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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Θέμα της διπλωματικής εργασίας αποτελούν τα Πληροφοριακά Συστήματα  

Ροών Εργασίας. Ροή εργασίας (workflow) ορίζεται η αυτοματοποίηση μίας 

επιχειρηματικής διαδικασίας, που μπορεί να αποτυπωθεί ως αλληλουχία από 

καθήκοντα και δράσεις ενός ατόμου ή μίας ομάδας ή ενός ολόκληρου οργανισμού. Το 

σύστημα που ορίζει, δημιουργεί και υποστηρίζει την εκτέλεση των ροών εργασίας με 

χρήση λογισμικού ονομάζεται Πληροφοριακό Σύστημα Ροών Εργασίας (Workflow 

Management System, WfMS). Ένα WfMS αποτελεί τμήμα μίας ευρύτερης τεχνολογίας, 

της ΒΡΜ (Business Process Management), η οποία εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της 

ίδιας της διαδικασίας. Από την άλλη, για τη διαχείριση διαδικασιών μη προβλέψιμων 

και μη συνηθισμένων χρησιμοποιούνται τα Συστήματα Διαχείρισης Περιπτώσεων 

(Case Management Systems). Το πληροφοριακό σύστημα που μελετάται είναι το 

SharePoint της Microsoft, το οποίο αποτελεί μεταξύ άλλων και μία διαδικτυακή 

πλατφόρμα για τη μοντελοποίηση και αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών. Ο σχεδιασμός της ροής μπορεί να υλοποιηθεί είτε χρησιμοποιώντας τα έξι 

πρότυπα υποδείγματα που διαθέτει η πλατφόρμα είτε μέσω της εφαρμογής SharePoint 

Designer με χρήση τυποποιημένου κώδικα υπό μορφή actions. Εξετάζονται διάφορες 

περιπτώσεις ροής, από απλές έως πιο σύνθετες επιχειρηματικές, μέσω του Designer, με 

σκοπό να ελεγχθεί το κατά πόσο το SharePoint αποκρίνεται σε αυτές. Διαπιστώνεται 

πως όντως φέρνει εις πέρας την υλοποίηση των ροών. Πέρα από το SharePoint υπάρχει 

πληθώρα εφαρμογών στο cloud για την υλοποίηση των workflows, όπως το bitrix24. 

Με σκοπό να φανούν ομοιότητες και διαφορές με το SharePoint, κάποια παραδείγματα 

ροών επαναλάμβανονται στο bitrix24. Εν τέλει, αν και η λογική προσέγγισης ανάμεσα 

στις δύο εφαρμογές διαφέρει σε κάποιο βαθμό, επιτυγχάνεται η εκτέλεση του ίδιου 

σεναρίου για τις επιχειρηματικές διαδικασίες και προκύπτει πως και το bitrix24 

καταλήγει στο ζητούμενο αποτέλεσμα για τα υλοποιημένα workflows.      
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ABSTRACT 

 

The topic of this thesis is “Workflow Management Systems”. Workflow is 

defined as the automation of a business process through a sequence of tasks and actions 

from a person or a team or a whole organization. The software that defines, creates and 

supports workflow management is called Workflow Management System (WfMS). A 

WfMS is a component of Business Process Management (BPM), which targets the 

constant improvement of the business process itself. On the other hand, Case 

Management Systems is about handling unpredictable and unusual situations in real 

time. Microsoft Sharepoint is used for the study of workflows in this thesis. It is a web 

based platform which offers many uses, among which the modeling of business 

processes. Modeling can be achieved either by using the six template workflows that the 

platform contains or by writing code with standard actions in SharePoint Designer. 

Several instructional cases, simple and more complex, are studied in order to illustrate 

Sharepoint and SharePoint Designer. Apart from Sharepoint there are plenty of cloud 

based applications for workflow management, such as bitrix24. Certain instructional 

cases are designed again in bitrix24, in order to find common features and differences 

between the two applications. Finally, it is concluded that bitrix24 gets to the same 

result, although it uses a different approach compared to Sharepoint Designer.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Ροών Εργασίας αποτελούν το 

αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η ροή εργασίας (workflow) 

ως έννοια εμφανίστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στο πλαίσιο μεγάλων 

κατασκευαστικών έργων, για να εκφράσει ακριβώς τα επιμέρους βήματα που 

χρησιμοποιεί μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός, για να επιτελέσει τις λειτουργίες του. 

Πρόκειται δηλαδή για μία αναπαράσταση της επιχειρηματικής διαδικασίας, όπως 

υλοποιείται στην πράξη. Με την πάροδο των ετών αναπτύχθηκαν και λογισμικά, που 

υποστηρίζουν τις ροές εργασίας και ονομάζονται Πληροφοριακά Συστήματα Ροών 

Εργασίας. 

Το σύστημα που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εργασίας, είναι το Sharepoint 

της Microsoft. Πρόκειται για μία διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης-αποθήκευσης 

εγγράφων και περιεχομένου. Ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο εκτελούνται τα 

workflows στο  Sharepoint είναι οι λίστες, οι οποίες αποτελούνται από αντικείμενα 

(items) και δευτερευόντως οι βιβλιοθήκες, που αποτελούνται από έγγραφα. Για την 

υλοποίηση ροών εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε τα πρότυπα υποδείγματα 

που διαθέτει ένα Sharepoint site είτε ο SharePoint Designer, που είναι λογισμικό που 

συνδέεται με ένα SharePoint site και επιτρέπει τη σύνταξη κώδικα, που εκφράζει μία 

ροή εργασίας ως μία σειρά από ενέργειες (actions) και δομές ελέγχου (conditions, 

loops). 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η υλοποίηση διαφόρων ροών εργασίας, 

απλών και πιο σύνθετων για διάφορα σενάρια, μέσα από το SharePoint Designer και ο 

έλεγχος του κατά πόσο λειτουργούν και οδηγούν στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Για το 

λόγο αυτό χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός από τα δυνατά  actions του Designer. 

Πέρα από το SharePoint χρησιμοποιήθηκε και ένα δεύτερο εργαλείο 

υλοποίησης workflows, το bitrix24 που αποτελεί μία εφαρμογή τύπου cloud. Για να 

μπορέσουν να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές με το SharePoint, εξετάζονται 

ορισμένες από τις περιπτώσεις επίδειξης, που σχεδιάστηκαν στο SharePoint. Ο σκοπός 

είναι να υλοποιηθούν οι ίδιες επιχειρηματικές διαδικασίες με το ίδιο κάθε φορά σενάριο 

και βεβαίως να φανεί αν λειτουργούν σωστά, δηλαδή αν καταλήγουν στο ζητούμενο 

αποτέλεσμα.  
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1.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

Η ανάπτυξη των παραπάνω θεμάτων γίνεται με την εξής σειρά στα Κεφάλαια 

που ακολουθούν: 

Κεφάλαιο 2: Γίνεται μία γενική παρουσίαση των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Διαχείρισης Ροών Εργασίας και των συγγενών τους Συστημάτων Διαχείρισης 

Περιπτώσεων και αναλύονται οι διαφορές τους, με βάση τη βιβλιογραφική έρευνα. 

Κεφάλαιο 3: Παρουσιάζεται το Microsoft Sharepoint και οι λύσεις που μπορεί να 

προσφέρει, εστιάζοντας στη δημιουργία workflows, ενώ παρατίθεται και ένα 

παράδειγμα δημιουργίας ροής εργασίας με χρήση έτοιμου προτύπου.    

Κεφάλαιο 4: Αναπτύσσονται ορισμένες περιπτώσεις επίδειξης workflows για διάφορα 

σενάρια μέσα από το SharePoint Designer. Γίνεται αναλυτική περιγραφή των actions 

που χρησιμοποιήθηκαν και παρατίθενται τα αποτελέσματα μέσα από σχετικά 

screenshots.  

Κεφάλαιο 5: Περιγράφεται η διαδικασία σχεδιασμού workflows στο bitrix24. 

Επαναλάμβανονται κάποια από τα cases, που υλοποιήθηκαν με το SharePoint Designer 

και δίνεται αναλυτικά η διαδικασία βήμα προς βήμα με παράλληλη παράθεση των 

αποτελεσμάτων. 

Κεφάλαιο 6: Γίνεται η συνολική αποτίμηση της διπλωματικής εργασίας με την εξαγωγή 

των συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργία των workflows στο SharePoint και στο 

bitrix24 και καταγράφονται ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις δύο εφαρμογές. 

Στο τέλος της εργασίας δίνεται ο κατάλογος των βιβλιογραφικών αναφορών-

παραπομπών, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνησή της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Workflow Management 

Systems – Case Management Systems 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένα θεωρητικά στοιχεία σχετικά με 

τα Συστήματα Διαχείρισης Ροών Εργασίας (Workflow Management Systems, WfMS 

για συντομία) και τα συγγενή τους Συστήματα Διαχείρισης Περιπτώσεων (Case 

Management Systems, CMS). Αρχικά, δίνεται ένας ορισμός της ροής εργασίας 

(workflow) και των αντίστοιχων συστημάτων διαχείρισης. Παρατίθενται επίσης τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών καθώς και τα οφέλη από τη χρήση 

τους. Επιπλέον, αναλύεται η διαφορά τους με τη Διαχείριση Επιχειρηματικών 

Διαδικασιών (Business Process Management, BPM για συντομία). Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα  Συστήματα Διαχείρισης Περιπτώσεων, όπου πρώτα ορίζεται η 

Περίπτωση (case) και ακολούθως τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, ξεκαθαρίζονται οι 

διαφορές ανάμεσα στους δύο τύπους συστημάτων διαχείρισης.  

 

2.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW) 

Σύμφωνα με την Workflow Management Coalition (WfMC) (http://wfmc.org/), 

ως ροή εργασίας (workflow) ορίζεται η αυτοματοποίηση μίας επιχειρηματικής 

διαδικασίας, τμηματικά ή στο σύνολό της, κατά την οποία έγγραφα, πληροφορίες και 

καθήκοντα κατευθύνονται από ένα συμμετέχοντα της διαδικασίας σε άλλον με σκοπό 

τη δράση, με βάση ένα σύνολο από κανόνες, που καθορίζουν τη διαδικασία. Σύμφωνα 

δε με τη Wikipedia (Wikipedia), το workflow αποτελεί επαναλαμβανόμενο μοτίβο της 

επιχειρηματικής διαδικασίας και μπορεί να αποτυπωθεί ως ακολουθία από δράσεις, που 

στην ουσία είναι είτε εργασίες ενός ατόμου ή μίας ομάδας ή ενός οργανισμού είτε 

μηχανισμοί πιο απλοί ή πιο σύνθετοι.  
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                                            Εικόνα 2.1 

 

Επισημαίνεται, πως επιχειρηματική διαδικασία ή διεργασία (process) είναι ο 

τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση υλοποιεί/επιτελεί τις λειτουργίες της (Ταραμπάνης). 

Η ροή εργασίας, δηλαδή, μπορεί να θεωρηθεί ως μία όψη ή μία εικονική 

αναπαράσταση της αληθινής εργασίας. Η ροή μπορεί να αναφέρεται σε ένα έγγραφο, 

ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, που μεταφέρεται από ένα βήμα σε ένα άλλο.  

Ιστορικά, η ανάπτυξη των workflows συνέπεσε με μεγάλα κατασκευαστικά 

έργα του προηγούμενου αιώνα, ενώ μία από τις πρώτες χρήσεις του όρου εμφανίστηκε 

σε ένα ημερολόγιο έργου κατασκευής σιδηροδρόμου του 1921(Wikipedia). Πρόσωπα 

που συνέβαλαν στην καθιέρωσή τους θεωρούνται ο Frederick Taylor και ο Henry 

Gantt. Περνώντας από διάφορα στάδια εξέλιξης, οι ροές εργασίας έφτασαν στη 

σύγχρονη εποχή της υποστήριξής τους από τα WfMS.   

 

2.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WfMS) 

Workflow Management System ονομάζεται ένα σύστημα που ορίζει, δημιουργεί 

και διαχειρίζεται την εκτέλεση των ροών εργασίας με χρήση λογισμικού (SIGNAVIO), 

παρέχει δηλαδή το σύστημα την υποδομή για το στήσιμο και την παρακολούθηση μίας 

καθορισμένης αλληλουχίας βημάτων εργασίας (tasks) και της απόδοσης αυτών. Το 

WfMS επιτρέπει σε οργανισμούς τον ορισμό και τον έλεγχο των διαφόρων 

δραστηριοτήτων (activity), που συνδέονται με μία επιχειρηματική διαδικασία. 

Επιπρόσθετα, πολλά τέτοια συστήματα παρέχουν σε μία επιχείρηση τη δυνατότητα 

μέτρησης και ανάλυσης της εκτέλεσης της διαδικασίας, ώστε συνεχείς βελτιώσεις της 

να είναι δυνατές, ενώ παράλληλα μπορούν να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με 

άλλα συστήματα πληροφορικής τεχνολογίας, που χρησιμοποιούνται από έναν 

οργανισμό, όπως διαχείρισης εγγράφων, βάσεις δεδομένων και emails.     
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Για να γίνει περισσότερο αντιληπτό το νόημα της διαχείρισης ροών εργασίας 

και του πως ένα σύστημα διαχείρισης λειτουργεί για να υποστηρίξει μία διαδικασία, 

ακολουθεί η περιγραφή ενός ενδεικτικού παραδείγματος (SIGNAVIO). Ένας 

οργανισμός σκοπεύει να προσλάβει ένα νέο υπάλληλο. Η επιχειρηματική διαδικασία 

στοχεύει στο να αποτελέσει ο νέος υπάλληλος μέλος του προσωπικού της εταιρείας, 

αφού πρώτα περάσει τη διαδικασία επιλογής. Για να επιτευχθεί ο στόχος συνεργάζονται 

ο διευθυντής, ο υπεύθυνος πρόσληψης προσωπικού και το τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού της εταιρείας. Η διαδικασία πρόσληψης απαιτεί μία σειρά από πληροφορίες, 

όπως το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το βιογραφικό του και την ημερομηνία 

διαθεσιμότητάς του. Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας κάποια βήματα εργασίας, 

όπως οι συνεντεύξεις του υποψηφίου, δημιουργούν πρόσθετες πληροφορίες. Όλες 

αυτές οι πληροφορίες πρέπει να συγκεντρωθούν και να μεταβιβαστούν στους 

κατάλληλους ανθρώπους. Όταν ο υποψήφιος τελικώς προσλαμβάνεται, τα υπόλοιπα 

πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού πρέπει να ενημερωθούν. Η κενή θέση 

εργασίας πρέπει να κατέβει από το εταιρικό site και ο νέος εργαζόμενος πρέπει να 

προστεθεί στη βάση δεδομένων της επιχείρησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του. 

Ένα WfMS είναι σε θέση να διαχειρίζεται τόσο το σύνολο της πληροφορίας για κάθε 

διαδικασία πρόσληψης όσο και έγγραφα, όπως το βιογραφικό του υποψηφίου και να 

συντονίζει  την ανάθεση καθηκόντων εργασίας προς τον υπεύθυνο προσλήψεων και 

προς το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, που έχει την ευθύνη των συνεντεύξεων. Το 

σύστημα λειτουργεί πάντα βάσει ενός ήδη ορισμένου workflow προσλήψεων. 

Ένα πληροφοριακό σύστημα ροών εργασίας είναι ένα εργαλείο γενικής 

χρήσεως, που δύναται να υποστηρίξει κάθε ροή εργασίας. Τυπικά, ένα τέτοιο σύστημα 

από το πιο απλό έως το πιο σύνθετο-«βαρύ» παρέχει αρκετές λειτουργικότητες 

διαθέτοντας συνήθως τα ακόλουθα χαρακτηριστικά(SIGNAVIO): 

 Έναν γραφικό σχεδιαστή ή επεξεργαστή κειμένου για τον καθορισμό 

του workflow. 

 Δυνατότητα διαμόρφωσης απλών ή σύνθετων διαδικασιών. Πολλές 

επιχειρηματικές διαδικασίες δεν είναι απλώς ένα σύνολο από βήματα με 

σειριακή ροή, που εκτελούνται από ένα χρήστη μόνο. Συνήθως 

διαθέτουν και κόμβους διακλάδωσης ή απόφασης, οπότε προκύπτουν 

παράλληλες ή χωριστές ροές. Ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης 

διαθέτει αυτήν την «ευελιξία» για δημιουργία αντίστοιχων workflows. 
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 Δυνατότητα δημιουργίας διεπαφής (forms builder) με το χρήστη του 

συστήματος για την εισαγωγή δομημένων δεδομένων ροής εργασίας. 

 Δυνατότητα ενσωμάτωσης εγγράφων για το ανέβασμα αδόμητων 

δεδομένων σε αρχεία και δρομολόγηση εγγράφων μέσω μεταφοράς 

τους από ένα χρήστη σε άλλον. 

 Αυτοματοποίηση καθηκόντων εργασίας. 

 Ειδοποίηση συμβάντων: Ειδοποιήσεις μέσω email προς τους 

συμμετέχοντες στη διαδικασία σχετικά με αλλαγές στη ροή εργασίας, 

όπως η ανάθεση ενός καθήκοντος και υπενθυμίσεις σχετικές με 

επερχόμενες προθεσμίες. 

 Δημιουργία αναφορών με βάση τους κρίσιμους δείκτες (Key 

Performance Indicators) ως προς εργασίες σε εξέλιξη, ολοκληρωμένα 

workflows, ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των βημάτων 

και ως προς το χρόνο απόκρισης του συστήματος. 

 Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα και με 

άλλες υπηρεσίες τύπου Cloud. 

 Καθορισμό επιπέδων πρόσβασης, ώστε να ελέγχονται και να 

προσδιορίζονται οι δυνατές ενέργειες από κάθε χρήστη.  

Η εισαγωγή ενός WfMS μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε μία 

επιχείρηση, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας της όσο και στο επίπεδο της ίδιας της 

επιχειρηματικής διαδικασίας. 

Ως προς το επίπεδο λειτουργίας της, ένα WfMS παρέχει την ευκαιρία για 

οργανωτικές αλλαγές, καθώς συνδράμει υπηρεσίες και τμήματα στο να εργαστούν 

αποδοτικά. Πιο συγκεκριμένα, από τη στιγμή που βήματα εργασίας, ρόλοι και κανόνες 

περιέχονται ήδη μέσα στο σύστημα, απαιτείται μικρότερη παρέμβαση για τη διαχείριση 

της διαδικασίας. Η βελτίωση της επικοινωνίας, που επέρχεται μέσω των ειδοποιήσεων 

και του διαμοιρασμού των εγγράφων, οδηγεί σε αποτελεσματικότερη συνεργασία 

μεταξύ ομάδων και τμημάτων της ίδιας επιχείρησης. Το σύστημα καταφέρνει να ενώσει 

άτομα με διαφορετικές ικανότητες και ρόλους, προσδίδοντας έναν πιο ομαδικό 

προσανατολισμό.  

Ως προς την επιχειρηματική διαδικασία καθεαυτή, εφόσον τα WfMS 

ενεργοποιούν τις εταιρείες να μελετήσουν και να καθορίσουν τις διαδικασίες τους, είναι 

η ιδανική στιγμή για εκείνες να εκτιμήσουν το ενδεχόμενο επανασχεδιασμού των 

διαδικασιών. Η εκτελούμενη δηλαδή διαδικασία επανεξετάζεται και μπορεί να 
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βελτιωθεί, αν αποφευχθούν κακές πρακτικές και χρονοβόρα βήματα, οπότε 

ελαχιστοποιείται ο χρόνος εκτέλεσης και αυξάνεται η παραγωγικότητα. 

Επιπλέον, επιτυγχάνεται βελτίωση και στο θέμα της πρόσβασης στην 

πληροφορία, καθώς δεν είναι πλέον διασκορπισμένη μεταξύ διαφόρων εργαζομένων, 

αλλά συγκεντρωμένη και διαθέσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες. Παράλληλα, 

αυξάνεται το επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας των δεδομένων μέσω της ασφαλούς 

αποθήκευσής τους στο σύστημα και μέσω του καθορισμού ρόλων και προνομίων για 

τον καθένα (ποιος έχει προσβαση στα δεδομένα και αν διαθέτει την άδεια να προβεί σε 

αλλαγές τους). 

Εν τέλει, η χρήση ενός συστήματος διαχείρισης ροών εργασίας είναι επωφελής 

για την εταιρεία, διότι αυτοματοποιεί μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία, περιορίζοντας 

χρόνο και έξοδα, βελτιώνει την ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος και 

επιτρέπει εποπτεία σε κάθε στιγμή. 

 

2.4 WfM και BPM  

Πολύ συχνά δημιουργείται σύγχυση ανάμεσα στους δύο όρους, Διαχείριση 

Ροών Εργασίας (WfM) και Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPM), καθώς  

αμφότερα τα συστήματα παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες και οι πρώτες εμπορικές 

λύσεις τύπου BPM εστίαζαν στα workflows. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές 

ανάμεσά τους. Ενώ το WfM είναι ένα εργαλείο για το στήσιμο και την παρακολούθηση 

μίας σειράς από βήματα εργασίας και για το συντονισμό της επικοινωνίας ανάμεσα σε 

ανθρώπους, καθήκοντα εργασίας και λειτουργικά συστήματα, η τεχνολογία BPM 

αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση στο θέμα του συντονισμού όλων των πτυχών μίας 

επιχείρησης, δηλαδή του προσωπικού, των πληροφοριών, των μηχανημάτων και 

συστημάτων. Είναι μία μεθοδολογία, δηλαδή, που εστιάζει στο να κατανοήσει και να 

βελτιώσει μία επιχειρηματική διαδικασία, ώστε να καταστεί ο οργανισμός πιο 

αποδοτικός. Η κυριότερη διαφορά, επομένως, έγκειται στο ότι το WfM στοχεύει στο να 

οργανώσει άτομα και έγγραφα και να διασφαλίσει πως τα κατάλληλα βήματα 

εκτελούνται τη σωστή στιγμή και με την ορθή σειρά. Από την άλλη πλευρά, η BPM 

εστιάζει στη διαρκή αξιολόγηση και προσαρμογή της διαδικασίας και στο πως εκείνη 

μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης και βελτίωσης (Witts, 2016). 

Εάν συνεπώς, ζητούμενο για μία επιχείρηση είναι η αυτοματοποίηση βημάτων 

εργασίας μίας συγκεκριμένης διεργασίας, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα 
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πληροφοριακό σύστημα ροών εργασίας. Αν όμως επιζητεί συνεχή βελτίωση της 

διαδικασίας και καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα τμήματα και το προσωπικό της, 

πρέπει να στραφεί σε λύση τύπου BPM. 

Άρα συμπεραίνεται, πως τα BPM συστήματα είναι σαφώς πιο σύνθετα από τα 

WfMS και πως το WfM αποτελεί μόλις ένα συστατικό της τεχνολογίας BPM. Στην 

παρακάτω χαρακτηριστική εικόνα (Gartner.), αποτυπώνεται η πλήρης λειτουργικότητα 

ενός συστήματος BPM. Στο γρανάζι με την ετικέτα “Process Execution and State 

Management Engine” περιέχεται η τεχνολογία WfM.      

 

               Εικόνα 2.2: Λειτουργικότητα συστήματος BPM  

    

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (CMS) 

Σύμφωνα με τον Knut Hinkelmann (Hinkelmann) ως case, δηλαδή περίπτωση, 

ορίζεται μία συλλογή από διαδικασίες και μεμονωμένα βήματα εργασίας, ο αριθμός και 

η ταυτότητα των οποίων δε μπορεί να καθοριστεί από πριν βάσει ενός προτύπου ή 

κάποιων κανόνων. Σύμφωνα δε με την Association for Information and Image 

Management (ΑΙΙΜ) (aiim), case ονομάζεται οποιοδήποτε σχέδιο, υπηρεσία ή 

συναλλαγή, που «ανοίγει» και «κλείνει» για μία ορισμένη χρονική περίοδο, ώστε να 

επιτύχει λύση σε ένα πρόβλημα, ένα αίτημα, μία πρόταση ή σε άλλη σύνθετη 

δραστηριότητα.  
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Case Management ονομάζεται η διαχείριση μακρόχρονων συλλογικών 

διεργασιών, οι οποίες απαιτούν συντονισμό γνώσης, περιεχομένου και πόρων, για να 

επιτύχουν ένα στόχο. Ο δρόμος προς την εκτέλεση των διαδικασιών αυτών δεν είναι 

προκαθορισμένος, η ανθρώπινη κρίση είναι απαραίτητη για τη μετάβαση από βήμα σε 

βήμα και η κατάσταση της περίπτωσης μπορεί να επηρεαστεί και να μεταβληθεί από 

εξωτερικά γεγονότα. Ο συγκεκριμένος όρος διατυπώθηκε για πρώτη φορά στις αρχές 

του 21ου αιώνα (ResearchGate), ώστε να υποστηρίξει την «ευκινησία» που πρέπει να 

διαθέτουν οι εργαζόμενοι που παράγουν νέα γνώση (knowledge workers), για να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα σε μία εξαίρεση της επιχειρηματικής 

διαδικασίας. Άρα, προκύπτει πως το Case Management σχετίζεται όχι με 

προκαθορισμένα βήματά της διεργασίας, αλλά με εξαιρέσεις της ή καλύτερα με βήματα 

εκτός «ρουτίνας». Μία διαδικασία «ρουτίνας» είναι μία συνηθισμένη, μία 

επαναλαμβανόμενη και μία ήδη γνωστή διαδικασία. Είναι δηλαδή προβλέψιμη και δεν 

επιφυλάσσει εκπλήξεις κατά τη ροή της. Το Case Management επομένως ως μέθοδος 

εργασίας είναι, σε ένα χαμηλότερης κλίμακας τεχνικό ορισμό, η διαχείριση διαδικασιών 

μη προβλέψιμων  και εκτός «ρουτίνας» (https://social-biz.org/, 2009). 

Τέτοιες δραστηριότητες ή διαδικασίες στην τεχνική ορολογία αποκαλούνται 

“Ad-Hoc”. Πρόκειται δηλαδή για καταστάσεις που εμφανίζονται σε απρόσμενη στιγμή 

ή ακολουθία, χωρίς να μπορούν να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό της διαδικασίας εκ 

των προτέρων. Χαρακτηρίζονται επίσης τα cases και ως ημιδομημένα ή αδόμητα. 

Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων θα μπορούσαν να είναι μία εξαίρεση της 

διαδικασίας, μία πληρωμή που πιστώθηκε λανθασμένα, ένα δίκαιο αίτημα για 

αποζημίωση που απορρίπτεται, μία πλαστοπροσωπία, ένα παράπονο ή/και καταγγελία 

του πελάτη (Jeet, 2016). Όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν τα λεγόμενα cases, είναι 

δηλαδή δυναμικές καταστάσεις ή εξαιρέσεις και απαιτούν από τις επιχειρήσεις και τα 

συστήματα να προσαρμοστούν σε αυτές.        

Για τα λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα Συστήματα Διαχείρισης Περιπτώσεων 

(CMS). Τα CMS έχουν στον πυρήνα της λειτουργίας τους την περίπτωση, όποτε 

δηλαδή λαμβάνει χώρα ένα συμβάν, ανοίγει ένας νέος «φάκελος». Οι δραστηριότητες 

που έπονται και θα οδηγήσουν στην επίλυση του συμβάντος δε μπορούν να 

προκαθοριστούν, μόνο το περιεχόμενο (content) και οι συνθήκες της περίπτωσης τις 

καθορίζουν. Από την άλλη πλευρά, τα WfMS ως υποκατηγορία του BPM εστιάζουν 

στις δραστηριότητες της ροής. Το σημείο έναρξης και τερματισμού της ροής είναι 

προκαθορισμένα, όπως επίσης και όλες οι πιθανές διαδρομές εκτέλεσης και οι 
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παραλλαγές τους, ενώ η διαδικασία εξελίσσεται καθώς η ροή μεταβαίνει από 

δραστηριότητα σε δραστηριότητα. 

 

 

    Εικόνα 2.3: Σύστημα BPM 

 

 
    Εικόνα 2.4: CMS 

 

Άρα, οι διαφορές ανάμεσα στους δύο τύπους συστημάτων διαχείρισης ή στις 

δύο διαφορετικές προσεγγίσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία (Nicholas Kitson, 

2012): 

 Τα WfMS εστιάζουν στη διαδικασία και στο τι πρέπει να γίνει σε αυτή. 

Τα CMS στο τι μπορεί να γίνει, για να πραγματοποιηθεί ο 

επιχειρηματικός στόχος της διαδικασίας.  

 Τα WfMS είναι προκαθορισμένα και οριοθετημένα, έχουν 

συγκεκριμένη δομή και στο επίκεντρό τους τη διαδικασία και το βήμα 

εργασίας (task). Τα CMS εν αντιθέσει, είναι μη οριοθετημένα, αδόμητα 

και επικεντρώνονται στο περιεχόμενο της περίπτωσης, χωρίς 

απαραίτητα την ύπαρξη διεργασίας. 
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 Τα CMS επιτρέπουν στο χρήστη τη δημιουργία μίας ολοκαίνουριας 

διαδικασίας με δικές της δραστηριότητες και βήματα στη φάση της 

εκτέλεσης, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο.  

 Το σύνολο της πληροφορίας που εμπεριέχει η περίπτωση (το case) και 

που είναι απαραίτητη για την πρόοδο ή την επίλυσή της, είναι διαθέσιμη 

στα CMS υπό τη μορφή ενός κοινόχρηστου φακέλου.  

 

Ακολουθεί ένα διάγραμμα της Gartner (Hinkelmann) (Εικόνα 2.5), στον 

οριζόντιο άξονα του οποίου υπάρχουν τα δεδομένα, τα οποία διαχωρίζονται σε 

δομημένα και αδόμητα, και στον κάθετο άξονα η διεργασία, επίσης διαιρεμένη σε 

δομημένη και μη. Σημειώνεται η περιοχή στην οποία ανήκουν τα CMS και τα BPMS, 

άρα και τα WfMS.  

 

 

      Εικόνα 2.5: Δεδομένα και διαδικασίες 
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Τέλος, ακολουθεί ένας παραλληλισμός των δύο μεθόδων εργασίας με δύο 

φανταστικά πρόσωπα της λογοτεχνίας, το Σέρλοκ Χολμς και το Δρα. Γουάτσον(Nigam, 

2016). Ο Σέρλοκ Χολμς θα χρησιμοποιούσε μία λογική τύπου CMS, καθώς ακολουθεί 

μία ανορθόδοξη προσέγγιση κατά την επίλυση μίας υπόθεσης. Για εκείνον κάθε 

υπόθεση είναι μία διαφορετική περίπτωση, που απαιτεί διαφορετική μέθοδολογία και 

έρευνα ανάλογα με τις καταστάσεις. Από την άλλη, ο Δρ. Γουάτσον είναι ένας 

επιστήμονας της ψυχρής λογικής και της μεθοδολογίας. Έχει συγκροτημένες και 

δομημένες διαδικασίες για να κάνει οτιδήποτε και λειτουργεί περισσότερο αποδοτικά, 

όταν ακολουθεί ένα ξεκάθαρο και καλοσχεδιασμένο πλάνο εργασίας. Στο Δρα. 

Γουάτσον ταιριάζουν τα WfMS και τα BPMS. Έτσι, σε έναν οργανισμό οι εργαζόμενοι 

που παράγουν πληροφορία (knowledge workers) ενδεχομένως να επιθυμούν να 

εργαστούν όπως ο Σέρλοκ Χολμς, δηλαδή με ελευθερία κινήσεων, αλλά οι διευθυντές 

στην αντίπερα όχθη δε μπορούν να επιτρέψουν ολοκληρωτική ευχέρεια κινήσεων. 

Απαιτείται πάντα έλεγχος και ύπαρξη διαδικασιών προς τήρηση και εφαρμογή. 

Συμπεραίνεται επομένως, πως πρόκειται για δύο τεχνικές ολοκλήρωσης εργασίας, αλλά 

με διαφορετική προσέγγιση.          
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Microsoft SharePoint 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το SharePoint της Microsoft, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2001, 

είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας και ένα σύστημα διαχείρισης-

αποθήκευσης εγγράφων και περιεχομένου (Wikipedia). Όπως καταδεικνύει και το 

όνομά του (Share - Point, δηλαδή σημείο διαμοιρασμού), οι χρήστες της πλατφόρμας 

μπορούν να αποθηκεύσουν, να κατεβάσουν, να επεξεργαστούν και να ανεβάσουν τα 

έγγραφα και τα αρχεία, που επιθυμούν να μοιραστούν μεταξύ τους. Ξεκαθαρίζεται για 

το SharePoint, πως δεν πρόκειται για εφαρμογή που εγκαθίσταται στον υπολογιστή του 

χρήστη. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι χρήσης του, το SharePoint Foundation, ο 

SharePoint Server και το Office 365 (tutorialspoint). Στην περίπτωση του SharePoint 

Server  η πλατφόρμα αποθηκεύεται σε διακομιστή (server), άρα ο χρήστης συνδέεται σε 

αυτήν (lynda.com). Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο SharePoint 

Server 2016. Υπάρχουν τέλος και εφαρμογές σχετικές με το SharePoint, όπως το MS 

Visio και ο SharePoint Designer, που εγκαθίστανται στο σύστημα του χρήστη και θα 

παρουσιαστούν στο επόμενο κεφάλαιο.  

Εκείνο που χαρακτηρίζει έντονα το SharePoint, είναι η διαλειτουργικότητα 

(interoperability) με το Microsoft Office και με τον παγκόσμιο ιστό (web). Ένα αρχείο 

που έχει παραχθεί με το Office μπορεί πολύ εύκολα να καταστεί επεξεργάσιμο και να 

ενοποιηθεί (έννοια integration) στο SharePoint. Μία εφαρμογή επίσης που 

δημιουργήθηκε σε αυτό μπορεί να αναπτυχθεί και στο Cloud (νέφος) με τη βοήθεια 

εργαλείων όπως REST και OData (tutorialspoint), (Office Dev Center).   

Ως προς τις ικανότητες του SharePoint και τί είναι σε θέση να προσφέρει, 

διακρίνονται έξι βασικές περιοχές ανάπτυξης (tutorialspoint), (http://sharepoint-

tutorial.net/): 
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                                              Εικόνα 3.1: Τομείς του SharePoint 

 

1. Sites: Το SharePoint είναι μία μηχανή δημιουργίας sites διαφόρων 

ειδών, προσωπικών, κοινωνικών-ομαδικών, εταιρικών χωρίς να απαιτεί 

από το χρήστη να είναι web designer. Μάλιστα, παρέχεται η δυνατότητα 

της επεξεργασίας των sites, όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια. Επίσης, 

στα sites μπορούν να δοθούν και διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης 

στον κάθε χρήστη. Ενδεικτικά αναφέρονται η άδεια του απόλυτου 

ελέγχου (full control), της επεξεργασίας εγγράφων (edit) και της απλής 

ανάγνωσης εγγράφων (read), (lynda.com).  

2. Communities (κοινότητες): Πληθώρα διαφορετικών χρηστών με 

διαφορετικές ικανότητες και σε ξεχωριστές θέσεις μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν και να εργαστούν πάνω στο ίδιο project ή απλώς να 

επεξεργάζονται ταυτόχρονα το ίδιο έγγραφο και ταυτόχρονα να 

συνομιλούν διαδικτυακά μέσα από το Newsfeed ενός SharePoint site. Η 

δυνατότητα της συνεργασίας (collaboration) είναι κάτι πάνω στο οποίο 

έχει χτιστεί το SharePoint (lynda.com). 

3.  Content (περιεχόμενο): Στη σύγχρονη εποχή όπου συνήθως υπάρχει 

υπερπληθώρα πληροφορίας και η πληροφία αυτή είναι αποθηκευμένη σε 

πολλά διαφορετικά μέρη, καθίσταται δύσκολος ο ρόλος του 

εργαζόμενου που παράγει νέα γνώση (knowledge worker). Η 

αποθήκευσή της σε ένα μέρος είναι επιβεβλημένη. Με το SharePoint ο 

χρήστης μπορεί να τοποθετήσει όλο το υλικό-περιεχόμενό του σε αυτό, 

αντί να το αποθηκεύει σε τοπικούς φακέλους και να το ανταλλάσσει 

μέσω email. Το υλικό μπορεί να είναι προσβάσιμο από όλους τους 
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υπόλοιπους χρήστες ή μόνο από ορισμένους, ανάλογα με το είδος της 

άδειας που έχει δοθεί στον καθένα (lynda.com). 

4. Search: Επειδή το περιεχόμενο-υλικό που έχει αποθηκευτεί στο 

SharePoint ενδέχεται να είναι ογκώδες και πολυάριθμο, η πλατφόρμα 

προσφέρει και μία ισχυρή μηχανή αναζήτησης (lynda.com). 

5. Insight (γνώση): Με το SharePoint δύνανται τα πολυάριθμα 

ανεπεξέργαστα δεδομένα, που είναι αποθηκευμένα μέσα σε αυτό, να 

μετατραπούν σε αξιοποιήσιμη πληροφορία μέσω της πινακοποίησης ή 

της παρουσίασης με ένα διάγραμμα. Παρέχει δηλαδή η πλατφόρμα τη 

δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων και ανεύρεσης κρίσιμων δεικτών 

(όπως των Key Performance Indicators), (lynda.com). 

6. Composite: Υπάρχει και η δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων 

(custom) εφαρμογών από το χρήστη σύμφωνα με τις ανάγκες-επιθυμίες 

του και στη συνέχεια επέκτασής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η δυνατότητα ανάπτυξης ροών εργασίας (workflows) μέσω του 

SharePoint ή και μέσω της εφαρμογής SharePoint Designer (lynda.com).  

Επομένως, το SharePoint δεν είναι η λύση σε ένα μόνο πρόβλημα, αλλά 

πρόκειται για μια πλατφόρμα, μέσα στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν 

λύσεις σε πολλά διαφορετικά προβλήματα, πάντα με ένα πνεύμα συνεργασίας.  

 

3.2 SharePoint sites 

Ένα SharePoint site αποτελεί μία συλλογή από σελίδες, λίστες, βιβλιοθήκες, 

εφαρμογές, τύπους περιεχομένου (content types) και «υπό-sites». Μπορεί να είναι 

ατομικό, ομαδικό ή ένα project site. Μέσα σε αυτό λαμβάνουν χώρα οι λειτουργίες της 

δημιουργίας, αποθήκευσης, διαγραφής και ανάκτησης δεδομένων και επιπλέον της 

διαχείρισης εγγάφων και πληροφοριών. Απαραίτητα στοιχεία της λειτουργίας του site 

αποτελούν οι λίστες (lists) και οι βιβλιοθήκες (libraries), (tutorialspoint): 

 List: Ο βασικός μηχανισμός αποθήκευσης στο SharePoint είναι οι 

λίστες. Οτιδήποτε περιέχεται μέσα σε μία λίστα ονομάζεται item και τα 

items αποθηκεύονται ως δομημένα δεδομένα, με τρόπο παρόμοιο με 

αυτόν ενός πίνακα, που αποτελείται από γραμμές και στήλες. Ένα item 

ενδέχεται να είναι μία επαφή σε μία λίστα επαφών, μία ανακοίνωση σε 

μία λίστα ανακοινώσεων ή ένα task (μία ενέργεια δηλαδή) σε μία 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – MICROSOFT SHAREPOINT – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 

 

16 
 

αντίστοιχη λίστα. Εφόσον πρόκειται για δεδομένο, ένα item μπορεί να 

διαθέτει και μεταδεδομένα (metadata), όπως έναν αριθμό τηλεφώνου 

και μία ημερομηνία γέννησης σε μία επαφή. Ο χρήστης μπορεί να δει 

όλα τα items μίας λίστας ή ορισμένα μόνο, να προσθέσει καινούρια, να 

επεξεργαστεί τα υφιστάμενα ή να τα διαγράψει.  

 Library: Ειδικότερη περίπτωση των λιστών αποτελούν οι βιβλιοθήκες. 

Σε αυτές αποθηκεύονται ως αδόμητα δεδομένα οποιουδήποτε τύπου 

έγγραφα (documents), Office ή μη, εικόνες, αρχεία, φάκελοι, σελίδες 

διαδικτύου (tutorialspoint). Έτσι, σε μία βιβλιοθήκη κάθε στοιχείο της 

είναι ένα έγγραφο, ενώ σε μία λίστα κάθε στοιχείο της είναι ένα data 

item. Ειδικά για τα έγγραφα τύπου Office υπάρχει το πλεονέκτημα της 

«συνεργασίας» και ενσωμάτωσης από τα εργαλεία του Office. Εφόσον 

πρόκειται για δεδομένο, ένα document μπορεί επίσης να διαθέτει και 

μεταδεδομένα (metadata), όπως όνομα συντάκτη και γλώσσα.   

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας δημιουργήθηκε ένα 

SharePoint site, το site1 με URL: http://83.212.89.159:34392/sites/site1/. Στην επόμενη 

εικόνα διακρίνεται η κεντρική σελίδα του site και στην αμέσως παρακάτω μία άποψη 

με τα περιεχόμενα του site. 

 

 

 

Εικόνα 3.2: Αρχική σελίδα του SharePoint site 1 

http://83.212.89.159:34392/sites/site1/
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Δημιουργία list 

 Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστεί ο τρόπος δημιουργίας μίας εξατομικευμένης 

λίστας (custom list) μέσα από το SharePoint site1. Για τη δημιουργία μίας βιβλιοθήκης 

εγγράφων (Document Library) η ακολουθούμενη διαδικασία είναι παρόμοια.  

 Περιγραφή σεναρίου 

Ζητούμενο είναι η δημιουργία μίας λίστας συγγραφέων 

πανεπιστημιακών βιβλίων, μίας λίστας μαθημάτων και μίας λίστας 

συγγραμμάτων. Στη λίστα των συγγραμμάτων θα πρέπει να φαίνεται το 

όνομα του συγγραφέα και το μάθημα στο οποίο αντιστοιχεί. 

 

 Υλοποίηση σεναρίου 

Αρχικά, από το κεντρικό μενού περιεχομένων του site (Site 

Contents) επιλέγεται add an app και στη νέα οθόνη που εμφανίζεται 

επιλέγεται Custom List. Δίνεται το όνομα Συγγραφέας στη λίστα, οπότε 

αμέσως εμφανίζεται στο site1.  

 

 

 

 

Εικόνα 3.3: Σελίδα με τα lists και libraries διαφόρων τύπων του site 1 
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Η λίστα έχει δημιουργηθεί και ο χρήστης μπορεί να προσθέσει 

νέα items επιλέγοντας το new item, αλλά το μόνο διαθέσιμο πεδίο που 

μπορεί να συμπληρώσει είναι το Title, δηλαδή ένας τίτλος του item. Για 

να γίνει η λίστα πιο περιεκτική και να δοθούν και περισσότερες 

πληροφορίες για τους συγγραφείς που θα καταχωριστούν, θα πρέπει να 

αλλάξουν οι ρυθμίσεις της. Έτσι, από το μενού περιεχομένων, στη λίστα 

Συγγραφέας από το σύμβολο «…» επιλέγεται το SETTINGS. 

Στη νέα οθόνη που εμφανίζεται, μεταξύ άλλων φαίνονται οι 

στήλες (Columns) της λίστας. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται η στήλη Title 

και κάποιες άλλες, όπως Modified, Created, που δημιουργούνται από το 

SharePoint, δεν είναι ορατές μέσα στη λίστα και δεν μπορούν να 

διαγραφούν. Επιλέγοντας το Title, ο χρήστης μπορεί να ονομάσει το 

συγκεκριμένο πεδίο-στήλη όπως επιθυμεί  και να καθορίσει αν θα 

πρέπει να περιέχει τιμή. Στο παρόν σενάριο αντικαθίσταται το Title από 

το Ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα πεδία μένουν με τις default τιμές 

τους. 

  Εικόνα 3.4: Δημιουργία λίστας στο site  

  Εικόνα 3.5: Επιλογή ρυθμίσεων της λίστας 
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    Εικόνα 3.6: Επεξεργασία της στήλης Ονοματεπώνυμο της λίστας  

      

Πέρα από το ονοματεπώνυμο ζητείται ως πληροφορία το εάν ο 

κάθε συγγραφέας διδάσκει ή όχι. Για το σκοπό αυτό επιλέγοντας Create 

Column δημιουργείται μία νέα στήλη, η οποία ονοματίζεται ως Διδάσκει 

και είναι τύπου Yes/No (check box) με προεπιλεγμένη τιμή το Yes.  

 

      Εικόνα 3.7: Δημιουργία νέου πεδίου στη λίστα Συγγραφέας 
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Πλέον, η λίστα διαθέτει τα απαιτούμενα πεδία-στήλες και 

μπορούν να προστεθούν σε αυτήν νέα items. Έτσι, επιστρέφοντας στη 

λίστα και επιλέγοντας το new item, εισάγονται τρεις νέοι συγγραφείς. 

 

 

                Εικόνα 3.8: Δημιουργία τριών items στη λίστα Συγγραφέας 

  

Ομοίως με πριν, δημιουργείται η λίστα Μάθημα, που περιέχει ως 

πληροφορία τον τίτλο του μαθήματος, το εάν είναι υποχρεωτικό ή όχι 

και τον αριθμό των διδακτικών μονάδων. Ως προς το τελευταίο πεδίο, θα 

είναι τύπου Number και ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τα ακρότατα 

των τιμών που θα λαμβάνει, όπως και το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων. 

Στις επόμενες δύο εικόνες αποτυπώνεται ο τρόπος δημιουργίας του 

πεδίου αυτού και η λίστα Μάθημα με τρία νέα items, που προστέθηκαν. 

 

Εικόνα 3.9: Δημιουργία τριών items στη λίστα Μάθημα 
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      Εικόνα 3.10: Δημιουργία πεδίου Διδακτικές μονάδες 

 

Για τη λίστα Σύγγραμμα είναι ζητούμενο πέρα από τον τίτλο του 

κάθε συγγράματος, ο συγγραφέας του και το μάθημα στο οποίο 

αντιστοιχεί. Η πληροφορία όμως για τα δύο τελευταία πεδία υπάρχει ήδη 

μέσα στο site στις δύο πρώτες λίστες που δημιουργήθηκαν. Για το λόγο 

αυτό, κατά τον ορισμό των πεδίων επιλέγεται το Lookup, που σημαίνει 

πως πρόκειται για ήδη υπάρχουσα πληροφορία. Έτσι, ομοίως με πριν, 

δημιουργείται και η λίστα Σύγγραμμα, που περιέχει τρία items τα οποία 

συνδέονται με τις δύο πρώτες στήλες των λιστών Συγγραφέας και 

Μάθημα. Στις επόμενες τέσσερις εικόνες αποτυπώνεται ο τρόπος 

δημιουργίας των πεδίων τύπου Lookup και των items της λίστας 

Σύγγραμμα καθώς και η λίστα με τα τρία items. 
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    Εικόνα 3.11: Πεδίο Συγγραφέας τύπου Lookup 

 

 
                       Εικόνα 3.12: Πεδίο Για το μάθημα τύπου Lookup  
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   Εικόνα 3.13: Δημιουργία νέου item στη λίστα Σύγγραμμα 

 

 

     Εικόνα 3.14: Τρία items στη λίστα Σύγγραμμα 

 

Διαπιστώνεται επομένως, πως τα πεδία-στήλες των lists και libraries προσδίδουν 

πληροφορία στα items, που περιέχονται σε αυτά. Μάλιστα, ο χρήστης μπορεί να 

καθορίσει το είδος (π.χ. number, single line of text, choice, date, task outcome) που 

επιθυμεί για την πληροφορία κατά τη δημιουργία μίας νέας εξατομικευμένης λίστας ή 

μίας βιβλιοθήκης εγγράφων. 

 

3.3 SharePoint και workflows 

Η μοντελοποίηση και η αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών 

χρησιμοποιώντας τις ροές εργασίας (workflows) είναι μία ακόμα λειτουργία, που 

υποστηρίζεται από το SharePoint. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες ενδέχεται να είναι 

από πολύ απλές, όπως η ροή έγκρισης ενός εγγράφου από έναν μόνο ελεγκτή ως πολύ 
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σύνθετες, που περιλαμβάνουν συνθήκες, βρόχους, καθήκοντα και ενέργειες από 

πολλούς εργαζόμενους.  

Ο ορισμός του workflow μπορεί να γίνει είτε απευθείας μέσω ενός SharePoint 

site χρησιμοποιώντας ένα από τα έξι πρότυπα υποδείγματα που διαθέτει είτε μέσω της 

εφαρμογής SharePoint Designer. Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί ένα 

παράδειγμα δημιουργίας ροής εργασίας με βάση το πρότυπο Approval-SharePoint 

2010. Τα υπόλοιπα πέντε πρότυπα ονομάζονται Collect Feedback-SharePoint 2010, 

Collect Signatures-SharePoint 2010, Disposition Approval, Publishing Approval και 

Three-state και διαθέτουν παρόμοια λογική και πορεία υλοποίησης με το πρώτο. Το 

workflow που παράγεται, δρα στα αντικείμενα (items) μίας επιλεγμένης λίστας (list) ή 

στα έγγραφα μίας βιβλιοθήκης (library), ενώ μέσω αυτού ανατίθενται καθήκοντα προς 

εκτέλεση (tasks) σε χρήστες και αποστέλλονται emails ενημέρωσης. 

Ακολουθεί η περιγραφή μίας περίπτωσης εργασίας ροής (workflow case), όπως 

δημιουργήθηκε μέσα από το περιβάλλον του SharePoint site1. 

Document Approval_Workflow 

 Περιγραφή σεναρίου  

Πρόκειται για ένα Workflow έγκρισης εγγράφων. Σύμφωνα με 

αυτό, για κάθε νέο έγγραφο που ανεβαίνει σε μία βιβλιοθήκη εγγράφων 

απαιτείται η έγκρισή του από συγκεκριμένους χρήστες μέσα σε ένα 

καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Ο ελεγκτής του εγγράφου έχει το 

δικαίωμα να το εγκρίνει ή να το απορρίψει ή να ζητήσει αλλαγές. 

 

  Υλοποίηση σεναρίου 

  Η εν λόγω ροή εργασιών συνδέεται με τη βιβλιοθήκη document 

library new του site 1. Το πρότυπο εργασίας ροής που επιλέγεται 

ονομάζεται Approval-SharePoint 2010, ενώ τα tasks που δημιουργούνται 

από το workflow καταχωρίζονται σε μία νέα λίστα του site 1, με όνομα 

Document Approval_Workflow Tasks. Στο πεδίο History List επιλέγεται 

το όνομα της λίστας με το ιστορικό των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα 

κατά την εκτέλεση του workflow. Το workflow ξεκινά αυτομάτως από 

τη στιγμή που δημιουργείται ένα νέο αντικείμενο-item, δηλαδή ένα νέο 

έγγραφο (Εικόνα 3.15). 
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      Εικόνα 3.15: Δημιουργία του Document Approval_Workflow (1η σελίδα ρυθμίσεων) 

 

  

 Στην επόμενη σελίδα των ρυθμίσεων της ροής εργασίας 

καθορίζονται οι χρήστες που θα ελέγξουν το έγγραφο. Οι χρήστες θα 

πρέπει να διαθέτουν δικαίωμα έγκρισης μέσα στο site, άρα τουλάχιστον 

επίπεδο πρόσβασης τύπου design (Εικόνα 3.25). Επιλέγονται επομένως ο 

User3 και ο Christos Tsolaridis με σειριακή ροή, δηλαδή πρώτα ελέγχει 

ο πρώτος χρήστης και ακολούθως ο δεύτερος. Στην περίπτωση της 

απόρριψης του εγγράφου από οποιοδήποτε χρήστη ανεξαρτήτως σειράς, 
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το έγγραφο αυτομάτως απορρίπτεται. Μπορούν επίσης να περαστούν 

κάποια σχόλια στο πεδίο Request, όπως και το χρονικό περιθώριο της 

εκτέλεσης του κάθε καθήκοντος-task σε μέρες, εβδομάδες και μήνες. 

Πατώντας Save το workflow είναι πλέον έτοιμο. 

 

     Εικόνα 3.16: Δημιουργία του Document Approval_Workflow (2η σελίδα ρυθμίσεων) 

 

 

 Εκτέλεση παραδείγματος 1 

Έτσι λοπόν, στη βιβλιοθήκη document library new του 

SharePoint site 1 ανεβαίνει ένα έγγραφο ονόματι project4 και αμέσως το 

workflow Document Approval_Workflow τίθεται σε εξέλιξη. 
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 Εικόνα 3.17: Νέο έγγραφο στη βιβλιοθήκη και έναρξη του Document 

Approval_Workflow, το οποίο είναι στην κατάσταση In Progress  

 

Στη λίστα Document Approval_Workflow Tasks αυτομάτως 

δημιουργείται το πρώτο task της έγκρισης του εγγράφου για το χρήστη 

User3, ενώ ταυτόχρονα στο λογαριασμό του έρχεται και σχετικό 

ενημερωτικό email. 

 

    Εικόνα 3.18: Νεοδημιουργηθέν task στη σχετική λίστα για το χρήστη Sharepoint User3 

 

    Εικόνα 3.19: Εισερχόμενο email ενημέρωσης για το task   
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Ο χρήστης User3 εισέρχεται στο site και ολοκληρώνει το task 

(Εικόνα 3.20), οπότε αυτομάτως δημιουργείται το επόμενο task της 

έγκρισης του εγγράφου για το χρήστη Christos Tsolaridis και 

αποστέλλεται και  σχετικό email (Εικόνα 3.21). 

 

 

    Εικόνα 3.20: Έγκριση του εγγράφου μέσω επιλογής του Approve από το χρήστη User3 

 

 

   Εικόνα 3.21: Νεοδημιουργηθέν task στη σχετική λίστα για το χρήστη Christos Tsolaridis  

 

Ο χρήστης Christos Tsolaridis εισέρχεται στο site και εγκρίνει το 

έγγραφο επιλέγοντας Approve. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η ροή 

εργασιών και το έγγραφο είναι εγκεκριμένο. Στο status του workflow 

έχει περαστεί η τιμή Approved και έχουν καταγραφεί όλες οι ενέργειες 

στο ιστορικό του, που οδήγησαν στην ολοκλήρωσή του, όπως 

αποτυπώνεται στις επόμενες εικόνες. Διαπιστώνεται πως η ροή εργασιών 

ακολούθησε την πορεία, που είχε προκαθοριστεί.  

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – MICROSOFT SHAREPOINT – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 

 

29 
 

 

 

       Εικόνα 3.23: Τελική εικόνα εγγράφου, το έγγραφο έχει εγκριθεί και το status είναι Approved  

 

 

 

 

  

Εικόνα 3.22: Έγκριση του εγγράφου από Christos Tsolaridis 
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       Εικόνα 3.24: Ιστορικό ενεργειών του workflow για το project4 

 

 

 
  Εικόνα 3.25: Δυνατά επίπεδα πρόσβασης χρηστών στο SharePoint site 

 

 

 Εκτέλεση παραδείγματος 2 

Ομοίως με το παράδειγμα 1, στη βιβλιοθήκη document library 

new του SharePoint site 1 ανεβαίνει ένα έγγραφο ονόματι Εργασία 1 και 

το workflow Document Approval_Workflow τίθεται σε εξέλιξη. 
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Εικόνα 3.26: Νέο έγγραφο στη βιβλιοθήκη και έναρξη του Document Approval_Workflow, το 

οποίο είναι στην κατάσταση In Progress 

 

Στη λίστα Document Approval_Workflow Tasks αυτομάτως 

δημιουργείται το πρώτο task της έγκρισης του εγγράφου για το χρήστη 

User3, ενώ ταυτόχρονα στο λογαριασμό του έρχεται και σχετικό 

ενημερωτικό email. Ομοίως με πριν, ο χρήστης User3 εισέρχεται στο site 

και ολοκληρώνει το task, οπότε αυτομάτως δημιουργείται το επόμενο 

task της έγκρισης του εγγράφου για το χρήστη Christos Tsolaridis. 

 

     Εικόνα 3.27: Νεοδημιουργηθέν task στη σχετική λίστα για το χρήστη Christos Tsolaridis 

 

Ο χρήστης Christos Tsolaridis εισέρχεται στο site και δεν 

εγκρίνει ούτε απορρίπτει το έγγραφο, αλλά ζητάει αλλαγές σε αυτό από 

το χρήστη Secretariat επιλέγοντας Request Change (Εικόνες 3.28 & 

3.29).  
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      Εικόνα 3.28: Αίτηση για αλλαγές στο έγγραφο επιλέγοντας Request Change 

 

 
Εικόνα 3.29: Αίτηση για αλλαγές στο έγγραφο, εδώ καθορίζεται ο χρήστης από τον οποίο    

ζητούνται οι αλλαγές και η διορία που δίνεται 

 

Ο χρήστης Secretariat εισέρχεται στο site και πραγματοποιεί 

αλλαγές στο έγγραφο (Εικόνα 3.30).  
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`

 

      Εικόνα 3.30: Αλλαγές στο έγγραφο από το χρήστη Secretariat 

Έτσι, αυτομάτως δημιουργείται πάλι το task της έγκρισης του 

εγγράφου για το χρήστη Christos Tsolaridis, ο οποίος έχει πάλι τη 

δυνατότητα της έγκρισης ή απόρριψής του. Επιλέγεται, παρά τις αλλαγές 

που έγιναν στο έγγραφο, να το απορρίψει οπότε στο τελικό status του 

workflow τίθεται η τιμή Rejected (Εικόνα 3.33, έγγραφο Εργασία 1). 

 

    Εικόνα 3.31: Νεοδημιουργηθέν task στη σχετική λίστα για το χρήστη Christos Tsolaridis 
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        Εικόνα 3.32: Απόρριψη εγγράφου από Christos Tsolaridis μέσω επιλογής του Reject 

 

 
      Εικόνα 3.33: Τελική εικόνα για τα έγγραφα των παραδειγμάτων 1 & 2  

 

 
        Εικόνα 3.34: Ιστορικό ενεργειών του workflow για το έγγραφο Εργασία 1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 SharePoint Designer 2013 

& Περιπτώσεις επίδειξης 
 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το SharePoint Designer 2013 είναι ένα λογισμικό, που εγκαθίσταται στο 

σύστημα του χρήστη και μπορεί να συνδεθεί με ένα SharePoint site, δίνοντας από την 

επιλογή Οpen site το URL του site αρχικά και στη συνέχεια το username και το 

password του χρήστη, που έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό. Στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας έγινε σύνδεση με το SharePoint site1 με URL: 

http://83.212.89.159:34392/sites/site1/. 

 

Μέσα από το SharePoint Designer 2013 ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τη 

δική του ροή εργασιών (workflow), η οποία θα δράσει στα αντικείμενα (items) μίας 

μόνο λίστας (list) ή στα έγγραφα μίας βιβλιοθήκης (library), εφόσον έχει ήδη 

δημιουργηθεί μία τέτοια στο αντίστοιχο SharePoint site. Η διαδικασία δημιουργίας 

workflow έχει ως εξής. Αρχικά, επιλέγεται μία λίστα του site με την οποία θα 

αλληλεπιδράσει το workflow. Στη συνέχεια ζητείται να δοθεί ένα όνομα (υποχρεωτικά) 

για το workflow, μία σύντομη περιγραφή (προαιρετικά) υπό μορφή ελεύθερου κειμένου 

  Εικόνα 4.1: Μενού του Sharepoint Designer 

http://83.212.89.159:34392/sites/site1/
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και ο τύπος της πλατφόρμας πάνω στον οποίο θα χτιστεί το workflow, είτε 2013 είτε 

2010 (Εικόνα 4.2). Οι δύο τύποι πλατφόρμας περιλαμβάνουν αρκετές κοινές δράσεις-

εντολές (actions), αλλά και αρκετές διαφορετικές μεταξύ τους. Επίσης, το ίδιο action 

ενδέχεται να ορίζεται και να παραμετροποιείται διαφορετικά στις δύο πλατφόρμες. 

Ακολούθως, από τη στιγμή που αρχικοποιήθηκε το workflow, δίνεται στο χρήστη η 

δυνατότητα της επεξεργασίας του με την εντολή Edit Workflow μέσω της σύνταξης του 

επιθυμητού κώδικα επιλέγοντας τα αντίστοιχα actions, της  δημιουργίας μίας νέας 

λίστας με τα tasks που πρόκειται να δημιουργηθούν ή να ανατεθούν μέσω του 

workflow, της δημιουργίας μίας λίστας με το ιστορικό των ενεργειών που έλαβαν χώρα 

κατά την εκτέλεση του workflow, καθώς και η δυνατότητα να ξεκινήσει το workflow 

είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα αμέσως μόλις δημιουργηθεί ένα νέο αντικείμενο (item) 

στη συνεργαζόμενη με το workflow λίστα ή βιβλιοθήκη (Εικόνα 4.3). 

 

    Εικόνα 4.2: Δημιουργία νέου workflow  
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       Εικόνα 4.3: Μενού επιλογών του νέου workflow 

 

      Επιπλέον, παρέχεται η δυνανότητα στο χρήστη, αφού πρώτα επεξεργαστεί 

το workflow (Edit Workflow), της οπτικοποίησης της εργασίας ροής του υπό μορφή 

διαγράμματος, καθώς το SharePoint Designer 2013 συνεργάζεται με το Microsoft Visio 

2013. 

 

       Εικόνα 4.4: Δυνατότητα εξαγωγής του workflow στο MS Visio 
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4.2 Workflow cases του SharePoint Designer 2013 

Ακολουθεί η περιγραφή εφτά περιπτώσεων εργασιών ροής (workflow cases), 

όπως δημιουργήθηκαν μέσα από το περιβάλλον του SharePoint Designer 2013. 

1. Application Workflow_New 

 Περιγραφή σεναρίου  

Πρόκειται για ένα Workflow έγκρισης αίτησης. Ζητούμενο είναι 

το ανέβασμα μίας αίτησης προς έγκριση από ένα χρήστη και στη 

συνέχεια ο έλεγχος του εγγράφου και η διαδικασία έγκρισης ή 

απόρριψής του από άλλους χρήστες. Κατά την κατάθεση του εγγράφου 

γίνεται ένας πρώτος έλεγχός του από το σύστημα και αν αυτός 

ολοκληρωθεί ορθά, έπεται η ανάθεση της έγκρισής του σε χρήστες του  

συστήματος. Ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου και των εγκρίσεων 

ή απορρίψεων ακολουθούν ενημερωτικά μηνύματα και emails προς το 

χρήστη, που κατέθεσε την αίτηση.  

 

 Υλοποίηση σεναρίου - επεξήγηση κώδικα εκτέλεσης 

Η εν λόγω ροή εργασιών συνδέεται με τη βιβλιοθήκη Initial 

Documents του SharePoint site 1, η οποία έχει δημιουργηθεί ήδη μέσα 

σε αυτό. Παράμετρος της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης, που  

χαρακτηρίζει τα έγγραφα που ανεβαίνουν σε αυτή, είναι η στήλη 

Applicant Approval, που είναι τύπου Choice, με πιθανές επιλογές τις Not 

Reviewed, Approved και Rejected, πληροφορεί δηλαδή εάν κάποιο 

έγγραφο είναι εγκεκριμένο ή έχει απορριφθεί. Τα tasks που 

δημιουργούνται από το workflow καταχωρίζονται σε μία νέα λίστα του 

site 1, με όνομα Application Workflow_New Tasks. Επίσης, το workflow, 

που είναι πλατφόρμας τύπου 2013, ξεκινά αυτομάτως από τη στιγμή που 

δημιουργείται ένα νέο αντικείμενο, δηλαδή ένα νέο έγγραφο (Εικόνα 

4.5).       
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         Εικόνα 4.5: Application Workflow_New 

      

Ως προς τον κώδικα εκτέλεσης (Εικόνα 4.6), με την εντολή Set 

Applicant Approval to Not Reviewed (action Set Field in Current Item) 

αρχικά ορίζεται η τιμή Not Reviewed στο πεδίο Applicant Approval της 

νέας αίτησης, ενώ με τη νέα εντολή Set Workflow Status αμέσως 

παρακάτω ορίζεται το status του workflow ως Pending for Approval 

(δηλαδή σε αναμονή έγκρισης). Ακολουθεί το action Pause, με το οποίο 

η ροή εργασιών τίθεται σε παύση προσωρινά για ένα λεπτό.  

Στη συνέχεια γίνεται ο πρώτος έλεγχος της αίτησης, για αυτό 

επιλέγεται η πρώτη συνθήκη if any value equals value του SharePoint 

Designer. Ο έλεγχος από το σύστημα έχει να κάνει με τον τίτλο του 

εγγράφου και συγκεκριμένα με το εάν περιέχει τη λέξη Application. Εάν 

ναι, τότε ακολουθεί η ανάθεση τριών διαφορετικών tasks (action assign), 

του ελέγχου, της επανεξέτασης και της έγκρισης της αίτησης σειριακά 

στους χρήστες με όνομα User4, Secretariat και Administrator αντίστοιχα. 

Όλοι τους διαθέτουν επίπεδο πρόσβασης τουλάχιστον τύπου Design 

(Εικόνα 3.25).  Κατά την ανάθεση του κάθε task, το οποίο εμφανίζεται 

και ως email στο λογαριασμό του προς ανάθεση χρήστη, δίνεται ένα 

όνομα σε αυτό, μπορεί να γίνει μία περιγραφή του (Εικόνα 4.7), ενώ το 

αποτέλεσμα της κάθε ανάθεσης λαμβάνεται ως τοπική μεταβλητή από το 

SharePoint Designer (π.χ. Variable: Outcome5), για να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε επόμενα βήματα του workflow, αν χρειαστεί. Η 

παραγόμενη τοπική μεταβλητή έχει πάντα δύο πιθανές τιμές, είτε 

Approved είτε Rejected. Έτσι, το αποτέλεσμα της ανάθεσης στο χρήστη 
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Administrator αποθηκεύεται ως τοπική μεταβλητή με όνομα Outcome6 

και με βάση μόνο αυτό καθορίζεται η δεύτερη συνθήκη, η οποία είναι 

εμφωλευμένη στην πρώτη. Στο συγκεκριμένο σενάριο δηλαδή, 

βαρύνουσα θέση κατέχει η άποψη του χρήστη Administrator, που είναι 

και ο διαχειριστής του site με δικαίωμα πρόσβασης Full Control (Εικόνα 

3.25).   

Αν το αποτέλεσμα της Outcome6 είναι Approved, δηλαδή εάν ο 

Administrator ενέκρινε την αίτηση, τότε τοποθετείται η τιμή Approved 

στο πεδίο Applicant Approval, αποστέλεται ένα σχετικό ενημερωτικό 

email στο χρήστη που ανέβασε το έγγραφο και τίθεται το status του 

workflow ως ολοκληρωμένο (completed).   

Αν το αποτέλεσμά της είναι Rejected, δηλαδή εάν ο 

Administrator απέρριψε την αίτηση, τότε τοποθετείται η τιμή Rejected 

στο πεδίο Applicant Approval, αποστέλεται ένα σχετικό ενημερωτικό 

email στο χρήστη που ανέβασε το έγγραφο και τίθεται το status του 

workflow ως ολοκληρωμένο (completed).     

Εάν τέλος, από τον τίτλο του εγγράφου δεν ικανοποιείται η 

πρώτη συνθήκη, τότε τοποθετείται η τιμή Rejected στο πεδίο Applicant 

Approval, αποστέλεται ένα σχετικό ενημερωτικό email στο χρήστη που 

ανέβασε το έγγραφο, καταχωρίζεται ένα μήνυμα σχετικό με το λάθος 

του εγγράφου στο history του workflow (με την εντολή log to history 

list) και τίθεται το status του workflow ως ολοκληρωμένο (completed). 

Μέσα στον κώδικα έχουν προστεθεί και επεξηγηματικά σχόλια με τη 

βοήθεια της εντολής Add a Comment. 

Όλα τα προαναφερθέντα έγιναν στο πλαίσιο ενός σταδίου, Stage 

1 όπως ονομάστηκε. Στα workflows τύπου πλατφόρμας 2013 υπάρχει 

πάντα και το βήμα Transition to stage, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 

μετάβασης σε κάποιο άλλο στάδιο της ροής εργασιών. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση και καθώς η διαδικασία εκτελείται σε ένα 

βήμα, επιλέγεται να γίνει μετάβαση στο τέλος του workflow (End of 

Workflow). 

Πατώντας Check for Errors και Publish στην κορδέλα του 

λογισμικού εκτελείται έλεγχος για λάθη στον κώδικα και δημοσιεύεται 

το workflow στο site 1 αντίστοιχα. 
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Στις επόμενες εικόνες διακρίνονται όλες οι ενέργειες του 

workflow υπό τη μορφή του κώδικα του SharePoint Designer, καθώς και 

ο τρόπος εκτέλεσης των εντολών assign και email.   

Τέλος, παρατίθεται στην εικόνα 4.9 από το MS VISIO 2013 το 

workflow υπό μορφή διαγράμματος. Διακρίνονται τα σύμβολα έναρξης 

(πράσινο τρίγωνο), τερματισμού (κόκκινο τετράγωνο), τα διάφορα 

actions που έχουν τη μορφή ορθογωνίου και οι συνθήκες υπό τη μορφή 

ρόμβου. Σε όλα τα actions και τις συνθήκες ελέγχου έχει αναγραφεί ένα 

βοηθητικό μήνυμα επεξήγησης της λειτουργίας του καθενός. 

 

 

 

       Εικόνα 4.6: Κώδικας εκτέλεσης workflow 
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Εικόνα 4.7: Εντολή assign για το task Check the application προς τον User4, μπορεί επίσης να 

περαστεί μία σύντομη περιγραφή του task και μία προθεσμία ολοκλήρωσής του  

 

 

Εικόνα 4.8: Εντολή email για δημιουργία email αποδοχής της αίτησης, ορίζεται ο 

παραλήπτης, το θέμα του email και το κείμενο 
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          Εικόνα 4.9: Διάγραμμα του workflow 
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 Εκτέλεση παραδείγματος 1 

Στο παράδειγμα 1 ο χρήστης User3 ανεβάζει την αίτηση με τίτλο 

Application_1 προς έγκριση στη βιβλιοθήκη Ιnitial Documents του 

SharePoint site 1. Στην εικόνα 4.10 διακρίνονται οι τιμές στις στήλες 

Applicant Approval και Application Workflow_New. 

 

Καθώς ικανοποιείται η πρώτη συνθήκη ελέγχου του workflow, 

δηλαδή το έγγραφο περιέχει τη λέξη Application, δημιουργείται στη 

λίστα Application Workflow_New Tasks το πρώτο task με όνομα Check 

the Application για το χρήστη User4 (Εικόνα 4.11), το οποίο εμφανίζεται 

και ως email στο λογαριασμό του. 

 

Εικόνα 4.10: Νέο έγγραφο στη βιβλιοθήκη, δικρίνεται το status του εγγράφου και του workflow  

     Εικόνα 4.11: Νεοδημιουργηθέν task στη σχετική λίστα  
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O χρήστης User4 εισέρχεται στο site και ολοκληρώνει το task 

του ελέγχου επιλέγοντας Approved. 

 

Αμέσως δημιουργείται το επόμενο task για το χρήστη Secretariat 

με όνομα Review the Application (Εικόνα 4.14). 

     Εικόνα 4.12: Εισερχόμενο email για το task προς το χρήστη User4  

    Εικόνα 4.13: Ολοκλήρωση task από το χρήστη User4  
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      Εικόνα 4.14: Νεοδημιουργηθέν task στη σχετική λίστα 

 

 

O χρήστης Secretariat εισέρχεται στο site και και ολοκληρώνει το 

task του επανελέγχου (review) επιλέγοντας Approved.    

 

Αμέσως δημιουργείται το επόμενο task για το χρήστη 

Administrator με όνομα Approve the Application. 

Εικόνα 4.15: Ολοκλήρωση task από το χρήστη Secretariat 
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O χρήστης Administrator εισέρχεται στο site και έχει τη 

δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση. Επιλέγεται να την 

εγκρίνει, με τον ίδιο τρόπο που έπραξαν και οι δύο προηγούμενοι 

χρήστες, επομένως στη λίστα Initial Documents εμφανίζεται το έγγραφο 

με τίτλο Application_1 ως Approved και το status ως Completed, όπως 

δηλαδή ορίστηκε στο SharePoint Designer. Τέλος, εμφανίζεται και το 

ενημερωτικό email στο χρήστη User3 σχετικά με την πορεία της αίτησής 

του.  

 

 

    Εικόνα 4.17: Τελική έγκριση του εγγράφου 

 

  Εικόνα 4.16: Νεοδημιουργηθέν task στη σχετική λίστα για το χρήστη Administrator 
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    Εικόνα 4.18: Εισερχόμενο ενημερωτικό email προς τον αιτούντα 

 

Στην παρακάτω εικόνα διακρίνεται το status και το ιστορικό των 

ενεργειών, που οδήγησαν στην ολοκλήρωση του workflow. 

  

 Εκτέλεση παραδείγματος 2 

Στο δεύτερο παράδειγμα ο χρήστης User3 ανεβάζει ένα έγγραφο 

με τίτλο A1Ρ1 προς έγκριση στη βιβλιοθήκη Ιnitial Documents του 

SharePoint site 1. Στην εικόνα 4.20 διακρίνονται οι τιμές στις στήλες 

Applicant Approval και Application Workflow_New. 

 Εικόνα 4.19: Ιστορικό ενεργειών του workflow 
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Εικόνα 4.20: Νέο έγγραφο στη βιβλιοθήκη 

 

Δεδομένου ότι δεν ικανοποιείται η πρώτη συνθήκη ελέγχου του 

workflow, δηλαδή το έγγραφο δεν περιέχει τη λέξη Application στον 

τίτλο του, απορρίπτεται αυτόματα, δηλαδή τίθεται η τιμή Rejected, το 

workflow ολοκληρώνεται και στο ιστορικό ενεργειών καταχωρίζεται το 

μήνυμα σφάλματος (Εικόνα 4.23), όπως είχε περαστεί στον κώδικα. Οι 

επόμενες εικόνες είναι ενδεικτικές: 

 

   Εικόνα 4.21: Απόρριψη του εγγράφου Α1Ρ1 
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     Εικόνα 4.22: Εισερχόμενο ενημερωτικό email περί σφάλματος στην αίτηση 

 

 

 

2. Document Management_WF 

 Περιγραφή σεναρίου 

Πρόκειται για ένα Workflow διαχείρισης εγγράφων. Σύμφωνα με 

αυτό, κάθε νέο έγγραφο που ανεβαίνει σε μία βιβλιοθήκη εγγράφων 

πρωτοκολλείται καταρχάς και ακολούθως μπορεί είτε να υπογραφεί, να 

αρχειοθετηθεί και να περαστεί ως αντίγραφο σε μία άλλη βιβλιοθήκη 

εγκεκριμένων αρχείων είτε να μείνει ανυπόγραφο και να αντιγραφεί σε 

μία βιβλιοθήκη απορριφθέντων. 

 

 Υλοποίηση σεναρίου - επεξήγηση κώδικα εκτέλεσης 

Η εν λόγω ροή εργασιών συνδέεται με τη βιβλιοθήκη Working 

Documents του SharePoint site 1. Τα tasks που δημιουργούνται από το 

Εικόνα 4.23: Ιστορικό του workflow, διακρίνεται και το σχετικό μήνυμα σφάλματος  
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workflow καταχωρίζονται σε μία νέα λίστα του site 1, με όνομα 

Application Workflow Tasks. Το workflow δουλεύει πάνω σε πλατφόρμα 

τύπου 2010 και ξεκινά αυτομάτως από τη στιγμή που δημιουργείται ένα 

νέο αντικείμενο, δηλαδή ένα νέο έγγραφο (Εικόνα 4.24). 

 

 

 

     Εικόνα 4.24: Document Management_WF 

 

Ως προς τον κώδικα εκτέλεσης (Εικόνα 4.25), με την εντολή Set 

workflow status ορίζεται το status του workflow ως Starting. Ακολουθεί 

το action Assign, με το οποίο ανατίθεται το task της πρωτοκόλλησης του 

εγγράφου στο χρήστη Secretariat. Στη συνέχεια δύο ενέργειες 

εκτελούνται παράλληλα (επιλογή Parallel Block). Αποστέλλεται ένα 

email στον Christos Tsolaridis, ως ενημέρωση για τη διαδικασία και 

ζητείται η υπογραφή του εγγράφου σε αυτό μέσω του action Collect 

(Εικόνα 4.26). Ο χρήστης μπορεί είτε να το υπογράψει είτε όχι 

επιλέγοντας τις προκαθορισμένες τιμές ΟΚ και ¨-¨ στο πεδίο Υπογραφή 

αντίστοιχα. Έτσι, προκύπτει η ακόλουθη συνθήκη ελέγχου (εντολή if any 

value equals value): Στην περίπτωση της υπογραφής του, ανατίθεται το 

task της αρχειοθέτησης του εγγράφου στο χρήστη Secretariat, 

αντιγράφεται το έγγραφο με την εντολή Copy item στη λίστα Approved 
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Documents και καταχωρίζεται ένα σχετικό μήνυμα στο ιστορικό της 

ροής ενεργειών (εντολή log). Αν δεν υπογραφεί, αντιγράφεται το 

έγγραφο στη βιβλιοθήκη απορριφθέντων (drop off library) του site, η 

οποία υπάρχει αυτομάτως από τη στιγμή που δημιουργείται ένα 

SharePoint site. Η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιείται μόνο με το 

action Send Document to Repository Properties και όχι με το Copy item, 

όπου ως destination τίθεται το url του site1. Τέλος και ανεξαρτήτως 

αποτελέσματος τίθεται το status του workflow ως περαιωμένο (Ended).   

Όλα τα προαναφερθέντα έγιναν στο πλαίσιο ενός βήματος, Step 1 

όπως ονομάστηκε. Πατώντας Check for Errors και Publish στην 

κορδέλα του λογισμικού εκτελείται έλεγχος για λάθη στον κώδικα και 

δημοσιεύεται το workflow στο site 1 αντίστοιχα. 

Στις επόμενες εικόνες διακρίνονται όλες οι ενέργειες του 

workflow μέσα από το SharePoint Designer, καθώς και ο τρόπος 

εκτέλεσης της εντολής Collect και της συνθήκης ελέγχου if any value 

equals value.  Όπως προκύπτει από την Εικόνα 4.25, κατά τον ορισμό 

της εντολή Collect, δημιουργείται από το λογισμικό μία τοπική 

μεταβλητή με όνομα collect. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταβλητής είναι 

το αντικείμενο της συνθήκης ελέγχου του κώδικα. Ο τρόπος που 

καλείται η συγκεκριμένη μεταβλητή απεικονίζεται στην Εικόνα 4.27.   
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        Εικόνα 4.25: Κώδικας εκτέλεσης workflow 
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 Εικόνα 4.27: Τρόπος κλήσης της τοπικής μεταβλητής collect στη                          

συνθήκη ελέγχου (if any value equals value) 

 

     Εικόνα 4.26: Βήματα εκτέλεσης εντολής collect, το πεδίο Υπογραφή είναι τύπου choice 
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Τέλος, παρατίθεται στην επόμενη εικόνα από το MS VISIO 2013 

το workflow υπό μορφή διαγράμματος. Διακρίνονται τα σύμβολα 

έναρξης (πράσινο τρίγωνο), τερματισμού (κόκκινο τετράγωνο), τα 

διάφορα actions με τη μορφή ορθογωνίου και η συνθήκη ελέγχου υπό τη 

μορφή ρόμβου. Σε όλα τα actions και τις συνθήκες ελέγχου έχει 

αναγραφεί ένα βοηθητικό μήνυμα επεξήγησης της λειτουργίας του 

καθενός. 

 

 Εκτέλεση παραδείγματος 1 

Στο παρόν παράδειγμα ο χρήστης Administrator ανεβάζει ένα 

έγγραφο στη βιβλιοθήκη Working Documents του SharePoint site 1. Το 

status του workflow χαρακτηρίζεται ως starting, όπως ορίστηκε στο 

πρώτο βήμα. 

 

                    Εικόνα 4.28: Διάγραμμα του workflow 
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     Εικόνα 4.29: Νέο έγγραφο στη βιβλιοθήκη με όνομα Fullo_elegxou 

 

Στη λίστα Application Workflow Tasks δημιουργείται το task της 

πρωτοκόλλησης εγγράφου για το χρήστη Secretariat. 

   

Ο χρήστης Secretariat εισέρχεται στο site και ολοκληρώνει το 

task της πρωτοκόλλησης, οπότε αυτομάτως δημιουργείται το επόμενο 

task της υπογραφής του εγγράφου στο χρήστη Christos Tsolaridis και 

αποστέλλεται και  σχετικό email.  

  

 Εικόνα 4.30: Νεοδημιουργηθέν task στη σχετική λίστα 

  Εικόνα 4.31: Νεοδημιουργηθέν task στη σχετική λίστα 
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Ο χρήστης Christos Tsolaridis εισέρχεται στο site, υπογράφει το 

έγγραφο επιλέγοντας OK, οπότε ακολουθούν οι προκαθορισμένες 

ενέργειες. Ανατίθεται δηλαδή το task της αρχειοθέτησης του εγγράφου 

στο χρήστη Secretariat (Εικόνα 4.34), κατόπιν με την ολοκλήρωση του 

task αντιγράφεται αυτό στη λίστα Approved Documents και 

καταχωρίζεται το σχετικό μήνυμα στο workflow history. Οι επόμενες 

εικόνες είναι ενδεικτικές.  

 

Εικόνα 4.33: Υπογραφή του εγγράφου από χρήστη Christos Tsolaridis, επιλέγοντας στο 

αντίστοιχο πεδίο την τιμή OK και ολοκλήρωση του task πατώντας Complete Task 

 

 

  Εικόνα 4.32: Εισερχόμενο email προς το χρήστη Christos Tsolaridis  

   Εικόνα 4.34: Λίστα με τα tasks, διακρίνεται το νέο task προς το χρήστη Secretariat 
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   Εικόνα 4.35: Αντιγραφή του εγγράφου Fullo_elegxou στη νέα λίστα Approved Documents 

 

 

 

 

     Εικόνα 4.36: Ιστορικό ενεργειών του workflow, διακρίνονται όλα τα tasks ολοκληρωμένα  

 

 

 

      Εικόνα 4.37: Τελική εικόνα του workflow με status Ended, δηλαδή ολοκληρωμένο 
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 Εκτέλεση παραδείγματος 2 

Στο παράδειγμα 2 ο χρήστης Administrator ανεβάζει ένα 

έγγραφο με όνομα README στη βιβλιοθήκη Working Documents του 

SharePoint site 1. Το status του workflow χαρακτηρίζεται ως starting, 

όπως ορίστηκε στο πρώτο βήμα (Εικόνα 4.38). 

 

 

    Εικόνα 4.38: Νέο έγγραφο στη βιβλιοθήκη 

 

Ακολουθούν οι ίδιες ενέργειες με εκείνες του παραδείγματος 1 

μέχρι τη συνθήκη ελέγχου. Το έγγραφο τώρα δεν υπογράφεται από το 

χρήστη Christos Tsolaridis, οπότε αντιγράφεται στη βιβλιοθήκη Drop 

Off, καταχωρίζεται σχετικό μήνυμα και το workflow τερματίζεται.  

 

 Εικόνα 4.39: Μη υπογραφή του εγγράφου από χρήστη Christos Tsolaridis επιλέγοντας 

στο αντίστοιχο πεδίο την τιμή - και ολοκλήρωση του task πατώντας Complete Task 
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Εικόνα 4.40: Αντιγραφή του εγγράφου στη βιβλιοθήκη απορριφθέντων ονόματι Drop Off 

 

 

 

 

 Εικόνα 4.42: Τελική εικόνα της λίστας Working Documents, το workflow για τα δύο έγγραφα 

των δύο παραδειγμάτων ολοκληρώθηκε 

 

 

 

 

Εικόνα 4.41: Ιστορικό ενεργειών του workflow για το έγγραφο README, διακρίνεται πως δεν 

έλαβε υπογραφή 
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3. EvaluateBonus_WF 

 Περιγραφή σεναρίου 

Πρόκειται για ένα Workflow, που θα υπολογίζει αυτόματα το 

μισθολογικό μπόνους ενός εργαζόμενου ως ποσοστό επί του μισθού του, 

ανάλογα με τα χρόνια εργασιακής του εμπειρίας.  

 

 Υλοποίηση σεναρίου - επεξήγηση κώδικα εκτέλεσης 

Η εν λόγω ροή εργασιών συνδέεται με τη λίστα Employees του 

SharePoint site 1, η οποία υπάρχει ήδη μέσα σε αυτό και μέσα από την 

οποία δημιουργούνται τα items, δηλαδή οι εργαζόμενοι και τα στοιχεία 

τους. Κατά τη δημιουργία ενός νέου item-εργαζόμενου καταχωρίζονται  

τα ζητούμενα στοιχεία του και η εργασιακή εμπειρία σε έτη. Εκείνο που 

δε συμπληρώνεται είναι η παράμετρος-στήλη της συγκεκριμένης λίστας 

με όνομα bonus, διότι αποτελεί υπολογιζόμενο γνώρισμα με βάση το 

workflow. Τα tasks που δημιουργούνται από το workflow 

καταχωρίζονται σε μία νέα λίστα του site 1, με όνομα app_task. Επίσης, 

το workflow, που είναι πλατφόρμας τύπου 2013, ξεκινά αυτομάτως από 

τη στιγμή που δημιουργείται ένα νέο item. 

       

Ως προς τον κώδικα εκτέλεσης (Εικόνα 4.44), στην πρώτη 

γραμμή γίνεται η πρώτη συνθήκη ελέγχου του συστήματος, για αυτό 

Εικόνα 4.43: EvaluateBonus_WF 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – MICROSOFT SHAREPOINT – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 

 

62 
 

επιλέγεται η συνθήκη if any value equals value του SharePoint Designer. 

Ο έλεγχος  έχει να κάνει με τα χρόνια εμπειρίας και συγκεκριμένα με το 

εάν είναι λιγότερα ή ίσα από δύο, περισσότερα από δύο και ταυτόχρονα 

λιγότερα ή ίσα από πέντε και τέλος περισσότερα από πέντε. Σε κάθε μία 

από τις τρεις αυτές περιπτώσεις υπολογίζεται το bonus με διαφορετικό 

συντελεστή (action Calculate) (Εικόνα 4.45) και καταγράφεται ένα 

μήνυμα σχετικά με τον εργαζόμενο και το bonus που λαμβάνει στο 

ιστορικό ενεργειών του workflow (κάνοντας χρήση του String Builder 

του action  Log) (Εικόνα 4.46). Αμέσως μετά το τέλος της συνθήκης και 

ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της, με την εντολή Update 

ενημερώνεται το συγκεκριμένο αντικείμενο στη λίστα Employees, μέσω 

ανάθεσης της τιμής της τοπικής μεταβλητής CalculatedBonus στο πεδίο 

bonus της λίστας Employees και τίθεται το status του workflow ως 

Completed. Μέσα στον κώδικα έχουν προστεθεί και επεξηγηματικά 

σχόλια με τη βοήθεια της εντολής Add a Comment. 

 Όλα τα προαναφερθέντα έγιναν στο πλαίσιο ενός σταδίου, Stage 

Evaluation όπως ονομάστηκε. Στα workflows τύπου πλατφόρμας 2013 

υπάρχει πάντα και το βήμα Transition to stage, το οποίο δίνει τη 

δυνατότητα μετάβασης σε κάποιο άλλο στάδιο της ροής εργασιών. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση και καθώς η διαδικασία εκτελείται σε ένα 

βήμα, επιλέγεται να γίνει μετάβαση στο τέλος του workflow (End of 

Workflow).  

Πατώντας Check for Errors και Publish στην κορδέλα του 

λογισμικού εκτελείται έλεγχος για λάθη στον κώδικα και δημοσιεύεται 

το workflow στο site 1 αντίστοιχα. 

Στις επόμενες εικόνες διακρίνονται όλες οι ενέργειες του 

workflow υπό τη μορφή του κώδικα του SharePoint Designer, καθώς και 

οι εντολές Calculate και Log. 
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                   Εικόνα 4.44: Κώδικας εκτέλεσης workflow 

 

 

                          Εικόνα 4.45: Τρόπος εκτέλεσης της εντολής Calculate, επιλογή 

                          του πεδίου Salary ως 1ου παράγοντα του γινομένου 
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 Εικόνα 4.46: Τρόπος εκτέλεσης της εντολής Log με χρήση του String Builder, 

δημιουργείται μία έκφραση η οποία αποτελείται από «σταθερό» κείμενο αλλά και από 

πεδία και μεταβλητές (μέσα σε αγκύλες) του workflow  

 

Τέλος, παρατίθεται στην επόμενη εικόνα από το MS VISIO 2013 

το workflow υπό μορφή διαγράμματος. Διακρίνονται τα σύμβολα 

έναρξης (πράσινο τρίγωνο) και τερματισμού (κόκκινο τετράγωνο), τα 

διάφορα actions που έχουν τη μορφή ορθογωνίου και οι συνθήκες υπό τη 

μορφή ρόμβου. Όπως προκύπτει και από το διάγραμμα, οι πιθανές 

διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει η ροή συμβαδίζουν με αυτές που 

έχουν καθοριστεί από τον κώδικα. 
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           Εικόνα 4.47: Διάγραμμα του workflow 

 

 

 Εκτέλεση παραδείγματος 

Δημιουργούνται δύο items στη λίστα employees. Συγκεκριμένα, 

ένας εργαζόμενος με ένα έτος εμπειρίας και ένας δεύτερος με επτά έτη. 

Η όλη διαδικασία και τα αποτελέσματα με βάση το workflow 

EvaluateBonus_WF αποτυπώνεται στις επόμενες εικόνες. 
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             Εικόνα 4.49: Υπολογισμός του bonus από το workflow 

 

 

 

Όπως προκύπτει, ακολουθήθηκε η ροή που ορίστηκε με βάση το 

workflow και στο πεδίο bonus υπολογίστηκαν οι προβλεπόμενες τιμές. 

 

Εικόνα 4.48: Δημιουργία δύο employees στη λίστα Employees 
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Εικόνα 4.50: Πληροφορίες για την εκτέλεση του workflow, δεδομένου ότι το συγεκριμένο 

workflow δε δημιουργεί tasks η σχετική λίστα είναι κενή 

 

 
Εικόνα 4.51: Πληροφορίες για την εκτέλεση του workflow, δεδομένου ότι το συγεκριμένο 

workflow δε δημιουργεί tasks η σχετική λίστα είναι κενή 

 

 

 

4. Leaves requests_WF 

 Περιγραφή σεναρίου  

Πρόκειται για ένα Workflow έγκρισης ή απόρριψης αδειών 

εργαζομένων σε έναν οργανισμό. Σύμφωνα με την πολιτική του 

οργανισμού στα θέματα διαχείρισης αδειών, κανονικές άδειες έως έξι 

ημέρες, εορταστικές έως τρεις ημέρες και αναρρωτικές ανεξαρτήτως 

διάρκειας εγκρίνονται αυτόματα. Διαφορετικά, απορρίπτονται. 
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 Υλοποίηση σεναρίου - επεξήγηση κώδικα εκτέλεσης 

 Η εν λόγω ροή εργασιών συνδέεται με τη λίστα Leaves requests 

του SharePoint site 1, η οποία υπάρχει ήδη μέσα σε αυτό και μέσα από 

την οποία δημιουργούνται τα items, δηλαδή τα αιτήματα για άδεια. Κατά 

τη δημιουργία ενός νέου item-(αιτήματος για άδεια) καταχωρίζονται τα 

απαραίτητα στοιχεία, ενώ στη στήλη Αιτιολογία της λίστας οι δυνατές 

επιλογές για το χρήστη είναι Κανονική άδεια, Εορταστική, Ασθενείας, 

πρόκειται δηλαδή για παράμετρο τύπου Choice. Η παράμετρος-στήλη με 

όνομα Απόφαση Διευθυντή παραμένει κενή, διότι αποτελεί 

υπολογιζόμενο γνώρισμα με βάση το workflow. Το workflow, που είναι 

πλατφόρμας τύπου 2010, ξεκινά αυτομάτως από τη στιγμή που 

δημιουργείται ένα νέο αντικείμενο (Εικόνα 4.52).       

      

 

Ως προς τον κώδικα εκτέλεσης (Εικόνα 4.53), διαχωρίζεται σε 

δύο βήματα, 1 και 2. Στην πρώτη γραμμή του βήματος 1 υπολογίζεται με 

την εντολή Calculate η διάρκεια της άδειας ως Double αφαιρώντας από 

την ημερομηνία λήξης της την ημερομηνία έναρξης. Το αποτέλεσμα της 

διάρκειας αποθηκεύεται με τη βοήθεια μίας τοπικής μεταβλητής του 

SharePoint Designer ως Διάρκεια Άδειας. Στη συνέχεια δίνεται η πρώτη 

συνθήκη (Εικόνα 4.55), για αυτό επιλέγεται το condition if any value 

   Εικόνα 4.52: Leaves requests_WF 
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equals value του SharePoint Designer. Ο έλεγχος έχει να κάνει με το 

είδος της αιτούμενης άδειας. Αν στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για 

κανονική άδεια, τότε ακολουθεί μία δεύτερη συνθήκη εμφωλευμένη 

μέσα στην πρώτη, ανάλογα με τον αριθμό των ημερών της άδειας 

(τοπική μεταβλητή Διάρκεια Άδειας) και το κατά πόσο υπερβαίνουν ή 

όχι κάποιο όριο (Εικόνα 4.56). Οι επόμενες εντολές Set Απόφαση 

Διευθυντή to (action Set field in current item) και Log ορίζουν μία τιμή 

στο πεδίο  Απόφαση Διευθυντή και καταχωρίζουν ένα σχετικό μήνυμα 

στο ιστορικό του workflow αντίστοιχα. Ομοίως και στη δεύτερη 

περίπτωση της εορταστικής άδειας.  Για την περίπτωση της άδειας 

ασθενείας δεν υπάρχει δεύτερη συνθήκη μέσα στην αρχική.  

Τέλος, στο βήμα 2 με το action Set workflow status ορίζεται το 

status του workflow ως Ended.   

Πατώντας Check for Errors και Publish στην κορδέλα του 

λογισμικού εκτελείται έλεγχος για λάθη στον κώδικα και δημοσιεύεται 

το workflow στο site 1 αντίστοιχα. 

Στις επόμενες εικόνες διακρίνονται όλες οι ενέργειες του 

workflow υπό τη μορφή του κώδικα του SharePoint Designer, ο τρόπος 

εκτέλεσης της εντολής Calculate και από την πρώτη και δεύτερη 

συνθήκη ελέγχου οι παράμετροι (δηλαδή είτε τα πεδία των items είτε οι 

τοπικές μεταβλητές του κώδικα) που λαμβάνονται υπόψη.  
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     Εικόνα 4.53: Κώδικας εκτέλεσης workflow 
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Εικόνα 4.54: Εκτέλεση της εντολής Calculate, επιλογή των πεδίων Από και Εως 

               Εικόνα 4.55: Επιλογή του πεδίου Αιτιολογία στην 1η συνθήκη ελέγχου 

 Εικόνα 4.56: Επιλογή  της τοπικής μεταβλητής Διάρκεια 

Άδειας στη 2η συνθήκη ελέγχου 
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Τέλος, παρατίθεται στην επόμενη εικόνα από το MS VISIO 2013 

το workflow υπό μορφή διαγράμματος. Διακρίνονται τα σύμβολα 

έναρξης (πράσινο τρίγωνο) και τερματισμού (κόκκινο τετράγωνο), τα 

διάφορα actions που έχουν τη μορφή ορθογωνίου και οι συνθήκες υπό τη 

μορφή ρόμβου. Σε όλα τα actions και τις συνθήκες ελέγχου έχει 

αναγραφεί ένα βοηθητικό μήνυμα επεξήγησης της λειτουργίας του 

καθενός. 

 

 
 

        Εικόνα 4.57: Διάγραμμα του workflow 

 

      

 Εκτέλεση παραδείγματος   

Δημιουργούνται δύο items στη λίστα Leaves requests. 

Συγκεκριμένα, ένα αίτημα για κανονική άδεια από τις 14/08 έως τις 

25/08 και ένα δεύτερο αίτημα για άδεια ασθενείας. Η όλη διαδικασία και 

τα αποτελέσματα με βάση το workflow Leaves Requests_WF 

αποτυπώνεται στις επόμενες εικόνες. 
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     Εικόνα 4.58: Δημιουργία δύο items στη λίστα Leaves requests του site1 

  

 

 

 

 

       Εικόνα 4.59: Απόφαση διευθυντή με βάση το workflow 
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 Εικόνα 4.60: Πληροφορίες για την εκτέλεση του workflow στο πρώτο item, εκτελέστηκε μόνο ο 

αυτόματος υπολογισμός της έγκρισης ή μη της άδειας   

 

Εικόνα 4.61: Πληροφορίες για την εκτέλεση του workflow στο δεύτερο item, εκτελέστηκε μόνο 

ο αυτόματος υπολογισμός της έγκρισης ή μη της άδειας  

 

5. Process Events_WF 

 Περιγραφή σεναρίου  

Πρόκειται για ένα Workflow δημιουργίας και ανακοίνωσης 

συμβάντων. Ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός συμβάντος στο 

καλεντάρι μίας εταιρείας και στη συνέχεια η έκδοση σχετικής 

ανακοίνωσης στη λίστα ανακοινώσεων, που θα ενημερώνει για το 

συμβάν τους υπόλοιπους χρήστες, καθώς και η ανάθεση ενός task σε 

κάποιο χρήστη για να εκτελέσει μία ζητούμενη ενέργεια. 
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 Υλοποίηση σεναρίου - επεξήγηση κώδικα εκτέλεσης 

Η εν λόγω ροή εργασιών συνδέεται με το Calendar του 

SharePoint site 1, το οποίο μπορεί να προστεθεί ως εφαρμογή (add an 

app) σε ένα site τύπου SharePoint. Επιλέγοντας μία οποιαδήποτε 

ημερομηνία στο Calendar  και στη συνέχεια πατώντας  Add, ο χρήστης 

μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο event, στις παραμέτρους του οποίου 

υπάρχει και το πεδίο Category, που είναι τύπου Choice, με πιθανές 

επιλογές μεταξύ άλλων τις Business και Holiday. Τα tasks που 

δημιουργούνται από το workflow καταχωρίζονται σε μία νέα λίστα του 

site 1, με όνομα app_task. Επίσης, το workflow, που είναι πλατφόρμας 

τύπου 2013, ξεκινά αυτομάτως από τη στιγμή που δημιουργείται ένα νέο 

αντικείμενο, δηλαδή ένα νέο event. 

 

      Εικόνα 4.62: Process Events workflow 

       

     Ως προς τον κώδικα εκτέλεσης (Εικόνα 4.63), χωρίζεται σε 

δύο στάδια, το πρώτο ονόματι Starting και το δεύτερο ονόματι Events. 

Στην αρχή του πρώτου σταδίου εκτελούνται δύο actions ταυτόχρονα 

(παράλληλη ροή επιλέγοντας Parallel Block). Συγκεκριμένα, με την 

εντολή Set workflow status ορίζεται το status του workflow ως Starting 

και με την εντολή Email αποστέλλεται ενημερωτικό email στους 

επιλεγόμενους χρήστες. Με το βήμα Transition to stage, γίνεται η 

μετάβαση στο επόμενο στάδιο της ροής εργασιών, δηλαδή στο Events. 
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 Στην αρχή του δεύτερου σταδίου γίνεται έλεγχος, για αυτό 

επιλέγεται η συνθήκη if any value equals value του SharePoint Designer. 

Ο έλεγχος που τίθεται έχει να κάνει με το είδος του δημιουργούμενου 

συμβάντος. Εάν πρόκειται για τύπου Holiday, τότε ακολουθεί η 

δημιουργία ανακοίνωσης στη λίστα Announcements του SharePoint site 

1 (επίσης έτοιμη εφαρμογή-λίστα που διαθέτει) (Εικόνα 4.65). Εάν πάλι 

πρόκειται για τύπου Business, τότε ακολουθεί η δημιουργία 

ανακοίνωσης στη λίστα Announcements του SharePoint site 1 (Εικόνα 

4.65) και έπειτα η ανάθεση ενός συγκεκριμένου task (action assign) στο 

χρήστη Secretariat (Εικόνα 4.66). Κατά την ανάθεση του task, το οποίο 

εμφανίζεται και ως email στο λογαριασμό του προς ανάθεση χρήστη, 

δίνεται ένα όνομα σε αυτό, μπορεί να γίνει μία περιγραφή του, ενώ το 

αποτέλεσμα της ανάθεσης λαμβάνεται ως τοπική μεταβλητή από το 

SharePoint Designer (Variable: Outcome), για να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε επόμενα βήματα του workflow, αν χρειαστεί. Αμέσως 

παρακάτω τίθεται το status του workflow ως ολοκληρωμένο 

(Completed) και στο τέλος με το βήμα Transition to stage επιλέγεται να 

γίνει μετάβαση στο τέλος του workflow (End of Workflow). 

Πατώντας Check for Errors και Publish στην κορδέλα του 

λογισμικού εκτελείται έλεγχος για λάθη στον κώδικα και δημοσιεύεται 

το workflow στο site 1 αντίστοιχα. 

Στις επόμενες εικόνες διακρίνονται όλες οι ενέργειες του 

workflow υπό τη μορφή του κώδικα του SharePoint Designer, καθώς και 

ο τρόπος εκτέλεσης των εντολών Email, Create και Assign.   
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         Εικόνα 4.63: Κώδικας εκτέλεσης workflow, 2 στάδια εκτέλεσης 

 

Εικόνα 4.64: Εκτέλεση της εντολής email, ορίζεται ο παραλήπτης, το θέμα και το μήνυμα 
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Εικόνα 4.66: Εκτέλεση της εντολής assign a task, ζητείται από το χρήστη Secretariat η 

κράτηση ενός χώρου για το συμβάν 

 

 

 

Εικόνα 4.65: Εκτέλεση της εντολής create new list item για να 

δημιουργηθεί νέα ανακοίνωση στη λίστα Announcements  
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Τέλος, παρατίθεται στην επόμενη εικόνα από το MS VISIO 2013 

το workflow υπό μορφή διαγράμματος. Διακρίνονται τα σύμβολα 

έναρξης (πράσινο τρίγωνο), παράλληλων εργασιών, τερματισμού 

(κόκκινο τετράγωνο), τα διάφορα actions που έχουν τη μορφή 

ορθογωνίου, οι συνθήκες υπό τη μορφή ρόμβου και το κενό ανάμεσα 

στα stages. Σε όλα τα actions και τις συνθήκες ελέγχου έχει αναγραφεί 

ένα βοηθητικό μήνυμα επεξήγησης της λειτουργίας του καθενός. 

  

 

          Εικόνα 4.67: Διάγραμμα του workflow Process Events 

 

 

 

     

 Εκτέλεση παραδείγματος 1 

Έτσι λοιπόν, στο καλεντάρι του site 1 προστίθεται ένα νέο 

συμβάν τύπου Holiday.  Στις εικόνες 4.68, 4.69, 4.70  διακρίνονται η 

δημιουργία του συμβάντος στο Calendar, η ανακοίνωσή του στη λίστα  

Announcements  και το email στο λογαριασμό των χρηστών User3 και 

User4 αντίστοιχα. 
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 Εικόνα 4.68: Δημιουργία νέου item στο καλεντάρι 

 Εικόνα 4.69: Εισερχόμενο email ενημέρωσης για το event 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – MICROSOFT SHAREPOINT – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 

 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παρακάτω εικόνα διακρίνεται το ιστορικό των ενεργειών, 

που οδήγησαν στην ολοκλήρωση του workflow. 

 

 

Εικόνα 4.71: Τελική εικόνα του workflow, επειδή το event δεν είναι τύπου business, δε δημιουργήθηκε 

κάποιο task και η σχετική λίστα είναι κενή 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.70: Εμφάνιση του item στη λίστα ανακοινώσεων 
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  Εκτέλεση παραδείγματος 2 

Στο καλεντάρι του site 1 προστίθεται ένα νέο συμβάν τύπου 

Business.  Τα αποτελέσματα από τις ενέργειες του πρώτου σταδίου του 

workflow είναι παρόμοια με του παραδείγματος 1. 

Στη λίστα Announcements του site 1 δημιουργείται η σχετική 

ανακοίνωση, ενώ στη λίστα app_task προστίθεται το task για το χρήστη 

Secretariat με όνομα Book Meeting Room. Οι επόμενες εικόνες 4.72 έως 

4.75 είναι ενδεικτικές. 

 

 

 

               Εικόνα 4.72: Δημιουργία νέου item στο καλεντάρι 
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    Εικόνα 4.73: Στο καλεντάρι έχουν προστεθεί τα 2 νέα events από τα παραδείγματα 1 & 2 

 

 

     Εικόνα 4.74: Εμφάνιση του item στη λίστα ανακοινώσεων 
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     Εικόνα 4.75: Νεοδημιουργηθέν task στη σχετική λίστα για το χρήστη Secretariat 

 

Ο χρήστης Secretariat εισέρχεται στο site και ολοκληρώνει το 

task, που του ανατέθηκε (της Εικόνας 4.66). Στην παρακάτω εικόνα 

διακρίνεται το ιστορικό των ενεργειών, που οδήγησαν στην ολοκλήρωση 

του workflow. 

 

 

Εικόνα 4.76: Ιστορικό ενεργειών του workflow, διακρίνεται η ολοκλήρωση του task από το χρήστη 

Secretariat 
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6. Εργασίες νέο_workflow 

 Περιγραφή σεναρίου  

Πρόκειται για ένα Workflow βαθμολόγησης εργασιών φοιτητών 

από τρεις χρήστες. Ζητούμενο είναι το ανέβασμα μίας εργασίας από 

έναν φοιτητή, η βαθμολόγησή της από τρεις άλλους χρήστες και στη 

συνέχεια η εξαγωγή του μέσου όρου των τριών βαθμών. Αν η εργασία 

λάβει και από τους τρεις βαθμολογητές άνω του πέντε, χαρακτηρίζεται 

το αποτέλεσμα ως επιτυχία. 

 

 Υλοποίηση σεναρίου - επεξήγηση κώδικα εκτέλεσης 

 Η εν λόγω ροή εργασιών συνδέεται με τη βιβλιοθήκη Εργασίες 

νέο του SharePoint site 1, η οποία έχει δημιουργηθεί ήδη μέσα σε αυτό. 

Παράμετροι της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης, που  χαρακτηρίζουν τα 

έγγραφα που ανεβαίνουν σε αυτή, είναι οι στήλες  Βαθμός 1, Βαθμός 2, 

Βαθμός 3, Συνολικός βαθμός και Τελικό αποτέλεσμα. Τα tasks που 

δημιουργούνται από το workflow καταχωρίζονται σε μία νέα λίστα του 

site 1, με όνομα Εργασίες νέο_workflow Tasks. Επίσης, το workflow, που 

είναι πλατφόρμας τύπου 2010, ξεκινά αυτομάτως από τη στιγμή που 

δημιουργείται ένα νέο αντικείμενο, δηλαδή ένα νέο έγγραφο (Εικόνα 

4.77).    

 

    

        Εικόνα 4.77: Ταυτότητα του Εργασίες νέο_workflow 
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Ως προς τον κώδικα εκτέλεσης (Eικόνα 4.78), χωρίζεται σε δύο 

στάδια, το πρώτο ονόματι Βαθμολόγηση και το δεύτερο ονόματι 

Ολοκλήρωση βαθμολόγησης. Στην αρχή του πρώτου σταδίου με την 

εντολή Set field in current item αρχικά ορίζεται η τιμή - στα πεδία 

Βαθμός 1, Βαθμός 2, Βαθμός 3 και Συνολικός βαθμός και η τιμή 

Αναμονή βαθμολόγησης στο πεδίο Τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια τρεις 

ενέργειες διεξάγονται ταυτόχρονα (επιλέγοντας Parallel Block) και πιο 

συγκεκριμένα συλλέγονται οι βαθμολογήσεις από τους τρεις χρήστες 

Giorgos Petkos, Konstantinos Manthos και Konstantinos Tarampanis με 

το action Collect του  SharePoint Designer. Οι βαθμολογήσεις των τριών 

χρηστών αποθηκεύονται ως τοπικές μεταβλητές του workflow με 

ονόματα MARK_1_ID, MARK_2_ID και MARK_3_ID αντίστοιχα 

(Εικόνα 4.80). Ακολούθως  με τις διαδοχικές εντολές Set workflow 

variable αποθηκεύονται οι βαθμοί που καταχωρίζουν οι τρεις χρήστες 

(Εικόνα 4.81) μέσα από το δημιουργούμενο task ως τοπικές μεταβλητές 

τύπου string αρχικά και έπειτα τύπου number με ονόματα MARK 

1_NUM, MARK 2_NUM και MARK 3_NUM αντίστοιχα.    

Το στάδιο Ολοκλήρωση βαθμολόγησης ξεκινά με τη συνθήκη if 

any value equals value του SharePoint Designer. Ο έλεγχος έχει να κάνει 

με το εάν η τοπική μεταβλητή ΜΑRK_1_NUM υπερβαίνει το 5. Στη 

συνέχεια ελέγχεται μέσω δεύτερης συνθήκης αν η τοπική μεταβλητή 

ΜΑRK_2_NUM υπερβαίνει το  5 και ομοίως μέσω τρίτης συνθήκης η 

μεταβλητή ΜΑRK_3_NUM. Αν και οι τρεις συνθήκες ικανοποιούνται, 

τότε με τη βοήθεια της εντολής Set workflow variable αποδίδεται η τιμή 

Επιτυχία στην τοπική μεταβλητή Αποτέλεσμα_μετ και με την εντολή Set 

field in current item περνάει η τιμή της τοπικής μεταβλητής 

Αποτέλεσμα_μετ στο πεδίο Τελικό αποτέλεσμα. Αν έστω και μία από τις 

τρεις συνθήκες δεν ικανοποιείται,  τότε με τη βοήθεια της εντολής Set 

workflow variable αποδίδεται η τιμή Αποτυχία στην τοπική μεταβλητή 

Αποτέλεσμα_μετ και με την εντολή Set field in current item περνάει η 

τιμή της τοπικής μεταβλητής Αποτέλεσμα_μετ στο πεδίο Τελικό 

αποτέλεσμα.  

Ακολουθεί στις επόμενες πέντε σειρές, είτε σε επιτυχία είτε σε 

αποτυχία, με το action Calculate ο υπολογισμός της τοπικής μεταβλητής 

Συνολικός βαθμός_μετ, που αποτελεί ουσιαστικά το μέσο όρο των τριών 
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βαθμών-τοπικών μεταβλητών ΜΑRK_1_NUM, ΜΑRK_2_NUM και 

ΜΑRK_3_NUM. Με τις τέσσερις τελευταίες γραμμές του κώδικα 

(εντολή Set field in current item) αποδίδονται οι τιμές των τεσσάρων 

τοπικών μεταβλητών ΜΑRK_1, ΜΑRK_2, ΜΑRK_3 και Συνολικός 

βαθμός_μετ ως string στα πεδία Βαθμός 1, Βαθμός 2, Βαθμός 3 και 

Συνολικός βαθμός αντίστοιχα. Μέσα στον κώδικα έχουν προστεθεί και 

επεξηγηματικά σχόλια με τη βοήθεια της εντολής Add a Comment. 

Πατώντας Check for Errors και Publish στην κορδέλα του 

λογισμικού εκτελείται έλεγχος για λάθη στον κώδικα και δημοσιεύεται 

το workflow στο site 1 αντίστοιχα. 

Στις επόμενες εικόνες διακρίνονται όλες οι ενέργειες του 

workflow υπό τη μορφή του κώδικα του SharePoint Designer, καθώς και 

ο τρόπος εκτέλεσης των εντολών Collect, Set field in current item, Set 

workflow variable  και Calculate. 
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     Εικόνα 4.78: Κώδικας εκτέλεσης workflow 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.79: Βήμα εκτέλεσης εντολής collect, δημιουργείται ένα task 

με όνομα Βαθμολόγηση Α΄ 
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Εικόνα 4.80: Βήμα εκτέλεσης εντολής collect, δημιουργείται έτσι η τοπική μεταβλητή 

MARK_1_ID 

 

 

 

 

 Εικόνα 4.81: Ανάκτηση του αποτελέσματος του task της εντολής collect 

επιλέγοντας τη MARK_1_ID  στο action Set Workflow Variable 
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   Εικόνα 4.82: Επιλογή τοπικής μεταβλητής Αποτέλεσμα_μετ 

 

 

 

 

Εικόνα 4.83: Εκτέλεση της εντολής calculate επιλέγοντας την τοπική  

μεταβλητή Συνολικός  βαθμός_μετ 

 

 

Τέλος, παρατίθεται στην επόμενη εικόνα από το MS VISIO 2013 

το workflow υπό μορφή διαγράμματος. Διακρίνονται τα σύμβολα 

έναρξης (πράσινο τρίγωνο), τερματισμού (κόκκινο τετράγωνο), τα 

διάφορα actions που έχουν τη μορφή ορθογωνίου, η σειριακή αλλά και η 

παράλληλη εκτέλεση ενεργειών που λαμβάνουν χώρα και οι συνθήκες 

υπό τη μορφή ρόμβου. Σε όλα τα actions και τις συνθήκες ελέγχου έχει 

αναγραφεί ένα βοηθητικό μήνυμα επεξήγησης της λειτουργίας του 

καθενός. 
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       Εικόνα 4.84: Διάγραμμα του workflow 
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 Εκτέλεση παραδείγματος 1 

Στο παρόν παράδειγμα ο χρήστης student ανεβάζει το 

έγγραφο με τίτλο A1P1 προς βαθμολόγηση στη βιβλιοθήκη 

Εργασίες νέο του SharePoint site 1 (Εικόνα 4.85). 

 

Στη λίστα Εργασίες νέο_workflow Tasks δημιουργούνται τρία νέα 

tasks.  

 

Έπειτα, γίνεται η βαθμολόγηση της εργασίας από τους τρεις 

χρήστες και συλλέγονται οι βαθμοί. Επιλέγεται και οι τρεις βαθμοί να 

υπερβούν το 5. 

Εικόνα 4.85: Ανέβασμα εγγράφου στη βιβλιοθήκη, το status του workflow είναι In Progress 

   Εικόνα 4.86: 3 νεοδημιουργηθέντα tasks στη σχετική λίστα 
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Εικόνα 4.87: Βαθμολογία εργασίας από τους 3 χρήστες, υπολογισμός συνολικού βαθμού και τελικού    

αποτελέσματος 

 

Όπως φαίνεται από την προηγούμενη εικόνα, υπολογίστηκε και ο 

μέσος όρος των τριών βαθμολογητών στο πεδίο Συνολικός βαθμός και 

αποδόθηκε η τιμή Επιτυχία στο πεδίο Τελικό αποτέλεσμα. Στην επόμενη 

εικόνα αποτυπώνεται το status και το ιστορικό των ενεργειών του 

workflow. 

 

     Εικόνα 4.88: Ιστορικό ενεργειών του workflow για το έγγραφο Α1P1 

 

  Εκτέλεση παραδείγματος 2 

Ο χρήστης student ανεβάζει το έγγραφο με τίτλο project1 προς 

βαθμολόγηση στη βιβλιοθήκη Εργασίες νέο του SharePoint site 1 

(Εικόνα 4.89). Ως προς το πρώτο στάδιο του workflow, το αποτέλεσμα 

είναι ίδιο με το σενάριο 1. 

Στο δεύτερο στάδιο (Ολοκλήρωση βαθμολόγησης) γίνεται η 

βαθμολόγηση της εργασίας από τους τρεις χρήστες και συλλέγονται οι 
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βαθμοί. Επιλέγεται αυτή τη φορά να μην υπερβούν και οι τρεις βαθμοί 

το 5. 

 

Εικόνα 4.89: Ανέβασμα εγγράφου στη βιβλιοθήκη με τίτλο project1, το status του workflow 

είναι In Progress 

 

Εικόνα 4.90: Βαθμολογία εργασίας από τους 3 χρήστες, υπολογισμός συνολικού βαθμού και 

τελικού αποτελέσματος 

 

Όπως φαίνεται από την προηγούμενη εικόνα, υπολογίστηκε και ο 

μέσος όρος των τριών βαθμολογητών στο πεδίο Συνολικός βαθμός και 

αποδόθηκε η τιμή Αποτυχία στο πεδίο Τελικό αποτέλεσμα. Στην επόμενη 

εικόνα αποτυπώνεται το status και το ιστορικό των ενεργειών του 

workflow. 
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Εικόνα 4.91: Ιστορικό ενεργειών του workflow, το task της βαθμολόγησης είναι και για τους 3 

χρήστες ολοκληρωμένο 

 

 

7. Orders_WF, Orders_WF2010 & WAREHOUSE CHECK 

 Περιγραφή σεναρίου  

Πρόκειται για μία εταιρεία πώλησης ηλεκτρονικών ειδών. Η 

εταιρεία διαθέτει αποθήκη, τμήμα προμηθειών, λογιστήριο και 

διεύθυνση. Αν στην αποθήκη διαπιστωθεί κάποια έλλειψη ενός 

προϊόντος, τότε ο υπεύθυνος δημιουργεί μία νέα παραγγελία προς 

υλοποίηση. Αν το τίμημα της παραγγελίας είναι κάτω από κάποιο όριο, 

τότε εγκρίνεται αυτόματα, ειδάλλως θα πρέπει να λάβει έγκριση από τις 

προμήθειες, το λογιστήριο και τη διεύθυνση. Αν οποιοσδήποτε από τους 

τρεις δεν την εγκρίνει, απορρίπτεται αυτόματα. Σε κάθε περίπτωση 

έγκρισης καταχωρίζεται και το σχετικό εκδοθέν τιμολόγιο από το 

λογιστήριο της εταιρείας.  

 

 Υλοποίηση σεναρίου - επεξήγηση κώδικα εκτέλεσης 

Για την υλοποίηση του σεναρίου συνεργάζονται τρία workflows. 

To πρώτο με όνομα WAREHOUSE CHECK είναι τύπου 2010 και 

ξεκινά αυτόματα με το που δημιουργείται ένα νέο item στη λίστα 

WAREHOUSE του SharePoint site 1. Πεδία της συγκεκριμένης λίστας 

είναι το όνομα του προϊόντος, η ημερομηνία ελέγχου από τον υπεύθυνο 

και το απόθεμα, που λαμβάνει μόνο αριθμητικές τιμές. Ως προς τον 

κώδικα εκτέλεσης, περιλαμβάνει μία βασική υπόθεση ελέγχου. Αν το 
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απόθεμα του προϊόντος είναι σε ποσότητα πάνω από 50 τεμάχια, τότε δε 

δημιουργείται κάποια παραγγελία και η ροή εργασιών ολοκληρώνεται 

εδώ. Αν όμως είναι κάτω ή ίσο με 50, τότε με την εντολή Create List 

Item, δημιουργείται ένα νέο item στη λίστα Orders (ως προς τα πεδία της 

συγκεκριμένης λίστας δίνεται περιγραφή στο δεύτερο workflow) του 

SharePoint site 1. Στις επόμενες εικόνες διακρίνονται η ταυτότητα του 

workflow, ο κώδικας δημιουργίας και ο τρόπος εκτέλεσης των εντολών 

Create List Item και Log, στην περίπτωση έλλειψης προϊόντος. 

 

    Εικόνα 4.92: Ταυτότητα του WAREHOUSE CHECK 
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     Εικόνα 4.93: Κώδικας εκτέλεσης του workflow WAREHOUSE CHECK 

 

Εικόνα 4.94: Εντολή Create List Item για δημιουργία item στη λίστα Orders 

του site1, αν το απόθεμα είναι ≤ 50 τεμάχια 

 

 

    Εικόνα 4.95: Εντολή Log και σχετικό μήνυμα με χρήση του String Builder 
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Το δεύτερο workflow, ονόματι Orders_WF, ενεργεί πάνω στα 

αντικείμενα της λίστας Orders, η οποία περιλαμβάνει ως πεδία τον 

αριθμό παραγγελίας, το όνομα του προϊόντος (υποχρεωτικό), μία 

σύντομη περιγραφή, τον αριθμό τεμαχίων, την τιμή του προϊόντος και το 

συνολικό κόστος της παραγγελίας. Τα tasks που δημιουργούνται 

καταχωρίζονται σε μία νέα λίστα του site 1, με όνομα Orders_WF Tasks 

και είναι πλατφόρμας τύπου 2013. Η ροή ξεκινά αυτομάτως από τη 

στιγμή που μεταβάλλεται ένα νέο αντικείμενο και όχι όταν αυτό 

δημιουργείται, καθώς η δημιουργία πραγματοποιείται μέσω του 

WAREHOUSE CHECK workflow. Η μεταβολή του item επέρχεται, 

όταν ο υπεύθυνος της αποθήκης καταχωρίσει τα στοιχεία της 

παραγγελίας. 

 

     Εικόνα 4.96: Ταυτότητα του Orders_WF 

Ως προς τον κώδικα της ροής, περιλαμβάνει πέντε στάδια 

(Εικόνα 4.97). Στο στάδιο Order ορίζεται το status του workflow ως 

Initiated-Needs Approval και υπολογίζεται το συνολικό κόστος της 

παραγγελίας με την εντολή calculate, αφού πρώτα ο υπεύθυνος της 

αποθήκης καταχωρίσει χειροκίνητα αριθμό τεμαχίων και τιμή. Στη 

συνέχεια ορίζονται τρεις τοπικές μεταβλητές του workflow, η 

LoopCounter ίση με 1, η ApproverCounter με 0 και η LoopContinue, 

τύπου Boolean, ως yes. Αν το κόστος της παραγγελίας δεν υπεβαίνει τις 

50000, τότε η ροή οδηγείται στο στάδιο Approved, αλλιώς στο στάδιο 

LOOP. Το στάδιο LOOP περιλαμβάνει βρόχο τύπου Loop with 
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condition. Αυτό σημαίνει ότι εκτελείται για όσο μία συνθήκη είναι 

αληθής, αν μεταβληθεί σε ψευδή ο βρόχος τερματίζεται και το workflow 

προχωρεί στην επόμενη εντολή. Η συνθήκη που τίθεται είναι η 

μεταβλητή LoopContinue να ισούται με yes. Για όσο συμβαίνει αυτό, το 

workflow αναθέτει καθήκοντα ελέγχου και έγκρισης της παραγγελίας 

στα τρία τμήματα της εταιρείας: προμηθειών, λογιστήριο και 

διεύθυνσης. Για το σκοπό αυτό υπάρχει και η σχετική λίστα με όνομα 

Approvers στο site 1 (εικόνα 4.98). Ανάλογα δε με την τιμή του 

LoopCounter ανατίθεται ο έλεγχος σε διαφορετικό τμήμα της εταιρείας 

(Εικόνα 4.100), δηλαδή για τιμή ίση με 1 ανατίθεται στις προμήθειες, για 

τιμή 2 στο λογιστήριο και για 3 στη διεύθυνση. Κάθε φορά που 

εκτελείται ο βρόχος, αυξάνεται η τιμή του LoopCounter κατά 1, ενώ 

κάθε φορά που το αποτέλεσμα του δημιουργούμενου task είναι θετικό, 

δηλαδή όταν το εκάστοτε τμήμα εγκρίνει την παραγγελία, αυξάνεται και 

η τιμή της μεταβλητής ApproverCounter κατά 1. Σε περίπτωση που η 

παραγγελία περάσει επιτυχώς και από τα τρία τμήματα, τότε τίθεται η 

τιμή no στη μεταβλητή LoopContinue και επέρχεται τερματισμός του 

βρόχου. Ομοίως, αν οποιοδήποτε τμήμα απορρίψει την παραγγελία, 

τίθεται πάλι η τιμή no στη μεταβλητή LoopContinue και τερματίζει το 

loop. Αν κατά την έξοδο από το βρόχο η μεταβλητή ApproverCounter 

ισούται με 3, η ροή τότε πάει στο στάδιο Approved, ειδάλλως στο στάδιο 

Rejected. Η συγκεκριμένη υπόθεση γίνεται στο τέλος του σταδίου μέσω 

της δυνατότητας Transition to stage, που παρέχουν τα workflows 

πλατφόρμας 2013. Τόσο στα στάδιο Approved όσο και στο στάδιο 

Rejected καταχωρίζεται μήνυμα τέλους της ροής εργασιών, το status 

χαρακτηρίζεται ως Completed και Approved ή Rejected αντίστοιχα και 

τίθεται η αντίστοιχη τιμή στην τοπική μεταβλητή Approval Result. 

Τέλος, και στις δύο περιπτώσεις γίνεται μετάβαση στο τελευταίο στάδιο 

με όνομα Call Orders_WF2010. Πρόκειται για ένα στάδιο, το οποίο 

καλεί προς ενεργοποίηση το τρίτο συνεργαζόμενο workflow με όνομα 

Orders_WF2010. Η κλήση γίνεται με τη βοήθεια της εντολής Start a List 

Workflow, στην οποία ορίζεται η μεταβλητή του workflow Orders_WF 

που θα συνδεθεί με την παράμετρο έναρξης του workflow 

Orders_WF2010 (εικόνα 4.103). Με την ολοκλήρωση του σταδίου 

αυτού, τελειώνει και το workflow. Ακολουθούν εικόνες με τον κώδικα 
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εκτέλεσης καθώς και με τον τρόπο ορίσματος επιλεγμένων εντολών. 

Μέσα στον κώδικα έχουν προστεθεί και επεξηγηματικά σχόλια με τη 

βοήθεια της εντολής Add a Comment. 
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       Εικόνα 4.97: Κώδικας εκτέλεσης του Orders_WF 

 

 

                                         Εικόνα 4.98: Λίστα ελεγκτών παραγγελίας 
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Εικόνα 4.99: Εντολή Update List Item, ανάθεση της τιμής της τοπικής μεταβλητής cost στο πεδίο 

Total cost της λίστας Orders 

 

 

   Εικόνα 4.100: Καταχώριση ελεγκτή στη μεταβλητή ApproverName 
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Εικόνα 4.101: Εντολή Assign a Task, η ανάθεση γίνεται μέσω της τοπικής μεταβλητής 

ApproverName της εικόνας 4.100 

 

 

    Εικόνα 4.102: Εντολή Log και μήνυμα τερματισμού του βρόχου 
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Εικόνα 4.103: Κλήση του workflow Orders_WF2010 μέσω σύνδεσης 2 τοπικών μεταβλητών - 

παραμέτρων των 2 workflows 

 

 

Τέλος, παρατίθεται στην επόμενη εικόνα από το MS VISIO 2013 

το workflow Orders_WF υπό μορφή διαγράμματος. Διακρίνονται τα 

πέντε stages με τα κενά ανάμεσά τους, ενώ σε όλα τα actions και τις 

συνθήκες ελέγχου έχει αναγραφεί ένα βοηθητικό μήνυμα επεξήγησης 

της λειτουργίας του καθενός.  
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Εικόνα 4.104: Διάγραμμα του workflow Orders_WF 
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To Orders_WF2010 είναι τύπου 2010, τα tasks που 

δημιουργούνται καταχωρίζονται σε μία νέα λίστα του site 1, με όνομα 

Application Workflow Tasks, ενώ η εκκίνησή του γίνεται όχι από τη 

στιγμή που δημιουργείται ένα νέο item στη λίστα Orders αλλά μόνο 

χειροκίνητα και πιο συγκεκριμένα μέσω του δεύτερου workflow. Για να 

επιτευχθεί αυτό, πρέπει να οριστεί η επιλογή της εικόνας 4.105 και κατά 

την επεξεργασία του workflow να επιλεγεί από την κορδέλα το Initiation 

Form Parameters. Έτσι, μπορεί να οριστεί μία τοπική παράμετρος του 

κώδικα εκτέλεσης του workflow και μόλις λάβει τιμή, ενεργοποιείται η 

ροή. Επιλέγεται η παράμετρος με όνομα Approval Status, η οποία 

αποκτά τιμή στο τέλος του δεύτερου workflow κατά την ανάθεση της 

τιμής της τοπικής μεταλητής Approval Result σε αυτή (Εικόνα 4.103). 

 

 

Εικόνα 4.105: Ταυτότητα του Orders_WF2010, μόνο χειροκίνητη εκκίνηση και όχι αυτόματη μέσω 

δημιουργίας νέου item 
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Εικόνα 4.106: Κώδικας εκτέλεσης και ορισμός της παραμέτρου έναρξης του workflow  

Orders_WF2010 

 

Ως προς τον κώδικα εκτέλεσης (Εικόνα 4.106), περιλαμβάνει μία 

βασική υπόθεση ελέγχου. Αν με βάση το τέλος του δεύτερου workflow η 

παράμετρος Approval Status προκύπτει Approved, η παραγγελία τότε 

εγκρίνεται οριστικά με την εντολή Set Content Approval Status (Εικόνα 

4.107), ανατίθεται η καταχώριση τιμολογίου στο λογιστήριο (Εικόνα 

4.108) και ολοκληρώνεται η ροή. Στην αντίθετη περίπτωση, ακυρώνεται 

η παραγγελία και επίσης ολοκληρώνεται η ροή. 

 

       Εικόνα 4.107: Εντολή Set Content Approval Status 
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    Εικόνα 4.108: Ανάθεση του task της καταχώρισης τιμολογίου στο λογιστήριο 

 

 

 Εκτέλεση παραδείγματος 1 

Στο παράδειγμα 1 ο υπεύθυνος της αποθήκης (User4) 

καταχωρίζει το προϊόν Printers στη λίστα Warehouse με ποσότητα κάτω 

από 50 τεμάχια. Αμέσως ενεργοποιείαι το WAREHOUSE CHECK 

workflow. 

 

     Εικόνα 4.109: Καταχώριση item στην αποθήκη από User4 
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    Εικόνα 4.110: Workflow WAREHOUSE CHECK σε εξέλιξη 

 

 

Πατώντας ανανέωση, το workflow ολοκληρώνεται έχοντας 

περάσει το προϊόν Printers στη λίστα Orders του site 1. 

 

 

      Εικόνα 4.111: Ολοκλήρωση του workflow WAREHOUSE CHECK 

 

Οπότε στη λίστα Orders ο υπεύθυνος της αποθήκης μπορεί να 

περάσει τα πρώτα στοιχεία της παραγγελίας (Εικόνα 4.113), δηλαδή 

αριθμό τεμαχίων και τιμή του καθενός και τότε ενεργοποιείται το 

Orders_WF.  
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    Εικόνα 4.112: Εμφάνιση του προϊόντος Printers στη λίστα Orders 

 

 

      Εικόνα 4.113: Επεξεργασία παραγγελίας από User4 

 

 

     Εικόνα 4.114: Έναρξη workflow Orders_WF, το Orders_WF2010 δεν εκκινείται  
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Δεδομένου πως το κόστος της συγκεκριμένης παραγγελίας δεν 

υπερβαίνει τα 50000€, το Orders_WF ολοκληρώνεται και ενεργοποιεί το 

Orders_WF2010. Το Orders_WF2010 εγκρίνει αυτομάτως την 

παραγγελία, όπως είχε προκαθοριστεί και αναμένει (Waiting) την 

ολοκλήρωση του task της καταχώρησης παραστατικού. 

 

 

Εικόνα 4.115: Ολοκλήρωση του Orders_WF, έγκριση της παραγγελίας και λειτουργία του 

Orders_WF2010 που είναι σε κατάσταση Waiting 

 

  

 

       Εικόνα 4.116: Ολοκλήρωση του workflow Orders_WF 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – MICROSOFT SHAREPOINT – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 

 

112 
 

 

     Εικόνα 4.117: Ανάθεση task στο λογιστήριο (χρήστης Christos Tsolaridis) 

 

Για την καταχώριση του σχετικού παραστατικού δημιουργείται 

στη λίστα Application Workflow Tasks το task με όνομα Καταχώριση 

παραστατικού-τιμολογίου για το χρήστη Christos Tsolaridis. Ο εν λόγω 

χρήστης εισέρχεται στο site, ολοκληρώνει το task και τερματίζεται και 

το τρίτο workflow. Χαρακτηριστικές οι επόμενες εικόνες 4.118 έως 

4.121. 
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Εικόνα 4.118: Νέο task στη σχετική λίστα προς το χρήστη Christos Tsolaridis για το item 

Printers 

 

 

 

Εικόνα 4.119: Ολοκλήρωση του task από το χρήστη Christos Tsolaridis πατώντας Complete 

Task 
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     Εικόνα 4.120: Ολοκλήρωση και του Orders_WF2010 

 

      Εικόνα 4.121: Παραγγελία των Printers ολοκληρώθηκε 

 

 

 

 Εκτέλεση παραδείγματος 2 

Στο παράδειγμα 2 ο υπεύθυνος της αποθήκης (User4) 

καταχωρίζει το προϊόν Laptops στη λίστα Warehouse με ποσότητα κάτω 

από 50 τεμάχια. Αμέσως ενεργοποιείαι το WAREHOUSE CHECK 

workflow (Εικόνα 4.122). 
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     Εικόνα 4.122: Workflow WAREHOUSE CHECK  σε εξέλιξη 

 

Ομοίως με το παράδειγμα 1, το workflow ολοκληρώνεται 

έχοντας περάσει το προϊόν Laptops στη λίστα Orders του site 1. 

 

  Εικόνα 4.123: Ολοκλήρωση του workflow WAREHOUSE CHECK  

 

Οπότε στη λίστα Orders ο υπεύθυνος της αποθήκης μπορεί να 

περάσει τα πρώτα στοιχεία της παραγγελίας, δηλαδή αριθμό τεμαχίων και 

τιμή του καθενός, όπως εδείχθη στην Εικόνα 4.113 και τότε ενεργοποιείται 

το Orders_WF.  

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – MICROSOFT SHAREPOINT – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 

 

116 
 

 

 Εικόνα 4.124: Εμφάνιση του προϊόντος Laptops στη λίστα Orders και έναρξη του Orders_WF 

 

Δεδομένου πως το κόστος της συγκεκριμένης παραγγελίας  

υπερβαίνει τα 50000€, πρέπει να λάβει τρεις εγκρίσεις για να 

ολοκληρωθεί, έτσι αυτομάτως τίθεται το status του workflow 

Orders_WF ως Approval Task 1 και ανατίθεται το task με όνομα Check 

the new order στο User3, ως υπεύθυνο του τμήματος προμηθειών της 

εταιρείας (εικόνες 4.125 έως 4.128). 
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                   Εικόνα 4.125: Orders_WF σε status Approval Task 1  

 

    Εικόνα 4.126: Κατάσταση του workflow κατά τη φάση αναμονής της 1ης έγκρισης 

 
     Εικόνα 4.127: Εισερχόμενο email στο λογαριασμό του User3 για το task του ελέγχου 
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        Εικόνα 4.128: Νεοδημιουργηθέν task στη σχετική λίστα για το χρήστη User3  

 

O χρήστης User3 εισέρχεται στο site στη λίστα  Orders_WF Tasks και 

εγκρίνει την παραγγελία επιλέγοντας Approved (Εικόνα 4.129).  

 

 

  
                    Εικόνα 4.129: Έγκριση παραγγελίας για τα Laptops από το User3  

 

Αμέσως δημιουργείται το επόμενο task για το χρήστη Christos 

Tsolaridis με όνομα πάλι Check the new order, ενώ το status του 

workflow περνάει σε Approval Task 2. 
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       Εικόνα 4.130: Νεοδημιουργηθέν task στη σχετική λίστα για το χρήστη Christos Tsolaridis 

 

       Εικόνα 4.131: Orders_WF σε status Approval Task 2 

 

O χρήστης Christos Tsolaridis εισέρχεται στο site στη λίστα  

Orders_WF Tasks και εγκρίνει την παραγγελία επιλέγοντας Approved. 

 

     Εικόνα 4.132: Έγκριση παραγγελίας από Christos Tsolaridis 
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Αμέσως δημιουργείται το επόμενο task για το χρήστη 

Administrator με όνομα πάλι Check the new order, ενώ το status του 

workflow περνάει σε Approval Task 3.   

 

     Εικόνα 4.133: Νεοδημιουργηθέν task στη σχετική λίστα για το χρήστη Administrator 

 

 

 

      Εικόνα 4.134: Orders_WF σε status Approval Task 3 

 

O χρήστης Administrator εισέρχεται στο site στη λίστα  

Orders_WF Tasks και εγκρίνει επίσης την παραγγελία επιλέγοντας 

Approved. Συνεπώς, τερματίζεται ο βρόχος 3 Approvers, ολοκληρώνεται 

το Orders_WF και ενεργοποιείται το  Orders_WF2010, που εγκρίνει την 

παραγγελία και αναμένει την καταχώριση του σχετικού τιμολογίου για 

να ολοκληρωθεί. O χρήστης Christos Tsolaridis, ως υπεύθυνος του 

λογιστηρίου, εκπληρώνει το συγκεκριμένο task ομοίως με το παράδειγμα 
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1 και τερματίζεται και το Orders_WF2010. Ενδεικτικές οι επόμενες 

εικόνες 4.135 έως 4.139. 

 

Εικόνα 4.135: Ολοκλήρωση του Orders_WF, έγκριση της παραγγελίας για τα Laptops και 

λειτουργία του Orders_WF2010 

 

 

 

Εικόνα 4.136: Ιστορικό ενεργειών του workflow Orders_WF, διακρίνεται η συμφωνία και των 

τριών ελεγκτών για τη συγκεκριμένη παραγγελία 
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Εικόνα 4.137: Ιστορικό ενεργειών του workflow Orders_WF2010, το task της καταχώρισης 

τιμολογίου ολοκληρώθηκε   

 

 

 
     Εικόνα 4.138: Ολοκλήρωση και των 2 workflows για την παραγγελία 2 

 

 
    Εικόνα 4.139: Παραγγελία των Laptops ολοκληρώθηκε 
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 Εκτέλεση παραδείγματος 3 

Στο παράδειγμα 3 ο υπεύθυνος της αποθήκης (User4) 

καταχωρίζει το προϊόν TVs στη λίστα Warehouse με ποσότητα κάτω από 

50 τεμάχια. Αμέσως ενεργοποιείαι το WAREHOUSE CHECK workflow 

και το προϊόν περνιέται στη λίστα Orders. 

 

     Εικόνα 4.140: Δημιουργία νέου item και ολοκλήρωση του WAREHOUSE CHECK 

 

Ομοίως με τα προηγούμενα 2 παραδείγματα, στη λίστα Orders ο 

υπεύθυνος της αποθήκης μπορεί να περάσει τα πρώτα στοιχεία της 

παραγγελίας, δηλαδή αριθμό τεμαχίων και τιμή του καθενός και τότε 

ενεργοποιείται το Orders_WF.  

 

Εικόνα 4.141: Καταχώριση στοιχείων παραγγελίας του προϊόντος TVs και έναρξη του 

Orders_WF 
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Η ροή εργασιών είναι ίδια με το παράδειγμα 2, αλλά τώρα 

επιλέγεται ο χρήστης Christos Tsolaridis να απορρίψει τη συγκεκριμένη 

παραγγελία. Τότε επέρχεται έξοδος από το βρόχο, όπως είχε οριστεί και 

ολοκληρώνεται το Orders_WF, καλώντας πάλι το Orders_WF2010, το 

οποίο και απορρίπτει την παραγγελία. Ακολουθούν ενδεικτικές εικόνες. 

 

   Εικόνα 4.142: Απόρριψη της παραγγελίας από Christos Tsolaridis  

  

 

      Εικόνα 4.143: Ολοκλήρωση και των 2 workflow, παραγγελία νούμερο 3 Rejected 
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Εικόνα 4.144: Ιστορικό ενεργειών του workflow Orders_WF, διακρίνεται η διαφωνία του 

χρήστη Christos Tsolaridis για την παραγγελία και το μήνυμα τερματισμού του βρόχου  

 
Εικόνα 4.145: Τελική εικόνα του Orders_WF2010, δε δημιουργήθηκε κάποιο task διότι η 

παραγγελία απορρίφθηκε 

 
     Εικόνα 4.146: Παραγγελία των TVs ακυρώθηκε 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Bitrix24 & Περιπτώσεις 

επίδειξης 
 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το Bitrix24 είναι μία εφαρμογή τύπου cloud για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση ροών εργασίας. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες εκδόσεις της εφαρμογής, η Free, 

η Standard και η Professional. Για τις ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήθηκε αρχικά η 

Free έκδοση, η οποία αναβαθμίστηκε σε professional demo διάρκειας 30 ημερών, 

καθώς στη Free έκδοση δεν παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης workflows. Μέσα από 

την εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε κάποιο από τα πρότυπα workflows που 

διαθέτει είτε να δημιουργήσει δικά του. Κατά το σχεδιασμό εξατομικευμένων 

workflows ο χρήστης αρχικά ονοματίζει τη ροή εργασίας και καθορίζει το καθεστώς 

πρόσβασης των χρηστών στο μοντέλο. Στη συνέχεια προσθέτει τα πεδία (fields) που 

επιθυμεί, δίνοντάς τους ονόματα και καθορίζοντας τον τύπο του κάθε πεδίου. 

Ακολούθως μοντελοποιεί την επιχειρηματική διαδικασία (business process) 

χρησιμοποιώντας τις εντολές, που παρέχει η εφαρμογή, απευθείας πάνω στο 

σχεδιαστικό μοντέλο της ροής εργασίας. Τέλος, αφού το αποθηκεύσει μπορεί να 

δημιουργήσει νέα στοιχεία (elements αποκαλούνται στην εφαρμογή) και να ξεκινήσει η 

ροή εργασιών, που έχει ήδη σχεδιάσει. Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται και με 

σχετικά screenshots η προαναφερθείσα διαδικασία, ενώ παρουσιάζονται και δύο 

workflows που δημιουργήθηκαν και ταυτίζονται στο σενάριο με τα αντίστοιχα του 

SharePoint Designer 2013. 

 

5.2 Δημιουργία workflows cases στο Bitrix24 

Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής ο χρήστης επιλέγει Workflows στα 

αριστερά της σελίδας και ακολούθως Workflows in Activity Stream στην κορυφή της. 

Εμφανίζονται τα υποδείγματα που διαθέτει η εφαρμογή, αλλά και η επιλογή CREATE 

NEW για τη δημιουργία custom workflow. Επιλέγοντάς το, μπορεί να δοθεί όνομα στο 

workflow, μία σύντομη περιγραφή και το καθεστώς πρόσβασης που το διέπει ως προς 

τους χρήστες της εφαρμογής (Εικόνες 5.1, 5.2, 5.3, 5.4).     
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     Εικόνα 5.1: Κεντρικό μενού bitrix24, επιλογή Workflows στα αριστερά 

 

      Εικόνα 5.2: Επιλογή για δημιουργία νέου workflow 

 

     Εικόνα 5.3: Ρύθμιση παραμέτρων νέου workflow   
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 Εικόνα 5.4: Ρύθμιση παραμέτρων νέου workflow, καθορισμός του επιπέδου πρόσβασης των χρηστών  

 

Το workflow πλέον έχει οριστεί και από το ACTIONS → Customize fields ο 

χρήστης δημιουργεί τα πεδία που επιθυμεί μέσω της ονοματοδοσίας τους και του 

καθορισμού του τύπου (όπως ενδεικτικά string, number, date, file, list) του κάθε πεδίου 

(Εικόνες 5.5, 5.6, 5.7). 

 
    Εικόνα 5.5: Δημιουργία νέων πεδίων-fields 
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    Εικόνα 5.6: Καθορισμός ονόματος και τύπου του πεδίου 

 

   Εικόνα 5.7: Εικόνα ενός workflow με δύο πεδία του 

 

Από το ACTIONS → Configure workflows (Εικόνα 5.8) παρέχεται η δυνατότητα 

της σχεδίασης της επιχειρηματικής διαδικασίας. Υπάρχουν δύο πιθανές επιλογές, το 

State-driven business process και το Sequential business process. Επιλέγοντας το 

δεύτερο, ο χρήστης πλέον μπορεί να διαμορφώσει τη ροή εργασιών πάνω στο 

σχεδιαστικό μοντέλο είτε με αριστερό κλικ πάνω στο βελάκι ροής είτε με τεχνική “drag 

and drop” από τις δυνατές ενέργειες στα δεξιά της οθόνης. Παράλληλα, επιλέγοντας το 

Template Parameters, καθορίζει το πότε ενεργοποιείται το workflow και τις όποιες 

τοπικές μεταβλητές (Variables) είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του μοντέλου. Οι 

επόμενες εικόνες 5.8 έως 5.11 είναι διαφωτιστικές.  
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     Εικόνα 5.8: Επιλογή σχεδίασης της διαδικασίας 

 

 

   Εικόνα 5.9: Επιλογή του είδους της επιχειρηματικής διαδικασίας, sequential ή state-driven 

 

Εικόνα 5.10: Επιλογή δράσεων πάνω στο μοντέλο, οι κόμβοι έναρξης (Start) και λήξης (End) 

δημιουργούνται αυτόματα και δεν επιτρέπουν επεξεργασία πάνω τους 
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Εικόνα 5.11: Επιλογή τρόπου εκκίνησης του workflow, στο Variables ορίζονται οι τοπικές 

μεταβλητές 

 

Αφού πλέον έχει διαμορφωθεί το workflow, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέα 

στοιχεία, πάνω στα οποία θα ενεργήσει η σχεδιασθείσα επιχειρηματική διαδικασία 

(Εικόνες 5.12, 5.13). 

 

      Εικόνα 5.12: Προσθήκη element στο workflow 
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  Εικόνα 5.13: Ορισμός του νέου element 

 

Ακολουθεί η περιγραφή δύο περιπτώσεων εργασιών ροής (workflow cases), 

όπως δημιουργήθηκαν στο Bitrix24.  

 

1. Leaves Requests_WF 

 Περιγραφή σεναρίου  

Πρόκειται για το ίδιο σενάριο με το με αρίθμηση 4 του 

Κεφαλαίου 4. 

 

 Υλοποίηση σεναρίου – επεξήγηση 

Τα πεδία που έχουν δημιουργηθεί για τη συγκεκριμένη ροή 

εργασίας είναι αυτά της Εικόνας 5.14, δηλαδή το Title με default value 

Leave request, ο χρήστης, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της άδειας 

τύπου date, η αιτιολογία με δυνατές επιλογές Annual leave, Personal 

Calendars, Sick leave, τα σχόλια του υπαλλήλου και η απόφαση της 

διοίκησης.  
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Εικόνα 5.14: Πεδία του Leaves Requests_WF 

 

Το workflow ξεκινά αυτομάτως από τη στιγμή που δημιουργείται 

ένα νέο αντικείμενο και είναι τύπου Sequential business process. Επίσης, 

διαθέτει μία τοπική μεταβλητή με όνομα Διάρκεια, τύπου number. 

 

 

 

              Εικόνα 5.15: Ρύθμιση εκκίνησης του workflow και ορισμός τοπικής μεταβλητής 
 

      

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η υλοποίηση ενός workflow στο 

bitrix24 γίνεται απευθείας πάνω στο σχεδιαστικό μοντέλο (Εικόνα 5.10), 

δηλαδή δεν προηγείται κάποιος κώδικας πρώτα, όπως στο SharePoint 

Designer. Έτσι, με την επιλογή των κατάλληλων εντολών, που θα 
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αναλυθούν αμέσως παρακάτω, προκύπτει το επόμενο διάγραμμα ροής 

για το συγκεκριμένο σενάριο. 

 

 

        Εικόνα 5.16: Διάγραμμα του workflow 

  

Οι κόμβοι έναρξης (Start) και λήξης (End) σε πράσινο φόντο 

δημιουργούνται αυτόματα από την εφαρμογή χωρίς δυνατότητα 

διαγραφής τους. Ανάμεσά τους λαμβάνουν χώρα οι δράσεις, πάνω στις 

οποίες έχουν περαστεί σύντομοι επεξηγηματικοί τίτλοι. Αρχικά γίνεται ο 

υπολογισμός της διάρκειας της άδειας, χρησιμοποιώντας την εντολή Set 

variables, όπου επιλέγεται η ορισθείσα τοπική μεταβλητή Διάρκεια και 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – MICROSOFT SHAREPOINT – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 

 

135 
 

υπολογίζεται αφαιρώντας από την ημερομηνία λήξης την ημερομηνία 

έναρξης. Στην εικόνα 5.17 φαίνεται ο τρόπος υλοποίησης της εντολής 

και η συνάρτηση που χρησιμοποιήθηκε σε γλώσσα PHP, για να 

προκύψει το αποτέλεσμα σε ημέρες. Αν δηλαδή ο χρήστης περάσει το 

σύμβολο της ισότητας «=» μέσα στο αντίστοιχο κελί, μπορεί να 

υπολογίσει το ζητούμενο με χρήση της κατάλληλης μαθηματικής 

έκφρασης σε γλώσσα PHP. 

 

Εικόνα 5.17: Υπολογισμός τοπικής μεταβλητής Διάρκεια, όπου Document νοείται το 

δημιουργούμενο στοιχείο (element στο bitrix24) 

 

Στη συνέχεια δίνεται η πρώτη συνθήκη (Condition) σχετικά με το 

είδος της αιτούμενης άδειας. Για το λόγο αυτό η ροή διακλαδίζεται σε 

τρεις πορείες, στην κανονική άδεια, στην εορταστική ή στην ασθενείας. 

Αν πρόκειται για κανονική άδεια (Εικόνα 5.18), τότε ακολουθεί μία 

δεύτερη συνθήκη  ανάλογα με τον αριθμό των ημερών της άδειας 

(τοπική μεταβλητή Διάρκεια) και το κατά πόσο υπερβαίνουν ή όχι τις έξι 

ημέρες (Εικόνα 5.19).  
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Εικόνα 5.18: Έλεγχος για το αν πρόκειται για κανονική άδεια (annual leave) 

 

 

 

 

      Εικόνα 5.19: Έλεγχος για τη διάρκεια σε ημέρες 

 

Στην περίπτωση άνω των έξι ημερών με την εντολή Modify 

Element περνιέται η τιμή Rejected στο πεδίο Απόφαση διοίκησης (Εικόνα 

5.20). 

 

     Εικόνα 5.20: Καταχώριση τιμής στο πεδίο Απόφαση διοίκησης  
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Με την εντολή Email message αποστέλλεται ενημερωτικό email 

στο χρήστη, που δημιούργησε το αίτημα για την άδεια. Στην προκειμένη 

περίπτωση το αίτημα απορρίπτεται. 

 

Εικόνα 5.21: Δημιουργία email ενημέρωσης, ορίζεται ο αποστολέας, ο 

παραλήπτης, το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος 

 

Ομοίως έχουν οι δράσεις και στην άλλη περίπτωση απόρριψης 

για την εορταστική άδεια. Αν με βάση το σενάριο η άδεια εγκριθεί σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, τότε με την εντολή Modify Element περνιέται η 

τιμή Approved στο πεδίο Απόφαση διοίκησης, με την εντολή Email 

message αποστέλλεται πάλι ενημερωτικό email στον αιτούντα, ενώ με το 

action Absence Chart περνιέται η εγκριθείσα άδεια του υπαλλήλου στον 

πίνακα απουσιών της εταιρείας. Οι ακόλουθες εικόνες 5.22 έως 5.24 

είναι διαφωτιστικές. 
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     Εικόνα 5.22: Καταχώριση τιμής στο πεδίο Απόφαση διοίκησης  

 

 Εικόνα 5.23: Δημιουργία email ενημέρωσης, ορίζεται ο αποστολέας, ο παραλήπτης, το θέμα 

και το περιεχόμενο του μηνύματος 

 
    Εικόνα 5.24: Καταχώριση άδειας στον πίνακα απουσιών 

  

 Εκτέλεση παραδείγματος   

Δημιουργούνται δύο elements από τους χρήστες BITRIX USER1 

και BITRIX USER2. Συγκεκριμένα, ένα αίτημα για κανονική άδεια από 

τις 02/10 έως τις 06/10 και ένα δεύτερο αίτημα για εορταστική άδεια από 

23/10 έως 27/10 αντίστοιχα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι δύο 

χρήστες έχουν δικαίωμα μόνο δημιουργίας element. Δικαίωμα 

παρακολούθησης της ροής έχει μόνο ο χρήστης Christos Tsolaridis 
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(Εικόνα 5.4). Η όλη διαδικασία και τα αποτελέσματα με βάση το 

workflow Leaves Requests_WF αποτυπώνεται στις επόμενες εικόνες 

5.25 έως 5.31. 

 

       Εικόνα 5.25: Αίτημα για άδεια από BITRIX USER1 

 
    Εικόνα 5.26: Ολοκλήρωση του workflow με έγκριση της άδειας του BITRIX USER1 
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    Εικόνα 5.27: Εισερχόμενο email ενημέρωσης προς το χρήστη BITRIX USER1  

 

 
 Εικόνα 5.28: Καταχώριση της άδειας του χρήστη BITRIX USER1 στο absence chart της 

εφαρμογής 
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    Εικόνα 5.29: Αίτημα για άδεια από BITRIX USER2 

 

 
     Εικόνα 5.30: Ολοκλήρωση του workflow με απόρριψη της άδειας για το 2ο element 
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     Εικόνα 5.31: Εισερχόμενο email ενημέρωσης προς το χρήστη BITRIX USER2 

 

Όπως προκύπτει, ακολουθήθηκε και στα δύο αιτήματα η ροή που 

ορίστηκε με βάση το workflow και στο πεδίο ΑΠΟΦΑΣΗ περάστηκαν οι 

προβλεπόμενες τιμές. 

 

 

2. Orders_WF & WAREHOUSE CHECK_WF 

 Περιγραφή σεναρίου  

Πρόκειται για το ίδιο σενάριο με το με αρίθμηση 7 του 

Κεφαλαίου 4. 

 

 Υλοποίηση σεναρίου – επεξήγηση 

Για τις ανάγκες του σεναρίου ο χρήστης BITRIX USER1 

ορίζεται ως υπεύθυνος τμήματος προμηθειών και ο BITRIX USER2 ως 

υπεύθυνος λογιστηρίου. Στη διεύθυνση τοποθετείται ο χρήστης Christos 

Tsolaridis. Όλοι τους στο συγκεκριμένο case έχουν δικαίωμα έγκρισης 

και απόρριψης παραγγελιών. Για την υλοποίηση του σεναρίου 

συνεργάζονται δύο workflows. To πρώτο με όνομα WAREHOUSE 

CHECK_WF διαθέτει για πεδία το όνομα του προϊόντος, την 

ημερομηνία ελέγχου από τον υπεύθυνο και το απόθεμα, που λαμβάνει 

μόνο αριθμητικές τιμές. 
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     Εικόνα 5.32: Πεδία του WAREHOUSE CHECK_WF 

 

Το workflow ξεκινά αυτομάτως από τη στιγμή που δημιουργείται 

ένα νέο αντικείμενο και είναι τύπου Sequential business process. Η ροή 

απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

 

      Εικόνα 5.33: Διάγραμμα του workflow 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα, αμέσως μετά τον κόμβο έναρξης με 

το action Log Entry καταχωρίζεται ένα μήνυμα έναρξης στο ιστορικό 

του workflow (Εικόνα 5.34). 
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     Εικόνα 5.34: Μήνυμα έναρξης της ροής 

Ακολουθεί η βασική υπόθεση ελέγχου. Αν το απόθεμα του 

προϊόντος είναι σε ποσότητα πάνω από 50 τεμάχια, τότε δε 

δημιουργείται κάποια παραγγελία και η ροή εργασιών ολοκληρώνεται 

εδώ. Αν όμως είναι κάτω ή ίσο με 50, τότε με την εντολή Create List 

Item (Εικόνα 5.36), δημιουργείται ένα νέο item στη λίστα του workflow 

Orders_WF, που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. Αμφότερες οι 

διακλαδώσεις διαθέτουν και ένα σχετικό μήνυμα για το ιστορικό της 

ροής με τη βοήθεια της εντολής Log Entry. 

 

Εικόνα 5.35: Έλεγχος για το απόθεμα επιλέγοντας το ομώνυμο Element Field 
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Εικόνα 5.36: Δημιουργία item στη λίστα Orders_WF, Product είναι πεδίο της λίστας 

και όπου Document νοείται το στοιχείο (element στο bitrix24) στη λίστα του 

WAREHOUSE_CHCEK 

 

 

      Εικόνα 5.37: Καταχώριση μηνύματος επιτυχούς δημιουργίας του νέου element 

 

Τέλος, μετά την επανένωση των δύο διακλαδώσεων εμφανίζεται 

στο ιστορικό του workflow ένα μήνυμα τερματισμού της ροής. 

 

    Εικόνα 5.38: Μήνυμα τερματισμού της ροής 
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Το δεύτερο workflow, ονόματι Orders_WF περιλαμβάνει ως 

πεδία τον αριθμό παραγγελίας, το όνομα του προϊόντος (υποχρεωτικό), 

μία σύντομη περιγραφή, τον αριθμό τεμαχίων, την τιμή του προϊόντος, 

το συνολικό κόστος της παραγγελίας και το Approval Status, που είναι 

τύπου List με δυνατές επιλογές Pending, Approved, Rejected.  

 

 

Εικόνα 5.39: Πεδία του Orders_WF, διακρίνεται ο τύπος τους και το αν είναι υποχρεωτικά ή όχι 

 

Η ροή ξεκινά αυτομάτως από τη στιγμή που μεταβάλλεται ένα 

νέο αντικείμενο και όχι όταν αυτό δημιουργείται, καθώς η δημιουργία 

πραγματοποιείται μέσω του WAREHOUSE CHECK_WF. Η μεταβολή 

του element επέρχεται, όταν ο υπεύθυνος της αποθήκης καταχωρίσει τα 

στοιχεία της παραγγελίας. Επιπλέον, ορίζονται τρεις τοπικές μεταβλητές 

του workflow, η LoopCounter ίση με 1, η ApproverCounter με 0 και η 

LoopContinue, τύπου Yes/No, ως Yes. 
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      Εικόνα 5.40: Ρύθμιση τρόπου εκκίνησης του workflow Orders_WF 

 

 

        Εικόνα 5.41: Ορισμός τοπικών μεταβλητών του workflow Orders_WF 

 

 

Έτσι, με την επιλογή των κατάλληλων δράσεων, που θα 

αναλυθούν αμέσως παρακάτω, προκύπτει το επόμενο διάγραμμα ροής 

για το συγκεκριμένο σενάριο. 
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    Εικόνα 5.42: Διάγραμμα του workflow Orders_WF 
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Οι κόμβοι έναρξης (Start) και λήξης (End) σε πράσινο φόντο 

δημιουργούνται αυτόματα από την εφαρμογή. Ανάμεσά τους λαμβάνουν 

χώρα τα actions, πάνω στα οποία έχουν περαστεί σύντομοι 

επεξηγηματικοί τίτλοι. Αρχικά με την εντολή Log Entry καταχωρίζεται 

ένα μήνυμα έναρξης στο ιστορικό του workflow, έπειτα και αφού 

περαστούν τα στοιχεία της παραγγελίας (αριθμός τεμαχίων και τιμή) 

χειροκίνητα και όχι μέσω του workflow, υπολογίζεται το συνολικό 

κόστος της παραγγελίας με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα 5.43. 

Ακολουθεί συνθήκη ελέγχου. Αν το συνολικό κόστος της παραγγελίας 

είναι κάτω από 50000 (Εικόνα 5.44), με την εντολή Modify Element 

τίθεται η τιμή Approved στο πεδίο Approval Status (Εικόνα 5.45), 

δηλαδή η παραγγελία εγκρίνεται. Ακολουθεί ένα αντίστοιχο μήνυμα με 

το action Log Entry και ανατίθεται το task (action task) της καταχώρισης 

του τιμολογίου στον υπεύθυνο του λογιστηρίου, χρήστη BITRIX 

USER2. Όπως διακρίνεται και στην εικόνα 5.46, πρέπει να ολοκληρωθεί 

και το συγκεκριμμένο task για να προχωρήσει η διαδικασία. 

 

Εικόνα 5.43: Υπολογισμός συνολικού κόστους, είναι ο αριθμός τεμαχίων επί την τιμή 

του καθενός 

 

 

    Εικόνα 5.44: Έλεγχος αν συνολικό κόστος < 50000 
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        Εικόνα 5.45: Έγκριση παραγγελίας με την εντολή Modify Element 

 

 

                             Εικόνα 5.46: Ανάθεση του task της καταχώρισης τιμολογίου στο USER2 
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Αν το συνολικό κόστος της παραγγελίας είναι μεγαλύτερο από 

50000 ή ίσο (Εικόνα 5.47), δημιουργείται ένα βρόχος (επιλογή While 

Loop) ονόματι 3 Approvers. Για τη συνεχή λειτουργία του βρόχου 

τίθενται δύο συνθήκες (Εικόνα 5.48). Πρώτον η τοπική μεταβλητή 

LoopCounter να μην υπερβεί το 3 και δεύτερον η LoopContinue να είναι 

Yes. Ζητούμενο είναι δηλαδή ο βρόχος να επαναληφθεί τρεις φορές 

μέγιστο, διότι τρεις εγκρίσεις πρέπει να λάβει και η παραγγελία. Αν 

κάποια από τις δύο συνθήκες παραβιαστεί, ο βρόχος τερματίζεται και η 

ροή συνεχίζει από το επόμενο βήμα. Μέσα στο βρόχο πλέον γίνεται μία 

συνθήκη ελέγχου σχετικά με την τιμή της LoopCounter (Εικόνα 5.49). 

Ανάλογα με την τιμή του LoopCounter ανατίθεται ο έλεγχος σε 

διαφορετικό τμήμα της εταιρείας, όπως προκύπτει και από το 

διάγραμμα. Δηλαδή για τιμή ίση με 1 ανατίθεται στις προμήθειες ο 

έλεγχος, για τιμή 2 στο λογιστήριο και για 3 στη διεύθυνση. Ο έλεγχος-

έγκριση πραγματοποιείται με τη βοήθεια του action Approve Element, 

με την επιλογή του οποίου αυτομάτως η εφαρμογή σχηματίζει δύο νέες 

διακλαδώσεις ως Yes και No ανάλογα με το αποτέλεσμα του action 

(Εικόνα 5.50). Στον έλεγχο της παραγελίας από οποιοδήποτε τμήμα, σε 

περίπτωση έγκρισης αυξάνεται η τιμή της μεταβλητής ApproverCounter 

κατά 1, ειδάλλως τίθεται η τιμή No στην LoopContinue και επέρχεται 

τερματισμός του βρόχου. Στο τελευταίο τμήμα του βρόχου αυξάνεται η 

τιμή του LoopCounter κατά 1. Ακολουθούν ενδεικτικές εικόνες (5.47 

έως 5.53).  

 

     Εικόνα 5.47: Έλεγχος αν συνολικό κόστος >= 50000 
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      Εικόνα 5.48: Συνθήκες λειτουργίας while loop ονόματι 3 Approvers 

 

  
                                Εικόνα 5.49: Έλεγχος αν LoopCounter = 1 

 

 
      Εικόνα 5.50: Εντολή Approve Element, ανάθεση ελέγχου στις Προμήθειες 
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Εικόνα 5.51: Αύξηση της τιμής του ApproverCounter κατά 1 που ονοματίζεται ως 

Variable2 στην εφαρμογή στην περίπτωση έγκρισης της παραγγελίας 

 
Εικόνα 5.52: Τοποθέτηση της τιμής No στη μεταβλητή LoopContinue για έξοδο από το 

loop στην περίπτωση απόρριψης της παραγγελίας 

 

 
Εικόνα 5.53: Αύξηση της τιμής του LoopCounter κατά 1 που ονοματίζεται ως Variable1 

στην εφαρμογή 
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Αν κατά την έξοδο από το βρόχο η μεταβλητή ApproverCounter 

ισούται με τρία, τότε η παραγγελία εγκρίνεται με το action Modify 

Element (Εικόνα 5.45), παράγεται ένα αντίστοιχο μήνυμα με το action 

Log Entry και ανατίθεται το task (action task) της καταχώρισης του 

τιμολογίου στον υπεύθυνο του λογιστηρίου, χρήστη BITRIX USER2 

(όπως στην εικόνα 5.46). Για να προχωρήσει η ροή, πρέπει να 

ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο task. Αν κατά την έξοδο από το βρόχο η 

μεταβλητή ApproverCounter δεν ισούται με τρία, τότε η παραγγελία 

απορρίπτεται με το action Modify Element (Εικόνα 5.54) και παράγεται 

ένα αντίστοιχο μήνυμα με το action Log Entry στο ιστορικό ενεργειών 

του workflow. Τέλος, ανεξάρτητα από τη διαδρομή που ακολουθήθηκε, 

παράγεται ένα μήνυμα ολοκλήρωσης του workflow. 

 

       Εικόνα 5.54: Απόρριψη παραγγελίας (εντολή Modify Element) 

     
                                 Εικόνα 5.55: Μήνυμα ολοκλήρωσης της ροής 
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 Εκτέλεση παραδείγματος 1 

Στο παράδειγμα 1 καταχωρίζεται το προϊόν Printers στη λίστα 

WAREHOUSE CHECK_WF με ποσότητα κάτω από 50 τεμάχια. 

Αμέσως ενεργοποιείαι το ομώνυμο workflow. 

 

      Εικόνα 5.56: Καταχώριση element στην αποθήκη 

 

Το workflow ολοκληρώνεται έχοντας περάσει το προϊόν Printers 

στη λίστα Orders_WF. 

 
      Εικόνα 5.57: Workflow WAREHOUSE CHECK_WF ολοκληρωμένο 

 
   Εικόνα 5.58: Ιστορικό ενεργειών του workflow WAREHOUSE CHECK_WF 
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Οπότε στη λίστα Orders_WF μπορούν να περαστούν τα πρώτα 

στοιχεία της παραγγελίας, δηλαδή αριθμός τεμαχίων και τιμή του 

καθενός και τότε ενεργοποιείται το Orders_WF.  

 

       Εικόνα 5.59: Εμφάνιση του προϊόντος Printers στη λίστα Orders_WF 

 

 
     Εικόνα 5.60: Καταχώριση αριθμού τεμαχίων και τιμής του καθενός στην παραγγελία 

 

 

 Εικόνα 5.61: Έναρξη του Orders_WF που είναι σε κατάσταση In Progress και έγκριση 

της παραγγελίας 
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Δεδομένου πως το κόστος της συγκεκριμένης παραγγελίας δεν 

υπερβαίνει τα 50000€, το Orders_WF εγκρίνει αυτομάτως την 

παραγγελία, όπως είχε προκαθοριστεί και αναμένει (In Progress) την 

ολοκλήρωση του task της καταχώρησης παραστατικού. 

 

Εικόνα 5.62: Εικόνα του Orders_WF στη φάση έγκρισης της παραγγελίας και αναμονής 

ολοκλήρωσης του task 

 

Ο  χρήστης BITRIX USER2 ενημερώνεται για το task που του 

ανατέθηκε απευθείας από την εφαρμογή με τη βοήθεια του Show notifications 

(καμπανάκι στα δεξιά της οθόνης). Επιλέγοντάς το, ενημερώνεται για το task. 

 

     Εικόνα 5.63: Show notifications  

 

 
 

 
       Εικόνα 5.64: Λεπτομέρειες για το notification 
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Έτσι, ο εν λόγω χρήστης ολοκληρώνει το task και τερματίζεται 

και το δεύτερο workflow. Χαρακτηριστικές οι επόμενες εικόνες 5.65 έως 

5.67. 

 

         Εικόνα 5.65: Ολοκλήρωση του task από τον BITRIX USER2 επιλέγοντας FINISH 

 

 
     Εικόνα 5.66: Ολοκλήρωση  του Orders_WF για το προϊόν Printers 

 
     Εικόνα 5.67: Ιστορικό των ενεργειών που οδήγησαν στην ολοκλήρωση του workflow   
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 Εκτέλεση παραδείγματος 2 

Στο παράδειγμα 2 καταχωρίζεται το προϊόν Laptops στη λίστα 

WAREHOUSE CHECK_WF με ποσότητα κάτω από 50 τεμάχια. 

Αμέσως ενεργοποιείαι το ομώνυμο workflow. Ομοίως με το παράδειγμα 

1, το workflow ολοκληρώνεται έχοντας περάσει το προϊόν Laptops στη 

λίστα Orders_WF. 

 

     Εικόνα 5.68: Ολοκλήρωση του workflow για το προϊόν Laptops 

 

    Εικόνα 5.69: Ολοκλήρωση του WAREHOUSE CHECK_WF 

 

Οπότε στη λίστα Orders_WF μπορούν να περαστούν όπως εδείχθη 

στην Εικόνα 5.60 τα πρώτα στοιχεία της παραγγελίας, δηλαδή αριθμός 

τεμαχίων και τιμή του καθενός και τότε ενεργοποιείται το Orders_WF.  
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       Εικόνα 5.70: Καταχώριση στοιχείων 2ης παραγγελίας και έναρξη του Orders_WF 

Δεδομένου πως το κόστος της συγκεκριμένης παραγγελίας  

υπερβαίνει τα 50000€, πρέπει να λάβει τρεις εγκρίσεις για να 

ολοκληρωθεί, έτσι αυτομάτως ανατίθεται ο έλεγχος στο User1, ως 

υπεύθυνο του τμήματος προμηθειών της εταιρείας. 

 

      Εικόνα 5.71: Στάδιο ελέγχου από προμήθειες 

Ο  χρήστης BITRIX USER1 ενημερώνεται για την υποχρέωση 

ελέγχου (assignment ονομάζεται) απευθείας από την εφαρμογή με τη 

βοήθεια του Workflows στα αριστερά της σελίδας (Εικόνα 5.72). 

Επιλέγοντάς το οδηγείται στο assignment που του ανατέθηκε. 

  

                 Εικόνα 5.72: Ειδοποίηση προς το χρήστη BITRIX USER1  
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     Εικόνα 5.73: Assignment για την παραγγελία 2 στο BITRIX USER1 

 

O χρήστης USER1 εγκρίνει την παραγγελία επιλέγοντας Accept. 

 

    Εικόνα 5.74: Αποδοχή παραγγελίας από BITRIX USER1 

Αμέσως ο έλεγχος περνάει στον επόμενο χρήστη, το USER2 ως 

υπεύθυνο του λογιστηρίου. 

 

   Εικόνα 5.75: Στάδιο ελέγχου από το λογιστήριο 
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O χρήστης USER2 ενημερώνεται για το assignment του ελέγχου 

της παραγγελίας με τον ίδιο τρόπο και εγκρίνει την παραγγελία, όπως 

στην Εικόνα 5.74.  Πλέον, το στάδιο ελέγχου περνάει στη διεύθυνση και 

πιο συγκεκριμένα στο χρήστη Christos Tsolaridis. 

 

      Εικόνα 5.76: Στάδιο ελέγχου από τη διεύθυνση 

 

O χρήστης Christos Tsolaridis ενημερώνεται για το assignment 

του ελέγχου της παραγγελίας με τον ίδιο τρόπο και επίσης εγκρίνει την 

παραγγελία επιλέγοντας Accept. 

 

    Εικόνα 5.77: Αποδοχή παραγγελίας από Christos Tsolaridis και εισαγωγή σχολίων 

 

Συνεπώς, τερματίζεται ο βρόχος των τριών ελεγκτών, το 

Orders_WF εγκρίνει την παραγγελία και αναμένει την καταχώριση του 

σχετικού τιμολογίου για να ολοκληρωθεί. O χρήστης USER2, ως 

υπεύθυνος του λογιστηρίου, εκπληρώνει το συγκεκριμένο task ομοίως 
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με το παράδειγμα 1 και τερματίζεται το Orders_WF. Ενδεικτικές οι 

επόμενες εικόνες 5.78 – 5.82. 

 

      Εικόνα 5.78: Έγκριση και της παραγγελίας με αριθμό 2 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – MICROSOFT SHAREPOINT – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 

 

164 
 

 
Εικόνα 5.79: Εικόνα του workflow στη φάση έγκρισης της παραγγελίας και αναμονής 

ολοκλήρωσης του task της καταχώρισης τιμολογίου 

 
        Εικόνα 5.80: Ολοκλήρωση του task καταχώρισης τιμολογίου από τον BITRIX 

USER2 

 

 
     Εικόνα 5.81: Ολοκλήρωση του workflow και για τη 2η παραγγελία 
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Εικόνα 5.82: Ιστορικό των ενεργειών που οδήγησαν στην ολοκλήρωση του workflow 

Orders_WF, διακρίνεται η συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων χρηστών και η ολοκλήρωση 

του task 

 

 Εκτέλεση παραδείγματος 3 

Στο παράδειγμα 3 καταχωρίζεται το προϊόν TVs στη λίστα 

WAREHOUSE CHECK_WF με ποσότητα κάτω από 50 τεμάχια. 

Αμέσως ενεργοποιείται το ομώνυμο workflow. Ομοίως με τα 

παραδείγματα 1 και 2, το workflow ολοκληρώνεται έχοντας περάσει το 

προϊόν Laptops στη λίστα Orders_WF. 
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    Εικόνα 5.83: Δημιουργία νέου item και ολοκλήρωση του WAREHOUSE CHECK_WF 

 

Οπότε στη λίστα Orders_WF μπορούν να περαστούν τα πρώτα 

στοιχεία της παραγγελίας, δηλαδή αριθμός τεμαχίων και τιμή του καθενός 

και τότε ενεργοποιείται το Orders_WF.  

 

        Εικόνα 5.84: Καταχώριση στοιχείων 3ης παραγγελίας και έναρξη του Orders_WF 

 

Tο κόστος της συγκεκριμένης παραγγελίας υπερβαίνει τα 

50000€, άρα απαιτείται τριπλή έγκρισή της. Η ροή εργασιών είναι ίδια 

με το παράδειγμα 2, αλλά τώρα επιλέγεται ο χρήστης USER2 να 

απορρίψει τη συγκεκριμένη παραγγελία. Τότε ολοκληρώνεται το 

Orders_WF απορρίπτοντας την παραγγελία. Ακολουθούν ενδεικτικές 

εικόνες. 
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     Εικόνα 5.85: Απόρριψη της παραγγελίας από BITRIX USER2 επιλέγοντας REFUSE 

 

 

       Εικόνα 5.86: Ολοκλήρωση του workflow, παραγγελία νούμερο 3 Rejected 

 
Εικόνα 5.87: Ιστορικό των ενεργειών που οδήγησαν στην ολοκλήρωση του workflow 

Orders_WF, διακρίνεται η μη έγκριση από το χρήστη BITRIX USER2   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  Συμπεράσματα 
 

 

Από την ενασχόληση με την πλατφόρμα του Microsoft SharePoint 

διαπιστώνεται το μεγάλο εύρος των λύσεων, που μπορεί να προσφέρει στο χρήστη όσον 

αφορά στη διαχείριση και στην αποθήκευση εγγράφων, αλλά και στην αλληλεπίδραση 

με άλλους χρήστες. Ως προς τις ροές εργασίας, τα πρότυπα που διαθέτει εστιάζουν κατά 

βάση στην έγκριση ενός εγγράφου. Για περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης workflows 

συστήνεται το SharePoint Designer 2013, το οποίο εμπεριέχει λογική τύπου κώδικα. 

Με τα πολυάριθμα actions που διαθέτει, παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού ποικιλίας 

ροών. Οι περιπτώσεις που δοκιμάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας 

λειτούργησαν αποτελεσματικά και στην εντέλεια, με βάση το σενάριο που είχε 

προκαθοριστεί. Άρα, συμπεραίνεται πως το SharePoint Designer 2013 προσφέρει 

λύσεις ακριβείας στο σχεδιασμό workflows, χωρίς να απαιτεί υψηλές 

προγραμματιστικές γνώσεις. Ο χρήστης επιλέγοντας τα κατάλληλα actions και 

παραμετροποιώντας τα σωστά, μπορεί να μοντελοποιήσει την επιθυμητή ροή εργασίας. 

Στα αρνητικά του SharePoint Designer είναι η απουσία άμεσης διαγραμματικής 

εποπτείας του workflow μέσα από την ίδια την εφαρμογή, παρά μόνο μέσω της 

σύνδεσής του με το MS VISIO. Επίσης, αρνητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως η 

δυνατότητα προσθήκης επεξηγηματικών σχολίων στον κώδικα δεν είναι ιδιαίτερα 

ενισχυμένη, αλλά μάλλον «φτωχή», καθώς το διαθέσιμο τμήμα των σχολίων που είναι 

άμεσα ορατό για κάποιον τρίτο είναι πολύ περιορισμένο. Δεδομένου ότι επίκειται η 

κυκλοφορία του SharePoint Designer 2016 από τη Microsoft, θα μπορούσε να 

αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής μελέτης, ώστε να αποκαλυφθούν οι νέες 

δυνατότητες σχεδιασμού και τα καινούρια actions. 

Για το Bitrix24 από την άλλη, που είναι εφαρμογή τύπου cloud, δε γίνεται να 

προκύψουν ολοκληρωμένα συμπεράσματα, καθώς χρησιμοποιήθηκε η πιο απλή έκδοσή 

της, που αναβαθμίστηκε σε free professional demo για 30 ημέρες. Ακόμα και έτσι 

όμως, διαπιστώθηκε πως διαθέτει μεγάλες δυνατότητας δημιουργίας ροών εργασίας. Οι 

περιπτώσεις που δοκιμάστηκαν επίσης λειτούργησαν αποτελεσματικά και κατέληξαν 

στο ζητούμενο αποτέλεσμα, το οποίο συμφωνούσε με εκείνο του SharePoint για το ίδιο 

κάθε φορά σενάριο. Η λογική που χρησιμοποιεί η εφαρμογή είναι λιγότερο 

προγραμματιστικού και καθαρά σχεδιαστικού τύπου, που απέχει αρκετά από τη γλώσσα 

UML. Οι επιλεγμένες δράσεις από το χρήστη εφαρμόζονται απευθείας πάνω στο 
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μοντέλο της ροής, με συνέπεια να διαθέτει άμεση εποπτεία της, ένα πολύ ισχυρό 

πλεονέκτημα. Επιπλέον, το workflow που δημιουργείται είναι στην ουσία και η ίδια η 

λίστα, στα στοιχεία της οποίας δρα, σε αντίθεση με το SharePoint Designer, που δρα 

στα items μίας λίστας ή βιβλιοθήκης ενός SharePoint site. Ως αντικείμενο για 

μελλοντική έρευνα προτείνεται κάποια άλλη αντίστοιχη εφαρμογή στο cloud από τον 

ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.capterra.com/workflow-management-

software/?utf8=%E2%9C%93&users=&sort_options=Most+Requests. 

Εν τέλει, πρόκειται για επιτυχημένες λύσεις και εφαρμογές στο σχεδιασμό και 

στην υλοποίηση workflows, που προσφέρουν τη δυνατότητα για συνεργασία σε 

πολλούς διαφορετικούς χρήστες με διαφορετικά καθήκοντα και ρόλους. Η τεχνική που 

χρησιμοποιούν είναι απλώς διαφορετική. Ακολουθεί πίνακας στον οποίο συγκρίνονται 

τα τρία συστήματα-εφαρμογές με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, που ήδη αναφέρθηκαν.  

 

Πίνακας 6.1: Σύγκριση των τριών συστημάτων 
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