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 Περίληψη 
 

Η εργασία «ευελπιστεί» να συνεισφέρει σε τρεις διαστάσεις: α) να βοηθήσει 

οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει τι ακριβώς είναι το SAP ERP και η πραγματικά 

τεραστίου μεγέθους εταιρεία SAP γενικότερα, β) να αποτελέσει ένα όσο το δυνατόν 

απλούστερο βοήθημα για όσους αναζητούν να υλοποιήσουν ένα σύστημα ERP και 

ενδιαφέρονται για τη SAP και γ) να αποδώσει το νόημα και την αξία των συστημάτων 

ERP για μια επιχείρηση όπως αυτά παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και 

πρακτική. Έτσι, η δομή της εργασίας είναι τέτοια που να μπορεί να διαβαστεί είτε ως 

βιβλίο συνολικά, είτε αποσπασματικά. 

Έγινε προσπάθεια να αναγνωριστούν όλα εκείνα τα στοιχεία που αναδεικνύουν το 

σύστημα ERP της εταιρείας SAP ως ένα στρατηγικό πολυ-εργαλείο που μπορεί να 

βοηθήσει όλες τις επιχειρήσεις, να υλοποιήσουν το πολυπόθητο «integration», την 

ενοποίηση και ολοκλήρωση δηλαδή των λειτουργιών τους σε ένα ενιαίο υπολογιστικό 

σύστημα και να αποκτήσουν το επίσης αναγκαίο «business insight», τη βαθιά δηλαδή 

επίγνωση όλων των κρίσιμων και ενίοτε «κρυμμένων» λόγω «complexity» 

(πολυπλοκότητας) ζητημάτων του οργανισμού. Εφόσον το SAP ERP καταφέρει να 

απαλλάξει την επιχείρηση από το «complexity», υλοποιήσει το αναγκαίο γι’ αυτήν 

«integration» και της δώσει το «business insight» που χρειάζεται, η επιχείρηση θα έχει 

πραγματικά πανίσχυρα εργαλεία για να παίρνει ευκολότερα σωστές αποφάσεις. 

Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά στην ψηφιακή οικονομία και στις τεχνολογικές 

εξελίξεις της πληροφορικής που φέρνουν με καταιγιστικό ρυθμό νέες προκλήσεις και 

καθορίζουν σε απόλυτο βαθμό το μέλλον των επιχειρήσεων. Από την ανάλυση αυτή και 

μόνο φαίνεται ότι καμία επιχείρηση δεν θα ‘ναι εύκολο να παραμείνει βιώσιμη χωρίς να 

κάνει την προσθαφαίρεση των παραπάνω τριών κρίσιμων παραγόντων (βιώσιμη 

ανάπτυξη = integration + business insight - complexity). 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια εισαγωγή στα συστήματα ERP, τι είναι, πως αυτά 

εξελίχθηκαν και πως συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων σε 

σχέση με τις πατροπαράδοτες διαδικασίες. 

Στο Κεφάλαιο 3 της βιβλιογραφικής επισκόπησης, κατόπιν εκτεταμένης αναζήτησης στη 

διεθνή βιβλιογραφία, εντοπίστηκαν άρθρα και βιβλία που περιγράφουν: τη στρατηγική 

σημασία της πληροφοριακής τεχνολογίας IT (Information Technology) που πρέπει να 

ενσωματώσει κάθε επιχείρηση σε όλη της την έκταση, το πως η διοίκηση πρέπει να 

διαμορφώσει τέτοια αρχιτεκτονική στον οργανισμό που θα έχει θεμέλια τα σύγχρονα 

εργαλεία πληροφορικής, το πως αυτά τα εργαλεία δίνουν ευελιξία στην επιχείρηση να 
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μεταβάλει το επιχειρησιακό της μοντέλο, το πως τα συνεχώς αυξανόμενα δεδομένα που 

συγκεντρώνει η επιχείρηση πρέπει επιτέλους να αξιοποιηθούν και να μετατραπούν σε 

πολύτιμη πληροφορία, ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες -γνωστοί ως Critical Success 

Factors- για μια επιτυχημένη υλοποίηση ERP, πως η επιχείρηση δεν πρέπει να αμελεί τον 

έλεγχο αποτελεσματικότητας μετά την υλοποίηση του ERP (Post Implementation Audit), 

ποια τα μειονεκτήματα των ERP. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η SAP ως εταιρεία, τα οικονομικά της αποτελέσματα, οι 

πελάτες, η θέση της στην αγορά, το οικοσύστημα συνεργατών της, οι καινοτομίες της, οι 

αποδόσεις της σε όλους τους τομείς. 

Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται μια βαθύτερη ανάλυση της αρχιτεκτονικής του SAP ERP αλλά 

και κάθε σύγχρονου συστήματος ενοποίησης της πληροφορίας που είναι το κλειδί στο 

business analytics και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι Λύσεις της SAP μέσα από τις 

εκτεταμένες ιστοσελίδες που διαθέτει, για τα προϊόντα της, τις τεχνολογίες που 

ενσωματώνει, τα προγράμματα εκπαίδευσης, τους συνεργάτες της, την κοινωνική 

δικτύωση και πολλά άλλα. 

Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται η γνωριμία με τον κλάδο των Utilities, οι εταιρείες του οποίου 

έχουν σκοπό την παροχή των βασικών αγαθών στους πολίτες, όπως η ηλεκτρική 

ενέργεια. Αναφέρονται οι προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

εταιρείες αυτές και πως τις αναγκάζουν να χαράξουν νέες στρατηγικές που θα τις 

μετασχηματίσουν σχεδόν ολοκληρωτικά. 

Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται η διασύνδεση της SAP με τον κλάδο των Utilities, η φιλοσοφία 

της απέναντι στις προκλήσεις του κλάδου αλλά και οι Λύσεις που προτείνει και 

τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής παγκοσμίως. 

Στο Κεφάλαιο 8 γίνεται γνωριμία με την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ, την εταιρεία Utility για τη 

Διανομή της Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, που αποτελεί και τη μελέτη 

περίπτωσης εφαρμογής του SAP ERP της παρούσας εργασίας. Παρουσιάζονται βασικά 

στοιχεία της εταιρείας και κυρίως το πως ο στρατηγικός της σχεδιασμός έχει 

παραλληλιστεί με τις διεθνείς προκλήσεις του κλάδου και έχει ταυτιστεί με τις σύγχρονες 

τάσεις του ΙΤ για επιχειρήσεις. Αναφέρεται ακόμη η οργάνωση και προετοιμασία που 

έκανε ο ΔΕΔΔΗΕ για το έργο ERP SAP. 

Στο Κεφάλαιο 9 περιγράφεται γενικότερα το σύστημα ERP SAP που υλοποιήθηκε στον 

ΔΕΔΔΗΕ, τα βήματα της υλοποίησης, η υποστήριξη, οι αλλαγές και τα οφέλη που 

επέφερε στον οργανισμό και τα χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων που 

εγκαταστάθηκαν. 
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Στο Κεφάλαιο 10 γίνεται ανάλυση του υποσυστήματος του SAP ERP που συνιστά την 

ουσία και το επιστέγασμα της υλοποίησης, αυτού της Επιχειρηματικής Ευφυίας SAP BI 

(Business Intelligence). Τα δεδομένα, από τις συνεχείς καταχωρίσεις των χρηστών των 

παραγωγικών υποσυστημάτων του SAP ERP αλλά και από τις διασυνδέσεις αυτού με τα 

παραμένοντα συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ,  μετασχηματίζονται μέσω του SAP BI σε απλή, 

παραστατική, πολύτιμη και κυρίως βαθιά πληροφόρηση, έτοιμη για αξιοποίηση στη 

λήψη γρήγορων και σωστών αποφάσεων από κάθε ιεραρχικό επίπεδο στρατηγικής 

(corporate, business unit, functional). 

Στο Κεφάλαιο 11 συνοψίζονται τα στοιχεία που καθιστούν το SAP ERP ένα πολυ-

εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, που συντονίζει τις κινήσεις του οργανισμού σε σχέση 

με το εξωτερικό και εσωτερικό του περιβάλλον. Στην πράξη, μέσα από μια εκτεταμένη 

μελέτη πλήθους επιτυχημένων περιπτώσεων υλοποίησης του ERP της SAP και άλλων 

δύο ανταγωνιστών της, αναγνωρίστηκαν αναλυτικά τα οφέλη του για κάθε επίπεδο της 

ιεραρχίας της στρατηγικής, ανώτατο εταιρικό, μεσαίο επιχειρησιακών μονάδων και 

κατώτατο λειτουργικό.  

Στο Κεφάλαιο 12 παρουσιάζονται οι απόψεις ανώτερων και ανώτατων στελεχών του 

ΔΕΔΔΗΕ για το σύστημα SAP ERP, που ελήφθησαν με ένα είδος «συνέντευξης» μέσω 

email που απέστειλε ο συντάκτης της παρούσας σε όλα τα εμπλεκόμενα στο έργο 

στελέχη. 

Στο Κεφάλαιο 13 αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του συντάκτη, αφενός 

για την αναγκαιότητα των ERP στους σύγχρονους οργανισμούς, αφετέρου για την 

υλοποίηση και πορεία αξιοποίησης αυτού της SAP στον ΔΕΔΔΗΕ.  
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Κεφάλαιο 1 Η τεχνολογία οδηγεί τις εξελίξεις 

 

Η ψηφιακή οικονομία καθορίζει τη στρατηγική των 

επιχειρήσεων 

ριν εξετάσουμε με λεπτομέρεια την εταιρεία SAP και τις Λύσεις που αυτή 

προσφέρει στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, θα δούμε επιγραμματικά 

ποια είναι τα γεγονότα και οι τάσεις της ψηφιακής εποχής μας που οδηγούν 

τις εξελίξεις και θα καθορίσουν την ίδια την ύπαρξη των επιχειρήσεων (“SAP 99 facts,” 

2014). 

 

Μέχρι το 2020, θα υπάρχουν 200 δις διασυνδεδεμένες 

συσκευές στο διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things 

– IoT) 
Source: Intel, A Guide to the Internet of Things Infographic 

Το λογισμικό των επιχειρήσεων ήταν για να κάνει την 

υπάρχουσα δουλειά πιο αποδοτική. Τώρα, η ευκαιρία είναι 

το λογισμικό αυτό να μετασχηματίσει την ίδια την δουλειά 
Source: Aaron Levie, @levie 

Το 74% των επιχειρήσεων πιστεύει πως η αυξανόμενη 

πολυπλοκότητα των διεργασιών τους αποτελεί εμπόδιο 

στην επίτευξη των στόχων τους και το 17% θεωρεί πως οι 

προσπάθειες απλοποίησης δεν είναι ακόμα αρκετά 

αποτελεσματικές  
Source: Knowledge@Wharton, Business Simplification 2015: The Unmet Strategic Imperative 

Η οικονομία διαμοιρασμού είναι να διαχειρίζεσαι μόνο το 

interface από τον πελάτη μέχρι τον προμηθευτή. Η Uber, η 

μεγαλύτερη εταιρεία ταξί στον κόσμο, δεν έχει στην 

ιδιοκτησία της ούτε ένα ταξί. Η Facebook, η πιο δημοφιλής 

εταιρεία social media, δεν δημιουργεί κανένα περιεχόμενο. 

Η Airbnb, ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών 

καταλυμάτων, δεν έχει real estate 
Source: TechCrunch, The Battle Is For The Customer Interface 

Η Airbnb και η Uber είναι μόνο η αρχή. Η οικονομία 

Π 

http://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/infographics/guide-to-iot.html
https://twitter.com/levie/status/586388783785873408
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/business-simplification-2015-unmet-strategic-imperative/
http://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface/#.aqrv7x2:0sCd
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διαμοιρασμού θα αυξηθεί μέχρι το 2013 κατά 3000% 
Source: SAP Center for Business Insight 2015 calculation based on  

PwC, The sharing economy –sizing the revenue opportunity 

Μέχρι το 2025, η αξία της τεχνολογίας του διαδικτύου των 

πραγμάτων (IoT) θα ανέλθει στα $6,2 τρις, εκ των οποίων 

τα $2,5 τρις στον κλάδο υγείας και $2,3 τρις στις 

κατασκευές 
Source: Intel, A Guide to the Internet of Things 

Μόνο το 42% των επιχειρήσεων δηλώνουν πως γνωρίζουν 

να εξάγουν ουσιαστικά συμπεράσματα από τα δεδομένα 

που συνεχώς καταχωρούν ή συλλέγουν 
Source: Oxford Economics, Workforce 2020 

Το 87% των ανώτατων οικονομικών στελεχών (CFO’s) σε 

επιχειρήσεις δηλώνει πως χρειάζονται πολύ γρηγορότερη 

ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και των δεδομένων 

απόδοσης της επιχείρησής τους 
Source: CFO Research, The Next Stage in Creating the Value-Added Finance Function 

Το 73% των CEO’s πιστεύει ότι αν δεν στελεχωθούν με 

κατάλληλα εξειδικευμένο στις σύγχρονες τεχνολογίες 

προσωπικό, θα έχουν πρόβλημα στην ανάπτυξη της 

επιχείρησής τους 
Source: PwC, 18th Annual Global CEO Survey 

Το 50% των δουλειών που χάθηκαν κατά την κρίση του 

2008 στην Αμερική αφορούσαν προσωπικό μεσαίων 

ικανοτήτων. Μόνο το 2% των δουλειών που 

δημιουργήθηκαν μετά την κρίση αφορούσαν προσωπικό 

μεσαίων ικανοτήτων 
Source: The Economist Intelligence Unit, The Cratering of the Middle Class 

Μέχρι το 2018, τα δεδομένα που θα παράγονται από 

συσκευές του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) θα φθάσουν 

τα 403 τρις gigabytes τον χρόνο  
Source: Cisco, Global Cloud Index 

Το 78% των CEO’s παγκοσμίως πιστεύει ότι η 

κυβερνοασφάλεια είναι στρατηγικής σημασίας για την 

επιχείρησή τους 
Source: PwC, 18th Annual Global CEO Survey 

Οι δουλειές που παράγουν αγαθά (goods) μειώνονται 

συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες και στις ΗΠΑ 

http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/the-sharing-economy-sizing-the-revenue-opportunity.html
http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/the-sharing-economy-sizing-the-revenue-opportunity.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/infographics/guide-to-iot.html
http://www.oxfordeconomics.com/workforce2020
http://www.cfo.com/research/index.cfm/displayresearch/14716829
http://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceo-survey.html
http://futurehrtrends.eiu.com/infographics/the-cratering-of-the-middle-class/
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html?CAMPAIGN=GCI+2014&COUNTRY_SITE=us&POSITION=PR&REFERRING_SITE=PR&CREATIVE=PR+to+GCI+WP
http://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceo-survey.html
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αντιπροσωπεύουν σήμερα μόνο το 14% των δουλειών 
Source: Mary Meeker -KPCB, Internet Trends 2015 

Μέχρι το 2019, το ¼ των εργαζομένων στις ΗΠΑ θα είναι 

ανεξάρτητοι εργαζόμενοι (αυτο-απασχολούμενοι, ελεύθεροι 

επαγγελματίες, συμβασιούχοι περιορισμένης διάρκειας, με 

εργολαβικά συμβόλαια, κ.λπ.) 
Source: MBO Partners, Independent Workers and the On-Demand Economy, & U.S. Bureau of Labor Statistics 

 

Εικόνα 1-1. Modern Drivers of Change (Concept Source: Unboundary, Inc) (“The 

Future of the Digital Economy and SAP’s Role,” 2015, p. 3) 

Το 87% των οργανισμών αναφέρουν την κουλτούρα και 

την αφοσίωση ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις, αλλά 

λιγότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι έχουν αναπτύξει 

τα κατάλληλα προγράμματα που θα κρατήσουν 

αφοσιωμένους τους εργαζόμενους 
Source: Deloitte, Global Human Capital Trends 2015 

Το 85% των CEO’s των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν ως 

στρατηγικό προσανατολισμό να συνταιριάξουν και να 

αξιοποιήσουν την εσωτερική τους διαφορετικότητα 

(diversity and inclusiveness strategy), δηλώνουν ότι 

επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα 
Source: PwC, 18th Annual Global CEO Survey 

Στα 2 επόμενα χρόνια θα υπάρχουν περισσότερες λέξεις 

γραμμένες στο twitter απ’ όσες περιέχονται σε όλα τα 

βιβλία που έχουν εκδοθεί στον κόσμο 
Source: The Huffington Post, Is Twitter Bad For Language? Statistical Analysis Says No  

(New Book from Christian Rudder, Dataclysm: Who We Are) 

Το 70% των καταναλωτών προτίθενται να προτείνουν ένα 

brand λόγω της εμπειρίας απλότητας που προσφέρει και το 

http://www.kpcb.com/internet-trends
https://www.mbopartners.com/state-of-independence
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.html
http://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceo-survey.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/10/twitter-language-book_n_5786556.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/10/twitter-language-book_n_5786556.html
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38% προτίθεται να πληρώσει περισσότερο γι’ αυτήν 
Source: Siegel+Gale, Simplicity Index 

Το 70% των online καταναλωτών θεωρούν ότι οι 

διαφημίσεις που ανιχνεύουν τη θέση τους μέσω του 

τηλεφώνου τους παραβιάζουν την ιδιωτικότητα, αλλά το 

45% διατίθεται να διαμοιράσει τη θέση του με αντάλλαγμα 

κάποια έκπτωση 
Source: EuromonitorInternational, Connecting with HyperconnectedConsumers 

Μέχρι το 2019 στις ΗΠΑ οι αγορές μέσα στα καταστήματα 

με χρήση wallet εφαρμογών κινητού θα φτάσουν τα $808 

δις από $37 δις που αναμένεται να είναι το 2015 
Source: Business Insider, The Mobile Payments Report 

Με βάση τον ρυθμό των αλλαγών που συμβαίνουν στις 

επιχειρήσεις, αναμένεται ότι το 2027 το 75% των 

εταιρειών του S&P500 θα είναι νέες εταιρείες 
Source: Seeking Alpha, Increasing Churn Rate In The S&P 500 

 

Εικόνα 1-2. Νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις (Sources: Impact Report, Harris 

Interactive. Colin Shaw and John Ivens, 2010; Deloitte Millennial Study, 2015; Shell, 

2014; WRI, 2014; SAP SE, 2014. (“The Future of the Digital Economy and SAP’s 

Role,” 2015, p. 5) 

Το 73% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κινητό τηλέφωνο, 

αλλά μόνο το 39% έχει σύνδεση στο διαδίκτυο 
Source: Mary Meeker -KPCB, Internet Trends 2015 

Το Internet of Things μέχρι το 2025 θα αναπτύξει μια 

δυναμική οικονομικής επιρροής από $4 έως $11 τρις τον 

χρόνο 
Source: McKinsey & Company, Unlocking the potential of the Internet of Things 

Η χρήση αισθητήρων θα αυξηθεί κατά 700.000% μέχρι το 

http://simplicityindex.com/2014/why-simplicity/
http://blog.euromonitor.com/2015/06/connecting-with-hyperconnected-consumers.html
http://www.businessinsider.com/the-mobile-payments-report-2015-5
http://seekingalpha.com/article/2651195-increasing-churn-rate-in-the-s-and-p-500-whats-the-lifespan-of-your-stock
http://www.kpcb.com/internet-trends
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/The_Internet_of_Things_The_value_of_digitizing_the_physical_world


Η τεχνολογία οδηγεί τις εξελίξεις 

5 

 

2030 για να ικανοποιήσει τις ανθρώπινες ανάγκες και 

επιθυμίες, από έξυπνα παπούτσια μέχρι τσιπ που θα 

σκοτώνουν καρκινικά κύτταρα 
Source: SAP Center for Business Insight 2015 calculation based on SPB Global,  

A trillion sensors is the equivalent of 150 sensors per human on earth 

Η επιτυχία στο ψηφιακό μέλλον θα εξαρτηθεί από την 

ικανότητα των επιχειρήσεων να εφαρμόσουν καινοτόμες 

ψηφιακές τεχνολογίες, αναθεωρώντας τη στρατηγική και 

την κουλτούρα τους 
Source: MIT Sloan Management Review, Is Your Business Ready for a Digital Future? 

Μέχρι το 2030, περίπου 2 δις δουλειές θα εξαφανιστούν, ή 

το 50% των δουλειών του πλανήτη, ως επακόλουθο των 

τεχνολογικών εξελίξεων 
Source: Futurist Speaker Thomas Frey, 2 Billion Jobs to Disappear by 2030 

Τα big data στην υγεία είναι σπουδαίο πράγμα, μιας και η 

ανάλυση δεδομένων συνεχούς ροής των ασθενών θα 

μειώσει κατά 20% τη θνησιμότητα 
Source: HealthcareITConnect, When it comes to Healthcare, Big Data is a Big Deal 

Η πολυπλοκότητα είναι μια από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις που πρέπει να υπερνικήσουν οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις. Τους προκαλεί καθυστέρηση, τους κοστίζει το 

10% των κερδών και βλάπτει το ηθικό των εργαζομένων 

τους 
Source: Simon Collinsonand Melvin Jay, From Complexity to Simplicity: Unleash Your Organisation'sPotential 

(book introduction on Amazon.com) 

Μέχρι το 2030, το 10% των μεγαλύτερων εταιρειών στις 

ΗΠΑ θα είναι εικονικές και λιγότερο από το 10% των 

εργαζομένων τους θα έχει θέση σε κάποιο γραφείο 
Source: Staff.com, 20 Dramatic Predictions for 2030 

Η χρήση των Analytics στα σπορ αναμένεται να φθάσει στα 

$4,7 δις το 2021 από $0,125 δις το 2014 
Source: SportTechie, Why the Use of Analytics in Sports Continues to Spread 

Έχει προβλεφθεί ότι το 2015 θα πουληθούν προϊόντα 

μαϊμού αξίας $1,77 τρις 
Source: International AntiCounterfeitingCoalition, Counterfeiting adds up 

Μέχρι το 2025 οι μισές από τις εταιρείες που θα έχουν 

έσοδα περισσότερο από $1 δις, θα έχουν τα κεντρικά τους 

γραφεία στις αναδυόμενες αγορές, με την Κίνα να έχει πιο 

http://spb-global.com/uncategorized/trillion-sensors-equivalent-150-sensors-per-human-earth/
http://spb-global.com/uncategorized/trillion-sensors-equivalent-150-sensors-per-human-earth/
http://sloanreview.mit.edu/article/is-your-business-ready-for-a-digital-future/
http://www.futuristspeaker.com/2012/02/2-billion-jobs-to-disappear-by-2030/
http://www.healthcareitconnect.com/healthitconnect2/wp-content/uploads/2012/10/Infographic-BIG-DATA.jpg
http://www.amazon.com/Complexity-Simplicity-Unleash-Organisations-Potential/dp/1137006218/ref=sr_1_1?ie
http://www.amazon.com/Complexity-Simplicity-Unleash-Organisations-Potential/dp/1137006218/ref=sr_1_1?ie
http://www.staff.com/blog/20-predictions-for-the-future-in-2030/
http://www.sporttechie.com/2015/08/01/why-the-use-of-analytics-in-sports-continues-to-spread/
http://www.iacc.org/resources/about/what-is-counterfeiting
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πολλές από ΗΠΑ και Ευρώπη 
Source: McKinsey & Company, The Four Global Forces Breaking all the Trends 

Πως θα ήταν αν οι δημόσιες βιβλιοθήκες ήταν κέντρα 

δημιουργικότητας και καινοτομίας; 

Το 2020 η βιβλιοθήκη θα είναι μια έννοια, ένα concept, 

παρά ένα απλό μέρος. Θα είναι περισσότερο το τι κάνει για 

τους ανθρώπους παρά το τι έχει γι’ αυτούς 
(“SAP The Future of Business, 100WhatIfs,” 2014, p. 24) 

Πως θα ήταν αν δεν υπήρχαν δημόσια σχολεία; 

Σε 20 χρόνια, σχεδόν οποιοσδήποτε στον πλανήτη θα έχει 

πρόσβαση στο καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό του κόσμου, 

αφού σχεδόν ο,τιδήποτε θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο 

διαδίκτυο 
(“SAP The Future of Business, 100WhatIfs,” 2014, p. 25) 

Μπορούμε να χτίσουμε την ανώτατη εκπαίδευση από το 

μηδέν; 

Είναι καιρός να την αναμορφώσουμε ριζικά. Αφού την 

αξιολογήσουμε πρέπει να δούμε ρεαλιστικά πως η 

τεχνολογία επιδρά και μετασχηματίζει τη διαδικασία 

μάθησης 
(“SAP The Future of Business, 100WhatIfs,” 2014, p. 35) 

  

http://www.mckinsey.com/insights/strategy/the_four_global_forces_breaking_all_the_trends
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Κεφάλαιο 2 Τα συστήματα ERP 

 

Τι είναι το ERP και πως μπορεί να βελτιώσει την απόδοση 

της επιχείρησης 

o ERP (Enterprise Resource Planning) είναι ένα λογισμικό που στόχο έχει την 

ενοποίηση και ολοκλήρωση (integration) των διάφορων λειτουργιών και 

τμημάτων μιας επιχείρησης ή οργανισμού οποιουδήποτε μεγέθους, πάνω σε 

ένα και μοναδικό υπολογιστικό σύστημα. Το να έχεις ένα μόνο σύστημα, ικανό να 

εξυπηρετήσει τις οικονομικές σου λειτουργίες, τη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού, τις αποθήκες και τις προμήθειες, είναι πολύ σημαντικό, δεδομένης της 

πολυπλοκότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων και του όγκου των δεδομένων που 

καλούνται να αξιοποιήσουν (Shukla, 2006). 

Η προοπτική εγκατάστασης ενός συστήματος ERP, αναμένεται να έχει πολλά οφέλη και 

γρήγορο Payback για την επένδυση της επιχείρησης, εφόσον εφαρμοστεί σωστά. 

Το συνηθισμένο μοτίβο που συναντάει κανείς στις επιχειρήσεις είναι, κάθε ένα από τα 

τμήματα να δουλεύει το δικό του λογισμικό, προσαρμοσμένο στον ιδιαίτερο τρόπο με 

τον οποίο έχει συνηθίσει να διεκπεραιώνει τις εργασίες του. Το ERP έρχεται να τα 

συνδυάσει όλα σε ένα λογισμικό με ενιαία διαχείριση, ώστε τα τμήματα του οργανισμού 

να επικοινωνούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο και να διαμοιράζονται αυτόματα τα 

δεδομένα. 

 

Εικόνα 2-1. Διαφορετικά συστήματα (νησιά ΙΤ) για κάθε λειτουργία 

T 



Τα συστήματα ERP 

8 

 

Αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται παραστατικά στην παραπάνω Εικόνα 2-1 όπου το 

κάθε τμήμα της επιχείρησης είναι και ένα νησί, πλήρως εξοπλισμένο με πληροφοριακά 

συστήματα αλλά χωρίς επικοινωνία με τα άλλα, με αποτέλεσμα, καθυστερήσεις, 

ανακριβή πληροφόρηση και πρόσθετα κόστη (partner Nevaeh, 2008). 

Εξίσου παραστατική για την ανάγκη ενοποίησης των διαδικασιών μιας επιχείρησης είναι 

η παρακάτω Εικόνα 2-2 στην οποία περιγράφονται, από τη μια οι συνήθεις διαδικασίες 

εξυπηρέτησης που ως μεμονωμένες λειτουργούν άψογα και από την άλλη το 

αποτέλεσμά τους στη συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση των υπαλλήλων και 

του πελάτη, πλέον της σπατάλης πολύτιμου χρόνου. 

 

Εικόνα 2-2. Η συνήθης διαδικασία χωρίς ERP 

Αντίθετα, στο ενοποιημένο σύστημα (Εικόνα 2-3 παρακάτω) όλες οι διαδικασίες της 

επιχείρησης, από τον προμηθευτή μέχρι τον πελάτη, εκτελούνται σε ένα σύστημα με 

διαμοιρασμένη πληροφόρηση διασφαλίζοντας ότι, η καταχώριση των ίδιων δεδομένων 

θα γίνεται μία φορά, θα υπάρχει στιγμιαία πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, 

τα κόστη θα είναι λιγότερα, οι πωλήσεις αυξημένες και ο πελάτης ικανοποιημένος. 

 

Εικόνα 2-3. Ολοκληρωμένο σύστημα ERP με διαμοιρασμό πληροφόρησης 
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Η ύπαρξη ενός συστήματος ERP δοκιμάζει πραγματικά την υπευθυνότητα και την 

επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση (Shukla, 2006). Σε συνθήκες χωρίς ERP, αν κάτι πάει 

στραβά στην ικανοποίηση του πελάτη και -για παράδειγμα- το οικονομικό τμήμα ή το 

τμήμα αποθήκης έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους, δεν ανησυχούν διότι το σφάλμα 

έγινε κάπου έξω απ’ αυτά. Σε συνθήκες με ERP, οι υπεύθυνοι εξυπηρέτησης (front 

office) δεν είναι αυτοί που απλά καταχωρούν τα στοιχεία του πελάτη. Είναι ουσιαστικά 

μέλη της αλυσίδας εξυπηρέτησης, ικανά να δουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για 

την κατάσταση πίστωσης του πελάτη από το οικονομικό τμήμα αλλά και το απόθεμα 

από το τμήμα της αποθήκης. Γνωρίζουν αν πλήρωσε ο πελάτης αλλά και αν το προϊόν 

μπορεί να σταλεί έγκαιρα και μπορούν να το πουν τη στιγμή που τους ρωτάει ο πελάτης 

χωρίς να χρειάζεται να τηλεφωνούν σε κάθε τμήμα για να συλλέξουν πληροφόρηση, 

χρονοτριβώντας και δυσαρεστώντας τον πελάτη. Αλλά και οι άνθρωποι της αποθήκης, 

δεν τηρούν πια τα αποθέματα σε χαρτιά, αλλά είναι υποχρεωμένοι να τα έχουν 

καταχωρημένα στο ERP. Αν δεν το κάνουν, οι άνθρωποι της εξυπηρέτησης δεν θα 

βλέπουν σωστό απόθεμα και θα δώσουν λάθος πληροφόρηση στον πελάτη, αλλά και το 

οικονομικό τμήμα δεν θα έχει την πραγματική εικόνα της αξίας των αποθεμάτων. 

Στους ανθρώπους δεν αρέσουν οι αλλαγές, αλλά το ERP τους ζητάει να αλλάξουν τον 

τρόπο που δουλεύουν, γι’ αυτό και η υλοποίησή του είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Το 

λογισμικό αυτό καθ’ αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η ανάγκη να γίνουν αλλαγές 

στον τρόπο δουλειάς. Αν η επιχείρηση καταφέρει, με το λογισμικό αυτό σαν μοχλό, να 

αλλάξει τους τρόπους δουλειάς, θα αποκομίσει τη μέγιστη αξία απ’ αυτό. Διαφορετικά 

θα έχει απλά αντικαταστήσει το παλιό λογισμικό που όλοι είχαν μάθει να δουλεύουν με 

ένα νέο που τους καθυστερεί γιατί κανένας δεν το γνωρίζει. 

 

Η εξέλιξη των συστημάτων ERP, μια ιστορική προσέγγιση 

Έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί για το ERP (Rashid, UniversityCAlbany, 

Hossain, & Patrick, 2002, p. 3). Το American Production and Inventory Control Society 

το αναφέρει ως «μια μέθοδο αποδοτικού σχεδιασμού και ελέγχου των πόρων που 

χρειάζονται για να αγοράσεις, να φτιάξεις, να στείλεις και να λογιστικοποιήσεις 

παραγγελίες πελατών μιας εταιρείας κατασκευών, διανομής ή υπηρεσιών». Ο Davenport 

είπε ότι «το ERP είναι ένα λογισμικό που υπόσχεται αδιάλειπτη ενοποίηση όλων των 

διακινούμενων στην επιχείρηση πληροφοριών». Οι Kumar & Van Hillsgersberg 

αναφέρουν ότι «το ERP είναι ένα διαμορφώσιμο πληροφοριακό σύστημα που ενοποιεί 
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τις πληροφορίες και τις διαδικασίες που βασίζονται σ’ αυτές, σε όλα τα μήκη και πλάτη 

της επιχείρησης». Ο Tadjer είπε ότι είναι «μία βάση δεδομένων, μία εφαρμογή και ένα 

ενιαίο interface για όλη την επιχείρηση». Ο O’Leary αναφέρει ότι «είναι ένα 

υπολογιστικό σύστημα σχεδιασμένο να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές της επιχείρησης 

και να υλοποιεί ολοκληρωμένα και σε πραγματικό χρόνο τον σχεδιασμό, την παραγωγή 

και την εξυπηρέτηση του πελάτη». 

Όσο αφορά την ιστορική εξέλιξη των συστημάτων ERP, είναι καλό να γίνει μια 

αναφορά διότι διδασκόμαστε πολλά από την ιστορία (βίντεο) (“Why Study History? - 

YouTube,” 2010). Η εξέλιξη των ERP σχετίζεται στενά με την εξέλιξη στο πεδίο των 

υπολογιστών (Rashid et al., 2002, p. 4). Στη δεκαετία του 1960 οι περισσότερες εταιρείες 

σχεδίαζαν, ανέπτυσσαν και εφάρμοζαν κεντρικά υπολογιστικά συστήματα IC (Inventory 

Control) βασισμένα σε γλώσσες προγραμματισμού όπως COBOL, ALGOL, FORTRAN, 

για να αυτοματοποιήσουν τον έλεγχο των αποθεμάτων τους. Τα συστήματα MRP 

(Material Requirements Planning) εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1970 και αφορούσαν 

κύρια στον καθορισμό των αναγκών σε προϊόντα ή ανταλλακτικά σύμφωνα με τις 

εκάστοτε προδιαγραφές. Συνεχίζοντας αυτήν την πορεία, τη δεκαετία του 1980 έκαναν 

την εμφάνισή τους τα συστήματα MRP II (Manufacturing Resources Planning) που 

έδιναν έμφαση στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής μέσα από τον 

συγχρονισμό της με τα αναγκαία υλικά. Στο MRP II συμπεριλήφθηκαν γνωστές σήμερα 

περιοχές και έννοιες όπως shop floor, distribution management, project management, 

finance, human resources, engineering. Τα ERP συστήματα εμφανίστηκαν για πρώτη 

φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1980 προς τις αρχές αυτής του 1990 με πρωτοπόρο την 

έννοια της διεπιχειρησιακής και δια-λειτουργικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης. 

Βασισμένα στην τεχνολογική κληρονομιά των MRP και MRP II, τα ERP ενοποίησαν το 

μάνατζμεντ βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών όπως κατασκευές, διανομή, 

λογιστική, οικονομικά, ανθρώπινοι πόροι, διαχείριση έργων, διαχείριση αποθεμάτων, 

λειτουργία, συντήρηση, μεταφορές, παρέχοντας προσβασιμότητα, ορατότητα και 

συνέπεια σε όλη την έκταση της επιχείρησης. Στη δεκαετία του 1990, οι προμηθευτές 

συστημάτων ERP πρόσθεσαν και άλλα modules σαν “add-ons” στα βασικά και 

γέννησαν έτσι τα “extended ERP” τα οποία περιλαμβάνουν προηγμένο σχεδιασμό και 

προγραμματισμό (APS) και Λύσεις e-business όπως το CRM και SCM. Η Εικόνα 2-4 

παρακάτω αναπαριστά την εξέλιξη των ERP. 

https://www.youtube.com/watch?v=vgmNkYUL_Cw&list=PLAAzU-niS8NjD-d-VHkTY1g2idVGzm22C&index=21
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Εικόνα 2-4. Η ιστορική εξέλιξη των ERP 
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Κεφάλαιο 3 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Οι προοπτικές στρατηγικής ευθυγράμμισης του ΙΤ 

η στρατηγική σημασία της πληροφοριακής τεχνολογίας (ΙΤ - Information 

Technology) και των πληροφοριακών συστημάτων (IS - Information Systems) 

στις επιχειρήσεις, κύριος εκπρόσωπος των οποίων είναι το ERP, είχαν 

επισημάνει οι Henderson and Venkatraman (1993) σε μελέτη τους, στην οποία 

καθόρισαν ένα μοντέλο ευθυγράμμισης του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης, 

με το στρατηγικό μάνατζμεντ του ΙΤ (Strategic Alignment Model). Το μοντέλο (Εικόνα 

3-1) αναπτύχθηκε σε τέσσερις βασικές περιοχές στρατηγικών επιλογών, την 

επιχειρησιακή στρατηγική, τη στρατηγική του ΙΤ, τις επιχειρησιακές δομές και 

διαδικασίες και τις δομές και διαδικασίες ΙΤ. Το μοντέλο αναπτύσσεται πάνω σε δύο 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά του στρατηγικού μάνατζμεντ, τη στρατηγική προσαρμογή 

(Strategic Fit) όπου γίνεται συσχέτιση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων και τη 

λειτουργική ολοκλήρωση (Functional Integration) μεταξύ επιχείρησης και 

πληροφοριακής τεχνολογίας. Με το μοντέλο αναδείχθηκαν τέσσερις προοπτικές 

στρατηγικής ευθυγράμμισης. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι κανένα λογισμικό, όσο τέλειο 

κι αν είναι, δεν μπορεί από μόνο του να διατηρήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

παρά μόνον αν ο οργανισμός το εκμεταλλεύεται σε συνεχή βάση. Αυτό όμως απαιτεί 

αλλαγές στον οργανισμό και κύρια στον τρόπο που η διοίκηση αντιλαμβάνεται τις 

κρίσιμες παραμέτρους της πληροφοριακής τεχνολογίας και τον ρόλο της στον 

μετασχηματισμό του οργανισμού και τη διαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης 

γενικότερα. 

Στο μοντέλο στρατηγικής ευθυγράμμισης, στην παρακάτω Εικόνα 3-1, διακρίνονται δύο 

τύποι ολοκλήρωσης μεταξύ επιχείρησης (Business) και πληροφοριακής τεχνολογίας ΙΤ 

(Information Technology). Ο πρώτος είναι η στρατηγική ολοκλήρωση, ο σύνδεση 

δηλαδή της επιχειρησιακής στρατηγικής με τη στρατηγική ΙΤ και σχετίζεται με τους 

εξωτερικούς παράγοντες. Δείχνει την ικανότητα της ΙΤ στρατηγικής να υποστηρίξει τη 

στρατηγική της επιχείρησης. Ο δεύτερος είναι η λειτουργική ολοκλήρωση εσωτερικών 

περιοχών του οργανισμού, συγκεκριμένα η σύνδεση των δομών και διαδικασιών του 

οργανισμού με αυτές του τμήματος ΙΤ. 

Τ 
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Εικόνα 3-1. Strategic Alignment Model 

Σε συνέχεια της Εικόνα 3-1, η Εικόνα 3-2 περιγράφει τις τέσσερις δυνατές προοπτικές 

strategic alignment που μπορεί να ακολουθήσει ένας οργανισμός. Σε κάθε μια από αυτές 

διαμορφώνονται διαφορετικοί ρόλοι για το μάνατζμεντ του οργανισμού και το 

μάνατζμεντ του ΙΤ, διαφορετική είναι και η στρατηγική που θα οδηγήσει την 

ευθυγράμμιση αυτή, ενώ αλλάζουν και τα κριτήρια απόδοσης. 

 

Strategy execution alignment perspective 

 

Technology transformation alignment perspective 
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Competitive potential alignment perspective 

 

Service level alignment perspective 

Εικόνα 3-2. Οι τέσσερις προοπτικές για στρατηγική ευθυγράμμιση 

Οι Henderson and Venkatraman (1993), στο ερώτημα «ποια από τις τέσσερις προοπτικές 

του μοντέλου στρατηγικής ευθυγράμμισης είναι η καλύτερη» θεωρούν ότι δεν υπάρχει 

καμία ιδανική που να μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους οργανισμούς. Αν υπήρχε, 

δεν θα ήταν στρατηγική, αφού όλοι θα την επέλεγαν. Συστήνουν δε στους μάνατζερ 

να μη βλέπουν το ΙΤ ως πανάκεια επιλέγοντας μόνο τις δύο προοπτικές που αυτό είναι ο 

οδηγός, αλλά ούτε και να επιλέγουν μόνο αυτές που η επιχειρησιακή στρατηγική είναι 

το σημείο εκκίνησης. Πρέπει να κατανοήσουν καλά και τις τέσσερις προοπτικές του 

μοντέλου στρατηγικής ευθυγράμμισης ώστε να μπορούν να τις επιλέγουν εναλλακτικά 

και να είναι έτοιμοι να κάνουν συνεχείς προσαρμογές, έχοντας πάντα υπόψη ότι το 

περιβάλλον του ΙΤ είναι εξαιρετικά μεταβαλλόμενο και περίπλοκο. 

 

Η αρχιτεκτονική της επιχείρησης ως θεμέλιο της 

στρατηγικής 

Αισθάνεσαι ότι οι εργαζόμενοί σου δουλεύουν όλο και περισσότερο αλλά εσύ χάνεις το 

έδαφος κάτω απ’ τα πόδια σου; Έχεις εξαίρετο προσωπικό, επενδύεις προσεκτικά και 

πιστεύεις ότι έχεις σωστή στρατηγική. Παρακολουθείς την αγορά, ακούς τους πελάτες 

σου και αντιδράς όσο μπορείς πιο γρήγορα στις κινήσεις των ανταγωνιστών σου. Εν 

συντομία, κάνεις ό,τι λέει η βιβλιογραφία ότι πρέπει να κάνεις και παρόλα αυτά «δεν 

παίρνεις κεφάλι» (Ross, Weill, & Robertson, 2006, p. 1,2). 

Παράλληλα βλέπεις ότι άλλες εταιρείες, όχι μόνο δεν αγωνίζονται να επιβιώσουν, αλλά 

ευημερούν, έχουν πιο παραγωγικούς εργαζόμενους, παίρνουν πιο πολλά από τις 
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επενδύσεις που κάνουν και πετυχαίνουν στις πρωτοβουλίες που ενσωμάτωσαν στο 

στρατηγικό τους πλάνο. 

Τι κάνουν διαφορετικά αυτές οι εταιρείες; 

Τα αποτελέσματα εκτεταμένης συνδυασμένης έρευνας και μελέτης περιπτώσεων (Ross 

et al., 2006, p. 2,209) σε περισσότερες από 400 εταιρείες σε Ευρώπη και ΗΠΑ, σχετικά 

με την αρχιτεκτονική της επιχείρησης, τη διακυβέρνηση του ΙΤ και την επίδραση αυτού 

στην αρχιτεκτονική, δείχνουν ότι δεν μπορείς να εκτελέσεις το στρατηγικό σου σχέδιο 

αν δεν έχεις χτίσει πρώτα τα σωστά θεμέλια και προτείνουν στους μάνατζερ εργαλεία 

για να αναγνωρίσουν τις κρίσιμες λειτουργίες της επιχείρησής τους και να τις 

ψηφιοποιήσουν για να βάλουν ισχυρά θεμέλια. 

Με βάση τα σχόλια των ανώτερων και ανώτατων στελεχών των εταιρειών που 

συμμετείχαν στην έρευνα (Ross et al., 2006, p. 5), αναγνωρίστηκαν τα σημάδια που 

προειδοποιούν ότι μια εταιρεία δεν έχει σωστά θεμέλια για να στηρίξει τη στρατηγική 

της: 

 Διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης δίνουν διαφορετικές απαντήσεις στις ίδιες 

ερωτήσεις πελατών. 

 Η συμμόρφωση στις ρυθμιστικές αρχές και στις απαιτήσεις για αναφορές αποτελεί 

βάσανο και χρειάζεται οπωσδήποτε σπρώξιμο από «πάνω» και πολλές ώρες 

δουλειάς. 

 Η εταιρεία δεν έχει ευελιξία και κάθε νέα στρατηγική πρωτοβουλία είναι σαν να 

ξεκινάει από το μηδέν. 

 Το ΙΤ αντιμετωπίζεται συστηματικά ως ένα bottleneck. 

 Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες στην επιχείρηση που υλοποιούνται με 

διαφορετικό σύστημα η καθεμιά για να κάνουν στο τέλος την ίδια δουλειά. 

 Δεν είναι διαθέσιμη η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με την κατασκευή των 

σημαντικών προϊόντων ή για τον τρόπο που λαμβάνουν οι πελάτες τις αποφάσεις 

τους. 

 

Οι εταιρείες, βασιζόμενες στο Λειτουργικό τους Μοντέλο (Operating Model), στην 

Αρχιτεκτονική της Επιχείρησης (Enterprise Architecture) και στο Μοντέλο 

Ενσωμάτωσης (Engagement Model), πρέπει να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τα 

θεμέλια στα οποία θα υλοποιηθεί το στρατηγικό τους πλάνο (Ross et al., 2006, p. 10,15). 
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Εικόνα 3-3. Μοντέλο δημιουργίας και ανάπτυξης των θεμελίων εκτέλεσης της 

στρατηγικής 

Με βάση το πως θέλει να λειτουργεί η επιχείρηση (Operating Model), η διοίκησή της 

και η διοίκηση του τμήματος ΙΤ καθορίζουν την αρχιτεκτονική της υποδομής που πρέπει 

να υπάρχει για την εκτέλεση της στρατηγικής (Enterprise Architecture). Στη συνέχεια, 

καθώς η διοίκηση αναγνωρίζει τις προτεραιότητες της επιχείρησης, το Μοντέλο 

Ενσωμάτωσης του τμήματος ΙΤ (Engagement Model) καθορίζει το πως, κάθε ένα από τα 

έργα που προγραμματίστηκαν, θα ωφεληθεί αλλά και θα συνεισφέρει στη δημιουργία 

των θεμελίων εκτέλεσης των στρατηγικών στόχων. Στην Εικόνα 3-3 παραπάνω 

αποτυπώνεται το παραπάνω concept στη γενική του μορφή, ενώ στην Εικόνα 3-4 

παρακάτω το ίδιο concept με παράδειγμα εφαρμογής την αμερικανική εταιρεία 

μεταφορών UPS. 
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Εικόνα 3-4. Μοντέλο δημιουργίας και ανάπτυξης των θεμελίων εκτέλεσης της 

στρατηγικής (παράδειγμα UPS) 

 

Η συνεισφορά του IT στην ευελιξία αλλαγής επιχειρησιακού 

μοντέλου 

Ποια είναι η συνεισφορά συστημάτων πληροφορικής όπως το ERP στην προσθήκη 

αξίας και στη διαμόρφωση της στρατηγικής των επιχειρήσεων; 

 

Εικόνα 3-5. Η συνεισφορά του IT στην ευελιξία αλλαγής επιχειρησιακού μοντέλου 
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-5 παραπάνω, η πληροφοριακή τεχνολογία με την ευελιξία 

της, μπορεί να συνεισφέρει ποικιλοτρόπως στις ανάγκες μετασχηματισμού του business 

model του οργανισμού (Hanschke, 2010, p. 17,18). Με τη ευελιξία του IT η επιχείρηση 

μπορεί: 

 

Να ξεχωρίζει στον ανταγωνισμό μέσα από εξατομίκευση ή ηγεσία κόστους: ισχυρές, 

αποδοτικές και ευέλικτες Λύσεις IT ικανές να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες της 

επιχείρησης μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για τη διαφοροποίηση. Αποτελεσματική 

πληροφόρηση σημαίνει, το ERP, που είναι στην ουσία το κυριότερο ΙΤ εργαλείο του 

οργανισμού, να παρέχει στους μάνατζερ γρήγορη και ουσιαστική επιχειρηματική ευφυία 

(Business Intelligence), για τις αγορές, για τις απαιτήσεις του πελάτη, τους ανταγωνιστές 

και τα προϊόντα τους, τη σχέση κόστους οφέλους των προϊόντων και τις εναλλακτικές 

πηγές προμηθειών. 

 

Να είναι πιο γρήγορη από τους ανταγωνιστές: το να είσαι πιο γρήγορος από τους 

άλλους παίκτες προϋποθέτει, να εστιάζεις μόνιμα στις καινοτομίες, να αναπτύσσεις 

γρηγορότερα τα προϊόντα σου και να τα βγάζεις γρηγορότερα στην αγορά. Αυτό το 

χρονικό πλεονέκτημα η επιχείρηση μπορεί να το κερδίσει με τη βοήθεια των 

πληροφοριακών της συστημάτων, μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό που θα 

προσδιορίσει την έκταση των μελλοντικών ευκαιριών, μέσα από ευέλικτες και στιβαρές 

επιχειρησιακές αρχιτεκτονικές και μέσα από τεχνολογικές καινοτομίες. 

 

Να δημιουργεί κανάλια πρόσβασης για τους πελάτες και να τα βελτιώνει: Το ΙΤ 

μπορεί να συνεισφέρει καταλυτικά στην διευκόλυνση της πρόσβασης των πελατών στον 

οργανισμό. Για παράδειγμα, μέσα από self-service portals, τα συστήματα ΙΤ μπορούν να 

λειτουργήσουν ως κανάλια πωλήσεων ή ως σημεία παροχής υπηρεσιών και μάλιστα 

προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. 

 

Να κάνει τους πελάτες πιο πιστούς και εξαρτημένους: συστήματα ΙΤ που κάνουν 

εύκολες τις διαδικασίες ρουτίνας, αυξάνουν την ικανοποίηση του πελάτη και το 

συναισθηματικό του δέσιμο με την επιχείρηση. Πολύ περισσότερο δέσιμο προκαλεί η 

δυνατότητα παροχής εξατομικευμένων Λύσεων. 
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Να κάνει βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων: δεδομένου ότι το ΙΤ συμβάλλει 

ώστε η επιχείρηση να τρέχει καλύτερα, με ξεκάθαρες και αυτοματοποιημένες 

διεργασίες, με δικτυωμένες εφοδιαστικές αλυσίδες, με online συνεργασίες μέσω portals 

και με τη διατήρηση ψηφιοποιημένων απ’ άκρου σ’ άκρο διεργασιών, ο οργανισμός θα 

απολαμβάνει πραγματικά και ουσιαστικά οφέλη. 

 

Να μειώσει τα κόστη: η τυποποίηση και ομογενοποίηση των πληροφοριακών 

συστημάτων της επιχείρησης, όπως μέσα από ένα ERP, θα ανοίξει τεράστιες ευκαιρίες 

εξοικονόμησης δαπανών, αν μη τι άλλο, μέσα από τις οικονομίες κλίμακας. Η ανάλυση 

και η εστίαση σε βασικές λειτουργίες μέσω του ERP, θα δημιουργήσει εξειδίκευση στα 

εκάστοτε αντικείμενα και θα αναπτύξει περαιτέρω δυνατότητες περικοπής κόστους. 

 

Να αλλάζει εύκολα το business model: το να γίνεσαι και να παραμένεις ευέλικτος και 

ταυτόχρονα να έχεις τη δυνατότητα να προσαρμόζεσαι στις αλλαγές του περιβάλλοντος 

και σε νέες καταστάσεις της αγοράς, είναι από τις σημαντικότερες προκλήσεις για μια 

επιχείρηση. Ακόμη και οι καινοτόμες Λύσεις σου, σε κρατούν μπροστά στον 

ανταγωνισμό, μέχρι να σε φτάσουν αναπόφευκτα οι ανταγωνιστές σου. Σε όρους 

σπουδαιότητας, το πόσο γρήγορα μπορεί μια επιχείρηση να μετασχηματίζει τον εαυτό 

της, είναι ισοδύναμο με το να αλλάζει το επιχειρησιακό της μοντέλο. Η πληροφοριακή 

τεχνολογία παίζει ρόλο κλειδί στο ζήτημα αυτό, αφού ο χρόνος αντίδρασής της και η 

ευελιξία της τροφοδοτούν κατευθείαν την επιτυχία του οργανισμού. Με ευέλικτη και 

στιβαρή επιχειρησιακή αρχιτεκτονική, ο οργανισμός θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

σε κάθε αλλαγή. 

 

Το ERP προάγει την ανάπτυξη των στρατηγικών άυλων 

assets της επιχείρησης 

Στο βιβλίο των Bendoly & Jacobs (2005, p. 19), στο κεφάλαιο “Strategy as a Critical 

Factor in Applied ERP Success”, αναφέρεται ότι για να διατηρηθεί ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, χρειάζεται, το ERP που θα υλοποιηθεί, να αλλάξει τον τρόπο που οι 

άνθρωποι σκέφτονται τη δουλειά τους, να μεταβάλλει τις εργασιακές σχέσεις που αυτοί 

αναπτύσσουν μέσα και έξω από τον οργανισμό και να επανασχεδιάσει τους τρόπους που 

χρησιμοποιούν την πληροφόρηση που ως ολοκληρωμένο σύστημα τους παρέχει. 

Πράγματι, το ERP έχει τη δυναμική να προωθήσει βαθιές αλλαγές στην κουλτούρα, τις 
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σχέσεις και τις συμπεριφορές. Το κοινωνικό κεφάλαιο (social capital) και το διανοητικό 

κεφάλαιο (intellectual capital) αποτελούν κύριες πηγές πλεονεκτημάτων στην 

οικονομία της γνώσης (knowledge economy). Το ERP, με τις κατάλληλες προσθήκες 

δυνατοτήτων,  μπορεί να γίνει μια πολυδιάστατη πλατφόρμα στην οποία θα 

αναπτύσσεται τόσο το κοινωνικό όσο και το διανοητικό κεφάλαιο του οργανισμού. 

Πως μπορεί το ERP μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των στρατηγικών άυλων assets 

σε μια επιχείρηση; 

Οι διασυνδέσεις που κωδικοποιούνται μεταξύ των χρηστών του ERP μπορούν από μόνες 

τους να αποτελέσουν τον δρόμο προς τον εμπλουτισμό των δομικών στοιχείων του 

κοινωνικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Η συνεχής ροή των δεδομένων και οι 

δικτυακές διασυνδέσεις είναι μια πολύτιμη ευκαιρία εμπλουτισμού των απρόσωπων 

διαμορφωμένων συνδέσμων μεταξύ ανθρώπων και μονάδων. Για παράδειγμα, όσοι 

άνθρωποι βασίζονται στα δεδομένα του ERP σε έναν οργανισμό έχουν εγγενείς 

αλληλεξαρτήσεις, οι οποίες αν γίνουν ορατές με τρόπους όπως οι ανταμοιβές σε όσους 

διευκολύνουν τις συνεργασίες μεταξύ των μερών του συστήματος, τότε μπορεί να 

αναπτυχθεί στον καθένα μια ιδιαίτερα ωφέλιμη για την επιχείρηση ευρεία οπτική 

(Bendoly & Jacobs, 2005, p. 20). 

Το ERP, λόγω της έκτασης που καταλαμβάνει σε μια επιχείρηση, δημιουργεί ευκαιρίες 

για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μέσα από τις διαδικασίες ανταλλαγής 

πληροφοριών. Μπορεί ακόμα να προτείνει ποιος πρέπει να συνδεθεί με ποιον. Ωστόσο, 

μηχανισμοί όπως η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, οι βιντεοδιασκέψεις, τα φεστιβάλ 

γνώσεων, οι δια-λειτουργικές ομάδες εργασίας και παρόμοιες δραστηριότητες 

οικοδόμησης σχέσεων, παρέχουν το ισχυρότερο θεμέλιο για την ανάπτυξη του 

κοινωνικού κεφαλαίου της επιχείρησης. 

Ακόμη, η μεγάλη εμπειρία αλλαγής που προσφέρει η υλοποίηση ενός ERP, επιδρά 

αφενός στον κάθε εργαζόμενο προσωπικά, αφετέρου διαμοιράζεται σε όλη την έκταση 

της επιχείρησης. Παρόλο που οι ογκώδεις αλλαγές σε έναν οργανισμό είναι δύσκολες 

και συναισθηματικές εμπειρίες, εάν διαχειριστούν με προσοχή, μπορεί να αποτελέσουν 

τη βάση για το χτίσιμο συνεργασιών, εμπιστοσύνης, νέων προτύπων και αξιών. Με κακή 

διαχείριση αντίθετα, θα προκύψουν προβλήματα όπως ακαμψία, διενέξεις και 

αποχωρήσεις αυτών που χρειάζεται περισσότερο η επιχείρηση. Η εμπειρία υλοποίησης 

ERP, αν διαχειριστεί σωστά, μπορεί να συμβάλλει ριζικά στην ανάπτυξη της γνωστικής 

διάστασης του κοινωνικού κεφαλαίου, ή διαφορετικά, μπορεί να υπονομεύσει ακόμα και 

τη συνοχή του οργανισμού. 
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Το συστήματα ERP μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ευκαιρίες για διαμόρφωση 

διανοητικού κεφαλαίου στην επιχείρηση, ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων στους 

υπαλλήλους. Με την πληροφόρηση που τους παρέχει τους δίνει τη δυνατότητα να δουν 

ξεκάθαρα τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα της απόδοσής τους. Τους παρέχει τα μέσα 

να δουν πως, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, επιδρούν στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. Το ERP παρέχει συνεχή ανάδραση που 

μεταφράζεται σε ευκαιρίες για μάθηση και συνεχή βελτίωση της απόδοσης ατόμων, 

ομάδων και του οργανισμού συνολικά. Όλα αυτά τα στοιχεία εμπλουτίζουν το 

διανοητικό κεφάλαιο του και τις γνώσεις στον οργανισμό. Η πρόκληση για τους 

διοικούντες είναι να μετατρέψουν αυτήν την προοπτική σε πραγματικότητα. Αν οι 

χρήστες δεν εμπιστεύονται την πληροφόρηση που τους παρέχει το ERP, αν δεν 

αναγνωρίζουν την αξία της χρήσης των δεδομένων στην καθοδήγηση της συμπεριφοράς 

τους, ή αν ακόμα εισάγουν σ΄ αυτό δεδομένα με προχειρότητα, τότε το ERP θα 

υπονομεύσει παρά θα εμπλουτίσει το γνωσιακό υπόβαθρο στην εταιρεία. Είναι σαφές 

ότι κανένα απ’ αυτά τα intangible assets δεν θα αναπτυχθεί μέσα στον οργανισμό, αν οι 

άνθρωποί του δεν το κάνουν να συμβεί. Η κατάλληλη θετική στάση απέναντι στο ERP, 

απέναντι στην αλλαγή και απέναντι στον οργανισμό συνολικά, θα συμβάλλουν 

καταλυτικά στην αξιοποίηση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων του. 

Στο ίδιο βιβλίο των Bendoly & Jacobs (2005, p. 5), στο κεφάλαιο “Introduction: 

Realizing the Epic Dream of ERP”, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, δεν είναι το ότι 

έχεις ένα σύστημα ERP στην επιχείρησή σου, ούτε το πόσα ξόδεψες για να το 

αποκτήσεις, ούτε αν το υλοποίησες μονομιάς ή σταδιακά, καθαρό vanilla ή customized, 

κ.λπ., αλλά το ότι ο μοναδικός τρόπος να σιγουρέψεις ότι πρόσθεσες αξία μ’ αυτό είναι 

να διασφαλίσεις ότι θα γίνουν όλες οι αλλαγές που αυτό καθιστά αναγκαίες στον 

οργανισμό. Η ανάπτυξη και διατήρηση των νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που 

πηγάζουν από το ERP, χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση της σωστής χρήσης του και 

εκμετάλλευσή του για τη λύση προβλημάτων και την υλοποίηση καινοτομιών στον 

οργανισμό. 

 

Ο real-time μετασχηματισμός των δεδομένων σε πολύτιμες 

πληροφορίες 

Σε report που εξέδωσε το “HARVARD BUSINESS REVIEW ANALYTIC SERVICES” 

με sponsor τη SAP (“HBR-SAP_Making the Real-Time Enterprise a Reality,” 2014), 
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αξιολογεί πρόσφατες ερευνητικές μελέτες και εξηγεί τους λόγους της αναγκαιότητας της 

μετάβασης στις real-time επιχειρήσεις το συντομότερο. 

Σε έρευνα του “The Hackett Group” το 2013, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3-1 

παρακάτω, οι μισές μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίου βεληνεκούς της 

έρευνας γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τη ρευστότητά τους, ενώ πολύ λιγότερες 

γνωρίζουν άλλες κρίσιμες γι’ αυτές πληροφορίες όπως την οικονομική απόδοση, το 

λειτουργικό ρίσκο, ή τις δαπάνες σε προμηθευτές. 

 
Διάγραμμα 3-1. Όχι ακόμα πλήρης εμπειρία real-time 

Το παράθυρο της διαφοροποίησης στον ανταγωνισμό, σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας, γίνεται ολοένα και μικρότερο. Οι εταιρείες πρέπει να εστιάσουν στον χρόνο 

ως παράγοντα διαφοροποίησης και να διασφαλίσουν ότι έχουν οργανωθεί ώστε να 

λειτουργούν ως ανταγωνιστές οδηγούμενοι από τα δεδομένα. 

Μια πραγματικά real-time επιχείρηση θα επιταχύνει τον μετασχηματισμό των 

δεδομένων της σε πληροφορία αναγκαία για τη λήψη των σωστών αποφάσεων στις 

ζωτικές λειτουργίες της, είτε αυτές είναι η παραγωγή και τα logistics, είτε το μάρκετινγκ 

και οι πωλήσεις, είτε η εξυπηρέτηση του πελάτη και η διαχείριση του κύκλου ζωής 

προϊόντος. Με πληροφόρηση πραγματικού χρόνου, τα στελέχη θα μπορούν να 

διαχειριστούν καλύτερα τους στόχους τους και να κάνουν καλύτερες προβλέψεις. 

Η real-time επιχείρηση μπορεί να αντιληφθεί γρήγορα και να ανταποκριθεί στα 

ερεθίσματα του περιβάλλοντός της με τρόπο συντεταγμένο σε όλη της την έκταση, όπου 

κι αν εκτείνεται αυτή. Έτσι οι “real-time players” θα είναι πιο έμπειροι, όχι απλά στην 

ανταπόκρισή τους στις αλλαγές όταν αυτές θα συμβαίνουν, αλλά θα είναι 

προετοιμασμένοι πριν αυτές συμβούν. Για παράδειγμα, θα μπορούν να εκτιμήσουν με 

ακρίβεια τη τέλος της ζωής ενός παγίου τους, να γνωρίζουν πότε ένας πελάτης είναι 

έτοιμος να αγοράσει, να προβλέπουν πότε είναι η ώρα να κάνουν μια επένδυση, να 
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κατανοούν πότε η ζήτηση θα κάνει τις αυξομειώσεις της. Τα μεγαλύτερα οφέλη για μια 

μεγάλη επιχείρηση -που φαίνονται απραγματοποίητα σήμερα- θα είναι για παράδειγμα, 

να έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει μια διεργασία τη στιγμή που συμβαίνει, να αλλάξει 

τη δρομολόγηση ενός προϊόντος που έχει σταλεί, να αλλάξει τη τιμολόγηση κάποιων 

υλικών που έχουν τιμολογηθεί, να αλλάξει την τιμή πώλησης την τελευταία στιγμή 

μπροστά στην απειλή ενός ανταγωνιστή που μόλις προέκυψε. Το συνολικό αποτέλεσμα 

θα είναι επιχειρήσεις πολύ περισσότερο προσανατολισμένες στον πελάτη και την αγορά. 

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στον πραγματικό μετασχηματισμό τους -και πρέπει να 

προσδιορίσουν τι σημαίνει για την καθεμιά αυτός ο μετασχηματισμός, όπως, να 

εντοπίσουν τις κρίσιμες γι’ αυτές προκλήσεις, να αναθρέψουν κουλτούρα πιο γρήγορης 

ανταπόκρισης, να επενδύουν επαναλαμβανόμενα- θα δουν τα οφέλη τους να συντίθενται 

μέσα από πραγματική καινοτόμα διαφοροποίηση. Όταν πάρεις μια τέτοια απόφαση να 

ακολουθήσεις αυτό το μονοπάτι, θα δεις τα πραγματικά οφέλη σε λίγα χρόνια, όταν θα 

έχεις όλα τα συστήματα και τα δεδομένα σου μαζί ως αυτονόητα. Αυτό το «όταν» είναι 

όταν οι αλλαγές θα έρχονται με εκθετικό ρυθμό κι εσύ θα είσαι ικανός να κάνεις 

πράγματα που δεν φανταζόσουν ότι θα μπορούσες να κάνεις. 

Για να επιτύχουν οι επιχειρήσεις στο μονοπάτι του μετασχηματισμού τους σε real-time, 

σε μια εποχή οδηγούμενη από τα δεδομένα, πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα 

βήματα όπως, να προσδιορίσουν τι σημαίνει για την καθεμιά να είναι real-time, να 

εντοπίσουν ποια προβλήματα πρέπει να επιλύσουν, να αποκτήσουν μια μακρόπνοη, 

συστηματική και επαναλαμβανόμενη προσέγγιση στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις 

διαδικασίες τους και να δημιουργήσουν μια κουλτούρα γρήγορης ανταπόκρισης από τη 

διοίκηση μέχρι το front-office. 

Σε έρευνα του “American Management Association” το 2013, όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα 3-2 παρακάτω, αν υποθέσει κανείς ότι το εμπόδιο των πεπερασμένων πόρων 

(Resources) μπορεί να ξεπεραστεί, η κουλτούρα είναι το σημαντικότερο από αυτά που 

πρέπει να υπερπηδήσει η επιχείρηση για να χτίσει αναλυτικές δυνατότητες και να 

μετατραπεί σε real-time. Αντιπροσωπευτικό για το ζήτημα της κουλτούρας είναι και 

αυτό το (βίντεο) (“Culture Eats Strategy For Lunch - YouTube,” n.d.). 

https://www.youtube.com/watch?v=kiFMJfrCO_0&index=23&list=PLAAzU-niS8NjD-d-VHkTY1g2idVGzm22C
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Διάγραμμα 3-2. Η κουλτούρα βασικό εμπόδιο στον δρόμο για τη real-time 

επιχείρηση 

Σε συνέντευξή του στο ίδιο report, ο πρόεδρος της SAP Platform Solutions Steve Lucas, 

αναφέρθηκε σε καίρια ζητήματα που προδιαγράφουν το μέλλον των επιχειρήσεων, όπως 

ο μετασχηματισμός των λειτουργιών τους με βάση τη λεπτομερή γνώση και κατανόησή 

τους. 

«Το να είσαι μια real-time επιχείρηση σημαίνει, να γνωρίζεις με ακρίβεια τους κρίσιμους 

παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση που θα πάρεις και να μπορείς να την πάρεις 

τη στιγμή που θα χρειαστεί. Στις περισσότερες εταιρείες σήμερα, οι διευθύνοντες πρέπει 

να περιμένουν να μαζευτούν τα δεδομένα για να αποφασίσουν. Για παράδειγμα, αν μπεις 

σε ένα κατάστημα, βλέπεις συνήθως μια γενική έκπτωση 25% που μπήκε για να σε 

προσελκύσει. Φανταστείτε να έχεις κάποια προσωπική, φτιαγμένη στις επιθυμίες σου 

προσφορά τη στιγμή που θα είσαι στο κατάστημα. Αυτή η εμπειρία θα έρθει σύντομα. Η 

νέα πλατφόρμα HANA της SAP δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κάνουν 

business στη στιγμή». 

«Η προσθήκη αξίας για τις επιχειρήσεις οδηγείται από τρεις παράγοντες. Πρώτον, 

μειώνουμε την πολυπλοκότητα των συστημάτων που μας δίνουν τα αποτελέσματα που 

ήδη παράγουμε και το κλειδί στο ζήτημα αυτό είναι η μαζική απλοποίηση του ΙΤ 

χρησιμοποιώντας μία πλατφόρμα για να τροφοδοτούμε δεδομένα από διαφορετικές 

πηγές σε ένα και μόνο σύστημα. Δεύτερον, αποκτούμε ευλυγισία δίνοντας στους 

πελάτες τη δυνατότητα να έχουν βαθιά πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για να 

πάρουν γρήγορα την απόφασή τους. Τρίτον, ξεκλειδώνουμε την πραγματική προοπτική 

για καινοτομίες όπως προκύπτει μέσα από τις διαδικασίες και τα μοντέλα της ίδιας της 

επιχείρησης για να πετύχουμε μια real-time καινοτόμα επιχείρηση». 
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Οι κρίσιμοι παράγοντες για επιτυχημένη εφαρμογή του ERP 

Σε άλλη μελέτη (Gargeya & Brady, 2005), που βασίστηκε στη μέθοδο της ανάλυσης 

περιεχομένου (content analysis) δημοσιευμένων άρθρων που αναφέρονταν στην 

υλοποίηση -συγκεκριμένα- του ERP της SAP σε 44 εταιρείες, αναγνωρίστηκαν έξι 

(κοινοί) παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία αλλά και την αποτυχία της 

υλοποίησης. Η έλλειψη κουλτούρας και εσωτερικής ετοιμότητας του οργανισμού, ήταν 

οι κύριοι παράγοντες αποτυχίας στις 15 από τις εταιρείες και από την άλλη, η 

προσέγγιση του έργου μέσα από καλά οργανωμένο project management, η κατάλληλη 

κουλτούρα και η εσωτερική ετοιμότητα, ήταν οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας για 29 

από τις εταιρείες. 

Πίνακας 3-1 Συχνότητα εμφάνισης παραγόντων 'επιτυχημένης' και 'αποτυχημένης' 

υλοποίησης του SAP στις 44 εταιρείες 

 

Μεταξύ των έξι κοινών παραγόντων που αναγνωρίστηκαν (Πίνακας 3-1 παραπάνω), 

φάνηκε ότι οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία δεν ταυτίζονται απαραίτητα μ’ 

αυτούς που η έλλειψή τους οδηγεί στην αποτυχία. 

Οι δυο παράγοντες επιτυχίας με τη μεγαλύτερη εμφάνιση ήταν : 

1. Η υλοποίηση με βάση τη λειτουργικότητα που εγγυάται το SAP και ο επαρκής 

σχεδιασμός της έκτασης του έργου και η διατήρησή της. 

2. Η ετοιμότητα της ομάδας έργου, η υποστήριξη της διοίκησης και οι σύμβουλοι SAP 

που θα επιλεγούν. 

Οι δυο παράγοντες αποτυχίας με τη μεγαλύτερη εμφάνιση ήταν : 

1. Η ανεπαρκής εσωτερική ετοιμότητα και εκπαίδευση των χρηστών. 

2. Ο προχειρότητα στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον προϋπολογισμό του έργου.  
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Τα παραπάνω δείχνουν ότι οι μάνατζερ πρέπει να εστιάζουν την προσοχή τους στο ένα 

σετ παραγόντων ώστε να αποφύγουν την αποτυχία και στο άλλο για να σιγουρέψουν την 

επιτυχία. 

Οι δυο εναπομείναντες παράγοντες, με μικρότερα ποσοστά εμφάνισης, ήταν η 

διαχείριση της διαφορετικότητας μέσα στον οργανισμό και οι επαρκείς δοκιμές πριν από 

την κανονική λειτουργία του SAP ERP. 

Η υλοποίηση ενός συστήματος ERP, είναι μια πρόκληση για κάθε επιχείρηση, 

ανεξαρτήτως του μεγέθους της. Η επιτυχία δεν έρχεται εύκολα και όσοι το κάνουν 

σκεπτόμενοι μόνο τη γρήγορη επιστροφή των επενδυμένων κεφαλαίων (ROI) 

χρειάζονται ένα γερό (και ακριβό) ξύπνημα για να επιστρέψουν στην πραγματικότητα 

(Davenport, 2000). Οι περισσότερες εταιρείες υλοποιούν συστήματα ERP για να 

παραμείνουν ανταγωνιστικές. Το έργο πρέπει να είναι ενσωματωμένο στους κύριους 

στόχους της επιχείρησης και να έχει γίνει ξεκάθαρο ότι ένα επιτυχημένο “Go Live” δεν 

είναι το επιστέγασμα της επιτυχίας. Αυτή η σημαδιακή αναμφίβολα μέρα, που θα έχει 

προκαθοριστεί κατά τον σχεδιασμό, δεν είναι ο τελικός στόχος, ούτε καν το τέλος του 

project. Είναι απλά ένα ορόσημο στον μακρύ δρόμο που οδηγεί στον πραγματικό στόχο, 

που είναι η αντίληψη και κατανόηση απ’ όλους στον οργανισμό, των ωφελημάτων που 

θα προκύψουν από το ERP. 

 

Η αξιολόγηση μετά την υλοποίηση – Post Implementation 

Audits 

Στο βιβλίο των Bendoly & Jacobs (2005, p. 172), στο κεφάλαιο “ Auditing the System in 

Use:Value Beyond the Baseline”, παρουσιάζεται το σημαντικότερο ίσως ζήτημα που 

πολλές εταιρείες που εφάρμοσαν ένα σύστημα ERP παραμελούν. Είναι η σε τακτή βάση 

αξιολόγηση της απόδοσής του κατά την παραγωγική του λειτουργία και χρήση, το 

λεγόμενο PIA-Post Implementation Audit. Αφορά στην εξέταση του τρόπου με τον 

οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί στην πράξη το ERP, αν αυτό κάνει τη δουλειά για την 

οποία είχε αρχικά σχεδιαστεί και αν πετυχαίνει τους στόχους και τις επιμέρους 

αποδόσεις που υπόσχονταν κατά τη διαδικασία επιλογής του. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει 

να γίνεται για να αποτελεί τη βάση της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος, αλλά και 

γιατί θα είναι οδηγός για τις μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις. 

Το ERP είναι στρατηγικό, αφού διαπερνά όλα τα μήκη και πλάτη της επιχείρησης, 

ολοκληρώνει τις λειτουργίες της, τις διαδικασίες της, τα προϊόντα της, μπορεί να 
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επεκταθεί και πέρα από τα όριά της με την ανάπτυξη της εξωτερικής εφοδιαστικής 

αλυσίδας και διαμορφώνει μακρόπνοα τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Για το 

μάνατζμεντ μιας τέτοιας τεχνολογίας απαιτείται η διαμόρφωση ενός στρατηγικού 

πλαισίου, όπως αυτό που φαίνεται στο Διάγραμμα 3-3 (Bendoly & Jacobs, 2005, p. 174). 

Η απόφαση για ανάπτυξη και 

υλοποίηση πληροφοριακής 

τεχνολογίας και άλλων 

λειτουργικών στρατηγικών 

ανήκει στην ανώτατη 

διοίκηση και οφείλει να είναι 

συνδεμένη στενά με τη 

στρατηγική της επιχείρησης. 

Η τεχνολογία που θα επιλεγεί 

πρέπει να ταιριάζει στο 

όραμα και την αποστολή της 

και να εξυπηρετεί τους 

στρατηγικούς της στόχους, 

διαφορετικά μπορεί να 

καταλήξει στο να διατηρεί 

ένα «ανταγωνιστικό 

αδιέξοδο». Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, σε πολλά ERP 

projects, το τελευταίο στάδιο 

(ΡΙΑ) στο στρατηγικό 

πλαίσιο στο Διάγραμμα 3-3 

συνήθως δεν υλοποιείται ή δεν ολοκληρώνεται και ως αίτια συνήθως αναφέρονται ότι, 

καταναλώνει πολύ χρόνο και απορροφά πολύτιμες ανθρωποώρες, απαιτεί πολύ 

documentation για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά του, αλλά και ότι οι σπόνσορες 

και οι εφαρμοστές του ERP φοβούνται πως αν τα αποτελέσματά του δεν είναι καλά, θα 

χρησιμοποιηθούν εναντίον τους. 

Για να ολοκληρωθεί ένα ΡΙΑ, πρέπει να καθοριστούν τα σημεία ελέγχου και οι 

μετρήσεις που πρέπει να γίνονται. Είναι μετρήσεις στρατηγικής αξιολόγησης και δεν 

Διάγραμμα 3-3. Στρατηγικό πλαίσιο συστήματος ERP 
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πρέπει να αφορούν μόνο τους κλασικούς παράγοντες λειτουργίας και κόστους. Τις 

μετρήσεις αυτές, η βιβλιογραφία τις έχει κατηγοριοποιήσει σε «κόστους» και 

«απαιτήσεων ΙΤ». 

 

Διάγραμμα 3-4. Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων αξιολόγησης, συστημάτων και 

επιπέδων ιεραρχίας 

Στο παραπάνω Διάγραμμα 3-4 (Bendoly & Jacobs, 2005, p. 184), παρουσιάζονται 

παραστατικά οι συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων αξιολόγησης (μετρούμενα 

στρατηγικής απόδοσης), των εναλλακτικών επιλογών είδους ERP (μονολιθικό ως ενιαίο 

μη διαχωρισμένο σύστημα, ή modular, ή τοπικό σε μια λειτουργική ομάδα) και της 

διοικητικής ιεραρχίας. Η συνεχής και η διακεκομμένη γραμμή δείχνουν την 

αναγκαιότητα ή μη αξιολόγησης μεταξύ των στοιχείων που διασυνδέουν. 

 

Τα μειονεκτήματα των ERP 

Μολονότι οι προμηθευτές των συστημάτων ERP μπορεί να τα αμφισβητήσουν και να 

ισχυριστούν ότι έχουν την απάντηση, οι Rashid, Hossain & Patrick (2002, p. 6) 

αναφέρουν ορισμένα μειονεκτήματα των ERP, αλλά και τους τρόπους που μπορούν να 

ξεπεραστούν (Πίνακας 3-2 παρακάτω). 

Πίνακας 3-2. Μειονεκτήματα των ERP 

Μειονεκτήματα Αντιμετώπιση 

Παίρνει χρόνο για να Πρέπει να ελαχιστοποιηθούν τα ευαίσθητα 
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υλοποιηθεί και να αποδώσει ζητήματα όπως οι διάφορες εσωτερικές πολιτικές 

στην επιχείρηση και πρέπει να καλλιεργηθεί 

συστηματικά η γενικότερη συναίνεση στο νέο 

σύστημα 

Είναι πολύ ακριβό Το κόστος ποικίλει από μερικές χιλιάδες ευρώ 

μέχρι εκατομμύρια, αλλά το κόστος 

ανασχεδιασμού των διαδικασιών της επιχείρησης 

είναι αναπόφευκτο και συνήθως εξαιρετικά 

μεγάλο 

Ανάγκη συμμόρφωσης των 

συστατικών (modules) που θα 

εγκατασταθούν 

Η αρχιτεκτονική και τα συστατικά του 

συστήματος πρέπει να επιλεγούν ώστε να 

συμμορφώνονται κατά το δυνατόν με τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες, την κουλτούρα και 

τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού 

Εξάρτηση από τον προμηθευτή 

του συστήματος 

Επιλογή του καλύτερου και δέσμευση για 

μακρόχρονη υποστήριξη 

Πολλά χαρακτηριστικά και 

μεγάλη πολυπλοκότητα 

Το ERP προσφέρει πολλά modules και ατελείωτες 

δυνατότητες, ο πελάτης όμως πρέπει να επιλέξει 

προσεκτικά μόνο αυτά που του χρειάζονται 

Επεκτασιμότητα και 

δυνατότητες παγκοσμιοποίησης 

Αναζήτηση προμηθευτή ως επένδυση μέσα από το 

R&D, απαίτηση μακρόχρονης δέσμευσης για 

διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών, επιλογή 

συστήματος με πλήρεις διαδικτυακές δυνατότητες 

Δυνατότητα ERP να δέχεται 

χωρίς περιορισμό πρόσθετα 

modules και Λύσεις (extended-

ERP) 

Επιλογή ERP που θα έχει δυνατότητες προσθήκης 

middleware λογισμικού και άλλων κρίσιμων 

modules για την επιχείρηση όπως CRM, SRM 

 

 

Μια νέα προοπτική: Το ERP ως εργαλείο υποστήριξης του 

“triple bottom line”  

Πως θα ήταν αν τα συστήματα ERP χρησιμοποιούνταν ευρύτερα, όχι μόνο για να 

βοηθούν τις επιχειρήσεις να κάνουν αποδοτικότερη χρήση των πόρων τους και να 
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μετράνε τα κέρδη τους αλλά και να «νοιάζονται» για τους ανθρώπους και το περιβάλλον 

(Thomas Odenwald & Christian Berg, 2014).  

Οι καταναλωτές σήμερα δεν ενδιαφέρονται μόνο για την ποιότητα και την τιμή. Ολοένα 

και περισσότερο ρωτούν «από τι είναι φτιαγμένα τα υλικά αυτού του υφάσματος;», ή 

«περιέχει το παιχνίδι αυτό τοξικές ουσίες;». Ενώ παράγουμε τεράστιες ποσότητες 

δεδομένων κάθε λεπτό, αδυνατούμε να απαντήσουμε σε τέτοια απλά ερωτήματα του 

πελάτη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

Σε πολλές έρευνες, οι περισσότεροι CEO’s δήλωσαν ότι η αειφόρος ανάπτυξη 

(sustainability) κατέχει πια μόνιμη θέση στην ατζέντα της εταιρείας τους. Ωστόσο, τα 

συστήματα ΙΤ που διαθέτουν δεν τους υποστηρίζουν επαρκώς στην προσπάθεια να 

κατανοήσουν και να διαχειριστούν το αποτύπωμα που αφήνουν οι δραστηριότητές τους 

σε όλη την έκταση της αξιακής αλυσίδας. Έτσι εξηγείται γιατί η αειφόρος ανάπτυξη δεν 

έχει ακόμα ενσωματωθεί πλήρως στις στρατηγικές δραστηριότητες των οργανισμών. 

Το ERP είναι το κεντρικό «νευρικό» σύστημα για κάθε οργανισμό και μπορεί να 

μετρήσει σχεδόν τα πάντα. Ωστόσο, μη οικονομικές μετρήσεις όπως «ποια είναι η 

ποσότητα ενέργειας ή νερού που καταναλώθηκε στο τάδε βήμα της παραγωγής» δεν 

φαίνεται να απασχολούν ιδιαίτερα τις προδιαγραφές των ERP. Πάνω απ’ όλα, οι 

μάνατζερ εκπαιδεύονται και παρακινούνται για να βελτιστοποιούν τους οικονομικούς 

δείκτες, τις δαπάνες και τις δυνατότητες του προσωπικού, τη διαχείριση των υλικών, κ.ά. 

Μια πιο επαρκής προσέγγιση των ERP θα ήταν, μεταξύ άλλων, να λογαριάζουν τους 

πόρους στην πλήρη τους έκταση, δίνοντάς τους περιβαλλοντικές και κοινωνικές 

διαστάσεις, καθώς και να καλύπτουν όλη την αξιακή αλυσίδα βγαίνοντας και έξω από τα 

όρια της επιχείρησης. Αυτή η προσέγγιση θα λάμβανε υπόψη, την προέλευση των 

συστατικών και των πρώτων υλών του προϊόντος, την ενέργεια που χρειάζεται για να 

παραχθεί το προϊόν, τα απόβλητα και τις εκπομπές που παράγονται στα διάφορα βήματα 

της παραγωγής, την έκταση στην οποία οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι προμηθευτές 

της εταιρείας ευθυγραμμίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους κανόνες της 

εργασίας. 

Ωστόσο, μολονότι αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από την εστίαση στο sustainability, η άποψη αυτή 

φαίνεται κάπως πρώιμη, κυρίως εξαιτίας της απουσίας κατάλληλων πληροφοριακών 

συστημάτων που θα παρέχουν πιο εμπεριστατωμένη εικόνα της διαχείρισης των πόρων. 

Σε μεγάλη έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη (UN Global Compact-Accenture CEO 

Study on Sustainability 2013) στην οποία ερωτήθηκαν περισσότερα από 1000 ανώτατα 

http://www.accenture.com/Microsites/ungc-ceo-study/Pages/home.aspx
http://www.accenture.com/Microsites/ungc-ceo-study/Pages/home.aspx
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στελέχη σε 103 χώρες, το συμπέρασμα ήταν ότι τα άμεσα οφέλη μιας επιχείρησης που 

δίνει έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη, περιορίζονται στον κοντινό ορίζοντα. 

Είναι ενθαρρυντικό ότι Κυβερνήσεις στην Ευρώπη και τη Νέα Ζηλανδία έχουν 

υιοθετήσει σε τέτοιο βαθμό τα θέματα περιβάλλοντος, που επιβάλλουν πρόστιμα σε 

όσους το μολύνουν και έχουν βγάλει τιμοκατάλογο με τον οποίο κοστολογούν τις 

εκπομπές και τα απόβλητα του καθενός. 

Από τις Γραμμικές στις Κυκλικές Οικονομίες: Μέχρι τώρα οι εταιρείες αναζητούσαν πιο 

καθαρές και βιώσιμες πρακτικές εστιάζοντας σε συγκεκριμένα κομμάτια του 

προβλήματος, για παράδειγμα το πως θα μειώσουν τον καπνό της καμινάδας τους. Στη 

γραμμική αξιακή αλυσίδα, τα παλιά προϊόντα καταλήγουν στις χωματερές ακόμα και 

αν περιέχουν πολύτιμα υλικά όπως ο χρυσός στα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Στην 

κυκλική οικονομία αντίθετα μπορούν να αξιοποιηθούν με ανακύκλωση, 

επαναχρησιμοποίηση, ανακατασκευή και να ανακατευθυνθούν για την παραγωγή άλλων 

προϊόντων. Επιπλέον, το προϊόν που επιστρέφεται παρέχει μια πληροφορία ανάδρασης 

για το πως χρησιμοποιήθηκε, ποια ήταν η τελική του κατάσταση πριν την απόρριψη, 

πληροφορία που μπορεί να αξιοποιηθεί στα μετέπειτα σχέδια προϊόντων. 

Καθώς όλες οι εταιρείες μπορούν (αρκεί να θέλουν) να αντλήσουν τις πληροφορίες CO2 

και νερού μέσα από τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, αυτό που απομένει είναι να τις 

ενοποιήσουν και ολοκληρώσουν με τα εσωτερικά δεδομένα των διαδικασιών τους και σ’ 

αυτό μπορεί να τους βοηθήσει ο σχεδιασμός του ERP τους. Αυτό που χρειάζονται είναι 

μετρήσιμες διαδικασίες που προάγουν την επαναχρησιμοποίηση. 

Όμως, η άντληση μη οικονομικών δεδομένων από υλικά και διαδικασίες δεν είναι 

εύκολη δουλειά. Πολλοί συνεργάζονται με τους προμηθευτές τους και τους ζητούν να 

κρατούν αρχεία με sustainability δεδομένα των προϊόντων, αλλά τα δεδομένα αυτά είναι 

απομονωμένα. Υπάρχει όμως τρόπος να βελτιωθεί η απόδοση των επιχειρήσεων στο 

sustainability. Η μετάβαση στα δίκτυα διαμοιρασμού και στο cloud περιβάλλον θα 

αναβαθμίσει δραστικά τις διαδικασίες επιτρέποντας στις εταιρείες να ανιχνεύουν τις 

πληροφορίες αυτές ευκολότερα και με μικρό κόστος. Πράγματι, όσο θα μεγαλώνει το 

δίκτυο διαμοιρασμού, θα επιτρέπει την αποτελεσματική συλλογή, διαχείριση και 

επαναχρησιμοποίηση των sustainability δεδομένων των προϊόντων, κερδίζοντας χρόνο 

και κόστη για τους συμμετέχοντες στο δίκτυο. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι μάνατζερ δεν πρέπει να βλέπουν ως υποχρέωση την 

ενσωμάτωση των θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης στα πληροφοριακά τους συστήματα, 

όπως το ERP. Αντίθετα, πρέπει να τα δουν ως ευκαιρία για συνεχή βελτίωση που θα 
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τους καταστήσει ικανούς να συνεισφέρουν στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

ανθρωπότητα. Καθώς τα δίκτυα των επιχειρήσεων γίνονται ολοένα και πιο μεγάλα και 

ισχυρά, ο μετασχηματισμός τους σε αειφόρους οργανισμούς θα χρειαστεί τη 

συνεργατική προσπάθεια όλων λαμβάνοντας σαφώς υπόψη την ανάγκη τους για κέρδη, 

παράλληλα όμως με την προστασία της υγείας των ανθρώπων και του πλανήτη. 

Τα πληροφοριακά συστήματα όπως το ERP, μπορούν να αποτελέσουν τα στρατηγικά 

εργαλεία των επιχειρήσεων στην αναγνώριση και αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει 

η συνολική αξιακή αλυσίδα τους όχι μόνο στην οικονομική τους απόδοση αλλά και σ’ 

αυτό που αναφέρεται ως “the triple bottom line” και αποτελείται από το περιβάλλον, 

την κοινωνία και την οικονομία. 
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Κεφάλαιο 4 Η εταιρεία SAP SE 

 

Γενικά  

 SAP, το ακρωνύμιο της οποίας σημαίνει Systems, Application and Products 

in Data Processing και προφέρεται Ες-Εϊ-Πι, ιδρύθηκε το 1972 από πέντε 

πρώην εργαζόμενους της IBM και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο 

Walldorf στη Γερμανία. Με βάση στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η SAP (“SAP 2014 

annual report,” 2015, “SAP at a Glance,” 2015, “SAP Facts Sheet,” 2015), θεωρείται 

σήμερα ο παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά λογισμικού επιχειρήσεων (applications and 

analytics software) καθώς και στις υπηρεσίες Cloud για επιχειρήσεις.  

Η SAP βοηθά εταιρείες κάθε μεγέθους και κλάδου να λειτουργούν καλύτερα. Από το 

«back office» μέχρι την αίθουσα συνεδριάσεων, από την αποθήκη μέχρι το τμήμα 

πωλήσεων, με υπολογιστές ή κινητά, η SAP ενδυναμώνει ανθρώπους και επιχειρήσεις 

να δουλέψουν μαζί αποδοτικότερα για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τα 

δεδομένα της επιχείρησης. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες της SAP δίνουν τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις που τις αποκτούν να αποκομίζουν κέρδη, να 

προσαρμόζονται με ευκολία στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να έχουν βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

Το 2014 μάλιστα, εισήγαγε την επόμενη γενιά λογισμικού επιχειρήσεων με την 

πλατφόρμα SAP S4/HANA που είναι πλήρως δομημένη σε σύστημα που επεξεργάζεται 

τα δεδομένα στη μνήμη (in-memory computing) επιτυγχάνοντας απίστευτα πιο 

γρήγορους χρόνους επεξεργασίας και ανάλυσης, ενώ λειτουργεί κατά κύριο λόγο σε 

Cloud περιβάλλον, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να υπερνικήσουν την πολυπλοκότητα και 

να απλοποιήσουν τις διεργασίες τους. 

Η αποστολή της είναι να βοηθήσει τους πελάτες της να αποδίδουν στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. Το όραμά της είναι να βοηθήσει τον κόσμο να λειτουργεί καλύτερα 

και απλούστερα, με λιγότερη πολυπλοκότητα στις λειτουργίες και με καινοτόμες Λύσεις 

που κάνουν πράξη την απλότητα βασιζόμενες όλο και περισσότερο σε υπηρεσίες Cloud 

μέσα από την πλατφόρμα SAP HANA που αποτελεί τον πυλώνα της στρατηγικής της 

για τα επόμενα χρόνια. 

 

Η 
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Πελάτες, εργαζόμενοι και συνεργάτες 

Η SAP έχει πάνω από 293.000 πελάτες σε περισσότερες από 190 χώρες. Πάνω από το 

80% αυτών είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μεταξύ των πελατών της 

περιλαμβάνεται το 87% των Forbes Global 2.000 επιχειρήσεων, το 98% των 

επιχειρήσεων μεγάλης αξίας, το 100% των επιχειρήσεων που επιτυγχάνουν μέγιστο 

δείκτη βιωσιμότητας. 

Με βάση την έκταση χρήσης του λογισμικού της SAP, δεν είναι υπερβολή να πει κανείς 

ότι είναι ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας οικονομίας. Οι πελάτες της παράγουν το 78% των 

τροφίμων παγκοσμίως και το 82% των ιατρικών συσκευών, ενώ το 74% των 

παγκόσμιων εσόδων από συναλλαγές περνάει μέσα από ένα σύστημα SAP1. Το 

λογισμικό Digital της SAP χρησιμοποιείται για πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών σε 

34 χώρες. Ο βαθμός διείσδυσης της SAP στις λειτουργίες της παγκόσμιας οικονομίας 

φαίνεται και στο παρακάτω Διάγραμμα 4-1. 

 

Διάγραμμα 4-1. Οι Λύσεις της SAP "τρέχουν" όλους τους κλάδους της οικονομίας 

Απασχολεί 75.643 υπαλλήλους, 120 διαφορετικών εθνικοτήτων, με κατανομή, 33.512 

στην περιοχή ΕΜΕΑ (Europe-Middle East-Africa), 21.817 στην Αμερική και 20.315 

στην περιοχή APJ (Asia-Pacific-Japan). Μόνο στα κεντρικά γραφεία στο Waldorf  

υπάρχουν 80 διαφορετικές εθνικότητες, γεγονός που καταδεικνύει τη βαρύτητα που δίνει 

η SAP στο ανθρώπινο κεφάλαιο απ’ όπου κι αν προέρχεται και συνεχώς επενδύει σ’ 

                                                           
1 McKinsey/SAP analysis update 4/2013 

Οι Λύσεις 
της SAP 

"τρέχουν":

Την παραγωγή 40 
εκατ. βαρελιών 
πετρελαίου την 

ημέρα

Την παραγωγή 
32.000 κινητήρων 
αυτοκινήτων την 

ημέρα

Τις αμυντικές 
βιομηχανίες σε 107 

χώρες

50 εκατ. τραπεζικούς 
λογαριασμούς σε μία 

τράπεζα

Συναλλαγές λιανικών 
πωλήσεων αξίας 

$330 εκατ. την ημέρα

Το 75% της 
παγκόσμιας 

παραγωγής μπύρας 
τον χρόνο

Την επεξεργασία 2,5 
δις λογαριασμών 
εταιρειών Utilities

την ημέρα

Τις εισαγωγές 54 
εκατ. ασθενών στα 

νοσοκομεία τον 
χρόνο μόνο στις ΗΠΑ

Το 64% της 
παγκόσμιας 
παραγωγής 

σοκολάτας τον χρόνο

Την παραγωγή 4 
εκατ. τόνων χημικών 

την ημέρα
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αυτό. Τα στοιχεία αυτά είναι πιο πρόσφατα σε σχέση με αυτά στο παρακάτω Διάγραμμα 

4-2 που αφορούν στο τέλος του 2014 (“SAP 2014 annual report,” 2015, p. 87). 

 

Διάγραμμα 4-2. Αριθμός εργαζομένων ανά γεωγραφική περιοχή και δραστηριότητα 

Η SAP έχει αναπτύξει ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών (Partners) που ξεπερνάει τους 

12.800 (“SAP 2014 annual report,” 2015, p. 69) με σκοπό να βρίσκεται κοντά στις 

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε κάθε γωνιά της γης και να τις βοηθά να 

υπερνικήσουν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των λειτουργιών τους, να 

δημιουργήσουν αξία, να εφαρμόσουν καινοτόμες Λύσεις, να είναι βιώσιμες και να 

ευημερούν. Μέσω των Partners έχει αποκτήσει πελάτες χιλιάδες εταιρείες και μέσω 

αυτών πολλά εκατομμύρια χρήστες των εφαρμογών της, που μαζί με επίσης χιλιάδες 

προμηθευτές Hardware και Software που συνεργάζεται παγκοσμίως, αποτελούν το 

λεγόμενο οικοσύστημα της SAP (Ecosystem) όπως αυτή το ονομάζει χαρακτηριστικά. 

Οι Partners λειτουργούν ανεξάρτητα, συμπληρώνοντας τη SAP με διάφορους τρόπους, 

όπως, μεταπουλώντας το λογισμικό της και τις υπηρεσίες Cloud, αναπτύσσοντας Λύσεις 

που συμπληρώνουν τα λογισμικά της SAP και υλοποιώντας την εγκατάσταση των 

συστημάτων και άλλων υπηρεσιών στους πελάτες. Στο τέλος του 2014 η SAP είχε υπό 

τον έλεγχό της άμεσα ή έμμεσα ένα παγκόσμιο δίκτυο 287 θυγατρικών για να διανέμουν 

τα προϊόντα, τις Λύσεις και τις υπηρεσίες της. 

 

Η θέση της στην αγορά και οι καινοτομίες 

Είναι ηγέτης της αγοράς σε applications, analytics και Λύσεις mobile, ενώ αναπτύσσεται 

ταχύτατα ως προμηθευτής βάσεων δεδομένων. Έχει μεγάλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 
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διαθέσιμων είτε με τη μορφή modules, είτε ως σουίτες, είτε μέσω εγκατάστασης στον 

χώρο του πελάτη, είτε μέσω Cloud, είτε συνδυαστικά. 

Είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος προμηθευτής Cloud, με μια βάση 85 εκατ. πελατών-

συνδρομητών και το μεγαλύτερο Cloud χαρτοφυλάκιο με πάνω από 30 Λύσεις για κάθε 

τμήμα μιας επιχείρησης (Lines of Business - LoB) ή ως σουίτες που καλύπτουν 

περισσότερα. Είναι επίσης ηγέτης στο λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

(Human Capital Management), καθώς και σε mobile εφαρμογές επιχειρήσεων με πάνω 

από 130 εκατ. χρήστες και πάνω από 500 εφαρμογές για κινητές συσκευές. Οι Λύσεις 

mobile της SAP μέσω text messaging φθάνουν το 99,9% των συνδρομητών, με 1,8 δις 

γραπτά μηνύματα να επεξεργάζονται την ημέρα από τη SAP Mobile Platform. 

Οι εταιρείες που μετέχουν στο SAP Business Network παρέχουν Λύσεις σε περιοχές 

όπως τα αγαθά και οι υπηρεσίες, όπου η Ariba έχει έναν όγκο εμπορικών συναλλαγών 

αξίας $730 δις τον χρόνο διασυνδέοντας 1,9 εκατ. επιχειρήσεις. Στα ταξίδια, η Concur 

χρησιμοποιείται από 30 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ στην απασχόληση, η Fieldglass 

διαχειρίζεται 1,7 εκατ. εποχιακούς εργαζόμενους τον χρόνο. 

Διαθέτει σε διάφορα σημεία του κόσμου, 14 εργαστηριακά κέντρα ανάπτυξης 

εφαρμογών (SAP Development Labs), κέντρα ανάπτυξης σε άλλα 100 σημεία, 13 ειδικά 

εργαστήρια καινοτόμων συνεργασιών, 21 ερευνητικά κέντρα. 

Από το 1996 έχει επενδύσει $1,4 δις μέσα από τη Sapphire Ventures σε περισσότερες 

από 130 νέες επιχειρήσεις (startups) του κλάδου ΙΤ (Information Technology), με 

όφελος τη γρήγορη αντίληψη και πρόσβαση στις νέες τάσεις και καινοτομίες της 

αγοράς. 

 

Οι End-to-End Λύσεις της SAP 

Η SAP σχεδιάζει τις Λύσεις της με στόχο την απλότητα και με τη νοοτροπία του mobile 

να κυριαρχεί. Όπως φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 4-1), η SAP διαθέτει προσαρμοσμένες 

Λύσεις-πακέτο για 25 διαφορετικούς κλάδους αλλά και 12 διαφορετικές γραμμές-

διευθύνσεις της επιχείρησης (Lines of Business), όλες διαθέσιμες για εγκατάσταση στον 

πελάτη, ή στο Cloud, ή συνδυασμένα. 
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Πίνακας 4-1. Η SAP δίνει Λύσεις σε 25 κλάδους και 12 γραμμές μιας επιχείρησης 

 

Μπορεί όμως μια επιχείρηση να επιλέξει το SAP Business Suite ως πλήρες πακέτο 

ολοκλήρωσης όλων των κρίσιμων διεργασιών της. 

Είναι ηγέτης της αγοράς στα θέματα αναλυτικής της επιχείρησης (business analysis) και 

ηγέτης τεχνολογίας στην αναλυτική πραγματικού χρόνου (real-time), όπως η 

επιχειρηματική ευφυία (business intelligence), η αναλυτική πρόβλεψης (predictive 

analysis), κ.ά. 

Η πλατφόρμα SAP HANA είναι η σουίτα της επόμενης γενιάς για τη SAP, βασίζεται 

στο Cloud και παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να έχει διαθέσιμα οπουδήποτε και σε 

πραγματικό χρόνο τα δεδομένα σχεδιασμού, υλοποίησης, πρόβλεψης, προσομοίωσης 

που τον ενδιαφέρουν. Όσο πολλά και αν είναι τα δεδομένα (Big Data), όσο πολλές και 

αν είναι πια οι πηγές που παράγουν δεδομένα μέσω των διασυνδεδεμένων συσκευών 

(Internet of Things), όλα αυτά είναι αξιοποιήσιμα για κάθε επιχείρηση με το SAP 

HANA. 

 

Οικονομικά στοιχεία και ιδιαίτεροι δείκτες 

Τα έσοδά της το 2014 ανήλθαν στα €1,1 δις (+45%) από υπηρεσίες Cloud και 

υποστήριξη και €13,8 δις από λογισμικό και υποστήριξη, συνολικά έσοδα €17,6 δις 

(Διάγραμμα 4-3 παρακάτω). 
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Διάγραμμα 4-3. Συνολικά έσοδα της SAP ανά γεωγραφική περιοχή και ανά κλάδο 

Οι προβλέψεις της για τα έσοδα από υπηρεσίες Cloud είναι, για το 2017 €3,6 δις με 

συνολικά €22 δις και για το 2020 €8 δις και €28 δις αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι 

προσβλέπει σε ραγδαία ανάπτυξη των υπηρεσιών Cloud για επιχειρήσεις και γι’ αυτό 

επενδύει συνεχώς σε καινοτομίες προς αυτήν την κατεύθυνση, με βάση την πλατφόρμα 

SAP HANA. 

Η μετοχή της διαπραγματεύεται 

στο χρηματιστήριο της 

Φρανκφούρτης και της Νέας 

Υόρκης. Τα κέρδη της ανά 

μετοχή, σύμφωνα με το 

Διάγραμμα 4-4, εμφάνισαν 

μικρή μείωση το 2014, με τις 

μετοχές που κυκλοφορούν να 

είναι 1,195 εκατ., έναντι 1,193 

εκατ. το 2013. Το μέρισμα ανά 

μετοχή αυξήθηκε στο €1,1 το 2014 έναντι €1 το 2013. Η SAP θέλει οι μέτοχοι που την 

έχουν εμπιστευτεί να επωφελούνται από τις επιτυχίες της. Έτσι, από το 1988 που οι 

μετοχές της SAP διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, δίνει ανελλιπώς μέρισμα στους 

μετόχους. Για το 2014 το payout ratio ήταν 40%. 

Η SAP χρησιμοποιεί ιδιαίτερους δείκτες για να μετρήσει ζητήματα που συνήθως 

διστάζουν να αξιολογήσουν οι εταιρείες, όπως, η εμπιστοσύνη των πελατών, η 

Διάγραμμα 4-4. Τα κέρδη ανά μετοχή 
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αφοσίωση των υπαλλήλων κ.ά. και σπάνια τους βρίσκει κανείς στα Reports άλλων 

εταιρειών. 

Δύο απ’ αυτούς είναι  : 

Αφοσίωση πελατών (customer loyalty) : Χρησιμοποιεί τον δείκτη NPS (Net Promoter 

Score) για να μετρήσει το πόσο πρόθυμοι είναι οι πελάτες της να τη συστήσουν σε 

άλλους, σε μια κλίμακα από -100% έως 100%. Το 2014 ο δείκτης ήταν στο 19,1%, 

μεγαλύτερος από τον στόχο 16% που είχαν θέσει, ενώ δεσμεύονται να πετύχουν 24% το 

2015 (“SAP 2014 annual report,” 2015, p. 4). 

Αφοσίωση εργαζομένων (employee engagement) : χρησιμοποιεί τον δείκτη αφοσίωσης 

των υπαλλήλων (employee engagement index) για να μετρήσει την παρακίνηση και την 

αφοσίωσή τους, το πόσο περήφανοι είναι για την εταιρεία τους και το πόσο πολύ 

ταυτίζονται με αυτήν. Το 2014 ο δείκτης ήταν 79%, σε σύγκριση με το 77% το 2013, 

ενώ δεσμεύεται να επιτύχει 82% το 2015 (“SAP 2014 annual report,” 2015, p. 54). 

 

Η απόδοση της SAP την τελευταία 5ετία 

Στην τελευταία ετήσια έκθεσή της (“SAP Integrated Report 2014 - Five Year Summary,” 

2015) η SAP αναφέρει συγκεντρωτικά σε έναν πίνακα τα ενοποιημένα αποτελέσματά 

της την τελευταία 5ετία σε όλους τους τομείς όπως, έσοδα, ρευστότητα και 

χρηματοροές, πάγια, υποχρεώσεις και καθαρή θέση, λειτουργικά έξοδα, δείκτες 

οικονομικής απόδοσης, προσωπικό και δαπάνες προσωπικού, περιβάλλον, πελάτες 

(Πίνακας 4-2 παρακάτω). 

Πίνακας 4-2. Η Απόδοση της SAP την 5ετία 2010~2014 

Performance Five Year Summary 
SAP Group           

€ millions, unless otherwise 

stated 
          

  2014  2013  2012  2011  2010 

Revenue and income                

Cloud subscriptions and support 

(IFRS) 

 1,087  696  270  18  14 

Non-IFRS adjustments  14  61  73  0  0 

Cloud subscriptions and support 

(non-IFRS) 

 1,101  757  343  18  14 
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Software and support (IFRS)  13,767  13,254  12,895  11,301  9,780 

Non-IFRS adjustments  5  21  9  27  74 

Software and support (non-IFRS)  13,773  13,275  12,904  11,327  9,854 

Software and software-related 

service revenue (IFRS) 

 14,855  13,950  13,165  11,319  9,794 

Non-IFRS adjustments  19  82  81  27  74 

Software and software-related 

service revenue (non-IFRS) 

 14,874  14,032  13,246  11,346  9,868 

Total revenue (IFRS)  17,560  16,815  16,223  14,233  12,464 

Non-IFRS adjustments  19  82  81  27  74 

Total revenue (non-IFRS)  17,580  16,897  16,304  14,260  12,538 

Operating profit (IFRS)  4,331  4,479  4,041  4,884  2,591 

Non-IFRS adjustments  1,307  1,003  1,150  –171  1,416 

Operating profit (non-IFRS)  5,638  5,482  5,192  4,713  4,007 

Operating margin (as a 

percentage, IFRS) 

 24.7  26.6  24.9  34.3  20.8 

Operating margin (as a 

percentage, non-IFRS) 

 32.1  32.4  31.8  33.1  32.0 

Share-based payments  290  327  522  68  58 

Restructuring2)  126  70  8  4  –3 

Acquisition-related charges  562  555  537  447  300 

Financial income, net  –25  –66  –72  –42  –67 

Profit before tax  4,355  4,396  3,796  4,767  2,338 

Income tax expense  –1,075  –1,071  –993  –1,331  –525 

Profit after tax  3,280  3,325  2,803  3,437  1,813 

Profit before tax (as a percentage 

of revenue) 

 25  26  23  33  19 

Return on equity (profit after tax 

in percentage of average equity) 

 18  22  21  31  20 

                 

Liquidity and cash flow                

Net cash flows from operating 

activities 

 3,499  3,832  3,822  3,775  2,922 

Net cash flows from investing 

activities 

 –7,240  –1,781  –5,964  –1,226  –3,994 

Net cash flows from financing 

activities 

 4,298  –1,589  –194  –1,176  2,520 

Free cash flow  2,762  3,266  3,281  3,330  2,588 

Free cash flow (as a percentage 

of total revenue) 

 16  19  20  23  21 

Cash conversion rate (net cash 

flows from operating activities as 

a percentage of profit after tax) 

 107  115  136  110  161 

Cash and cash equivalents  3,328  2,748  2,477  4,965  3,518 

Short-term investments  95  93  15  636  10 
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Group liquidity (cash and cash 

equivalents, short-term 

investments, restricted cash) 

 3,423  2,841  2,492  5,601  3,528 

Financial debts (bank loans, 

private placements, bonds) 

 11,093  4,308  4,994  3,965  4,378 

Net liquidity  –7,670  –1,467  –2,502  1,636  –850 

Days‘ sales outstanding (DSO, in 

days) 

 65  62  59  60  65 

                 

Assets, equity and liabilities                

Trade and other receivables  4,430  3,962  4,005  3,577  3,177 

Total current assets  8,980  7,351  6,928  9,669  7,143 

Total non-current assets  29,527  19,739  19,378  13,558  13,696 

Deferred cloud subscription and 

support revenue (IFRS) 

 690  443  317  4  2 

Deferred cloud subscription and 

support revenue (non-IFRS) 

 699  447  358  4  2 

Total current liabilities (including 

deferred income) 

 8,544  6,347  6,546  6,266  5,153 

Total non-current liabilities 

(including deferred income) 

 10,366  4,695  5,627  4,254  5,862 

Total equity (including non-

controlling interests) 

 19,598  16,048  14,133  12,689  9,824 

Total assets  38,507  27,091  26,306  23,227  20,841 

Equity ratio (total equity as a 

percentage of total assets) 

 51  59  54  55  47 

Debt ratio (total liabilities3) as a 

percentage of total assets) 

 49  41  46  45  53 

Investments in goodwill, 

intangible assets or property, 

plant, and equipment  

(including capitalizations due to 

acquisitions) 

 8,636  1,812  6,859  657  5,502 

                 

Operating expenses                

Cost of software and software-

related services 

 2,894  2,629  2,553  2,107  1,823 

Thereof cost of cloud 

subscriptions and support 

 481  314  199  49  38 

Cost of professional services and 

other services 

 2,379  2,402  2,520  2,247  2,071 

Total cost of revenue  5,272  5,031  5,073  4,354  3,894 

Cloud subscriptions and support 

margin (as a percentage of 

corresponding revenue) 

 55.7  54.9  26.3  –172.2  –171.4 

Software and software-related 

service margin (as a percentage 

of corresponding revenue) 

 80.5  81.2  80.6  81.4  81.4 

Professional service and other 

services margin (as a percentage 

 12.1  16.2  17.6  22.9  22.4 
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of corresponding revenue) 

Cost of research and 

development 

 2,331  2,282  2,261  1,935  1,729 

Cost of research and 

development (as a percentage of 

total revenue) 

 13  14  14  14  14 

Cost of research and 

development (as a percentage of 

total operating expenses) 

 18  18  19  21  18 

Cost of sales and marketing  4,304  4,131  3,912  3,083  2,646 

Cost of general and 

administration 

 892  866  949  715  636 

Depreciation and amortization  1,010  951  863  724  534 

                 

Financial performance 

measures 

               

Issued shares8) (in millions)  1,229  1,229  1,229  1,228  1,227 

Weighted average shares 

outstanding, basic (in millions) 

 1,195  1,193  1,192  1,189  1,188 

Earnings per share, basic (in €)  2.75  2.79  2.35  2.89  1.52 

Weighted average shares 

outstanding, diluted (in millions) 

 1,197  1,195  1,193  1,190  1,189 

Earnings per share, diluted (in €)  2.74  2.78  2.35  2.89  1.52 

Dividend per share4)(in €)  1.10  1.00  0.85  1.10  0.60 

Total dividend distributed4)  1,315  1,194  1,013  1,310  713 

Total dividend distributed4) (as a 

percentage of profit after tax) 

 40  36  36  38  39 

SAP share price at year-end (in 

€) 

 58.26  62.31  60.69  40.85  38.10 

SAP share price – peak (in €)  62.55  64.80  61.43  45.90  38.40 

SAP share price – low (in €)  50.90  52.20  41.45  34.26  31.12 

Market capitalization8) (in € 

billions) 

 71.6  76.5  74.7  50.2  46.7 

Return on SAP shares5) 1-year 

investment period (as a 

percentage) 

 –4.80  4.20  52.10  8.70  17.00 

Return on SAP shares5) 5-year 

investment period (as a 

percentage) 

 13.90  21.80  13.10  1.70  1.20 

Return on SAP shares5) 10-year 

investment period (as a 

percentage) 

 7.40  7.90  13.80  2.20  3.20 

                 

Employees and personnel 

expenses 

               

Number of employees6), 8)  74,406  66,572  64,422  55,765  53,513 

Number of employees, annual 

average6) 

 68,343  65,409  61,134  54,346  49,970 

Number of employees in  18,908  17,804  18,012  15,861  15,884 
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research and development6), 8) 

Personnel expenses  7,877  7,489  7,286  5,880  5,261 

Personnel expenses – excluding 

share-based payments 

 7,587  7,162  6,764  5,812  5,203 

Personnel expenses per 

employee – excluding share-

based payments (in € thousands) 

 111  109  111  107  104 

Women working at SAP (as a 

percentage) 

 31  31  30  30  30 

Women in management8) (total, 

as a percentage) 

 21.3  21.2  20.8  19.5  18.7 

Women managing managers7), 

8) (as a percentage) 

 15.9  14.3  14.5  13.5  13.7 

Women managing teams7), 8) (as a 

percentage) 

 23.3  21.7  21.1  20.5  19.6 

Employee Engagement Index (as 

a percentage) 

 79  77  79  77  68 

Business Health Culture Index 

(as a percentage) 

 70  67  66  65  59 

Employee retention (as a 

percentage) 

 93.5  93.5  94.0  92.8  92.9 

Total turnover rate (as a 

percentage) 

 9  8  7  9  9 

                 

Environment                

Net Greenhouse gas emissions 

(in kilotons) 

 500  545  485  490  455 

Greenhouse gas emissions per 

employee7) (in tons) 

 7.3  8.3  7.9  9.0  8.7 

Greenhouse gas emissions per € 

revenue (in grams) 

 28.4  32.4  30.0  34.4  36.3 

Total energy consumption (in 

GWh) 

 920  910  860  860  845 

Energy consumed per 

employee7) (in kWh) 

 13,400  13,900  14,000  15,700  16,100 

Data center energy consumed (in 

GWh) 

 179  173  160  154  144 

Data center energy per 

employee7), 10) (in kWh) 

 NA  2,633  2,598  2,824  2,746 

Data center energy per € 

revenue11) (in kWh) 

 10  NA  NA  NA  NA 

Renewable energy sourced (as a 

percentage) 

 100  43  51  32  32 

                 

Customer               

Customer Net Promoter Score9), 

12) (as a percentage) 

 19.1  12.1  8.9  NA  NA 

1) Amounts for 2010 to 2014 according to IFRS, unless otherwise stated 
2) Includes -€5 million (2010) acquisition-related charges 
3) Sum of current and non current liability 
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4) 2014 numbers are based on the proposed dividend for 2014 and on 2014 closing level of treasury stock. 
5) Assuming all dividends are reinvested 
6) Full-time equivalents 
7) Relates to different levels of management position 
8) Numbers based on year-end 
9) In 2012, we adopted a new methodology for measuring customer loyalty: Net promoter score (NPS). There are 

therefore no comparable NPS values for years prior to 2012. 
10) Due to the integration of cloud capacity of external non-SAP data centers normalizing energy consumption against 

SAP employees becomes meaningsless; KPI discontinued. 
11) Data center energy consumption normalized against € revenue combines a relative measure of required energy to 

develop and operate solution in internal and external data center. 
12) In addition to our on-premise customers, in 2014, for the first time we included Ariba, SuccessFactors, and Sybase 

customers in the survey. Therefore, the 2014 Customer NPS is not fully comparable to the prior year’s score. 
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Κεφάλαιο 5 Η αρχιτεκτονική και οι Λύσεις της SAP 

 

Το Data-Warehousing & το SAP BW 

ο σημαντικότερο πράγμα για την επιχείρηση είναι να αξιοποιεί τα δεδομένα 

που συλλέγει ώστε τα στελέχη της, με βάση αυτά, να παίρνουν τις σωστές 

αποφάσεις στις λειτουργίες που διευθύνουν αλλά και η επιχείρηση να μπορεί 

να σχεδιάσει στρατηγικά έχοντας αποκτήσει βαθιά επίγνωση όλων των συνιστωσών της 

(το λεγόμενο business insight). Αυτή η Επιχειρηματική Ευφυία (Business Intelligence) 

για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα για την εταιρεία ως ενιαία οντότητα, θα πρέπει, τα 

δεδομένα της, οπουδήποτε στον κόσμο κι αν «κάθονται», να μπορούν να αξιοποιηθούν 

ως σύνολο. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο το Data-Warehousing. 

 

Το Data-Warehousing 

Το SAP BW (SAP Business Warehouse) σύστημα είναι ένα ισχυρό εργαλείο Data-

Warehousing, ηγέτης στην αγορά και ταυτόχρονα μια End-to-End Λύση αφού μπορεί να 

επιτελέσει όλες τις σχετικές λειτουργίες (SAP Trainer Suman, 2013). Είναι πολύ 

σημαντικό να γίνει κατανοητή η λειτουργία του διότι είναι θεμέλιος λίθος όλης της 

αρχιτεκτονικής της SAP. 

Στα παραδοσιακά υπολογιστικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται στις τράπεζες και 

στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα λιανικής, υπάρχει ένα POS (Point of Sales) σύστημα 

στο οποίο όλες οι πληροφορίες κατά τη συναλλαγή με το πελάτη αποθηκεύονται σε μια 

βάση δεδομένων παραδοσιακού τύπου transactional που ονομάζεται OLTP σύστημα 

(Online Transactional Processing) και στο οποίο γίνεται online επεξεργασία των 

δεδομένων επιφανειακά σε επίπεδο συναλλαγής. 

Όταν όμως ένας μάνατζερ θέλει αναλυτικές αναφορές, το ονομαζόμενο Business 

Intelligence Reporting (Επιχειρηματική Ευφυία), το OLTP σύστημα βάσης δεδομένων 

δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει διότι η υφή των δεδομένων σ’ αυτό είναι κοκκώδης. 

Σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, υπάρχουν transactional databases σε κάθε χώρα στις 

οποίες αποθηκεύονται οι τοπικές συναλλαγές της εταιρείας σε σύστημα OLTP. Ο 

μάνατζερ στα κεντρικά γραφεία, για να πάρει την αναλυτική σε βάθος πληροφόρηση 

που χρειάζεται, θα έπρεπε να μπαίνει σε κάθε ένα τοπικό σύστημα, χωρίς πρακτικό 

Τ 
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αποτέλεσμα. Έτσι γεννήθηκε το Data-Warehousing που σαν έννοια υπάρχει από τη 

δεκαετία του 1980. Το Data-Warehousing είναι μια πλατφόρμα που αποτελείται από ένα 

επίπεδο εφαρμογής (application layer) και μια βάση δεδομένων κάτω απ’ αυτό. Το 

σύστημα Data-Warehousing μπορεί να συγκεντρώσει στην πλατφόρμα δεδομένα που 

«κάθονται» σε πολλά και διάσπαρτα ανά τον κόσμο συστήματα βάσεων δεδομένων 

ακόμα κι αν αυτά χρησιμοποιούν διαφορετικά format αποθήκευσης, π.χ. ένα Oracle, ένα 

Microsoft SQL, κ.λπ. Το Data-Warehousing φέρνει όλα αυτά τα διαφορετικά δομημένα 

δεδομένα σε μια βάση ενιαίας αρχιτεκτονικής με την οποία και μόνο θα χρειάζεται να 

συνεργαστεί το application layer ώστε να παρέχει στον μάνατζερ στα κεντρικά γραφεία 

το analytical reporting που χρειάζεται. Το σύστημα αυτό, σε αντίθεση με το OLTP, 

ονομάζεται OLAP (Online Analytical Processing) σύστημα. Η διαδικασία μετατροπής 

των δεδομένων από ένα OLTP σύστημα σε  OLAP είναι ουσιαστικά το Data-

Warehousing. 

 

Οι τρεις κύριες λειτουργίες στο Data-Warehousing 

Οι τρεις κύριες λειτουργίες που κάνει ένα οποιοδήποτε εργαλείο Data-Warehousing 

είναι το Modeling, το ETL (Extract – Transform – Loading) για εξαγωγή, 

μετασχηματισμό και φόρτωμα των δεδομένων και το Reporting για αναφορά. 

Στο Modeling γίνεται ανάλυση των δεδομένων που «κάθονται» στις επιμέρους και 

πιθανότατα διαφορετικών format βάσεις δεδομένων (π.χ. Oracle και Microsoft SQL). 

Στις επιμέρους βάσεις χρησιμοποιείται το ER (Entity Relationship) Model που 

εφαρμόζεται για παράδειγμα στις τράπεζες στις οποίες τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στον 

υπάλληλο που τα χειρίζεται για λίγο διάστημα (έως έναν μήνα). Ο υπάλληλος απευθύνει 

queries στο transactional σύστημα και παίρνει την πληροφόρηση που χρειάζεται. Για να 

γίνει όμως σύγκριση των δεδομένων του μήνα με αυτά του ίδιου μήνα του 

προηγούμενου έτους (trend reporting), χρησιμοποιείται το MDM (Multi Dimensions 

Model) με το οποίο δημιουργούνται δομές που ενσωματώνονται στην πλατφόρμα Data-

Warehouse και μπορεί να είναι InfoCubes, InfoObjects, DSOs (Data Store Objects), 

ιδιαίτερα γνωστές και στην ορολογία της SAP, στο κομμάτι της Επιχειρηματικής 

Ευφυίας. Η σημασία της διαδικασίας του Modeling είναι η κυριότερη στο Data-

Warehousing διότι είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία μετατροπής των δεδομένων από 

ένα OLTP σε ένα OLAP σύστημα και αν δεν γίνει σωστά δεν θα υπάρχει συνέχεια. 
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Αφού με το Modeling δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες δομές στο Data-Warehouse, στο 

επόμενο βήμα, το ETL, γίνεται η διασύνδεση του Data-Warehouse με τις πολλαπλές 

πηγές. Καταρχήν γίνεται η εξαγωγή των δεδομένων από τις επιμέρους πηγές που έχουν 

ίδιο ή διαφορετικά format αποθήκευσης, όπως προαναφέρθηκε. Επειδή όμως τα 

δεδομένα στη μία πηγή μπορεί να είναι -για παράδειγμα- ο άντρας με M και η γυναίκα 

με F και σε άλλη πηγή 1 και 0 αντίστοιχα, γίνεται μετασχηματισμός Transform (το T του 

ETL) εφαρμόζοντας κανόνες που θέλει η επιχείρηση (business rules). Στο επόμενο βήμα 

του ETL γίνεται το φόρτωμα (Loading) των δεδομένων στην Data-Warehouse αλλά 

στην επιθυμητή τελική τους μορφή. 

Η τρίτη λειτουργία στο Data-Warehousing είναι το Reporting (η αναφορά) των 

δεδομένων που στο σύνολό τους, απ’ όποια πηγή οπουδήποτε στον κόσμο κι αν 

προέρχονταν και με οποιοδήποτε format, βρίσκονται τώρα ενοποιημένα στην κεντρική 

αποθήκη δεδομένων της επιχείρησης Business Warehouse, έτοιμα για το intelligence 

reporting που έχει ανάγκη ο μάνατζερ και το οποίο γίνεται με κατάλληλα εργαλεία 

λογισμικού, όπως για τη SAP το Business Objects κ.ά. 

Το SAP BW εκτός του ότι είναι εργαλείο Data-Warehousing είναι και End-to-End 

Λύση και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εκτελέσει και τις τρεις προαναφερόμενες 

λειτουργίες, δηλαδή το Modeling, το ETL και το Reporting (βλέπε παρακάτω 

Διάγραμμα 5-1). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι συνήθως οι επιχειρήσεις έχουν 

αγοράσει διαφορετικά εργαλεία για να τους κάνουν τις τρεις λειτουργίες ώστε να 

δημιουργήσουν τελικά το Data-Warehouse. 

 

Διάγραμμα 5-1. Η πλατφόρμα SAP BW 

Datawarehousing 
Tool

Modeling ETL Reporting

SAP BW

End to End 
Solution
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Μια επιχείρηση μπορεί να διαθέτει ERP αλλά και άλλα πιο εξειδικευμένα modules όπως 

το CRM για την πλήρη διαχείριση των πελατών, το SRM για την πλήρη διαχείριση των 

προμηθευτών, κ.ά. Το ERP είναι το βασικό εργαλείο αφού μέσω αυτού η επιχείρηση 

ελέγχει όλες τις βασικές της λειτουργίες, όπως, οικονομικά, διαχείριση υλικών-

αποθηκών, πωλήσεις και διανομή προϊόντων, ανθρώπινο δυναμικό. Στην περίπτωση που 

έχει SAP, το SAP Landscape που δημιουργείται με την προσθήκη και άλλων modules 

μπορεί να έχει τη μορφή που φαίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα 5-2. 

 

Διάγραμμα 5-2. SAP Landscape 

 

Η εξέλιξη του ERP της SAP μέχρι την ολοκλήρωση με το SAP Netweaver 

Το 1972 η SAP έβγαλε την πρώτη έκδοση και την ονόμασε R/1 system. Το R 

προέρχεται από το Real-Time και το 1 από το ότι το σύστημα ήταν 1-tier 

αρχιτεκτονικής, που εκείνη την εποχή ήταν γνωστό και ως mainframe. Ήταν δηλαδή μια 

single μονοδιάστατη αρχιτεκτονική ανάπτυξης του ERP. 

Έπειτα, το 1975, η SAP μεταπήδησε στο R/2 system που ήταν 2-tier αρχιτεκτονικής, 

στην οποία κάνει την εμφάνισή του ο Main Server που περιέχει τον Application Server 

και τoν Database Server. Ο Main Server συνδυαζόμενος με τον Client δημιουργούν την 

2-tier αρχιτεκτονική. 

Στη συνέχεια, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η SAP παρουσιάζει το R/3 system και 

ήταν για πολύ καιρό η πιο δημοφιλής αρχιτεκτονική. Στο R/3 αφαιρέθηκε η έννοια του 

Main Server. Ο Client μπορεί να είναι ένας Browser ή ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη 

όπως το SAP GUI (Graphical User Interface). Με το GUI ο χρήστης πραγματοποιώντας 
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τις καταχωρίσεις του ή βλέποντας τα δεδομένα στο transaction επίπεδο, επικοινωνεί 

κατευθείαν με τον Application Server και αυτός με τον Database Server. 

Το 2003 η SAP αποφάσισε να εγκαταλείψει την τυποποίηση R/1,2,3 στην ονομασία του 

ERP και εισήγαγε την ονομασία ECC (ERP Central Component), αποδίδοντας έτσι 

καλύτερα την έννοια του κεντρικού στοιχείου στο οποίο συνδέονται διάφορα modules. 

Η εξέλιξη του SAP Landscape ξεκίνησε το 1972. Μέχρι το 1995 οι περισσότερες 

εταιρείες που χρησιμοποιούσαν το ERP της SAP είχαν παρουσία σε μία μόνο χώρα και 

έτσι τους αρκούσαν τα στοιχεία του που θα συντόνιζαν ενοποιημένα τα οικονομικά τους, 

τα Logistics και το HR. 

Μετά το 1995 οι εταιρείες άρχισαν να αποκτούν εντονότερη διεθνή παρουσία 

(globalization) και έπρεπε να συντονίσουν διαφορετικά τμήματα διαφορετικών χωρών 

και να φέρουν τα δεδομένα τους σε μια ενιαία πλατφόρμα. Έτσι η SAP έφερε για πρώτη 

φορά το Data-Warehousing με το SAP BW (Business Warehouse) που αναπτύχθηκε 

εκτενώς προηγούμενα. Με αυτό συνδύασε τα modules που απαρτίζανε το ERP της (FI, 

SD, MM, PP, SCM, HR) αλλά εμπλουτισμένα και δημιούργησε το MySAP Business 

Suite με 16 επιπλέον modules, όπως τα CRM, SRM, HCM, PLM. Το CRM ως νέο 

εμπλουτισμένο SD module (Sales and Distribution) δεν διαχειρίζονταν μόνο την πώληση 

και παράδοση του προϊόντος, αλλά περιείχε και θέματα ζωτικής σημασίας για την 

επιχείρηση όπως το pre-sales (marketing) και post-sales (customer service). Αντίστοιχα, 

εισήγαγε το εμπλουτισμένο module του MM (Material Management), το γνωστό SRM 

για την πλήρη διαχείριση της διαδικασίας προμηθειών υλικών και υπηρεσιών και 

παρόμοια εισήγαγε το εμπλουτισμένο module του PP (Production Planning) για τον 

σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, το APO (Analytical 

Planning Optimization). Το HCM (Human Capital Management) ήταν το εμπλουτισμένο 

HR (Human Resources) και το PLM (Product Lifecycle Management) εισήχθη για να 

διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής των προϊόντων και παγίων της επιχείρησης. Έτσι η SAP με 

ένα τέτοιο οπλοστάσιο modules και το BW να τα συγκεντρώνει σε ένα μέρος για 

Επιχειρηματική Ευφυία, έγινε ηγέτης στην παγκόσμια αγορά του Business Warehouse 

από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. 

Στη συνέχεια, από το 2004 με τη ραγδαία ανάπτυξη του internet και των εταιρειών .com, 

όλα κατευθύνονται σε internet solutions και στην αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented 

Architecture). Έτσι και η SAP θέλοντας να μπει στην αγορά αυτή, άφησε τη σειρά 

MySAP και εισήγαγε το γνωστό SAP Netweaver το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο 

στο Internet  Model και τον Web Server. Ο χρήστης με μία μόνο είσοδο στον Web 
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Server θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα όπως το ECC (ERP), 

CRM, SRM, κ.λπ. αλλά και το θεμελιώδες για την Επιχειρηματική Ευφυία BW, όλα 

κάτω από την ομπρέλα του SAP Netweaver. 

Αυτό εισήγαγε στη SAP την έννοια του Enterprise Portal που είναι στενά συνδεμένο 

με το Netweaver και υλοποιεί τη σύγχρονη αρχιτεκτονική SOA, όπου ο χρήστης με ένα 

σημείο εισόδου βλέπει σε μία οθόνη διαφορετικά είδη πληροφοριών από πολλαπλές 

βάσεις δεδομένων. Το ίδιο γίνεται για παράδειγμα όταν μπαίνει κανείς στο Yahoo όπου 

βλέπει, πολιτικά, επιστήμες, αθλητικά, οικονομικά, καιρό, ψυχαγωγία, τα οποία όμως 

βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία και απλά συγκεντρώνονται στο Enterprise Portal της 

Yahoo. Στο Netweaver η SAP έφερε και το MDM Model (Master Data Management) με 

το οποίο η διεθνοποιημένη επιχείρηση θα μπορούσε να διαχειρίζεται στάνταρντ format 

των δεδομένων της ως Master Data, όπου κι αν βρίσκονταν αυτά. 

Με το εργαλείο SAP Xi (eXchange infrastructure) η SAP υλοποίησε το Enterprise 

Application Integration, ένα εργαλείο με το οποίο γίνονταν η διασύνδεση στο SAP των 

άλλων λογισμικών τα οποία πιθανότατα διέθετε η επιχείρηση και μπορεί να ήταν 

φτιαγμένα σε Java, .Net κ.λπ. Το SAP Xi στη συνέχεια μετονομάστηκε σε SAP PI 

(Process Integration) όπως είναι γνωστό και σήμερα. 

Το 2007 η SAP αναγνωρίζοντας ότι έπρεπε να διαθέτει την καλύτερη πλατφόρμα 

Business Intelligence ώστε να αξιοποιήσει στον μεγαλύτερο βαθμό το SAP BW στο 

οποίο ήταν ηγέτιδα, προχώρησε στην εξαγορά των εργαλείων αναφοράς (reporting) της 

Business Objects, γνωστά και ως SAP BO. 

 

Το Cloud περιβάλλον και η In-Memory τεχνολογία του SAP HANA 

Τη σημερινή εποχή η SAP θέλει να κυριαρχήσει στο Cloud με το SAP HANA που είναι 

μια βάση δεδομένων με τεχνολογία IMCE (In-Memory Computing Engine) στην οποία 

τα δεδομένα αποθηκεύονται με τη μορφή column based information για πολύ πιο 

γρήγορη πρόσβαση. Για να γίνει πιο κατανοητό, το ίδιο σύστημα χρησιμοποιεί και η 

Google, της οποίας τα γρήγορα αποτελέσματα αναζήτησης γνωρίζουμε όλοι. Είναι όμως 

ένα πανάκριβο σύστημα, με ταχύτητα απόκρισης στα Queries (Ερωτήματα) του χρήστη 

χιλιάδες φορές πιο γρήγορη και τεχνολογία Cloud όπου όλα βρίσκονται αποθηκευμένα 

στους servers της SAP και ο πελάτης πληρώνει συνδρομή (subscription). Στην 

περίπτωση αυτή, η αποθήκη δεδομένων BW κάθεται πάνω στο SAP HANA και έτσι 

οποιαδήποτε συναλλαγή χρήστη από το ECC (ERP) συνδέεται απευθείας με το σύστημα 
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SAP HANA-SAP BW προσφέροντας χρόνους απόκρισης τύπου αναζήτησης στο 

Google. Στο κλασικό BW σύστημα το ερώτημα πρέπει να περάσει στον Application 

Server κι από εκεί στον Database Server και πάλι πίσω. 

Όλες οι παραπάνω ορολογίες (έντονης σκίασης) αναφέρθηκαν με αναλυτικό τρόπο διότι 

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της SAP και τις βλέπει κανείς συνεχώς αν περιηγηθεί στις 

πολλές και «δαιδαλώδεις» ιστοσελίδες της. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ERP της SAP 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ERP της SAP, δηλαδή τα modules, η αρχιτεκτονική R/3 

(τώρα ECC) και η γλώσσα προγραμματισμού ABAP, αποτυπώνονται στο ιστορικό για 

τη SAP σχήμα κυψελωτής δομής (Εικόνα 5-1). 

 

 

Τα βασικά modules στο ERP της SAP 

Συγκεντρωτικά, τα βασικά modules στο ERP της SAP και οι κυριότερες λειτουργίες και 

διαδικασίες που εξυπηρετούν είναι (partner Nevaeh, 2008), (“SAP an overview of the 

company and its software,” 2009): 

 Sales and Distribution (SD): Customer Master, Enquiry, Quotation, Sales Order 

Processing, Pricing, Credit Management, Transportation. 

 Materials Management (MM): Vendor Master, Enquiry, Quotation, Purchase Orders, 

Pricing, Inventory Management, Inventory Valuation, Stock Transfer. 

Εικόνα 5-1. Το ιστορικό σχήμα κυψελωτής δομής του SAP ERP 
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 Production Planning (PP): Planning Strategy, MRP, BOM, Routing, Work Center, 

Production Orders. 

 Quality Management (QM): Inspection Plan, Incoming Quality, In-Process Quality, 

Finished Goods Quality, Quality Certificates. 

 Plant Maintenance (PM): Maintenance Orders, Breakdown Maintenance, Preventive 

Maintenance, Maintenance Notifications. 

 Human Resources (HR): Payroll, Training, Recruitment, Performance Management. 

 Financial Accounting (FI): Chart of Accounts, Accounts Payable, Accounts 

Receivable, Invoice Verification, Asset Accounting. 

 Controlling (CO): Cost Center Accounting, Profit Center Accounting, Internal Orders, 

Product Costing. 

 Treasury (TR): Funds Management, Cash Management. 

 Project System (PS): Work Breakdown Structure (WBS), Internal Projects, External 

Projects, Project Costing. 

 Workflow (WF): όχι ξεχωριστό module, συνήθως οι λειτουργίες του 

περιλαμβάνονται στα άλλα modules. 

 Industry Solutions (IS): εξειδικευμένες Λύσεις με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των 

κλάδων της αγοράς όπως, IS-Oil, IS-Mills, IS-Utilities, IS-Auto, IS-Banking, IS-

Retail. 

 

Εικόνα 5-2. Ο χάρτης της Λύσης ERP 
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Πρόσθετα modules από τη SAP για κάλυψη νέων αναγκών 

Η SAP, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, πρόσθεσε τα παρακάτω modules στο χαρτοφυλάκιό της 

(partner Nevaeh, 2008), (“SAP an overview of the company and its software,” 2009): 

 

 CRM (Customer Relationship Management): Λύση για τις ραγδαία αυξανόμενες 

πωλήσεις μέσω internet με επιπλέον λειτουργίες call center. 

 

Εικόνα 5-3. Ο χάρτης της Λύσης SAP CRM  

 SRM (Supplier Relationship Management): Λύση για τις ραγδαία αυξανόμενες 

αγορές μέσω internet. 
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Εικόνα 5-4. Ο χάρτης της Λύσης SAP SRM 

 PLM (Product Lifecycle Management): Διαχείριση του κύκλου ζωής προϊόντων ή 

παγίων. 
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Εικόνα 5-5. Ο χάρτης της Λύσης SAP PLM 

 APO (Advanced Planner and Optimizer): Λύση για προγραμματισμό shop floor, 

έλεγχο διαθεσιμότητας προϊόντων, βελτιστοποίηση μεταφορών. 

 SEM (Strategic Enterprise Management): Λύση για ενοποίηση οικονομικών 

καταστάσεων μεγάλων ομίλων, balance score card. 

 DMS (Document Management System). 

 EHS (Environment, Health and Safety): Λύση για τη διαχείριση των θεμάτων 

Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας, ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα για την 

επιχείρηση και την εικόνα της. 

 

Στη συνέχεια η SAP άλλαξε τη σύνθεση των modules σε process based λογική 

συμπεριλαμβάνοντας θέματα e-business και δημιούργησε εμπλουτισμένα πακέτα μαζί με 

τα αρχικά βασικά modules (τα οποία όμως όντας δημοφιλή συνεχίζουν να ζητούνται με 

τις αρχικές τους ονομασίες). 

SCM - Supply Chain Management (περιλαμβάνει τα MM, PP, PM, APO, SRM). 

CRM - Customer Relationship Management (περιλαμβάνει τα SD και CRM). 

Financials - (περιλαμβάνει τα FI, CO, SEM). 

PLM - Product Lifecycle Management (περιλαμβάνει τα QM και PLM). 
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Εικόνα 5-6. Ο χάρτης της Λύσης SAP SCM 

 

Βασικές τεχνολογίες software και hardware της SAP 

Οι βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των προϊόντων-

Λύσεων της SAP είναι η SAP ABAP και η SAP BASIS (partner Nevaeh, 2008). 

 

 ABAP – Advanced Business Applications Programming 

Είναι γλώσσα προγραμματισμού εξειδικευμένη για εφαρμογές επιχειρήσεων και με αυτή 

γίνεται το αναγκαίο customization των Λύσεων για θέματα Reports, Interfaces με άλλα 

συστήματα, μεταναστεύσεις (migration) δεδομένων από παλιά συστήματα της 

επιχείρησης στο SAP, enhancements στον source code της SAP για να συμπεριληφθούν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης. 

Η SAP συστήνει να γίνεται το ελάχιστο δυνατό customization με όφελος γρηγορότερες 

δοκιμές, ευκολότερη συντήρηση και αναβάθμιση, βασιζόμενη στο ότι οι βασικές Λύσεις 

της είναι προϊόντα που ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές εταιρειών που ηγούνται στον 

κλάδο τους παγκοσμίως. 

 BASIS 

Αφορά το hardware των Λύσεων και συγκεκριμένα το Server sizing, την εγκατάσταση 

του συστήματος, τη διαχείριση της βάσης δεδομένων, τον έλεγχο της απόδοσής του, τη 
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μεταφορά διαμορφώσεων από ένα σύστημα σε άλλο, τις εξουσιοδοτήσεις των χρηστών 

του συστήματος, τα διορθωτικά patches, τις αναβαθμίσεις. 

 

Η μεθοδολογία υλοποίησης ASAP  

Η SAP έχει αναπτύξει δική της (ιδιόκτητη) μεθοδολογία υλοποίησης των project, την 

ASAP (Accelerated SAP) με σκοπό να επιταχύνει την υλοποίηση των Λύσεων που 

παρέχει (partner Nevaeh, 2008, p. 23). Κάποιοι πελάτες ή οι εταιρείες συμβούλων έχουν 

τη δική τους μεθοδολογία (όπως την PwC) αλλά ουσιαστικά είναι φτιαγμένες πάνω στην 

ASAP. Η ASAP είναι διαφορετική σε σχέση με τις στάνταρντ SDLC (System 

Development Lifecycle) μεθοδολογίες και έτσι οι SAP partners δεν χρειάζεται να είναι 

πιστοποιημένοι κατά CMMI για να την εφαρμόσουν, εκτός αν υλοποιούν σε offshore. 

 

Εικόνα 5-7. Η μεθοδολογία υλοποίησης SAP ASAP 

Τα κύρια στάδια (Εικόνα 5-7, Πίνακας 5-1) και παραδοτέα στην ASAP είναι 

(αναφέρεται και η αγγλική ορολογία διότι αποδίδει καλύτερα τις έννοιες): 

Πίνακας 5-1. Τα στάδια υλοποίησης με την ASAP 

Στάδια Παραδοτέα 

Προετοιμασία έργου 

(Project Preparation) 

Σχέδιο έργου, στάνταρντς έργου, κινητοποίηση πόρων και 

υποδομών. 

(Project plan, project standards, infrastructure and resource 

mobilization) 

Το προσχέδιο του Έγγραφο καθορισμού έργου, κύριες δομές δεδομένων 
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πελάτη (Business 

Blueprint) 

(χαρακτηριστικά διαμόρφωσης), πρότυπα μετατροπών. 

(Project definition document, key data structures (config 

specs, data conversion templates) 

Πραγματοποίηση 

(Realisation) 

Δοκιμή μονάδων, δοκιμή ολοκλήρωσης, δοκιμή όγκου και 

ορίων, δοκιμή μετατροπής δεδομένων, δοκιμή 

εξουσιοδοτήσεων. 

(Unit testing, integration testing, volume and stress testing, 

data conversion testing, authorization testing) 

Τελική προετοιμασία 

πριν το live (Final 

Preparation) 

Εκπαίδευση τελικού χρήστη, μετανάστευση δεδομένων, 

στρατηγική περικοπών. 

(End user training, data migration, cutover strategy) 

Go Live και 

υποστήριξη 

Εκκίνηση κανονικής λειτουργίας, υποστήριξη, εκπαίδευση 

ομάδας συντήρησης. 

(Go live, hyper-care support, knowledge transfer to 

maintenance team) 

 

 

Η συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος  

 

Εικόνα 5-8. Επίπεδα προγράμματος συντήρησης 
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Παραδοσιακά, όταν η SAP πουλάει άδειες χρήσης κατευθείαν στους πελάτες, χειρίζεται 

και την επίλυση των bugs μέσα από το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης AMC (Annual 

Maintenance Contract). Σε περίπτωση πώλησης αδειών μέσα από το πρόγραμμα SAP 

PartnerEdge, η SAP εξακολουθεί να χειρίζεται την επίλυση των bugs, αλλά ο partner 

έχει την ευθύνη για τον εντοπισμό, την ανάλυση και τη δρομολόγησή τους σε 

συνεργασία με τη SAP και τη μονοκάναλη επικοινωνία με τον πελάτη μέχρι την επίλυση 

του προβλήματος. Το πακέτο υποστήριξης (Εικόνα 5-8) κατηγοριοποιείται με τα 

γράμματα L1 (σε επίπεδο help desk), L2 (σε επίπεδο help desk), L3 (σε επίπεδο 

support), που υποστηρίζουν αντίστοιχα θέματα διαμόρφωσης, παραμετροποίησης και 

εμπλουτισμού (partner Nevaeh, 2008, p. 24). 

 

Εξερεύνηση των Λύσεων στο site της SAP 

(“ERP System | Enterprise Resource Planning,” n.d.) 

Μια αίσθηση «χάους» αποκομίζει κανείς εξερευνώντας τις Λύσεις της SAP και 

γενικότερα τις ιστοσελίδες της. Φαίνεται απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να έχει κάποια 

σχετική εξοικείωση με τις σχετικές τεχνολογίες λογισμικών επιχειρήσεων αλλά και τις 

βασικές δομές μιας επιχείρησης. Η SAP, προσπαθώντας να απλοποιήσει την εικόνα, έχει 

ταξινομήσει τις Λύσεις της από τρεις διαφορετικές οπτικές (Πίνακας 5-2, Πίνακας 5-3, 

Πίνακας 5-4).  

Πίνακας 5-2. Λύσεις ανά τεχνολογική πλατφόρμα 

 

Πίνακας 5-3. Λύσεις ανά λειτουργική γραμμή της επιχείρησης 

 

Λύσεις SAP ανά Τεχνολογία Πλατφόρμας ΙΤ

Τεχνολογία Αναλυτικής Τεχνολογία Enterprise Τεχνολογία In-Memory Τεχνολογία Mobile

Λύσεις SAP ανά λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης (Line of Business)

Διαχείριση 
Παγίων

Εμπόριο Οικονομικά
Ανθρώπινο 
Δυναμικό

Παραγωγή Μάρκετινκ
Έρευνα και 

Ανάπτυξη/Engi
neering

Πωλήσεις Υπηρεσίες
Προμήθειες 
και Αγορές

Εφοδιαστική 
Αλυσίδα

Αειφορία
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Πίνακας 5-4. Λύσεις ανά Κλάδο της αγοράς 

 

Οι Λύσεις αναλύονται περαιτέρω. Για παράδειγμα, οι Λύσεις ανά Κλάδο στην 

περίπτωση των εταιρειών Utilities -και παρόμοια σε κάθε Κλάδο- διαρθρώνονται σε τρία 

επίπεδα (Πίνακας 5-5, Πίνακας 5-6, Πίνακας 5-7) ώστε να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος 

εποπτικά αλλά και με λεπτομέρεια τα ζητήματα που επιλύει το πακέτο. 

Πίνακας 5-5. Επίπεδο 1, Βασικές προτεραιότητες ειδικά για τον Κλάδο των Utilities 

 

Πίνακας 5-6. Επίπεδο 2, Διεπιχειρησιακές οριζόντιες προτεραιότητες 

 

Λύσεις SAP ανά Κλάδο
Αεροδιαστημική και Άμυνα
Βιομηχανία Αυτοκινήτων

Τράπεζες
Χημικές Βιομηχανίες

Καταναλωτικά προϊόντα
Κατασκευές

Υγεία
Άμυνα και Ασφάλεια

Ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα
Υψηλή τεχνολογία

Βιομηχανικά μηχανήματα
Ασφάλειες

Επιστήμες ζωής
ΜΜΕ

Ορυχεία
Πετρέλαιο και αέριο

Λιανική
Σπορ και ψυχαγωγία

Utilities
Χοντρική

Ταξίδια και Μεταφορές
Δημόσιος Τομέας
Τηλεπικοινωνίες

Mill products
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Πίνακας 5-7. Επίπεδο 3, Τεχνολογική πλατφόρμα υλοποίησης 

 

Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να υλοποιήσουν καταρχήν μόνο τις Λύσεις της SAP που 

βελτιστοποιούν τις γενικές βασικές διαδικασίες τους όπως, το Procure to Pay (για να 

μειώσουν τις δαπάνες με οργάνωση των αγορών και των logistics),  το Plan to Product 

(για να επιταχύνουν την παραγωγική διαδικασία, από τον σχεδιασμό και 

προγραμματισμό μέχρι την παρακολούθηση και ανάλυση), το Order to Cash (για να 

υποστηρίξουν τις διαδικασίες που εστιάζουν στον πελάτη, από την πώληση του 

προϊόντος μέχρι την παροχή της υπηρεσίας, την παροχή εγγύησης και την επιστροφή 

χρημάτων) το Request to Service (για να δώσουν ώθηση στις πωλήσεις και την 

ικανοποίηση του πελάτη με την παράδοση εξαιρετικών υπηρεσιών σε κάθε του εμπειρία 

με την εταιρεία), το Core Human Resources (για να υποστηρίξουν τις διαδικασίες 

προσλήψεων, ανάληψης καθηκόντων, διοίκησης, ανάπτυξης, ανέλιξης) και το Core 

Finance (για να εξορθολογίσουν και αυτοματοποιήσουν τις οικονομικές λειτουργίες με 

ταυτόχρονη διασφάλιση της συμμόρφωσης στη νομοθεσία).  

Οι λόγοι είναι ότι, από αυτές βλέπουν ότι θα πάρουν γρήγορα το μέγιστο ROI για την 

επένδυσή τους, είναι βασικές σε κάθε επιχείρηση, η ολοκλήρωσή τους θα παρέχει 

γρήγορα απτά αποτελέσματα, είναι συγκριτικά ευκολότερο να υλοποιηθούν και είναι 

συγκριτικά ευκολότερο να διαχειριστούν οι αλλαγές τους. 

Αυτές οι βασικές διαδικασίες αποτελούν και τον Χάρτη Αξίας (Value Map) του ERP της 

SAP (Πίνακας 5-8 παρακάτω) και μπορούν να υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης (on-premise), στο Cloud, ή υβριδικά και στα δύο. 
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Πίνακας 5-8. Οι βασικές διαδικασίες που βελτιστοποιεί το SAP ERP (Value Map) 

 

 

 

Πως η SAP βοηθάει στην επιλογή της κατάλληλης Λύσης 

Η επιλογή της Λύσης που είναι η καταλληλότερη για τον πελάτη, είναι το πλέον κρίσιμο 

ζήτημα ώστε αυτός να έχει την καλύτερη απόδοση στην επένδυσή του, που σε κάθε 

περίπτωση είναι μεγάλη. Η SAP διαθέτει ισχυρά εργαλεία λογισμικού με τα οποία, σε 

συνεργασία με τον πελάτη και με τις βέλτιστες πρακτικές που έχει συγκεντρώσει από 

την εμπειρία υλοποιήσεων σε κάθε γωνιά της γης, μπορεί να χτίσει με κάθε λεπτομέρεια 

τη Λύση που είναι η καταλληλότερη για τον πελάτη (“SAP Solution Explorer | Home,” 

n.d.). 

Θέλοντας για παράδειγμα να χτίσει μια Λύση βασισμένη στο SAP Business All-in-One 

που απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (όχι πολυεθνικούς ομίλους), 

ακολουθεί το μονοπάτι που φαίνεται σε απλοποιημένη μορφή στην Εικόνα 5-9 

παρακάτω (“SAP Best Practices and SAP Solution Manager,” 2008, p. 14) . 

 

Εικόνα 5-9. Το μονοπάτι για τη διαμόρφωση μιας Λύσης 
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Στο μονοπάτι αυτό (Εικόνα 5-9) συμμετέχει το SAP Solution Manager και τα SAP Best 

Practices. Καταρχήν επιλέγεται σε συνεργασία με τον πελάτη η έκταση της υλοποίησης 

στον Διαμορφωτή Λύσης (βήμα 1), στη συνέχεια η Λύση αξιολογείται σε λειτουργία 

Demo με δεδομένα (βήμα 2) και τέλος χτίζεται η Λύση μέχρι την ενεργοποίησή της 

(βήμα 3). Η διαδικασία γίνεται με βάση το χαρτοφυλάκιο Βέλτιστων Πρακτικών που 

διαθέτει η SAP και το οποίο είναι προϊόν της εμπειρίας της από τις πρακτικές που 

εφαρμόζουν οι ηγέτες πελάτες της και περιλαμβάνει τα βασικά πακέτα (όπως το ERP) 

που συνήθως επιλέγει καταρχήν μια επιχείρηση, συνδυασμένα με πακέτα εξειδικευμένα 

για τον Κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση αλλά και δια-Κλαδικά για αυτές που 

έχουν πολλαπλή παρουσία. 

Το αποτέλεσμα αυτής της οργάνωσης του έργου υλοποίησης είναι να υλοποιεί 

συντεταγμένα και στον λιγότερο δυνατό χρόνο τη Λύση για τον πελάτη. Στην Εικόνα 

5-10 παρακάτω φαίνεται η συρρίκνωση που επιτυγχάνεται με τη χρήση των SAP Best 

Practices σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές που περιλαμβάνουν το βασικό σύστημα 

και μετά μια ατελείωτη σειρά ρυθμίσεων και προσαρμογών αμφιβόλου αποτελέσματος 

(“SAP Best Practices and SAP Solution Manager,” 2008, p. 8). 

 

 

Εικόνα 5-10. Λιγότερος χρόνος υλοποίησης χάρη στα πακέτα βέλτιστων πρακτικών 

της SAP 

 

Χαμένοι στη μετάφραση; 

Μια εταιρεία λογισμικού που θέλει να πετύχει στο globalization, είναι προφανές ότι 

πρέπει να δίνει μεγάλη βαρύτητα στο ζήτημα της μετάφρασης των πακέτων της. 
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Έτσι και για τη SAP (“SAP an overview of the company and its software,” 2009), από τα 

πρώτα της βήματα, η διεθνοποίηση, η τοπική προσαρμογή και η μετάφραση του 

λογισμικού της, ήταν υψίστης σημασίας κλειδιά επιτυχίας (Πίνακας 5-9). 

Πίνακας 5-9. Τα κλειδιά της παγκοσμιοποίησης της SAP 

 

 

Η SAP Language Services (SLS) δεν είναι απλά ένα τμήμα αλλά ένας ολόκληρος 

οργανισμός στη SAP. Το SAPterm, η βάση δεδομένων των κατοχυρωμένων όρων της 

SAP, είναι ένα από τα κλειδιά διασφάλισης της ποιότητας μετάφρασης των λογισμικών. 

Ένα ακόμα κλειδί ποιότητας είναι ότι χρησιμοποιεί δύο πηγαίες βασικές γλώσσες, τη 

Γερμανική και την Αγγλική και με βάση αυτές, με όποια υπάρχει καλύτερη συσχέτιση, 

μεταφράζονται στη γλώσσα άλλων χωρών, όπως φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 5-10).  

Πίνακας 5-10. Δύο βασικές γλώσσες, Γερμανικά & Αγγλικά 

 

Παγκοσμιοποίηση

Διεθνοποίηση Η τεχνική δυνατότητα ενός συστήματος να 
δουλέψει παγκόσμια. Πολύγλωσση υποστήριξη, κωδικοποίηση 
σελίδων, Unicode, ζώνες ώρας, πολλαπλά συναλλάγματα και 

ημερολόγια

Τοπική Προσαρμογή Οι προσφερόμενες Λύσεις για τις 
επιχειρήσεις δεν θα ήταν βιώσιμες χωρίς την προσαρμογή τους στη 
γλώσσα και την κουλτούρα της κάθε χώρας. Αναζητώνται βέλτιστες 

τοπικές πρακτικές, ακολουθείται η τοπική νομοθεσία. 
Υποστηρίζονται πάνω από 50 εκδόσεις χώρας

Μετάφραση Το SAP πρέπει να μιλάει τη γλώσσα της κάθε 
χώρας. Πρέπει να ξεπεραστούν όλα τα γλωσσικά εμπόδια στη χρήση 

του συστήματος. Υποστηρίζονται πάνω από 35 γλώσσες
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Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για καλύτερες αποφάσεις 

Ο όγκος των δεδομένων που παράγονται στον κόσμο είναι ασύλληπτος και 

διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες (“SAP BI Strategy & Roadmap,” 2015). Αν οι επιχειρήσεις 

μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν και να δημιουργήσουν αξία, θα τα μετατρέψουν σε 

ευκαιρίες. Η SAP προσφέρει πλήρεις και απλοποιημένες Λύσεις Αναλυτικής σε μια 

ενοποιημένη πλατφόρμα, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να ξεκλειδώνουν την αξία των 

δεδομένων τους για να παίρνουν εξυπνότερες αποφάσεις. Η ανταμοιβή είναι σπουδαία 

για όσους χρησιμοποιούν επιτυχώς τα Analytics, μιας και θα ενισχύσουν το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, θα οδηγήσουν τις καινοτομίες που χρειάζονται και θα 

κάνουν ευκολότερη τη ζωή τους (“Analytics | Advanced Business Analytics,” n.d.). 

Η SAP διαθέτει πληθώρα εργαλείων για Analytics και Business Intelligence. 

Με το SAP Lumira, η επιχείρηση 

μπορεί να εντοπίσει τις τάσεις που 

προκύπτουν από τα δεδομένα και να 

πάρει γρηγορότερες και καλύτερες 

αποφάσεις με τη βοήθεια απεικονίσεων 

που συνδυάζουν δεδομένα από 

πολλαπλές πηγές. Προσφέρει στην 

ουσία self-service απεικονίσεις 

δεδομένων για τον καθένα. Φέρνει τα δεδομένα στη ζωή δημιουργώντας όμορφους 

διαδραστικούς χάρτες, διαγράμματα και infographics. Εισάγει δεδομένα από το Excel 

και άλλες πηγές, τα αναλύει και μοιράζει συμπεράσματα σαν ιστορίες δεδομένων σε όλη 

την ομάδα. 

Με το SAP BusinessObjects 

Analysis, Edition for Microsoft 

Office, η επιχείρηση μπορεί να 

αναλύσει, να συνοψίσει και να 

διαμοιράσει δεδομένα από 

πολυδιάστατες πηγές, σε περιβάλλον 

Microsoft Office με μεγάλη ευκολία 

και ταχύτητα. Μπορεί εύκολα να 

αποκαλύψει βαθιά ζητήματα και 

Εικόνα 5-11. SAP Lumira 

Εικόνα 5-12. SAP BO Analysis for MS 

Office 

http://www.sap.com/pc/analytics/business-intelligence/software/data-analysis-microsoft/index.html
http://www.sap.com/pc/analytics/business-intelligence/software/data-analysis-microsoft/index.html
http://www.sap.com/pc/analytics/business-intelligence/software/data-analysis-microsoft/index.html
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αναλύοντας να βρει τάσεις και outliers μέσα από ένα add-in σε Excel και να τα 

παρουσιάσει άμεσα σε ένα PowerPoint, χωρίς καμία βοήθεια από ειδικό ΙΤ. Συνδέεται 

στο SAP BW για να δει και να συγκρίνει τα δεδομένα με αυτά παλαιότερων ετών και να 

εξάγει ουσιαστικά και ασφαλή συμπεράσματα. 

Με το SAP Crystal Reports, η επιχείρηση 

μπορεί να συλλάβει βαθύτερα θέματα μέσα από 

δεδομένα οποιασδήποτε πηγής, απεικονισμένα 

ξεκάθαρα, με τρόπο ευκολονόητο και 

παραμετροποιήσιμο. Δίνει προσωποποιημένες 

αναφορές για εσωτερικούς χρήστες, πελάτες ή 

συνεργάτες, στη γλώσσα και με τη διαμόρφωση 

που θέλουν. 

 

Με το SAP Predictive Analytics, η επιχείρηση 

μπορεί να ανακαλύψει ευκαιρίες αλλά και ρίσκα που ήταν θαμμένα στα Big Data. 

Μπορεί να προβλέψει και να επηρεάσει τα αποτελέσματα και να ανταποκριθεί στις 

αλλαγές πριν αυτές συμβούν. Συνδυάζει μοντέλα πρόβλεψης, Big Data mining και 

επιχειρηματική ευφυία πραγματικού 

χρόνου και βρίσκει τις τάσεις που 

διαμορφώνονται και που χρειάζεται 

να αυξήσει την απόδοσή της η 

επιχείρηση. Προβλέπει τις 

μελλοντικές ανάγκες των πελατών, 

ανιχνεύει και αποτρέπει κινδύνους 

και οδηγεί τις αποφάσεις. 

Η SAP διαθέτει περισσότερα από τα παραπάνω εργαλεία Analytics και έχει χαράξει τον 

οδικό χάρτη απλοποίησης του τοπίου με την ενοποίησή τους. 

 

Διαχείριση της απόδοσης και στρατηγική διαχείριση 

Το ERP όπως είδαμε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση δεν είναι απλά ένα αναγκαίο 

εργαλείο ΙΤ για την επιχείρηση, αλλά αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που τη 

Εικόνα 5-14. SAP Predictive Analytics 

Εικόνα 5-13. SAP Crystal Reports 

http://www.sap.com/pc/analytics/business-intelligence/software/crystal-reports/index.html
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μετασχηματίζει και συμβάλει καταλυτικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

της απόδοσης. 

Η απόδοση του 

οργανισμού χρειάζεται 

συνεχή παρακολούθηση 

και προσεκτική 

διαχείριση. Η SAP με τη 

Λύση SAP EPM 

(Enterprise Performance 

Management), παρέχει 

στην επιχείρηση τις δυνατότητες για 

διαχείριση της στρατηγικής, σχεδιασμό, προϋπολογισμό και πρόβλεψη, διαχείριση 

κόστους και κερδοφορίας, κλεισίματα, εσωτερικές και εξωτερικές οικονομικές αναφορές 

(“Enterprise Performance Management | EPM, CPM & Analytics,” n.d.). 

Με τη διαχείριση της στρατηγικής, η επιχείρηση μπορεί να ευθυγραμμίσει τους στόχους 

με τα επιτεύγματά της για να πετυχαίνει εξαίρετη απόδοση. Για να το κάνει, πρέπει να 

μπορεί να «μεταφράσει» τη στρατηγική της σε όλη την έκταση του οργανισμού με 

εργαλεία όπως η scorecard. Η SAP μέσα από τη Λύση του EPM παρέχει τα εργαλεία 

ανάπτυξης στρατηγικής και μετάφρασής της. Με αυτά ο οργανισμός μπορεί να συλλέξει 

δια-λειτουργικά, ποσοτικά και ποιοτικά μέτρα απόδοσης και να προσδιορίσει τη 

συσχέτισή τους. Με χρήση scorecards, μετρητικών και στόχων, θέτει ξεκάθαρα τις 

προτεραιότητες της στρατηγικής, οδηγεί την υπευθυνότητα και προάγει τη συνεργασία. 

Κάθε επιχείρηση θέλει να μην υπάρχουν κενά μεταξύ της στρατηγικής που χάραξε και 

της εκτέλεσης. Με το λογισμικό διαχείρισης της στρατηγικής της SAP, ο οργανισμός 

μπορεί να ευθυγραμμίσει όλη την ομάδα -από τα στελέχη μέχρι τους εργαζόμενους 

πρώτης γραμμής- με τους στόχους κλειδιά και να τους δώσει τα εργαλεία για να 

συνεργαστούν και να αξιολογήσουν την απόδοση. 

Η Gartner, ο παγκόσμιος ηγέτης που ερευνά και αναλύει συνεχώς τα οφέλη της 

πληροφοριακής τεχνολογίας και συμβουλεύει τις επιχειρήσεις, εκδίδει τα γνωστά 

Μαγικά Τετράγωνα (Gartner Magic Quadrants) στα οποία κατατάσσει εταιρείες ΙΤ με 

βάση τις Λύσεις που προσφέρουν για τις επιχειρήσεις (“About Gartner,” n.d.). Για ένατη 

συνεχή χρονιά τοποθέτησε τη SAP ως leader στα λογισμικά διαχείρισης της απόδοσης 

CPM (Corporate Performance Management) όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5-3 που έχει 

Εικόνα 5-15. SAP EPM 
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εξαχθεί από την αναφορά που εξέδωσε το 2015 η Gartner (“Magic Quadrant for 

Corporate Performance Management Suites,” n.d.). 

 

Διάγραμμα 5-3. Magic Quadrant για σουίτες Corporate Performance Management  

Στην αναφορά της η Gartner αξιολογεί τα λογισμικά CPM στη διαχείριση, της 

στρατηγικής (Strategic Planning and Forecasting and Strategy Management), των 

οικονομικών (Financial Consolidation and Close Management, Financial and 

Management Reporting and Disclosure) και της κερδοφορίας (Profitability Modeling and 

Optimization), στοιχεία που περιέχονται και στο SAP EPM. 

Στο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού, η Gartner συστήνει τα λογισμικά CPM να 

συμπεριλαμβάνουν περισσότερες δραστηριότητες στρατηγικού σχεδιασμού. Για 

παράδειγμα, θα μπορούσαν να υποστηρίζουν μια ευρύτερη προσέγγιση στο Performance 

Management μέσω ενός πιο ενοποιημένου οικονομικού σχεδιασμού στον οποίο θα 

συμμετέχουν -εκτός από τα γενικά εταιρικά- και τα οικονομικά πλάνα των επιμέρους 

τμημάτων (Lines of Business) όπως το ανθρώπινο δυναμικό ή οι πωλήσεις. Προτείνει ο 

σχεδιασμός με ένα CPM πρόγραμμα να επεκταθεί ώστε να γίνεται και στα λειτουργικά 

τμήματα της επιχείρησης. Θα μπορούσαν επίσης να υποστηρίζουν ζητήματα του 

μάνατζμεντ πρωτοβουλιών. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός, αναφέρει η Gartner, τυπικά διαφέρει από τον 

προϋπολογισμό στο ότι εφόσον ο οριστικοποιηθεί ο προϋπολογισμός, οι περισσότερες 
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επιχειρήσεις προσπαθούν να παραμείνουν προσηλωμένες σ’ αυτόν, άσχετα με τις 

αλλαγές που μπορεί να συμβαίνουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τους. Ο 

στόχος της στρατηγικής πρόβλεψης είναι να δημιουργεί δυναμικά, αφενός όλο και πιο 

ακριβείς προβλέψεις για τα αποτελέσματα βασισμένη στην εμπειρία, αφετέρου να 

προβλέπει τα εναλλακτικά όταν οι συνθήκες στην επιχείρηση αλλάζουν. Η στρατηγική 

πρόβλεψη είναι δυσκολότερη από έναν προϋπολογισμό. Τα λογισμικά CPM πρέπει να 

ενσωματώνουν στατιστικές τεχνικές όπως η προέκταση των συμπερασμάτων σε 

άγνωστες πτυχές (extrapolating) και η αυτόματη δημιουργία νέων πλάνων 

προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα, η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων αλλά 

και ‘what if’ ανάλυση. Οι πιο μοντέρνες Λύσεις με προηγμένη αναλυτική μπορούν να 

ενσωματώσουν μεθόδους όπως, βελτιστοποίηση βασισμένη στους περιορισμούς και 

αναλυτική πρόβλεψης, αξιοποιώντας μεγαλύτερα σετ δεδομένων που περιλαμβάνουν 

πρόσθετα εσωτερικά και εξωτερικά λειτουργικά δεδομένα. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός, σύμφωνα με τη Gartner, περιλαμβάνει το στρατηγικό 

μάνατζμεντ. Τα λογισμικά CPM παρέχουν μια Λύση πακέτο που υποστηρίζει τον 

στρατηγικό σχεδιασμό, τη μοντελοποίηση και την παρακολούθηση με σκοπό τη 

βελτίωση της απόδοσης στον οργανισμό, την επιτάχυνση στη λήψη αποφάσεων και την 

ανάληψη συνεργασιών. Είναι συνήθως στενά δεμένα με στρατηγικούς χάρτες και 

μεθοδολογίες όπως η balanced scorecard, με dashboards που δείχνουν μετρήσεις και 

KPIs και με το μάνατζμεντ στόχων και πρωτοβουλιών. 

Η άποψη της Gartner για το SAP EPM είναι ότι υποστηρίζει σε βάθος τη διαχείριση της 

απόδοσης και αφορά κατά κύριο λόγο πολύ μεγάλες εταιρείες με περίπλοκες δομές και 

διεθνή παρουσία που πρέπει να παρουσιάζουν ενοποιημένα τα αποτελέσματά τους. Η 

υλοποίηση του SAP EPM, ευνοείται στις περιπτώσεις που οι εταιρείες έχουν ήδη SAP 

ERP και SAP BI για επιχειρηματική ευφυία, όπου η SAP είναι κυρίαρχη. Χαρακτηρίζει 

τη SAP ως έναν συνεπή ηγέτη στην αγορά λογισμικών διαχείρισης απόδοσης και 

στρατηγικής διαχείρισης εξαιτίας των συνεχών επενδύσεων που κάνει στην κατεύθυνση 

της απλοποίησης, ενώ εκτιμά ότι η αγορά (και το μαγικό τετράγωνο) θα αλλάξει μορφή 

λόγω του Cloud. 
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Τα οφέλη από το SAP ERP σύμφωνα με τη SAP 

Σύμφωνα με τη SAP (“SAP ERP_Solution Overview,” 2008), τα οφέλη του SAP ERP 

βασίζονται στην πληροφόρηση σε βάθος, στην τεχνολογία υπεροχής και στην 

καινοτομία και είναι αναλυτικότερα τα παρακάτω (Πίνακας 5-11): 

Πίνακας 5-11. Τα οφέλη του SAP ERP σύμφωνα με τη SAP 

Αύξηση της 

παραγωγικότητας 

o Βελτιωμένος έλεγχος του κόστους λόγω της ενοποιημένης 

διαχείρισης σχεδόν όλων των διεργασιών της επιχείρησης. 

o Αύξηση της απόδοσης λόγω της δυνατότητας επέκτασης της 

εφαρμογής σε όλη την έκταση της επιχείρησης αλλά και έξω 

απ’ αυτήν. 

o Άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές της αγοράς και στις 

προκλήσεις του ανταγωνισμού. 

Μεγάλη ευελιξία 

που οδηγεί σε 

μειωμένα κόστη 

 Τυποποίηση των διεργασιών, βελτίωση της απόδοσης και 

ευκολία προσαρμογής, μέσα από την υιοθέτηση μιας service-

oriented επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής (SoA). 

 Περισσότερες συναλλαγές, πληροφόρηση και συνεργασίες 

μέσα στη μεγάλη επιχειρησιακή κοινότητα που 

διαμορφώνεται με το SAP. 

 Δυνατότητα άμεσης προσθήκης νέων λειτουργιών προς 

ικανοποίηση των συνεχώς εξελισσόμενων απαιτήσεων της 

επιχείρησης. 

 Δυνατότητα αναπροσαρμογής των Λύσεων SAP που 

επιλέχθηκαν, για καλύτερη αξιοποίηση, εφόσον απαιτηθεί. 

Βελτιστοποίηση 

δαπανών σε 

τεχνολογίες 

πληροφορικής 

(ΙΤ) 

 Μεγάλη εξοικονόμηση δαπανών ΙΤ από την ενοποίηση και 

βελτιστοποίηση των βασικών διαδικασιών της επιχείρησης. 

 Εξοικονόμηση πολλών κεφαλαίων λόγω της μη 

αναγκαιότητας αγοράς διαφορετικών λογισμικών από 

διαφορετικούς προμηθευτές, αλλά ένα τυποποιημένο 

λογισμικό για όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, σε μια 

ενιαία πλατφόρμα. 

 Διευκόλυνση λήψης αποφάσεων επέκτασης της επιχείρησης 

με τρόπο οικονομικό και αποδοτικό αφού δεν θα υπάρχει η 
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πολυπλοκότητα της χρήσης διαφορετικών λογισμικών 

εσωτερικά αναπτυγμένων ή αγορασμένων από τρίτους. 

Γρήγορη 

επιστροφή των 

επενδυμένων 

κεφαλαίων (ROI) 

 Οι ειδικές τεχνικές ταχείας υλοποίησης που εφαρμόζει η SAP 

μειώνουν τα κόστη εφαρμογής στο μισό σε σχέση με τις 

παραδοσιακές προσεγγίσεις. 

 Δυνατότητα άμεσης υλοποίησης νέων λειτουργιών μέσα από 

τα ειδικά για κάθε κλάδο προ-διαμορφωμένα πακέτα-Λύσεις. 

 Καλύτερη αξιοποίηση των υπόλοιπων λογισμικών που η 

επιχείρηση θέλει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί λόγω της 

δυνατότητας διασύνδεσής τους με το SAP ERP. 

Συνεχής 

καινοτομία χωρίς 

αναταράξεις 

στην επιχείρηση 

 Δυνατότητες νέων λειτουργιών με πακέτα εμπλουτισμού 

(enhancement packages – EHP) χωρίς την ανάγκη συνεχών 

αναβαθμίσεων του αρχικού πακέτου. 

 Δυνατότητα σταδιακής υλοποίησης των Λύσεων με τον ρυθμό 

της επιχείρησης, προοπτική που προστατεύει τις υπάρχουσες 

ΙΤ επενδύσεις και μειώνει τα κόστη. 
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Κεφάλαιο 6 Ο κλάδος των Utilities 

 

Οι προκλήσεις και ο μετασχηματισμός των Utilities 

ι εταιρείες που έχουν ως αποστολή την παροχή των βασικών αγαθών στους 

πολίτες όπως, η ηλεκτρική ενέργεια, το νερό, το φυσικό αέριο κ.λπ., 

ονομάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία “Utilities”. 

 

Συναντώντας τις νέες ενεργειακές προκλήσεις 

Ο κλάδος των Utilities είναι στο μέσον πρωτοφανών αλλαγών (“SAP Utilities 

Transformation,” 2014, p. 2). Ενώ προσπαθεί να ξεπεράσει τα προβλήματα από την 

παγκόσμια οικονομική κρίση, καλείται να ανταπεξέλθει σε δύσκολες προκλήσεις όπως, 

η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών, αλλά και τα λειτουργικά, 

τεχνολογικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Στο ραγδαία εξελισσόμενο ενεργειακό περιβάλλον της εποχής, ορισμένες εταιρείες 

Utilities επιδιώκουν την ανάπτυξη μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές. Άλλες ωστόσο, 

προσεγγίζουν πιο ενεργά και προσανατολισμένα την ανάπτυξη χτίζοντας ένα πιο 

δυναμικό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο αναμοχλεύοντας τους πόρους κλειδιά και τις 

θεμελιώδεις ικανότητες, ενώ παράλληλα δίνουν λιγότερη έμφαση στις δευτερεύουσες 

δραστηριότητες. 

Για όλες τις Utilities, η λειτουργική αριστεία είναι σημαντικότατο στοιχείο 

διαφοροποίησης. Η επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου εξαρτάται από τη 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών που έχουν απέναντι τον πελάτη και αυτών που 

καταναλώνουν τους πόρους, χωρίς όμως έκπτωση στην ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών τους. 

Τα τελευταία χρόνια, πολλές Utilities επενδύουν πολλά στις καινοτομίες και στην είσοδο 

νέων τεχνολογιών όπως τα έξυπνα δίκτυα (Smart Grids), αγκαλιάζοντας έτσι με 

προθυμία τις προκλήσεις. Είτε ορμώμενες από το ρυθμιστικό πλαίσιο, είτε από τους 

δικούς τους στόχους, έχουν κατανοήσει ότι οι καινοτομίες είναι το κλειδί για τη 

μακρόχρονη ανάπτυξη και βιωσιμότητα. 

 

Ο 



Ο κλάδος των Utilities 

73 

 

Οι καινοτομίες και οι επιχειρησιακές προτεραιότητες 

Οι νέες ενεργειακές προκλήσεις περιλαμβάνουν έξυπνες καινοτομίες που εξισορροπούν 

τα κέρδη των Utilities με τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια τροφοδότησης. Η αύξηση 

κερδών θα επιτευχθεί μέσα από τη μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη και την πιο 

αποδοτική χρήση της ενέργειας. Η βιωσιμότητα θα βελτιωθεί με την αύξηση της 

παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές από τις ίδιες τις εταιρείες Utilities. Η ασφάλεια 

τροφοδότησης σε μεγάλη κλίμακα θα χρειαστεί ευέλικτα και προσαρμόσιμα δίκτυα 

(“SAP Utilities Transformation,” 2014, p. 3,4). 

Οι Utilities που λειτουργούν καλύτερα είναι αυτές που έχουν αντιληφθεί τις προκλήσεις 

στην ενεργειακή τροφοδότηση και προσαρμόζονται στην αναγκαία αναδιοργάνωση στον 

κλάδο, στην αβεβαιότητα που επιφέρουν οι ρυθμιστικές αρχές της αγοράς και στις 

αναδυόμενες τεχνολογίες. 

Οι προτεραιότητες που πρέπει να θέσει κάθε εταιρεία Utility για να ανταποκριθεί στο 

συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του κλάδου είναι, η βελτιστοποίηση της 

ενεργειακής αλυσίδας, η απόδοση της λειτουργίας των δικτύων, τα έξυπνα δίκτυα, η 

εμπειρία του πελάτη, οι ανθρώπινοι πόροι, τα οικονομικά, οι προμήθειες και αγορές, η 

πληροφοριακή τεχνολογία. Η κατανόηση των value drivers για κάθε μία από αυτές τις 

προτεραιότητες είναι το κλειδί ώστε μια Utility να γίνει best-run. 

 

Utilities Value Map 

Στην παρουσίαση της SAP σε ανώτατα στελέχη (“SAP Utilities Transformation,” 2014, p. 

6) σχετικά με τις προκλήσεις που μετασχηματίζουν τον κλάδο των Utilities, αναφέρεται 

ότι το Value Map της SAP περιλαμβάνει Λύσεις για τον κλάδο και συγκεκριμένα για τις 

εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας που ενοποιούν όλες τις διαδικασίες τους, βασικές και 

ειδικές, με τη βοήθεια modules (Πίνακας 6-1 παρακάτω). Οι βασικές που υπάρχουν σε 

κάθε κλάδο, όπως, οικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό, προμήθειες, κ.λπ., καλύπτονται 

από το ERP. Οι τεχνολογίες και η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η SAP είναι οι πλέον 

σύγχρονες και βασίζονται στο real-time, το mobility, το cloud, τα Analytics. Ειδικά 

όμως για τις εταιρείες Utilities το Value Map της SAP περιλαμβάνει επιπλέον 

εξειδικευμένα modules για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αλυσίδας, τη λειτουργική 

απόδοση των δικτύων (αλλά και των εργοστασίων παραγωγής διότι απευθύνεται σε όλη 

την ενεργειακή αλυσίδα, από την παραγωγή μέχρι τη διανομή και πώληση της 

ηλεκτρικής ενέργειας), τα έξυπνα δίκτυα και την εμπειρία πελάτη. 
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Πίνακας 6-1. Utilities Value Map 

 

Τα έξυπνα δίκτυα αποτελούν τη μεγαλύτερη καινοτομία στις εταιρείες Utilities με 

μεγάλες προεκτάσεις και πολλά οφέλη και γι’ αυτό θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σ’ αυτά. 

 

Το έξυπνο δίκτυο (Smart Grid) 

Το έξυπνο δίκτυο (Smart Grid) είναι το κλειδί για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις 

εταιρείες Utilities. Έχοντας να αντιμετωπίσουν, τους περιορισμένους πόρους, την 

κλιματική αλλαγή, την αυξανόμενη ζήτηση και δικτυακές υποδομές που παλιώνουν, οι 

Utilities πρέπει να ανταποκριθούν στις νέες ενεργειακές πολιτικές και στον ακτιβισμό 

από την πλευρά της ζήτησης ενέργειας. Το μοντέλο ενεργειακής διαχείρισης μιας 

κατεύθυνσης (από την παραγωγή προς την κατανάλωση) καταργείται με έντονους 

ρυθμούς. Το νέο μοντέλο που ταυτίζεται με το Smart Grid, φτιάχνεται για να υποδεχθεί 

πολύ μεταβαλλόμενες και διασκορπισμένες ενεργειακές πηγές και παραγωγή δύο 

κατευθύνσεων. Το σημερινό πεπαλαιωμένο δίκτυο δεν είναι ικανό να παρέχει την 

πληροφόρηση, την επικοινωνία και τη συνδυασμένη δράση που χρειάζονται για να 

επιτευχθεί η αποδοτικότερη και βιώσιμη λειτουργία του. Όσο γερά κι αν είναι τα δίκτυά 

μας, πρέπει να γίνουν και έξυπνα ώστε να ανοιγοκλείνουν επιδέξια, να αναγνωρίζουν 

και να ανταποκρίνονται στα προφίλ ζήτησης και να εισάγουν ενέργεια από μη 

παραδοσιακές πηγές (“SAP Utilities Transformation,” 2014, p. 11,12). 



Ο κλάδος των Utilities 

75 

 

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες ΙΤ που πρέπει να υιοθετηθούν από τις εταιρείες Utilities για 

να υποστηρίξουν το έξυπνο δίκτυο, υπάρχουν στις Λύσεις της SAP για Utilities και 

περιλαμβάνουν: 

Διαχείριση δεδομένων μετρητών και λειτουργίας του δικτύου: τα δεδομένα από τους 

έξυπνους μετρητές επιτρέπουν την ακριβή πρόβλεψη της ζήτησης που θα σημάνει 

τεράστια εξοικονόμηση από τον βέλτιστο προγραμματισμό αναγκών παραγωγής και 

αγοράς ενέργειας. 

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων δικτύου: η σε πραγματικό χρόνο διαθεσιμότητα των 

δεδομένων του έξυπνου δικτύου, η ανάλυση περίπλοκων συμβάντων και τα εργαλεία 

προβλεπτικής ανάλυσης, θα βελτιώσουν δραματικά τις διαδικασίες, θα παρέχουν 

σταθερή βάση για λήψη αποφάσεων και άμεση δράση στις αλλαγές της αγοράς. 

Παραδείγματα εφαρμογής είναι η προβλεπτική συντήρηση, η πρόβλεψη φορτίων και η 

διαχείριση βλαβών. 

Διαχείριση από την πλευρά της ζήτησης: η ενοποίηση των διαδικασιών της πλευράς της 

ζήτησης με τις υπόλοιπες διαδικασίες της επιχείρησης, θα βελτιώσει την ανταπόκριση 

στη ζήτηση και τον προγραμματισμό της ενεργειακής διαχείρισης. 

Επιμόρφωση πελατών: η διάδραση με τους πολύ πιο ενημερωμένους σε σχέση με το 

παρελθόν πελάτες και η βαθιά κατανόηση των αναγκών τους θα οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη αποδοχή και περισσότερα οφέλη. 

 

Ερευνητική μελέτη σε εταιρείες Utilities με SAP ERP  

Πρόσφατη  εκτεταμένη ερευνητική μελέτη της “The Eventful Group” (“SAP for Utilities 

by Eventful,” 2015) στην οποία συμμετείχε πλήθος stakeholders του κλάδου των Utilities 

παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο “SAP for Utilities”. Με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, η “The Eventful Group” επισκέφθηκε 100 μεγάλες εταιρείες Utilities στη 

Βόρεια Αμερική που χρησιμοποιούν το SAP ERP και ανέδειξε -ως ανεξάρτητος φορέας- 

τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο τους, τη μεγάλη αξία που έχει προσθέσει 

το SAP ERP στην εταιρεία τους αλλά και τα θέματα που τους προβληματίζουν και πως 

θα μπορούσαν να αποκομίσουν απ’ αυτό περισσότερα οφέλη. 

Τα θέματα (hot topics) που συζητήθηκαν και θα συνεχίσουν να συζητιούνται και να 

απασχολούν εφεξής, όχι μόνο τις συγκεκριμένες 100 εταιρείες που δουλεύουν με το SAP 

ERP for Utilities αλλά τον κλάδο των Utilities οπουδήποτε στον κόσμο, ήταν : 
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Η διαχείριση των αλλαγών (change management) 

Διαπιστώθηκε ότι το change management αποτελεί κοινό παρονομαστή σε πάρα πολλά 

καίρια ζητήματα όπως, η αντικατάσταση του προσωπικού, η αποδοχή και εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις, τα κόστη, τα χρονοδιαγράμματα 

εφαρμογής των projects, οι πίεση από τους εσωτερικούς δείκτες απόδοσης KPI’s (Key 

Performance Indexes). Οι εταιρείες του κλάδου θέλουν να γνωρίζουν ποια best practices 

του SAP είναι κατάλληλα και δουλεύουν καλά για να διασφαλίσουν την επιτυχία των 

αλλαγών που καθίστανται πια απελπιστικά αναγκαίο να υλοποιηθούν. 

 

Η εμπειρία του πελάτη-χρήστη 

Οι εταιρείες Utilities έχουν ήδη πολλές διαδικασίες στο τραπέζι τους προσπαθώντας να 

οργανώσουν τις πολυάριθμες λειτουργίες τους. Στο θέμα της εμπειρίας πελάτη και 

επειδή αυτή είναι συνυφασμένη πια με το web περιβάλλον, είναι αδήριτη ανάγκη η 

ικανοποίηση του πελάτη-χρήστη του δικτύου και αυτό απαιτεί την απλοποίηση του 

περιβάλλοντος με το οποίο επικοινωνεί. Έτσι οι εταιρείες δεν θέλουν από τη SAP 

περίπλοκες οθόνες που προκαλούν σύγχυση ακόμα και φόβο στον χρήστη και συνήθως 

είναι αντίγραφα των interface που χρησιμοποιούνται από ηγέτες σε θέματα εμπειρίας 

πελάτη όπως η Google, η Apple και η Amazon. Η επιτυχία σ’ αυτήν την αρένα 

ενεργοποιεί τις εταιρείες να παρέχουν ποικιλόμορφη πληροφόρηση στον πελάτη και 

αυτός με τη σειρά του τις ενεργοποιεί να εκπληρώνουν τον ρόλο τους πιο 

αποτελεσματικά και αποδοτικά. Η μεγαλύτερη αφομοίωση αυτών των τεχνολογιών από 

τον πελάτη θα επιτρέψει την υλοποίηση ταχύτερων και ευέλικτων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και ως επιστέγασμα θα διασφαλίσει την ποιότητα των δεδομένων, είτε η 

πηγή τους είναι το call center, είτε το γραφείο ή το εργοτάξιο. 

 

Διαχείριση παγίων  

Η αποδοτική διαχείριση των παγίων (EAM – Enterprise Asset Management) στις 

εταιρείες Utilities είναι εξαιρετικά σημαντική δεδομένου ότι τα πάγιά τους έχουν μεγάλη 

αξία και περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τα χιλιάδες χιλιόμετρα δικτύων. Οι 

ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους στη SAP ζητώντας της να προτείνει 

μεθόδους που θα τους βοηθήσουν, να αποφύγουν τα τεράστια κόστη από ενδεχόμενες 

περιβαλλοντικές καταστροφές υπαιτιότητάς τους, να διατηρήσουν τη συνέχεια της 
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ηλεκτροδότησης των πελατών παντός καιρού μειώνοντας τις βλάβες, να διαχειριστούν 

την είσοδο και εξοικείωση των νέων τεχνολογιών στα δίκτυα αλλά και τη συντήρηση 

των υφιστάμενων υποδομών. 

 

Η δυνατότητες ανάλυσης και προβλέψεων 

Οι Utilities είναι ογκώδεις επιχειρήσεις και διαχειρίζονται μια τεράστια βάση πελατών 

αλλά και παγίων επιδιώκοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε διάφορες 

συνιστώσες όπως, τα κόστη, η αποτελεσματικότητα, η απόδοση και η ακρίβεια. 

Επιπλέον, οι εταιρείες αυτές λειτουργούν υπό τον αυστηρό έλεγχο ρυθμιστικών αρχών 

που ζητούν συνεχώς στοιχεία.  

Αναλυτικές αναφορές: Τα δεδομένα που συλλέγονται γίνονται ολοένα και περισσότερα 

και απαιτούν υψηλές δυνατότητες ανάλυσης και αναφοράς. Στην εποχή που απαιτεί να 

γνωρίζεις κάτι πριν καταλάβεις ότι χρειάζεται να το γνωρίζεις, η αναλυτική πρόβλεψη 

στις εταιρείες Utilities καθίσταται πολύτιμη, τόσο για την σωτήρια παρακολούθηση της 

κατάστασης των παγίων τους και τον προγραμματισμό των προληπτικών συντηρήσεων, 

όσο και για τις σωστές επενδύσεις σε νέα πάγια και τις ακριβείς οικονομικές 

προβλέψεις. Δεν αρκεί να βλέπεις νούμερα στο excel. Πρέπει πρώτα να διασφαλίσεις ότι 

τα δεδομένα που συλλέγεις είναι ποιοτικά και έπειτα μέσα από τα Analytics να τα 

διαθέσεις ως χρήσιμη πληροφορία σε όσους τα έχουν ανάγκη, σε κάθε επίπεδο του 

οργανισμού. Είναι ένα ζήτημα που η SAP δέχθηκε πολλά ερωτήματα δεδομένου ότι 

αφενός ενδιαφέρει πολύ τα στελέχη των Utilities, αφετέρου η SAP διαθέτει πολλά 

εργαλεία αναφορών που πρέπει να τα ενοποιήσει σε λιγότερα και απλούστερα. 

Big Data: Τα δεδομένα των Utilities προέρχονται από πλήθος πηγών όπως, τους 

έξυπνους μετρητές, το σύστημα διαχείρισης πελατών και τα πολυάριθμα πάγια. Τα 

δεδομένα αυτά οδηγούνται, από τις αυστηρές ρυθμιστικές απαιτήσεις αναφορών, από τις 

ανάγκες των πελατών και από την απόδοση που πρέπει να επιτευχθεί. Έτσι είναι 

επιτακτικό να μετατρέπονται άμεσα σε χρήσιμη πληροφορία που θα οδηγεί τις 

αποφάσεις των στελεχών αλλά και τα αποτελέσματα, απέναντι στην επιχείρηση, τους 

stakeholders, τους πελάτες και τις ρυθμιστικές αρχές. Είναι η εποχή των Data Scientists 

και Data Specialists, ενώ ρόλοι όπως ‘Head of Data’ ή “Chief Digital Officer’ 

απαντώνται ολοένα και πιο συχνά στις εταιρείες. 

Οικονομικά: Βασική επιδίωξη στις εταιρείες είναι τα κέρδη, η μείωση των δαπανών, οι 

αποδόσεις στα KPI’s και η επιθυμία να τα διαχειρίζονται με τρόπο εύκολο και 
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αποδοτικό. Οι Utilities ζήτησαν από τη SAP να τους βοηθήσει στον οικονομικό 

μετασχηματισμό τους, να έχουν γρήγορα και ομαλά κλεισίματα περιόδων, ενώ τους 

προβληματίζει η διαχείριση των κινδύνων, των προϋπολογισμών, αλλά και της 

αναγκαιότητας για βασικές γνώσεις οικονομικών. 

Προμήθειες και ανάλυση δαπανών αγορών: Οι εταιρείες θέλουν να γίνουν εξυπνότερες 

πάνω στις διαδικασίες των προμηθειών τους. Χρειάζονται να ανιχνεύουν γρήγορα τους 

όγκους των συναλλαγών με το συνήθως τεράστιο δίκτυο προμηθευτών τους, για να 

βελτιστοποιήσουν το κεφάλαιο κίνησης, να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις, να 

διαχειριστούν τα έργα που κατασκευάζουν. Έτσι, αναζητούν στις Λύσεις της SAP 

βέλτιστες πρακτικές που θα αναβαθμίσουν τις procure-to-pay διαδικασίες τους, θα 

βοηθήσουν τις προβλέψεις τους και θα μειώσουν τα αποθέματά τους. 

 

Διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου και εμπειρία εργαζόμενου 

Οι περισσότερες εταιρείες Utilities φαίνεται να έχουν χάσει την επαφή με τον πιο 

πολύτιμο πόρο τους, τους εργαζομένους τους. Καθώς βρισκόμαστε στην εποχή που 

εργάζονται ταυτόχρονα τέσσερις γενιές ανθρώπων διαφορετικών αντιλήψεων και 

γνώσεων, οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιήσουν το ταλέντο και τις ικανότητες όλων 

και παράλληλα να ενσωματώσουν μεγάλες αλλαγές στο τεχνολογικό περιβάλλον τους. 

Οι Utilities συζήτησαν με τη SAP τρόπους που θα κάνουν το κάθε γενιάς προσωπικό 

τους να νιώθει πολύτιμο, να θέλει να κάνει καλά τη δουλειά του και το κυριότερο να 

απολαμβάνει την εμπειρία κάνοντάς την. Τους απασχολεί να βελτιστοποιήσουν τις 

προσλήψεις τους και να διαθέτουν δεξαμενή ταλέντων, να κάνουν σωστό onboarding 

και να διασφαλίσουν ότι οι ρόλοι τους θα στελεχώνονται με κατάλληλα εκπαιδευμένους 

ανθρώπους. Τους απασχολεί η μεταφορά τεχνογνωσίας, δεδομένων των αποχωρήσεων 

προσωπικού και σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες δεξιότητες που απαιτούνται στις 

δουλειές τους και την ανάγκη γρήγορης αποδοχής των νέων τεχνολογιών που ραγδαία 

εισέρχονται στον κλάδο τους. Πολλοί οργανισμοί κάνουν μειώσεις προσωπικού ενώ οι 

υπευθυνότητες μεγαλώνουν και πρέπει το προσωπικό που θα εργάζεται περισσότερο να 

συνεχίσει να νιώθει πολύτιμο. Θέλουν να γνωρίζουν ποια είναι η καλύτερη διαχείριση 

του προσωπικού που δεν ικανοποιεί και πρέπει αποχωρήσει, ενώ συζητούν για 

εποχικούς εργαζόμενους, για outsourcing και εργολαβίες. Για όλα τα κρίσιμα αυτά 

θέματα του πιο πολύτιμου πόρου τους θέλουν από τη SAP με το HCM, το HR, το 

SuccessFactors και άλλες Λύσεις της να τους βοηθήσει να τα διαχειριστούν βέλτιστα. 
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360 μοιρών διαχείριση πελάτη 

Οι πελάτες των Utilities, συνηθισμένοι από την εμπειρία πελάτη που τους προσφέρουν η 

Apple και η Amazon, αλλά και από τα στιγμιαία αποτελέσματα αναζήτησης στη Google, 

επιζητούν real-time πληροφόρηση αλλά και εύκολη πρόσβαση σ’ αυτή, διαμέσου 

καναλιών επικοινωνίας που πολλαπλασιάζονται. Σε απελευθερωμένες αγορές Utilities, 

οι πελάτες δηλώνουν πως εύκολα θα αλλάξουν προμηθευτή αν δεν είναι ικανοποιημένοι 

ενώ δεν διστάζουν να κοινοποιήσουν μια κακή εμπειρία στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Τα στελέχη των Utilities εξέφρασαν στη SAP τον προβληματισμό τους για το πως θα 

καταφέρουν να διαχειριστούν προσδοκίες 24/7 real-time πληροφόρησης και άμεσης 

ανάλυσης του προφίλ πελατών που είναι ολοένα και πιο «συνδεμένοι» και «έξυπνοι» και 

απαιτούν διαφάνεια στις λεπτομέρειες των συναλλαγών τους σε web περιβάλλον. 

Δεδομένης της ποικιλομορφίας μεταξύ των πελατών σε μία εταιρεία Utility αλλά και 

μεταξύ διαφορετικών Utilities, τα στελέχη τους προβληματίζονται για το πως θα 

αντιμετωπίσουν ζητήματα που προκύπτουν από τη διαφορετικότητα, όπως τους πελάτες 

που δεν ακολουθούν τις νέες τεχνολογίες, πως θα συγκεντρώνουν τις πληροφορίες τους 

για να τις ενσωματώσουν και πως θα αντιληφθούν γενικότερα τι έχει νόημα γι’ αυτούς 

για να τους ικανοποιήσουν. Κάποιες εταιρείες μάλιστα χρησιμοποιούν τα social media 

για τη διαχείριση των κρίσεων όπως σε φυσικές καταστροφές ή μεγάλα ατυχήματα και 

αυτό προσέλκυσε το ενδιαφέρον των εκπροσώπων των Utilities. 

Όταν συμβαίνουν τα προβλήματα όπως η μη προγραμματισμένη διακοπή 

ηλεκτροδότησης, ακόμα κι αν ο πελάτης λαμβάνει άμεση ενημέρωση για τον χρόνο 

αποκατάστασης με σύστημα CSR ή από Web περιβάλλον, διαπιστώθηκε ότι πρέπει να 

βρεθεί τρόπος διασύνδεσής του για πληροφόρηση απευθείας από το προσωπικό που 

βλέπει να εργάζεται στο δίκτυο για να επαναφέρει την ηλεκτροδότηση. Οι 

προβληματισμοί ήταν για το πως θα ενδυναμώσουν τους εργαζόμενους να 

ανταποκριθούν σε τέτοιες απαιτήσεις πελατών που δικαίως ανησυχούν, ποιο ρόλο θα 

παίξουν τα mobile apps και το Field Resource Management της SAP στην πληροφόρηση 

αυτή. 

Όσο καλά συστήματα αυτοεξυπηρέτησης κι αν παρέχεις στον πελάτη, πάντα θα υπάρχει 

η ανάγκη επικοινωνίας με έναν υπάλληλο. Το call center -καλώς ή κακώς- ήρθε στις 

επιχειρήσεις για να μείνει και οι υπάλληλοι του CSR πρέπει να ενδυναμωθούν για να 
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δίνουν ξεχωριστή εμπειρία στον πελάτη. Η καλύτερη εμπειρία του χρήστη του CSR 

μεταφράζεται σε καλύτερη εμπειρία για τον πελάτη. Ζητούν για παράδειγμα από τη SAP 

να αναδύονται από το CSR οθόνες που θα ενημερώνουν για τη λήξη ενός λογαριασμού, 

ή ότι θα υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή στη γειτονιά του πελάτη. 

Μαζί με την τεχνολογία αλλάζει και ο πελάτης. Από τα σπίτια με έξυπνους διακόπτες 

και θερμοστάτες μέχρι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι καταναλωτές παίρνουν τον έλεγχο 

της ενέργειας που χρησιμοποιούν στα χέρια τους και σε πολλές περιπτώσεις την 

παράγουν οι ίδιοι και όλα είναι συνδεμένα στο cloud. Οι Utilities προβληματίζονται για 

το πως θα επωφεληθούν οικονομικά από τις αλλαγές των προτιμήσεων των χρηστών. Αν 

οι πελάτες γίνονται πιο «έξυπνοι» δεν πρέπει το ίδιο να συμβεί και με το δίκτυο; πως 

μεταβάλλεται ο ρόλος των εταιρειών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη νέα αυτή 

εποχή; 

 

Ασφάλεια, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Συμμόρφωση 

Ατυχήματα και λάθη συμβαίνουν. Το κλειδί είναι να είσαι προετοιμασμένος και 

επιμελής σε όλες τις διαδικασίες που προλαμβάνουν λάθη και ατυχήματα έτσι ώστε να 

μην ξανασυμβούν ή να συμβαίνουν σπανιότερα. Οι συμμετέχοντες των Utilities στο 

συνέδριο ονόμασαν τα ζητήματα ασφάλειας ως τη μεγαλύτερη ανησυχία που θα είχαν αν 

ήταν στη θέση ενός CEO. Ανέκυψε όμως ένα σημαντικότερο ερώτημα. Μήπως τελικά η 

κοινωνική αντίληψη για το ζήτημα της ασφάλειας, η διαφορά δηλαδή της αλήθειας 

βάσει πραγματικών στοιχείων απ’ αυτή βάσει στοιχείων παρουσιαζόμενων από τα media 

και αντιλαμβανόμενων από την κοινωνία, είναι περισσότερο σπουδαία για την εταιρεία 

απ’ ότι η ίδια η ασφάλεια; Και ποιες είναι οι βέλτιστες τεχνικές που μπορεί να 

προσφέρει η SAP ώστε οι εταιρείες να είναι πάντα συντονισμένες με το συνεχώς 

μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε αδιάκοπα να υπηρετούν την ασφάλεια και να 

βρίσκονται σε συμμόρφωση; Πως οι εφαρμογές αναλυτικής πρόβλεψης της SAP θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να αποφευχθούν μελλοντικά ατυχήματα; Η 

συμμόρφωση με τις νομοθετικές διατάξεις ασφάλειας και ρυθμιστικού πλαισίου πρέπει 

να ενσωματωθούν σε όλες τις διαδικασίες των Utilities ώστε να τηρούνται αυτόματα και 

είναι ένα ζήτημα που μπορεί να υλοποιηθεί μέσω του SAP. 

 



Ο κλάδος των Utilities 

81 

 

Το μέλλον του δικτύου, της διανομής ενέργειας και των ανανεώσιμων 

Το δίκτυο αλλάζει με ρυθμό που σημάνει συναγερμό για τις εταιρείες που το 

διαχειρίζονται και γίνεται ολοένα και πιο φανερό ότι δεν μπορούν να το ελέγχουν με τον 

ίδιο τρόπο όπως έκαναν. Η έλευση περισσότερων επιλογών από τον χώρο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ευκολία με την οποία οι καταναλωτές 

αναλαμβάνουν ρόλο παραγωγού, δίνουν στη διαχείριση του δικτύου μια έννοια συν-

διαχείρισης από τον Διαχειριστή και τους Παραγωγούς. Οι εταιρείες ηγέτες των Utilities 

είπαν τις εμπειρίες τους από τα προγράμματα διαχείρισης έξυπνων δικτύων (Smart 

Grids) και έξυπνων μετρητών ΑΜΙ (Advanced Metering Infrastructure) που 

εφαρμόζουν. Συζητήθηκαν θέματα για το πως επηρεάζει το δίκτυο η έγχυση ενέργειας 

από ΑΠΕ, πως θα γίνει ο σχεδιασμός της βιωσιμότητας με τις νέες συνθήκες, πως οι 

εταιρείες σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη ζήτηση ενέργειας που θα προέλθει 

από τα ηλεκτρικά οχήματα, μήπως αφήνουν λεφτά στο τραπέζι και πρέπει να 

αναμιχθούν εντατικά και οι ίδιες στην παραγωγή από ΑΠΕ. 

 

Ο οδικός στρατηγικός χάρτης της SAP για τον κλάδο των Utilities 

Οι εταιρείες Utilities θεωρούν ότι η SAP μπορεί να δει ξεκάθαρα τη μεγάλη εικόνα και 

να σχεδιάσει για λογαριασμό τους έναν τεχνολογικό και επενδυτικό οδικό χάρτη. 

Χρειάζονται λεπτομερή ενημέρωση για το τι έρχεται, ώστε να γνωρίζουν που ακριβώς 

να επενδύσουν, τι θα χρειαστεί να αντικατασταθεί ή να αναβαθμιστεί και τι έργα πρέπει 

να συμπεριλάβουν στα άμεσα σχέδιά τους. Ενδιαφέρονταν να μάθουν από τη SAP ποιες 

είναι οι νέες τάσεις και πως εκτιμά ότι θα διαμορφώσουν τα προϊόντα προς τους πελάτες 

τους, ποια είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική στο διαμορφούμενο τοπίο των δικτύων, αν ο 

σχεδιασμός με περιορισμένους πόρους θα υποστηρίζεται με αναλυτικό τρόπο από τον 

οδικό χάρτη της SAP.  
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Κεφάλαιο 7 Οι Λύσεις της SAP για τις εταιρείες 

Utilities 

 

 SAP επισκέφθηκε τον ΔΕΔΔΗΕ, παρουσίασε στα στελέχη του και συζήτησε 

μαζί τους τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τους Διαχειριστές 

Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας, τις ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο των 

Utilities, τις προοπτικές που διανοίγονται με τις νέες τεχνολογίες, τη θέση της SAP στον 

εν λόγω κλάδο και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προσφέρει τις Λύσεις που 

χρειάζονται (SAP Miguel Silva, 2013b). 

 

Το μερίδιο της SAP στην αγορά των Utilities 

Η SAP κατέχει ηγετικό ρόλο στο business software στον κλάδο της ενέργειας, με 

μερίδιο αγοράς 21% σε σχέση με τους ανταγωνιστές όπως η Oracle ή η IBM, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα 7-1. 

 

Διάγραμμα 7-1. Ηγέτης και στον κλάδο Ενέργειας η SAP (Source: 2012 CMI 

Market Model) 

Μόνο στον κλάδο των Utilities, το αποτύπωμα της SAP με συγκεκριμένα νούμερα: 

 2450+ εταιρείες Utilities σε 70 χώρες τρέχουν SAP 

 110+ εταιρείες Utilities χρησιμοποιούν το SAP Business Objects για Επιχειρηματική 

Ευφυία 

Η 
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 1400+ εταιρείες Utilities τρέχουν το βασικό ERP SAP 

 660+ εταιρείες Utilities διαχειρίζονται 3 δις λογαριασμούς πελατών 

 550+ εταιρείες Utilities διαχειρίζονται τα πάγιά τους (δίκτυα, κ.λπ.) 

 275+ εταιρείες παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιούν SAP 

 380+ δημοτικές επιχειρήσεις Utilities 

 135+ εταιρείες διαχείρισης νερών 

 78% των 50 μεγαλύτερων εταιρειών Utilities (Forbes 2000) τρέχουν SAP 

 

Διάγραμμα 7-2. CAGR 15% ετήσια αύξηση πελατών Utilities για τη SAP (Source: 

SAP IWP) 

Η ανάπτυξη των πελατών του κλάδου παρουσιάζει για τη SAP αύξηση 15% CAGR 

(Compound Annual Growth Rate) σε ετήσια βάση σύμφωνα με το παραπάνω Διάγραμμα 

7-2. 

 

Ο κλάδος Ενέργειας και οι επιπτώσεις του στο CO2 

Η εκπομπές CO2 που προέρχονται από τον κλάδο Ενέργειας, με γνώμονα τα μέτρα που 

λαμβάνονται και πρόκειται να ληφθούν στα επόμενα χρόνια από τις περισσότερες 

βιομηχανικές χώρες, αναμένεται να μειωθούν μέχρι το 2050 κατά 95%, όπως φαίνεται 

στην παρακάτω Εικόνα 7-1, στην οποία επίσης φαίνεται και η μείωση που θα επιτευχθεί 

από τις άλλες πηγές CO2, με τη συνολική μείωση να εκτιμάται ότι θα είναι 80%. Σε 

ισοδύναμη ποσότητα γιγατόνων CO2 η μείωση θα είναι από 5,9 GtCO2/έτος σε 1,2 

GtCO2/έτος. 

2000
600 
πελάτες 

2002
810 
πελάτες

2004
940 
πελάτες

2006
1110 
πελάτες

2008
1501 
πελάτες

2010
2078 
πελάτες

2012
2252 
πελάτες

2013
2450 
πελάτες
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Εικόνα 7-1. Μεγάλη η αναμενόμενη μείωση εκπομπών CO2 και από τον κλάδο 

Ενέργειας (Source reference: ECF, Roadmap 2050) 

 

Η φιλοσοφία της SAP απέναντι στις προκλήσεις των 

εταιρειών διανομής ΗΕ 

Οι τεράστιες προκλήσεις των 

εταιρειών διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Η φιλοσοφία της SAP (και το SAP for 

Utilities IS) απέναντι προκλήσεις 

Ξεπερασμένες διαδικασίες διαχείρισης 

δικτύου 

Βελτιστοποίηση λειτουργίας και 

συντήρησης πάγιου εξοπλισμού 

  

Μη αποδοτικές διαδικασίες συντήρησης: 

Έχουν υψηλά κόστη συντήρησης. 

Δεσμεύουν μεγάλα κεφάλαια. 

Ο τρόπος δουλειάς είναι χαμηλής 

ποιότητας. 

 

Ενοποιημένη διαχείριση των παγίων της 

επιχείρησης: 

Η επιχείρηση αποκτά πρόσβαση σε όλα 

τα δεδομένα που σχετίζονται με τα πάγιά 

της. 

Διασφαλίζει την αποδοτικότητα στις 
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διαδικασίες των εργασιών. 

Υποστηρίζει τον έλεγχο των δαπανών για 

συντηρήσεις. 

Μειώνει τα δεσμευμένα κεφάλαια σε 

αποθέματα υλικών-ανταλλακτικών. 

Πεπαλαιωμένες δικτυακές υποδομές: 

Αυξάνουν τα κόστη συντήρησης. 

Μειώνουν την αξιοπιστία. 

Αυξάνουν τα κόστη αποκατάστασης 

βλαβών. 

Στρατηγικές συντήρησης βασισμένες 

στην ανάλυση σφαλμάτων και την 

αξιοπιστία: 

Δίνουν κατευθύνσεις για τη λειτουργία 

των παγίων. 

Αυξάνουν την αξιοπιστία. 

Χαμηλότερα συνολικά κόστη 

συντήρησης παγίων. 

Μη αποδοτική διαχείριση τεχνικού 

προσωπικού: 

Μικρό ποσοστό πραγματικού χρόνου 

τεχνικής εργασίας (wrench time). 

Όχι συνεχής πληροφόρηση συνολικής 

εξέλιξης εργασίας. 

Χρήση δεδομένων κακής ποιότητας και 

υψηλά ποσοστά σφαλμάτων. 

 

Βέλτιστη διαχείριση μετακινούμενου 

τεχνικού προσωπικού: 

Βελτιστοποιεί τη λειτουργία του τεχνικού 

προσωπικού στο έργο. 

Ελαχιστοποιεί τον χρόνο οδήγησης 

βελτιστοποιώντας τις μετακινήσεις. 

Παρέχει up-to-date πληροφόρηση στο 

προσωπικό στο έργο. 

Βελτιστοποιεί την επικοινωνία του back 

office με το τεχνικό προσωπικό στο έργο. 

Μετάβαση από συμβατικούς σε 

έξυπνους μετρητές 

Ενοποίηση δεδομένων έξυπνων 

μετρητών 

  

Ρυθμιστική απαίτηση για είσοδο έξυπνων 

μετρητών στο δίκτυο: 

Ανάγκη ενοποίησης ετερογενών 

υποδομών προηγμένης μέτρησης (AMI-

End-to-end κάλυψη τεχνικών και 

εμπορικών συστημάτων: 

Επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία 

με τα συστήματα προηγμένης μέτρησης 
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Advanced Metering Infrastructure) στο 

υπάρχον περιβάλλον ΙΤ. 

Αναγκαιότητα προσαρμογής στις 

υπάρχουσες διαδικασίες της επιχείρησης. 

ΑΜΙ. 

Ενοποιεί τους έξυπνους μετρητές με τη 

διαχείριση των παγίων της επιχείρησης, 

τη διαχείριση των ενεργειακών 

δεδομένων, τους λογαριασμούς και τις 

διαδικασίες εξυπηρέτησης των πελατών. 

Έλλειψη έγκυρης και έγκαιρης 

πληροφόρησης: 

Περιορισμένη πληροφόρηση 

καταναλισκόμενης και παραγόμενης 

ενέργειας. 

Λανθασμένη, ανακριβής και όχι έγκαιρη 

πληροφόρηση. 

Έγκαιρη πληροφόρηση: 

Μέσα από συνεχή συνεργασία 

συστημάτων για ανταλλαγή 

πληροφοριών κατανάλωσης σε σχέση με 

το βασικό αρχείο και προφίλ του πελάτη. 

Μη αποδοτική διαχείριση διαδικασιών: 

Πολλές χειρωνακτικές λειτουργικές 

διαδικασίες. 

Εξορθολογισμός διαδικασιών των 

προηγμένων υποδομών μέτρησης ΑΜΙ: 

Αυτόματη επεξεργασία ενεργειακών 

δεδομένων που αποστέλλουν τα 

συστήματα προηγμένης μέτρησης ΑΜΙ. 

Αυτόματη διαδικασία αποσύνδεσης και 

επανασύνδεσης. 

Αυξανόμενες απαιτήσεις ρυθμιστικών 

αρχών 

Συμμόρφωση στις ρυθμιστικές 

απαιτήσεις 

  

Οι διαδικασίες δεν καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της αγοράς ενέργειας: 

Μη εκπλήρωση των νομοθετικών 

διατάξεων. 

Μείωση της απόδοσης του συστήματος 

λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων. 

Όχι άμεση επικοινωνία μεταξύ των 

Ευθυγράμμιση των διαδικασιών με την 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα της αγοράς 

ενέργειας: 

Διασφαλίζει τη συμμόρφωση στις 

νομικές απαιτήσεις. 

Υποστηρίζει την ευέλικτη διαχείριση της 

χρήσης του δικτύου. 
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συμμετεχόντων στην αγορά. Δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης μέσα 

από διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων. 

Υψηλά κόστη υπηρεσιών λόγω 

πολυπλοκότητας διαδικασιών: 

Αύξηση των εργολαβικών συμβολαίων 

λόγω της εισόδου νέων συμμετεχόντων 

στην αγορά. 

Μη δυνατότητα σωστής διαχείρισης των 

χειρωνακτικών διαδικασιών. 

Μείωση κόστους λόγω ενσωμάτωσης 

αποδοτικών διαδικασιών: 

Αποδοτική διαχείριση των 

συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών. 

Μεγαλύτερη αυτοματοποίηση 

επικοινωνίας με την αγορά. 

Έλλειψη ευελιξίας μέσα στις τρέχουσες 

επιχειρησιακές εφαρμογές: 

Υψηλά κόστη διαχείρισης αλλαγών. 

Μικρό χρονικό πλαίσιο για την 

υλοποίηση των νομικών απαιτήσεων. 

Είσοδος της αρχιτεκτονικής SOA 

(Service Oriented Architecture) όπως οι 

υπηρεσίες Cloud του SAP HANA: 

Αυξάνει την ευελιξία. 

Επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξη 

υπηρεσιών web προσαρμοσμένων στην 

κάθε χώρα. 

  

Το position paper της SAP για τα Έξυπνα Δίκτυα 

Οι εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις 

στο άμεσο μέλλον. Οι περισσότερες απ’ αυτές σχετίζονται με τα «Έξυπνα Δίκτυα» 

(Smart Grids) που θεωρούνται ένας από τους λίγους μετασχηματισμούς, οδηγούμενους 

από την τεχνολογία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT), που είναι τόσο πολλά 

υποσχόμενοι στις επείγουσες προκλήσεις της αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη, σύμφωνα 

με το white paper “Smart Grids for Europe: Benefits, Challenges, and Best Practices” 

που παρουσίασε η SAP το 2010 στον Ευρωπαίο Επίτροπο στα θέματα Ενέργειας κ. G. 

Oettinger. Στο paper επισημαίνεται ότι η εξάπλωση της τεχνολογίας ICT μπορεί να 

βοηθήσει καταλυτικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει τους στόχους του 2020 για 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, μείωση των εκπομπών CO2, ενσωμάτωση των 

ανανεώσιμων πηγών και ενεργειακή ασφάλεια, παράγοντες που όντας ανεξέλεγκτοι, 

υπονομεύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της. 
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Σημεία εστίασης της στρατηγικής των Utilities 

Λειτουργία σε κλειστή ρυθμιζόμενη αγορά: Εστίαση στην απόδοση και τη 

συμμόρφωση. 

 Η ενεργειακή αλυσίδα αξίας οδηγείται από το οριακό κόστος της κιλοβατώρας και 

είναι δομημένη γύρω από τα πάγια (Fixed Assets). 

Μονοδιάστατα ενεργειακά προϊόντα. 

Συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης. 

Μονοδιάστατο ρυθμιστικό περιβάλλον. 

Εναρμονισμένες μονοδιάστατες τεχνολογίες. 

Οικονομικό μοντέλο από τη χρήση μετρητή μέχρι την είσπραξη. 

 

Λειτουργία σε ανοιχτή ανταγωνιστική αγορά: Εστίαση στην καινοτομία και τη 

διαφοροποίηση. 

 Η ενεργειακή αλυσίδα αξίας οδηγείται από το οριακό κόστος της κιλοβατώρας και 

είναι δομημένη γύρω από τη λογική της μεταβαλλόμενης αγοράς (Variable Markets). 

Πολλαπλά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης. 

Πολλαπλά ρυθμιστικά περιβάλλοντα. 

Πολλαπλές Τεχνολογίες. 

Οικονομικό μοντέλο από την προμήθεια μέχρι την πώληση. 

 

Ευρωπαϊκά ενεργειακά μοντέλα και προοπτικές 

Η εξέλιξη στα ενεργειακά μοντέλα της Ευρώπης και οι προοπτικές που διανοίγονται για 

τους Διαχειριστές φαίνονται στο παρακάτω Διάγραμμα 7-3. 
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Διάγραμμα 7-3. Η εξέλιξη των ευρωπαϊκών μοντέλων Διαχειριστών Δικτύου ΗΕ 

 

Οι Λύσεις SAP σε φλέγοντα ζητήματα των Utilities 

 

Οι Λύσεις που οραματίζονται οι Διαχειριστές δικτύων διανομής ΗΕ 

Για τους πελάτες: Η τμηματοποίησή τους να μπορούσε να γίνεται με βάση την ενέργεια 

που καταναλώνουν. 

Για την ενέργεια: Οι απώλειες (τεχνικές και μη τεχνικές) του δικτύου να μπορούσαν να 

προσδιορίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. 

Για τα πάγια: Να μπορούσαν εύκολα να αναλύουν και να βρίσκουν συσχετίσεις από τα 

δεδομένα που θα συλλέγονται από χιλιάδες εγκατεστημένους στο δίκτυο αισθητήρες, για 

να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία του και να επιμηκύνουν τον κύκλο ζωής του. 

Για τη Συμμόρφωση: Η έκδοση των αναφορών προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να 

μπορούσε να γίνεται «on the fly». 

 

Η SAP, βασιζόμενη στη νέα τεχνολογία που έχει αναπτύξει της πλατφόρμας SAP 

HANA που λειτουργεί In-Memory, υπόσχεται όχι μόνο να δώσει τις Λύσεις, αλλά αυτές 

να είναι εξαιρετικά γρήγορες. Αναφέρονται στη συνέχεια ορισμένες, σε ζητήματα που 

Συνεργασίες

από ρυθμιζόμενη 
αγορά

σε πλήρως 
απελευθερωμένη 
αγορά

Εστίαση

από Διανομή και 
Πώληση

σε Διανομή ή 
Πώληση

Δέσμη προϊόντων

από ηλεκτρισμό ή 
αέριο

σε ηλεκτρισμό και 
αέριο

Συνέργιες

από εθνικό 
επίπεδο

σε διεθνές 
επίπεδο

Ενόραση

από μηχανικούς 
μετρητές

σε έξυπνους 
μετρητές
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προβλημάτιζαν ανέκαθεν όλες τις εταιρείες Utilities στον κόσμο (SAP Miguel Silva, 

2013a). 

 

Ανάλυση των δεδομένων των μετασχηματιστών 

Η πρόκληση: 

Οι μετασχηματιστές του δικτύου υφίστανται συνεχή και μη αναστρέψιμη φθορά ακόμα 

και κατά την κανονική λειτουργία τους. Οι υπερφορτίσεις τους χειροτερεύουν την 

κατάσταση μειώνοντας ακόμη περισσότερο τον χρόνο ζωής τους. Επιπλέον, υφίστανται 

σφάλματα βραχυκυκλωμάτων που οδηγούν συχνά σε μόνιμη βλάβη τους και θα 

μπορούσαν να ανιχνευτούν μόνο με αισθητήρες στα τυλίγματά τους. 

 

Εικόνα 7-2. Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης και ανάλυσης της κατάστασης 

των μετασχηματιστών 

Η SAP ανάλυση δεδομένων του δικτύου (SAP Grid Infrastructure Analytics): 

o Στο σύστημα της SAP, η συνεχής και αναδρομική ανάλυση των υπερφορτίσεων που 

συνέβησαν σε κάθε μετασχηματιστή παρουσιάζεται με διαγράμματα στην οθόνη του 

χρήστη, ακόμα και στο κινητό του, παρέχοντάς του τη σωστή πληροφόρηση, στη 

σωστή μορφή, στον κατάλληλο χρόνο (Εικόνα 7-2 παραπάνω). 

o Δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες αν θέλουν να κρατήσουν τα παλιά τους ειδικά 

συστήματα, στα οποία συνήθως έχουν επενδύσει πολλά χρήματα και δύσκολα τα 

αλλάζουν, αφού τα δεδομένα τους θα μπορούν εύκολα να φορτωθούν στο SAP 

HANA για περαιτέρω ανάλυση. 

o Η τεχνολογική υποδομή έχει μεγάλες δυνατότητες επεκτασιμότητας. 
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o Η ίδια στιβαρή αρχιτεκτονική, που παρακολουθεί την υγεία των μετασχηματιστών 

αλλά και των αισθητήρων τους, μπορεί να επεκταθεί και να χρησιμοποιηθεί αυτούσια 

σε άλλες εφαρμογές του πελάτη. 

 

Γρήγορη και αξιόπιστη πρόβλεψη αιχμών φορτίου 

Τα εργαλεία της SAP: 

 Ανάπτυξη εξειδικευμένων αλγόριθμων που ανιχνεύουν αυτόματα τις μη φυσιολογικές 

τιμές φορτίου (outliers). 

 Αυτοματοποίηση της συλλογής δεδομένων προς αξιοποίησή τους με την In-Memory 

τεχνολογία SAP HANA. 

 Διαισθητικό interface χρήστη για ανάλυση και ερμηνεία των μετρούμενων μεγεθών 

και υπολογισμός των αιχμών φορτίου (Εικόνα 7-3 παρακάτω). 

 

Εικόνα 7-3. Σύστημα πρόβλεψης αιχμών φορτίου γραμμών 

Το αποτέλεσμα: 

 Γρήγορη πρόσβαση σε τεράστιους όγκους δεδομένων μετρήσεων για ανάλυση. 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λόγω της μεγαλύτερης ακρίβειας 

πρόβλεψης και των συνεχών υπολογισμών. 

 Κέρδος στην απόδοση από την αυτοματοποίηση και ευελιξία των διαδικασιών. 

 Συμμόρφωση στις ρυθμιστικές αρχές με διασφάλιση της δυνατότητας ελέγχου των 

διαδικασιών. 
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Δημιουργία ενεργειακού προφίλ χρήστη 

Με την αναγνώριση του ενεργειακού προφίλ του κάθε χρήστη (pattern) μπαίνουν οι 

βάσεις για την κατανόηση της καταναλωτικής του συμπεριφοράς. 

 

Εικόνα 7-4. Ταχύτατη δημιουργία προφίλ ενεργειακής συμπεριφοράς χρήστη 

Οι αλγόριθμοι της In-Memory τεχνολογίας της SAP επεξεργάζονται και μετατρέπουν 

την καθημερινή 24ωρη καταγραφή της κατανάλωσης του κάθε πελάτη (Measured 

Profiles) σε κατηγοριοποίησή του σε συγκεκριμένα πρότυπα ενεργειακής συμπεριφοράς 

(Usage Patterns). Οι δυνατότητες επεξεργασίας του συστήματος από άποψη 

χωρητικότητας και χρόνου είναι απίστευτα μεγάλες. Για παράδειγμα (Εικόνα 7-4 

παραπάνω), ενώ ένα στάνταρντ σύστημα θα ήθελε θεωρητικά 6 μέρες για να 

επεξεργαστεί 438 εκατ. ημερήσια προφίλ κατανάλωσης 1,2 εκατ. μετρητών, το SAP 

HANA θα κάνει την ίδια δουλειά σε μόλις 11 λεπτά. 

 

Τα υπερπολύτιμα πάγια των Utilities 

Για τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα, οι 

υποσταθμοί με τους μετασχηματιστές, τα μέσα ζεύξης, προστασίας και ελέγχου του 

δικτύου, τα αποθέματα αυτών, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό που κατασκευάζει, 

λειτουργεί, συντηρεί και υποστηρίζει όλα αυτά, είναι πάγια (assets) τεραστίου μεγέθους 

και αξίας. Επομένως, η βέλτιστη διαχείρισή τους είναι ζήτημα βιωσιμότητας της ίδιας 

της επιχείρησης. Το πρόγραμμα της SAP για το Assets Management περιλαμβάνει κάθε 

συνιστώσα που επηρεάζει την ποιότητα και τον κύκλο ζωής των παγίων και 

παρουσιάζεται συνοπτικά και ιδιαίτερα παραστατικά στην Εικόνα 7-5 παρακάτω. 
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Εικόνα 7-5. Πλατφόρμα SAP διαχείρισης δεδομένων και διαδικασιών των παγίων 

των Utilities 

Στο 1ο επίπεδο, στη βάση της πυραμίδας, βρίσκονται όλες οι βασικές διαδικασίες 

διαχείρισης των assets όπως, η μελέτη και ο σχεδιασμός των δικτύων, οι κατασκευές, οι 

προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, τα αποθέματα, η ποιότητα, η λειτουργία και 

συντήρηση, οι συνδέσεις στο δίκτυο, οι εργαζόμενοι που τα υλοποιούν. 

Στο 2ο επίπεδο βρίσκονται οι γενικές υποστηρικτικές διαδικασίες όπως, τα οικονομικά, η 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η διαχείριση του χαρτοφυλακίου των έργων, το 

real estate, οι προμήθειες εξοπλισμού. 

Στο 3ο επίπεδο είναι η ολοκλήρωση των λειτουργιών που υλοποιείται συνήθως μέσα από 

συστήματα όπως, GIS, SCADA, Energy MS, Plant MGT, κ.λπ. 

Στο 4ο επίπεδο είναι η ολοκλήρωση των εργασιών στο έργο, όπως ο βέλτιστος 

χρονοπρογραμματισμός τεχνικών συνεργείων, η διαχείριση κινητού εξοπλισμού. 

Στο 5ο επίπεδο είναι η διαχείριση της γνώσης στην επιχείρηση, οι συνεργασίες, η 

διαχείριση των αρχείων της. 

Στο 6ο επίπεδο βρίσκονται προηγμένες διαδικασίες συντήρησης, όπως η ανάλυση 

σφαλμάτων FMEA (Failure Mode Effect Analysis), η συντήρηση με βάση την 

αξιοπιστία RCM (Reliability Centered Maintenance), η συντήρηση με βάση το ρίσκο. 

Στο 7ο επίπεδο είναι η λειτουργική διαχείριση κινδύνων ORM (Operational Risk 

Management) που είναι μια συνεχής κυκλική διαδικασία που περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση των κινδύνων, τη λήψη αποφάσεων, την εφαρμογή ελέγχων απέναντι στους 

κινδύνους, με τελικό στόχο την αποδοχή, τον μετριασμό ή την αποφυγή τους. 
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Τα δύο τελευταία επίπεδα αφορούν προηγμένες πρακτικές και διαδικασίες, ενώ τα 

προηγούμενα αφορούν γνωστές πρακτικές και διαδικασίες των Utilities. 

Όλο το πρόγραμμα της SAP στοχεύει στην εξισορρόπηση μεταξύ, της αξιοπιστίας των 

παγίων και της ποιότητας των υπηρεσιών, με τα επενδυμένα κεφάλαια στη λειτουργία 

των παγίων (OPEX) και στην αγορά νέων ή την αναβάθμιση υπαρχόντων (CAPEX).  
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Κεφάλαιο 8 Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

Γνωριμία με την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

 

Η προηγούμενη κατάσταση και τα βήματα της αλλαγής 

ο 1950 ιδρύθηκε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, για να λειτουργήσει 

«χάριν του δημοσίου συμφέροντος» με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή μιας 

εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία, μέσα από την εντατική εκμετάλλευση 

των εγχώριων πόρων (λιγνίτης, νερά) έφερε με επάρκεια το ηλεκτρικό ρεύμα σε κάθε 

άκρο της Ελλάδας, από τα πιο μικρά ακριτικά νησιά ως τους πιο απόμακρους ορεινούς 

οικισμούς. 

Από την ίδρυσή της η ΔΕΗ ΑΕ λειτουργούσε ενιαία, συντονίζοντας όλες τις κύριες 

δραστηριότητές της, την εξόρυξη λιγνίτη, την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή 

της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το 1998, η Ε.Ε. εξέδωσε την European Electricity Directive (96/92/EC) για τη 

διασφάλιση της τροφοδότησης των κρατών-μελών και το άνοιγμα του ανταγωνισμού 

στις αγορές ενέργειας. 

Η ελληνική Πολιτεία, αφού ενσωμάτωσε το 1999 την ντιρεκτίβα της Ε.Ε. στη 

νομοθεσία, προχώρησε σταδιακά σε ριζικές αλλαγές στη ΔΕΗ. Το 2000 ανακοινώνει την 

έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησής της, το 2001 η ΔΕΗ γίνεται ΑΕ και εισάγεται 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών και Λονδίνου και το 2002 έχει μεταβιβαστεί το 15% των 

μετοχών της σε ιδιώτες (Burnes, 2004, p. 355). 

Παράλληλα, το 1999 δημιουργεί τον Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας για 

να παρέχει πρόσβαση σε τρίτους στα δίκτυα μεταφοράς και τη Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας, που εποπτεύει και ρυθμίζει τις ενεργειακές αγορές. 

 

Η απόσχιση των δικτύων από τη ΔΕΗ 

Η μεγάλη όμως αλλαγή για τη ΔΕΗ και τους εργαζόμενους έγινε το 2012, 62 χρόνια 

μετά την ίδρυσή της, με τη σύμφωνα με τον Νόμο 4001/2011 (“ΔΕΔΔΗΕ επίσημη 

Τ 
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ιστοσελίδα,” n.d.) απόσχιση των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής και τη δημιουργία 

δύο θυγατρικών της ΔΕΗ ΑΕ: 

α) της ΑΔΜΗΕ ΑΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), που 

ανέλαβε την ευθύνη της διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης του 

Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των διασυνδέσεών του 

και 

β) της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας), που ανέλαβε την ευθύνη για την διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και 

συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Για τον ΔΕΔΔΗΕ που διαχειρίζεται 7,4 εκ. καταναλωτές ρεύματος η μετάβαση είχε 

ιδιαιτερότητες διότι θα ήταν μια νέα και ταυτόχρονα μεγάλη εταιρεία από την πρώτη 

μέρα της ίδρυσής της, με υποχρέωση να λειτουργήσει σωστά παρέχοντας χωρίς 

ασυνέχεια τις υπηρεσίες που παρείχε όσο ήταν η Γενική Διεύθυνση Διανομής της ΔΕΗ. 

Αυτό απαιτούσε τον συντονισμό όλων των διευθύνσεων και τμημάτων που διαθέτει 

πανελλαδικά. 

 

Η Αποστολή και οι Στόχοι του ΔΕΔΔΗΕ 

 

Αποστολή του ΔΕΔΔΗΕ είναι η ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και των συστημάτων ηλεκτρισμού των μη διασυνδεδεμένων 

νησιών και η διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε αυτά, όλων των καταναλωτών, 

παραγωγών και προμηθευτών, με διαφάνεια και αντικειμενικότητα (“ΔΕΔΔΗΕ επίσημη 

ιστοσελίδα,” n.d.). 
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Οι Στόχοι του ΔΕΔΔΗΕ είναι (“ΔΕΔΔΗΕ επίσημη ιστοσελίδα,” n.d.): 

Ποιότητα εξυπηρέτησης: Επιδιώκει την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται 

στους πελάτες, με την ταχύτερη ικανοποίηση των αιτημάτων τους (ηλεκτροδοτήσεις, 

παραλλαγές), τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης, τόσο στα γραφεία όσο και 

τηλεφωνικά, τη βέλτιστη διαχείριση αιτημάτων, παραπόνων κ.λπ. 

Ποιότητα ενέργειας: Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας με τον 

εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του επιπέδου αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων της 

διανομής και τη βελτίωση των αποδόσεών τους, ώστε να επιτευχθεί μείωση της έκτασης 

και του πλήθους των διακοπών (προγραμματισμένων και μη) με ταχύτερους χρόνους 

αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, βελτίωση της ποιότητας τάσης κ.λπ. 

 

Μείωση του Λειτουργικού κόστους: Επιδίωξή του αποτελεί η υλοποίηση του έργου του 

με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος, πράγμα που θα επιτευχθεί με την ενίσχυση, 

εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση του Δικτύου, αλλά και με την εστίασή του σε κάθε 

συνιστώσα του λειτουργικού κόστους. 

Προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος: Φροντίζει να διατηρεί ένα 

αξιόπιστο και ασφαλές Δίκτυο, στο οποίο όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση με ίσους 

όρους, σε συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο και προς ικανοποίηση των αναγκών 

της κοινωνίας. 

 

Ορισμένα ποσοτικά μεγέθη της εταιρείας 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (“ΔΕΔΔΗΕ 2014_Ετήσια Οικονομική Έκθεση,” 2015) 

και πανευρωπαϊκή έρευνα (“EURELECTRIC_Power Distribution in Europe, facts & 

figures,” 2013), ο ΔΕΔΔΗΕ διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε 7,4 εκ. πελάτες στην 

Ελλάδα με δίκτυα Μέσης & Χαμηλής Τάσης 233.000 χιλιομέτρων. 
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Διάγραμμα 8-1. Μήκος γραμμών ανά επίπεδο τάσης (πηγή: EURELECTRIC) 

Τα συνολικά έσοδά του αυξήθηκαν σε 2,196  δις ευρώ, από 1,525 δις ευρώ το 2013. Οι 

αμοιβές προσωπικού μειώθηκαν σε 311 εκατ. ευρώ, από 324 εκατ. ευρώ το 2013, κυρίως 

λόγω των σχετικών νόμων του 2010 και 2011 περί μειώσεων μισθών και των 

συνταξιοδοτήσεων. Ο αριθμός των εργαζομένων (τακτικό προσωπικό) επίσης μειώθηκε 

στα 6.546 άτομα από 6.810 άτομα το 2013 και 7117 το 2012 στο ξεκίνημα της εταιρείας. 

Επιπλέον, οι εργολάβοι του απασχολούν περίπου 5.000 άτομα και έτσι ο ΔΕΔΔΗΕ 

καθίσταται ένας από τους σημαντικότερους εργοδότες της χώρας. 

 

Το σημερινό Οργανόγραμμα 

Από το βασικό οργανόγραμμα της εταιρείας  (“ΔΕΔΔΗΕ επίσημη ιστοσελίδα,” n.d.) 

αναπτύσσονται διάφορες δομές που εκτείνονται σε όλη την έκταση της χώρας. 
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Διάγραμμα 8-2. Το Οργανόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ 

Στο οργανόγραμμα (Διάγραμμα 8-2) αποτυπώνεται η προτεραιότητα της διοίκησης του 

ΔΕΔΔΗΕ στα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού. Η σχέση της Διεύθυνσης Στρατηγικής 

με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι άμεση, συνεχής και 

παραγωγική, όπως συμβαίνει και στη μητρική ΔΕΗ. 

Έτσι, ο ΔΕΔΔΗΕ, μόλις έναν χρόνο από την ίδρυσή του το 2012, εκπόνησε στρατηγικό 

πρόγραμμα 5ετίας, γεγονός που φανερώνει τον γρήγορο ρυθμό με τον οποίο, όχι μόνο 

προσαρμόστηκε στη νέα κατάσταση και λειτούργησε αποτελεσματικά, αλλά και 

σχεδίασε στρατηγικά. 
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Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΔΕΔΔΗΕ ευθυγραμμισμένος 

με αυτόν του ΙΤ 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή εταιρεία που έχει στρατηγικό πλάνο 

εναρμονισμένο με τις εξελίξεις στην τεχνολογία που συμπαρασύρουν όλες τις εταιρείες 

Utilities στον κόσμο, αλλά και με το ρυθμιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υποχρεούται να 

λειτουργεί. Ο στρατηγικός του σχεδιασμός είναι ευθυγραμμισμένος (strategic alignment) 

με τα θέματα ΙΤ. Οι καινοτομίες που εμπεριέχονται σ’ αυτόν, όπως θα φανεί στην 

παρακάτω ενδεικτική αναφορά ορισμένων εξ’ αυτών, είναι καινοτομίες που ακολουθούν 

οι σύγχρονες ηγετικού προφίλ εταιρείες Utilities και είναι συνυφασμένες με τη 

φιλοσοφία και τις Λύσεις της SAP που αποφάσισε να υλοποιήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για να 

αποτελέσουν τον πυλώνα στον οποίο θα τις οικοδομήσει.  

 

Το ενεργειακό περιβάλλον στην Ελλάδα 

Η δραστηριότητα της Διανομής είναι πλήρως ρυθμιζόμενη και συνεπώς συνδέεται πολύ 

στενά με το ρυθμιστικό πλαίσιο και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

Στο δίκτυο διανομής όλης της Χώρας υπάρχει ένας Διαχειριστής, ο ΔΕΔΔΗΕ, πλην των 

μεμονωμένων μικροδικτύων (όπως ο Αερολιμένας Αθηνών) που μπορούν να έχουν δικό 

τους Διαχειριστή. 

Τα πάγια δικτύων παραμένουν στην ιδιοκτησία της ΔΕΗ ΑΕ, η οποία λαμβάνει ενοίκιο 

από τον Διαχειριστή για τη χρήση τους, ενώ στον ΑΔΜΗΕ -επίσης θυγατρική της ΔΕΗ- 

που ασκεί τη δραστηριότητα της Μεταφοράς τα πάγια του ανήκουν. 

Στην Προμήθεια Ενέργειας, η ΔΕΗ έχει σήμερα πάνω από το 95% των πωλήσεων και το 

υπόλοιπο οι άλλοι Προμηθευτές που αναμένεται να αυξήσουν το μερίδιό τους. 

Στην Παραγωγή, πέραν των θερμοηλεκτρικών σταθμών που συνδέονται στο Σύστημα, 

έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Διανομής πάνω από 40.000 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί ΑΠΕ με 

συνολική ισχύ 4 GW. 

 

Γενική σύγκριση ΔΕΔΔΗΕ μέσα στην Ε.Ε. 

Από το benchmarking που έκανε ο ΔΕΔΔΗΕ προέκυψε η ακόλουθη εικόνα του σε σχέση 

με τις άλλες εταιρείες διανομής της Ε.Ε.: 
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 Παντού η διαχείριση δικτύου αποτελεί φυσικό μονοπώλιο, ήτοι ένας Διαχειριστής σε 

κάθε περιοχή, αλλού σε επίπεδο Χώρας και αλλού σε επίπεδο Περιφέρειας ή Δήμου. Ο 

ΔΕΔΔΗΕ είναι από τις ελάχιστες εταιρείες διανομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

είναι αρμόδιες για το σύνολο της χώρας τους (“EURELECTRIC_Power Distribution in 

Europe, facts & figures,” 2013, p. 4). Επίσης φαίνεται να είναι η μόνη εταιρεία 

διανομής που δεν έχει στην ιδιοκτησία της το δίκτυο. 

 Έχει χαμηλό δείκτη κόστους εκμετάλλευσης (δαπάνες ανά πελάτη, ανά χλμ. δικτύου, 

ανά κιλοβατώρα) μέσα στην Ε.Ε. 

 Οι δείκτες προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ είναι γενικά υψηλότεροι από τον μέσο όρο στην 

Ε.Ε., αλλά εδώ υπάρχουν και ιδιαιτερότητες όπως τα νησιά. 

 Οι δείκτες ποιότητας ενέργειας είναι καλοί, χωρίς να φθάνουν τον Μ.Ο. της Ε.Ε. που 

αυξήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια. 

 Οι χρόνοι εξυπηρέτησης νέων συνδέσεων και υπόλοιπων υπηρεσιών βρίσκονται στον 

ευρωπαϊκό Μ.Ο. 

 Στον ΔΕΔΔΗΕ γίνεται κατά κύριο λόγο φυσική εξυπηρέτηση των χρηστών στα 

Γραφεία, ενώ στην Ε.Ε. έχει επικρατήσει η τηλε-εξυπηρέτηση, μέσω Call Centers και 

διαδικτύου. 

 Οι άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν αρκετά λιγότερες Μονάδες (συνήθως τεχνικές) 

και σχεδόν καθόλου Γραφεία εξυπηρέτησης. 

 Εδώ ο έλεγχος των δικτύων γίνεται κυρίως επιτόπια, ενώ στην Ε.Ε. με κεντρικά 

Control Room και τηλεχειρισμούς. 

 Η βέλτιστη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των δικτύων (asset management) 

αποτελεί επίκεντρο των άλλων εταιρειών. 

 Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων (τεχνικών & εξυπηρέτησης) προχωράει σήμερα 

στον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη εκσυγχρονισθεί 

σε μεγάλο βαθμό. 

 Η τηλεμέτρηση εμφανίζει μικτή εικόνα στην Ε.Ε, αρκετές εταιρείες έχουν 

προχωρήσει, ενώ άλλες κινούνται συντηρητικά, όπως συμβαίνει κι εδώ. Στις άλλες 

σύγχρονες τάσεις (έξυπνα δίκτυα, ηλεκτρικά οχήματα κ.λπ.) αρκετές εταιρείες κάνουν 

σοβαρές επενδύσεις και ευρεία αναδιοργάνωση δομών για να προσαρμοσθούν στο νέο 

περιβάλλον. 

 Στις απώλειες δικτύου, οι μεν τεχνικές είναι σε ανάλογα επίπεδα με την Ε.Ε. ενώ οι 

εμπορικές (μη τεχνικές) είναι μεγαλύτερες εδώ, λόγω και της οικονομικής κρίσης. 
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 Στις χώρες της Ε.Ε. η Λιανική Αγορά Προμήθειας έχει ανοίξει περισσότερο απ’ ότι 

εδώ (που υπήρξαν τα γνωστά προβλήματα).  

 Η ένταξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι εξίσου μεγάλη, αλλά υπολείπεται η 

προσαρμογή του δικτύου στα νέα δεδομένα, μέσω κατάλληλων αυτοματισμών. 

 Τα περισσότερα ρυθμιστικά πλαίσια στην Ε.Ε. περιλαμβάνουν αποτελεσματικότερη 

παρακίνηση των Διαχειριστών, τόσο για τις επενδύσεις όσο και για τη λειτουργία τους. 

 

Προσδιορισμός των Συμμέτοχων της εταιρείας και των προσδοκιών τους 

Επιδιώκοντας να είναι μια «πελατοκεντρική» εταιρεία και προτού θέσει τους γενικούς 

στόχους του για την 5ετία, ο ΔΕΔΔΗΕ εξέτασε πρώτα τι θέλουν απ’ αυτόν όσοι 

συμμετέχουν ενεργά στη ζωή του (Συμμέτοχοι ή Ενδιαφερόμενοι - Stakeholders) και 

αναγνώρισε έξι κύριες κατηγορίες τους: 

1. Παίκτες της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Καταναλωτές, Παραγωγοί, 

Προμηθευτές). 

2. Κρατικοί Φορείς (σε σχέση με Ρύθμιση ή με Εκπροσώπηση πολιτών & 

καταναλωτών). 

3. Ενδιαφερόμενοι σε τοπικό επίπεδο ή ειδικούς τομείς (ΟΤΑ, ΜΚΟ). 

4. Επενδυτές σε σχέση με ιδιοκτησία (μέτοχοι) ή με χρηματοδότηση (δανειστές). 

5. Συνεργάτες (Εργολάβοι, Προμηθευτές υλικών, Πάροχοι υπηρεσιών & υποδομών). 

6. Εσωτερικοί (Διοίκηση ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ, Προσωπικό, Σωματεία). 

Έγινε ανάλυση των απαιτήσεων και προσδοκιών της κάθε κατηγορίας των Συμμέτοχων. 

Ως συνισταμένη προέκυψε ότι οι ανωτέρω θέλουν από τον ΔΕΔΔΗΕ κυρίως, καλή 

ποιότητα υπηρεσιών, εύλογο κόστος διανομής, ασφαλές & αποδοτικό Δίκτυο, 

προστασία του περιβάλλοντος, ενεργό συμβολή στη λειτουργία της Αγοράς και 

βιωσιμότητα του Διαχειριστή. 

 

Ορισμένοι από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς στόχους του στρατηγικού 

σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ είναι οι παρακάτω: 

 

Βελτίωση της ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας 

Οι Χρήστες Δικτύου θέλουν την ελάχιστη δυνατή διακοπή στην παροχή ενέργειας. 

Κύριος δείκτης ποιότητας ενέργειας είναι ο SAIDI (ετήσιος χρόνος διακοπής ανά 

πελάτη) που βελτιώθηκε αρκετά μεταξύ 2008-2012 αλλά έχει περιθώρια περαιτέρω 
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βελτίωσης. Παρόμοια και ο SAIFI (ετήσιο πλήθος διακοπών ανά πελάτη). Δέσμευση του 

ΔΕΔΔΗΕ είναι η σταδιακή μείωση του κύριου δείκτη ποιότητας SAIDI κατά 24%.  

Προϋποθέσεις επίτευξης δεσμεύσεων:  

- Έγκριση αναγκαίων επενδύσεων εκσυγχρονισμού και ενισχύσεων του δικτύου.  

- Κατάλληλες προσλήψεις εξειδικευμένων στελεχών & τεχνικών για τη διαχείριση νέων 

συστημάτων. 

- Σταδιακή σύνδεση δεικτών ποιότητας με ρυθμιστικά συστήματα παρακίνησης.  

Δράσεις: 

- Ανάπτυξη-λειτουργία 9 κεντρικών Control Rooms και περιφερειακού εξοπλισμού.  

- Κατασκευή κατάλληλων ενισχύσεων δικτύων Μ&ΧΤ ειδικά για στόχους ποιότητας.  

- Αξιοποίηση τηλεμέτρησης για έλεγχο ποιότητας και προώθηση έξυπνων δικτύων.  

- Αναδιοργάνωση της δραστηριότητας διαχείρισης των διακοπών κάθε είδους.  

- Ανάπτυξη 3 Κέντρων Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Call Centers).  

- Εγκατάσταση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS).  

- Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης παγίων (Asset management). 

 

Νέοι σύγχρονοι τρόποι εξυπηρέτησης 

Κάθε Χρήστης δικτύου θέλει γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία με τον 

Διαχειριστή για κάθε αίτημά του. Μέχρι τώρα οι Χρήστες δικτύου υποβάλλουν στα 

Γραφεία τα αιτήματά τους για νέες ή υφιστάμενες συνδέσεις, οπότε επιβαρύνονται με 

επιτόπιες μεταβάσεις. Δέσμευση του ΔΕΔΔΗΕ είναι η πλήρης δυνατότητα 

εξυπηρέτησης για όλα τα αιτήματα των Χρηστών, χωρίς μετάβαση στα Γραφεία του 

Διαχειριστή. Ειδικότερα θα έχουν δημιουργηθεί και εφαρμοσθεί νέα κανάλια 

εξυπηρέτησης μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου. 

Προϋποθέσεις επίτευξης δεσμεύσεων:  

- Κύριο εμπόδιο είναι το πλήθος παραστατικών από Δημόσιες Υπηρεσίες που ζητούνται 

για σύνδεση στο δίκτυο. Είναι ανέφικτη η τηλε-εξυπηρέτηση χωρίς να προηγηθεί η 

ριζική απλούστευση.  

- Ξεπέρασμα χρονοβόρων (εσωτερικών & εξωτερικών) διαδικασιών για προμήθειες και 

εργολαβίες. 

- Κατάλληλες νέες προσλήψεις για διαχείριση των αναγκαίων σύγχρονων συστημάτων. 

Δράσεις: 
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- Λειτουργία Κέντρου Τηλεφωνικής Ενημέρωσης, όπου θα μπορούν οι Χρήστες όλης 

της Χώρας να ενημερώνονται για την πορεία αιτημάτων και γενικές πληροφορίες.  

- Δημιουργία πιλοτικού Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Call Center) και 

μετέπειτα επέκταση σε άλλες μεγάλες πόλεις για το σύνολο των αιτημάτων. 

- Λειτουργία σύγχρονου συστήματος διαχείρισης αιτημάτων πελατών, για πλήρη 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση και για Call Centers. 

- Οργάνωση και λειτουργία πλήρους υποδοχής αιτημάτων μέσω Διαδικτύου. 

- Επέκταση αυτόματου συστήματος υποδοχής μηνυμάτων IVR (Interactive Voice 

Response). 

 

Ταχύτερη σύνδεση νέων καταναλωτών στο Δίκτυο 

Οι ενδιαφερόμενοι για σύνδεση στο δίκτυο θέλουν την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση. 

Οι κύριοι δείκτες είναι ο χρόνος υποβολής προσφοράς (α’ στάδιο) και ο χρόνος 

κατασκευής μετά την πληρωμή (β’ στάδιο). Τα αιτήματα σύνδεσης γενικά αφορούν 

απλές παροχές ή παροχές με ανάγκη επέκτασης δικτύου. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται, 

παρόλο που το επίπεδο είναι αρκετά καλό και παρά τις ελλείψεις σε συστήματα και 

πόρους, να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των χρόνων συνδέσεων κατά 10%. 

Δράσεις: 

- Κατάλληλες συμβάσεις εργολαβιών, με προβλέψεις για ταχύτητα συνδέσεων. 

- Ελαχιστοποίηση ακραίων χρόνων νέων συνδέσεων, μέσω των εγγυημένων υπηρεσιών. 

- Λειτουργία νέου σύγχρονου συστήματος εξυπηρέτησης Χρηστών. 

- Εγκατάσταση Κέντρων Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Call Centers). 

- Εγκατάσταση συστήματος γεωγραφικής πληροφόρησης (GIS). 

 

Εγγύηση ποιότητας στις βασικές υπηρεσίες 

Διασφάλιση ελάχιστου ορίου εξυπηρέτησης για όλους τους Χρήστες. Δέσμευση του 

ΔΕΔΔΗΕ για εγγυήσεις για τον χρόνο ολοκλήρωσης στις βασικές υπηρεσίες που 

παρέχει, ενώ σε τυχόν υπέρβαση καταβάλλεται ήδη (με πρωτοβουλία ΔΕΔΔΗΕ) ποσό 

στον αντίστοιχο λήπτη της υπηρεσίας. 

Δράσεις: 

- Εφαρμογή των νέων εγγυημένων υπηρεσιών και ευρύτερη αξιοποίησή τους. 

- Εξέταση δεικτών ολικής ποιότητας - σύνδεση με ρυθμιστικά κίνητρα – εφαρμογή. 
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Συνεχής προσαρμογή στις ανάγκες του περιβάλλοντος 

Οι Συμμέτοχοι επιθυμούν από τον Διαχειριστή να γνωρίζει καλά τις ανάγκες τους και να 

προσαρμόζεται εγκαίρως ώστε να τις ικανοποιεί. Δέσμευση του ΔΕΔΔΗΕ είναι η 

εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλων συστημάτων ανίχνευσης των αναγκών των 

Χρηστών και γενικότερα των Συμμέτοχων της Εταιρείας. 

Κύριοι στόχοι: 

- Ανίχνευση αναγκών Χρηστών Δικτύου. 

- Εξέταση απαιτήσεων & προσδοκιών λοιπών Συμμέτοχων. 

- Προσαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας στις νέες ανάγκες. 

Δράσεις: 

- Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης παραπόνων. 

- Σύστημα καταγραφής βαθμού ικανοποίησης όσων Χρηστών λαμβάνουν τις υπηρεσίες. 

- Διενέργεια δημοσκοπήσεων για τον βαθμό ικανοποίησης των Χρηστών και για 

καταγραφή των όποιων διαφοροποιήσεων στις ανάγκες και προσδοκίες τους. 

- Συστηματικές επαφές με αντιπροσωπευτικό δείγμα των Συμμέτοχων, ώστε να 

καταγράφονται οι απόψεις και απαιτήσεις τους από την Εταιρεία. 

 

Βελτίωση ασφάλειας δικτύου & προστασίας περιβάλλοντος 

Τα δίκτυα διανομής απαιτείται να είναι ασφαλή για εργαζόμενους και πολίτες και 

παράλληλα να ελαχιστοποιούνται οι όποιες επιβαρύνσεις προκαλούνται στο περιβάλλον. 

Δέσμευση του ΔΕΔΔΗΕ είναι, η περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας ατόμων και 

εγκαταστάσεων σε σχέση με τα δίκτυα, η σταδιακή αύξηση του βαθμού υπογείωσης των 

δικτύων ιδίως στις αστικές περιοχές, η περαιτέρω μείωση απωλειών δικτύου, η 

διασφάλιση ομαλής ένταξης & λειτουργίας των Παραγωγών από ΑΠΕ. 

Δράσεις για την ασφαλή ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων διανομής: 

- Διαρκής βελτίωση των δεικτών ατυχημάτων (συχνότητας, σοβαρότητας). 

- Ενημέρωση του κοινού σε σχέση με θέματα ασφαλείας για τον ηλεκτρισμό. 

- Έργα μείωσης των κλοπών υλικών στα δίκτυα. Αντιμετώπιση από το νομικό πλαίσιο 

και υποστήριξη από την Αστυνομία. Επιτεύχθηκε δραστική μείωση. 

- Βελτίωση ασφαλείας (security) σε κτίρια & δίκτυα, μεγάλων εγκαταστάσεων. 

Δράσεις για την προστασία περιβάλλοντος από επιπτώσεις της δραστηριότητας 

διανομής: 
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- Έμφαση στον υπόγειο χαρακτήρα των δικτύων στις πόλεις, στο μέτρο των διαθέσιμων 

πόρων και προώθηση έργων αισθητικής αναβάθμισης σε συγχρηματοδότηση με ΟΤΑ. 

- Κατάλληλα έργα & συστήματα για περιορισμό τεχνικών & εμπορικών απωλειών 

δικτύου κατά 10%. 

- Προώθηση ομαλής ένταξης της διεσπαρμένης παραγωγής μέσω και των έξυπνων 

δικτύων. 

- Μέριμνα για διευκόλυνση σημαντικών περιβαλλοντικών δράσεων (ηλεκτρικά 

οχήματα). 

 

Διοίκηση της απόδοσης και διαχείριση της γνώσης 

Στόχοι είναι, η βελτίωση της απόδοσης των Μονάδων με εκσυγχρονισμό των εργαλείων 

& διαδικασιών ελέγχου, καθώς και η έγκαιρη πληροφόρηση & αξιοποίηση των 

εξελίξεων που συμβαίνουν στον τομέα διεθνώς. 

Δράσεις επίτευξης στόχων: 

- Σύστημα αξιολόγησης απόδοσης Μονάδων (balanced scorecard & benchmarking). 

- Επέκταση εφαρμογής εργαλείου Συμβολαίων Διοίκησης ΜΒΟ (Management by 

Objectives). 

- Νέο σύγχρονο σύστημα Εποπτείας Μονάδων. 

- Συστηματική εφαρμογή μεθοδολογίας διαχείρισης έργων (project management). 

- Τακτικός έλεγχος υλοποίησης στόχων Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

- Κατάλληλη διαχείριση κινδύνων Εταιρείας. 

- Ενεργός συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς του χώρου (EURELECTRIC, EDSO, 

κ.λπ.). 

- Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με κύριο κριτήριο την πρακτική αξιοποίησή 

τους. 

- Συστηματική διερεύνηση διεθνών καινοτομιών στον τομέα διανομής για πιθανή 

εφαρμογή. 

- Τακτική διεξαγωγή ερευνών (benchmarking) για εποπτεία εξελίξεων & συγκρίσεις. 

- Συστηματική διάχυση της αποκτούμενης γνώσης μέσω καναλιών εσωτερικής 

επικοινωνίας. 
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Οργάνωση δραστηριοτήτων & διαχείριση προσωπικού 

Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των δομών της Εταιρείας και η βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης του προσωπικού. 

Δράσεις επίτευξης στόχου: 

- Αξιοποίηση του νέου ERP/SAP/HR στα θέματα προσωπικού με στόχο το βέλτιστο 

συνδυασμό κόστους-ποιότητας-λειτουργικότητας στη διαχείριση προσωπικού. 

- Σύστημα διαχείρισης προσωπικού (workforce management) ιδίως στις εργασίες 

δικτύου. 

- Εξέταση συστήματος παρακίνησης στελεχών & προσωπικού. 

- Συστηματική ανάπτυξη σύγχρονων γνώσεων στο προσωπικό με ανακατεύθυνση και 

επανακατάρτιση ώστε να αποδίδουν εκεί που υπάρχει ανάγκη. 

 

Ανάπτυξη & αξιοποίηση της Τηλεμέτρησης και των Έξυπνων Δικτύων 

Στόχος είναι η προώθηση της τηλεμέτρησης των Χρηστών, η αξιοποίησή της προς 

όφελος των εμπλεκομένων και η συμβολή της στο μελλοντικό έξυπνο Δίκτυο. 

Δράσεις επίτευξης στόχου: 

- Εγκατάσταση τηλεμέτρησης σε μεγάλους καταναλωτές και παραγωγούς Χαμηλής 

Τάσης. Συμβολή στη διαχείριση της ζήτησης και στην καλύτερη αξιοποίηση της 

κατανεμημένης παραγωγής. 

- Πιλοτική τηλεμέτρηση σε μικρομεσαίους Χαμηλής για δοκιμή και κατάληξη στις 

ενδεδειγμένες Λύσεις προς γενική εφαρμογή. 

- Εξέταση συμβολής της τηλεμέτρησης στο έξυπνο δίκτυο και στα άλλα κύρια 

συστήματα διανομής (εξυπηρέτησης, GIS, Contol Rooms). 

 

Βελτίωση θεμάτων Υλικών και Υπηρεσιών 

Στόχος είναι η αναδιοργάνωση των διαδικασιών προμήθειας & διαχείρισης των υλικών 

και υπηρεσιών και η περαιτέρω βελτίωσή τους προς αντιμετώπιση των αυξανόμενων 

αναγκών. 

Δράσεις επίτευξης στόχου: 

- Αξιοποίηση του νέου ERP/SAP/ΜΜ και επέκτασή του με modules (SRM) με σκοπό 

τη βελτιστοποίηση της προμήθειας & διαχείρισης υλικών. 
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- Αναδιοργάνωση διαδικασιών προμηθειών υλικών για περαιτέρω βελτίωση της 

οικονομικής και ποιοτικής τους διάστασης. 

- Επανεξέταση δομών & διαδικασιών διαχείρισης υλικών-αποθηκών με στόχο τον 

συνδυασμό επάρκειας υλικών και διαχειριστικού κόστους. 

- Βελτιστοποίηση μεταφορών υλικών μέσω ειδικού module του νέου ERP SAP. 

Περαιτέρω οργάνωση & παρακολούθηση του συνολικού στόλου οχημάτων (SAP Fleet 

Management). 

- Πλήρης αξιοποίηση νέου ERP/SAP/PS για προγραμματισμό και παρακολούθηση των 

έργων ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του δικτύου. Συνδυασμός με τα άλλα modules 

του ERP SAP αλλά και με περιφερειακά προγράμματα. 

- Περαιτέρω βελτίωση των συμβάσεων των εργολαβιών δικτύων, για προσαρμογή τους 

στις σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας, κόστους και όγκου εργασιών. 

 

Εγκατάσταση & λειτουργία σύγχρονων πληροφορικών συστημάτων & 

δικτύων 

Στόχος είναι τα πληροφοριακά συστήματα και δίκτυα να είναι επαρκή για την 

αποτελεσματική υποστήριξη των λειτουργιών. 

Δράσεις: 

- Λειτουργία κύριας α’ φάσης ERP SAP. Ανάπτυξη & λειτουργία β’ φάσης με modules 

SRM, HR, BPC & WM. 

- Σύγχρονο σύστημα εξυπηρέτησης-διαχείρισης αιτημάτων Χρηστών δικτύου. 

- Ανάπτυξη Κέντρων Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Call Centers), που μελλοντικά θα 

υποδέχονται και αναγγελίες βλαβών. Έναρξη με Κέντρο Τηλεφωνικής Ενημέρωσης. 

- Εγκατάσταση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) με πλήρη λειτουργία 

πανελλαδικά. 

- Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Συντήρησης και συστήματος Διαχείρισης 

Παγίων. 

- Εγκατάσταση & λειτουργία συστήματος προγραμματισμού-διαχείρισης εργασιών 

προσωπικού (workforce management). 

- Δημιουργία εσωτερικού Portal της Εταιρείας. 
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Η οργάνωση του ΔΕΔΔΗΕ για το έργο SAP ERP  

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε να αντικαταστήσει το υπάρχον σύστημα ERP με νέο ERP από 

την εταιρεία SAP. Ο οίκος Deloitte, ως partner της SAP, θα αναλάμβανε το έργο της 

υλοποίησης. 

Ανάλογες προσπάθειες εκσυγχρονισμού στο παρελθόν δεν πέτυχαν τα προσδοκώμενα 

και η Διοίκηση αναγνώρισε τους παρακάτω λόγους που οδήγησαν σ’ αυτό. 

 Ανεπαρκής δέσμευση και ανάμιξη των εμπλεκόμενων στελεχών και των Μονάδων 

τους. 

 Η μη ανάμιξη των Μονάδων ενεργά στα έργα εκσυγχρονισμού προκαλούσε 

καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων, αφού είχαν άλλες προτεραιότητες. 

 Οι Ομάδες Εργασίας δούλευαν απομονωμένα και το μόνο που μπορούσαν να κάνουν 

ήταν εισηγήσεις για τις οποίες έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις σε ανώτερες βαθμίδες. 

Η Διοίκηση έκανε έγκαιρα σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι το έργο θα 

αποτελούσε στόχο ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση και θα έδινε μια εξαιρετική 

ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και διαδικασιών της. 

Η υλοποίηση αποτέλεσε το κύριο στόχο της επιχείρησης για το έτος 2013, όχι μόνο για 

τους Υπεύθυνους του έργου, αλλά και για όλες τις εμπλεκόμενες μονάδες της 

επιχείρησης μιας και θα ήταν μια δύσκολη πρόκληση αφενός λόγω της έκτασης και 

πολυπλοκότητας αφετέρου διότι θα έπρεπε να τεθεί σε κανονική λειτουργία 

πανελλαδικά σε έναν περίπου χρόνο, από την 1.1.2014. Η επίτευξη του στόχου 

απαιτούσε την προσήλωση και συστηματική εργασία των εμπλεκόμενων στελεχών και 

μονάδων. 

Η Διοίκηση, στο πλαίσιο της οργάνωσης του έργου και του καλύτερου συντονισμού του, 

όρισε εξαρχής τα σχετικά όργανα, τα υπεύθυνα στελέχη και τις υπευθυνότητες αυτών 

(Διάγραμμα 8-3 παρακάτω). Η επιλογή έγινε με το σκεπτικό ότι την εφαρμογή του SAP 

ERP, οι πιο κατάλληλοι για να την αναλάβουν και να τη φέρουν σε πέρας είναι τα 

αρμόδια στελέχη του χώρου. 
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Διάγραμμα 8-3. Ιεραρχία Υπευθύνων του Έργου 

Η σημασία που αποδόθηκε από τη Διοίκηση στο έργο φαίνεται από το Διάγραμμα 8-4 

παρακάτω που δείχνει κατ’ αντιστοιχία την ιεραρχική στάθμη στον ΔΕΔΔΗΕ των 

Υπευθύνων του έργου. 

 

Διάγραμμα 8-4. Ιεραρχική στάθμη στον ΔΕΔΔΗΕ των Υπευθύνων του Έργου 

Η Διοικούσα Επιτροπή είχε τον συνολικό έλεγχο του έργου, με αρμοδιότητα τη λήψη 

αποφάσεων (ή την προώθηση στη Διοίκηση για έγκριση αν ήταν απαραίτητο) επί 

σημαντικών αλλαγών στο έργο σε επίπεδο Εταιρείας. 

Ο Υπεύθυνος Έργου και Project Manager (συνεπικουρούμενος από τον Αναπληρωτή 

του σε θέματα λειτουργικής και τεχνικής διαχείρισης) ήταν ο συντονιστής -από πλευράς 

ΔΕΔΔΗΕ- του σχεδιασμού και της υλοποίησης του SAP ERP που είχε αναλάβει η 

Deloitte. Αρμοδιότητές του ήταν να κατευθύνει και εποπτεύει τα εμπλεκόμενα στελέχη 

στην επίτευξη των στόχων τους. Σε συνεργασία με τον εκάστοτε Υπεύθυνο 

Υποσυστήματος, μπορούσε να ζητά την ενίσχυση ή αναμόρφωση των Ομάδων 

Εργασίας. 

Οι Υπεύθυνοι του κάθε Υποσυστήματος μεριμνούσαν: 

 Για τον σχεδιασμό του Υποσυστήματος, ήτοι τον καθορισμό των διαδικασιών που 

θα ακολουθηθούν στο νέο ERP και των συνεπακόλουθων λειτουργικών απαιτήσεων 

Διοικούσα Επιτροπή 
Έργου ERP

Υπεύθ. Υποσ. Οικ. 
Διαχείρισης

Υπεύθ. Υποσ. 
Πωλήσεων & 
Τιμολόγησης

Υπεύθ. Υποσ. 
Διαχείρισης 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Υπεύθ. Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας

Υπεύθ. Υποσ. 
Διαχείρισης Έργων

Υπεύθ. Υποσ. 
Επιχειρηματικής 

Ευφυίας

Υπεύθυνος Έργου & 
Γραφείο Project 

Management
Αναπλ. Υπεύθ. Έργου

Αναπλ. Δ/νων 
Σύμβυλος και Δ/ντές 

Κεντρικών Υπηρεσιών

Δ/ντής Δ/νσης Οικ. 
Λειτουργιών

Τομεάρχης Δ/νσης Οικ. 
Λειτουργιών

Δ/ντής Δ/νσης 
Διαχείρισης 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Δ/ντής Δ/νσης Υλικών-
Προμηθειών-
Μεταφορών

Τομεάρχης Διεύθυνσης 
Δικτύου

Δ/ντής Κλάδου Δ/νσης 
Στρατηγικής και 

Ρύθμισης

Δ/ντής Στρατηγικής 
και Ρύθμισης

Τομεάρχης 
Πληροφορικής
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του κάθε Υποσυστήματος καθώς και την υπογραφή από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ του 

παραδοτέου (blueprint) που θα έπρεπε να υλοποιήσει ο SAP partner Deloitte. 

 Για τη δοκιμαστική λειτουργία του Υποσυστήματος κατά την περίοδο πιλοτικής 

εφαρμογής (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του blueprint), για την προώθηση των 

όποιων διορθωτικών αλλαγών απαιτηθούν καθώς και για την παραλαβή του 

Υποσυστήματος μέσω σχετικών Επιτροπών. 

 Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των μεταφερόμενων στοιχείων, ήτοι τον 

καθορισμό στοιχείων προς αποθήκευση στην Τράπεζα Ιστορικών Δεδομένων, τον 

έλεγχο και την παραλαβή της και τον καθορισμό στοιχείων προς μεταφορά από το 

υφιστάμενο στο νέο ERP και τον έλεγχο της αξιόπιστης μεταφοράς τους. 

Για την υλοποίηση των στόχων του, κάθε Υπεύθυνος Υποσυστήματος διέθετε μία ή 

περισσότερες Ομάδες Εργασίας ανάλογα με την έκταση των αναγκών του (Διάγραμμα 

8-5, Διάγραμμα 8-6, Διάγραμμα 8-7). Τα στελέχη που ορίστηκαν Υπεύθυνοι στις 

Ομάδες Εργασίας ήταν επίσης ανώτερης στάθμης στον ΔΕΔΔΗΕ (Δ/ντές, Τομεάρχες, 

Υποτομεάρχες). 

 

Διάγραμμα 8-5. Αρμοδιότητες Ομάδας Εργασίας Υποσ. Οικ. Διαχείρισης 

 

 

Διάγραμμα 8-6. Αρμοδιότητες Ομάδας Εργασίας Υποσ. Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

 

Υποσ. Οικονομικής 
Διαχείρισης

Γεν. - Αναλ. Λογιστική

Εισπρακτέοι, Πληρωτέοι, 
Ταμειακός Προϋπ., Διαχ. 

Διαθεσίμων, Διαχ. 
Δανείων

Διαχ. Παγίων και Έργων
Προϋπ/σμός και 

Κοστολόγηση

Υποσ. Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Οργανωτικές Δομές και 
Εγκριτικές Διαδικασίες

Ανάπτυξη Προσωπικού

Προσλήψεις, 
Στελέχωση, Διαχείριση 

Χρόνου Εργασίας, 
Απουσίες, Άδειες

Υπηρεσιιακές 
Μεταβολές, 

Πειθαρχικά, Αξιολόγηση

Μισθολόγιο και 
Παροχές
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Διάγραμμα 8-7. Αρμοδιότητες Ομάδας Εργασίας Υποσ. Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Τα υπόλοιπα υποσυστήματα δεν διαρθρώνονταν περαιτέρω σε Ομάδες. 

Ορίστηκαν επίσης Υπεύθυνοι Οριζόντιων Δραστηριοτήτων με σκοπό να διασφαλίσουν 

την ομαλή πρόοδο του έργου και την πρόληψη προβλημάτων σε όλα τα στάδια, τόσο της 

ανάπτυξης όσο και της λειτουργίας (Διάγραμμα 8-8 παρακάτω). 

 

Διάγραμμα 8-8. Υπεύθυνοι Οριζόντιων Δραστηριοτήτων 

  

Υποσ. Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας

Προμήθειες 
(διαγωνισμοί, αιτήσεις 

προμήθειας, συμβάσεις, 
εντολές αγοράς)

Διαχ. Υλικών & 
Αποθηκών, Τιμολ. 

αγορών & λογιστική 
παρακολούθηση

Υπεύθυνοι 
Οριζόντιων 

Δραστηριοτήτων

Υπεύθ. 
Φορολογικής 

Συμμόρφωσης

Υπεύθ. 
Υποδομών ΙΤ

Υπεύθ. 
Λειτουργίας ΙΤ
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Κεφάλαιο 9 Γενική περιγραφή της υλοποίησης του 

SAP ERP στον ΔΕΔΔΗΕ 

 

Γενικά για τη μορφή του ERP SAP 

Το σύστημα ERP SAP είναι ένα σύστημα μηχανογράφησης που αποσκοπεί σε μια 

ολοκληρωμένη Λύση λογισμικού για όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες. 

Στην Ελλάδα, το SAP ήλθε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και από τότε έχουν 

υλοποιηθεί περισσότερες από 550 εγκαταστάσεις, σε επιχειρήσεις κάθε κλάδου και 

μεγέθους. Θεωρείται ο αναμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς, με συνεχή εξάπλωση και 

υποστήριξη από την SAP Hellas και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών. 

Το έργο του ERP SAP στον ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε την παραγωγική του λειτουργία από 

1.1.2014, μετά την ολοκλήρωση σημαντικών σταδίων όπως ήταν η μετάπτωση 

δεδομένων, η εκπαίδευση των χρηστών, οι δοκιμές, κ.λπ..  

Ένα χρόνο πριν, όταν ξεκίνησε το έργο, η Διοίκηση της Εταιρείας είχε κάνει απολύτως 

σαφές σε όλους ότι «αυτό το πακέτο λογισμικού αγοράσαμε και εμείς κυρίως θα 

προσαρμοσθούμε στο SAP και όχι αυτό σε εμάς». 

Ασφαλώς κανένα λογισμικό δεν είναι τέλειο και έτσι και στο ERP SAP μπορεί κανείς να 

βρει περιθώρια βελτίωσης, ιδίως σε σχέση με τη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα 

που σε πρώτη τουλάχιστον εντύπωση, ξενίζει και προβληματίζει. Με αυτή τη μορφή 

όμως έχει ήδη εφαρμοσθεί επιτυχημένα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

Επίσης, το ERP SAP ακολουθεί σε ορισμένους τομείς διαφορετικές μεθόδους και 

διαδικασίες από αυτές του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό οφείλεται περισσότερο στις ιδιαίτερες 

διαδικασίες του ΔΕΔΔΗΕ, μιας και η SAP έχει ενσωματώσει στο ERP της τις σύγχρονες 

τεχνολογικές εξελίξεις και τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές (best practices), τις οποίες 

ακολουθεί όσο το δυνατόν πιο πιστά. Γενικά έχει φανεί διεθνώς ότι στις εγκαταστάσεις 

συστημάτων ERP τα καλύτερα αποτελέσματα τα πέτυχαν οι εταιρείες που 

προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις του νέου συστήματος και δεν αναλώθηκαν σε 

επίμονες προσπάθειες για να το φέρουν στα μέτρα τους. 
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Υποσυστήματα ERP SAP και διασύνδεση με τα υφιστάμενα 

Τα υποσυστήματα του ERP SAP στον ΔΕΔΔΗΕ με το περιεχόμενό τους φαίνονται 

συνοπτικά παρακάτω (Πίνακας 9-1).  

Πίνακας 9-1. Τα υποσυστήματα του ERP SAP στον ΔΕΔΔΗΕ 

 

Με κόκκινο είναι τα τμήματα του ERP που θα ξεκινούσαν τη λειτουργία τους αργότερα 

με τις παρακάτω επιπρόσθετες λειτουργικότητες: 

Σύστημα για τις διαγωνιστικές διαδικασίες (SAP SRM module): 

 Για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ με γραφικό 

περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη. 

 Ενεργοποίηση πρόσθετης λειτουργικότητας, που έχει αναπτυχθεί από τη SAP ειδικά 

για τις ανάγκες προμηθειών των οργανισμών του δημοσίου τομέα. Η Λύση αυτή 

εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διεθνείς πολιτικές και ρυθμίσεις προμηθειών. 

Υποσύστημα Ανθρώπινου Δυναμικού: 

 Πρόσθετες λειτουργίες για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του προσωπικού του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ είχε ήδη πολλές ειδικές εφαρμογές πληροφορικής, πολλές από τις οποίες 

έπρεπε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Το SAP ERP δεν είχε κανένα πρόβλημα και 

διασυνδέθηκε εύκολα με τα παραμένοντα συστήματα (Πίνακας 9-2 παρακάτω). 
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Πίνακας 9-2. Επιτυχής διασύνδεση SAP ERP με παραμένοντα συστήματα ΔΕΔΔΗΕ 

 

 

Φάσεις υλοποίησης έργου ERP SAP 

Για την υλοποίηση έγινε μεγάλη προσπάθεια ενός έτους από πολλά στελέχη, του 

ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου του έργου (Deloitte). Οι φάσεις του έργου φαίνονται 

παρακάτω (Πίνακας 9-3). 

Πίνακας 9-3. Οι φάσεις υλοποίησης του έργου ERP SAP στον ΔΕΔΔΗΕ 
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Οργάνωση υποστήριξης του συστήματος 

Το ERP είναι ζωτικής σημασίας για τον ΔΕΔΔΗΕ και αποφασίστηκε να στηριχθεί όσο 

χρειαστεί. Δημιουργήθηκε μια υποστηρικτική δομή τριών επιπέδων για να βοηθήσει 

αποτελεσματικά τις Μονάδες, ιδίως στη δύσκολη αρχή. 

 

Διάγραμμα 9-1. Τα τρία επίπεδα υποστήριξης του ERP SAP στον ΔΕΔΔΗΕ 

 

Γενικά και πρόσθετα οφέλη από το νέο ERP SAP 

Τα γενικά οφέλη από τη λειτουργία του ERP SAP όπως τα αξιολόγησε ο ΔΕΔΔΗΕ ήταν: 

Α’  Επίπεδο Υποστήριξης

Κέντρο Τηλεφωνικής Υποστήριξης (Helpdesk)

Απαντά σε τηλεφωνικές ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα των τελικών χρηστών. 
Αν αυτά είναι πολύπλοκα τα κατευθύνει προς κατάλληλα στελέχη (β’ επίπεδο) για 
να δώσουν τελική Λύση. Στο πρώτο διάστημα έχει 3 στελέχη του Αναδόχου καθώς 
και 2-3 του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία σταδιακά το αναλαμβάνουν πλήρως.

Β’ Επίπεδο Υποστήριξης
Κεντρική Υποστήριξη  για επίλυση προβλημάτων λειτουργίας

Είναι ομάδες ή μεμονωμένα στελέχη στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, με 
κεντρικό συντονισμό. Αποτελούν το β’ επίπεδο βοήθειας, που δίνει Λύσεις σε ότι 
δεν επιλύεται από το Helpdesk και γενικότερα. Στο πρώτο διάστημα (3-6 μήνες) 
απασχολούνται 15 στελέχη του Αναδόχου καθώς και άλλα τόσα δικά του ΔΕΔΔΗΕ, 
τα οποία σταδιακά το αναλάβουν πλήρως.

Γ’ Επίπεδο Υποστήριξης
Αντιμετώπιση αναγκών τροποποίησης συστήματος

Το επίπεδο αυτό φροντίζει να δίνει Λύσεις εκεί που χρειάζονται παρεμβάσεις 
(αλλαγές, προσαρμογές) στο ίδιο το σύστημα. Απαρτίζεται αποκλειστικά από 
στελέχη του Αναδόχου που συνεργάζονται με στελέχη ΔΕΔΔΗΕ και με τη SAP 
Hellas. Βάσει σύμβασης ο Ανάδοχος παραμένει για 1,5 χρόνο στο Έργο ώστε να 
μεριμνά και να εγγυάται την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Έτσι αποτελεί το 
γ’ επίπεδο βοήθειας, που καλύπτει τις αλλαγές που θα χρειασθούν μέσα στο ERP.
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 Υλοποίηση ενός ERP με αυστηρούς κανόνες και δικλείδες ασφαλείας, ώστε πλέον 

να μην υπάρχουν ασυμφωνίες. Έτσι οι χρήστες μπορούν να εμπιστευθούν το νέο 

σύστημα για την αξιοπιστία του μέσα από πολλαπλούς ελέγχους που θα αποτρέπουν 

καταχώριση λαθών. 

 Χρήση του πλέον σύγχρονου συστήματος ERP παγκοσμίως που ενσωματώνει best 

practices σε κάθε λειτουργική περιοχή. 

 Ευκαιρία βελτιστοποίησης και τυποποίησης των διαδικασιών της εταιρείας, που δεν 

έτρεχαν αποδοτικά. 

 Online πρόσβαση στην όποια διαθέσιμη πληροφορία είτε απευθείας είτε μέσω 

αναφορών. 

 Βελτίωση απόδοσης μέσω αυτοματισμών πολλών καταχωρίσεων και ελέγχων οι 

οποίοι θα εξοικονομήσουν χρόνο στους χρήστες. 

 Οι προϊστάμενοι έχουν καλύτερη, λεπτομερέστερη και ταχύτερη εικόνα των 

υποσυστημάτων τους και της περιοχής εργασίας τους. 

 Όλες οι βασικές διαδικασίες της Εταιρείας λειτουργούν μέσω του συστήματος σε μια 

ενιαία και ολοκληρωμένη πλατφόρμα. 

 Αυτόματη διασύνδεση των υποσυστημάτων. Έτσι με ένα σημείο καταχώρισης 

πληροφορίας υπάρχει αυτόματη διάχυσή της σε όλους τους εμπλεκόμενους. 

Το νέο ERP δεν είναι απλά ένα νέο Πληροφοριακό Σύστημα. Αποτελεί μια σημαντική 

αλλαγή που επηρεάζει θετικά τον Οργανισμό με πλεονεκτήματα όπως: 

 Ενιαίο σύστημα μηχανογράφησης για τον ΔΕΔΔΗΕ: 

- Το σύστημα SAP συνδέεται με όλα τα υφιστάμενα συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ και η 

πληροφόρηση θα είναι ενιαία. 

- Όλες οι βασικές διαδικασίες θα λειτουργούν μέσω του SAP και θα υπάρχει 

αυτόματη διασύνδεση των υποσυστημάτων του, π.χ. μια κίνηση εισαγωγής στην 

αποθήκη θα ενημερώνει αυτόματα τη λογιστική στο υποσύστημα των υλικών. 

- Δυνατότητα στην εταιρεία να κάνει ασφαλείς στρατηγικές επιλογές έχοντας στη 

διάθεσή της μεγάλο εύρος πληροφορίας. 

- Μείωση του κόστους λόγω της ενσωμάτωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

 Επιχειρησιακά πλεονεκτήματα: 

- Δυνατότητα εξαγωγής συνολικών στοιχείων από όλες τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες. Μέσω των αναφορών τα στοιχεία αυτά μπορούν να παρουσιαστούν 

και αναλυθούν εύκολα. 
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- Δυνατότητα εξαγωγής οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο Περιοχής 

ΔΕΔΔΗΕ. 

- Βελτίωση της διαχείρισης των έργων και της ικανότητας εκτέλεσης των 

επιχειρησιακών διαδικασιών. 

- Ένταξη των προμηθευτών και εργολάβων σε ένα ενιαίο σύστημα και 

παρακολούθησή τους μέσω του συστήματος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.  

 

Πέρα από τα οφέλη στις λειτουργίες του, ο ΔΕΔΔΗΕ είχε αξιόλογα πρόσθετα οφέλη 

λόγω της τεχνολογίας της SAP: 

 Λειτουργικότητα & συνεχείς αναβαθμίσεις. 

Το SAP ERP έχει πλήρη λειτουργικότητα χάρις στην εμπειρία πολλών χιλιάδων 

υλοποιήσεων, ενώ αναπτύσσεται συνεχώς από ένα πολύ μεγάλο αριθμό 

προγραμματιστών. Η πολιτική της SAP για διαρκή βελτίωση του ERP μέσω νέων 

εκδόσεων διασφαλίζει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ θα ωφελείται ιδιαίτερα από τις βελτιώσεις σε 

λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο που θα προσφέρουν οι νέες εκδόσεις. 

 Τεχνολογία 

Το SAP ERP χρησιμοποιεί πλήρως τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και 

συνεργάζεται με όλες τις βασικές πλατφόρμες εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων 

και βάσεων δεδομένων. 

 Ευελιξία – Επεκτασιμότητα  

Παρά την πολύ καλή λειτουργικότητα που έχει, το ERP της SAP είναι ευέλικτο και 

μπορεί να διασυνδεθεί εύκολα με άλλα εξωτερικά συστήματα. Η ίδια η SAP διαθέτει ένα 

μεγάλο πλήθος συστημάτων (π.χ. για Εξυπηρέτηση Πελατών-CRM, Συντήρηση-

Maintenance, κ.λπ.) που συνεργάζονται πλήρως με το ERP και παρέχουν 

ολοκληρωμένες Λύσεις για τις ιδιαίτερες ανάγκες των εταιρειών.  

 

Αλλαγές και καινοτομίες στον ΔΕΔΔΗΕ λόγω του ERP SAP 

Το νέο ERP τέθηκε σε λειτουργία επιφέροντας μια σειρά από καινοτομίες και αλλαγές 

που αφορούν σε όλες τις λειτουργίες του ΔΕΔΔΗΕ, όπως: 

 Δυνατότητα Ισοζυγίου Γενικής Λογιστικής ανά Περιφέρεια ΔΕΔΔΗΕ και 

αποτελεσμάτων ανά Περιοχή. 

 Άμεση ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής κατά την καταχώριση κινήσεων από τα 

επιμέρους υποσυστήματα (αγορές, πωλήσεις, κινήσεις αποθεμάτων και παγίων, κ.λπ.) 
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με συνέπεια ο ΔΕΔΔΗΕ να έχει τη δυνατότητα online Ισοζυγίου Γενικής Λογιστικής 

σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα. 

 Έλεγχοι Ανοικτών Υπολοίπων με online παρακολούθηση ισοζυγίου. 

 Δυνατότητα μετάβασης από τη λογιστική εγγραφή στην αρχική κίνηση που τη 

δημιούργησε, για παράδειγμα, από το τιμολόγιο προμηθευτή στην εντολή αγοράς ή 

και στη σύμβαση από την οποία προήλθε, ώστε να αναζητηθεί πληροφορία που θα 

διευκολύνει την επικοινωνία με τον υπόλοιπο οργανισμό. 

 Δυνατότητα εύκολου εντοπισμού των στοιχείων της εγγραφής (από ποιον έγινε, πότε, 

κ.λπ.). 

 Το σύνολο των καταχωρισμένων τιμολογίων είναι δεσμευμένο για πληρωμή και για 

την αποδέσμευση των τιμολογίων προς πληρωμή απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία 

εγκρίσεων και σημείων ελέγχου. 

 Αυτοματοποίηση της επικοινωνίας με τις τράπεζες για πληρωμές χωρίς να χρειάζεται 

ο χρήστης να κάνει χειροκίνητες εγγραφές. 

 Αντικατάσταση των κωδικών ανάλυσης από άλλα πεδία τα οποία συνδέονται 

απευθείας με τα υπόλοιπα υποσυστήματα (όπως για παράδειγμα με τα έργα). 

 Διαχείριση ενός Βασικού Αρχείου (Master Data) Πελάτη, Προμηθευτή, Παγίου, 

Υλικών για όλο τον Οργανισμό. 

 Τα έργα τόσο τα επώνυμα όσο και τα επαναληπτικά παρακολουθούνται μέσω του 

ERP. 

 Κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού για τα έργα. 

 Δαπάνες και έσοδα παρακολουθούνται μέσω του νέου ERP και των αναφορών του. 

 Η πρόοδος κάθε έργου (από τη δημιουργία μέχρι την ολοκλήρωσή του) 

παρακολουθείται επίσης με την καταγραφή πλήθους πληροφοριών (ημερομηνίες 

ορόσημα κ.λπ.) στο σύστημα. 

 Οι διαδικασίες των τμηματικών παραδόσεων που υφίστανται καταχωρούνται στο 

σύστημα σαν εντολές αγοράς. Οι επιθεωρήσεις των υλικών και οι διαδικασίες αυτών 

συμπληρώνονται και ενημερώνονται οι εντολές αγοράς. 

Οι διαδικασίες των παραλαβών των υλικών στις αποθήκες καθώς και οι καταχωρίσεις 

των τιμολογίων των προμηθευτών για αγορές πραγματοποιούνται έναντι των Εντολών 

Αγοράς. 
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Επιμέρους χαρακτηριστικά ανά Υποσύστημα 

 

Η λειτουργικότητα των υποσυστημάτων 

Η λειτουργικότητα των υποσυστημάτων του ERP SAP που εγκατέστησε ο ΔΕΔΔΗΕ 

φαίνεται συγκεντρωτικά παρακάτω (Πίνακας 9-4). 

Πίνακας 9-4. Λειτουργικότητα Υποσυστημάτων SAP ERP στον ΔΕΔΔΗΕ 

Υποσύστημα 

Οικονομικής 

Διαχείρισης 

 

 Διαχείριση Γενικής Λογιστικής 

 Διαχείριση Πληρωτέων & Εισπρακτέων 

 Διαχείριση Παγίων 

 Διαχείριση Κινήσεων Τραπεζών 

 Ηλεκτρονικές πληρωμές 

 Παρακολούθηση Δαπανών και Εσόδων  

 Εκτέλεση προϋπολογισμού 

Υποσύστημα 

Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 

 

 Διαχείριση και Κωδικοποίηση Υλικών 

 Διαχείριση Αποθηκών και Κινήσεων (εσωτερικά, μεταξύ 

αποθηκών) και παραστατικών 

 Διαχείριση αιτήσεων προμήθειας και Εντολών Αγορών για 

Παραγγελίες 

 Διαχείριση συμβάσεων  

 Κατάρτιση προϋπολογισμού αγορών 

Υποσύστημα 

Διαχείρισης 

Έργων 

 

 Διαχείριση Επώνυμων Έργων 

 Διαχείριση Επαναληπτικών Έργων 

 Διαχείριση όλου του κύκλου ζωής των Έργων (έναρξη, 

προγραμματισμός, εκτέλεση, κλείσιμο) 

 Παρακολούθηση κόστους και προϋπολογισμού 

Υποσύστημα 

Διαχείρισης 

Πωλήσεων 

 Υποστήριξη Επιχειρησιακών Διαδικασιών Πώλησης από την 

Παραγγελία ή τη Σύμβαση Πώλησης έως και την έκδοση των 

Παραστατικών σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο ΔΕΔΔΗΕ 

πραγματοποιεί Πωλήσεις 

 Διαχείριση των συμμετοχών καταναλωτών και τιμολόγησή τους 

μέσω του υποσυστήματος Πωλήσεων 

Υποσύστημα 

Διαχείρισης 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

 Διαχείριση Οργανογράμματος 

 Διαχείριση Βασικού Αρχείου Εργαζομένων 

 Παρακολούθηση Υπηρεσιακών μεταβολών 

 Διαχείριση Γεγονότων Προσωπικού 

 Πειθαρχικά 

Υποσύστημα 

Αναφορών 

 

 Το ERP συμπληρώνεται από το πλέον σύγχρονο σύστημα 

Επιχειρηματικής Ευφυΐας της SAP 

 Παρέχει δυνατότητα ανάπτυξης αναφορών εξειδικευμένων για τις 

Επιχειρησιακές λειτουργίες του ΔΕΔΔΗΕ εμπλουτίζοντας τις ήδη 

ποικίλες αναφορές που παρέχει το SAP ERP 

 Δυνατότητα αναφορών με άντληση στοιχείων από το νέο ERP 

σύστημα 

 Δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων 

 Πλούσιες δυνατότητες αναπαράστασης των αποτελεσμάτων 
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Παρακάτω αναφέρονται σύντομα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των Υποσυστημάτων 

μαζί με δείγματα της οθόνης SAP των Χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ, γνωστής ως γραφικό 

περιβάλλον χρήστη SAP GUI (Graphical User Interface). 

 

Οικονομική Διαχείριση 

 Τρία σετ Λογιστικών Βιβλίων (Διεθνές, Φορολογικό, Ρυθμιστικό). 

 Ισολογισμοί σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΕΔΔΗΕ και Αποτελέσματα σε επίπεδο 

Περιοχής ΔΕΔΔΗΕ. 

 Μηνιαίο κλείσιμο οικονομικής περιόδου. 

 Έλεγχοι των Ανοικτών Υπολοίπων (online παρακολούθηση του ισοζυγίου). 

 Συστημική παρακολούθηση της διαδικασίας εγκρίσεων τιμολογίων προς πληρωμή. 

 Διαχείριση του Βασικού Αρχείου Πελάτη, Προμηθευτή και Παγίου. 

 Διαχείριση Διαθεσίμων και πρόβλεψη ρευστότητας. 

 Αναλυτική παρακολούθηση νέου κοστολογικού μοντέλου ΔΕΔΔΗΕ. Κατάργηση 

Αναλυτικής Λογιστικής και Κωδικού Ανάλυσης. Νέα μορφή Κέντρων Κόστους. 

 

Πωλήσεις 

 Έκδοση τιμολογίων πελατών από το σύστημα. 

 Διαχείριση προϊόντων έργων προς πώληση στη ΔΕΗ (επωνύμων & επαναληπτικών). 

 Παρακολούθηση παραγγελιών συμμετοχών και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές 

(μέσω διασύνδεσης με υφιστάμενο σύστημα πελατών). 

 Παρακολούθηση υπηρεσιών (χρέωση τελών χρήσης δικτύου, ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ κ.λπ.). 

 Πωλήσεις άχρηστου υλικού. 

 

Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Διαχείριση αιτήσεων. 

 Διαχείριση συμβάσεων. 

 Ηλεκτρονική έγκριση αιτήσεων και εντολών αγοράς. 

 Δημιουργία εντολών αγοράς από τις Προμήθειες, έγκριση από Επιθεωρητές και 

κατανομή ποσοτήτων από Επιμέλεια. 
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 Εντολές μεταφοράς και ηλεκτρονική έγκριση για αποστολή υλικών στις Περιοχές 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 Πιστοποίηση έργων και υπηρεσιών. 

 Καταχώριση τιμολογίων με αυτόματη σύνδεση με τα κοστολογικά αντικείμενα. 

 Κτήση των Παγίων μέσω της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

 Διαχείριση των αποξηλώσεων και των σχετικών συναλλαγών με τη ΔΕΗ. 

 Ενιαία διαχείριση έργων, αποθηκών, συμβάσεων και προϋπολογισμού αγορών. 

Μια ενδεικτική εικόνα του interface του SAP ERP (ή ECC) για τους χρήστες που 

ασχολούνται με τα Υποσυστήματα FM (Funds Management) και MM (Material 

Management), για αιτήσεις και διαδικασίες αγορών και για διαχείριση αποθηκών και 

αποθεμάτων, φαίνεται στην Εικόνα 9-1 και Εικόνα 9-2. 

 

Εικόνα 9-1. Σύστημα MM, FM, Ρόλος Αγοραστή 
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Εικόνα 9-2. Σύστημα MM, Ρόλος Αποθηκάριου 

 

Διαχείριση Έργων 

 Παρακολούθηση των έργων στο νέο σύστημα, κάτι που έλειπε από το προηγούμενο 

ERP. 

 Συστηματοποίηση των επωνύμων έργων (πρότυπες δομές, προγραμματισμός 

εργασιών, χρέωση δαπανών, παγιοποίηση). 

 Κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού έργων. 

 Δέσμευση αποθεμάτων από τα επώνυμα έργα. 

 Αυτόματη δημιουργία αιτήσεων αγοράς για τις εργολαβίες έργων. 

 Σταθερές δομές Έργων Επαναληπτικού Χαρακτήρα (Ε.Ε.Χ). 

 Καταγραφή πλήθους πληροφοριών στα Ε.Ε.Χ. (ημερομηνίες, ορόσημα κ.λπ.) με 

ταυτόχρονη κατάργηση των υφιστάμενων χειρόγραφων βιβλίων. 

 Χρέωση δαπανών στα Ε.Ε.Χ. και διασύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα 

παρακολούθησης πιστοποιήσεων εργολάβων κατασκευής δικτύων. 

Ενδεικτική εικόνα του interface του χρήστη του Υποσυστήματος PS (Project System) 

του SAP ERP (ή ECC) που ασχολείται με την επεξεργασία των έργων επαναληπτικού 

χαρακτήρα Ε.Ε.Χ. (έργα ηλεκτροδοτήσεων, παραλλαγές δικτύου, κ.λπ.) του ΔΕΔΔΗΕ 

και τη διαχείριση των αποθηκών των εργολάβων που εκτελούν τα έργα, φαίνεται στην 

Εικόνα 9-3 παρακάτω. 
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Εικόνα 9-3. Σύστημα PS (Διαχείριση Έργων), Ρόλος Υπεύθυνου Επεξεργασίας 

Δικτύων και Ρόλος Αποθηκάριου Ε.Ε.Χ 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

 Ενιαίο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

 Νέες διαδικασίες μέσω κεντρικού συστήματος (δάνεια, παροχές, αγωγές κ.λπ.). 

 Παρακολούθηση πειθαρχικών θεμάτων. 

 Ηλεκτρονική μορφή αξιολόγησης. 

 Συστηματική παρακολούθηση θεμάτων εκπαίδευσης. 

 Βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών προσωπικού. 

 Χρήση προγραμματισμένων ειδοποιήσεων στους αρμόδιους χρήστες για ενέργειες. 

Ενδεικτική εικόνα του interface του χρήστη του Υποσυστήματος HR (Human 

Resources) του SAP ERP (ή ECC) που ασχολείται με τα θέματα εκπαίδευσης του 

ανθρώπινου δυναμικού του ΔΕΔΔΗΕ, φαίνεται στην Εικόνα 9-4 παρακάτω. Λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων κανονισμών και νομοθεσίας, για τη μισθοδοσία γίνεται ακόμα χρήση του 

υφιστάμενου συστήματος μισθοδοσίας του ΔΕΔΔΗΕ, μέχρι να γίνει η κατάλληλη 

προσαρμογή στο HR της SAP. 
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Εικόνα 9-4. Σύστημα HR (Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων), Ρόλος Υπεύθυνου 

διαχείρισης θεμάτων εκπαίδευσης (σεμινάρια και εκδηλώσεις) 
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Κεφάλαιο 10 Το Υποσύστημα Επιχειρηματικής 

Ευφυΐας και οι Αναφορές του 

 

α υποσυστήματα του ERP SAP είναι πολλά και η λεπτομερής ανάλυσή τους θα 

χρειαζόταν εκατοντάδες σελίδες για καθένα απ’ αυτά. 

Για να γίνει όμως ευκολότερα αντιληπτό το όφελος στη μηχανοργάνωση μιας 

επιχείρησης από την εγκατάσταση του ERP SAP, θα γίνει αναλυτικότερη περιγραφή 

μόνο του υποσυστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας (SAP Business Objects Business 

Intelligence, edition for Microsoft Office), αυτού δηλαδή που μετουσιώνει τις πολλαπλές 

διαδικασίες και συνεχείς καταχωρίσεις που λαμβάνουν χώρα στα υπόλοιπα 

υποσυστήματα, σε κάτι απλό, κατανοητό και κύρια στρατηγικό. Ένα εργαλείο που 

παρέχει στη διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας το αναγκαίο «business insight» που 

χρειάζονται για να πάρουν ευκολότερα τις καλύτερες αποφάσεις. 

 

Διάγραμμα 10-1. Η αρχιτεκτονική του SAP BI 

Η αρχιτεκτονική του υποσυστήματος έχει ως βάση το BW (Business Warehouse), στο 

οποίο έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες δομές πληροφορίας προερχόμενες από κάθε 

πηγή, τις οποίες θα χρησιμοποιήσει το BI για να παρέχει το analytical reporting με το 

Business Explorer και τα εργαλεία του, όπως φαίνεται στο παραπάνω Διάγραμμα 10-1. 

Τ 
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Ορολογία και πλοήγηση σε πολυδιάστατες δομές 

 

Διαδικασίες Εξαγωγής, Μετασχηματισμού και φόρτωσης (ETL Processes - 

Extraction, Transformation, Loading) 

 Extract - Η Εξαγωγή, άντληση δεδομένων από Πηγές Δεδομένων όπως SAP ERP, 

αρχεία και εξωτερικά συστήματα με δυνατότητα delta. 

 Transform - Ο Μετασχηματισμός των δεδομένων κάθε πηγής ώστε να ικανοποιούν 

συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια και η προσαρμογή τους στις επιχειρησιακές 

ανάγκες. 

 Load – Η Φόρτωση των δεδομένων στις δομές-πάροχους πληροφοριών. 

 

Infoproviders - Πάροχοι Πληροφοριών 

Οι πάροχοι πληροφοριών είναι οι τελικοί αποδέκτες των δεδομένων που φορτώνονται 

από τις πηγές δεδομένων στο BW και αποτελούν τα πληροφοριακά μοντέλα ανάλυσης 

βάσει των οποίων δημιουργούνται και εκτελούνται ερωτήματα (queries) για την 

παραγωγή των αναφορών. Αποτελούνται από Χαρακτηριστικά (φέρουν κάθε είδους μη 

αριθμητική πληροφορία) και Μετρήσεις (φέρουν αριθμητική πληροφορία) και συνήθως 

αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος (Subject Areas) π.χ. Λογιστική 

Παγίων. Από τεχνικής πλευράς οι InfoProviders μπορεί να είναι: 

 InfoObjects - Χαρακτηριστικά, περιέχουν κατηγορική πληροφορία και αποτελούν τη 

μικρότερη δομή πληροφορίας στο BW. 

 InfoCubes - Κύβοι, πολυδιάστατες δομές (extended star schema) στις οποίες 

αποθηκεύεται συνοπτική πληροφορία. Παρέχουν ταχύτερη ανάλυση της 

πληροφορίας σε δυναμικές αναφορές με τεχνικές slice and dice, drill-up/down και 

pivot. 

 DataStore Object (DSO) - Σχεσιακές δομές στις οποίες αποθηκεύεται η αναλυτική 

πληροφορία (line items). Είναι χρήσιμοι όταν απαιτείται drill-down π.χ. σε επίπεδο 

παραστατικoύ. 

 ΜultiProviders - Εικονικές πολυδιάστατες δομές δεδομένων που αποτελούν 

συνδυασμό πολλών InfoProviders. Παρέχουν δυνατότητα για συνδυαστικές 
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αναφορές και ευελιξία για μελλοντικές προσθήκες/αλλαγές στο υφιστάμενο μοντέλο 

χωρίς να επηρεάζονται οι αναφορές. 

 

Administrator Workbench και BI Content 

Το Administrator Workbench διασφαλίζει την αποτελεσματική και φιλική προς τον 

χρήστη διαχείριση αποθήκευσης δεδομένων (data-warehouse management). Το 

Workbench κάνει το SAP BΙ εύκολο στην εφαρμογή, διοίκηση και τροποποίησή του, 

παρέχοντας ένα κατανοητό interface, για πλήρη έλεγχο της αποθήκευσης δεδομένων από 

τον administrator του συστήματος, ο οποίος μπορεί να αναθέσει έναν ή περισσότερους 

από τους διαθέσιμους ρόλους σε κάθε άτομο χρήστη του SAP BW (συνήθως όχι 

περισσότερους από 3 ή 4 ρόλους για αποφυγή υπερπληροφόρησης (information 

overload). 

Τον ρόλο των προ-παραμετροποιημένων διαδικασιών στο SAP ΒΙ παίζει το έτοιμο προς 

εγκατάσταση BI Content, το οποίο περιλαμβάνει:  

 Έτοιμα προγράμματα άντλησης δεδομένων από το ERP (extractors) με δυνατότητα 

delta. 

 Έτοιμες σχεσιακές και πολυδιάστατες δομές αποθήκευσης δεδομένων 

(Χαρακτηριστικά, DataStore Objects & InfoCubes). 

 Έτοιμα σετ μετασχηματισμών για τα δεδομένα (transformations). 

 Έτοιμες δυναμικές αναφορές ομαδοποιημένες ανά επιχειρησιακό ρόλο (Queries for 

ad-hoc reporting and Roles). 

 

BEx Query Designer, Analysis και BEx Analyzer 

Ο BEx Query Designer είναι η εφαρμογή που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό 

ερωτημάτων. Με τα εργαλεία σχεδίασης του Bex Query Designer γίνεται η επιλογή και 

ο συνδυασμός των πεδίων από τους Infoproviders του BW και καθορίζεται ο τρόπος 

πλοήγησης (φίλτρα, περιορισμοί, υπολογισμοί κ.λπ.) στα δεδομένα του επιλεγμένου 

InfoProvider.  

Τα Analysis και BEx Analyzer, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο Microsoft Excel με τη 

μορφή add-in, είναι τα εργαλεία ανάλυσης και δημιουργίας αναφορών βάσει των 

ερωτημάτων (queries) που δημιουργήθηκαν στο BEx Query Designer.  

Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την δυναμική, πολυδιάστατη (multi-dimensional) ανάλυση 

δεδομένων καθιστώντας δυνατή την ταυτόχρονη ανάλυση πολλών διαστάσεων (π.χ. 
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Χρόνος, Πάγιο, Περιοχή Απόσβεσης, Κινήσεις κ.λπ.). Τα δεδομένα παρουσιάζονται με 

τη μορφή pivot table, το οποίο αποτελεί το σημείο αναφοράς για τη λεπτομερή ανάλυση 

και για την απάντηση ποικίλλων ερωτημάτων. Ένας μεγάλος αριθμός δυνατοτήτων 

αλληλεπίδρασης (Interaction options) στα δεδομένα, όπως ταξινόμηση, φιλτράρισμα, 

ανταλλαγή (swapping) χαρακτηριστικών, Drill Down/Up/Across, επιτρέπει την ευέλικτη 

διαμόρφωση των δεδομένων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες ανάλυσης. Υπάρχει 

επίσης η δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των δεδομένων (π.χ. bar charts, pie charts 

κ.λπ.). 

 

Πλεονεκτήματα Πολυδιάστατων Δομών Δεδομένων στις Αναφορές 

Η χρήση πολυδιάστατων δομών δεδομένων όπως είναι οι κύβοι (infocubes) και οι 

multiproviders, μέσω απλών εννοιολογικά ενεργειών πλοήγησης, προσφέρει στον τελικό 

χρήστη των αναφορών γρήγορη εξοικείωση και εκμάθηση και πολλά επίπεδα ανάλυσης. 

Μέσω των εργαλείων Analysis ή Bex Analyzer οι περισσότερες αναφορές είναι 

διαδραστικές και ο χρήστης πλοηγείται σε αυτές με απλές κινήσεις όπως drag and drop, 

swapping, καθορισμός φίλτρων και διπλό κλικ. Οι λειτουργίες των πολυδιάστατων 

δομών που παρέχουν αυτές τις δυνατότητες είναι οι Slicing, Dicing, Drill down/up και 

Pivot. 

 

Slicing και Dicing 

Slice (φέτα) είναι η λειτουργία του να πάρει ένα «ορθογώνιο» υποσύνολο ενός κύβου, 

επιλέγοντας μία μόνο τιμή για μια από τις διαστάσεις του, δημιουργώντας έτσι ένα νέο 

κύβο με μία λιγότερη διάσταση. Η Εικόνα 10-1 παρακάτω δείχνει το αποτέλεσμα των 

αποθεμάτων μιας λειτουργίας slicing στη διάσταση του χρόνου, φιλτράροντας με την 

τιμή «2013». 



Το Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και οι Αναφορές του 

130 

 

 

Εικόνα 10-1. Λειτουργία Slicing 

Η λειτουργία Dice (ζάρι) δημιουργεί έναν «υπο-κύβο», επιτρέποντας στον χρήστη να 

επιλέξει τιμές σε πολλές διαστάσεις. Η Εικόνα 10-2 δείχνει το αποτέλεσμα των 

αποθεμάτων περιορίζοντας τον αριθμό των ομάδων υλικών, αλλά οι διαστάσεις χρόνου 

και περιοχής καλύπτουν το ίδιο εύρος όπως και πριν. 

 

Εικόνα 10-2. Λειτουργία Dicing 

 

Drill-Down/Drill-Up και Pivoting 

Οι λειτουργίες Drill-Down και Drill-Up επιτρέπει στο χρήστη να πλοηγηθεί μεταξύ των 

διαφόρων επιπέδων ανάλυσης των δεδομένων, από το πιο συνοπτικό (επάνω-Drill-Up) 

μέχρι το πιο αναλυτικό (κάτω-Drill-Down). Η Εικόνα 10-3 παρακάτω δείχνει το 
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αποτέλεσμα των αποθεμάτων επιλέγοντας Drill-Down στο αναλυτικότερο επίπεδο της 

ομάδων υλικών «Οχήματα». 

 

Εικόνα 10-3. Λειτουργία Drill-Down 

Η λειτουργία Pivoting (περιστροφή) επιτρέπει στον χρήστη να περιστρέψει τον κύβο για 

να δει τις διάφορες όψεις του. Για παράδειγμα (Εικόνα 10-4 παρακάτω), ο χρόνος θα 

μπορούσε να είναι κάθετα και οι ομάδες υλικών οριζόντια κατά την προβολή των 

δεδομένων. Με τη λειτουργία του Pivoting όλος ο κύβος περιστρέφεται, δίνοντας μια 

άλλη προοπτική για τα δεδομένα. 

 

Εικόνα 10-4. Λειτουργία Pivoting 
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Παρεχόμενη από το BI πληροφόρηση ανά Υποσύστημα 

Οικονομική Διαχείριση (FI) 

Τα δεδομένα που αντλούνται στο BI από το FI αφορούν γενικά στις ακόλουθες 

κατηγορίες:  

Δεδομένα κινήσεων στη Γενική Λογιστική και στα επιμέρους Υποσυστήματα Πελατών, 

Προμηθευτών και Παγίων. 

Υπόλοιπα Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής. 

Οι αναφορές που μπορούν να λαμβάνονται από το ΒΙ αφορούν κυρίως: 

 Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, 

Σημειώσεις, κ.λπ.). 

 Εξειδικευμένες αναφορές ανά επιμέρους υποσύστημα. 

 Συνδυαστικές αναφορές σε συνδυασμό με άλλα υποσυστήματα όπως αυτό της 

εφοδιαστικής, για την παρακολούθηση της πορείας της προμήθειας από την αίτηση 

μέχρι και την εξόφληση. 

 

Κοστολόγηση (CO) 

Τα δεδομένα που αντλούνται στο BI από το CO αφορούν σε πληροφορία κόστους ανά 

λογαριασμό/στοιχείο κόστους και ανά αντικείμενο (Επένδυση ή Εκμετάλλευση), κέντρο 

κόστους, έργο, δραστηριότητα, κ.λπ. Αξιοποιούνται παράλληλα τα στοιχεία από το 

υποσύστημα διαχείρισης έργων (PS) για να παρέχεται δυνατότητα συνδυαστικής 

πληροφόρησης. Η πληροφόρηση είναι τόσο αξιακή όσο και ποσοτική (π.χ. χλμ δικτύου, 

πλήθος μετρητών, Α/Ώρες, κ.λπ.). 

Οι αναφορές που μπορούν να λαμβάνονται από το ΒΙ αφορούν: 

 Δαπάνες και ΑΩ επένδυσης και εκμετάλλευσης (και ανά κέντρο κόστους, έργο, 

δραστηριότητ, κ.λπ.). 

 Πλήθος χλμ δικτύων, πλήθος μετρητών, για επένδυση και εκμετάλλευση (και ανά 

κέντρο κόστους, έργο, δραστηριότητα, κ.λπ.). 

 Αναλύσεις κόστους με επιπλέον διάκριση σε λειτουργικό κόστος, λοιπές δαπάνες 

κ.λπ. 

 Προϋπολογισμός και απολογισμός επένδυσης και εκμετάλλευσης, βλέπε Πίνακας 

10-1 παρακάτω, όπου φαίνεται ένα δείγμα αναφοράς που εξάγεται από το BI. Με 
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άνοιγμα των [+] εμφανίζεται ο απολογισμός σε επίπεδο τελευταίας ανάλυσης 

λογαριασμού. 

Πίνακας 10-1. Δείγμα Αναφοράς από το ΒΙ (Προϋπολογισμός-Απολογισμός 

Δαπανών Εκμετάλλευσης) 

 

 

Διαχείριση Έργων (PS) 

Για το υποσύστημα Διαχείρισης Έργων αντλούνται από το σύστημα ERP τα απαραίτητα 

οικονομικά και ποσοτικά στοιχεία για την παρακολούθηση του κόστους στο επίπεδο του 

προϋπολογισμού επένδυσης και εκμετάλλευσης. 

Παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων ενδεικτικά ανά: 

o Κέντρο Κέρδους 

o Εσωτερική εντολή 

o Έργο (WBS Element) 
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o Δίκτυο (Network) 

o Δραστηριότητα (Network Activity) 

o Στοιχείο Δραστηριότητας (Network Activity Element) 

Ενδεικτικές αναφορές/ερωτήματα που καλύπτονται είναι, Κόστος Εκμετάλλευσης, 

Δαπάνες Εκμετάλλευσης ανά Θέση/Δραστηριότητα, Λειτουργικό Κόστος Ανά 

Δραστηριότητα & είδος δαπάνης, Έργα Επαναληπτικού Χαρακτήρα ανά είδος δαπάνης. 

Στον Πίνακας 10-2 παρακάτω, φαίνεται ένα δείγμα αναφοράς που εξάγεται από το BI 

και στο οποίο εμφανίζεται ο απολογισμός των Ε.Ε.Χ. ανά είδος έργου και 

δραστηριότητα σε συνδυασμό με τις βασικές κατηγορίες δαπανών. 

Πίνακας 10-2. Δείγμα Αναφοράς από το ΒΙ (Απολογισμός Ε.Ε.Χ. ανά είδος έργου 

και δραστηριότητα) 

 

 

Διαχείριση Πωλήσεων (SD) 

Μέσω των υλοποιημένων αναφορών παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων 

πωλήσεων, καλύπτοντας όλο το φάσμα/ροή της διαδικασίας πώλησης, Σύμβαση-

Παραγγελία-Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο-Είσπραξη Τιμολογίου. 

Παρέχεται πληροφόρηση για τις Αξίες (Καθαρή Αξία, ΦΠΑ, Κρατήσεις κ.λπ.) και τις 

Ποσότητες, αναλυτικά σε επίπεδο παραστατικού και συγκεντρωτικά για όλες τις βασικές 
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οντότητες/διαστάσεις (Πελάτης, Υλικό, Κατηγ. Παραστατικού Πωλήσεων, κ.λπ.) του 

υποσυστήματος. 

Ενδεικτικό ερώτημα (querry) ανάλυσης είναι η Παρακολούθηση Ροής Πωλήσεων. 

 

Εφοδιαστική Αλυσίδα (MM) 

Οι υλοποιημένες αναφορές καλύπτουν τις παρακάτω βασικές περιοχές: 

 Διαχείριση Αποθεμάτων (ΜΜ-Inventory Management) 

Παρέχεται η δυνατότητας ανάλυσης της εξέλιξης του αποθέματος των υλικών στον 

χρόνο (ποσοτικά και αξία αποτίμησης), σε επίπεδο τοπικής Εγκατάστασης, 

Περιφερειών, Υλικού & Καταλληλότητάς του. 

 Διαχείριση Αγορών/Προμηθειών (MM-Purchasing) 

Παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων αγορών (Αξίες, Ποσότητες, κ.λπ.) 

καλύπτοντας συνολικά τη ροή της διαδικασίας αγορών Σύμβαση-Εντολή Αγοράς-

Τιμολόγιο Προμηθευτή-Πληρωμές. Το παρεχόμενο επίπεδο ανάλυσης συμπεριλαμβάνει 

όλες τις βασικές οντότητες/διαστάσεις τους υποσυστήματος (Προμηθευτής, Υλικό, 

Εγκατάσταση, Οργανισμός & Ομάδα Προμηθειών, κ.λπ.). 

Στον παρακάτω Πίνακας 10-3, φαίνεται ένα δείγμα αναφοράς που εξάγεται από το BI 

και στο οποίο εμφανίζονται τα Αποθέματα και η Αξία Υλικών ανά κωδικό υλικού και 

καταλληλότητα σε Αποθήκες ΔΕΔΔΗΕ ή εργολάβου του ΔΕΔΔΗΕ. 

Πίνακας 10-3. Δείγμα Αναφοράς από το ΒΙ (Αξία Αποθέματος ανά Υλικό και 

Καταλληλότητα) 
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Προϋπολογισμός Αγορών (FM) 

Τα δεδομένα που αντλούνται στο BI από το FM αφορούν στα στοιχεία του 

προϋπολογισμού (αρχικός εγκεκριμένος, μεταφορές κονδυλίων, αναθεωρήσεις) καθώς 

και στα στοιχεία δεσμεύσεων και αναλώσεων που καταχωρούνται απευθείας στο FM ή 

ενημερώνουν το FM μέσα από το υποσύστημα εφοδιαστικής ΜΜ. 

Οι αναφορές που μπορούν να λαμβάνονται από το ΒΙ αφορούν: 

 Την παρακολούθηση του προϋπολογισμού σε συγκεντρωτικό επίπεδο Κωδικού 

Προγράμματος Προμηθειών και Φορέα Προϋπολογισμού. 

 Την παρακολούθηση όλης της ροής της διαδικασίας αγοράς/προμήθειας από τη 

σκοπιά της παρακολούθησης του Προϋπολογισμού, σε επίπεδο εγγράφου. 

Συγκεκριμένα, είναι εφικτή η παρακολούθηση των Αιτήσεων Αγοράς, Δεσμεύσεων 

για Αιτήσεις, Συμβάσεων για την αίτηση, Δεσμεύσεων για Συμβάσεις, Εντολών 

Αγοράς έναντι συμβάσεων, Τιμολογίων έναντι εντολών αγοράς, μέσω συνδυαστικής 

πληροφόρησης από τα στοιχεία των υποσυστημάτων FM και MM. 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) 

Τα δεδομένα που αντλούνται στο BI από το HR αφορούν σε δεδομένα: 

 Του φακέλου του εργαζομένου, όπως στοιχεία οργανωτικά, εκπαιδεύσεων και 

προϋπηρεσίας, στοιχεία αποζημιώσεων, πειθαρχικά στοιχεία και στοιχεία 

διαχείρισης χρόνου. 

 Αξιολογήσεων (στοχοθεσία, αποτελέσματα, βαθμολογίες, development plan). 

 Σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων (στοιχεία σεμιναρίων, στοιχεία εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων). 

Σημειώνεται ότι, εκτός του Υποσυστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας BI, μπορεί και 

κάθε παραγωγικό Υποσύστημα του ERP (ECC) να εξάγει τις δικές του αναφορές, με 

μικρότερο όμως βάθος και αναλυτικότητα, όπως αυτή που φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 

10-4), που εξήχθη από το παραγωγικό του Υποσυστήματος HR και στην οποία 

εμφανίζεται ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα σεμιναρίων εκπαίδευσης του προσωπικού του 

ΔΕΔΔΗΕ. 
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Πίνακας 10-4. Δείγμα Αναφοράς από το HR (Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σεμιναρίων) 
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Κεφάλαιο 11 Το SAP ERP ως εργαλείο στρατηγικού 

σχεδιασμού 

 

Σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 3 (σελ. 14), αν μια σύγχρονη επιχείρηση 

θέλει να βάλει τα θεμέλια για την εκτέλεση της στρατηγικής της, πρέπει να 

ευθυγραμμίσει την αρχιτεκτονική της πληροφοριακής της τεχνολογίας (IT) με την 

εταιρική στρατηγική (Ross et al., 2006, p. 21). Το ERP, όντας το βασικότερο εργαλείο 

στην IT υποδομή της επιχείρησης, πρέπει να πάει χέρι-χέρι με τη στρατηγική του 

οργανισμού. 

Η επιχειρησιακή αρχιτεκτονική, από πολλές εταιρείες αναφέρεται ως το λεπτομερές 

αποτύπωμα των συστημάτων, των δεδομένων και της τεχνολογίας που διαθέτουν. Τη 

σημερινή εποχή όμως η επιχειρησιακή αρχιτεκτονική δεν είναι τίποτα λιγότερο από το 

ίδιο το όραμα του οργανισμού. Ξεκινά από ψηλά -με την δήλωση για το πως θέλει να 

λειτουργεί ο οργανισμός- και καταλήγει στη εγκαθίδρυση μιας θεμελίωσης που 

αποτελείται από την ΙΤ υποδομή του οργανισμού και τις core διαδικασίες του, ώστε 

πάνω τους να χτίσει την ανταγωνιστικότητά του. Η ύπαρξη αυτών των θεμελίων 

υλοποίησης της στρατηγικής (foundation for execution) αποτελεί συν-ευθύνη των 

ανώτατων στελεχών του ΙΤ και του οργανισμού και καθορίζει σε ποιες στρατηγικές 

ευκαιρίες θα μπορεί η επιχείρηση να ανταποκριθεί στο μέλλον (Ross et al., 2006, p. 

206,207). 

Η ύπαρξη ισχυρών θεμελίων υλοποίησης της στρατηγικής, επιτρέπει στην επιχείρηση να 

αυτοματοποιήσει τις προβλεπτικές διαδικασίες, ώστε η διοίκηση να μπορεί να εστιάζει 

στις δραστηριότητες μεγάλης αξίας όπως η καινοτομία και οι συνεργασίες, καθώς και να 

αναγνωρίζει τις επερχόμενες ευκαιρίες. Αυτή η ψηφιακή θεμελίωση ενδυναμώνει τους 

εργαζόμενους και εμπλουτίζει τις διαδικασίες της δουλειάς, αφού μειώνει την 

επαναληψιμότητα, παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για καινοτομία και 

customization και διευκολύνει την ευελιξία σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτοί που τη 

διαθέτουν, είναι πολύ καλύτερα τοποθετημένοι για να εκμεταλλευτούν αστραπιαία τις 

ευκαιρίες της αγοράς και να μεγεθύνουν την κερδοφορία τους. 

Οι διάφορες μελέτες αλλά και η έκταση των Λύσεων που διαθέτει η SAP, δείχνουν σε 

κάθε περίπτωση ότι συνιστά το «εκ των ων ουκ άνευ» πολυ-εργαλείο που θα 

ξεκλειδώσει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για έναν σωστό και αποτελεσματικό 

στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι αυτό που θα κοιτάξει βαθιά την κατάσταση του 
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οργανισμού και θα την παρουσιάσει με κατανοητό τρόπο στους μάνατζερ, σε όποιο 

επίπεδο στρατηγικής κι αν δραστηριοποιούνται, ώστε να αισθάνονται περισσότερο 

σίγουροι για τις επιλογές και τον σχεδιασμό που θα κάνουν. Η στρατηγική είναι ένα 

σύνολο αναλυτικών τεχνικών που έχουν σκοπό, αφενός την πλήρη κατανόηση του 

οργανισμού και των αναγκών του, αφετέρου τον επηρεασμό της θέσης του στην αγορά. 

Η SAP είναι ηγέτης στο business analytics και τα εργαλεία της θα διευκολύνουν πολύ 

στον καθορισμό αυτών των αναλυτικών τεχνικών. 

Είτε το επίπεδο των στρατηγικών αποφάσεων είναι το ανώτατο corporate στο οποίο 

χαράζονται οι κατευθυντήριες γραμμές ολόκληρου του οργανισμού, είτε είναι το μεσαίο 

των business units που πρέπει να βρίσκουν συνεχώς τακτικές για να μάχονται τον 

ανταγωνισμό, είτε το χαμηλό functional level που αναζητά τις καλύτερες λειτουργικές 

μεθόδους για να εφαρμόσει τις τακτικές της επιχειρησιακής μονάδας, οι μάνατζερ, σε 

όποιο επίπεδο κι αν βρίσκονται, για να σχεδιάσουν με αποδοτικό τρόπο τις στρατηγικές 

τους, θα χρειαστούν το ERP για να αποκτήσουν το απαραίτητο business insight, τη 

βαθιά επίγνωση της κατάστασης. Προϋπόθεση για την επιτυχία ενός οργανισμού είναι η 

πλήρης συνεργασία των παραπάνω τριών επιπέδων στρατηγικής. Οι μάνατζερ αυτών 

των επιπέδων λειτουργούν συνήθως διαχωρισμένα. Η ευκολία με την οποία το SAP 

διαμοιράζει την πληροφορία συντελεί ώστε τα τρία επίπεδα να μπορούν να λειτουργούν 

εφαπτόμενα. Άλλωστε, στρατηγικά δεν διοικεί μόνο το top management αλλά και οι 

διευθύνσεις και τα τμήματα μιας επιχείρησης και κάθε επίπεδο στρατηγικής λαμβάνεται 

υπόψη -αποτελεί εξωτερικό περιβάλλον- στη διαμόρφωση στρατηγικής του επόμενου 

επιπέδου. 

Το SAP μπορεί να συντονίσει τόσο το task environment της επιχείρησης, ήτοι το 

εξωτερικό περιβάλλον του αντικειμένου της δουλειάς της, που αποτελείται από ομάδες 

και στοιχεία που επηρεάζονται και επηρεάζουν άμεσα από/την επιχείρηση 

(προμηθευτές, πιστωτές, μέτοχοι, δίκτυα διανομής, εμπορία, ειδικές ομάδες, 

κυβερνήσεις), όσο και το societal environment, ήτοι το εξωτερικό κοινωνικό περιβάλλον 

της επιχείρησης (κουλτούρα της κοινωνίας, οικονομικές εξελίξεις, τεχνολογικές, 

πολιτικές, νομικές δυνάμεις). Το SAP διαθέτει, για κάθε έναν από τους πιο πάνω 

κρίσιμους για την επιχείρηση εξωτερικούς παράγοντες, τα κατάλληλα εργαλεία 

πληροφόρησης και κατανόησης που βασίζονται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για 

κάθε κλάδο της οικονομίας. 

Αντίστοιχα, μέσα από το SAP, η επιχείρηση μπορεί να ελέγξει και να διαχειριστεί με 

βέλτιστο τρόπο το εσωτερικό της περιβάλλον και να εντοπίσει εύκολα τις δυνάμεις 
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αλλά και αδυναμίες της, με την πληροφόρηση που λαμβάνει, από τις Λύσεις της 

επιχειρηματικής ευφυίας SAP Business Intelligence Business Objects που αναπτύχθηκε 

ιδιαίτερα στο Κεφάλαιο 10, από το SAP Enterprise Performance Management EPM 

ανάλυσης της απόδοσης σε σχέση με τη στρατηγική που αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 5 

(σελ. 66), αλλά και από κάθε παραγωγικό module (FI, MM, κ.λπ.) που συλλέγει τα 

πρωτογενή δεδομένα. Στο εσωτερικό της περιβάλλον περιλαμβάνονται, οι πόροι 

(ανθρώπινο δυναμικό, διοικητικό ταλέντο, χρηματοοικονομικοί πόροι, εγκαταστάσεις, 

know how), η δομή της επιχείρησης (ιεραρχία, επικοινωνία, ροή εργασίας/παραγωγής) 

και η κουλτούρα της. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών διαχειρίζονται ολοκληρωμένα και 

ενοποιημένα από modules της SAP όπως τα FI, HR, EPM, PP, κ.ά., που αφορούν στα 

οικονομικά, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην οργανωτική δομή, στην απόδοση, στην 

παραγωγή, κ.ά. 

Ούτε η μελέτη περίπτωσης υλοποίησης του SAP ERP στον ΔΕΔΔΗΕ, ούτε κάποια άλλη 

μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης μπορεί να καταγράψει σε πλήρη έκταση τα χειροπιαστά 

πλεονεκτήματα που θα έχει ένας οργανισμός που αποφάσισε να επενδύσει πολλά 

υλοποιώντας ένα ERP. Μόνο μια global μελέτη, που θα αξιολογούσε διαφορετικά 

περιβάλλοντα υλοποίησης θα μπορούσε να αναδείξει τα στρατηγικά και άλλα οφέλη που 

θα έχει μια επιχείρηση ή οργανισμός από την εγκατάσταση ενός ERP όπως αυτό της 

SAP. 

Σε μια τέτοια μελέτη (Shang & Seddon, 2000), έγινε συνδυασμένη ανάλυση που 

περιλάμβανε, τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα οφέλη από την υλοποίηση 

συστημάτων Information Technology, αλλά κυρίως τα δεδομένα από 233 περιπτώσεις 

επιτυχημένων υλοποιήσεων συστημάτων ERP που είχαν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο από 

τους προμηθευτές τους. Η ανάλυση αυτών αποκάλυψε, όχι μόνο τα γενικότερα οφέλη 

που συνήθως συνάγονται μέσα από ακαδημαϊκές αναλύσεις, αλλά τα ιδιαίτερα οφέλη 

που εκπορεύονται από μια πιο αντικειμενική σκοπιά, αυτή της χρήσης αυτών των 

συστημάτων από εκατοντάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε διαφορετικούς κλάδους 

και χώρες. Οι περιπτώσεις της μελέτης, υλοποιήθηκαν από τη SAP, την Oracle, την 

Peoplesoft, την Baan και την J D Edwards, εταιρείες που οδηγούν την παγκόσμια αγορά 

του λογισμικού και της αναλυτικής των επιχειρήσεων. Μάλιστα, επελέγησαν τελικά 

μόνο η SAP, η Oracle και η Peoplesoft, διότι οι υπόλοιπες δεν παρείχαν επαρκή 

πληροφόρηση για αξιόπιστη ανάλυση. Όπως φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 11-1) στη 

συγκεντρωτική παρουσίαση της έκτασης της μελέτης, η SAP έχει τη μεγαλύτερη 

διείσδυση στις υλοποιήσεις, τόσο από άποψη κλάδων όσο και χωρών. 
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Πίνακας 11-1. Περιπτώσεις υλοποίησης ERP ανά προμηθευτή, η μελέτη των 

οποίων ανέδειξε τα πολλαπλά οφέλη του 

Προμηθευτής 

ERP 

Περιπτώσεις 

υλοποίησης που 

δημοσιεύτηκαν 

Περιπτώσεις 

υλοποίησης που 

επελέγησαν για μελέτη 

Έκταση των 

περιπτώσεων 

υλοποίησης 

SAP 256 84 19 κλάδοι σε 45 χώρες 

Peoplesoft 124 65 11 κλάδοι σε 10 χώρες 

Oracle 90 84 12 κλάδοι σε 6 χώρες 

Σύνολο 470 233  

Το πλαίσιο στο οποίο κατέληξε η μελέτη, περιλαμβάνει οφέλη σε 5 βασικές διαστάσεις 

(Πίνακας 11-2 παρακάτω), που ανήκουν και στα 3 επίπεδα της ιεραρχίας της 

στρατηγικής. 

Πίνακας 11-2. Τα οφέλη ενός οργανισμού από την εγκατάσταση ERP 

 

Στα στρατηγικά οφέλη περιλαμβάνονται: 

 η υποστήριξη των σχεδίων ανάπτυξης της επιχείρησης με σύγχρονες μεθόδους σε 

θέματα όπως:  

 η ανάπτυξη του όγκου των συναλλαγών και των διαδικασιών της 

 η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, νέων τμημάτων ή νέων 

λειτουργιών 

 η ανάπτυξη με αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με νέες πολιτικές και 

διεργασίες 

 η ανάπτυξη σε νέες αγορές 

 η ανάπτυξη εν μέσω ραγδαίων αλλαγών στον ανταγωνισμό, στο ρυθμιστικό 

πλαίσιο και τις αγορές 

 η ευκολότερη και αποδοτικότερη ενσωμάτωση στην επιχείρηση των νέων 

αποκτημάτων από συμμαχίες και εξαγορές. Το SAP μπορεί εύκολα να συνεργαστεί 

Λειτουργικά οφέλη Διοικητικά οφέλη

Οφέλη υποδομών ΙΤ Οργανωτικά οφέλη

Στρατηγικά οφέλη
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με τα υφιστάμενα συστήματα των νέων αποκτημάτων, ή να επεκταθεί προς αυτά και 

να επιτύχει γρήγορα την ενοποίηση. 

 η ανάπτυξη των καινοτομιών της επιχείρησης, με την ενεργοποίηση νέων 

στρατηγικών αγοράς, με την αναβάθμιση των διαδικασιών και την ανάληψη νέων 

εγχειρημάτων 

 η ανάληψη ηγεσίας κόστους μέσα από τις οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται 

με τον εξορθολογισμό διαδικασιών και τον διαμοιρασμό υπηρεσιών 

 η παραγωγή ή ο εμπλουτισμός διαφοροποιημένων προϊόντων μέσα από: 

 την παροχή customized προϊόντων και υπηρεσιών 

 την ανάπτυξη δυνατοτήτων για make-to-order lean παραγωγή 

 η ανάπτυξη εξωτερικών συνδέσμων με προμηθευτές και διανομείς 

 η δυνατότητα παγκόσμιας επέκτασης με: 

 κεντρικό λειτουργικό έλεγχο 

 παγκόσμια διαχείριση πόρων 

 ανταπόκριση στα πολλά διαφορετικά συναλλάγματα 

 παγκόσμια διείσδυση στην αγορά 

 ανάπτυξη γρήγορων Λύσεων περιορισμένου κόστους 

 η εύκολη δημιουργία της e-επιχείρησης και η εκμετάλλευσή της στην προσέλκυση 

νέων πελατών ή στην καλύτερη προσέγγιση των υφιστάμενων μέσα από τις 

δυνατότητες web ενοποίησης (για παράδειγμα μέσα από το SAP CRM-Customer 

Relationship Management για ολοκλήρωση των σχετιζόμενων με τους πελάτες 

διαδικασιών και το SAP SRM-Supplier Relationship Management για την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας). Ένα web ERP προσδίδει 

οφέλη στο Β2Β και στο Β2Ι μέσα από: 

 τη διαδραστική εξυπηρέτηση πελατών 

 τον βελτιωμένο σχεδιασμό προϊόντων από την ανάδραση των πελατών 

 την επέκταση σε νέες e-αγορές 

 τη δημιουργία εικονικών εταιρειών με εικονικές κοινοπραξίες supply και 

demand 

 την παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών 

 την παροχή πληροφοριών δεδομένων πραγματικού χρόνου 

 

Στα λειτουργικά οφέλη περιλαμβάνονται: 
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o η μείωση του κόστους, μέσα από, τη μείωση κόστους του ανθρώπινου δυναμικού 

λόγω αυτοματοποίησης διαδικασιών, εξάλειψης των επαναλαμβανόμενων και 

επανασχεδιασμού άλλων, τη μείωση του κόστους αποθεμάτων λόγω της βελτίωσης 

στη διαχείριση των κινήσεών τους, τη μείωση των γενικών διαχειριστικών εξόδων 

όπως οι εκτυπώσεις και τα υλικά άμεσης ανάλωσης 

o η μείωση του cycle time των διαδικασιών, στην υποστήριξη των πελατών με 

γρηγορότερη διεκπεραίωση παραγγελιών, παραγωγή, τιμολόγηση και παράδοση 

προϊόντων, στην υποστήριξη των θεμάτων προσωπικού με ευκολότερες αναφορές για 

μισθοδοσία, παροχές, προσλήψεις, αξιολόγηση και εκπαίδευση, στην υποστήριξη των 

προμηθευτών με γρήγορη τακτοποίηση πληρωμών, οργάνωση πολλαπλών 

παραγγελιών με εκπτωτικά οφέλη 

o η βελτίωση της παραγωγικότητας, όπου, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παράγονται 

ανά εργαζόμενο ή ανά κόστος εργασίας και για τους μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, εκπλήρωση αποστολής ανά εργαζόμενο 

o η βελτίωση της ποιότητας με, μείωση του ποσοστού λαθών, μείωση διπλότυπων, 

αύξηση ακρίβειας και αξιοπιστίας 

o η βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, μέσα από την ευκολία πρόσβασης στην 

καρτέλα πελάτη και τη γρήγορη διαχείριση των αιτημάτων του 

 

Στα διαχειριστικά (managerial) οφέλη περιλαμβάνονται: 

 η καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων και συγκεκριμένα καλύτερη 

διαχείριση: 

 παγίων, για βελτίωση κόστους, αποσβέσεων, φύλαξης, φυσικού αποθέματος και 

τήρησης αρχείων συντήρησης 

 αποθεμάτων, για βελτίωση του κύκλου τους, της κατανομής τους, της 

αμεσότητας και ορθότητας πληροφόρησης, του just-in-time και των πολλαπλών 

επιλογών ικανοποίησης των αιτημάτων 

 παραγωγής, για βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των 

χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής 

 εργατικού δυναμικού, για καλύτερη κατανομή του και βέλτιστη χρήση των 

ικανοτήτων και εμπειριών του καθενός 

 η διευκόλυνση στη λήψη καλύτερων αποφάσεων: 
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 για τις ακολουθούμενες στρατηγικές, με καλύτερη ανταπόκριση στη 

μεταβλητότητα της αγοράς, καλύτερο έλεγχο κόστους και κερδοφορίας και 

αποδοτικότερο στρατηγικό σχεδιασμό 

 για τα θέματα λειτουργίας, με πιο ευέλικτη διαχείριση πόρων, πιο αποδοτικές 

διαδικασίες και πιο γρήγορη ανταπόκριση στις αλλαγές της δουλειάς 

 για τους πελάτες, με πιο ευέλικτες υπηρεσίες, άμεση απόκριση στη ζήτηση και 

γρήγορη ενσωμάτωση αλλαγών 

 ο καλύτερος έλεγχος της απόδοσης: 

 στα οικονομικά, με έλεγχο ανά τμήμα της επιχείρησης, ανά προϊόν, ανά πελάτη, 

ανά γεωγραφική περιοχή, ή άλλους συνδυασμούς 

 στην παραγωγή, με στενή παρακολούθηση, πρόβλεψη μεταβολών και άμεση 

ρύθμιση 

 στη συνολική διαχείριση της λειτουργικής απόδοσης και αποτελεσματικότητας 

 

Στα οργανωσιακά οφέλη περιλαμβάνονται: 

 η υποστήριξη στις οργανωσιακές αλλαγές στη δομή και τις διαδικασίες 

 η διευκόλυνση της επιμόρφωσης και η διεύρυνση των ικανοτήτων των εργαζομένων 

 η ενδυνάμωση των εργαζομένων μέσα από: 

 τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και αξία που τους δίνει η ανάμιξή τους ως χρήστες 

του συστήματος 

 την αυτόνομη εργασία 

 το ότι ως χρήστες είναι ουσιαστικά οι κύριοι του συστήματος 

 το γεγονός ότι τα ενδιάμεσα στελέχη δεν είναι πια μόνο για να κάνουν τη 

δουλειά αλλά κάνουν και τον σχεδιασμό 

 το ότι γίνονται περισσότερο προνοητικοί στην επίλυση προβλημάτων 

 έχουν μεγαλύτερη ανάμιξη σε θέματα διοίκησης της επιχείρησης 

 η αλλαγή κουλτούρας με κοινά οράματα μέσα από: 

 την αποδοτική διαπροσωπική επικοινωνία 

 την υιοθέτηση ποικίλων τρόπων σκέψης και γνωστικών περιοχών, τη 

ενσωμάτωση και τον εναρμονισμό των διαφορών και την ανάπτυξη δια-

τμηματικών διαδικασιών συνεργασίας 

 τη συνέπεια στο όραμα από όλα τα επίπεδα του οργανισμού 

 η αλλαγή στην οργανωσιακή συμπεριφορά των εργαζομένων με: 

 περισσότερη αυτοσυγκέντρωση στις βασικές διεργασίες της δουλειάς 
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 μεγαλύτερη εστίαση στον πελάτη και την αγορά 

 περισσότερο κριτική διαχείριση και σχεδιασμό στη δουλειά 

 μετακίνηση από το back στο front office για καλύτερη επικοινωνία με τον πελάτη 

 το καλύτερο ηθικό και η μεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζομένων μέσα από: 

 την ύπαρξη καλύτερων εργαλείων λήψης αποφάσεων 

 την αποτελεσματικότερη επίλυση προβλημάτων 

 την ύπαρξη καλύτερων συστημάτων απόδοσης 

 την αυξημένη αποτελεσματικότητα λειτουργιών και υπηρεσιών στο πεδίο δράσης 

τους 

 τις καλύτερες υπηρεσίες που τους προσφέρει ο οργανισμός 

 

Στα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ΙΤ περιλαμβάνονται: 

 η μεγαλύτερη ευελιξία ανταπόκρισης του οργανισμού στις εσωτερικές και 

εξωτερικές αλλαγές, με γρηγορότερο και οικονομικότερο τρόπο και με περισσότερες 

επιλογές 

 η μείωση στα κόστη ΙΤ μέσα από: 

 την αντικατάσταση παλιών συστημάτων mainframe ή hardware που στοιχίζουν 

σε συντήρηση και ανθρωποώρες 

 τη δυνατότητα συνεργασίας με υφιστάμενα συστήματα και βάσεις δεδομένων 

που θεωρούνται απαραίτητα 

 την εξάλειψη διαφορετικών πηγών της ίδιας πληροφορίας 

 τη μείωση των δαπανών συντήρησης διαφορετικών εξοπλισμών 

 την καλύτερη αρχιτεκτονική του συστήματος που επιτρέπει την εύκολη 

τροποποίηση και συντήρηση 

 τη διαθέσιμη τεχνολογία R&D 

 οι αυξημένες δυνατότητες που αποκτά η υποδομή ΙΤ της επιχείρησης ως πιο σταθερή 

και ευέλικτη, ικανή να ανταποκριθεί στις αλλαγές που θα αντιμετωπίσει η 

επιχείρηση: 

 σταθερότητα που προέρχεται από: 

- την τυποποιημένη και παγκοσμιοποιημένη πλατφόρμα που ανταλλάσσει 

οπουδήποτε τη γνώση και την πληροφορία 

- τη μεγάλη απόδοση και ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων 

- τον μετασχηματισμό στη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων και τις 

αυξημένες δυνατότητες των πόρων τους 



Το SAP ERP ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού 

146 

 

- τη συνεχή βελτίωση στις διαδικασίες και την τεχνολογία του συστήματος  

- την παγκόσμια υποστήριξη του συστήματος από τον προμηθευτή 

 ευελιξία που προέρχεται από: 

- την εύκολη προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες 

- τη δυνατότητα επέκτασης για συνεργασία με τρίτα συστήματα 

- τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μεγάλου εύρους άλλων εφαρμογών 

- τη συγκρισιμότητα με άλλα διαφορετικά συστήματα 

- τη δυνατότητα παραμετροποίησης και διαμόρφωσης 

 

Οι εταιρείες, ολοένα και περισσότερο θα καλούνται να διαχειριστούν, πελάτες που θα 

απαιτούν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε χαμηλό κόστος, αλλά και ανταγωνιστές που θα 

δίνουν στους πελάτες αυτό ακριβώς που ζητούν. Οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν 

δραματικά, κάποιες φορές διαμορφούμενες από τους πελάτες, κάποιες άλλες από τους 

ανταγωνιστές, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, απαιτούν άμεση ανταπόκριση (Ross et al., 

2006, p. 206). Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν «foundation for strategy execution», θα 

έχουν δυσκολίες να αντιμετωπίσουν ανταγωνιστές που θα έχουν ήδη αυτοματοποιήσει 

τις διαδικασίες τους. 
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Κεφάλαιο 12 Απόψεις στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ για το 

SAP ERP 

 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης, ζητήθηκε από τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ που 

συμμετείχαν στην οργάνωση του έργου ως υπεύθυνοι υποσυστημάτων ή ομάδων 

εργασίας (βλέπε διαγράμματα, σελ. 109, «Η οργάνωση του ΔΕΔΔΗΕ για το έργο SAP 

ERP»), να πουν -δύο χρόνια μετά το Live- την άποψή τους για το SAP για το 

υποσύστημα που τους αφορά. Παρακάτω αυτούσιες οι ενδιαφέρουσες απόψεις όσων 

ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση (τα στελέχη δεν αναφέρονται με τα ονοματεπώνυμά 

τους αλλά με τη θέση που κατέχουν στην εταιρεία). 

 

Διευθυντής Κλάδου Λογιστικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Λειτουργιών 

Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης/Γενική-Αναλυτική Λογιστική 

«Είναι σύγχρονο και λειτουργικό με τη συνήθη για προγράμματα του είδους δενδροειδή 

δομή και συνεπώς είναι εύχρηστο και φιλικό στο χρήστη με δυνατότητες 

προσωποποίησης. Είναι συνεργάσιμο με τις περισσότερες εφαρμογές και εργαλεία 

πληροφορικής που χρησιμοποιούνται ευρέως. Παρέχει εκτενέστατη ανάλυση 

πληροφοριών καλύπτοντας μεγάλο εύρος διαθέσιμων αναζητήσεων. Προφανώς 

καλύπτει και προσαρμόζεται με ευκολία στις απαιτήσεις της Λογιστικής και 

Φορολογικής νομοθεσίας. Απαιτεί αναλυτικό και προσεκτικό σχεδιασμό και σετάρισμα 

προκειμένου να αποδώσει, ενώ δεν διακρίνεται για την ευελιξία του. Φαίνεται ότι 

προορίζεται για εκτεταμένες εφαρμογές δηλαδή για εγκαταστάσεις σε μεγάλες και 

κυρίως βιομηχανικές  επιχειρήσεις». 

 

Διευθυντής Κλάδου Χρηματοοικονομικών Ροών Διεύθυνσης 

Οικονομικών Λειτουργιών 

Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης/Λογαριασμοί Εισπρακτέοι-Πληρωτέοι, 

Ταμειακός Προγραμματισμός, Διαχείριση Διαθεσίμων, Διαχείριση Δανείων 
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«Σχετικά με το υποσύστημα FI/Λογαριασμοί Πληρωτέοι, οι λειτουργικές δυνατότητες 

είναι πολλές, εύχρηστες και ευέλικτες τόσο σε επίπεδο πληροφόρησης, όσο και σε 

επίπεδο καταχώρισης στοιχείων και πληρωμών. 

Ενδεικτικά, από την «καρτέλα προμηθευτή», εκτός από την άμεση πληροφόρηση των 

στοιχείων που έχουμε (κατάσταση τιμολογίων, ημερομηνία εγγράφου, ημερομηνία 

λογιστικοποίησης, αριθμός τιμολογίου, ποσό), υπάρχει δυνατότητα πληροφόρησης σε  

βάθος μέχρι και την εντολή αγοράς που έχει δημιουργηθεί από το υποσύστημα  ΜΜ, 

εμφανίζοντας όλα τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία (π.χ. ημερομηνίες, ποσότητες, 

τιμές, την επιχειρησιακή περιοχή και τον χρήστη που δημιούργησε την κίνηση). 

Επίσης υπάρχει άμεση πρόσβαση σε Εμφάνιση Υπολοίπου Προμηθευτή, Ισοζύγιο 

Προμηθευτή, Καθολικό Προμηθευτή, Βασικό Αρχείο Προμηθευτή που περιλαμβάνουν 

στοιχεία όπως, όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email, ΑΦΜ, τραπεζικός 

λογαριασμός». 

 

Διευθυντής Κλάδου Οικονομικού Προγραμματισμού 

Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών 

Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης/Διαχείριση Παγίων & Έργων 

«Οι εντυπώσεις μου από το SAP είναι άριστες. Επειδή έχω ασχοληθεί με τον σχεδιασμό 

και τη λειτουργικότητα των περισσότερων υποσυστημάτων θα αναφέρω κάποια 

χαρακτηριστικά που αφορούν γενικά στο SAP και όχι μόνο στο υποσύστημα FI-AA 

(Asset Accounting), που ήμουν υπεύθυνος: 

Ολοκλήρωση (integration): Τα δεδομένα καταχωρίζονται μια φορά σε ένα υποσύστημα, 

ενημερώνουν όλα τα υποσυστήματα και είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες, έτσι 

ώστε ο κάθε χρήστης να αντλεί την πληροφορία που τον αφορά. 

Συμφωνίες: Επειδή οι εγγραφές γίνονται ταυτόχρονα σε όλα τα υποσυστήματα, οι 

εγγραφές, τα βιβλία και οι καταστάσεις της εταιρείας συμφωνούν μεταξύ τους. Για 

παράδειγμα τα ισοζύγια της Γενικής Λογιστικής συμφωνούν με τα βιβλία αποθήκης, τα 

ισοζύγια της Λογιστικής συμφωνούν με τις κινήσεις των έργων και τα τιμολόγια κ.λπ. 

Πολύ σημαντικό για τη Διεύθυνσή μας. 

Ανιχνευσιμότητα (Drill down): Είναι πολύ εύκολο από μια συγκεντρωτική αναφορά να 

κατέβεις επίπεδα και να δεις ακριβώς πως έχει δημιουργηθεί το συγκεντρωτικό 

υπόλοιπο. Για παράδειγμα μπορείς από το συγκεντρωτικό υπόλοιπο ενός λογαριασμού 

να δεις τα υπόλοιπα και τις κινήσεις του συγκεντρωτικά ανά λογιστική περίοδο (μήνας), 
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στη συνέχεια να δεις αναλυτικά όλες τις κινήσεις κάποιας περιόδου, να μπεις σε 

συγκεκριμένη κίνηση, να δεις τη συγκεκριμένη λογιστική εγγραφή και να δεις το 

πρωτογενές παραστατικό (π.χ. τιμολόγιο) με όλα τα στοιχεία της καταχώρισής του. Έτσι 

μπορούμε να βρούμε με ευχέρεια την αιτία διάφορων προβλημάτων. 

Συνδυασμός δεδομένων: Με το BI μπορούμε να συνδυάζουμε δεδομένα από διάφορα 

υποσυστήματα και να τα παρουσιάζουμε όσο συγκεντρωτικά ή αναλυτικά θέλουμε σε 

μια αναφορά. Πολύ χρήσιμο και για την πληροφόρηση της Διοίκησης της εταιρείας». 

 

Τομεάρχης Λογιστηρίου Διεύθυνσης Οικονομικών 

Λειτουργιών 

Υποσύστημα Πωλήσεων & Τιμολόγησης 

«Το SAP είναι ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα ERP συστήματα. Είναι ένα 

λειτουργικό σύστημα με υψηλό επίπεδο δυνατοτήτων, αλλά παράλληλα και υψηλή 

πολυπλοκότητα. Η ανάπτυξή του καθώς επίσης και η εφαρμογή του στην εταιρία μας 

δεν ήταν μια εύκολη και απλή υπόθεση, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησής 

μας καθώς και τα στοιχεία του SAP που το χαρακτηρίζουν από την έκφραση «Standard 

SAP» που σημαίνει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταβληθεί ή να προσαρμοστεί 

στις ανάγκες μας. 

Υποσύστημα SAP-SD (Πωλήσεων) 

Αρχικά πρέπει να τονίσω, ότι με τη χρήση του SAP, εφαρμόστηκε στην εταιρία μας η 

μηχανογραφημένη έκδοση των παραστατικών. Η έκδοση πλέον γίνεται κεντρικά σε 6 

σημεία, δηλαδή στις 5 Περιφέρειες και στη ΔΟΛ (Διεύθυνση Οικονομικών 

Λειτουργιών). Σημαντική εξοικονόμηση σε ανθρώπινους πόρους αλλά και μεγαλύτερος 

έλεγχος στην έκδοση τους. Επιπρόσθετα με την έκδοση των παραστατικών γίνεται και η 

ενημέρωση των βιβλίων της εταιρίας. 

Η εφαρμογή του SAP στο υποσύστημα SD-Πωλήσεις, διευκόλυνε σημαντικά την 

επιχείρησή μας στην παρακολούθηση των πωλήσεων της, των ανεξόφλητων τιμολογίων 

καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των πελατών. 

Επίσης η δυνατότητα του SAP να «εκκαθαρίζονται» τα τιμολόγια των πελατών με τις 

εισπράξεις, μας διευκολύνει σημαντικά στην παρακολούθηση των ανοιχτών τιμολογίων 

(ανείσπρακτων). Το σύστημα έχει τη δυνατότητα οι εκκαθαρίσεις να γίνονται αυτόματα, 

δεδομένου του μεγάλου όγκου των συναλλαγών. Επιπρόσθετα,  η αυτόματη καταχώριση 

των εισπράξεων των «συμμετοχών» των πελατών (μέσω αρχείων που μας δίνει η ΕΤΕ) 
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μείωσε σημαντικά των όγκο καταχωρίσεων εισπράξεων από τους χρήστες και βοήθησε 

ώστε να αποφευχθούν λάθη καθώς επίσης και παραλήψεις. 

Υποσύστημα SAP-FI (Λογιστικής) 

Η χρήση του υποσυστήματος FI-Λογιστική, μας έλυσε σημαντικά προβλήματα στη 

λογιστική παρακολούθηση των βιβλίων της εταιρίας. Η κυριότερη αλλαγή ήταν η online 

και real-time ενημέρωση πελατών, προμηθευτών και λογαριασμών Γενικής Λογιστικής. 

Η δυνατότητα της εύκολης αναζήτησης υπολοίπων, η πρόσβαση σε κάθε μεμονωμένη 

εγγραφή, η ευκολία ελέγχου των παραστατικών καθώς επίσης και η διευκόλυνση των 

ταμειακών συναλλαγών, μας βοηθάει στην καθημερινή μας εργασία, μειώνοντας 

σημαντικά τους χρόνους απασχόλησης. 

Βέβαια, το SAP είναι ένα σύστημα με ιδιαίτερη πολυπλοκότητα -όπως αναφέρω και 

παραπάνω- και έτσι ενώ βοηθά στην αποφυγή λαθών, απαιτεί αρκετά εξειδικευμένους 

χρήστες, με καλή γνώση λογιστικής και χρήσης υπολογιστών. Η διόρθωση ενός λάθους -

που δυστυχώς γίνονται- είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί από χρήστες οι οποίοι δεν 

έχουν τις παραπάνω δεξιότητες». 

 

Τομεάρχης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνσης 

Οργάνωσης, Εκπαίδευσης & Ασφάλειας Εργασίας 

Υποσύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού/Ανάπτυξη Προσωπικού 

«Το υποσύστημα του SAP που αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης δηλαδή τη διαχείριση 

σεμιναρίων και εκδηλώσεων (εσωτερικών ή εξωτερικών) διαχειρίζεται τους πόρους των 

απαιτούμενων σεμιναρίων π.χ. εισηγητές, αίθουσες, εξοπλισμός κ.λπ. και χωρίζεται σε 

ρόλους όπου κάθε ρόλος έχει συγκεκριμένες καρτέλες που μπορεί να διαχειριστεί αλλά 

και άλλες που έχει μόνο εμφάνιση ώστε να ελαχιστοποιούνται τα λάθη αλλά και να 

διευκολύνουν την επεξεργασία των στοιχείων». 

 

Τομεάρχης Επαγγελματικής Εξέλιξης Διεύθυνση 

Ανθρωπίνων Πόρων 

Υποσύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού/Μισθολόγιο & Παροχές 

«Στην αναφορά 1004 του SAP, φαίνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές των μισθωτών, οι 

μισθολογικές προαγωγές τους, η βαθμολογία τους για τα τρία τελευταία έτη, οι 

πειθαρχικές διώξεις σε βάρος τους καθώς και η απουσία τους λόγω ασθένειας. Πολύ 
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χρήσιμο εργαλείο. Πρέπει όμως να επισημάνω ότι αυτή δεν είναι SAP standard 

αναφορά, αλλά αναφορά που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ. 

Το πρόβλημα με το SAP είναι ότι  χρησιμοποιείται από εταιρείες οι οποίες δεν έχουν τη 

γραφειοκρατία και την οργανωτική  δομή που έχει ο ΔΕΔΔΗΕ. Κατ’ επέκταση για να 

μπορέσει να λειτουργήσει στον ΔΕΔΔΗΕ θα έπρεπε είτε να αλλαχθούν οι διαδικασίες, 

πράγμα πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση, είτε να προσαρμοστεί το σύστημα στις 

ανάγκες μας. Στη ΔΑΝΠ (Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων) προσπαθήσαμε να 

αποτυπώσουμε στο SAP όλους τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τις διαδικασίες σε ότι 

αφορά στις προσλήψεις, αξιολόγηση, μισθολογικές μεταβολές κ.λπ. αλλά κάτι τέτοιο 

δεν μπορεί να γίνει στο 100%. 

Παρόλα αυτά όμως πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα που στόχο έχει να παρέχει 

στους χρήστες του αποτελεσματική και έγκυρη πληροφόρηση και να καταργήσει τα 

διάφορα υποσυστήματα που τηρούν οι τομείς υποστήριξης των Μονάδων για την 

παρακολούθηση του προσωπικού και θεωρώ ότι μπορεί να συμβάλει θετικά στην 

αποκέντρωση πολλών εργασιών οι οποίες μέχρι τώρα γίνονται αποκλειστικά και μόνο 

από τη ΔΑΝΠ». 

 

Τομεάρχης Διαχείρισης Υλικού Διεύθυνσης Υλικών 

Προμηθειών Μεταφορών 

Υποσύστημα Εφοδιαστικής Αλυσίδας/Διαχείριση Υλικών & Αποθηκών 

«Όσον αφορά στο Υποσύστημα Εφοδιαστικής Αλυσίδας SAP-ΜΜ, είναι ένα άρτιο και 

ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα που έχει εγκατασταθεί στον ΔΕΔΔΗΕ (και στη 

μητρική ΔΕΗ) και έχει πολλές δυνατότητες για διάφορες λειτουργίες όπως, Διαχείριση 

Υλικών: Παρακολούθηση αποθεμάτων των αποθηκών (εγκαταστάσεων) του ΔΕΔΔΗΕ 

καθώς και των Εργολάβων, Κατανομή των υλικών από προμήθειες στις Περιφερειακές 

αποθήκες σύμφωνα με τα αποθέματα και τις καταναλώσεις τους, Ανακατανομή των 

υλικών μεταξύ των αποθηκών, Εκτίμηση αναγκών για τη σύνταξη έκδοση Αιτήσεων 

Αγοράς. Λειτουργία Αποθηκών: Διακίνηση των υλικών μεταξύ των αποθηκών ΔΕΔΔΗΕ 

και Εργολάβου, Παραλαβή υλικών, Κωδικοποίηση νέων υλικών». 
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Τομεάρχης Φορολογίας Διεύθυνσης Οικονομικών 

Λειτουργιών 

Οριζόντια Δραστηριότητα: Υπεύθυνος Φορολογικής Συμμόρφωσης 

«Η λειτουργία του SAP στο φορολογικό εξασφάλισε με ικανοποιητικό  τρόπο την 

εφαρμογή διατάξεων περί ΦΠΑ, παρακρατούμενων και παρακρατηθέντων φόρων καθώς 

και τελών χαρτοσήμου. Από την πλευρά του  χρήστη: Υπάρχει η ευχέρεια κατά την 

καταχώριση της συναλλαγής να επιλέγει μία τιμή η οποία έχει καθοριστεί κεντρικά και 

αναφέρεται στον συντελεστή φόρου ή χαρτοσήμου ή ΦΠΑ (εσόδου ή εξόδου) χωρίς να 

χρειάζεται να γνωρίζει τον λογαριασμό του ΕΓΛΣ. Επομένως, κερδίζουμε χρόνο στις 

καταχωρίσεις και αποφεύγονται κατά μεγάλο ποσοστό (>90%) τα λάθη. Από την πλευρά 

του φορολογικού τμήματος:  Με τη χρήση των φορμών αναφοράς που δημιουργήθηκαν 

στο SAP, οι οποίες συγκεντρώνουν τα ποσά των φόρων με τις αντίστοιχες αξίες τους 

(βάση υπολογισμού), μπορούμε να ελέγξουμε, έχοντας εικόνα των λογαριασμών 

δαπανών-εσόδων και των αντίστοιχων φόρων, τις εγγραφές των φόρων ανά συντελεστή. 

Έτσι η αντίστοιχη υποχρέωση (ΦΠΑ , φόρος, ή χαρτόσημο) αποδίδεται με πολύ μεγάλη 

ακρίβεια (100%)». 

 

Τομεάρχης Λειτουργίας & Εκμετάλλευσης Συστημάτων 

Διεύθυνσης Πληροφορικής-Τηλεπικοινωνιών 

Οριζόντια Δραστηριότητα: Υπεύθυνος Λειτουργίας 

«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τομέα Λειτουργίας & Εκμετάλλευσης 

Συστημάτων, σε σχέση με το SAP ERP, ο Τομέας έχει αναλάβει την παραγωγική 

διαδικασία εισαγωγής στοιχείων στο σύστημα και ενδεικτικά αναφέρω ορισμένες 

διαδικασίες όπως, Αρχεία Μισθοδοσίας, Αρχεία «Γόρδιου» για έργα εργολάβων & 

υλικών αποξηλώσεων, Αρχεία ΑΠΕ-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Στοιχεία Ετήσιας 

Απογραφής, κ.λπ. 

Η άποψή μας σε σχέση με την παραγωγική διαδικασία στην οποία εμπλέκεται ο Τομέας 

και καθόλου με την ανάπτυξη,  είναι ότι το SAP είναι ένα εύχρηστο σύγχρονο σύστημα, 

φιλικό στον χρήστη, με δυνατότητα εισαγωγής μαζικών στοιχείων σε γρήγορους 

χρόνους,  με σύντομες διαδικασίες, με χρονοπρογραμματισμό εργασιών, εύκολη 

αναγνώριση περιπτώσεων λαθών στην εισαγωγή στοιχείων, ενώ αξιοποιεί τους πολύ 
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καλούς χρόνους προς όφελος του χρήστη σε σχέση με παλιότερο σύστημα που οι 

διαδικασίες ήταν χρονοβόρες». 
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Κεφάλαιο 13 Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 

Στη σύγχρονη εποχή, τα δεδομένα παράγονται από πολλαπλές πηγές και με καταιγιστικό 

ρυθμό. Ταυτόχρονα, αυξάνουν δραματικά την πολυπλοκότητα στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων, οι οποίες, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, ακόμα και για να 

επιβιώσουν, καλούνται να ανακαλύψουν τους θησαυρούς που αυτά περιέχουν. Για την 

καταπολέμηση της πολυπλοκότητας είναι αναγκαία η ενοποίηση των λειτουργιών της 

επιχείρησης σε μια ενιαία πλατφόρμα πληροφορικής και η βαθιά επίγνωση όλων των 

παραμέτρων που οδηγούν την απόδοσή της. Το ERP είναι το πληροφοριακό σύστημα 

που μπορεί να ανταποκριθεί απόλυτα στα ζητήματα αυτά, αρκεί να επιλεγεί το 

κατάλληλο για την επιχείρηση, να υλοποιηθεί προσεκτικά και να λειτουργεί με συνέπεια 

για να πετύχει τον σκοπό του που είναι να μετασχηματίζει τα δεδομένα σε πληροφορία. 

Το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων μεταβάλλεται συνεχώς. 

Το πόσο γρήγορα μπορεί η επιχείρηση να μετασχηματίζει τον εαυτό της για να 

προσαρμόζεται στις μεταβολές αυτές, ταυτίζεται με την ικανότητά της να αλλάζει το 

επιχειρησιακό της μοντέλο. Η πληροφοριακή τεχνολογία παίζει ρόλο κλειδί στο ζήτημα 

αυτό, αφού ο χρόνος αντίδρασής της και η ευελιξία της τροφοδοτούν κατευθείαν την 

επιτυχία του οργανισμού. Με στιβαρή και ευέλικτη επιχειρησιακή ΙΤ αρχιτεκτονική, 

όπως αυτή της SAP, ο οργανισμός θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε κάθε αλλαγή.  

Το ERP δεν είναι απλά ένα πληροφοριακό σύστημα. Είναι η απαρχή για μεγάλες 

αλλαγές στον οργανισμό και η κατάλληλη θετική στάση απέναντι σ’ αυτές είναι το 

κλειδί για την αξιοποίηση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων του. Δεν είναι το ότι 

έβαλες ένα σύστημα ERP στην επιχείρησή σου, ούτε το πόσα ξόδεψες γι’ αυτό, ούτε αν 

το υλοποίησες μονομιάς ή σταδιακά, καθαρό vanilla ή customized. Είναι το να 

διασφαλίσεις ότι θα γίνουν όλες οι αλλαγές που αυτό καθιστά αναγκαίες στον 

οργανισμό, για να σιγουρέψεις ότι πρόσθεσες αξία με την επιλογή σου. 

Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 3 (σελ. 25), σύμφωνα με έρευνα συγκεκριμένα για 

υλοποιήσεις του SAP ERP, η επιτυχία τους εξαρτάται πρωτίστως, από τη δέσμευση και 

υποστήριξη της διοίκησης, τον επαρκή σχεδιασμό της έκτασης του έργου, την 

ετοιμότητα των εμπλεκόμενων, καθώς και από την απόφαση υλοποίησης με όσο το 

δυνατόν λιγότερο customization, με εμπιστοσύνη στη λειτουργικότητα που εγγυάται η 

πολύπειρη SAP. Αντίστοιχα, η αποτυχία εξαρτάται πρωτίστως, από την προχειρότητα 
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στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και τον προϋπολογισμό του έργου και από την 

ανεπαρκή εσωτερική ετοιμότητα και εκπαίδευση των χρηστών. 

Για να επιτευχθεί το πολυπόθητο για όλους τους σύγχρονους οργανισμούς «integration» 

στις διαδικασίες τους, χρειάζεται, το ERP που θα υλοποιηθεί, να αλλάξει τον τρόπο που 

οι άνθρωποι σκέφτονται τη δουλειά τους, να μεταβάλλει τις εργασιακές σχέσεις που 

αυτοί αναπτύσσουν μέσα και έξω από τον οργανισμό και να επανασχεδιάσει τους 

τρόπους που χρησιμοποιούν την πληροφορία. Το ERP έχει τη δυναμική να προωθήσει 

βαθιές αλλαγές στην κουλτούρα, στις σχέσεις και στις συμπεριφορές. Το κοινωνικό 

κεφάλαιο (social capital) και το διανοητικό κεφάλαιο (intellectual capital) αποτελούν 

κύριες πηγές πλεονεκτημάτων στην οικονομία της γνώσης (knowledge economy) και το 

ERP μπορεί να γίνει μια πολυδιάστατη πλατφόρμα στην οποία θα αναπτύσσονται 

αμφότερα. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα στρατηγικά οφέλη είναι τα κυριότερα για τον 

οργανισμό που θα αποφασίσει να υλοποιήσει ένα σύστημα ERP. Μεταξύ άλλων, η 

υποστήριξη με σύγχρονες μεθόδους των σχεδίων ανάπτυξης της επιχείρησης, η 

ευκολότερη και αποδοτικότερη ενσωμάτωση νέων αποκτημάτων από συμμαχίες και 

εξαγορές, η ανάπτυξη καινοτομιών, η ανάληψη ηγεσίας κόστους μέσα από οικονομίες 

κλίμακας, η παραγωγή ή ο εμπλουτισμός διαφοροποιημένων προϊόντων, η ανάπτυξη 

εξωτερικών συνδέσμων με προμηθευτές και διανομείς, η δυνατότητα παγκόσμιας 

επέκτασης, η εκμετάλλευση της e-επιχείρησης στην προσέλκυση νέων πελατών ή στην 

καλύτερη προσέγγιση των υφιστάμενων. 

Στο Κεφάλαιο 3 (σελ. 29) παρουσιάστηκε μία νέα προσέγγιση για τα συστήματα ERP, 

για το πως μπορούν να συμβάλλουν στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε 

πραγματικούς αειφόρους οργανισμούς, δίνοντας μια διαφορετική, ουσιαστική και 

ελπιδοφόρα προοπτική για τον πλανήτη. Μπορούν να αποτελέσουν τα στρατηγικά 

εργαλεία στην αναγνώριση των επιπτώσεων που έχει η συνολική αλυσίδα αξίας των 

επιχειρήσεων, όχι μόνο στην οικονομική τους απόδοση αλλά και στο «triple bottom 

line», δηλαδή το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Να λογαριάζουν τους 

πόρους στην πλήρη τους έκταση (ποια η προέλευση των συστατικών και των πρώτων 

υλών του προϊόντος;), δίνοντάς τους περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις (πόση 

ενέργεια χρειάζεται για να παραχθεί το προϊόν και τι απόβλητα και εκπομπές παράγονται 

στα βήματα της παραγωγής;) και να βγαίνουν έξω από τα όρια της επιχείρησης (οι 

πρακτικές που εφαρμόζουν οι προμηθευτές ευθυγραμμίζονται με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τους κανόνες της εργασίας;). 
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Η μελέτη περίπτωσης υλοποίησης του ERR της SAP σ’ αυτήν την εργασία ήταν ο 

ΔΕΔΔΗΕ, ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, μια 

εταιρεία που, ως πρώην Γεν. Διεύθυνση Διανομής της ΔΕΗ, κουβαλάει μια τεράστια 

εμπειρία σε διαδικασίες και πληροφοριακά συστήματα. Προϊόν αυτής της εμπειρίας 

είναι ο εξαιρετικός τρόπος με τον οποίο η εταιρεία οργανώθηκε και προετοιμάστηκε για 

την υλοποίηση του έργου SAP ERP, όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 8 (σελ. 109). 

Όσο αφορά στην υλοποίηση, ορθά ξεκίνησε με το βασικό πακέτο ERP, με τα modules 

δηλαδή που οργανώνουν λειτουργίες βασικές και ογκώδεις για κάθε επιχείρηση, 

ανεξάρτητα με το αντικείμενό της. Με τον τρόπο αυτόν οι χρήστες του και η εταιρεία 

γενικότερα θα δουλέψουν πολύ με το SAP και θα μπουν γρήγορα στη φιλοσοφία του. 

Δεν πρέπει όμως να μείνει μόνο στην υλοποίηση του βασικού πακέτου -αφού κάτι τέτοιο 

είχε και πριν απ’ αυτό όταν λειτουργούσε με το ERP της Oracle- διότι το μόνο που θα 

έχει καταφέρει είναι να αντικαταστήσει το παλιό λογισμικό που όλοι είχαν μάθει με ένα 

νέο που κανένας δεν γνωρίζει. 

Πρέπει να τρέξει και να συμπληρώσει το πακέτο με τις Λύσεις που είναι εξειδικευμένες 

για τον κλάδο των Utilities και συγκεκριμένα των διαχειριστών δικτύων ηλεκτρικής 

ενέργειας. Βέβαια, με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται μια μακρόχρονη εξάρτηση από τον 

προμηθευτή SAP αλλά τουλάχιστον, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία, φαίνεται ότι ο 

ΔΕΔΔΗΕ επέλεξε έναν παγκόσμιο ηγέτη στο business software. Εξάλλου και οι 

περισσότερες εταιρείες ηγέτες στον κλάδο των Utilities, δουλεύουν SAP. Αυτό το 

«τρέξιμο» όμως σημαίνει μεγάλες επενδύσεις, όχι μόνο για την αγορά των επιπλέον 

πακέτων SAP αλλά κύρια για την αναβάθμιση του μεγαλύτερου asset της εταιρείας, του 

δικτύου, από παλαιάς τεχνολογίας σε Smart Grid, ώστε μαζί με το SAP να 

συνεργαστούν αποδοτικά και να απογειώσουν τη λειτουργικότητα και την απόδοση της 

εταιρείας σε επίπεδα πρωτόγνωρα για κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα. 

Πολύ θετικό στοιχείο σ’ αυτήν την κατεύθυνση που διαμορφώνεται ήδη, είναι ότι ο 

ΔΕΔΔΗΕ έχει στρατηγικό σχέδιο απόλυτα προσαρμοσμένο στη σύγχρονη τεχνολογία 

και στο σχέδιο αυτό η SAP έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Όμως, ο ρυθμός και η ταχύτητα 

υλοποίησης του στρατηγικού του σχεδίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις 

στην οικονομία της χώρας, δεδομένου ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ανήκει στον όμιλο ΔΕΗ. Παρόλα 

αυτά, δύο χρόνια μετά το Go Live, έχει επεκτείνει το SAP ERP ενσωματώνοντας το SAP 

SRM κύρια για τη διαχείριση των μεγάλων, δύσκολων και χρονοβόρων λόγω 

«προδιαγραφών δημοσίου» διαγωνισμών που προκηρύσσει και το SAP PM (Fleet 
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management) για τη διαχείριση του μεγάλου στόλου των οχημάτων του. Ίσως να υπήρχε 

μεγαλύτερη ευελιξία χρηματοδότησης και γρηγορότερος ρυθμός υλοποίησης αν η 

εταιρεία λειτουργούσε με μοντέλα άλλων ευρωπαϊκών χωρών στα οποία η διαχείριση 

του δικτύου είναι μοιρασμένη σε περισσότερες από μία εταιρείες, κατά κύριο λόγο 

ιδιωτικών συμφερόντων. 

Η λέξη κλειδί για τον ΔΕΔΔΗΕ -και για κάθε εταιρεία Utility- είναι «integration» 

(ενοποίηση, ολοκλήρωση), τόσο για τις βασικές λειτουργίες που αφορούν κάθε 

οργανισμό, όπως οικονομικά, προμήθειες, ανθρώπινο δυναμικό, κ.λπ. και καλύπτονται 

πλήρως από ένα ERP, όσο και για τις εξειδικευμένες λειτουργίες μιας εταιρείας Utility, 

όπως, η online γεωγραφική απεικόνιση με σύστημα GIS των στοιχείων του δικτύου (ο 

ΔΕΔΔΗΕ διαχειρίζεται δίκτυο μήκους 235.000 χλμ πανελλαδικά), ο απομακρυσμένος 

έλεγχος και συλλογή δεδομένων του δικτύου (remote control, σύστημα SCADA) που για 

τον λόγο αυτόν πρέπει να γίνει «έξυπνο». Τέτοιου μεγέθους ολοκλήρωση σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να γίνει με το ανθρώπινο μυαλό, παρά μόνο με την πληροφορική. 

Η SAP έχει τα κατάλληλα εργαλεία (SAP BW, SAP Business Objects Business 

Intelligence, SAP Lumira, κ.λπ.) για να συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα, οποιουδήποτε 

είδους, από οποιαδήποτε πηγή και το κυριότερο να τα παρουσιάζουν αναλυμένα, 

διαγραμματικά, οπτικοποιημένα, έτοιμα για λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

Το SAP επιλέχθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ για να αποτελέσει την πλατφόρμα στην οποία θα 

τρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργίες του. Παρόλο που ο ΔΕΔΔΗΕ διέθετε 

και διαθέτει πολλές εφαρμογές με τη βοήθεια των οποίων διαχειρίζεται άλλες 

ειδικότερες διαδικασίες του, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία με τη SAP, για μετάβαση της διαχείρισης αυτών των διαδικασιών στο SAP. 

Όσο καλές και αν ήταν οι άλλες εφαρμογές, όσο και αν τις έχουν συνηθίσει οι χρήστες, 

όσο και αν το SAP δεν έχει πρόβλημα να επικοινωνήσει και να πάρει τα δεδομένα απ’ 

αυτές, λόγοι που έχουν να κάνουν, με το γεγονός ότι ο ΔΕΔΔΗΕ θα κληθεί να 

υιοθετήσει γρήγορα νέες πρακτικές με μεγάλες τεχνολογικές προκλήσεις και αλλαγές 

στο δίκτυο και στην εξυπηρέτηση, με το γεγονός ότι το SAP είναι σταθερό, αξιόπιστο 

και κυρίως έχει τη δυνατότητά να ενοποιήσει με δικές του Λύσεις όλες αυτές τις νέες 

προκλήσεις, με το γεγονός ότι η ενοποίηση, η ολοκλήρωση και η επιχειρηματική ευφυία 

θα λειτουργήσουν βέλτιστα εφόσον τα δεδομένα καταχωρούνται πρωτογενώς στο SAP, 

όλα αυτά θα καταστήσουν αναγκαία τη μετάβαση της διαχείρισης από τις πολλές 

διαφορετικές παλιές εφαρμογές, σε εφαρμογές και modules της SAP που δεν θα έχουν 

προβλήματα συνεργασίας και καθυστερήσεις. 
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Με τα πλεονεκτήματα της ενοποίησης και της ολοκλήρωσης που προσφέρει το SAP, ο 

ΔΕΔΔΗΕ έχει την ευκαιρία να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα της ταχύτητας και 

αξιοπιστίας των συνεχών αναφορών για στοιχεία της δραστηριότητάς του, που ζητούν, 

οι Κρατικές Υπηρεσίες από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, οι Κεντρικές 

Υπηρεσίες από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις από τις 

Μονάδες τους, κ.ο.κ. ενίοτε επαναλαμβανόμενα και για τα ίδια ζητήματα, ακόμα και για 

τα ίδια δεδομένα. Το όφελος θα είναι τεράστιο, τόσο στο κόστος ανθρωποωρών 

συλλογής (και επανα-συλλογής) των δεδομένων που ζητούνται, όσο και στην 

εγκυρότητά τους. Με το SAP θα υπάρχει μία και μόνο πηγή της αλήθειας (one source of 

truth). 

Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να μην έχει το SAP HANA που είναι το μέλλον της SAP και 

προσφέρει χρόνους business analytics τύπου αναζήτησης στο Google, αλλά κι αυτό που 

έχει υλοποιήσει προσφέρει σε όλα τα στελέχη του εύκολη πρόσβαση στην αναλυτική 

πληροφόρηση για βαθιά κατανόηση, αποδοτικότερο σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων 

ακριβείας. Εξάλλου, η νέα και αναμφίβολα πολλά υποσχόμενη, real-time, Cloud και in-

memory πλατφόρμα SAP HANA είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα και πολύ ακριβή 

και ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να μεταβεί αργότερα σ’ αυτή. Άλλωστε οι δυνατότητες συνεχούς 

βελτίωσης και ευκολίας αναβάθμισης (με το ανάλογο τίμημα) είναι στα ατού της SAP. 

Τα συμπεράσματα σε όλα τα καίρια θέματα που συζητήθηκαν από εκπροσώπους των 

εταιρειών Utilities στο συνέδριο “SAP for Utilities” και παρουσιάστηκαν λεπτομερώς 

στο Κεφάλαιο 6 (σελ. 75), μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο βοήθημα στην υλοποίηση 

του στρατηγικού σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ, αφού χαράσσουν με σαφήνεια τις 

κατευθυντήριες γραμμές στις ποικίλες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι 

εταιρείες του κλάδου τα επόμενα χρόνια. 

Τέλος, ο ΔΕΔΔΗΕ καλό θα ήταν να συμβουλευτεί τη διεθνή βιβλιογραφία, ενδεικτικά 

(Bendoly & Jacobs, 2005, p. 172) όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3 (σελ. 26), σχετικά 

με το Post Implementation Audit, μια διαδικασία που πολλές εταιρείες που εφάρμοσαν 

συστήματα ERP παραμελούν. Είναι η σε τακτή βάση αξιολόγηση της απόδοσής του 

κατά την παραγωγική του λειτουργία και χρήση. Αφορά στην εξέταση του τρόπου με 

τον οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί στην πράξη το ERP, αν αυτό κάνει τη δουλειά για την 

οποία είχε αρχικά σχεδιαστεί και αν πετυχαίνει τους στόχους και τις επιμέρους 

αποδόσεις που υπόσχονταν κατά τη διαδικασία επιλογής του. Επιπλέον, επειδή η state of 

the art τεχνολογία του SAP ERP χρειάζεται αντίστοιχα ικανούς και αξιόπιστους χρήστες 

για να αποδώσει τα αναμενόμενα, σ’ αυτήν τη διαδικασία αξιολόγησης ο ΔΕΔΔΗΕ θα 
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μπορούσε να συμπεριλάβει και την αξιολόγηση της απόδοσης των εκατοντάδων 

χρηστών του συστήματος και τη συνεχή εκπαίδευσή τους. 
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