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Περίληψη
Τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (ERP) αποτελούν ζωτικό κομμάτι
στην εξέλιξη μιας εταιρείας. Η εφαρμογή ενός ERP χρειάζεται μια καλή υποδομή και
πόρους. Κάθε τροποποίηση μετά την εφαρμογή του συστήματος γίνεται δύσκολα. Η
μετακίνηση από έναν προμηθευτή στον άλλο, κάτω από αναπόφευκτες συνθήκες, είναι
μια πραγματική πρόκληση. Επί του παρόντος, οι προμηθευτές λογισμικού των ERP
αντιμετωπίζουν απειλές, καθώς και ευκαιρίες από τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις.
Ειδικότερα, η επιχειρηματική ευφυΐα και το υπολογιστικό νέφος (cloud computing)
είναι, εκτός των άλλων, σημαντικές τάσεις στην αγορά των ERP. Το υπολογιστικό νέφος
με βάση την αρχιτεκτονική του συστήματος ERP προσφέρει λύσεις σε όλες τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα συμβατικά συστήματα ERP. Παρέχει ευελιξία στα
υπάρχοντα συστήματα ERP και βελτιώνει τη συνολική απόδοση.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναφερθούν και θα μελετηθούν τρία ERP
συστήματα γνωστά και ως Entersoft, Softone και Open-ERP ενώ θα γίνει μια συγκριτική
ανάλυση των τριών παραπάνω ERP συστημάτων.
Λέξεις Κλειδιά:
ERP, ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, Entersoft, Softone, OpenERP
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Abstract
ERPs have a vital role in the development of a company. Implementing an ERP
needs a good infrastructure and resources. Any changes after application of the system
become difficult. Moving from one supplier to another, under unavoidable
circumstances, it is a real challenge. Currently, the ERP software vendors face of threats
and opportunities from new technological challenges. In particular, business intelligence
and cloud computing are, among other things, important trends in the ERP market. Cloud
computing architecture based ERP system provides solutions to all problems faced by
conventional ERP systems. It provides flexibility to existing ERP systems and improves
overall performance.
In this work will be mentioned and will be studied three ERP systems known as
Entersoft, Softone and Open-ERP while a comparative analysis of the three above ERP
systems will be carried out.

Keywords:
ERP, Enterprise Resource Planning, Entersoft, Softone, OpenERP
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1 Εισαγωγή
Τα ERP συστήματα είναι πακέτα ευρείας επιχειρησιακής πληροφορίας, τα οποία
αποτελούνται από ένα ολοκληρωμένο σύνολο μονάδων λογισμικού που αποσκοπούν
στην υποστήριξη και την ενσωμάτωση όλων των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών
σε διάφορα λειτουργικά τμήματα ενός οργανισμού με τη χρήση ενός ενιαίου χώρου
αποθήκευσης δεδομένων (Peng and Nunes, 2012). Από την εμφάνισή τους, στις αρχές
του 1990, τα ERP έχουν ευρέως εφαρμοστεί από χιλιάδες επιχειρήσεις, με οποιοδήποτε
μέγεθος (συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των μεγάλων εταιρειών, αλλά και των μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων), σε πολλούς τομείς (π.χ. επιχειρήσεις, τράπεζες,
πανεπιστήμια και νοσοκομεία), καθώς και σε πολλές χώρες.
Παραδοσιακά, οι πόροι των ERP (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων,
ενοτήτων

εφαρμογών

και

διακομιστών

βάσεων

δεδομένων)

εγκαθίστανται,

φιλοξενούνται και συντηρούνται από χρήστες στις εγκαταστάσεις ενός οργανισμού (onpremise ERPs). Αυτή η προσέγγιση, η οποία κατά κύριο λόγο υιοθετήθηκε από τους
σύγχρονους οργανισμούς για να φιλοξενήσει και να αναπτύξει συστήματα ERPs, έχει
ορισμένα εγγενή μειονεκτήματα, όπως η υψηλή αρχική επένδυση και είναι πολύ
χρονοβόρα για την αναβάθμιση των ERP που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορους
υπολογιστές χρηστών (Mangiuc, 2011). Αυτά τα μειονεκτήματα αναμένεται να
βελτιωθούν σημαντικά με την υποστήριξη των τεχνολογιών cloud computing. Στο νέο
περιβάλλον cloud, τα πακέτα ERP και τα σχετικά δεδομένα θα φιλοξενούνται σε έναν
τρίτο προμηθευτή διαχείρισης και ελέγχου υποδομών.
Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές των ERP και των
δεδομένων on-demand υπηρεσιών τους μέσω ενός web browser, χωρίς φυσικά την
εγκατάσταση του συστήματος σε τοπικούς υπολογιστές ή την αποθήκευση των
δεδομένων σε τοπικούς servers. Αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης ERP θα απαιτεί
μικρότερες επενδύσεις σε υλικό (hardware), καθώς και λιγότερα τέλη και κίνδυνο για τη
συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος (Dutta, Peng, Choudhary, 2013). Ως εκ
τούτου, αυτά τα ελκυστικά χαρακτηριστικά του cloud computing οδηγούν τις εταιρίες σε
μια αυξανόμενη τάση για να εξετάσουν τη μετεγκατάσταση των μέχρι τώρα ERP
εφαρμογών και βάσεων δεδομένων τους στο σύννεφο (cloud).
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Η τρέχουσα μελέτη και σύγκριση σχετικά με τα ERP σχετίζεται και έχει
ολοκληρωθεί με την χρήση on-premise ERPs.

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος
Τα τελευταία χρόνια το τοπίο της πληροφορικής έχει σημειώσει σημαντικές
αλλαγές, οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να στραφούν σε συστήματα
ERP. Η επένδυση και η υλοποίησή ενός ERP συστήματος είναι συνήθως το μεγαλύτερο,
το πιο διαδεδομένο και συχνά επώδυνο εμπόδιο που προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια
εταιρεία.
Η τεχνολογία συνεχώς αλλάζει με ταχύ ρυθμό. Όπως συμβαίνει με τα παλαιά
μοντέλα αυτοκίνητων, έτσι και οι τεχνολογίες πελάτη-διακομιστή (client-server) από την
εποχή της αρχικής εφαρμογής των ERP συστημάτων τελικά θα καταστούν
απαρχαιωμένες, δεν θα υποστηρίζονται και θα χρειάζονται αναβάθμιση ή αλλαγή.
Η εμφάνιση κινητών τεχνολογιών, όπως τα κινητά τηλέφωνα και οι ταμπλέτες
(tablets), σε συνδυασμό με την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και την ανάγκη για πιο
σύγχρονες πληροφορίες έχει προκαλέσει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι
επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες με ταχύτερο, γρηγορότερο και πιο
οικονομικό τρόπο. Μερικά από τα ερωτήματα που προκύπτουν σε αυτό το σημείο είναι
τα ακόλουθα:
•

Οι εταιρείες θα επιλέξουν να ενισχύσουν τα υπάρχοντα ERP συστήματα

τους αναβαθμίζοντας ή και ενσωματώνοντας πρόσθετα στοιχεία λογισμικού για
να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες ή αυτή η νέα τεχνολογία του cloud
computing θα μεταβάλει τις αποφάσεις των εταιρειών για να στραφούν σε πιο
σύγχρονη τεχνολογία ERP που βασίζεται στο σύννεφο; και
•

Αν το cloud computing υποτίθεται ότι είναι η επόμενη καλύτερη

τεχνολογία, οι εταιρείες θα είναι διατεθειμένες να περάσουν από μια άλλη
σημαντική, οδυνηρή, δαπανηρή και επικίνδυνη εφαρμογή συστημάτων για να
συμβαδίσουν με την "αιμορραγία" της τεχνολογίας;

1.2 Σκοπός – Στόχοι
Ο σκοπός και οι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι η ενημέρωση πάνω στα
πληροφοριακά συστήματα με έμφαση στα συστήματα Entersoft, Soft1 και OpenERP και
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τις πληροφορίες που δίνουν μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και η
σπουδαιότητα της υιοθέτησής τους. Επιπλέον το πρακτικό μέρος της εργασίας έχει ως
στόχο να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο για τους νέους χρήστες ώστε να ενημερωθούν και να
εξοικειωθούν με τα συγκεκριμένα ERP συστήματα.

1.3 Διάρθρωση της μελέτης
Η διπλωματική εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο
γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα, τονίζεται ο σκοπός της παρούσας μελέτης καθώς και οι
ανάγκες που οδήγησαν στην συγγραφή της. Στο το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι
ορισμοί ενός πληροφοριακού συστήματος και η αρχιτεκτονική του. Επίσης, αναφέρονται
οι ορισμοί του cloud ERP, τα μοντέλα υπηρεσιών και ανάπτυξης του και τέλος τα οφέλη
και οι αδυναμίες του. Συνεχίζοντας με το τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις τρεις
εταιρίες ERP και στην εφαρμογή που προσφέρουν στην αγορά, στο γενικό περιβάλλον
και στα υποσυστήματα της εφαρμογής, στις βάσεις δεδομένων και τέλος στις εκτυπώσεις
όψεων και γραφημάτων των αγορών και των πωλήσεων των επιμέρους εφαρμογών. Στο
τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια συγκριτική ανάλυση των ERP προγραμμάτων, στην οποία
συγκρίνονται τα περιεχόμενά τους που έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Τέλος η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται και κλείνει με τον επίλογο.
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2 Πληροφοριακά Συστήματα ERP
2.1 Γενική Επισκόπηση των E.R.P. Συστημάτων
Ο όρος E.R.P. προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Enterprise
Resource Planning και μπορεί να μεταφραστεί στα Ελληνικά ως Σύστημα
Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων.
Τα συστήματα ERP έχουν τις ρίζες τους στα συστήματα MRP I, τα οποία
πρωτοεμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1960. Τα συστήματα MRP I είναι υπολογιστικά
συστήματα για τον έλεγχο αποθεμάτων και τη διαχείριση των χρονοδιαγραμμάτων
παραγωγής. Καθώς τα δεδομένα από το εργοστάσιο, την αποθήκη ή το κέντρο διανομής
άρχισαν να επηρεάζουν περισσότερες περιοχές της εταιρείας, η ανάγκη διανομής αυτών
των δεδομένων σε ολόκληρη την επιχείρηση απαιτούσε ότι άλλες βάσεις δεδομένων
επιχειρησιακών χώρων αλληλοεπιδρούν με το σύστημα MRP I. Ωστόσο, τα συστήματα
MRP I είχαν περιορισμούς σε αυτή τη λειτουργικότητα με αποτέλεσμα να οδηγήσουν
στην ανάπτυξη των συστημάτων MRP II, τα οποία έχουν πλέον δώσει τη θέση τους στο
ERP. Τα συστήματα MRP II μπορούν να αξιολογήσουν ολόκληρο το περιβάλλον
παραγωγής και να δημιουργήσουν ή να προσαρμόσουν τα βασικά προγράμματα βάσει
ανατροφοδότησης από τις τρέχουσες συνθήκες παραγωγής και αγοράς. Τέλος, οι
πάροχοι ERP συστημάτων αποκομίζουν τα οφέλη της δραματικής ανάπτυξης καθώς οι
εταιρείες απομακρύνονται από τα παλαιότερα συστήματα MRP II και ξεκινούν τη
διαδικασία υλοποίησης του ERP. Οι λύσεις τους είναι πιο ισχυρές από ό,τι σε κάθε
βασισμένο σύστημα MRP έως σήμερα (Bedworth and Bailey 1987; Intermec 1999;
Januschkowetz 2001).
Ο O'Leary (2000) ορίζει τα συστήματα ERP ως «συστήματα βασισμένα σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή που σχεδιάστηκαν για να επεξεργάζονται τις συναλλαγές ενός
οργανισμού και να διευκολύνουν τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, την παραγωγή και την
ανταπόκριση του πελάτη σε πραγματικό χρόνο». Η διαδικασία των συστημάτων ERP
περιλαμβάνει καταχώρηση, αξιολόγηση και αναφορά δεδομένων. Η καταχώριση
δεδομένων εισάγει δεδομένα σε μια βάση, η αξιολόγηση δεδομένων αναθεωρεί την
ποιότητα και τη συνέπεια των δεδομένων και η αναφορά δεδομένων είναι η διαδικασία
της παραγωγής δεδομένων με βάση ορισμένων κριτηρίων (Januschkowetz 2001). Ο
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ρόλος του ERP δεν ταιριάζει με το όνομά του, δεν σχετίζεται πλέον με προγραμματισμό
και πόρους, αλλά σχετίζεται μάλλον με την επιχειρησιακή πτυχή του ονόματος. Το ERP
επιχειρεί να ενοποιήσει όλα τα συστήματα των τμημάτων μαζί σε ένα ενιαίο
ολοκληρωμένο πρόγραμμα λογισμικού που βασίζεται σε μια ενιαία βάση δεδομένων,
έτσι ώστε τα διάφορα τμήματα να μπορούν να μοιράζονται πιο εύκολα πληροφορίες και
να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορεί να έχει μια
αξιοσημείωτη αποπληρωμή αν οι εταιρείες εγκαταστήσουν σωστά το λογισμικό. Όλο και
περισσότερες εταιρείες επιθυμούν να αποκτήσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά
με τις επιχειρηματικές διαδικασίες τους για τον έλεγχο και την καθοδήγηση τους σε μια
πιο κερδοφόρα κατεύθυνση (Koch 2002).

2.1.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Τα συστήματα ERP μπορούν να υποστηρίξουν την εργασία μιας επιχείρησης με
πολλούς τρόπους. Είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσουν την περιττή καταχώριση
δεδομένων, τα δεδομένα ελέγχου που παράγονται από διαφορετικά τμήματα και να
μειώσουν τα λάθη εγγραφής. Η διασύνδεση μεταξύ όλων των ενοτήτων συστημάτων
ERP μειώνει το χρόνο εκτέλεσης των διαφορετικών λειτουργικών εργασιών, έτσι ώστε η
απόδοση της εταιρείας να μπορεί να αυξηθεί. Τα συστήματα ERP επιτρέπουν στους
χρήστες να έχουν πρόσβαση σε έγκαιρες πληροφορίες και να μπορούν να παράγονται
ακριβείς αναφορές ανά πάσα στιγμή. Οι κυριότεροι λόγοι που οι επιχειρήσεις
αναλαμβάνουν συστήματα ERP συνοψίζονται ως εξής (Koch 2002):
•

Ενσωμάτωση χρηματοοικονομικών πληροφοριών
Τα χρηματοοικονομικά έχουν τη δική τους σειρά εσόδων, πωλήσεων,
κόστους καθώς και άλλων πληροφορίων. Οι διαφορετικές επιχειρηματικές
μονάδες μπορεί να έχουν τις δικές τους εκδόσεις για το πόσο συμβάλλουν
στα έσοδα. Τα συστήματα ERP δημιουργούν μια ενιαία έκδοση των
πληροφοριών που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν επειδή όλα τα μέλη μιας
εταιρείας χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα.

•

Ενσωμάτωση πληροφορίων σχετικά με τις παραγγελίες πελατών
Τα συστήματα ERP μπορούν να αποτελέσουν την πλατφόρμα για την
αναμονή της παραγγελίας του πελάτη από τη στιγμή που την λαμβάνει ένας
εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών έως ότου αποσταλεί το εμπόρευμα και
5

το τιμολόγιο. Διαθέτοντας αυτές τις πληροφορίες σε ένα ολοκληρωμένο
σύστημα

και

όχι

διασκορπισμένες

μεταξύ

πολλών

διαφορετικών

συστημάτων που δεν μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, οι εταιρείες
είναι σε θέση να παρακολουθούν τις παραγγελίες πιο εύκολα και να
συντονίζουν άλλα συναφή τμήματα μαζί τους σε πολλές διαφορετικές
τοποθεσίες την ίδια στιγμή.
•

Τυποποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών παραγωγής
Πολλές εταιρείες συχνά ανακαλύπτουν ότι πολλαπλές επιχειρηματικές
μονάδες σε όλη την εταιρεία, π.χ. μετά από συγχώνευση ή εξαγορά,
δημιουργούν το ίδιο προϊόν χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους και
συστήματα υπολογιστών. Τα συστήματα ERP χρησιμοποιούν τυπικές
μεθόδους για να αυτοματοποιήσουν ορισμένα μόνο

από τα στάδια της

διαδικασίας κατασκευής. Η τυποποίηση αυτών των διαδικασιών και η χρήση
ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο,
να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει τον χρόνο του κύκλου του
προϊόντος.
•

Μείωση αποθέματος
Τα συστήματα ERP μπορούν να κάνουν τη διαδικασία παραγωγής πιο
αποτελεσματική και να βελτιώσουν την ικανότητα παρατήρησης της
επεξεργασίας των παραγγελιών μέσα στην εταιρεία. Αυτό μπορεί να
βοηθήσει τους χρήστες να πραγματοποιήσουν καλύτερες προγραμματισμένες
παραδόσεις στους πελάτες, μειώνοντας την απογραφή τελικών προϊόντων
στις αποθήκες.

•

Τυποποίηση πληροφοριών Ανθρωπίνου Δυναμικού
Το ERP μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού μιας
εταιρείας που μπορεί να μην έχει μια ενιαία και απλή μέθοδο για την
παρακολούθηση του χρόνου των εργαζομένων και την επικοινωνία μαζί τους
σχετικά με τα οφέλη και τις υπηρεσίες, ειδικά στην περίπτωση εταιρειών με
πολλαπλές επιχειρηματικές μονάδες.

Ενώ μπορεί να υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα των συστημάτων ERP, όπως
περιγράφεται παραπάνω, υπάρχουν επίσης και πολλά μειονεκτήματα. Το κόστος
υλοποίησης των συστημάτων ERP είναι τόσο υψηλό ώστε αυτό απαγορεύει στις μικρές
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και μεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν τέτοια συστήματα. Επιπλέον, τα συστήματα
ERP χρειάζονται αρκετό χρόνο για να υλοποιηθούν σε μια εταιρεία και είναι πιθανόν να
επιβραδύνουν τις συνήθεις λειτουργίες μιας επιχείρησης κατά την περίοδο υλοποίησης.
Επειδή αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα πρέπει να οριστεί σωστά στην αρχή της
εφαρμογής, θα είναι δύσκολο να παραμετροποιηθεί αργότερα. Οι επικρίσεις των
συστημάτων ERP συνοψίζονται ως εξής (Davenport 2000):
•

Ακαμψία
Μόλις εγκατασταθεί ένα ERP σε μια εταιρεία, είναι πολύ δύσκολο να
αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και οργανώνεται η εταιρεία. Τα
συστήματα ERP είναι σαν το τσιμέντο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευέλικτο
στην αρχή, αλλά άκαμπτο μετά.

•

Μακρές περίοδοι εφαρμογής
Χρειάζεται πολύ καιρό για την εφαρμογή συστημάτων ERP. Μια τριετής έως
πενταετής περίοδος εφαρμογής των συστημάτων ERP είναι αρκετά κοινή σε
μια μεγάλη εταιρεία.

•

Οργανισμοί με υπερβολική ιεραρχία
Τα συστήματα ERP υποθέτουν ότι οι πληροφορίες θα παρακολουθούνται
κεντρικά και οι οργανισμοί θα έχουν μια καλά καθορισμένη ιεραρχική δομή.

Οι Lee et al (2002) δήλωσαν στη μελέτη τους ότι ένα σύστημα ERP μπορεί να
συντομεύσει τον κύκλο προμηθειών μέχρι περίπου το 80%, αυτοματοποιώντας τις
επαναλαμβανόμενες συναλλαγές και μειώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό για να
εκτελέσει το έργο.

2.1.2 Κύριες λειτουργίες και χαρακτηριστικά ενός ERP
1)

Η Δομή ενός ERP
Ένα σύστημα ERP έχει τα ακόλουθα τεχνολογικά χαρακτηριστικά (Keller 1994):
- Χρήση ή ενσωμάτωση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων.
- Πολλές διεπαφές, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφικού περιβάλλοντος χρήστη
(GUI).
- Συμβατό με διάφορες πλατφόρμες υλικού.
- Αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή.
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- Εξέταση της αλυσίδας εφοδιασμού.
- Συμβατό με το διαδίκτυο και το ενδοεταιρικό δίκτυο.
Δεδομένου ότι τα συστήματα ERP πληρούν τις διαχειριστικές λειτουργίες και τις
ανάγκες πληροφόρησης του οργανισμού, η δομή των συστημάτων ERP χωρίζεται
συνήθως σε τρία επίπεδα δεδομένων, ως εξής:
- Λειτουργικό σύστημα (Στρώμα εγγραφής)
- Τακτικό σύστημα (Στρώμα ελέγχου)
- Στρατηγικό σύστημα (Στρώμα Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριών
(EIS))

Εικόνα 1: Δομή συστήματος ERP (Januschkowetz 2001; Schultheis et al. 1992)

Τα περισσότερα συστήματα ERP βασίζονται σε μια αρχιτεκτονική υπολογιστών
πελάτη / διακομιστή (client / server). Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα τμήματα
επεξεργάζονται απο έναν διακομιστή και κάποια από τον πελάτη, όπως σε επιτραπέζιο
υπολογιστή. Αυτά τα συστήματα είναι μεγάλες και σύνθετες εφαρμογές που χρειάζονται
ισχυρούς διακομιστές και υπολογιστές. Οι πρώιμες εκδόσεις των συστημάτων ERP
έτρεχαν σε κεντρικά συστήματα. Μερικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να χρησιμοποιούν
αυτές τις εκδόσεις συστημάτων, αλλά οι περισσότερες εταιρείες κινούνται προς την
εγκατάσταση της έκδοσης πελάτη / διακομιστή (Davenport 2000).
Ορισμένα ERP συστήματα χρησιμοποιούν σήμερα το μοντέλο τριών επιπέδων
ενός πελάτη / διακομιστή (Three Tier), το οποίο έχει μια σαφή διαίρεση μεταξύ των
τριών διαφορετικών επιπέδων του συστήματος. Το βασικό επίπεδο είναι ο διακομιστής
βάσης δεδομένων (database server), ο οποίος διαχειρίζεται τα δεδομένα εργασίας ενός
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οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων βασικών δεδομένων, δεδομένων συναλλαγών και
μεταδεδομένων σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Το δεύτερο επίπεδο είναι ο
διακομιστής εφαρμογών (application server) όπου επεξεργάζονται όλες οι εφαρμογές του
συστήματος. Οι διακομιστές εφαρμογών χρησιμοποιούν τα δεδομένα του διακομιστή
βάσης δεδομένων και γράφουν δεδομένα στον ίδιο διακομιστή. Το τρίτο επίπεδο του
λογισμικού αποτελεί την επαφή του χρήστη με το σύστημα. Στο επίπεδο αυτό,
πραγματοποιείται η διαχείριση των οθονών εργασίας καθώς επίσης και η μορφοποίηση
των δεδομένων που εμφανίζονται.

Εικόνα 2: Μοντέλο τριών επιπέδων πελάτη / διακομιστή (http://ccm.net/contents/151networking-3-tier-client-server-architecture)

2)

Λειτουργίες ενός ERP
Οι

περισσότερες

σημαντικές

επιχειρησιακές

διαδικασίες

μπορούν

να

υποστηριχθούν από συστήματα ERP. Παρόλο που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των
πακέτων προμηθευτών, τα συστήματα ERP μπορούν να υποστηρίξουν όλες τις
οικονομικές διαδικασίες, τις διαδικασίες αλυσίδας εφοδιασμού, τις διαδικασίες
παραγωγής, τη διαδικασία εξυπηρέτησης πελατών και τη διαχείριση ανθρώπινων
πόρων. Οι κύριες λειτουργίες και η αλληλεπίδρασή τους στα συστήματα ERP φαίνονται
στην Εικόνα 3. Λεπτομερείς περιγραφές αναφέρονται στην συνέχεια (Januschkowetz
2001):
•

Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής:
Υλικό, αποθήκη υλικού, ποσότητες, χρόνος παραγωγής, αγαθά κατόπιν
παραγγελίας,

δρομολόγια,

τάξη

εργασίας,

μηχανήματα,

σχεδιασμός

πωλήσεων, πρωτογενής και δευτερογενής ζήτηση, θέσεις εργασίας.
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•

Προμήθεια:
Υλικό, τιμές, προϋποθέσεις, πηγή εφοδιασμού, ποσότητες, αιτήσεις
παραγγελίας,

παραγγελίες,

προσφορές

προμηθευτών,

πληροφορίες

προμηθειών, αποθέματα, χειρισμός αποθεμάτων.
•

Διαχείριση Σχεδίου:
Εγκαταστάσεις, επενδύσεις, σχέδια εξυπηρέτησης, σχέδια συντήρησης,
εντολές συντήρησης.

•

Πωλήσεις και διανομή:
Πληροφορίες για συνεργάτες, πελάτες, τιμές πώλησης, ποσότητα, όροι
πώλησης,

έσοδα,

συνθήκες

αλληλογραφίας,

μεταφορά,

συμβάσεις,

προσφορές, ερωτήσεις, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.
•

Οικονομικά και Λογιστικά:
Λογαριασμοί οφειλετών, πιστωτών, αποδείξεων, υπολογισμοί ρευστότητας.

•

Έλεγχος:
Είδος κόστους, είδος εξόδων, αποδείξεις, μονάδες κόστους, υπολογισμοί
κόστους, κέντρα κόστους, κέντρα κέρδους.

•

Προσωπικό:
Αριθμός συναδέλφων, προσόντα, τμήματα, είδος μισθών, ταξιδιωτικές
πληροφορίες, διαχείριση χρόνου, πληροφορίες, αιτήσεις.

Εικόνα 3: Επιχειρηματικές λειτουργίες εντός των συστημάτων ERP (O'Brien 2004).
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3)

Ενότητες
Τα συστήματα ERP είναι ομάδες ενοτήτων εφαρμογών οι οποίες μπορούν να

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους είτε άμεσα είτε με ενημέρωση μιας κεντρικής βάσης
δεδομένων. Όλες οι ενότητες μπορούν να υλοποιηθούν ως μεμονωμένες μονάδες και
μόνο όσες από αυτές χρειάζονται στην συνέχεια εγκαθίστανται. Οι εταιρείες μπορούν να
επεκτείνουν ή να αντικαταστήσουν τη λειτουργικότητα που προσφέρεται από έναν
προμηθευτή ERP με λογισμικό από τρίτο πάροχο. Ο στόχος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι
ότι το τρίτο λογισμικό λειτουργεί ως μια άλλη ενότητα, οπότε πρέπει να αναπτυχθούν
ορισμένες προσαρμοσμένες διεπαφές για να συνδεθεί το λογισμικό τρίτου με το
σύστημα ERP (Davenport 2000).

2.2 Ορισμός του Cloud
Ορίζοντας «το σύννεφο» είναι σαν να προσπαθεί κάποιος να πετύχει έναν
κινούμενο στόχο - είναι δύσκολο να οριστεί διότι αλλάζει συνεχώς. Σύμφωνα με τη
επίσημη ιστοσελίδα του, το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST)
βρέθηκε μπροστά σε μεγάλη δυσκολία για τον καθορισμό του ορισμού «το σύννεφο»:
«Μετά από χρόνια στη δουλειά και δεκαπέντε προσχέδια, ο ορισμός εργασίας του NIST
για το cloud computing, ο δέκατος έκτος και τελευταίος ορισμός έχει δημοσιευθεί»
(NIST Tech Beat, 2011).
Το NIST αναφέρει ότι το cloud computing είναι ένα εξελισσόμενο παράδειγμα
και ότι ο ορισμός του υπάρχει απλά για να παρέχει μια βάση συζήτησης. Με αυτό κατά
νου, ο ορισμός του NIST για το cloud computing είναι «ένα μοντέλο για την
ενεργοποίηση της πανταχού παρούσας, εύχρηστης και on-demand πρόσβασης στο
διαδίκτυο σε μια κοινόχρηστη «πισίνα» παραμετροποιήσιμων υπολογιστικών πόρων
(π.χ., δίκτυα, servers, αποθηκευτικά μέσα, εφαρμογές και υπηρεσίες) που μπορεί να
τροφοδοτηθεί και να κυκλοφορήσει γρήγορα, με την ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή
αλληλεπίδρασης παροχής υπηρεσιών» (Mell & Grance, 2011, σελ. 2). Το μοντέλο του
«σύννεφου» αποτελείται από πέντε βασικά χαρακτηριστικά: α) την αυτοεξυπηρέτηση
κατ’ απαίτηση (on-demand self-service), β) την πρόσβαση στο ευρύ δίκτυο (broadnetwork access), γ) την συγκέντρωση πόρων (resource pooling), δ) την ταχεία
ελαστικότητα (rapid elasticity) και ε) την μετρούμενη υπηρεσία (measured service).
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Εικόνα 4: Μοντέλα του Cloud Computing (http://it.ucsf.edu/policies/ucsf-it-security-cloudcomputing-guidance-cloud-service-basics).

Το NIST επίσης προσδιορίζει τρία μοντέλα παροχής υπηρεσιών cloud και
τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης cloud. Τα μοντέλα υπηρεσιών είναι (Alali & Yeh, 2012,
σελ. 14):
(1) Software-as-a-Service (SaaS) επιτρέπει στους χρήστες να τρέχουν μια
ποικιλία εφαρμογών λογισμικού στο διαδίκτυο χωρίς να έχουν την κατοχή ή την
διαχείριση εφαρμογών (π.χ., Salesforce.com, Gmail, Microsoft Online, κλπ).
(2) Platform-as-a-Service (PaaS) παρέχει μια υπολογιστική πλατφόρμα για να
στηρίξει τη δημιουργία των web εφαρμογών και υπηρεσιών που βρίσκονται
τελείως στο Διαδίκτυο (π.χ. Google Apps, Force.com, 3Tera AppLogic).
(3) Infrastructure-as-a-Service (IaaS) επιτρέπει τη χρήση του υλικού και του
λογισμικού

του

υπολογιστή,

συμπεριλαμβανομένων

των

λειτουργικών

συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών στα οποία ο πάροχος της cloud
υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του υλικού, τη διαμόρφωση και
τη συντήρηση του συστήματος (π.χ., Amazon EC2, Citrix Cloud Center).
Τα μοντέλα ανάπτυξης είναι (Jansen & Grance, 2011):
(1) Το Δημόσιο (Public cloud) είναι στη διάθεση του κοινού ή μιας μεγάλης
βιομηχανικής ομάδας και ανήκει σε έναν οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες
cloud.
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(2) Το Προσωπικό (Private cloud) είναι ένα σύννεφο που λειτουργεί
αποκλειστικά για έναν οργανισμό. Μπορεί να διαχειρίζεται από έναν οργανισμό
ή ένα τρίτο μέρος (third party) και μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός των
εγκαταστάσεων του οργανισμού.
(3) Το Κοινοτικό (Community cloud) είναι ένα σύννεφο που μοιράζεται από
διάφορους οργανισμούς και υποστηρίζει τους σκοπούς μιας συγκεκριμένη
κοινότητας

(π.χ.,

αποστολής,

απαιτήσεις

ασφάλειας,

πολιτικής

και

συμμόρφωσης). Μπορεί να διαχειρίζεται είτε από έναν οργανισμό είτε από ένα
τρίτο μέρος και μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του
οργανισμού.
(4) Το Υβριδικό (Hybrid cloud) είναι μια σύνθεση από δύο ή περισσότερα
σύννεφα που παραμένουν μοναδικές οντότητες αλλά δεσμεύονται από
τυποποιημένη ή ιδιόκτητη τεχνολογία που επιτρέπει την φορητότητα των
δεδομένων και των εφαρμογών.
Υπάρχουν και άλλοι ορισμοί του νέφους που διαφέρουν ελαφρώς. Οι Marston,
Li, Bandyopadhyay, Zhang και Ghalsasi (2011) αναφέρουν ότι «Υπάρχουν ίσως τόσοι
ορισμοί, όσοι και οι σχολιαστές σχετικά με το θέμα ... [συμπεριλαμβανομένου και του
NIST]». Περαιτέρω αναφέρουν ότι «ο ορισμός που δίνουμε δεν απαιτεί ρητά ότι οι
υπηρεσίες παρέχονται από τρίτους, αλλά δίνεται περισσότερη έμφαση στις πτυχές της
(1) αξιοποίησης των πόρων, (2) εικονοποίησης των φυσικών πόρων, (3) αφαίρεσης της
αρχιτεκτονικής,

(4)

δυναμικής

κλιμάκωσης

των

πόρων,

(5)

ελαστικής

και

αυτοματοποιημένης αυτό-πρόβλεψης των πόρων, (6) πανταχού παρουσίας (ανεξαρτησία
συσκευής και τοποθεσίας) και (7) το μοντέλο λειτουργικών δαπανών» (Marston et al.,
2011, σελ. 177).
Τέλος, ο Kim (2009) παρέχει τον πιο συνοπτικό ορισμό όπου αναφέρει «να είναι
σε θέση να έχουν πρόσβαση σε αρχεία, δεδομένα, προγράμματα και υπηρεσίες τρίτων
από ένα πρόγραμμα περιήγησης μέσω του Διαδικτύου που φιλοξενούνται από έναν τρίτο
πάροχο (third party)» και «πληρώνουν μόνο για τους πόρους του συστήματος και τις
υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται». Δηλώνει, επίσης, ότι «το cloud computing
χρησιμοποιείται συνώνυμα, λανθασμένα κατά την άποψή μου, με τέτοιους όρους όπως η
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χρησιμότητα της πληροφορικής (ή on-demand computing), του λογισμικού ως υπηρεσία
(SaaS), και του υπολογιστικού πλέγματος» (Kim, 2009, σελ. 65 ).

2.2.2 Cloud Οφέλη και Αδυναμίες
«Το cloud computing αποτελεί μια σύγκλιση των δύο μεγάλων τάσεων στην
τεχνολογία πληροφοριών: (α) την αποτελεσματικότητα της πληροφορικής, σύμφωνα με
την οποία η δύναμη των σύγχρονων υπολογιστών χρησιμοποιείται περισσότερο
αποτελεσματικά μέσω υψηλής επεκτασιμότητας υλικού και πόρων λογισμικού, και (β)
την επιχειρηματική ευελιξία, σύμφωνα με την οποία η πληροφορική μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό εργαλείο μέσα από την ταχεία ανάπτυξη, την
παράλληλη επεξεργασία παραγωγής, την χρήση εκτενών επιχειρηματικών αναλύσεων
και την χρήση των κινητών διαδραστικών εφαρμογών που ανταποκρίνονται σε
πραγματικό χρόνο για την απαιτήσεις των χρηστών» (Marston et al., 2011, σελ. 177).
Αντιπροσωπεύει τόσο την τεχνολογική όσο και την οικονομική αλλαγή των IT πόρων
που χρησιμοποιεί ένας οργανισμός, προσφέροντας τη δυνατότητα για σημαντική
εξοικονόμηση στις δαπάνες της πληροφορικής και των πόρων (Rosenberg & Mateos,
2011).
Οι Marston et al. (2011) απαριθμούν βασικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες του
cloud computing (σελ. 177- 178, 182):
• Μειώνει δραματικά το κόστος εισόδου για τις μικρότερες επιχειρήσεις που
προσπαθούν να επωφεληθούν από τις εντατικές επιχειρησιακές αναλύσεις
πληροφορικής που μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμες μόνο για μεγαλύτερες
εταιρείες.
• Μπορεί να προσφέρει σχεδόν άμεση πρόσβαση σε πόρους υλικού, χωρίς εκ
των προτέρων επενδύσεις κεφαλαίου για τους χρήστες, οδηγώντας σε
ταχύτερο χρόνο στην αγορά σε πολλές επιχειρήσεις. Η αντιμετώπιση της
πληροφορικής ως λειτουργικό κόστος βοηθά επίσης στη δραστική μείωση των
προκαταβολικών εξόδων στην εταιρική πληροφορική.
• Το Cloud computing μπορεί να μειώσει τα εμπόδια της πληροφορικής στην
καινοτομία.
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• Το Cloud computing διευκολύνει τις επιχειρήσεις να μεγεθύνουν τις υπηρεσίες
τους, οι οποίες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από ακριβείς πληροφορίες,
σύμφωνα με τη ζήτηση των πελατών.
• Το Cloud computing καθιστά επίσης εφικτές νέες κατηγορίες εφαρμογών και
παρέχει υπηρεσίες που δεν ήταν αρκετά προηγμένες (π.χ., διαδραστικές
κινητές εφαρμογές, επιχειρηματικές αναλύσεις και επεκτάσεις εφαρμογών
επιτραπέζιων υπολογιστών).
• Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν εφαρμογές υψηλής
τεχνολογίας όπως λογισμικό ERP ή επιχειρηματικές αναλύσεις που μέχρι
σήμερα δεν ήταν διαθέσιμες σε αυτές.
• Δυνατότητα να βοηθήσει στην ανάπτυξη χωρών ώστε να επωφεληθούν από τα
οφέλη της τεχνολογίας της πληροφορίας χωρίς τις σημαντικές προκαταβολικές
επενδύσεις που έχουν παρεμποδίσει τις προσπάθειες του παρελθόντος.
• Το Cloud computing απευθύνεται σε μεγάλες υποδομές πληροφορικής που
θέλουν να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα.1
Οι Marston et al. (2011) επίσης απαριθμούν αρκετές αδυναμίες και απειλές που
σχετίζονται με το σύννεφο:
• Οι οργανισμοί θα είναι δικαιολογημένα επιφυλακτικοί για την απώλεια
φυσικού ελέγχου των δεδομένων που βρίσκονται στο σύννεφο.
• Οι οργανισμοί θα είναι επίσης επιφυλακτικοί να αναθέτουν εφαρμογές
κρίσιμης σημασίας σε ένα πρότυπο υπολογιστικού νέφους όπου οι πάροχοι δεν
μπορούν να δεσμευτούν για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και των
εγγυήσεων διαθεσιμότητας που απαιτούνται σε αυτά τα περιβάλλοντα.

1

Ο υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, επιτρέπει σε μια επιχείρηση να

αποκτήσει την ακριβή εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας κατά μήκος όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας για την
παραγωγή ενός αγαθού. Η Αποτύπωση του ισοδυνάμου Άνθρακα που καταναλώνει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, είναι
ένα επιχειρηματικό εργαλείο το οποίο επιτρέπει να αναγνωριστούν όλες οι δυνατότητες εξοικονόμησης οικονομικών
πόρων (κατανάλωση ενέργειας) και παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες ώστε να εξυπηρετείται ο σχεδιασμός και να
λαμβάνονται οι επενδυτικές αποφάσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερο αποτέλεσμα. (Πρόσβαση στις

06/04/2017, http://gr.dsorganic.com/services/carbon-footprinting-services/)

15

• Αντίδρασή από εδραιωμένους φορείς εκμετάλλευσης (π.χ., προσωπικό ΤΠ).
• Οι πάροχοι του σύννεφου μπορεί να χρεοκοπήσουν, ιδίως σε μια χαμηλή
οικονομία.
• Η ασφάλεια.
• Η έλλειψη προτύπων.
• Κλείδωμα τιμής από τον προμηθευτή και αύξηση του κόστους.
• Κυβερνητική ρύθμιση των κανονισμών, για το ιδιωτικό απόρρητο των
δεδομένων και τον έλεγχο πρόσβασης.
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3 Εταιρείες ERP Προγραμμάτων
Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα δημιουργίας
εκτυπώσεων ως μέσο μελέτης των δυνατοτήτων των εσωτερικών εργαλείων των τριών
ERP προγραμμάτων. Τα εργαλεία αυτά είναι οι εκτυπώσεις όψεων (καρτέλες εμφάνισης
δεδομένων) και οι εκτυπώσεις γραφημάτων (Dashboards). Τα Dashboards δίνουν μια
γενική εικόνα όλων των πληροφοριών, που είναι σημαντικές για τον καθένα, σε μια
σελίδα και παρέχουν πρόσβαση σε προκαθορισμένους πίνακες όπως για παράδειγμα την
οικονομική διαχείριση. Τα Dashboards μπορεί να είναι δυναμικά και να επιτρέπουν την
εύκολη περιήγηση σε όλη τη βάση πληροφοριών. Χρησιμοποιώντας κάποια
εικονίδια/επιλογές πάνω από ένα γράφημα, για παράδειγμα, μπορούμε να φιλτράρουμε
τα δεδομένα ή να κάνουμε μεγέθυνση σε ένα γράφημα. Με ένα απλό κλικ σε
οποιοδήποτε στοιχείο της λίστας μπορούμε να βρούμε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία
για το επιλεγμένο στοιχείο. Τέλος, τα dashboards προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε
χρήστη και κάθε εταιρείας.

3.1 Η εταιρεία Entersoft
Η Entersoft Α.Ε. είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην
παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Ιδρύθηκε το 2002 από
ανθρώπους με εμπειρία δεκαετιών στο χώρο του λογισμικού για επιχειρήσεις. Οι βασικοί
της μέτοχοι ήταν βασικοί μέτοχοι και ιδρυτές της εταιρείας Computer Logic.
Η εταιρεία απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με προϊόντα
και κάθετες λύσεις σε σχεδόν όλες τις αγορές παρέχοντας προστιθέμενη αξία και
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα
των πελατών της. Παράλληλα διαθέτει ειδικές κάθετες λύσεις για πολύ εξειδικευμένες
αγορές, όπως μεταφορικές εταιρείες, πρατήρια καυσίμων, συντήρηση πλοίων στην
αγορά της Ναυτιλίας, την Ιδιωτική Εκπαίδευση, αλλά και επιλεγμένα έργα Δημοσίου
που αφορούν σε ERP. Η Entersoft διαθέτει θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία,
Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ελληνικές εταιρείες Retail Link A.E. και
Cardisoft A.E.. Έχει εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο, Σερβία, Κατάρ και
Σαουδική Αραβία μέσω αντιπροσώπων. Διαθέτει ένα επιλεγμένο δίκτυο πιστοποιημένων
17

συνεργατών, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη υποδομή για ποιοτική υλοποίηση και
υποστήριξη του πελατολογίου της.
Η

εταιρεία

πρωταγωνιστεί

στην

αγορά

λογισμικού

για

επιχειρήσεις

προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντα της, ERP,
CRM, Retail, Mobile, E-Commerce & Business Intelligence. Τα τελευταία είναι
σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft και διαθέσιμα για
εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή και ως υπηρεσία
Software as a Service (SaaS).
Αποστολή της Entersoft είναι η διαρκής παροχή τεχνολογικά προηγμένων και
αξιόπιστων Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνδυασμό με την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία και η μέγιστη απόδοση των
λύσεων που προτείνει και χρησιμοποιούν οι πελάτες της.
Όλες οι εφαρμογές της Entersoft έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στην
συμβατότητά τους, τόσο με τον νέο SQL Server 2012, όσο και με τα νέα λειτουργικά
συστήματα Microsoft Windows 10 και το Microsoft Azure.

3.1.1 Entersoft Business Suite®
Είναι η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της
Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence
εφαρμογές. Στηρίζει την στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης, δημιουργεί τη γνώση
που απαιτείται για να ανταποκριθεί η επιχείρηση στο παρόν και στο μέλλον της,
βελτιστοποιεί το κόστος και τις επιχειρηματικές διαδικασίες και ενισχύει έγκαιρες και
αποτελεσματικές αποφάσεις. Ένα σύγχρονο, επεκτάσιμο και ευέλικτο επιχειρηματικό
λογισμικό που επιτρέπει στον οργανισμό να προσαρμόζεται γρήγορα και ουσιαστικά
στις

αλλαγές

του

επιχειρηματικού

του

περιβάλλοντος,

βελτιώνοντας

την

αποτελεσματικότητά του και ενισχύοντας το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.
Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης πολλαπλών εταιρικών
διαστάσεων και υποστηρίζει πολυεταιρική οργάνωση σε ενιαία Βάση δεδομένων. Το
λογισμικό προσφέρει άμεσα αναλυτικές πληροφορίες, αναφορές, Dashboards και
αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
σε πραγματικό χρόνο.
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Απευθύνεται σε σύγχρονες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους
εταιρειών, που θέλουν να μετατρέψουν τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας σε
ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα.
Το

υποσύστημα

ERP

του

Entersoft

Business

Suite®

περιλαμβάνει

ολοκληρωμένες λύσεις για:
•

Οικονομική διαχείριση

•

Γενική Λογιστική

•

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π., Ι.Α.S.)

•

Προϋπολογισμός & Έλεγχος

•

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

•

Διαχείριση Εισπρακτέων και Πληρωτέων

•

Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών

•

Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών

•

Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών

•

Διαχείριση Παραγωγής

•

Διαχείριση Έργων

3.1.2 Ενδεικτικό πελατολόγιο
Πίνακας 1: Ενδεικτικό πελατολόγιο Entersoft.
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3.1.3 Διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή
Κατά το άνοιγμα της εφαρμογής εμφανίζεται ο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» όπου
επιλέγει κανείς τη βάση δεδομένων στην οποία θα δουλέψει, και στη συνέχεια δίνει το
όνομα («χρήστης»)

και

τον

κωδικό

πρόσβασης

στην

εφαρμογή («κλειδί»).

Πληκτρολογώντας το κλειδί εμφανίζονται αστερίσκοι «***», για λόγους ασφαλείας,
όπως στις περισσότερες εφαρμογές. Απαραίτητα στοιχεία είναι επίσης η Εταιρεία και το
Υποκατάστημα της εταιρείας στην οποία θέλει να δουλέψει. Ως βάση δεδομένων και
χρήστη προτείνονται εκείνοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τελευταία εισαγωγή στην
εφαρμογή από τον συγκεκριμένο Η/Υ, ταυτόχρονα προτείνεται η Εταιρεία και το
Υποκατάστημα όπου ΑΝΗΚΕΙ ο συγκεκριμένος χρήστης.

Εικόνα 5: Διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή.

Ως ημερομηνία εισόδου προτείνεται η σημερινή «ημερ/νία» του Η/Υ και η οποία
θα προτείνεται στη συνέχεια σε όλες τις καταχωρίσεις και αναζητήσεις. Η ημερομηνία
αυτή πρέπει να ανήκει σε μια «ανοικτή οικονομική χρήση».

3.1.4 Γενικό Περιβάλλον Εφαρμογής
Το περιβάλλον εργασίας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία ενός παραθύρου μιας
Windows εφαρμογής, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.
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Έλεγχος
Παραθύρου
Γενικές
Επιλογές

Επιφάνεια
Εργασίας

Κεντρικό Μενού
Γραμμή Κατάστασης

Τίτλος Ομάδας

Εικόνα 6: Γενικό Περιβάλλον Entersoft ERP.

Στο πρώτο επίπεδο βλέπουμε τις ενότητες που αντιστοιχούν σε ρόλους:
“Πωλήσεις”, “Marketing”, “Επικοινωνίες / Γραμματεία”, “Εξυπηρέτηση πελατών”,
“Αποθήκες & Αποθέματα”, “Αγορές & Προμήθειες”, “Παραγωγή”, “Έργα &
Συμβάσεις”, “Λογιστήριο”, καθώς και τις ενότητες που χρησιμοποιούνται από πολλούς
χρήστες διαφορετικών ομάδων: “Προϋπολογισμοί”, “Εικόνα Επιχείρησης” & “Εργαλεία
& Ρυθμίσεις”. Ως πρώτη κατά σειρά ενότητα εμφανίζονται οι “Συντομεύσεις”, που
αντιπροσωπεύουν τις προσωπικές επιλογές του εκάστοτε χρήστη (ή ομάδας χρηστών).
Υπάρχει δυνατότητα ελαχιστοποίησης του μενού, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί
ανάλογα ο ωφέλιμος χώρος εργασίας (

).

Εικόνα 7: Ελαχιστοποίηση του μενού.
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Συντομεύσεις
Η ενότητα αυτή συγκεντρώνει όλες τις συγκεκριμένες λειτουργίες που έχουν επιλεγεί για
το συγκεκριμένο χρήστη.
Πωλήσεις
Άμεση καταχώριση leads & ευκαιριών πώλησης, προσφορών και παραγγελιών πελατών,
οι λίστες διαχείρισής τους, οι διαδικασίες δρομολόγησης των παραγγελιών και
τιμολόγησης των πελατών, καθώς και πλήρης στατιστική ανάλυση για τον έλεγχο του
όλου κύκλου πώλησης με ενοποίηση των διαδικασιών CRM & ERP.
Marketing
Πρόσβαση στο χρονοδιάγραμμα των ενεργειών marketing, στις εκδηλώσεις και
εκστρατείες, στις διαδικασίες merchandising, στις λίστες κοινού εκστρατειών, στην
ανάλυση του ανταγωνισμού, στις διαδικασίες τμηματοποίησης πελατολογίου (π.χ. με
RFM μοντέλα), καθώς και πλήρης στατιστική ανάλυση των απολογιστικών στοιχείων
(απόκριση ενεργειών marketing).
Επικοινωνίες / Γραμματεία
Οι διαδικασίες διαχείρισης στοιχείων των συναλλασσόμενων με την επιχείρηση,
διαχείριση των διαφόρων εγγράφων που χειρίζονται τέτοιου είδους τμήματα και
εργασίες διαχείρισης μιας «εσωτερικής Βάσης Γνώσης» με ανακοινώσεις, επιλύσεις
προβλημάτων-συχνών αποριών και άρθρα γνώσης, με λέξεις-κλειδιά, με δυνατότητα
δημοσίευσης και αποστολής.
Εξυπηρέτηση πελατών
Άμεση καταχώριση αιτήματος εξυπηρέτησης, λίστες αναμονής ανά τεχνικό/υπεύθυνο,
προβολή τύπου ημερολόγιο για τις υποθέσεις service, διαχείριση ειδών και πελατών,
κινητών συσκευών των τεχνικών, διαχείριση παραπόνων, εργασίες διακίνησης
συσκευών-ανταλλακτικών,

στατιστικά

υποθέσεων

υποστήριξης

και

στοιχεία

παραμετροποίησης του κυκλώματος.
Αποθήκες & Αποθέματα
Εργασίες διαχείρισης των Αποθηκευτικών Χώρων, των Ειδών Αποθήκης, πρόσβαση σε
κάθε είδους εγγραφές, διαδικασίες Φυσικής Απογραφής, Οργάνωσης διανομών,
Προγραμματισμού παραγγελιών αναπλήρωσης στοκ, διαδικασίες παρακαταθηκών,
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αποθεμάτων Τρίτων και σε Τρίτους, Κοστολόγηση και όλες οι Καταστάσεις ελέγχου και
πληροφόρησης για τα Αποθέματα.
Αγορές & Προμήθειες
Διαδικασίες υπολογισμού των αναγκών, αιτήματα προμηθειών, παραγγελίες σε
προμηθευτές, διαδικασίες παραλαβών, κοστολόγηση εισαγωγών από το εξωτερικό,
Εμπορικές συμφωνίες με προμηθευτές και έλεγχος αναδρομικών εκπτώσεων, Δαπάνες,
Εξοδολόγια και όλες οι αναγκαίες καταστάσεις για την οργάνωση και τον έλεγχο
υλοποίησης των Προμηθειών.
Παραγωγή
Εργασίες διαχείρισης των προϊόντων, των α’ υλών και των τεχνικών προδιαγραφών
Παραγωγής (συνταγολόγια, φασεολόγια), διαδικασίες δημιουργίας και παρακολούθησης
Εντολών Παραγωγής, δήλωσης των Παραγωγών και των Αναλώσεων, διαδικασίες
αυτόματης διόρθωσης των Αναλώσεων με βάση τη φυσική απογραφή του Χώρου
Παραγωγής, διαδικασίες Κοστολόγησης και έλεγχος των αποτελεσμάτων.
Έργα & Συμβάσεις
Διαχείριση έργων (εσωτερικών-εξωτερικών), Ομάδες έργων, Ενέργειες σχετικές με έργα,
Ειδικές εκτυπώσεις & διαδικασίες υλοποίησης τεχνικών έργων, Συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών (Service-Level-Agreements), όροι, εγγυήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίεςκανόνες τιμολόγησης, έλεγχος ανανεώσεων συμβάσεων, απολογισμός μετρήσεων
(απόκριση), κύκλωμα συνδρομών.
Λογιστήριο
Παρακολούθηση του συνόλου των εργασιών που επιτελούνται στο Λογιστήριο σε σχέση
με το λογιστικό σχέδιο, τις εγγραφές, τα λογιστικά Βιβλία, διαχείριση των αναλυτικών
εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασμών, διαδικασίες Πιστωτικού Ελέγχου των
πελατών, διαχείριση των Δαπανών, των Παγίων, των Φόρων και των Κρατήσεων, των
Τραπεζικών Λογαριασμών, εργασίες παρακολούθησης των αξιογράφων, διαδικασίες
προγραμματισμού των πληρωμών και διενέργειας των εισπράξεων, καθώς και γενικές
εργασίες που εκτελούνται σε περιοδική βάση (άλλες στην αρχή μόνο, άλλες στο τέλος
μηνών, άλλες στο τέλος χρήσης, άλλες συχνότερα). Η λήψη των επίσημων καταστάσεων
ή αρχείων (Βιβλία, Ισοζύγια, Καρτέλες, ΦΠΑ, ΚΕΠΥΟ κλπ.) γίνεται από αυτό το
σημείο, καθώς και οι εργασίες κλεισίματος μηνών και Οικονομικών Χρήσεων.
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Προϋπολογισμοί
Περιλαμβάνει τις εργασίες παραμετροποίησης, κατάρτισης και παρακολούθησης της
πορείας του Προϋπολογισμού Πωλήσεων, Αγορών, Δαπανών κ.λπ. που μοιράζονται ως
αρμοδιότητα διάφορα (πάνω από ένα) τμήματα μιας εταιρείας. Το μενού αντιμετωπίζει
ως οριζόντια λειτουργία τον Προϋπολογισμό, διότι έχει για όλους τους ρόλους και τα
τμήματα κοινή δομή και χειρισμό, και δίνει συνδυαστικά αποτελέσματα.
Εικόνα επιχείρησης
Από αυτό το μενού, που αφορά κυρίως διοικητικά στελέχη, γίνεται η παρακολούθηση
και ανάλυση των κεντρικών οικονομικών μεγεθών, των εταιρικών δεικτών, της πορείας
των πωλήσεων, του προϋπολογισμού, των ταμειακών ροών, των στατιστικών αναφορών
για τζίρο, κόστος, κερδοφορία, η λήψη όλων των διεταιρικών (CONSILIDATED)
αναφορών, από όλα τα υποσυστήματα, για όλες τις εταιρείες, καθώς και οι καταστάσεις
κατά Δ.Λ.Π. (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα).
Εργαλεία & Ρυθμίσεις
Η πρόσβαση στις εργασίες παραμετροποίησης, συντήρησης και ρύθμισης του
συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες (προσδιορισμός των δικαιωμάτων των χρηστών,
εργαλεία κατασκευής όψεων, εκτυπώσεων, κύβων, excel σεναρίων, dashboards, οθονών
διαχείρισης οντοτήτων, αυτοματισμών, σύνδεση παραστατικών με τη Λογιστική, μορφές
κωδικών, πρόσθετα πεδία, συνταγές, τρόποι πληρωμής, σειρές παραστατικών, φόρμες
εκτύπωσης παραστατικών, κανόνες μετάβασης - εξέλιξης - παραστατικών, εργασίες
συντήρησης και διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων, διαδικασίες διόρθωσης επανυπολογισμού

δεδομένων,

ενημερώσεις

από

εξωτερικά

αρχεία,

χρονοπρογραμματισμένες - scheduled λειτουργίες, διαχείριση εργασιών αναβάθμισης
εκδόσεων κ.λπ.) αφορά κυρίως εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος
Μηχανογράφησης ή όσων άλλων συμμετέχουν στην ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας
του συστήματος.
Κεντρική γραμμή εργαλείων
Από το εικονίδιο πάνω αριστερά γίνεται η διαχείριση των εταιρειών και των χρηστών
του συστήματος, η αλλαγή των στοιχείων εισόδου (login), η λήψη αντιγράφων
ασφαλείας και το κλείσιμο, η έξοδος από το σύστημα.
Κλήση εξωτερικών λειτουργιών.
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Εμφάνιση ή απόκρυψη υπενθυμίσεων στο κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας ,
κλείσιμο όλων των ανοικτών παραθύρων, επιλογή – τοποθέτηση σε κάποιο από τα
ανοικτά παράθυρα, καθώς και 3 επιλογές χρωματικών θεμάτων (Office 2010 color
schemes): Black, Silver και Blue.
Κλήση λίστας με τις τελευταίες ενέργειες του χρήστη με δυνατότητα άμεσης
επανεκτέλεσης. Καλείται και με Ctrl-H.
Πρόσβαση στο Υλικό τεκμηρίωσης, στη Βάση Γνώσης, κλήση του διαλόγου
ταυτότητας (“about”) με τα ακριβή στοιχεία της εγκατάστασης (software components),
την έκδοση και τον αριθμό σειράς, καθώς και τα modules & άδειες χρήσης
υποσυστημάτων που είναι διαθέσιμες (αγορασμένες).
Επιτρέπει αναζήτηση λέξης-φράσης σε όλο το documentation, στο μενού, ακόμη και
στα δεδομένα της εφαρμογής, αλλά και στα σχετικά έγγραφα (attachments) που έχουν
αποθηκευτεί στη Βάση Δεδομένων.

Η γραμμή εργαλείων με τις βασικές επιλογές κάθε διαχειριστικής οθόνης περιέχει
εντολές για Αποθήκευση, Νέα καταχώριση, Διαγραφή, Αναζήτηση, Αυτοματισμούς,
Ενέργειες, Εκτυπώσεις, Πληροφορίες.

3.1.5 Βασική διαδικασία σύνδεσης - δημιουργίας βάσης δεδομένων
Μπορούν να εγκατασταθούν οι βάσεις Zero-Αρχική και Demo-Επίδειξης με κλικ στο
σύνδεσμο στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν εμφανιστεί μήνυμα UAC (User Account Control),
γίνεται Αποδοχή. Στη φόρμα που εμφανίζεται, θα ζητηθεί να εγκατασταθούν οι βάσεις Zero
– Αρχική και Demo – Επίδειξης σε τοπικό SQL Server. Το πεδίο «Όνομα SQL Server
Instance» εμφανίζει λίστα με όλα τα τοπικά SQL Server instances. Τα πεδία Αρχεία Data
(*.mdf) και Αρχεία Log File (*.ldf) δείχνουν την περιοχή όπου θα αποθηκευτούν τα αρχεία
της βάσης (προτείνονται οι περιοχές που χρησιμοποιεί το επιλεγμένο SQL Server Instance).
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Εικόνα 8: Παράθυρο εγκατάστασης βάσεων δεδομένων Entersoft.

Αν το επιθυμητό SQL Instance δεν εμφανίζεται στη λίστα και είναι σίγουρο ότι
υπάρχει στον υπολογιστή, τότε, μπορεί να πληκτρολογηθεί (θα εμφανιστεί μήνυμα
προειδοποίησης). Είναι σημαντικό το instance που έχει πληκτρολογηθεί να υπάρχει και
να ανήκει στο τρέχον μηχάνημα και ότι η υπηρεσία του SQL Server είναι ενεργή και
εκτελείται, διαφορετικά, η εγκατάσταση των Βάσεων θα αποτύχει. Θα ζητηθεί όνομα
χρήστη και κωδικός πρόσβασης για τον SQL Server μόνον αν δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί σύνδεση με τη χρήση Windows Authentication.
Αν η βάση δεδομένων υπάρχει ήδη, θα ζητηθεί επιβεβαίωση για την
αντικατάστασή της:
•

Βεβαιωθείτε ότι δεν αντικαθιστάτε βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται,
αλλιώς τα δεδομένα της θα ΧΑΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. Έπειτα από την
εγκατάσταση των Βάσεων, η εγκατάσταση θα δημιουργήσει το αρχείο
ESDBDef.xml που περιέχει πληροφορίες για τις Βάσεις Δεδομένων που
εγκαταστάθηκαν στο προηγούμενο βήμα (δεν θα εμφανιστεί κάποια
οθόνη για αυτή τη λειτουργία).

•

Στη συνέχεια, θα προσδιοριστεί το όνομα εξυπηρετητή (ή διεύθυνση IP)
και η θύρα την οποία θα χρησιμοποιεί ο Εξυπηρετητής για τη σύνδεση με
τους

Clients

(οι

ρυθμίσεις

θα

αποθηκευτούν

στα

αρχεία

ESClientConnect.xml και ES00Server.config). Η προτεινόμενη θύρα
εξαρτάται από το προϊόν το οποίο εγκαθίσταται. Αν είναι επιθυμητή η
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αλλαγή της θύρας σύνδεσης, να επιβεβαιωθεί ότι θα οριστεί η ίδια θύρα
και κατά τη διάρκεια εγκατάστασης των Entersoft Clients (αλλιώς θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί η αλλαγή μέσω του Πίνακα Ελέγχου της
Entersoft).

3.1.6 Dashboards / Analytics / Εκτυπώσεις – Πωλήσεων / Αγορών
3.1.6.1 Εκτύπωση Όψεων
Οποιαδήποτε όψη μπορεί να εκτυπωθεί από το εργαλείο Προεπισκόπησης
που είναι ενσωματωμένο στην οριζόντια γραμμή εργαλείων. Η εκτύπωση αυτή είναι
διαθέσιμη σε όλες τις όψεις και μάλιστα με την τρέχουσα μορφή, ταξινόμηση,
ομαδοποίηση, φίλτρα, που ο χρήστης έχει εφαρμόσει και βλέπει εκείνη τη στιγμή. Η
εκτύπωση μέσω της προεπισκόπησης είναι πάντα διαθέσιμη, με κάποιο ειδικό
πρόγραμμα όπως Crystal Reports και DevExpress (που καλούνται από την επιλογή
«Εκτυπώσεις» της οριζόντιας γραμμής εργαλείων). Ζητώντας λοιπόν προεπισκόπηση,
εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή ή όψη, με αρίθμηση σελίδων, ημερομηνία και ώρα
εκτύπωσης και με μια προτεινομένη διαμόρφωση.

Εικόνα 9: Εκτύπωση λίστας πελατών.

Από την οριζόντια γραμμή εργαλείων του διαλόγου, μπορεί ο χρήστης:
•

Να μετακινηθεί μεταξύ των σελίδων.

•

Να ζητήσει συγκεκριμένη μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
27

•

Να στείλει στον εκτυπωτή άμεσα την εκτύπωση.

•

Να αποθηκεύσει την εκτύπωση σε αρχείο PDF σε κάποιο φάκελο.

•

Να στείλει με mail την εκτύπωση σε μορφή PDF αρχείου.
Τέλος, με το εικονίδιο

«Ρυθμίσεις» μπορεί κανείς να αλλάξει τον τίτλο, την

ημερομηνία, τις γραμματοσειρές, να επιλέξει οριζόντιες ή κάθετες διαχωριστικές
γραμμές, εκτύπωση κριτηρίων ή όχι, διάταξη portrait ή landscape, συγκεκριμένο
εκτυπωτή και όλα αυτά να τα αποθηκεύσει ως πρότυπο για όλες τις εκτυπώσεις.
3.1.6.2 Εκτύπωση Γραφημάτων
Από την οριζόντια γραμμή εργαλείων μιας όψης που έχει τουλάχιστον μια
αριθμητική στήλη, μπορεί να ζητηθεί η παραγωγή γραφήματος:

Το γράφημα διαμορφώνεται πάντα με το πρώτο πεδίο ομαδοποίησης, κι αν δεν
υπάρχει ομαδοποίηση, με βάση των τιμών της πρώτης στήλης (ως μια διάσταση), οι δε
τιμές των αριθμητικών στηλών αναπτύσσονται στη δεύτερη διάσταση. Οι στήλες αυτές
επιλέγονται από τον χρήστη στο διάλογο που εμφανίζεται με τις «Ιδιότητες»:

Εικόνα 10: Ιδιότητες γραφημάτων προς εκτύπωση.

Στην οθόνη του γραφήματος, υπάρχει οριζόντια γραμμή εργαλείων που επιτρέπει
την εκτύπωση του γραφήματος, την αποθήκευση, την επιλογή απεικόνισης από μια
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μεγάλη ποικιλία όπως γραμμές, πίτες, μπάρες και περιοχές, την επιλογή χρωμάτων, την
εμφάνιση τίτλων και διάφορες άλλες επιλογές.

Εικόνα 11: Οθόνη εκτυπωμένου γραφήματος.

Εικόνα πωλήσεων χρήσης
Το dashboard ‘Διαστάσεις πωλήσεων’ μας δίνει την δυνατότητα να δούμε τον
τζίρο καθώς και το μεικτό κέρδος (%) που πετύχαμε με ανάλυση των διαστάσεων
πωλήσεων.

Εικόνα 12: Γραφική ανάλυση αναλυτικής διάστασης πωλήσεων.

Το dashboard περιέχει δύο σελίδες α) την αναλυτική και β) τη συνοπτική. Η
πρώτη σελίδα είναι πλήρως διαδραστική. Ο χρήστης μπορεί να πάρει απαντήσεις σε
διάφορα ερωτήματα που μπορεί να θέσει μέσω των διαδραστικών γραφημάτων που
περιέχονται στην αναλυτική σελίδα του dashboard. Η αναλυτική σελίδα, μετά την
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εκτέλεση του dashboard, αυτόματα φιλτράρει τα γειτονικά δεδομένα ως προς την πρώτη
τιμή βάσει τζίρου της επιλεγμένης διάστασης πωλήσεων. Η σελίδα υποστηρίζει
προσθετικό φιλτράρισμα στο ακόλουθο επίπεδο: Διάσταση ανάλυσης > Περίοδο (μήνα η
τρίμηνο ανάλογα με την σχετική παράμετρο). Αυτό σημαίνει ότι αν κάνουμε κλικ σε ένα
μήνα στο γράφημα που απεικονίζει την ανάλυση περιόδου τότε το φίλτρο προστίθεται
αυτόματα στο προηγούμενο. Ο τίτλος που βρίσκεται κάτω από το γράφημα ανάλυσης
τζίρου, διαμορφώνεται δυναμικά και μας δίνει πάντα το επίπεδο ανάλυσης δεδομένων
που έχουμε ζητήσει μέσω των δυο διαδραστικών γραφημάτων. Τα ερωτήματα που
μπορεί να θέσει κανείς είναι πολλά και εξαρτώνται και από τις υποσέλιδες που
βρίσκονται στο αντικείμενο κάτω από τους δείκτες. Οι υποσελίδες αυτές επιλέγονται από
τον χρήστη ανάλογα με το επίπεδο πληροφόρησης που θέλει να πάρει.

Εικόνα 13: Γραφική ανάλυση αναλυτικής διάστασης πωλήσεων.

Η δεύτερη σελίδα του dashboard αποτελεί μια συνοπτική / συγκριτική
απεικόνιση των δεδομένων που έχει επιλέξει ο χρήστης για ανάλυση. Μέσω της
δεύτερης σελίδας μπορούμε να δούμε τα εξής:
•

Συγκριτική ανάλυση της διάστασης που επιλέξαμε.

•

Συμμετοχή στο μεικτό κέρδος.

•

Περιοδική ανάλυση και συμμετοχή τζίρου ανά τιμή της επιλεγμένης
διάστασης.

•

Συνοπτική ανάλυση της περιόδου ανά μήνα η τρίμηνο (γράφημα /
πίνακας).

•

Κορυφαίες αποδόσεις σε πελάτες / είδη / πωλητές.
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Το dashboard συνολικά παρέχει πάνω από εικοσιπέντε αντικείμενα διαστάσεων
πωλήσεων.
Κορυφαίοι πελάτες
Το dashboard ‘Κορυφαίοι πελάτες’ μας δίνει την δυνατότητα να αναλύσουμε
διαδραστικά τους δέκα κορυφαίους πελάτες, ως προς τον τζίρο με παράλληλη ανάλυση
κέρδους.

Εικόνα 14: Γραφική ανάλυση κορυφαίων πελατών.

Με την εκτέλεση του dashboard ο κορυφαίος πελάτης φιλτράρει αυτόματα τα
υπόλοιπα αντικείμενα του dashboard το οποίο παρέχει τα ακόλουθα επίπεδα
προσθετικού φίλτρου δεδομένων:
•

Επιλεγμένος κορυφαίος πελάτης.

•

Επιλεγμένος κορυφαίος πελάτης + μήνας / τρίμηνο.

•

Επιλεγμένος κορυφαίος πελάτης + μήνας / τρίμηνο + Εμπορικός τομέας /
Δραστηριότητα.

•

Επιλεγμένος κορυφαίος πελάτης + Εμπορικός τομέας / Δραστηριότητα.

Το φιλτράρισμα από τα γραφήματα Εμπορικός τομέας / Δραστηριότητα προκαλεί
αυτόματη εμφάνιση της υποσελίδας ειδών. Το dashboard επίσης μας δίνει το συνολικό
μεικτό κέρδος ανά πελάτη καθώς και τη συμμετοχή στον τζίρο μέσω των δυο σχετικών
δεικτών που παρέχονται από το dashboard.
Γεωγραφικές ζώνες
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Το συγκεκριμένο dashboard παρέχει ανάλυση σε σχέση με το στόχο που έχει
θέσει το τμήμα πωλήσεων για τις γεωγραφικές ζώνες.

Εικόνα 15: Γραφική ανάλυση πωλήσεων ανά γεωγραφική ζώνη.

Στην αναλυτική σελίδα παρέχεται ανάλυση τζίρου / στόχου μέσω διαδραστικού
χάρτη Google η Bing όπως φαίνεται στην εικόνα . Το μέγεθος του κύκλου εξαρτάται από
τον τζίρο που έχει επιτευχθεί στην συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη. Το χρώμα
σχετίζεται με την επίτευξη του στόχου και υπολογίζεται βάσει παραμετρικής κλίμακας
επίτευξης στόχου γεωγραφικής ζώνης. Με την εκτέλεση του dashboard η πρώτη σε τζίρο
γεωγραφική ζώνη επιλέγεται αυτόματα και φιλτράρει τα υπόλοιπα γραφήματα. Το
γράφημα περιοδικής ανάλυσης μας δείχνει την ανά περίοδο στοχοποίηση του τζίρου σε
σχέση με τον στόχο καθώς και το μεικτό κέρδος. Οι δείκτες μάς δίνουν απαντήσεις
σχετικές με το συνολικό κέρδος, τον τζίρο ως προς το στόχο καθώς και το ποσοστό
συμμετοχής στο συνολικό τζίρο.
Η συνοπτική σελίδα του dashboard είναι στατική και παρέχει συγκριτική
ανάλυση των γεωγραφικών ζωνών και ο πίνακας τους περιέχει πληροφορίες σχετικές με
το τζίρο, το στόχο και την απόκλιση από το στόχο καθώς και πληροφορίες σχετικές με το
μεικτό κέρδος. Ταυτόχρονα δίνει μια συνοπτική εικόνα του τζίρου και μεικτού κέρδους
ανά μήνα / τρίμηνο καθώς και το συνολικό μεικτό κέρδος μέσω σχετικού δείκτη.
(πηγή: www.entersoft.gr )
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3.2 Η εταιρεία SoftOne
H SoftOne Technologies ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και
διάθεση πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών business software. Επιδίωξη της είναι να
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη μηχανογράφηση επιχειρήσεων που να ικανοποιούν
κάθε απαίτηση λειτουργίας, να δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να
συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξή τους στο σύγχρονο, σύνθετο επιχειρηματικό
περιβάλλον. Οι άνθρωποι της SoftOne, καταξιωμένα στελέχη στο χώρο της πληροφορικής
με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία, διαρκώς εξελίσσουν τα προϊόντα
Soft1 για να είναι πάντα σύγχρονα και να ξεχωρίζουν για την καινοτομία, την πληρότητα και
την αποτελεσματικότητα τους. Περισσότερες από 14,000 επιχειρήσεις εμπιστεύονται τις
πρωτοποριακές λύσεις της SoftOne για την οργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
τους. Η ασφάλεια και η υψηλή διαθεσιμότητα των εταιρικών δεδομένων αποτελεί μέγιστη
προτεραιότητα για τη SoftOne. Επενδύοντας συστηματικά στην ασφάλεια υποδομών και
πληροφοριών, εφαρμόζει αυστηρά προδιαγεγραμμένες και πιστοποιημένες διαδικασίες
διαχείρισης για την παροχή αξιόπιστων προϊόντων και Cloud υπηρεσιών.

3.2.1 Softone Open Enterprise Edition ERP
Για τις μεγάλες Εμπορικές και Βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς και τις
επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, η Active Support προτείνει και υλοποιεί το Soft1
ERP, το οποίο αποτελεί ένα σύγχρονο business λογισμικό «ανοικτής αρχιτεκτονικής»
σχεδιασμένο με την απαραίτητη απλότητα και ευελιξία, έτσι ώστε να καλύπτει
αποτελεσματικά τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Το Soft1 ERP καλύπτει διεξοδικά τις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις
μιας επιχείρησης και προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση, που αυξάνει την
στρατηγική διορατικότητα και την παραγωγικότητα, ενώ συμβάλει ουσιαστικά στην
ανάπτυξη και εξέλιξη των επιχειρησιακών στόχων.
Μηχανογράφηση στο Cloud σημαίνει χαμηλή αρχική επένδυση, σταδιακές
πληρωμές (pay as you go), πρόσβαση στα δεδομένα σας από παντού αύξηση
παραγωγικότητας με χαμηλότερο κόστος, αποδοτικότερες και αυτοματοποιημένες
διαδικασίες.
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Η έκδοση Soft1 Open Enterprise λειτουργεί στα υπερσύγχρονα data centers της
Microsoft και αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα της
Cloud πλατφόρμας Windows Azure. Με απλή πρόσβαση μέσω Internet και χωρίς την
ανάγκη για πρόσθετες υποδομές, το λογισμικο Soft1 μπορεί να αξιοποιηθεί τη στιγμή
που το χρειάζεται η επιχείρηση, χωρίς χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς.
Το προηγμένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης Soft1 Azure Hypervisor
αυτοματοποιεί πλήρως τις λειτουργίες της υπηρεσίας, αποκλείοντας το ανθρώπινο λάθος
που θα μπορούσε να επηρεάσει τις εργασίες της επιχείρησης, και προσφέρει: σημαντική
εξοικονόμηση πόρων ασφάλεια πρόσβασης χρηστών, διασφάλιση αποφυγής λαθών,
εύκολη μετάβαση από τοπική σε Cloud λειτουργία. Η πρωτοποριακή εφαρμογή Soft1
360 προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς και αξιόπιστης χρήσης των επιθυμητών
λειτουργικών ενοτήτων μιας κεντρικής μηχανογράφησης Soft1 από οπουδήποτε και με
οποιαδήποτε συσκευή.
Ακόμη, παρέχει εφαρμογές όπως Web Report, myCustomer, QuickView και
MyPortal οι οποίες ολοκληρώνουν μια πλήρη γκάμα web & mobile εφαρμογών που
υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας εκτός γραφείου.
Το

υποσύστημα

ERP

του

Softone

Enterprise

Edition

περιλαμβάνει

ολοκληρωμένες λύσεις για:
•

Stock Management: Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων, Απεριόριστοι
Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις Αποθήκευσης - Ράφια, Group Sets, Εναλλακτικά –
Αντίστοιχα Είδη, Ποσοτικές εκκρεμότητες, Μεταφορικά Μέσα, Δρομολόγια,
Κατασκευαστές, Μάρκες.

•

Εμπορική Δραστηριότητα: Διαχείριση Υποκαταστημάτων – Sites, Πωλήσεις και
Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής – Retail, POS & Retail Systems, Αγορές
και

Παραγγελιοδοσία,

Μέσα,

Γεωγραφικά

Σημεία,

Παρακολούθηση

Εργαζομένων, Πωλητών – Εισπρακτόρων, Αγοραστών, Προβλέψεις Αγορών &
Πωλήσεων, Τιμολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων και Αγορών, Εσωλογιστική
(Εμπορική) Κοστολόγηση, Υπηρεσίες & Τεχνικοί.
•

Χρηματοοικονομική Διαχείριση – Δαπάνες: Εισπράξεις, Πληρωμές, Διαχείριση
Αξιόγραφων - Χαρτοφυλάκια Αξιόγραφων, Διαχείριση Πιστωτικών καρτών,
Διακανονισμοί & Δόσεις, Παρακολούθηση Ταμείων, Χρηματικοί & Τραπεζικοί
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Λογαριασμοί,

Πράξεις

Χρηματικών

Αντιστοιχήσεις

–

item,

Open

Ειδικές

Λογαριασμών
Συναλλαγές

&
&

Εμβάσματα,
Χρεοπιστώσεις,

Συμψηφισμοί Συναλλασσομένων, Set Χρεοπιστώσεων, Πιστωτικές Πολιτικές –
Credit Control.
•

Reporting Tools: Report Generator-Basic, Report Generator-Advanced, Report
Generator-Templates & QlikView Analyzer (Business Intelligence - Data
Analysis).

•

Customization Tools: Ελεύθερα πεδία και Αθροιστές, Σχεδιασμός Οθονών,
Database Designer Fields –Tables - Objects, Script Engines (VB Java, etc), Script
Builder - Σενάρια Ροών, Working Forms, ALERT System, Merging, Διαχείριση
Επισυναπτόμενων Ηλεκτρονικών Αρχείων (Έγγραφα), E-support User.

Πρόσθετες Ενότητες στον βασικό κορμό:
•

Λογιστικές Ενότητες : Έσοδα-Έξοδα.

•

Stock Management: Serial Numbers-Services, Παρτίδες, Χρώμα-Μέγεθος.

•

Παραγωγή : Παραγωγή, Εσωλογιστική Κοστολόγηση.

•

Εμπορική Δραστηριότητα: Loyalty Schemes, Touch Screen Retail, eINVOICE
Connector.

•

Επιχειρησιακή Οργάνωση & CRM : CRM–Sales & Marketing, Έργα, Business
Processes, Εγκαταστάσεις-Συμβάσεις, Διαχείριση Εγκρίσεων, Contacts &
Φυσικά Πρόσωπα.

•

Advance Business Control: Factoring, Προϋπολογισμοί, Activity Based Costing.

•

Ανθρώπινοι πόροι & Μισθοδοσία.

•

Remote Systems: International Edition, Multilingual: Αγγλική Γλώσσα.
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3.2.2 Ενδεικτικό πελατολόγιο
Πίνακας 2: Ενδεικτικό πελατολόγιο Soft1.

3.2.3 Διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή
Κατά το άνοιγμα εμφανίζεται η «ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ» στα αριστερά της οθόνης
της εφαρμογής, όπου επιλέγει κανείς, στο πεδίο «Σύνδεση», τη βάση δεδομένων με την
οποία θα δουλέψει και στη συνέχεια δίνει το όνομα «χρήστη» και τον κωδικό πρόσβασης
στο πεδίο «password». Πληκτρολογώντας το κλειδί εμφανίζονται αστερίσκοι «***», για
λόγους ασφαλείας, όπως στις περισσότερες εφαρμογές.

Εικόνα 16: Διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή, είσοδος χρήστη.

36

Με την επιλογή <Είσοδος> ακολουθεί η δεύτερη σελίδα της διαδικασίας
εισόδου όπου τα απαραίτητα στοιχεία εισαγωγής είναι η τρέχουσα Ημερομηνία, η
Εταιρεία και το Υποκατάστημα της εταιρείας στην οποία θέλει να δουλέψει κάποιος.

Εικόνα 17: Διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή, είσοδος σε εταιρία.

3.2.4 Γενικό Περιβάλλον Εφαρμογής
Βασικοί
Χειρισμοί

Κεντρικό
Menu
Επιλογών

Επιφάνεια
Εργασίας
Γραμμή
Κατάστασης

Εικόνα 18: Γενικό Περιβάλλον Soft1 ERP.
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Η "Ζώνη Βασικών Χειρισμών" εμφανίζεται στη κορυφή της οθόνης και
συμπεριλαμβάνει τόσο ρυθμίσεις που αφορούν στη γενική λειτουργία του συστήματος
καθώς και κάποιες που συνδέονται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο σταθμό εργασίας
στον οποίο εργάζεται ο χρήστης.

Πίνακας 3: Επεξήγηση εικονιδίων βασικού χειρισμού Soft1 ERP.
Περιλαμβάνει όλες τις εργασίες ρυθμίσεων, βάσης δεδομένων, εκτυπωτών, Scheduler
κτλ.

Portal /Select Home: Οδηγεί στην αρχική σελίδα (home) του portal στην κεντρική
επιφάνεια εργασίας. Προσφέρει δυνατότητα καθορισμού εναλλακτικών κεντρικών
portals. Με κλικ στο βελάκι δεξιά του πλήκτρου, καθορίζετε τι θα εμφανίζεται στην
επιφάνεια εργασίας (soft1 desktop, my outlook, σελίδα οριζόμενη από το χρήστη).
History: προβάλλει τις εγγραφές που χρησιμοποιήθηκαν μετά την είσοδο στην
εφαρμογή και προσφέρει άμεση πρόσβαση σε αυτές.

Το Ιστορικό εργασιών έχει τη δυνατότητα να απομνημονεύει αυτόματα συγκεκριμένες
εγγραφές και να τις ομαδοποιεί κατά ενότητα. Με κλικ επί των εγγραφών ανοίγει η
εργασία προβάλλοντας την αντίστοιχη εγγραφή.
Web Search: εκτελεί ανεύρεση στον παγκόσμιο ιστό ή σε συγκεκριμένες περιοχές
του και προβάλλει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο portal της επιφάνειας
εργασίας. Με την επιλογή "Active Browser" ενεργοποιείται η δυνατότητα αναζήτησης
επί των αποτελεσμάτων λίστας τύπου ευρετηρίου.
Help: οδηγεί στο Soft1 web help (εναλλακτικά F1).
Soft1 Open Enterprise Engine : θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η σχετική
υπηρεσία.
Soft1 Azure Console
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Σημειωματάριο: σημειώσεις που
αποστέλλονται σε άλλο χρήστη.
Scheduler: προγραμματισμός αυτόματης
εκτέλεση εργασιών.
Καθορισμός πρόσβασης στο server:
ορίζετε τους σταθμούς εργασίας με
πρόσβαση στο server.
Σφάλματα υπολογισμών: εμφανίζονται
τυχόν σφάλματα σε εκτυπώσεις /εργασίες
που έχετε υλοποιήσει.
View computer soft1 address: εμφάνιση
ονόματος και διευθύνσεως υπολογιστή.
Αλλαγή password: αλλαγή password από
τον χρήστη.
Εικόνα 19: Επιλογές Συστήματος Soft1 Εργαλεία.

Με την επιλογή αυτή καλείται το
παράθυρο διαχείρισης εκτυπωτών
του λειτουργικού συστήματος που
υπάρχει στο σταθμό εργασίας, το
οποίο επιτρέπει στον χρήστη να
διαχειριστεί τους εγκατεστημένους
εκτυπωτές.

Εικόνα 20: Επιλογές Συστήματος Soft1 - Εκτυπωτές.

Επιλογή με την οποία ρυθμίζετε
μια σειρά παραμέτρων
συστήματος. Αναλόγως του
είδους των παραμέτρων υπάρχει
κατανομή σε σελίδες (tabs).

Εικόνα 21: Επιλογές Συστήματος Soft1 - Ρυθμίσεις.
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Διαχείριση συνδέσεων: για δημιουργία
/μεταβολή/διαγραφή σύνδεσης με τη βάση
δεδομένων.
Δημιουργία πινάκων βάσης: για τη
δημιουργία πινάκων σε μια βάση δεδομένων.
Εισαγωγή πινάκων βάσης: λειτουργία για την
εισαγωγή πινάκων σε μια βάση δεδομένων.
Εξαγωγή πινάκων βάσης: λειτουργία για την
εξαγωγή πινάκων βάσης δεδομένων.
Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου:
λειτουργία για τη δημιουργία εφεδρικού
αντιγράφου (backup).
Επαναφορά εφεδρικού αντιγράφου:
λειτουργία για την επαναφορά εφεδρικού
αντιγράφου (restore).
Εισαγωγή από Clipboard: για να εισαγωγή
δεδομένων που έχουν αντιγραφεί στο clipboard.
Εισαγωγή από αρχείο: για εισαγωγή
δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί ως αρχείο
της μορφής xxf.
Συγχρονισμός βάσης δεδομένων: εργασία
κατά την οποία ο σχεδιασμός της βάσης
δεδομένων καθίσταται συμβατός
(συγχρονίζεται) με τον σχεδιασμό βάσης που
προβλέπει η έκδοση με την οποία εκτελείται η
εφαρμογή.

Εικόνα 22: Επιλογές Συστήματος Soft1 – Εργασίες offline, Remote Server και Βάση
Δεδομένων.
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Άδειες χρήσης: Υποομάδα εργασιών για την
αδειοδότηση - ενεργοποίηση της εφαρμογής.
Ελεύθερος Χρόνος: Ενότητα με παιχνίδια
/Mp3 player.
Η εγκατάστασή μου: Με την επιλογή
προβάλλονται όλα τα στοιχεία της
εγκατάστασης.

Εικόνα 23: Λοιπές επιλογές Συστήματος Soft1.
Πίνακας 4: Menu Επιλογών.
Menu επιλογών: είναι το «επίσημο»
Soft1 menu.
Menu παλαιό: είναι το «παλαιό»
Soft1 menu.
Menu Ομάδας/Χειριστή: είναι το
Soft1 menu «Ομάδας» για το
χειριστή που έχει εκτελέσει
εισαγωγή στο σύστημα και εφόσον
έχει ενταχθεί σε κάποια Ομάδα
Χειριστών.
Menu εργασιών χειριστή: είναι το
προσωπικό menu του χειριστή όπως
έχει καθοριστεί για τον ίδιο ή την
ομάδα στην οποία ανήκει.
Menu συνηθέστερων
εργασιών: προβάλλονται οι εργασίες
που εκτελούνται από το
συγκεκριμένο σταθμό ιεραρχημένες
κατά τη συχνότητα που επιλέγονται.
Αναζήτηση εργασίας: προβάλλεται
ένα πλαίσιο αναζήτησης που εκτελεί
ανεύρεση εργασίας εντός του Menu
που είναι επιλεγμένο.
Σχετικές εργασίες: Πιέζοντας το, το
menu εμπλουτίζεται με τις πρόσθετες
επιλογές – αυτές που είναι
διαθέσιμες αναλόγως της εργασίας
στην οποία ευρίσκεται ο χρήστης.
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Εργασίες: αφορούν στις βασικές καθημερινές
λειτουργίες.
Report Tools: περιέχουν εκτυπωτικά εργαλεία του
συστήματος .
Παράμετροι: αφορούν στο σχεδιασμό και την
παραμετροποίηση του συστήματος ώστε να
προσαρμοστεί στις ανάγκες λειτουργίας του χρήστη.

Οι εργασίες και οι δυνατότητες που παρέχονται μέσω της μπάρας εργασιών
αναλύονται παρακάτω :
Πίνακας 5: Πλήκτρα μπάρας εργασιών.
Ευρετήριο (χειρισμοί, επιλογή και σχεδίαση)
Συνήθεις εγγραφές
Προβολή (χειρισμοί, επιλογή και σχεδίαση)
Νέα εγγραφή
Copy from buffer - Αντιγραφή από τελευταία
Καταχώρηση
Ακύρωση
Διαγραφή
Προώθηση εγγραφών μπρος πίσω (ξεφύλλισμα)
Αποστολή σε αρχείο ή εκτυπωτή
Προβολή εγγραφών ευρετηρίου σε μορφή pivot.
System διαθέσιμες εργασίες (πχ. από αρχείο πελατών)
1. Schedule : Διαχείριση πελατών
2. Alert: Διαχείριση πελατών
3. Import : Διαχείριση πελατών
QlikView Analysis
Business διαθέσιμες εργασίες (πχ. από αρχείο πελατών)

3.2.5 Βασική διαδικασία σύνδεσης - δημιουργίας βάσης δεδομένων
Η εργασία <Διαχείριση Συνδέσεων> μπορεί να κάνει δύο πράγματα:
1. Τη Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων και συγχρόνως σύνδεση μ' αυτήν:
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•

Αφορά στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται να δημιουργηθεί μία
νέα βάση δεδομένων στον DB Server που ήδη χρησιμοποιείται (ισχύει
για βάσεις MS SQLEXPRESS, Microsoft SQL Server αλλά όχι Oracle).

2. Μόνο τη Σύνδεση με τη βάση δεδομένων (όχι και δημιουργία νέας βάσης):
•

Αφορά στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται απλώς να υπάρξει
σύνδεση με μία υπάρχουσα βάση του DB Server (ισχύει για βάσεις MS
SQLEXPRESS, Microsoft SQL Server και Oracle).

Δημιουργία & Σύνδεση σε νέα Βάση Δεδομένων
Αρχικά εκτελείται η Soft1 εφαρμογή και από τις Επιλογές συστήματος > Βάση
δεδομένων, επιλέγεται η <Διαχείριση συνδέσεων> και <Νέα>, ώστε να δημιουργηθεί μια
νέα σύνδεση (Εικόνα 24). Εναλλακτικά, η <Διαχείριση συνδέσεων> είναι διαθέσιμη και
από το πεδίο "Σύνδεση" - Connections (Εικόνα 25).

Εικόνα 24: Επιλογή νέας σύνδεσης.

Εικόνα 25: Εναλλακτική Επιλογή νέας σύνδεσης.

Στην περιοχή

<Περιγραφή σύνδεσης> πληκτρολογείται η ονομασία της

σύνδεσης που απαιτείται να εμφανίζεται στο Soft1 και η ονομασία του αρχείου σύνδεσης
(.xco) που θα δημιουργηθεί αυτόματα με το τέλος της διαδικασίας. Ως τύπο βάσης
δεδομένων επιλέγεται [MS SQL Server] αν χρησιμοποιείται MS SQLEXPRESS ή
Microsoft SQL Server.
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Εικόνα 26: Δημιουργία νέας σύνδεσης – περιγραφή σύνδεσης.

Με την επιλογή <Επόμενο>, στην περιοχή <Στοιχεία βάσης δεδομένων>
επιλέγεται ο DΒ Server, όπου υπάρχει ή θα δημιουργηθεί η νέα βάση δεδομένων. Στα
πεδία "Όνομα χρήστη" και "Κλειδί" πληκτρολογείται το username και το password του
DB Server που έχει επιλεχτεί.
► Σημείωση: Εάν απαιτείται η σύνδεση με τον MS SQLEXPRESS τότε στο πεδίο "DB
Server" πληκτρολογείται <computer name>\MODELS1.
► Σημείωση: ο επιλογέας που υπάρχει στο πεδίο "DB Server" διευκολύνει την
εισαγωγή, προβάλλοντας τους SQL Database servers που εντοπίζει στο σύστημά
προκειμένου για να επιλεχτεί. Εάν απαιτείται η σύνδεση με Oracle DB server, τότε θα
πρέπει να πληκτρολογηθεί το όνομα του συγκεκριμένου DB server.

Εικόνα 27: Δημιουργία νέας σύνδεσης – Στοιχεία βάσης δεδομένων.
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Με την επιλογή <Επόμενο>, στην περιοχή <License manager> επιλέγεται αν θα
γίνεται αυτόματος εντοπισμός του LM κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής ή
δίνεται το όνομα / ip του υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένος ο LM. Στα στοιχεία
αδειοδότησης μπορεί να επιλεχτεί από την λίστα κάποιο από τα διαθέσιμα Serial Number
ή να γίνει ενεργοποίηση νέας άδειας πληκτρολογώντας το Serial Number και
επιλέγοντας ενεργοποίηση από Internet ή επιλέγοντας ενεργοποίηση από αρχείο και
δίνοντας το αρχείο που έχει αποσταλεί από τη SoftOne.
Με την επιλογή <Επόμενο>, στην περιοχή <Βάση Δεδομένων> μπορεί να
επιλεχτεί είτε να συνδεθεί με ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων, είτε να δημιουργηθεί νέα
βάση δεδομένων. Στο πεδίο "Όνομα βάσης δεδομένων" επιλέγεται είτε η υπάρχουσα
βάση για την οποία απαιτείται να δημιουργηθεί η νέα σύνδεση είτε πληκτρολογώντας το
όνομα της βάσης που χρειάζεται να δημιουργηθεί. Αν είναι επιθυμητό να γίνει
δημιουργία νέας βάσης ή σύνδεση σε υπάρχουσα, επιλέγεται η αντίστοιχη επιλογή από
την περιοχή <Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων>.

Εικόνα 28: Δημιουργία νέας σύνδεσης – νέα βάση δεδομένων.

Στο πεδίο <Γλώσσα βάσης (Collation)> επιλέγεται το επιθυμητό collation name
με το οποίο θα γίνει η δημιουργία νέας βάσης. Από τα <Πρότυπα δεδομένα> μπορεί να
επιλεχτεί το αρχείο .xdt βάσει του οποίου θα γίνει η δημιουργία της νέας βάσης. Τέλος
επιλέγεται η <Δημιουργία> για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Σύνδεση σε υφιστάμενη Βάση Δεδομένων
Για τη σύνδεση σε υφιστάμενη Βάση Δεδομένων η παραπάνω διαδικασία
διαφοροποιείται στην περιοχή <Βάση Δεδομένων> όπου επιλέγεται η σύνδεση με την
ήδη δημιουργημένη βάση δεδομένων.
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3.2.6 Dashboards / Analytics / Εκτυπώσεις – Πωλήσεων / Αγορών
3.2.6.1 Εκτύπωση Όψεων
H Quick View δυνατότητα επιτρέπει στον χρήστη τη γρήγορη προεπισκόπηση
πληροφορίας, βάσει στοιχείων συγκεκριμένης λίστας / ευρετηρίου, απευθείας από το
σημείο στο οποίο εργάζεται και με τη μορφή ενός αναδυόμενου παραθύρου
(pop up window).
Η Quick View δυνατότητα, εφόσον ενεργοποιηθεί, διατίθεται από τα εξής
σημεία:
•

Σε οθόνες εργασίας και συγκεκριμένα με δεξί κλικ σε hyperlink στοιχεία
όπως για παράδειγμα Πελάτης, Πωλητής, Είδος, Έργο.

•

Σε αποτελέσματα λίστας / ευρετηρίου και συγκεκριμένα με δεξί κλικ επί
των εγγραφών.

Ενεργοποίηση Quick View
Η Quick View δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί για οποιοδήποτε ευρετήριο,
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1: Επιλέγεται το Ευρετήριο με τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν. Ας πάρουμε
για παράδειγμα το ευρετήριο "Πιστωτικός έλεγχος Πελάτη" (αρχείο Πελατών).
Βήμα 2: Επιλέγεται ο Σχεδιασμός / Design και στο tab «Ενότητες», ενεργοποιείται
το πεδίο/flag “Quick View”.

Εικόνα 29: Ενεργοποίηση Quick View.
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Βήμα 3: Επιλέγεται με κλικ στο κουμπί Αποθήκευση στην επάνω αριστερή γωνία για να
δεσμευτούν οι αλλαγές.
Χρησιμοποιώντας το Quick View
Μόλις

ενεργοποιηθεί

η

Quick

View

δυνατότητα,

στα

αποτελέσματα

λίστας/ευρετηρίου και συγκεκριμένα με δεξί κλικ επί των εγγραφών, προβάλλεται λίστα
με τις Quick View επιλογές. Όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα, από το
Ευρετήριο Πελατών, μπορεί ο χρήστης να επιλέξει ένα ή περισσότερα Quick Views.

Εικόνα 30: Quick View δυνατότητα για γρήγορη προεπισκόπηση πληροφορίας.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα να προβάλλεται μια Quick View λίστα που αφορά
σε Πελάτη και από οθόνη Παραστατικών. Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα που
ακολουθεί, κάνοντας κλικ πάνω στο hyperlink του Πελάτη, μπορεί ο χρήστης να επιλέξει
μεταξύ διαφόρων Quick Views, όπως αυτό του "Πιστωτικού Ελέγχου Πελάτη".
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Εικόνα 31: Quick View Πελάτη από οθόνη Παραστατικών.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα να προβάλλονται Quick Views λίστες, εκτός
από τον Πελάτη, και για τα Είδη, όπως για παράδειγμα την Εικόνα του είδους. Σε αυτήν
την περίπτωση η λίστα με τα Quick Views ενεργοποιείται με δεξί κλικ πάνω σε
τίτλους/hyperlinks όπως η "Περιγραφή"/"Κωδικός".

Εικόνα 32: Quick View είδους από οθόνη Παραστατικού.
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Κατάσταση παραστατικών εσόδων
Η εκτύπωση ‘’Κατάσταση παραστατικών εσόδων’’, αποτυπώνει τις κινήσεις των
εσόδων που έχουν πραγματοποιηθεί στην επιλεγμένη περίοδο αναφοράς.

Εικόνα 33: Κατάσταση παραστατικών εσόδων.

Ανάλυση φίλτρων:
•

Ημερολογιακό διάστημα: Επιλέγεται το διάστημα (π.χ ημέρα, εβδομάδα, μήνα,
έτος).

•

Από/Έως κωδικό συναλλασσομένου: Επιλέγονται συγκεκριμένοι κωδικοί
πελατών. Για να εκτυπωθούν όλοι οι πελάτες, το πεδίο πρέπει να παραμείνει
κενό.

•

Από/Έως περιγραφή

–

έως

περιγραφή

συναλλασσομένου: Επιλέγονται

συγκεκριμένες περιγραφές πελατών. Για να εκτυπωθούν όλοι οι πελάτες, το πεδίο
πρέπει να παραμείνει κενό.
•

Από / Εως κωδικό λογαριασμού: Επιλέγονται συγκεκριμένοι κωδικοί
λογαριασμών εσόδων. Παρατηρείται ότι οι λογαριασμοί φιλτράρονται βάσει το
πεδίο (τύπος), το οποίο βρίσκεται στα γενικά στοιχεία των λογαριασμών. Στην
συγκεκριμένη εκτύπωση θα αποτυπωθούν οι λογαριασμοί που έχουν σαν τύπο τα
έσοδα, τους ειδικούς φόρους εσόδων και τον Φ.Π.Α εσόδων.

•

Από / Εως περιγραφή λογαριασμού: Εναλλακτικά μπορεί να επιλεχθούν
περιγραφές λογαριασμών αντί κωδικών.

•

Σειρές παραστατικών: Ορίζονται οι σειρές των παραστατικών (κινήσεων) που
θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.

•

Τύποι παραστατικών: Ορίζονται οι τύποι των παραστατικών (κινήσεων) που θα
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.

•

Αναλυτικά: Η

επιλογή

(ΝΑΙ)

πραγματοποιεί

ανάλυση

κινήσεων

ανά

ημερολογιακό διάστημα, λογαριασμό και Σειρά παραστατικού.
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Εικόνα 34: Αναλυτική εκτύπωση κατάστασης παραστατικών εσόδων.

Εάν επιλεχθεί "Αναλυτικά=Όχι" τότε, θα απεικονιστούν οι κινήσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί σε μία γραμμή ανά ημερομηνία κίνησης.

Εικόνα 35: Εκτύπωση κατάστασης παραστατικών εσόδων.
Κατάσταση παραστατικών εξόδων
Η εκτύπωση ‘’Κατάσταση παραστατικών εξόδων’’, αποτυπώνει τις κινήσεις των
εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί στην επιλεγμένη περίοδο αναφοράς.
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Εικόνα 36: Κατάσταση παραστατικών εξόδων.
Ανάλυση φίλτρων:
•

Ημερολογιακό διάστημα: Επιλέγεται το διάστημα (π.χ ημέρα, εβδομάδα, μήνα,
έτος).

•

Από/'Εως κωδικό συναλλασσομένου: Επιλέγονται συγκεκριμένοι κωδικοί
προμηθευτών. Για να εκτυπωθούν όλοι οι προμηθευτές, το πεδίο θα παραμείνει
κενό.

•

Από/Εως

περιγραφή

συναλλασσομένου: Επιλέγονται

συγκεκριμένες

περιγραφές προμηθευτών. Για να εκτυπωθούν όλοι οι προμηθευτές, το πεδίο θα
παραμείνει κενό.
•

Από/Εως

κωδικό

λογαριασμού: Επιλέγονται

συγκεκριμένους

κωδικούς

λογαριασμών εξόδων. Παρατηρείται ότι οι λογαριασμοί φιλτράρονται βάσει το
πεδίο (τύπος), το οποίο βρίσκεται στα γενικά στοιχεία των λογαριασμών. Στην
συγκεκριμένη εκτύπωση θα αποτυπωθούν οι λογαριασμοί που έχουν σαν τύπο τα
έξοδα, τους ειδικούς φόρους εξόδων και τον Φ.Π.Α εξόδων.
•

Από/Εως περιγραφή λογαριασμού: Εναλλακτικά μπορεί να επιλεχθούν
περιγραφές λογαριασμών αντί κωδικών.

•

Σειρές παραστατικών: Ορίζονται οι σειρές των παραστατικών (κινήσεων) που
θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.

•

Τύποι παραστατικών: Ορίζονται οι τύποι των παραστατικών (κινήσεων) που θα
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.

•

Αναλυτικά: Η

επιλογή

(ΝΑΙ)

πραγματοποιεί

ανάλυση

κινήσεων

ανά

ημερολογιακό διάστημα, λογαριασμό και Σειρά παραστατικού.
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Εικόνα 37:Αναλυτική κατάσταση παραστατικών εξόδων.

Εάν επιλεχθεί "Αναλυτικά=Όχι" τότε, θα απεικονιστούν οι κινήσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί σε μία γραμμή ανά ημερομηνία κίνησης.

Εικόνα 38: Κατάσταση παραστατικών εξόδων.

3.2.6.2 Εκτύπωση Γραφημάτων
Εικόνα πωλήσεων χρήσης
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Εικόνα 39: Εικόνα πωλήσεων χρήσης.

Στην εικόνα πωλήσεων χρήσης εμφανίζονται τα εξής στοιχεία:
Στο tab <Περίοδοι – ΜΚ(%)> εμφανίζεται ο τζίρος και το μικτό κέρδος ανά
περίοδο της τρέχουσας χρήσης και ανά είδος. Τα γραφήματα απεικονίζουν τις περιόδους
με το τζίρο, την ποσότητα και το μικτό κέρδος. Το pivot table που υπάρχει στο κάτω
μέρος της οθόνης αναφέρεται στις τιμές σε κάθε διαθέσιμο γράφημα σε όλα τα tabs.

Εικόνα 40: Εικόνα πωλήσεων χρήσης – tab Περίοδοι – ΜΚ(%).
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Στο tab <Εταιρεία> πραγματοποιείται ανάλυση του τζίρου / μικτού κέρδους ανά
υποκατάστημα εταιρείας και σε δεύτερο γράφημα ανά πωλητή εταιρείας.

Εικόνα 41: Εικόνα πωλήσεων χρήσης – tab Εταιρεία.

Στο tab <Είδη> εμφανίζεται ο τζίρος και η ποσότητα ανά κατηγορία και ομάδα ειδών.

Εικόνα 42: Εικόνα πωλήσεων χρήσης – tab Είδη.

Στο tab <Πελάτες> τα γραφήματα αφορούν κατηγορίες και γεωγραφικές ζώνες πελατών
ανά τζίρο και ποσότητα.
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Εικόνα 43: Εικόνα πωλήσεων χρήσης – tab Πελάτες.

Στο tab <Κορυφαία> εμφανίζονται τα πρώτα δέκα (10) είδη και οι πρώτοι δέκα (10)
πελάτες με το μεγαλύτερο τζίρο και μικτό κέρδος.

Εικόνα 44: Εικόνα πωλήσεων χρήσης – tab Κορυφαία.

Συγκριτική Εικόνα πωλήσεων
Στη συγκριτική εικόνα πωλήσεων μπορούμε να δούμε το τζίρο ανά χρήση και να έχουμε
συγκριτική εικόνα μεταξύ των χρήσεων που θα επιλέξουμε στα φίλτρα.

Εικόνα 45: Συγκριτική Εικόνα πωλήσεων.
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Στο tab <Συγκεντρωτικά> εμφανίζονται ο τζίρος ανά περίοδο και χρήση και σε δεύτερο
γράφημα –pivot ο τζίρος και το μικτό κέρδος ανά υποκατάστημα και χρήση. Τα
γραφήματα που εμφανίζονται αναφέρονται στα διαθέσιμα pivot table που υπάρχουν
δίπλα τους και είναι ξεχωριστά για το κάθε γράφημα.

Εικόνα 46: Συγκριτική Εικόνα πωλήσεων - tab Συγκεντρωτικά.

Στο tab <Κόστος / Κερδοφορία> εμφανίζεται το μικτό κέρδος και ο τζίρος ανά περίοδο
/πωλητή και χρήση.

Εικόνα 47: Συγκριτική Εικόνα πωλήσεων - tab Κόστος / Κερδοφορία.
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Στο tab <Μεταβολές> εμφανίζεται το μικτό κέρδος και ο τζίρος ανά περίοδο και χρήση.

Εικόνα 48: Συγκριτική Εικόνα πωλήσεων - tab Μεταβολές.

Στο tab <Πελάτες> εμφανίζεται ο τζίρος ανά εμπορική κατηγορία και χρήση, το Μικτό
κέρδος ανά γεωγραφική ζώνη και χρήση και τέλος οι κορυφαίοι πελάτες σε τζίρο και
μικτό κέρδος.

Εικόνα 49: Συγκριτική Εικόνα πωλήσεων - Πελάτες.
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Στο tab <Είδη> εμφανίζεται ο τζίρος ανά κατηγορία ειδών και χρήση, το μικτό κέρδος
ανά ομάδα ειδών και χρήση και τέλος τα κορυφαία είδη ανά τζίρο και μικτό κέρδος.

Εικόνα 50: Συγκριτική Εικόνα πωλήσεων - Είδη.

Στο tab <Πωλητές> εμφανίζεται το μικτό κέρδος ανά χρήση και οι κορυφαίοι πωλητές
ανά τζίρο.

Εικόνα 51: Συγκριτική Εικόνα πωλήσεων - Πωλητές.
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Εικόνα Αγορών χρήσης

Εικόνα 52: Εικόνα αγορών χρήσης.

Στην εικόνα αγορών χρήσης εμφανίζονται τα εξής στοιχεία:
Στο tab <Περίοδοι)> εμφανίζεται ο τζίρος και η ποσότητα ανά περίοδο της τρέχουσας
χρήσης και ανά είδος. Τα γραφήματα απεικονίζουν τις περιόδους με το τζίρο και την
ποσότητα. Το pivot table που υπάρχει στο κάτω μέρος της οθόνης αναφέρεται στις τιμές
σε κάθε διαθέσιμο γράφημα σε όλα τα tabs.

Εικόνα 53: Εικόνα αγορών χρήσης – tab Περίοδοι.

Στο tab <Εταιρεία> γίνεται ανάλυση του τζίρου ανά υποκατάστημα εταιρείας και σε
δεύτερο γράφημα ανά αγοραστή εταιρείας.
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Εικόνα 54: Εικόνα αγορών χρήσης – tab Εταιρία.

Στο tab <Είδη> εμφανίζεται ο τζίρος και η ποσότητα ανά κατηγορία και ομάδα ειδών.

Εικόνα 55: Εικόνα αγορών χρήσης – tab Είδος.
Στο tab <Προμηθευτές> τα γραφήματα αφορούν κατηγορίες και γεωγραφικές ζώνες
προμηθευτών ανά τζίρο και ποσότητα.

60

Εικόνα 56: Εικόνα αγορών χρήσης – tab Προμηθευτές.

Στο tab <Κορυφαία> εμφανίζονται τα είδη και οι προμηθευτές με το μεγαλύτερο τζίρο
και ποσότητα.

Εικόνα 57: Εικόνα αγορών χρήσης – tab Κορυφαία.
Συγκριτική Εικόνα Αγορών
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Εικόνα 58: Συγκριτική Εικόνα Αγορών.

Στο tab <Συγκεντρωτικά> εμφανίζονται ο τζίρος ανά χρήση και περίοδο και σε δεύτερο
γράφημα ο τζίρος και η ποσότητα ανά υποκατάστημα και χρήση. Τα γραφήματα που
εμφανίζονται αναφέρονται στα διαθέσιμα pivot table που υπάρχουν δίπλα τους και είναι
ξεχωριστά για το κάθε γράφημα.

Εικόνα 59: Συγκριτική Εικόνα Αγορών – tab Συγκεντρωτικά.

Στο <Κόστος / Κερδοφορία> εμφανίζεται ο τζίρος ανά περίοδο/πωλητή και ανά χρήση.
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Εικόνα 60: Συγκριτική Εικόνα Αγορών – tab Κόστος / Κερδοφορία.

Στο tab <Μεταβολές> εμφανίζεται ο τζίρος και η ποσότητα ανά περίοδο και χρήση.

Εικόνα 61: Συγκριτική Εικόνα Αγορών – tab Μεταβολές.
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Στο tab <Προμηθευτές> εμφανίζεται ο τζίρος ανά εμπορική κατηγορία και χρήση, η
ποσότητα ανά γεωγραφική ζώνη και χρήση και τέλος οι κορυφαίοι προμηθευτές σε τζίρο
και ποσότητα.

Εικόνα 62: Συγκριτική Εικόνα Αγορών – tab Προμηθευτές.

Στο tab <Είδη> εμφανίζεται ο τζίρος ανά κατηγορία ειδών και χρήση, η ποσότητα ανά
ομάδα ειδών και χρήση και τέλος τα κορυφαία είδη ανά τζίρο και ποσότητα.

Εικόνα 63: Συγκριτική Εικόνα Αγορών – tab Είδη.
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Στο tab <Αγοραστές> εμφανίζεται ο τζίρος ανά χρήση και οι κορυφαίοι αγοραστές ανά
τζίρο.

Εικόνα 64: Συγκριτική Εικόνα Αγορών – tab Αγοραστές.
(Πηγή http://wiki.softone.gr/)
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3.3 Η εταιρεία OpenErp
3.3.1 OpenERP
To OpenERP είναι ένα σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
ανοικτού κώδικα. Είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί για τη πλήρη μηχανογράφηση
επιχειρήσεων και οργανισμών αφού

εμπεριέχει ολοκληρωμένους Λογιστικούς,

Εμπορικούς και Διαχειριστικούς μηχανισμούς. Το OpenERP καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις μηχανοργάνωσης μιας επιχείρησης, με διαχείριση πωλήσεων, οικονομική
διαχείριση, λογιστική διαχείριση, διαχείριση έργου. Είναι δομημένο με αρθρώματα
(υποσυστήματα), που κάνουν πολύ απλό τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων και τον τρόπο
χρήσης της εφαρμογής. Έτσι, το OpenERP, προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης
ανάλογα με τα υποσυστήματα που επιλέγονται. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 500 περίπου
υποσυστήματα σε 25 γλώσσες, για διάφορες χρήσεις.
Το OpenERP ξεκίνησε το 2002 από έναν Βέλγο φοιτητή, τον Fabien Pinckaers, ο
οποίος αρχικά είχε δημιουργήσει το TinyERP. Το πρόγραμμα αυτό είχε πολύ μεγάλη
απήχηση στις επιχειρήσεις και με τη συνεισφορά της κοινότητας ανοιχτού λογισμικού
εξελίχθηκε και μετονομάστηκε σε OpenERP. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως αντικειμένου και μεγέθους
τόσο από μεγάλες επιχειρήσεις όσο και από μικρές.
Κατά την εγκατάσταση του OpenERP γίνεται εμφανές ότι είναι ένα πλήρες
σύστημα ERP με πολλά υποσυστήματα και λειτουργίες που περιλαμβάνει ακόμα και
σύστημα CRM.
Τα κυριότερα υποσυστήματα που περιλαμβάνει είναι:
•

Διαχείριση Πωλήσεων

•

Διαχείριση Αγορών

•

Διαχείριση Έργου

•

Διαχείριση Αποθήκης

•

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων

•

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

•

Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
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Για την υποστήριξη του χρήστη υπάρχει μια σειρά από εγχειρίδια (e-books) καθώς
και το σχετικό forum. Η άδεια που χρησιμοποιείται για το OpenERP διανέμεται από την
AGPL, που σημαίνει ότι το κόστος αδειοδότησης είναι μηδενικό. Οι υπηρεσίες
συντήρησης που παρέχονται, ανάλογα με το πακέτο που θα επιλεχθεί, είναι αυτές που
μπορούν να αυξήσουν το κόστος του OpenERP. Το λογισμικό είναι γραμμένο σε
PYTHON, η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται είναι η PostgreSQL και υπάρχει
συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα Windows, Mac, Unix kai Linux.

3.3.2 Ενδεικτικό πελατολόγιο
Πίνακας 6: Ενδεικτικό πελατολόγιο OpenERP.

3.3.3 Διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή
Κατά το άνοιγμα της εφαρμογής στον web browser εμφανίζεται ο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ» όπου επιλέγει κανείς το όνομα («χρήστης / username») και τον κωδικό
πρόσβασης στην εφαρμογή («κλειδί / password»). Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται όλα
τα υποσυστήματα τα οποία διαθέτει το OpenERP (και παρουσιάζονται στην επόμενη
υποενότητα).

Εικόνα 65: Διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή.
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3.3.4 Γενικό Περιβάλλον Εφαρμογής
Το περιβάλλον εργασίας περιλαμβάνει την αρχική οθόνη καθώς και τα
εγκατεστημένα modules, όπως φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 66: Γενικό περιβάλλον εργασίας OpenERP.

Module Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Καταγράφει τις εργασίες της επιχείρησης και διαχειρίζεται όλες τις οικονομικές
δραστηριότητες. Έχει έξυπνο περιβάλλον εργασίας για τον χρήστη που τον βοηθάει να
καταγράψει μια σειρά εργασιών μέσα σε λίγα λεπτά. Δίνει την δυνατότητα στην
επίβλεψη των τιμολογίων που προέρχονται από τον προμηθευτή, τον έλεγχο και την
επικύρωσή τους χωρίς την εκ νέου κωδικοποίησή τους. Έχει εύκολη διαχείριση
πληρωμών και επιτρέπει τις πληρωμές μέσω τραπεζών. Επιτρέπει την αυτοματοποίηση
διεργασιών ώστε να υπάρχει περιοδική παρακολούθηση όλων των οικονομικών μιας
επιχείρησης.
Παρέχει ολοκληρωμένη αναλυτική λογιστική, δηλαδή δίνει αναλυτικές
λογιστικές πράξεις τις οποίες μπορεί να ενσωματώσει μαζί με τα λογιστικά φύλλα, τα
σχέδια, τα τιμολόγια, την αποθήκη. Είναι μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες και παρέχει
ταυτόχρονη υποστήριξη διαφορετικών νομισμάτων. Μπορεί να εμφανίσει περίπλοκα
γραφήματα με πολλαπλά φίλτρα για την εύκολη και γρήγορη κατανόηση των
οικονομικών δεδομένων μιας επιχείρησης.
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Εικόνα 67: Module Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

Module Marketing
Οι εκστρατείες μάρκετινγκ μπορούν να βοηθήσουν στην αυτοματοποίηση των email μεταξύ εταιρίας και πελατών, να βοηθήσουν τους πελάτες ώστε να επικοινωνήσουν
με το σωστό τμήμα, συμβάλλοντας δηλαδή στην εξοικονόμηση χρόνου. Αυτοματοποιεί
και στέλνει email στους πελάτες σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια.

Εικόνα 68: Module Marketing.

Module CRM
Το OpenERP CRM επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση των πελατών.
Μπορεί να προσαρμόσει τις πωλήσεις του κύκλου, τα στατιστικά στοιχεία και τις
προβλέψεις ελέγχου, τη ρύθμιση, τη αυτοματοποίηση μιας εκστρατείας μάρκετινγκ για
να βελτιώσει την απόδοση των πωλήσεων. Διαθέτει διαχείριση των πωλήσεων της
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ομάδας και καλύτερη παρακολούθηση ευκαιριών κατόπιν εντολής των πωλήσεων.
Παρέχει κοινόχρηστο ημερολόγιο συναντήσεων, αρχείο των κλήσεων στο έργο των
πωλήσεων. Υπάρχει συγχρονισμός email με το CRM του OpenERP και το outlook.
Ακολουθεί τις παραγγελίες και μπορεί να αλλάξει σε πραγματικό χρόνο τιμές με ένα
κλικ, να δημιουργήσει μια νέα εντολή πώλησης, καθώς και να παρακολουθεί τις
πωλήσεις (τιμολόγηση, τις παραδόσεις). Επίσης, μπορεί να τρέξει και να εκκινήσει
καινούριες καμπάνιες διαφήμισης. Το ημερολόγιο OpenERP CRM μπορεί να
συγχρονιστεί με το iPhone, το MS Outlook ή το Android.

Εικόνα 69: Module CRM.

Module Διαχείρισης Αποθήκης
Το

σύστημα

διαχείρισης

αποθήκης

του

OpenERP

επιτρέπει

σύνθετη

παρακολούθηση διαχείρισης αποθεμάτων με διαφορετικά κριτήρια για καλύτερη
απόδοση. Είναι ενημερωμένο με τις τελευταίες εξελίξεις των «Logistics» για τον
καθορισμό πολύπλοκων διαδρομών μεταξύ αποθηκών. Κάνει πλήρη απογραφή των
αποθεμάτων τόσο σε είδη και προϊόντα όσο και σε νομισματική αξία. Ακόμη, εχει
έλεγχο αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο.
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Εικόνα 70: Module Διαχείρισης Αποθήκης.

Module Μεταποίησης
Σχεδιάζει και έχει τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από διαφορετικές
εφαρμογές στη μονάδα κατασκευής. Δίνει αυτόματα παραγγελίες και εντολές αγοράς
καθώς και ελέγχει τα αποθέματα. Παρέχει υποστήριξη barcode και καταγράφει τον
χρόνο και την εξέλιξη της παραγγελίας. Μπορεί να συνδεθεί με το χρηματιστήριο αξιών
ώστε να προσδιορίσει επακριβώς τις τιμές των πρώτων υλών και προϊόντων.

Εικόνα 71: Module Μεταποίησης.

Module Διαχείρισης Έργου
Βοηθάει στην παρακολούθηση και την διαχείριση των έργων για μικρό ή
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Δίνει έμφαση στην συνεργατικότητα διαθέτοντας
ενσωματωμένο chat. Διαθέτει έξυπνο περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά
στατιστικά στοιχεία, διαγράμματα Gantt και ημερολόγια . Τέλος, ανακαλύπτει σφάλματα
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και βοηθάει στα αιτήματα υποστήριξης, line -up ζητήματα σχετικά με τα έργα, ενώ
παρακολουθεί την ποιότητα της απόδοσης της υπηρεσίας.

Εικόνα 72: Module Διαχείρισης Έργου.

Module Ανθρώπινου Δυναμικού
Βοηθάει στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού δηλαδή στη διαχείριση
πληροφοριών, στις άδειες του προσωπικού, την παρακολούθηση του χρόνου, τη
παρουσία, τα έξοδα, τη μισθοδοσία, τις περιοδικές αξιολογήσεις και τις προσλήψεις.

Εικόνα 73: Module Ανθρώπινου Δυναμικού.

Module Σημεία πωλήσεων
Το OpenERP «σημείο πώλησης» επιτρέπει τη διαχείριση των πωλήσεων στα
διάφορα καταστήματα. Είναι πλήρως web-based, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνει
εγκατάσταση ή ανάπτυξη οποιοδήποτε λογισμικού και όλα τα καταστήματα πωλήσεων
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μπορούν να είναι εύκολα ενοποιημένα. Λειτουργεί είτε σε συνδεδεμένη είτε σε
αποσυνδεδεμένη κατάσταση, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τα καταστήματα να
πωλούν, αν διακοπεί η σύνδεση στο διαδίκτυο.

Εικόνα 74: Module Σημεία πωλήσεων.

Module Διαχείρισης Πωλήσεων
Δημιουργεί και παρακολουθεί τις παραγγελίες, διαχειρίζεται τους προμηθευτές
και διοχετεύει με πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και την ποιότητά τους και τα
τιμολόγια.

Εικόνα 75: Module Διαχείρισης Πωλήσεων.
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3.3.5 Βασική διαδικασία σύνδεσης - δημιουργίας βάσης δεδομένων
Η διαδικασία δημιουργίας βάσης δεδομένων ξεκινά από τη σελίδα υποδοχής
κάνοντας κλικ στην επιλογή <Βάσεις δεδομένων> και στη συνέχεια, συμπληρώνοντας τα
παρακάτω πεδία στη φόρμα Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων:
•

Super admin password: από προεπιλογή είναι admin,

•

Νέο όνομα βάσης δεδομένων: openerp_ch01,

•

Στοιχείο ελέγχου φόρτωσης δεδομένων επίδειξης

•

Προεπιλεγμένη γλώσσα,

•

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή,

•

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης.

Εάν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα-πελάτη GTK, επιλέγεται η διαδρομή Αρχεία
> Βάσεις δεδομένων > Νέα βάση δεδομένων στο μενού στην επάνω αριστερή γωνία.
Εισάγεται ο κωδικός πρόσβασης υπερ-διαχειριστή (super-administrator) και στη
συνέχεια, το όνομα της νέας βάσης δεδομένων που δημιουργήθηκε.

Εικόνα 76: Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων OpenERP.

Εάν χρησιμοποιείται ο πελάτης ιστού (web-clinet), επιλέγεται με κλικ η επιλογή
“Βάσεις δεδομένων” στην οθόνη σύνδεσης και στη συνέχεια, η επιλογή “Δημιουργία”
στη σελίδα διαχείρισης βάσης δεδομένων. Εισάγεται ο κωδικός πρόσβασης superadministrator και το όνομα της νέας βάσης δεδομένων που δημιουργείται.
Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται ένα πλαίσιο ελέγχου που καθορίζει αν
φορτώνονται δεδομένα επίδειξης (demonstration data) ή όχι. Οι συνέπειες της επιλογής ή
όχι αυτού του πλαισίου δεν επηρεάζουν ολόκληρη τη χρήση αυτής της βάσης
δεδομένων. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται επίσης ότι μπορεί να επιλεχθεί ο
κωδικός πρόσβασης διαχειριστή. Αυτό κάνει τη βάση δεδομένων ασφαλή επειδή μπορεί
να διασφαλιστεί ότι είναι μοναδική από την αρχή.
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Συνδεόμαστε στη βάση δεδομένων openerp_ch01 που μόλις δημιουργήθηκε
χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο λογαριασμό διαχειριστή. Εάν αυτή είναι η πρώτη
φορά που έχουμε συνδεθεί σε αυτήν τη βάση δεδομένων, θα ζητηθεί μια σειρά
ερωτήσεων για να οριστούν οι παράμετροι της βάσης δεδομένων:
•

Επιλογή προφίλ.

•

Στοιχεία εταιρείας.

•

Περίληψη.

•

Ολοκλήρωση εγκατάστασης.

Μόλις ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις δημιουργείται σύνδεση στο OpenERP. Η
λειτουργικότητά του είναι πολύ περιορισμένη επειδή έχει επιλεχθεί μια ελάχιστη
εγκατάσταση, αλλά αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι η εγκατάσταση λειτουργεί κανονικά.

Εικόνα 77: Ορισμός εταιρείας κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης της βάσης
δεδομένων.
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3.3.6 Dashboards / Analytics / Εκτυπώσεις – Πωλήσεων / Αγορών
3.3.6.1 Εκτύπωση Όψεων
Οι πελάτες μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες. Κάθε πελάτης έχει τη
δυνατότητα να περιέχει περισσότερα από ένα άτομα προσωπικό που κρατάμε επαφή
στην δική μας επιχείρηση.

Εικόνα 78: Εκτυπώσεις πελατών.

Η λίστα των υποψήφιων πελατών αντιπροσωπεύει έναν πιθανό πελάτη ή μια
πιθανή μελλοντική επιχείρηση ή ευκαιρία πώλησης. Αυτοί οι πελάτες δεν έχουν ακόμα
χαρακτηριστεί και δεν έχουν ανατεθεί σε ένα άτομο για την παρακολούθησή τους.

Εικόνα 79: Εκτυπώσεις πελατών – Υποψήφιοι Πελάτες.

76

Η ευκαιρία πώλησης αντιπροσωπεύει μια πιθανή σύμβαση. Κάθε ευκαιρία πρέπει
να παρακολουθείται από έναν πωλητή που ξοδεύει χρόνο για να κάνει μια προσφορά ή
την ακύρωση της ευκαιρίας.

Εικόνα 80: Εκτύπωση πελατών – Ευκαιρίες.

Οι

προσφορές

πωλήσεων

και

οι

εντολές

πώλησης

διαχειρίζονται

χρησιμοποιώντας έγγραφα που βασίζονται στην ίδια κοινή λειτουργικότητα με τις
εντολές αγοράς, έτσι ώστε να φαίνονται οι αλλαγές στις λεπτομέρειες και στις ροές των
εργασιών τους.

Εικόνα 81: Εκτυπώσεις πελατών – Προσφορές.
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Εικόνα 82: Εκτυπώσεις πελατών – Εντολές Πώλησης.

Η διαχείριση αγορών επιτρέπει να παρακολουθούνται οι τιμές των προμηθευτών
και να μετατρέπονται σε παραγγελίες αγοράς, όπως απαιτείται.

Εικόνα 83: Εκτυπώσεις Αγορών – Προσφορές.

Η διαχείριση αγορών επιτρέπει την παρακολούθηση των τιμών των προμηθευτών
και της μετατροπής τους σε παραγγελίες αγοράς, όπως απαιτείται. Το Open ERP
διαθέτει διάφορες μεθόδους παρακολούθησης τιμολογίων και παρακολούθησης της
παραλαβής παραγγελθέντων αγαθών.
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Εικόνα 84: Εκτυπώσεις Αγορών – Παραγγελίες Αγοράς.
Η

ανάλυση

αγορών

και

πωλήσεων

πραγματοποιείται

με

παραγγελίες

προμηθευτών και χρηστών αντίστοιχα, και όχι με τιμολόγια ή με τις ποσότητες που στην
πραγματικότητα έχουν ληφθεί.

Εικόνα 85: Εκτυπώσεις Αγορών – Ανάλυση αγορών με βάση τον προμηθευτή.

Εικόνα 86: Εκτυπώσεις Πωλήσεων – Ανάλυση πωλήσεων με βάση τον χρηστή.
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3.3.6.2 Εκτύπωση Γραφημάτων
Τα γραφήματα στο OpenERP είναι δυναμικά και επιτρέπουν στον κάθε χρήστη
να περιηγηθεί εύκολα σε όλη τη βάση πληροφοριών. Χρησιμοποιώντας τα εικονίδια
πάνω από ένα γράφημα, ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει τα δεδομένα ή να κάνει
μεγέθυνση στο γράφημα. Μπορεί επίσης να κάνει «κλικ» σε οποιοδήποτε στοιχείο της
λίστας για να βρει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για το επιλεγμένο στοιχείο. Το
OpenERP περιέχει έναν πίνακα ελέγχου γραφημάτων (dashboards) και επιτρέπει σε κάθε
χρήστη να κατασκευάσει το δικό του ταμπλό ανάλογα με τις ανάγκες του,
χρησιμοποιώντας μερικά μόνο κλικ. Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορες εικόνες από
εκτυπώσεις γραφημάτων.

Εικόνα 87: Εκτύπωση γραφήματος – Ευκαιρίες πωλήσεων.

Εικόνα 88: Εκτύπωση γραφήματος – Προσφορές πωλήσεων.
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Εικόνα 89: Εκτύπωση γραφήματος – Εντολές πώλησης.

Εικόνα 90: Εκτυπώσεις γραφήματος – Προσφορές αγορών.

Εικόνα 91: Εκτυπώσεις γραφήματος – Παραγγελίες αγοράς.
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Εικόνα 92: Εκτυπώσεις γραφήματος – Μηνιαίες αγορές.

Εικόνα 93: Εκτυπώσεις γραφήματος – Ανάλυση πωλήσεων.

Εικόνα 94: Εκτυπώσεις γραφήματος – Ανάλυση αγορών.

(πηγή: http://www.openerp.com).
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4 Συγκριτική ανάλυση εταιρειών
4.1 Κριτήρια επιλογής ERP
Ο λόγος που κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα ERP σύστημα είναι
διαφορετικός, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο το κάθε σύστημα να είναι σε θέση να
προσαρμοστεί στις ανάγκες της. Αυτό δίνει δυο επιλογές σε κάθε επιχείρηση, που
αποφασίζει να εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα, είτε να προβεί στην ανάπτυξη ενός
ERP ειδικά σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις της είτε να προμηθευτεί ένα έτοιμο ERP
σύστημα και να το προσαρμόσει στις ανάγκες της. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις
υπάρχουν και τα ανάλογα ρίσκα.
Η ανάπτυξη ενός λογισμικού είναι εξαιρετικά δαπανηρή και η πλειοψηφία των
έργων ανάπτυξης λογισμικού τελικά αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των
χρηστών. Αλλά ακόμα και αν το σύστημα ανταποκριθεί στις ανάγκες της επιχείρησης
αρχικά, κάνεις δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα συνεχίσει να είναι επιτυχής. Το πιθανότερο
και πιο συνηθισμένο λάθος είναι να μην έχει γίνει σωστή πρόβλεψη των
μακροπρόθεσμων αναγκών. Η τεχνολογία και οι επιχειρηματικές ανάγκες αλλάζουν
συνεχώς και ως αποτέλεσμα η οργάνωση μιας επιχείρησης προβαίνει σε τροποποιήσεις
του λογισμικού. Μελέτες έχουν δείξει ότι το μακροχρόνιο κόστος συντήρησης ενός
λογισμικού είναι συχνά το διπλάσιο ή ακόμα και το τριπλάσιο κόστος από το αρχικό
κόστος ανάπτυξης λογισμικού (Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος).
Αγοράζοντας ένα έτοιμο εμπορικό ERP σύστημα από έναν προμηθευτή
παρουσιάζει ένα διαφορετικό σύνολο θεμάτων, αυτή η επιλογή μπορεί αρχικά να
φαίνεται ελκυστική, διότι εξασφαλίζεται ο κίνδυνος του λογισμικού ανάπτυξης, ο
πελάτης αποκτά τις βέλτιστες πρακτικές και την πιο σύγχρονή τεχνολογία και καθιστά
των προμηθευτή υπεύθυνο για τη μακροχρόνια διατήρηση του λογισμικού.
Από μία άλλη οπτική όμως τα εμπορικά ERP είναι συνήθως ακριβά και δύσκολα
στην προσαρμογή αφήνοντας των χρήστη ευάλωτο. Επίσης τα εμπορικά συστήματα
έχουν δημιουργηθεί με βάση το όραμα του πωλητή, που συχνά αποκλίνει σημαντικά από
τις ανάγκες του χρήστη, η δυνατότητα να γίνουν αλλαγές στο σύστημα είναι
περιορισμένη καθώς ο πηγαίος κώδικας δεν είναι διαθέσιμος και δεν υπάρχει πρόσβαση.
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Τα λογισμικά ανοικτού κώδικα αποτελούν μία εναλλακτική λύση που επιλύουν
πολλά από τα βασικά προβλήματα των εμπορικών. Προσφέρουν στον χρήστη ένα
ελεύθερο λογισμικό που μπορεί να κατεβάσει, να δοκιμάσει και να αξιολόγηση δωρεάν
μηδενίζοντας το κόστος εγκατάστασης, προσαρμογής και συντήρησης σε περίπτωση που
το λογισμικό δεν ταιριάζει στην επιχείρηση. Εάν δεν απαιτούνται τροποποιήσεις του
λογισμικού ανοιχτού κώδικα τότε η εγκατάσταση και εφαρμογή του μπορεί να είναι
εξαιρετικά γρήγορη. Ακόμα και εάν απαιτούνται προσαρμογές ο χρήστης έχει το
προβάδισμα του ανοιχτού κώδικα, έχοντας διαθέσιμο τον πηγαίο κώδικα και με την
απαραίτητη τεχνογνωσία μπορεί να προσαρμόσει το λογισμικό στις ιδιαίτερες ανάγκες
του με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος.

4.2 Απόδοση συγκεντρωτικών χαρακτηριστικών των ERP
Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα τρία ERP που μελετήθηκαν
καθώς και οι εταιρίες που τα παρέχουν. Σε αυτή την ενότητα προσεγγίζονται κάποια,
κοινά και μη κοινά, χαρακτηριστικά των ERP προγραμμάτων για να παρουσιαστούν
συμπεράσματα μέσα από τη σύγκρισή τους.
Πίνακας 7: Συγκεντρωτικά κριτήρια των τριών ERP προγραμμάτων.

ERP

Entersoft

Soft1

OpenERP

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Laptop/PC,

Laptop/PC,

Laptop/PC,

Smartphone,

Smartphone,

Smartphone,

Tablet, PDA

Tablet, PDA

Tablet, PDA

Φιλικό προς τον
χρήστη
Ευελιξία

Πολύγλωσσο

Αναβάθμιση

Υποστηριζόμενες
συσκευές
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Cloud
Λειτουργικά

Windows, Mac,

Windows, Mac,

Windows, Mac,

συστήματα

Unix, Linux

Unix, Linux

Unix, Linux

Αρχιτεκτονική

3-Tier

3-Tier

3-Tier

Microsoft SQL

Microsoft SQL

Server

Server και Oracle

Τεχνολογία
βάσεων
δεδομένων

PostgreSQL
Υποστήριξη από

Τεχνική
υποστήριξη

Από τον πάροχο

Από τον πάροχο

(με οικονομική

(με οικονομική

επιβάρυνση)

επιβάρυνση)

την κοινότητα του
(forum,
εγχειρίδια) και
ανεξάρτητους
συμβούλους.

Μέγεθος
επιχειρήσεων
όπου απευθύνεται

Μικρές και
Μεσαίες και

Μεσαίες και

μεσαίες (σε

μεγάλες

μεγάλες

μεγάλες με
προϋποθέσεις)

Με βάση τον παραπάνω συγκεντρωτικό Πίνακα 7, παρατηρούμε ότι και τα τρία
προγράμματα ERP παρέχουν ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον προς τον χρήστη
(user-friendly). Από την προσωπική μας εμπειρία και χρήση των τριών ERP
οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι το περιβάλλον του Soft1 ERP είναι περισσότερο userfriendly και υπερτερεί ελαφρώς σε σχέση με τα δυο υπόλοιπα. Οι ονοματοδοσίες των
πεδίων καθώς και η δενδροειδής ανάπτυξή τους είναι πιο βατές (με βάση τη μελέτη των
αγορών και πωλήσεων της έρευνας αυτής) για έναν χρήστη χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία. Το
Soft1 ERP παρέχει στον χρήστη εικονίδια (στις περισσότερες περιπτώσεις πεδίων),
δίπλα από κάθε πεδίο όπου το καθιστά αρκετα φιλικό. Το ίδιο βέβαια μπορεί να
εφαρμοστεί και στο Entersoft ERP κατόπιν εισαγωγής εικονιδίων από τον χρήστη (στην
περιοχή των συντομεύσεών του).
Και τα τρία προγράμματα μπορούν να χαρακτηριστούν ευέλικτα με βάση την
αγορά επιπλέον υποσυστημάτων και την περαιτέρω παραμετροποίησή τους που
χρειάζεται μια επιχείρηση για την κάλυψη των επιχειρησιακών της διαδικασιών. Επίσης
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βασίζονται στην αρχιτεκτονική 3-tier, είναι πολύγλωσσα και μπορούν να μεταφραστούν
σε διάφορες γλώσσες. Η αναβάθμιση των εκδόσεών τους γίνεται με πολύ εύκολο τρόπο
κατόπιν ενημέρωσης (μέσω της εφαρμογής ή από την επίσημη ιστοσελίδα) από τον
πάροχο της εφαρμογής. Το Entersoft και Soft1 ERP’s χρησιμοποιούν την τεχνολογία
βάσεων δεδομένων της Microsfot SQL Server ενώ το OpenERP την open source
τεχνολογία της PostgreSQL. Επιπρόσθετα στο Soft1 λογισμικό μπορεί να γίνει χρήση
και της τεχνολογία της Oracle.
Ακόμη ένα κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι μπορούν να λειτουργούν και να
είναι συμβατά με διάφορες συσκευές όπως laptops, tablets και PDAs καθώς επίσης και
με διάφορα λειτουργικά συστήματα όπως Windows, Linux και Mac. Και τα τρία ERP
προσφέρονται και σε cloud εκδόσεις όπου ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση από
οπουδήποτε μόνο με την χρήση ενός web-browser μέσω κάποιας συμβατής συσκευής.
Ένα κοινό χαρακτηριστικό της εταιρίας Entersoft και Soft1 είναι ότι οι ιδρυτές
τους ήταν βασικοί μέτοχοι και ιδρυτές της εταιρείας Computer Logic που στην συνέχεια
αποχώρησαν για να δημιουργήσουν αυτές τις δυο μεγάλες Ελληνικές εταιρίες ERP που
διαπρέπουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Απευθύνονται σε μικρές, μεσαίες καθώς και σε
μεγάλες εταιρείες σε αντίθεση με το OpenERP που απευθύνεται περισσότερο σε μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να είναι απαγορευτικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Σε περίπτωση παραμετροποίησης του OpenERP, οι εταιρίες είτε θα πρέπει να διαθέτουν
καταρτισμένο προσωπικό για την παραμετροποίηση του λογισμικού, είτε να δαπανήσουν
κάποιο ποσό για την υποστήριξή του από ανεξάρτητους συμβούλους και εταιρίες
υποστήριξης.
Οι εφαρμογές των Entersoft και Soft1 προγραμμάτων παρέχονται κατόπιν αγοράς
άδειας χρήσης ενώ το OpenERP είναι ανοιχτού κώδικα (open source) και παρέχεται
δωρεάν με τη δυνατότητα αγοράς κάποιων επιπλέον οντοτήτων. Ως λογισμικό ανοιχτού
κώδικα, το OpenERP, είναι δωρεάν και άμεσα προσβάσιμο από όλους τους
ενδιαφερομένους που θέλουν να το δοκιμάσουν και στη συνέχεια να το αποκτήσουν,
καθώς επίσης τους επιτρέπεται να εξετάσουν και να χρησιμοποιήσουν την γνώση και τις
δυνατότητες που προσφέρει ο παρεχόμενος πηγαίος κώδικας. Τα ERP ανοιχτού κώδικα
σίγουρα δεν έχουν την υποστήριξη των εμπορικών ERP, αλλά για μια μικρή επιχείρηση
μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμα και να την βοηθήσουν να αυξήσει την
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λειτουργικότητά της. Εξαιτίας του κόστους ενός συστήματος ERP οι περισσότερες
επιχειρήσεις που θα το εγκαταστήσουν είναι οι μεγάλες, αυτές που έχουν την
δυνατότητα της αγοράς του και της συντήρησής του. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα
τολμούσαν μια τέτοια αγορά, καθώς μια τυχόν αποτυχία του μπορεί να αποβεί μοιραία
για το μέλλον τους. Πολλές μεσαίες επιχειρήσεις επιλέγουν προγράμματα ανοιχτού
κώδικα, στην συγκεκριμένη περίπτωση το κόστος σχεδόν μηδενίζεται και η επιχείρηση
είναι σε θέση, με τη σωστή χρησιμοποίηση του ERP, να βελτιώσει της λειτουργίες της
και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά της.
Πίνακας 8: Συνολική παρουσίαση υποσυστημάτων.

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Entersoft

Soft1

OpenERP

•

Οικονομική διαχείριση

•

Stock Management.

•

Διαχείριση Πωλήσεων

•

Γενική Λογιστική

•

Εμπορική

•

Διαχείριση Αγορών

•

Διεθνή Λογιστικά

Δραστηριότητα

•

Διαχείριση Έργου

Χρηματοοικονομική

•

Διαχείριση Αποθήκης

Διαχείριση

•

Διαχείριση

Πρότυπα (Δ.Λ.Π.,

•

Ι.Α.S.)
•
•

Προϋπολογισμός &

•

Reporting Tools

Έλεγχος

•

Customization Tools

Χρηματοοικονομική
Διαχείριση

•

•

Διαχείριση

βασικό κορμό:

Εισπρακτέων και

•

Λογιστικές Ενότητες

Πληρωτέων

•

Stock Management.

•

Παραγωγή

•

Εμπορική

Διαχείριση Αποθεμάτων
και Αποθηκών

•

Πρόσθετες Ενότητες στον

Διαχείριση Πωλήσεων
και Διανομών

•

Διαχείριση Αγορών και
Προμηθειών

•

Διαχείριση Παραγωγής

•

Διαχείριση Έργων

Πελατειακών Σχέσεων
•

Διαχείριση Ανθρωπίνων
Πόρων

•

Λογιστική &
Χρηματοοικονομικά

Δραστηριότητα
•

Επιχειρησιακή
Οργάνωση & CRM

•

Advance Business
Control
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•

Ανθρώπινοι πόροι &
Μισθοδοσία

•

Remote Systems

Με βάση τον Πίνακα 8, διαπιστώνουμε ότι όσον αφορά τα υποσυστήματα και
των τριών ERP υπάρχουν πολλές ομοιότητες στην κάλυψη των λειτουργιών με κάποιες
μικρές διαφορές. Η ομοιότητα αυτή είναι απολύτως λογική διότι πρόκειται για τις
βασικές και απαραίτητες λειτουργίες μιας επιχείρησης.
Όσον αφορά την επιφάνεια εργασίας των τριών ERP παρατηρούμε ότι το
Entersoft και το Soft1 μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, ενώ το OpenERP διαφοροποιείται
αρκετά σε σχέση με τα άλλα δυο όπως φαίνεται και στην Εικόνα 95.

Εικόνα 95: Σύγκριση επιφάνειας εργασίας Entersoft, Soft1 και OpenERP.

Οι εκτυπώσεις όψεων για τους πελάτες και στα τρία προγράμματα παρουσιάζουν
αρκετές ομοιότητες όπως επίσης περιέχουν και την επιλογή των φίλτρων όπου ο χρήστης
μπορεί να προσαρμόσει τις εκτυπώσεις του, όπως για παράδειγμα την εκτύπωση πελάτη
σε ετικέτα και συγκεκριμένα στοιχεία του πελάτη (Εικόνα 96).
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Εικόνα 96: Σύγκριση εκτύπωσης όψεων πελατών Entersoft, Soft1 και OpenERP.

Οι

εκτυπώσεις

γραφημάτων

των

Entersoft

και

Soft1

προγραμμάτων

παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες. Το OpenERP από την άλλη υστερεί αρκετά στον
τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι εκτυπώσεις γραφημάτων σε σχέση με τα δυο
παραπάνω.

Εικόνα 97 Σύγκριση εκτύπωσης γραφημάτων Entersoft, Soft1 και OpenERP.
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Επίλογος
Τα πληροφοριακά συστήματα, εξασφαλίζουν στην επιχείρηση ουσιαστικό
ανταγωνισμό και πλεονεκτήματα στη διαχείριση των κρίσιμων διαδικασιών αποκτώντας
έτσι πρωταρχικό χαρακτήρα σε κάθε οικονομικό οργανισμό. Ο βασικότερος λόγος που
οι επιχειρήσεις

υιοθετούν

ένα σύστημα ERP

είναι για να αυξήσουν

την

ανταγωνιστικότητά τους. Ένα σύστημα ERP υποστηρίζει ένα μεγάλο σύνολο
δραστηριοτήτων, αποτελείται από εφαρμογές που επιτρέπουν την ροή πληροφοριών
μεταξύ τους και ενοποιεί της επιχειρηματικές διαδικασίες.
Το Cloud computing έχει γίνει ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα πεδία στην
επιστήμη των υπολογιστών. Υπόσχεται σχεδόν άπειρη επεκτασιμότητα και σχεδόν εκατό
τοις εκατό διαθεσιμότητα με χαμηλό κόστος. Για την επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας
με χαμηλό κόστος, οι περισσότερες λύσεις βασίζονται σε υλικό βασικών προϊόντων,
είναι αρκετά διανεμημένες και έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικές σε σφάλματα σε
περίπτωση αποτυχίας δικτύου και υλικού. Ωστόσο, ο κύριος παράγοντας επιτυχίας του
cloud computing δεν είναι η τεχνολογικός αλλά οικονομικός.
Οι πάροχοι ERP, οι σύμβουλοι πληροφορικής και οι εταιρείες παραγωγής
λογισμικού επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του cloud ERP και του onpermise ERP. Και οι δύο τύποι ERP περιέχουν παρόμοιες ενότητες. Το ERP στο
σύννεφο ή το on-permise ERP θα εξυπηρετούν τις ίδιες καθορισμένες επιχειρηματικές
ανάγκες. Η ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα όλων των
προμηθευτών ERP.
Για να είναι επιτυχής μία εφαρμογή ενός συστήματος ERP απαιτείται η δέσμευση
της διοίκησης σε χρόνο, χρήμα και ανθρώπινους πόρους καθώς και η σωστή εκπαίδευση
όλων των τελικών χρηστών. Επιτυχής εφαρμογή όμως δεν θεωρείται μόνο η
εγκατάσταση του συστήματος αλλά ολόκληρη η πορεία του στο χρόνο, καθώς ένα
σύστημα ERP θα πρέπει να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις της επιχείρησης και
αναβαθμίζεται σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες και τάσεις της αγοράς.
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