για κάθε εντολή πώλησης, υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής της πώλησης. Για 

την επιστροφή προϊόντων ακολουθώ την διαδρομή Accounting – Customers – Customer 

Invoices. Επιλέγω την αντίστοιχη εντολή πώλησης και στην καρτέλα που ανοίγει 

επιλέγω Refund Invoice. Αμέσως μετά ακολουθεί άλλο ένα παράθυρο στο οποίο 

επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η επιστροφή.  Στο πεδίο Reason, 

συμπληρώνουμε τον λόγο για τον οποίο θέλουμε να γίνει η επιστροφή. Επίσης 

παρατηρούμε ότι, το ημερολόγιο που θα ενημερωθεί είναι αυτό των επιστροφών 

πωλήσεων. Αμέσως μετά, επιλέγουμε Create Refund.  
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Εικόνα 5-12 : Καρτέλα επιστροφής προϊόντων 

 

Πηγαίνοντας στην καρτέλα Customer Refunds, παρατηρούμε πως το τιμολόγιο 

έχει μεταβεί εκεί και η κατάστασή του είναι Draft. Αφού επικυρώσουμε το τιμολόγιο 

επιστροφής, η κατάσταση αλλάζει σε Open και μετά εκτελούμε την εντολή Register 

Payment. Στο νέο παράθυρο που ανοίγει, παρατηρούμε πως στο πεδίο του ποσού, 

υπάρχει το ποσό που είχαμε και στο τιμολόγιο πώλησης, αλλά με αρνητικό πρόσημο 

λόγω της επιστροφής που πρόκειται να γίνει.  

 5.5.2 Διαχείριση Αγορών - Purchase Management 

Με την εγκατάσταση του υποσυστήματος Διαχείρισης Αγορών (Purchase 

Management), εγκαθίσταται αυτόματα και το υποσύστημα Διαχείρισης Αποθήκης 

(Warehouse Management). Επιλέγοντας την διαχείριση αγορών στο αριστερό τμήμα της 

οθόνης εμφανίζεται μια λίστα η οποία περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες του 

υποσυστήματος, όπως οι αγορές, τα προϊόντα και η διαχείριση τιμολογίων. 

Δημιουργία Προμηθευτή 

Για την δημιουργία ενός προμηθευτή ακολουθούμε τη διαδρομή Purchase – 

Suppliers και πατάμε το κουμπί Create. Το παράθυρο που ανοίγει είναι παρόμοιο με 

αυτό των πελατών. Συνεπώς και πάλι, συμπληρώνουμε τα στοιχεία του προμηθευτή μας. 

Αν ο προμηθευτής μας είναι κάποια επιχείρηση, επιλέγουμε το αντίστοιχο κουτάκι και η 

αρχική μορφή του παραθύρου μεταβάλλεται και μπορούμε να το διαχειριστούμε 

παρόμοια με το παράθυρο των πελατών. Δημιουργούμε δηλαδή την επαφή για κάθε 
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επιχείρηση-προμηθευτή, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα στοιχεία που εμείς θεωρούμε 

απαραίτητα.  

Αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα 

αποθήκευσης και κλεισίματος ή αποθήκευσης και δημιουργίας νέας επαφής. Όπως και 

στη δημιουργία πελατών έτσι και στους προμηθευτές είναι απαραίτητοι οι λογαριασμοί 

εισπρακτέοι και λογαριασμοί πληρωτέοι, οι οποίοι και συμπληρώνονται αυτόματα από 

το σύστημα κατά την δημιουργία του προμηθευτή. Ενεργοποιούμε το Allow 

Reconciliation , με τον ίδιο τρόπο που το ενεργοποιήσαμε και στους πελάτες. Για κάθε 

νέα επαφή (πελάτης / προμηθευτής) , που θα χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς στους 

οποίους έχει ενεργοποιηθεί το Allow Reconciliation, γίνεται αυτόματα η ενημέρωση και 

δεν χρειάζεται να το ενεργοποιήσουμε ξανά. 

Και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν στην καρτέλα του προμηθευτή 

συντομεύσεις οι οποίες λειτουργούν αντίστοιχα με τον τρόπο λειτουργίας των πελατών. 

Εντολή Αγοράς - Purchase Orders 

Για να δημιουργήσουμε μια εντολή αγοράς, επιλέγουμε από τη λίστα, Εντολή 

Αγοράς (Purchase Orders) και στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε Δημιουργία 

(Create). Στην καρτέλα Request For Quotation επιλέγουμε τον προμηθευτή (σε 

περίπτωση που δεν έχουμε καταχωρήσει τον προμηθευτή στο σύστημα, μπορούμε άμεσα 

να δημιουργήσουμε την νέα επαφή, όπως και στους πελάτες, από την εντολή Create and 

Edit που υπάρχει στο τέλος της αναδυόμενης λίστας με τα ήδη υπάρχοντα ονόματα των 

προμηθευτών) και συμπληρώνουμε οποιοδήποτε άλλο από τα πεδία θεωρούμε 

απαραίτητο, όπως για παράδειγμα την ημερομηνία αγοράς. Πατώντας στο Add an Item 

μπορούμε να επιλέξουμε το προϊόν ή να δημιουργήσουμε ένα νέο προϊόν μέσω της 

εντολής Create and Edit σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει στην λίστα με τα προϊόντα.  

Με την επιλογή του προϊόντος βγαίνει αυτόματα και η περιγραφή του και η ημερομηνία 

παραγγελίας. Συμπληρώνοντας την ποσότητα και την ανά μονάδα τιμή του προϊόντος 

και πατώντας Update, εμφανίζεται το συνολικό ποσό. Επίσης μπορούμε να 

υπολογίσουμε και τον φόρο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσό. Εδώ ο φόρος 

(23%) υπολογίζεται αυτόματα λόγω του Λογιστικού Σχεδίου που έχουμε εγκαταστήσει. 

Για την αποθήκευση επιλέγω και πάλι Save. Στην καρτέλα Purchase Orders φαίνονται οι 

αγορές που έχουν γίνει, οι αναμενόμενες ημερομηνίες τους, οι ποσότητες και η 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κάθε αγορά. Όπως στην περίπτωση των εντολών 
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πώλησης  (Sales Orders) έτσι κι εδώ, σε κάθε εντολή αγοράς αντιστοιχεί μόνο ένας 

αριθμός παραστατικού. Επειδή πρόκειται για αγορά χρησιμοποιούνται τα γράμματα PO 

και ακολουθεί ο αριθμός. 

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πώλησης, ακολουθώ και εδώ, όπως και 

στην περίπτωση των αγορών, μια σειρά από βήματα. Αρχικά, επιλέγω Confirm Order για 

την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Αν μεταβώ στην καρτέλα Incoming Shipments, θα 

βρω την εντολή αγοράς που έχω δημιουργήσει. Για να γίνει η παραλαβή των προϊόντων 

είτε επιλέγω από το παράθυρο στο οποίο βρίσκομαι την εντολή Receive είτε πηγαίνω 

στη λίστα με το μενού, επιλέγω την εντολή Purchase Orders, πηγαίνω στην αντίστοιχη 

εντολή αγοράς και μετά επιλέγω Receive Products. Αν ακολουθήσουμε την δεύτερη 

διαδικασία, θα μεταβούμε στο ίδιο παράθυρο που θα μεταβαίναμε ακολουθώντας την 

πρώτη διαδικασία. Σε αυτό, λοιπόν, το παράθυρο που ανοίγει έχουμε δύο επιλογές, είτε 

να παραλάβουμε το προϊόν είτε να ακυρώσουμε την μεταφορά. Αν ακυρώσουμε τη 

μεταφορά (Cancel Transfer) η εντολή αγοράς πηγαίνει στην κατηγορία Incoming 

Shipments. Αν επιλέξουμε Receive, αμέσως μετά ανοίγει ένα νέο παράθυρο, στο οποίο 

εμφανίζεται η ποσότητα προϊόντος που είμαστε έτοιμοι να παραλάβουμε. Αφού γίνει η 

παραλαβή του προϊόντος, η κατάσταση του προϊόντος εμφανίζεται ως “Done”. 

Πηγαίνοντας στο υποσύστημα διαχείρισης αποθήκης, βλέπουμε πως η ποσότητα του 

προϊόντος το οποίο παραλάβαμε, έχει ενημερωθεί αυτόματα.  

Για να γίνει η τιμολόγηση επιλέγουμε Receive Invoice. Παραλαμβάνοντας το 

τιμολόγιο, παρατηρούμε πως στην γραμμή περιγραφής του προϊόντος εμφανίζεται το 

πεδίο Account, στο οποίο υπάρχει ο λογαριασμός 64.98 Διάφορα Έξοδα, εφόσον έχουμε 

πραγματοποιήσει μια αγορά. Αμέσως μετά επιλέγουμε Validate. 

Στο επόμενο βήμα είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε το τιμολόγιο μέσω της 

εντολής Pay, επιλέγοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να γίνει η 

πληρωμή. Ένας άλλος τρόπος για να γίνει η πληρωμή ,είναι να ακολουθήσουμε την 

διαδρομή Accounting – Suppliers – Supplier Invoices και αφού επιλέξουμε το τιμολόγιο, 

εκτελούμε την εντολή Pay. Αφού γίνει η πληρωμή, αν μεταβούμε στα τιμολόγια των 

προμηθευτών, θα δούμε πως εμφανίζεται το αντίστοιχο τιμολόγιο και η κατάστασή του 

είναι “Paid”, δηλαδή η διαδικασία αγοράς έχει ολοκληρωθεί και έχουμε εξοφλήσει τον 

συγκεκριμένο προμηθευτή. Ένα τιμολόγιο, είναι σε κατάσταση Draft, την στιγμή που 

δημιουργείται, Open, αν έχει επικυρωθεί αλλά δεν έχει γίνει η πληρωμή και Paid, αν έχει 
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επικυρωθεί και έχει γίνει η πληρωμή του. Επίσης όταν ακυρώνεται , η κατάστασή του 

εμφανίζεται ως Cancelled.  

Επιστροφή Αγοράς 

Το σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα επιστροφής των αγορών, χρησιμοποιώντας 

την εντολή Ask Refund. Για να ζητήσουμε την επιστροφή πηγαίνουμε στα τιμολόγια των 

προμηθευτών (Supplier Invoices) που σε κατάσταση Open ή Paid, επιλέγουμε το 

αντίστοιχο τιμολόγιο και αμέσως μετά επιλέγουμε την εντολή Ask Refund. Στο νέο 

παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε την μέθοδο επιστροφής. Επίσης μπορούμε να 

συμπληρώσουμε τον λόγο για τον οποίο θέλουμε να γίνει η επιστροφή. Αν μεταβούμε 

στην καρτέλα Supplier Refunds του υποσυστήματος Λογιστικής θα βρούμε την εντολή 

επιστροφής σε κατάσταση Draft. Όπως και στην περίπτωση επιστροφής πωλήσεων έτσι 

κι εδώ, μετά την επικύρωση ,στο παράθυρο της πληρωμής του τιμολογίου, εμφανίζεται 

το ποσό με αρνητικό πρόσημο, λόγω της επιστροφής.   

Σε κάθε ενέργειά μας, στο πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης υπάρχουν τα βήματα 

που πρέπει να γίνουν ώστε να εκτελεστεί η διαδικασία. Σε κάθε βήμα λοιπόν, μπορούμε 

να γνωρίζουμε σε ποιο σημείο της διαδικασίας βρισκόμαστε. 

 

 

Εικόνα 5-13 : Παρουσίαση των βημάτων ολοκλήρωσης πληρωμής τιμολογίου 
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 5.5.3 Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Accounting and 

Finance 

Κατά την εγκατάσταση του υποσυστήματος Accounting and Finance, όπως και 

κατά την εγκατάσταση του υποσυστήματος Διαχείρισης Πωλήσεων, η εφαρμογή μας 

δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη χώρα της οποίας ακολουθούμε την φορολογική 

πολιτική. Στο παράθυρο που ανοίγει κατά την εγκατάσταση, επιλέγουμε από τις 

προτεινόμενες χώρες, την Ελλάδα και με αυτό τον τρόπο το σύστημα εγκαθιστά 

αυτόματα το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Με την εγκατάσταση του υποσυστήματος 

Accounting and Finance, αντικαθίσταται το υποσύστημα Invoicing από το υποσύστημα 

Accounting.  

Ακολουθώντας την διαδρομή Accounting – Configuration – Accounts – 

Accounts, εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που περιέχει το λογιστικό σχέδιο. Αν 

επιλέξουμε Create, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν νέο λογαριασμό.  

Εγγραφή Πώλησης 

Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Εντολή Πωλήσεων 

(Sales Orders) για τη διενέργεια μιας πώλησης, παρατηρούμε τις εξής αλλαγές στο 

υποσύστημα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Έχοντας δημιουργήσει και 

επικυρώσει το τιμολόγιο, μεταβαίνουμε στην καρτέλα Chart of Accounts, ακολουθώντας 

την διαδρομή Accounting – Charts – Charts of Accounts, στην οποία εμφανίζονται οι 

λογαριασμοί του ενεργητικού και του παθητικού, οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων κ.α. 

   

 

Εικόνα 5-14 : Διάγραμμα Λογαριασμών Λογιστικής 
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Αν πατήσουμε στο βελάκι που αντιστοιχεί στην κατηγορία ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , παρατηρούμε πως έχει χρεωθεί ο λογαριασμός ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ με το ποσό που αντιστοιχεί στο τιμολόγιο, ενώ έχει πιστωθεί ο 

λογαριασμός ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ, με το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη πώληση, 

όπως επίσης έχει πιστωθεί και ο λογαριασμός ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΈΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ – 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΈΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ , με το αφορολόγητο ποσό 

της πώλησης.  Πηγαίνοντας στο επόμενο βήμα, το βήμα της πληρωμής, αν μεταβούμε 

στο ημερολόγιο (Journal Entries), βλέπουμε πως ο πελάτης πιστώνεται με το ίδιο ποσό 

που είχε χρεωθεί αρχικά και το ταμείο (Cash) χρεώνεται με το συνολικό ποσό πώλησης. 

Επιλέγουμε Post ώστε να μεταφερθούν τα αποτελέσματα στο Chart of Accounts. 

Εγγραφή Επιστροφής Πωλήσεων 

Μετά την επιστροφή των πωλήσεων, μεταβαίνουμε στο ημερολόγιο και 

συγκεκριμένα στην κατηγορία Journal Entries. Εκεί παρατηρούμε πως εκτός από τις 

εγγραφές πώλησης υπάρχουν και δύο νέες εγγραφές για την επιστροφή των πωλήσεων. 

Στην πρώτη πιστώνεται ο πελάτης με το συνολικό ποσό και χρεώνεται ο Φ.Π.Α και οι 

Πωλήσεις, ενώ στην δεύτερη εγγραφή, χρεώνεται ο πελάτης με το συνολικό ποσό 

επιστροφής και πιστώνεται το ταμείο με το αντίστοιχο ποσό, εφόσον η πληρωμή έχει 

γίνει με μετρητά.   

Εγγραφή Αγοράς  

Αντίστοιχα με τη διαδικασία της πώλησης, αν ακολουθήσουμε τη διαδικασία της 

εντολής αγοράς (Purchase Orders), προκύπτουν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα στο 

υποσύστημα της λογιστικής. Αφού επικυρώσουμε το τιμολόγιο, αν μεταβούμε στο 

υποσύστημα της λογιστικής και στην καρτέλα Journal Entries, παρατηρούμε πως έχει 

πιστωθεί ο προμηθευτής με την αξία που αναγράφεται στο τιμολόγιο και έχει χρεωθεί ο 

λογαριασμός των Εξόδων. Ακριβώς το ίδιο παρατηρούμε και στην καρτέλα Charts of 

Accounts. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει συνυπολογιστεί ο φόρος. Μετά την 

πληρωμή του τιμολογίου, μεταβαίνοντας στο ημερολόγιο (Journal Entries), 

παρατηρούμε πως ο προμηθευτής μας έχει χρεωθεί και το ταμείο πιστώνεται με το 

αντίστοιχο ποσό.  
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Εγγραφή Επιστροφής Αγορών 

Κατά την επιστροφή αγορών, οι εγγραφές που γίνονται είναι οι εξής : Αρχικά 

χρεώνεται ο προμηθευτής μας και πιστώνεται ο αντίστοιχος λογαριασμός εξόδων, ενώ 

μετά πιστώνεται ο προμηθευτής και χρεώνεται το ταμείο με το ίδιο ποσό. 

(http://openerp.co.za/7/index.html) 

Αναφορές - Reporting 

Στο μενού με τις εντολές του υποσυστήματος λογιστικής, υπάρχει και η 

κατηγορία Reporting , η οποία περιλαμβάνει τις αναφορές που προκύπτουν από την 

χρηματοοικονομική διαχείριση. Αυτή διαχωρίζεται σε επιμέρους κατηγορίες και 

ειδικότερα περιλαμβάνει τις λογιστικές εκθέσεις, όπως το γενικό καθολικό, το ισοζύγιο, 

τον ισολογισμό και τα ημερολόγια. Επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες 

εκθέσεις μπορούμε να εκτυπώσουμε αναφορές για την περίοδο που μας ενδιαφέρει με τη 

μορφή αρχείου PDF.  

 5.5.4 Διαχείριση Αποθήκης - Warehouse Management 

Για την δημιουργία προϊόντων ακολουθούμε την διαδρομή Warehouse – Products 

–Products και επιλέγουμε Create.  

 

 

Εικόνα 5-15 : Καρτέλα καταχώρησης προϊόντος 

 

Στην καρτέλα που εμφανίζεται παραπάνω συμπληρώνουμε το όνομα του 

προϊόντος και αμέσως μετά ακολουθεί η κατηγορία του προϊόντος. Αν η κατηγορία που 

http://openerp.co.za/7/index.html
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θέλουμε δεν υπάρχει ήδη στη λίστα, μπορούμε να την δημιουργήσουμε άμεσα μέσω της 

εντολής Create and Edit. Ειδικότερα, στο παράθυρο που ανοίγει συμπληρώνουμε το 

όνομα της κατηγορίας, την κύρια κατηγορία (parent category) στην οποία ανήκει η 

κατηγορία που πρόκειται να δημιουργήσουμε, τον τύπο κατηγορίας και στοιχεία που 

σχετίζονται με τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Για την αποθήκευση πατάμε Save. 

Αμέσως μετά επιλέγουμε αν το προϊόν μας είναι προς πώληση ή προς αγορά και 

ακολουθούν υποκαρτέλες στις οποίες περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες για το 

προϊόν όπως ο τύπος του (απόθεμα, αναλώσιμο, υπηρεσία), η τιμή του, ο τρόπος 

προμήθειας του συγκεκριμένου προϊόντος, η ποσότητα που διαθέτουμε, η εγγύηση που 

ενδεχομένως να έχει και οι λογαριασμοί της λογιστικής. Επίσης στο ίδιο παράθυρο 

υπάρχει και η συντόμευση Orderpoints μέσω της οποίας μπορούμε να καθορίσουμε το 

ανώτερο και το κατώτερο όριο ποσότητας του προϊόντος. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω 

της εντολής Reordering Rules που υπάρχει στη λίστα με το μενού. 

Για να μπορούμε να βρούμε και να καταχωρήσουμε ευκολότερα ένα νέο προϊόν, 

το σύστημα μας παρέχει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των προϊόντων μας. 

Ακολουθώ την διαδρομή Warehouse – Products – Products by Category . Μπορούμε να 

δημιουργήσουμε εύκολα λίστες για να κατηγοριοποιήσουμε τα προϊόντα μας ως εξής : 

Αρχικά επιλέγουμε το παράθυρο να εμφανίζεται με τη μορφή φόρμας. Στην φόρμα που 

ακολουθεί, συμπληρώνουμε το όνομα της κατηγορίας που θέλουμε να δημιουργήσουμε. 

Αν δεν επιλέξουμε κάποια Parent Category , η κατηγορία που θα δημιουργηθεί θα 

εμφανίζεται σαν γενική κατηγορία προϊόντων και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια ως 

Parent Category για άλλες υποκατηγορίες προϊόντων.   
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Εικόνα 5-16 : Καρτέλα κατηγοριοποίησης προϊόντων 

Για να δημιουργήσουμε κάποια υποκατηγορία για την κατηγορία που έχουμε 

φτιάξει στο προηγούμενο βήμα, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία, συμπληρώνοντας 

επιπλέον εκτός από το όνομα της νέας κατηγορίας και την Parent Category. Με αυτό τον 

τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές διαδοχικές υποκατηγορίες.  

Κατά τη διενέργεια μιας πώλησης, μπορούμε μέσα από το υποσύστημα διαχείρισης 

πωλήσεων να μεταφέρουμε τα προϊόντα μας. Την ίδια δυνατότητα έχουμε και μέσω του 

υποσυστήματος Διαχείρισης Αποθήκης, χρησιμοποιώντας τις εντολές Delivery Orders 

και Deliver Products. Επίσης χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο υποσύστημα μπορούμε 

να έχουμε μια περισσότερο συγκεντρωτική εικόνα σχετικά με την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται το κάθε προϊόν.  

Επιλέγοντας την εντολή Delivery Orders που υπάρχει στο υποσύστημα 

Διαχείρισης Αποθήκης ,εμφανίζονται όλα τα παραστατικά μεταφοράς προϊόντων στην 

επιχείρηση. Επιλέγω την εντολή Return Products και στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγω 

την ποσότητα που θέλω να επιστρέψω και μετά Return. Στο Incoming Shipments , 

εμφανίζεται η εντολή επιστροφής και η αντίστοιχη κατάσταση είναι Ready to Receive. 

Επιλέγω την εντολή επιστροφής και μετά πατάω Receive. Αφού παραλάβω τα προϊόντα 

η κατάσταση αλλάζει σε Received. Αν μεταβούμε στην καρτέλα του προϊόντος, 

βλέπουμε πως αυτή έχει ενημερωθεί αυτόματα με την ποσότητα που μόλις παραλάβαμε.  

 5.5.5 Κοινωνική Δικτύωση - Social Network 

Το κοινωνικό δίκτυο σε ένα σύστημα ERP είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσω 

αυτού όχι μόνο διευκολύνεται η συνομιλία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών 
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αλλά ενισχύεται η οργανωμένη συζήτηση μεταξύ των ομάδων και η παρακολούθηση των 

κινήσεων που γίνονται στο σύστημα από κάθε χρήστη. 

Πατώντας πάνω στο Messaging μεταβαίνουμε στην κοινωνική δικτύωση. Στο 

μενού  αριστερά στην οθόνη, υπάρχει η κατηγορία Messaging και η κατηγορία My 

Groups. Στη πρώτη κατηγορία περιλαμβάνεται οτιδήποτε έχει σχέση με την ανταλλαγή 

και διαχείριση των μηνυμάτων και στην δεύτερη βλέπουμε ποιες ομάδες ακολουθούμε. 

Παράλληλα μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε και να γίνουμε μέλος σε μια νέα 

ομάδα ή να δημιουργήσουμε μία καινούρια ομάδα. 

Η διαδρομή που ακολουθούμε για να δημιουργήσουμε μια νέα ομάδα είναι Join a 

group – Create. Στο νέο παράθυρο συμπληρώνουμε το όνομα της ομάδας. Η ομάδα 

μπορεί να είναι δημόσια (είναι ορατή από όλους / μπορούμε να επιλέξουμε αυτόματη 

εγγραφή συγκεκριμένων χρηστών), ιδιωτική (έχουν πρόσβαση μόνο οι χρήστες που 

επιλέγουμε από την αυτόματη εγγραφή) ή μόνο για συγκεκριμένες υποομάδες ( είναι 

ορατό σε χρήστες με συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης). Για την αποθήκευση 

πατάμε στο Save.  

 

 

Εικόνα 5-17 : Καρτέλα καταχώρησης νέας ομάδας 

 

Για να ακολουθήσουμε μια ομάδα, πατάμε στο Join Group που βρίσκεται κάτω 

από κάθε εικονίδιο ομάδας, ενώ για να βγούμε από μια ομάδα πατάμε στο Unfollow. Με 

την ανανέωση της σελίδας, παρατηρούμε πως η ομάδα που έχουμε επιλέξει να 

ακολουθούμε εισέρχεται στη λίστα με το μενού. Αν επιλέξουμε μια ομάδα πατώντας 

πάνω στο όνομά της, ανοίγει ένα νέο παράθυρο μέσω του οποίου μπορούμε να 
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στείλουμε μήνυμα, σε όλα τα άτομα που ανήκουν στην συγκεκριμένη ομάδα. Για την 

αποστολή πατάμε Send.  

Εκτός από ομάδες, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει και έγγραφα 

αγοράς ή πώλησης.  Για παράδειγμα, σε κάθε εντολή πώλησης ή αγοράς που 

δημιουργείται, ο δημιουργός γίνεται αυτόματα και ακόλουθος του εγγράφου. Επίσης 

έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τι ακριβώς θέλουμε να  παρακολουθούμε για το 

συγκεκριμένο έγγραφο, όπως και να προσθέσουμε άλλους ακόλουθους για το 

συγκεκριμένο έγγραφο, πηγαίνοντας στο Add Others. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να 

ακολουθήσουμε κάποιο έγγραφο, πηγαίνουμε το ποντίκι στο Following και αυτό άμεσα 

αλλάζει σε Unfollow. Για να επιλέξουμε αυτή την εντολή, πατάμε πάνω στο κουμπί. 

Σε κάθε μήνυμα εμφανίζονται συνήθως δύο εντολές διαχείρισης. Το αστέρι και 

το κουμπί με το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα στα εισερχόμενα. 

Μεταβαίνοντας στα εισερχόμενα μηνύματα (Messaging – Inbox), σε κάθε μήνυμα 

υπάρχουν τρεις εντολές.  Το αστέρι, η εντολή της απάντησης και η εντολή της 

ολοκλήρωσης. Το αστέρι χρησιμοποιείται για να επισημάνουμε το μήνυμα ως κάτι 

σημαντικό που έχουμε να κάνουμε (To do). Πατώντας πάνω στο αστεράκι, το μήνυμα 

πηγαίνει στη λίστα To Do. Πατώντας στο κουμπί της ολοκλήρωσης (Done) το μήνυμα 

φεύγει από τη λίστα στην οποία βρίσκεται. (Open ERP learning tutorials, 2013c) 

 5.6  Διάγραμμα Ροής  

Σε κάθε υποσύστημα μπορώ να εμφανίσω το αντίστοιχο διάγραμμα ροής που 

αφορά στη διαχείριση κάποιας λειτουργίας του υποσυστήματος. Πηγαίνω στο μενού με 

τις προτιμήσεις του χρήστη που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης, επιλέγω 

την εντολή About Open ERP και στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγω Activate the 

developer mode. Ανοίγω κάποια εντολή (π.χ. πώλησης ή αγοράς) και στο πάνω αριστερά 

μέρος του παραθύρου υπάρχει μια αναδυόμενη λίστα με εντολές από τις οποίες επιλέγω 

την Edit Workflow. Επιλέγω το στοιχείο που θέλω να επεξεργαστώ και μέσω αυτής της 

διαδικασίας εμφανίζεται το διάγραμμα ροής που αφορά στην αντίστοιχη λειτουργία. Ο 

τρόπος με τον οποίο είναι σχεδιασμένο το σύστημα εμφανίζεται είτε με τη μορφή λίστας 

είτε με τη μορφή διαγράμματος πατώντας πάνω στο αντίστοιχο κουμπί (διασταυρωμένες 

γραμμές). Μπορούμε να αλλάξουμε το διάγραμμα ροής, εισάγοντας κάποιον νέο κόμβο ( 

new node) ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δικής μας επιχείρησης. Για να 
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βγούμε από την κατάσταση σχεδίασης, αρκεί να πάμε στο url και να διαγράψουμε από 

την διαδρομή το Debug View. 

 5.7  Εισαγωγή και Εξαγωγή πεδίων  

Με το Open ERP έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε 

πεδία από οποιαδήποτε καρτέλα. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με παραπάνω, 

ενεργοποιούμε το Developer Mode και αφού μεταβούμε στο σημείο που θέλουμε να 

επεξεργαστούμε επιλέγουμε την εντολή Manage Views από την αναδυόμενη λίστα με τις 

εντολές  που υπάρχει στο πάνω αριστερό τμήμα του παραθύρου.  

 

 

Εικόνα 5-18 : Καρτέλα διαχείρισης όψεων 

 

Στο παράθυρο που ανοίγει, εφόσον βρίσκομαι στο επιθυμητό σημείο προς 

επεξεργασία, επιλέγω την εντολή Edit. Εκτός από την περίπτωση της επεξεργασίας 

υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ή αφαίρεσης ενός αντικειμένου. Αμέσως μετά την 

επιλογή της εντολής Edit, ανοίγει ακόμη ένα νέο παράθυρο στο οποίο υπάρχουν πολλές 

εντολές σε γλώσσα προγραμματισμού. 
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Εικόνα 5-19 : Καρτέλα διαχείρισης πεδίων προγράμματος 

 

Στην δεξιά πλευρά του παραθύρου υπάρχει το σύμβολο « + » το οποίο το 

χρησιμοποιούμε για να προσθέσουμε ένα νέο πεδίο στη φόρμα μας. Πατώντας πάνω στο 

κουμπί « + »  ανοίγει το παράθυρο των ιδιοτήτων (Properties) από το οποίο επιλέγω την 

εντολή New Field. Στο νέο παράθυρο που ανοίγει συμπληρώνω όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία για το καινούριο πεδίο που πρόκειται να δημιουργήσω, όπως το όνομα του 

πεδίου, το είδος του πεδίου (χαρακτήρας, αριθμός, ημερομηνία κλπ) και αποθηκεύω τις 

αλλαγές επιλέγοντας Save, ενώ στο αμέσως επόμενο παράθυρο επιλέγω την εντολή 

Update. Μετά το κλείσιμο των ενεργών παραθύρων, παρατηρούμε ότι στην καρτέλα που 

έχουμε κάνει την επεξεργασία, εμφανίζεται το νέο πεδίο που έχουμε προσθέσει. 

Επιλέγοντας την εντολή Edit στο ίδιο παράθυρο, μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να 

προσθέσουμε νέα δεδομένα στα πεδία που έχουμε προσθέσει. Αποθηκεύουμε τις 

αλλαγές πατώντας Save ( http://openerpservice.in/how-to-add-new-field-in-open-erp-7-

0/) 

Επίσης μπορούμε να αφαιρέσουμε πεδία ή ακόμη και να αποκρύψουμε πεδία, τα 

οποία δεν μας είναι απαραίτητα. Για την επεξεργασία κάποιου πεδίου επιλέγουμε την 

εντολή Edit (μολύβι) και στο παράθυρο με τις ιδιότητες του συγκεκριμένου πεδίου, 

επιλέγουμε το Invisible. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αποκρύψουμε πεδία τα οποία 

υπάρχουν στο σύστημα , χωρίς να χρειαστεί να τα διαγράψουμε και φυσικά μπορούμε να 

τα επαναφέρουμε χωρίς να χρειάζεται να τα δημιουργήσουμε από την αρχή. 

(Open ERP Consulting, 2013) 

http://openerpservice.in/how-to-add-new-field-in-open-erp-7-0/
http://openerpservice.in/how-to-add-new-field-in-open-erp-7-0/
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 6 Επίλογος 

 6.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν πλέον ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για 

τις επιχειρήσεις, καθώς ολοκληρώνουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και παρέχουν 

πρόσθετες δυνατότητες στις επιχειρήσεις μέσω της διάθεσης πληροφοριών σε άμεσο 

χρόνο.  

Όταν αναφερόμαστε στα πληροφοριακά συστήματα ERP, δημιουργείται η εικόνα 

μιας καινοτόμας και ευέλικτης εφαρμογής, η οποία όχι μόνο ολοκληρώνει τις 

διαδικασίες μιας επιχείρησης, αλλά ταυτόχρονα μειώνει το κόστος λειτουργίας και 

αυξάνει την παραγωγικότητα. Βέβαια, πρόκειται για ένα πολύπλοκο σύστημα, η 

εφαρμογή του οποίου απαιτεί υψηλή επένδυση σε χρόνο και χρήμα, συνεπώς θα πρέπει 

να προσδιορίσουμε και να εξετάσουμε ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που μπορούν να 

αναδείξουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός πληροφοριακού συστήματος ERP. 

Παράγοντες όπως, η δέσμευση της διοίκησης, το κατάλληλο προσωπικό  με την 

αντίστοιχη εκπαίδευση, η σωστή διαχείριση του έργου και οι ηγετικές μορφές μπορούν 

να  οδηγήσουν στην επιτυχημένη υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος.  

Στην συγκεκριμένη εργασία, γίνεται σαφές πως εκτός από την πολυπλοκότητα, 

το υψηλό κόστος των συστημάτων ERP, λειτουργεί για τις περισσότερες επιχειρήσεις ως 

κατασταλτικός παράγοντας υιοθέτησης. Ειδικότερα στην περίπτωση των ΜΜΕ, οι 

οποίες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και που στο σύνολό τους 

περιορίζονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, γίνεται επιτακτική η ανάγκη 

εύρεσης εναλλακτικής λύσης. Μια λύση που μπορεί να παρέχει στις ΜΜΕ όλα τα θετικά 

στοιχεία ενός πληροφοριακού συστήματος και που ταυτόχρονα θα είναι περισσότερο 

προσιτή από οικονομική άποψη.   

Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων ERP ανοικτού κώδικα αποτελεί ένα τέτοιο 

παράδειγμα, καθώς τα συγκεκριμένα συστήματα παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα, 

με κυριότερο το χαμηλό ή πολλές φορές ακόμη και μηδενικό κόστος άδειας χρήσης. 

Επίσης η αυξημένη προσαρμοστικότητα, η μειωμένη εξάρτηση από κάποιον προμηθευτή 

και η συμβολή της κοινότητας των χρηστών αποτελούν εξίσου ισχυρά κίνητρα 

υιοθέτησης για τις ΜΜΕ. Ωστόσο  μια ΜΜΕ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική 

στον τρόπο επιλογής και υλοποίησης του συστήματος. Αν και αποτελεί ένα αξιόπιστο 

λογισμικό το οποίο μπορεί να υποστηριχτεί από την ενεργή κοινότητα, πολλές φορές το 
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κόστος παραμετροποίησης και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση 

υποστήριξης από εταιρίες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, το κόστος υποστήριξης 

μπορεί να αυξήσει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Ένα άλλο σημείο που χρήζει 

προσοχής είναι η άγνοια για την δυναμικότητα και τον ρόλο των συγκεκριμένων 

συστημάτων , η οποία καταλήγει σε ασύμμετρη πληροφόρηση και  καιροσκοπική 

συμπεριφορά σε βάρος της επιχείρησης.  

Σε κάθε περίπτωση, με προσεκτική επιλογή, τα συστήματα ERP ανοικτού 

κώδικα, μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλη λύση για τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μεν περιορισμένους οικονομικούς πόρους σε σύγκριση με 

τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αλλά έχουν επίσης και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα οποία 

βασίζεται το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Η ανάδειξη αυτών των χαρακτηριστικών 

με τη χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης, που είναι και το σημαντικότερο για 

την ύπαρξη και επιβίωσή τους. 

 6.2  Μελλοντικές επεκτάσεις 

Σε θεωρητικό επίπεδο τα συστήματα ERP θεωρούνται κατάλληλα για τις ΜΜΕ, 

όμως στην πράξη η εφαρμογή συστημάτων ERP ανοικτού κώδικα από τις ελληνικές 

ΜΜΕ αποτελεί ένα πεδίο που χρήζει περαιτέρω έρευνας. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση 

για το μέλλον,  θα ήταν η ενημέρωση των επιχειρήσεων για αυτή την εναλλακτική λύση, 

για να αντιμετωπιστεί και η άγνοια που επικρατεί σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς 

επίσης και η έρευνα του τρόπου εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος σε μια ΜΜΕ για 

να προσδιοριστούν τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα που θα έχει αυτή η εφαρμογή 

σε μια ελληνική ΜΜΕ. 
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