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Εισαγωγή 

 

Οι επιχειρήσεις καλούνται να επιβιώσουν σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον . To American Management Association υπολογίζει ότι 

µια µέση επιχείρηση χάνει περίπου το 35% των πελατών της ετησίως και ότι περίπου 

τα δύο τρίτα από αυτούς χάνονται εξαιτίας της κακής ποιότητας. Οι επιχειρήσεις στην 

προσπάθεια τους να εδραιώσουν την θέση τους στην αγορά αλλά και να αυξήσουν  το 

µερίδιο συµµετοχής τους, επενδύουν στην  ποιότητα, όχι µόνο των προϊόντων τους 

αλλά και της ίδιας της επιχείρησης. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός, πως επιχειρήσεις 

που βρίσκονταν ακόµα και στα πρόθυρα της χρεωκοπίας στράφηκαν στην ποιότητα 

και ανέτρεψαν την φθίνουσα πορεία τους. Έχει λοιπόν αποδειχθεί στην πράξη πως η 

βελτίωση της ποιότητας οδηγεί σε µείωση του κόστους, αύξηση της 

παραγωγικότητας, αύξηση του µεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας των 

επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι θέσεις εργασίας. Γνωρίζουµε πως οι 

παραγωγικοί συντελεστές σε µια επιχείρηση είναι: η εργασία, η γη, το κεφάλαιο και η 

επιχειρηµατικότητα. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που εντάσσουν και την τεχνολογία στους 

παραγωγικούς συντελεστές, η οποία µε τη συνεχή και ραγδαία εξέλιξη της  συµβάλει 

σηµαντικά, όχι µόνο στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στην 

επίτευξη των στόχων που θέτουν οι επιχειρήσεις. Ένα βασικό εργαλείο που µας 

παρέχει η τεχνολογία είναι το λογισµικό που επιλέγουν να χρησιµοποιούν οι 

επιχειρήσεις για να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται έναν τεράστιο όγκο 

δεδοµένων ώστε να τους παρέχονται άµεσα ,οι ορθές και απαραίτητες πληροφορίες  

που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων . 
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Περίληψη 

 

Στην παρούσα διπλωµατική  εργασία παρουσιάζονται τα οφέλη των  εργαλείων και 

των τεχνικών της  ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας καθώς επίσης πώς τα πληροφοριακά 

συστήµατα και συγκεκριµένα τα ERP συστήµατα, συµβάλουν  στην οργάνωση και τη 

λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων. Έπειτα από συζητήσεις µε  Focus Group 

των πωλήσεων, της τιµολόγησης, της αποθήκης και του τµήµατος προµηθειών της 

εταιρίας EUROLAMP ABEE παρουσιάζονται αναλυτικά µερικές από τις βελτιώσεις 

που υλοποιήθηκαν ή πρόκειται να υλοποιηθούν και αφορούν την βελτίωση της 

απόδοσης µέσω του ERP.
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Η  ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας γεννήθηκε στην Ιαπωνία µετά το 2ο Παγκόσµιο 

Πόλεµο από τους Αµερικάνους Juran και Deming και υιοθετήθηκε ως µέθοδος 

διοίκηση στις αυτοκινητοβιοµηχανίες στις Η.Π.Α στα µέσα της δεκαετίας του 1970 

(American Society for Quality, 2010).  

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί ένα σύστηµα διοίκησης µέσω του οποίου 

επιδιώκεται η µεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας, 

όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη, δεδοµένης της συµµετοχή όλων των 

εργαζοµένων (Τσιότρας, 2002). Σύµφωνα µε τους Evansκαι Lindsay (2008) η 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί µία φιλοσοφία που αποσκοπεί στη συνεχή 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, µε παράλληλη ελαχιστοποίηση του 

κόστους ενεργοποιώντας ανθρώπινο δυναµικό και προµηθευτές. Ενώ ο ∆ερβιτσιώτης 

(2005) ορίζει την ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ως µία στρατηγική επιλογή της 

ανώτατης διοίκησης που είναι δυνατή µόνο όταν έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα µέλη 

του οργανισµού, µιας και αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας οργανωτικής κουλτούρας 

που διέπει το σύνολο των εµπλεκοµένων.   

Η ∆ΟΠ βασίζεται στη λογική ότι οι επιµέρους δραστηριότητες, τα διαθέσιµα µέσα 

παραγωγής καθώς και οι µέθοδοι αποτελούν εργαλεία για την επίτευξη της 

ικανοποίησης του πελάτη, των προµηθευτών και του ανθρωπίνου δυναµικού. Η 

προσπάθεια που καταβάλλεται για τη δηµιουργία ενός προϊόντος ή µίας υπηρεσίας 

είναι οµαδική, ενώ οι πελάτες θεωρούνται προέκταση της επιχείρησης µιας και οι 

απαιτήσεις τους και η άποψή τους λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στην εξέλιξη του 

συστήµατος. Βασικός στόχος ενός συστήµατος ∆ΟΠ είναι η µεγιστοποίηση της 

ικανοποίησης του τελικού αποδέκτη, δηλαδή του πελάτη (Τσιότρας, 2002).  

Έχουν γίνει ποικίλες προσπάθειες για τον προσδιορισµό του ορισµού της ποιότητας. 

Είτε, ο σχετικός ορισµός παρουσιάζεται ως σύντοµος όπως για παράδειγµα ότι 

ποιότητα αποτελεί ιδιαίτερες συµµορφώσεις µε απαιτήσεις και προδιαγραφές, είτε 

εµφανίζεται ως σύνθετος. Η American Society for Quality (2010) ορίζει την ποιότητα 

ως το σύνολο όλων των χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών που διακρίνουν ένα 
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προϊόν ή µία υπηρεσία και συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στην ικανοποίηση τόσο των 

άµεσων όσο και έµµεσων αναγκών του πελάτη. Οι Heizer & Render (2008) 

προσδίδουν στην ποιότητα τρεις διαστάσεις, την ποιότητα του καταναλωτή, την 

ποιότητα παραγωγής και την ποιότητα των προδιαγραφών των προϊόντων.  

Πιο συγκεκριµένα, η ποιότητα του καταναλωτή – user based quality – αναφέρεται 

κυρίως σε υψηλής ποιότητας προϊόντα που εµφανίζουν υψηλή απόδοση και 

προδιαγραφές αναφορικά µε την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών. Η 

ποιότητα της παραγωγής – manufacturing based quality – αναφέρεται συµµόρφωση 

στις καθορισµένες προδιαγραφές καθώς και την πετυχηµένη ολοκλήρωση των 

εργασιών. Η ποιότητα των προδιαγραφών – product based quality – η οποία 

αναφέρεται στις ακριβείς και µετρήσιµες µεταβλητές σχεδιασµού των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών (Heizer & Render, 2008). 

Όπως οι Heizer και Render (2008) επισηµαίνουν η ακολουθία παράγωγης ενός 

προϊόντος µε γνώµονα την ποιότητα αρχίζει µε την ανεύρεση και τον προσδιορισµό 

των άµεσων και έµµεσων αναγκών του πελάτη, οι οποίες και λαµβάνονται υπόψη 

κατά το στάδιο του σχεδιασµού προϊόντος, ενώ ολοκληρώνεται µε την παραγωγή του 

προϊόντος υπό συγκεκριµένους ελέγχους και συνθήκες οι οποίοι συµβάλλουν στην 

εξασφάλιση της παραγωγή προϊόντων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Ο 

∆ερβιτσιώτης (2005) αναφέρει πως από την πλευρά του κόστους, ένα υψηλής 

ποιότητας προϊόν ή υπηρεσία είναι σηµαντικό να καλύπτει τόσο τις ανάγκες όσο και 

τις προσδοκίες των καταναλωτών λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση προσφερόµενης 

αξίας και της τιµής που καλείται να καταβάλλει (value for money).  

Επίσης, ορισµός για την ποιότητα δόθηκε και από τον ∆ιεθνή Οργανισµό 

Τυποποίησης, καθώς θεώρησε ως ποιότητα ως εκείνο τον βαθµό, σύµφωνα µε τον 

οποίο εγγενή χαρακτηριστικά πληρούν σχετικές απαιτήσεις (Kotler, 2003). 

Ένας ορισµός που δόθηκε για τη ποιότητα σε γενικό επίπεδο ήταν το 2004 

από τον Ovretveit, ο οποίος υποστήριξε ότι στον ορισµό για τη ποιότητα θα πρέπει να 

αναφερθούν και οι παρακάτω έννοιες (Ovretveit, 2004): 

Α) ένας ορισµός σε επαγγελµατικό επίπεδο που να αφορά τις ανάγκες του 

πελάτη  
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Β) ένας συγκεκριµένος βαθµός που θα αναφέρεται στην κάλυψη και την 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη  

Γ) η έκφραση της άποψης του πελάτη για την ικανοποίηση των εν λόγω 

αναγκών του. 

Σαν τελικό ορισµό αναφέρει ότι η ποιότητα εκφράζει τη σχετική ικανοποίηση 

των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών στο χαµηλότερο δυνατό κόστος. Σε αυτό 

τον ορισµό συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω: 

� Η ποιότητα µε βάση τον πελάτη 

Τα µεγέθη µέτρησης που χρησιµοποιούνται είναι τα παράπονα των πελατών, 

η ικανοποίηση τους αλλά και ο βαθµός ανταπόκρισης του προϊόντων και των 

υπηρεσιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των πελατών. 

� Η επαγγελµατική ποιότητα 

 Τα µεγέθη µέτρησης αποτελούν τα µεγέθη ικανοποίησης των αναγκών των 

πελατών από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σύµφωνα µε τα δεδοµένα που ισχύουν σε 

επαγγελµατικό επίπεδο δηλαδή αν το εν λόγω προϊόν ή η υπηρεσία ικανοποιεί τους 

πελάτες. 

� Η ποιότητα των διαδικασιών 

Τα µεγέθη µέτρησης αποτελούν η λειτουργία και ο σχεδιασµός των προϊόντων 

αλλά και των υπηρεσιών µε το πιο αποτελεσµατικό δυνατό τρόπο ικανοποίησης που 

να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των εν λόγω πελατών. 

Ο Brook(1999) εξέφρασε την άποψη ότι στην έννοια της ποιότητας µπορούµε 

να συναντήσουµε δύο σηµαντικές πλευρές: την ποιότητα του σχεδιασµού και την 

ποιότητα των συµφωνιών για τον σχεδιασµό, που αναφέρεται στο βαθµό 

ικανοποίησης των πελατών από τα σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που έλαβαν. 

Ως προσανατολισµός για την ποιότητα χρησιµοποιείται η ικανοποίηση του πελάτη. 

Στην αρχή σηµαντική εµφάνιση έκανε η µορφή του Ποιοτικού Ελέγχου (QC, 

QualityControl), που αφορά τον έλεγχο των υπηρεσιών και των προϊόντων. Με τον 

όρο ποιοτικό έλεγχο αναφερόµαστε στις συστηµατικές προσπάθειες που σκοπό έχουν 

να εντοπίζουν τα προβλήµατα ποιότητας και να πραγµατοποιεί κατάλληλους 

προγραµµατισµούς για να τα επιλύσει αλλά και να τα ξεπεράσει χωρίς να 

δηµιουργηθούν νέα προβλήµατα 
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1.2 1.2 1.2 1.2 Τα οφέλη της ποιότηταςΤα οφέλη της ποιότηταςΤα οφέλη της ποιότηταςΤα οφέλη της ποιότητας    

 

Είναι ευρέως γνωστό πως όταν ένας οργανισµός προσανατολίζει τη λειτουργία και 

την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών µε βάση την ποιότητα τείνει να 

οδηγεί στην δηµιουργία πολλαπλών ωφελειών. Με άλλα λόγια, η ποιότητα τείνει να 

επηρεάζει θετικά (Heizer & Render, 2008) : α) την αξιοπιστία και τη φήµη της 

εταιρείας, β) την αξιοπιστία των προϊόντων και των υπηρεσιών, γ) τη δυνατότητα 

ενός οργανισµού να εξαχθεί και να παγκοσµιοποιηθεί καθώς και δ) την κερδοφορία 

και την βιωσιµότητα της επιχείρησης. 

Στην παρούσα ενότητα θα παρατεθούν τα κύρια κόστη ποιότητας (Baimanetal, 2000):  

• Τα κόστη πρόληψης που αφορούν το σύνολο του κόστους που συσχετίζονται 

µε τις διάφορες ενέργειες µε στόχο την πρόληψης καθώς και την 

ελαχιστοποίηση των ελαττωµατικών ή των γενικότερων αστοχιών. Οι 

ενέργειες αυτές είναι συνήθως η εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και τα 

προγράµµατα που υλοποιούνται και αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση.  

• Τα κόστη αµοιβών που αναφέρονται στα γενικότερα κόστη λειτουργίας που 

συσχετίζονται µε τις επιθεωρήσεις ποιότητας και τον ποιοτικό έλεγχο.  

• Τα κόστη εσωτερικών αστοχιών που αφορούν τα κόστη που προέρχονται 

από την παραγωγή ελαττωµατικών προϊόντων, τα οποία και εντοπίζονται πριν 

την παράδοση στον καταναλωτή.   

• Τα εξωτερικά κόστη που αναφέρονται στα κόστη που προέρχονται από 

ελαττωµατικά προϊόντα έπειτα από την παράδοση στον πελάτη. Με άλλα 

λόγια εννοούνται τα κόστη που απορρέουν για παράδειγµα από τις επιστροφές 

προϊόντων.  

Σύµφωνα µε τους Heizer&Render (2008) τα κόστη πρόληψης, αµοιβών και 

εσωτερικών αστοχιών δύνανται να υπολογιστούν. Ωστόσο, τα εξωτερικά κόστη είναι 

αδύνατο να εκτιµηθούν µε ακρίβεια. Από την άλλη, ο Crosby (1979)υποστηρίζει πως 

δεν είναι η ποιότητα που κοστίζει αλλά η έλλειψή της. 
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1.3 1.3 1.3 1.3 Πλεονεκτήματα της ΔΟΠΠλεονεκτήματα της ΔΟΠΠλεονεκτήματα της ΔΟΠΠλεονεκτήματα της ΔΟΠ    

 

Η υιοθέτηση της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, είναι γεγονός, πως αποτελεί µία 

πρόκληση αλλά ταυτόχρονα µονόδροµο για όσες επιχειρήσεις επιδιώκουν να γίνουν 

ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν 

για µια επιχείρηση είναι συνοψίζονται ως κάτωθι:   

1. Υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών 

2. Μακροχρόνια επιβίωση της εταιρείας 

3. Αύξηση των πωλήσεων και µεριδίων αγοράς  

4.  Μείωση του ποσοστού ελαττωµατικών προϊόντων και υπηρεσιών 

5. Μείωση του κόστους της παραγωγής 

6. Αύξηση παραγωγικότητας 

7. Οµαδικό πνεύµα µεταξύ των εργαζοµένων της επιχείρησης 

8. Ασφάλεια εργαζοµένων 

9. Καλύτερη οργάνωση και προγραµµατισµός 

10. Ικανοποίηση πελατών 

11. Ικανοποίηση εργαζοµένων 

1.4 1.4 1.4 1.4 Βασικές Αρχές της Διοίκησης Ολικής ΠοιότηταςΒασικές Αρχές της Διοίκησης Ολικής ΠοιότηταςΒασικές Αρχές της Διοίκησης Ολικής ΠοιότηταςΒασικές Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας    

 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές (Evans & 

Lindsay, 2008): 

1. Εστίαση στην ικανοποίηση του πελάτη και των όλων των stakeholders 

Είναι σηµαντικό να επικεντρώνεται η επιχείρηση στα πλαίσια ∆ΟΠ στην 

ικανοποίηση του πελάτη. Πιο συγκεκριµένα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες δεν αρκεί 

απλά να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών αλλά να υπερβαίνουν τις 

προσδοκίες τους. Εποµένως, οι οργανισµοί πρέπει να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά 

εκείνα των προϊόντων που προσδίδουν αξία στον πελάτη και οδηγούν στην 

µεγιστοποίηση της ικανοποίησής και την αύξηση της πιστότητάς του. 

2. Συµµετοχή  όλων των εργαζόµενων 

Η συµµετοχή όλων των εργαζοµένων και η προώθηση της οµαδικότητας είναι πολύ 

σηµαντική αρχή της ∆ΟΠ. Ουσιαστικά, επιδιώκεται και η δέσµευση και η συµµετοχή 
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όλων των εργαζοµένων στη λήψη αποφάσεων, στην επίλυση των προβληµάτων και 

στη µείωση των ελαττωµατικών και των αστοχιών. Με άλλα λόγια, συγκροτούνται 

οµάδες εργασίας οι οποίες στοχεύουν στην άριστη συνεργασία και τον συντονισµό 

όλων των τµηµάτων εντός της επιχείρησης. 

3. Εστίαση στις διαδικασίες µε στόχο τη συνεχή βελτίωση 

Οι διαδικασίες αποτελούν µια σειρά από δραστηριότητες που στοχεύουν στην 

επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ουσιαστικά, ο βασικός  και κοινός στόχος σε έναν 

οργανισµό είναι η δηµιουργία αξίας για τον πελάτη. Είναι σηµαντικό να δίδεται 

έµφαση στο σύνολο των διαδικασιών είτε εντός της παραγωγής είτε κατά τη διάρκεια 

της εξυπηρέτησης του πελάτη. 

 

Εικόνα 1- Κύκλος Συνεχής Βελτίωσης PDCA – Πηγή: (Heizer&Render, 2008) 

 

4. Συνεχής βελτίωση 

Στα πλαίσια υιοθέτησης της κουλτούρας ∆ΟΠ επιδιώκεται µια διαρκής προσπάθεια 

βελτίωσης σε όλους τους τοµείς και τις διαδικασίες. Σύµφωνα µε τους Heizer και 

Render (2008), οποιαδήποτε λειτουργία ενός οργανισµού µπορεί να βελτιωθεί ενώ ο 

τελικός στόχος είναι η αριστεία. 
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1.5 1.5 1.5 1.5 Βασικές μέθοδοι ΔΟΠΒασικές μέθοδοι ΔΟΠΒασικές μέθοδοι ΔΟΠΒασικές μέθοδοι ΔΟΠ    

 

 Η Ολική Ποιότητα βασίζεται σε ορισµένες τεχνικές και µεθοδολογίες έτσι 

ώστε να εφαρµόσει µε επιτυχία τις αρχές τις.  

Six Sigma 

To Six Sigma είναι ένα πρόγραµµα βελτίωσης της ποιότητας και  µείωσης χρόνου και 

κόστους. Στατιστικά περιγράφει µια διαδικασία όπου ένα προϊόν ή µία υπηρεσία 

παράγεται µε ακρίβεια προδιαγραφών µεγαλύτερη από 99,9997% (Heizer & Render, 

2008).  

 

Employee Empowerment 

Η ενίσχυση τόσο της υπευθυνότητας όσο και της αυτονοµίας των εργαζοµένων 

αναφορικά µε τη λήψη των αποφάσεων σε χαµηλότερες βαθµίδες (Heizer & Render, 

2008).  

Quality Circle 

Οι κύκλοι ποιότητας είναι οµάδες εργαζόµενων, οι οποίοι συναντιούνται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα µε έναν συντονιστή µε στόχο την επίλυση προβληµάτων 

αναφορικά µε την εργασία τους (Heizer & Render, 2008).  

Benchmarking 

Το benchmarkingαποτελεί τη σύγκριση των επιµέρους αποδόσεων ενός οργανισµού 

µε τις βέλτιστες τιµές που επιτυγχάνονται από τον ανταγωνισµό. (Τσιότρας, 2002).  

Just in Time 

∆εδοµένου οτι το ιδανικό απόθεµα είναι το µηδενικό, η φιλοσοφία just in time 

βασίζεται στη συνεχή βελτίωση, την ελαχιστοποίηση των αστοχιών, την συνεχή 

επίλυση προβληµάτων και τη µείωση χρόνου και κόστους (Τσιότρας, 2002). 
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1.6 1.6 1.6 1.6 Τα εργαλεία της ΔΟΠΤα εργαλεία της ΔΟΠΤα εργαλεία της ΔΟΠΤα εργαλεία της ΔΟΠ    

 

Τα εργαλεία της ∆ΟΠ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 1 - Εργαλεία ∆ΟΠ Πηγή:  (Heizer&Render, 2008) 

 

 

1.7 1.7 1.7 1.7 Οι Οι Οι Οι guruguruguruguru    της ποιότηταςτης ποιότηταςτης ποιότηταςτης ποιότητας    

 

Αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε την ποιότητα, ορισµένοι από τους οποίους µε τις 

ιδέες τους ανέδειξαν και καθιέρωσαν τη φιλοσοφία της ∆ΟΠ και οδήγησαν 

επιχειρήσεις στην αριστεία. Οι γκουρού της ποιότητας παρουσιάζονται στον Πίνακα 

2, ενώ παρατίθενται τα κύρια σηµεία της φιλοσοφίας τους. 
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Πίνακας 2 - Οι guru της ποιότητας Πηγή: (Ghobadian & Speller, 1994) 

 

Η θεωρητική ουσία της προσέγγισης του Deming σε σχέση µε τοTQM αφορά τη 

δηµιουργία ενός οργανωτικού συστήµατος που προωθεί τη συνεργασία και τη διαρκή 

µάθηση για τη διευκόλυνση της εφαρµογή των πρακτικών διαχείρισης της 

διαδικασίας, η οποία, µε τη σειρά της, οδηγεί σε συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, 

των προϊόντων και των υπηρεσιών καθώς και την εκπλήρωση των αναγκών των 

εργαζοµένων, οι οποίες είναι ζωτικής σηµασίας για την ορθή ικανοποίηση των 

πελατών, και, τελικώς, την εδραίωση της επιβίωσης ενός οργανισµού (Andersonetal., 

1994α).  

Ο Deming προτείνει 14 σηµεία ως τις αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας 

(Deming, 1986), οι οποίες αναφέρονται παρακάτω: 

1. ∆ηµιουργία σταθερότητας του σκοπού προς τη βελτίωση των προϊόντων και 

υπηρεσιών, µε στόχο να γίνει ανταγωνιστική η επιχείρηση και να προσφέρει 

θέσεις εργασίας. 

2. Υιοθέτηση µίας νέας φιλοσοφίας από πλευράς της διοίκησης. Η διοίκηση 

πρέπει να επικοινωνήσει ότι δεν είναι αποδεκτά τα ελαττώµατα ή τα 

σφάλισµα. 

3. Ανεξαρτητοποίηση της µαζικής επιθεώρησης στην ποιότητα εκ των υστέρων. 

Η ποιότητα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την παραγωγική 

διαδικασία. 

4. Οι προµηθευτές δεν πρέπει να επιλέγονται µε µοναδικό κριτήριο την τιµή. 

Είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη η ελαχιστοποίηση του συνολικού 

κόστους. 
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5. ∆ιαρκής βελτίωση του συστήµατος παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας και 

της παραγωγικότητας, µε παράλληλη µείωση του κόστους. 

6. Καθιέρωση επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων στους 

εργαζοµένους 

7. Αποτελεσµατική ηγεσία στο ανθρώπινο δυναµικό  έτσι ώστε να βοηθήσει 

τους ανθρώπους να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Παράλληλα πρέπει να 

παρέχονται όλες οι διαθέσιµες µέθοδοι και τεχνικές στους ανθρώπους 

προκειµένου να γίνουν αποδοτικότεροι και αποτελεσµατικότεροι. 

8. Αποµάκρυνση συναισθηµάτων φόβου στο ανθρώπινο δυναµικό, έτσι ώστε οι 

άνθρωποι να µπορούν να εργαστούν αποτελεσµατικά για την εταιρεία. 

9. Κατάργηση των φραγµών µεταξύ των τµηµάτων και υπηρεσιών. Οι άνθρωποι 

στην έρευνα, το σχεδιασµό, τις πωλήσεις και την παραγωγή πρέπει να 

εργάζονται ως οµάδα, να προβλέπουν και να επιλύουν µαζί τα προβλήµατα 

της παραγωγής. 

10. Εξάλειψη συνθηµάτων, προτροπών και στόχων για το εργατικό δυναµικό 

ζητώντας µηδέν ελαττώµατα και νέα επίπεδα παραγωγικότητας. Τέτοιες 

παραινέσεις δηµιουργούν µόνο προβλήµατα στις σχέσεις, καθώς το 

µεγαλύτερο µέρος από τις αιτίες της χαµηλής ποιότητας και χαµηλή 

παραγωγικότητα ανήκουν στο σύστηµα και ως εκ τούτου βρίσκονται πέρα 

από τη δύναµη του εργατικού δυναµικού. 

11. (α) Εξάλειψη πρότυπων ποσοστώσεων παραγωγικότητας και τους 

αριθµητικούς στόχους, ενώ τονίζεται η ενθάρρυνση της εµπνευσµένης 

ηγεσίας 

12.  Άρση των εµποδίων που στερούν από τον εργαζόµενο το δικαίωµα να 

αισθάνεται υπερηφάνεια για την εργασία του. 

13. Ενθάρρυνση της συνεχούς βελτίωσης και εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο. 

14. Ενίσχυση της συµµετοχικότητας όλων των εµπλεκοµένων. 

1.8 1.8 1.8 1.8 Βασικές διαστάσεις ποιότηταςΒασικές διαστάσεις ποιότηταςΒασικές διαστάσεις ποιότηταςΒασικές διαστάσεις ποιότητας    

 

Οι βασικές διαστάσεις της ποιότητας περιγράφονται ως εξής αρχές (Evans & 

Lindsay, 2008): 

• Αξιοπιστία – η ικανότητα να πραγµατοποιείται ό,τι έχει υποσχεθεί  
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• Ασφάλεια – η γνώση και η εµπιστοσύνη στους εργαζόµενους, η 

ικανότητα οι πελάτες να εµπιστεύονται της εταιρεία. 

• Απτά στοιχεία – τα υλικά χαρακτηριστικά και η εµφάνιση του 

προσωπικού 

• Εν συναίσθηση – ο βαθµός ενδιαφέροντος στον πελάτη µεµονωµένα 

• Προσβασιµότητα – ευκολία στην πρόσβαση στα προϊόντα και τις  

υπηρεσίες 

• Ανταποκρισιµότητα – η επιθυµία των εργαζοµένων να βοηθήσουν 

στην επίλυση των προβληµάτων του πελάτη και να προσφέρουν µια υψηλών 

προδιαγραφών εξυπηρέτηση 

• Χαρακτηριστικά – τα βασικά στοιχεία που διέπουν προϊόν ή υπηρεσία 

• Απόδοση – υψηλή απόδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

• Συµµόρφωση – λειτουργία βάσει προδιαγραφών 

• Αντοχή – αντοχή των προϊόντων στο χρόνο 

• Ικανότητα επισκευής – τα προϊόντα µπορούν να επισκευαστούν σε 

περιπτώσεις προβληµάτων 

• Αισθητικά στοιχεία – τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες συνοδεύονται από 

µία αισθητική 
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Κεφάλαιο 2: Πληροφορία και ∆εδοµένα  
  

Τα δεδοµένα και η πληροφορία αποτελούν  τα µέλη µιας ιεραρχίας µε αυξανόµενη 

προστιθέµενη  αξία. 

∆εδοµένα (Data) : Τα δεδοµένα θεωρούνται ακατέργαστα στοιχεία. 

Αντιπροσωπεύουν  τιµές ποιοτικών ή ποσοτικών  µεταβλητών που ανήκουν σε ένα 

σύνολο αντικειµένων. Τα δεδοµένα µπορεί να έχουν τη µορφή αριθµών , γραµµάτων 

ή συνόλου χαρακτήρων .Συχνά συλλέγονται µέσα από µετρήσεις. Στον υπολογισµό 

δεδοµένων ή στην επεξεργασία τους , τα δεδοµένα αντιπροσωπεύονται σε µια δοµή  

π.χ. πίνακες δεδοµένων ,δέντρο δεδοµένων ή γράφηµα δεδοµένων κλπ. 

Πληροφορία (Information) :Τα δεδοµένα µετατρέπονται σε πληροφορίες όταν 

επεξεργαστούν από ένα πληροφοριακό σύστηµα .Ο άνθρωπος αξιοποιεί τις 

πληροφορίες ανάλογα µε το µορφωτικό του επίπεδο, το γνωστικό του αντικείµενο και 

το αντικείµενο εργασίας του. 

Γνώση (Knowledge):Η γνώση είναι η  συλλογή  χρήσιµων πληροφοριών. Η γνώση 

είναι ντετερµινιστική διαδικασία. Όταν κάποιος αποµνηµονεύει τις πληροφορίες τότε 

έχει συγκεντρώσει τη γνώση. Το επόµενο στάδιο της γνώσης όµως απαιτεί µια 

γνωστική και αναλυτική ικανότητα είναι η κατανόηση. 

Σοφία (Wisdom): Σοφία είναι η ικανότητα να συνδυάσεις τις πληροφορίες και τις 

γνώσεις ώστε να µπορείς να εφαρµόσεις  κάθε στιγµή   την κατάλληλη θεωρία  ή  να 

προτείνεις την κατάλληλη  δράση για µια δεδοµένη κατάσταση . 

http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm 
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Εικόνα - 2- Η παραδοσιακή πυραµίδα  δεδοµένα-πληροφορία-γνώση-σοφία  

(https://www.i-scoop.eu/big-data-action-value-context/dikw-model/) 

 

2.1 2.1 2.1 2.1 Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα     

 

Για κάθε επιχείρηση  τα πληροφοριακά συστήµατα είναι ένα βασικό εργαλείο  για 

την διαχείριση της οργάνωσης. Η πληροφορία και η εργασία σε συνδυασµό µε την 

πληροφορία αποτελούν έναν βασικό πόρο για τις επιχειρήσεις. Τα συστήµατα 

πληροφοριών χρησιµοποιούνται κυρίως για την αυτοµατοποίηση των επιδόσεων   

τόσο των καθηµερινών εργασιών που καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες µια 

επιχείρησης όσο των διοικητικών εργασιών που είναι απαραίτητες για τη λήψη 

αποφάσεων που σχετίζονται µε τη διοίκηση της επιχείρησης. 

Ο τοµέας της τεχνολογικής πληροφορίας είναι ιδιαίτερος γιατί αντικατοπτρίζει τις 

δυναµικές αλλαγές .Τα πληροφοριακά συστήµατα εξελίσσονται συνεχώς  γι αυτό και 

κάθε χρόνο υπάρχουν νέες εκδόσεις λογισµικού καθώς και νέες τεχνολογίες 

.Επιπλέον τα πληροφοριακά συστήµατα χρειάζεται να ενσωµατώνουν τις νοµοθετικές 

αλλαγές και ως εκ τούτου η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων είναι µια 

διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ .  Οι επιχειρήσεις  αν θέλουν να κρατήσουν την 

ανταγωνιστικότητα τους οφείλουν να συµβαδίζουν µε τη νέα τεχνολογία, φυσικά δεν 

δηµιουργούν αυτόµατα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα   , όµως οι αποφάσεις που 
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λαµβάνουν σύµφωνα µε τις πληροφορίες που τους παρέχονται από τα πληροφοριακά 

συστήµατα είναι αυτές που τις καθιστούν ανταγωνιστικές. ( Demoþ et al., 2015)  

2.2 2.2 2.2 2.2 ΟρισμοίΟρισμοίΟρισμοίΟρισμοί    

 

Μια επιχείρηση θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελείται από κτηριακές  

εγκαταστάσεις, το ανθρώπινο δυναµικό, από µηχανές, από κανονισµούς, από 

εφαρµογές λογισµικού, από το σύστηµα διοίκησης, το τµήµα παραγωγής, το τµήµα 

πωλήσεων, το τµήµα µάρκετινγκ και κάποια άλλα συστατικά στοιχεία, τα οποία 

παρέχουν κάποια δεδοµένα που προέρχονται είτε πρωτογενώς είτε  παράγονται µέσα 

από τις διαδικασίες λειτουργίας µιας επιχείρησης. Το σύστηµα διοίκησης της 

επιχείρησης  συγκεντρώνει συνεχώς αυτά τα δεδοµένα µέσα από διαδικασίες τα 

οποία µε τη βοήθεια µηχανών και εφαρµογών γίνονται πληροφορίες. Οι πληροφορίες 

αυτές επεξεργάζονται από ένα σύνολο συστηµάτων επεξεργασίας δεδοµένων και σε 

συνδυασµό µε πληροφορίες που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης αξιοποιούνται για την χάραξη της στρατηγικής και της πολιτικής της 

επιχείρησης. Το σύνολο αυτών των συστηµάτων συγκέντρωσης  και επεξεργασίας 

δεδοµένων ονοµάζουµε Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. (Χαϊνάς , 2005)  

Οι  K.Laudon, J.Laudon, ορίζουν το πληροφοριακό σύστηµα ως ένα σύνολο 

στοιχείων που σχετίζονται µεταξύ τους και τα οποία συλλέγουν, επεξεργάζονται, 

αποθηκεύουν και διανέµουν πληροφορίες που συµβάλουν στον έλεγχο και στη λήψη 

αποφάσεων σε έναν οργανισµό ενώ παράλληλα βοηθούν τα στελέχη και το 

προσωπικό στην ανάλυση προβληµάτων, στην απεικόνιση σύνθετων θεµάτων και στη 

δηµιουργία νέων προϊόντων. 

Συλλογή δεδοµένων����Αποθήκευση δεδοµένων����Επεξεργασία 

δεδοµένων����Παρουσίαση Πληροφορίας. (Γ.Πολλάλης , Α.Βοζίκης ,2009)  

 

2.3 2.3 2.3 2.3 Η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνοΗ σημασία των πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνοΗ σημασία των πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνοΗ σημασία των πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών στην λογιών στην λογιών στην λογιών στην 

σύγχρονη επιχείρηση σύγχρονη επιχείρηση σύγχρονη επιχείρηση σύγχρονη επιχείρηση     

 

Τέσσερις είναι οι βασικοί λόγοι που τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν πρωτεύοντα 

ρόλο σε µια επιχείρηση : 



24 

 

 

I. ∆ιαχείριση κεφαλαίου  

Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων στα πληροφοριακά συστήµατα αυξάνεται 

διαρκώς  επί το σύνολο των επενδύσεων  τους και αυτό γιατί οι επιχειρηµατίες 

απαιτείται να γνωρίζουν πώς θα επενδύσουν το κεφάλαιο τους µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο.  

II. Υποδοµή για τη Λειτουργία των επιχειρήσεων  

        Η πληροφορική συµβάλλει σηµαντικά  : 

� Στην αύξηση του µεριδίου αγοράς 

� Στη µείωση του κόστους παραγωγής κρατώντας σταθερή την ποιότητα 

� Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων  

 

III. Παραγωγικότητα 

Σύµφωνα µε την Federal Reserve Bank,  ο πληθωρισµός έχει µειωθεί µέχρι και 

1% ,σε    διάστηµα  δέκα ετών και αυτό  οφείλεται στη χρήση νέων τεχνολογιών 

και της πληροφορικής καθώς επιτρέπει στις εταιρίες  να λειτουργούν µε 

χαµηλότερο κόστος. Παράλληλα  έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα η οποία µε τη 

σειρά της είναι πηγή αποτελεσµατικότητας τόσο στην εργασία όσο και τις 

επενδύσεις κεφαλαίου. 

IV. Στρατηγικές Ευκαιρίες και Πλεονεκτήµατα 

 Επιχειρήσεις όπως η Dell Computer και η eBay έχουν αποδείξει πως η πληροφορική 

µπορεί να δηµιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η πρώτη µέσω  των 

συστηµάτων πληροφορικής που διαθέτει για παραγγελιοληψία και  η δεύτερη µέσω 

της πλατφόρµας δηµοπρασιών που χρησιµοποιείται από εκατοµµύρια καταναλωτές . 

Αυτό δε σηµαίνει ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που δηµιουργούνται από την 

χρήση της πληροφορικής δεν µπορούν να αντιγραφούν από ανταγωνιστές , άλλωστε 

αυτός είναι και ένας βασικός λόγος που η τεχνολογία λειτουργεί ως τροχοπαίδι σε 

καινοτοµικά επιχειρηµατικά µοντέλα , προϊόντα και υπηρεσίες. Όπως αναφέραµε και 

παραπάνω η τεχνολογία από µόνη της δεν αποτελεί  ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

αλλά ο τρόπος µε τον οποίο µια επιχείρηση αποφασίζει να την εκµεταλλευτεί . 

(Γ.Πολλάλης , Α.Βοζίκης ,2009) 
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Κεφάλαιο 3: Τα συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων (ERP) 
 

3.1 Ιστορική αναδροµή  

Οι  ανάγκες ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος, στο οποίο οι επιχειρήσεις 

καλούνται να ανταπεξέλθουν καλούντα να διαχειριστούν εσωτερικά θέµατα, όπως 

διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, οργάνωση τµηµάτων, αλλά και θέµατα που 

αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον τους όπως πελάτες, προµηθευτές, ανταγωνιστές 

κλπ. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν τις σύγχρονες επιχειρήσεις στην ορθή 

µηχανοργάνωση  µε τη χρήση του κατάλληλου hardware και software. 

� Η δεκαετία του 1960 ήταν σηµαντική για την ανάπτυξη εξειδικευµένων 

πληροφοριακών εφαρµογών που στήριζαν βασικές οικονοµικές λειτουργίες 

όπως η λογιστική και η µισθοδοσία καθώς και εξειδικευµένες τεχνικές 

εφαρµογές που διευκόλυναν την εφαρµογή αναλυτικών µεθόδων όπως ο 

έλεγχος των αποθεµάτων. 

� Στις αρχές τις δεκαετίας του 1970  κάνουν την εµφάνιση τους τα συστήµατα 

MRP(Material Requirements Planning). Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε 

την παραγωγή έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το βασικό πλάνο 

παραγωγής (Master Production Schedule ) 

� Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 τα συστήµατα MRPII (Manufacturing 

Resources Planning ) συνδέουν µεταξύ τους τα κυκλώµατα προγραµµατισµού 

παραγωγής ,του ελέγχου παραγωγής, της κοστολόγησης και των προµηθειών  

� Αρχές της δεκαετίας του 1980 επιχειρείται µια προσπάθεια για επιχειρηµατική 

τελειότητα(enterprise integration). Χρησιµοποιώντας τις βάσεις δεδοµένων 

επιδιώκουν να ενώσουν  το κύκλωµα της οικονοµικής διαχείρισης µε το 

κύκλωµα παραγωγής . 

� Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 εµφανίστηκε το φαινόµενο ERP(Enterprise 

Resource Planning). Τα πρώτα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των ERP 

συστηµάτων έδειξαν ότι αναδιοργανώνουν την επιχειρηµατική δοµή και 

δίνουν λύσεις σε αντίθεση µε τις µέχρι τότε εφαρµογές των οποίων η 

χρησιµότητα είχαν φτάσει στον κορεσµό. 
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� Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να 

πετύχουν σηµαντικές µειώσεις στα κόστη που αφορούσαν στο χρόνο 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, στην παραγωγή και την ποιότητα της καθώς και 

στο χρόνο απόκρισης των παραγγελιών, θεωρούν µονόδροµο τη χρήση µιας 

εφαρµογής που να συνδέει τους διαφορετικούς τοµείς όπως τις πωλήσεις, την 

παραγωγή και την διακίνηση. (Ανδριανόπουλος και συν.,2002) 

3.2 Ορισµός  
 

Ο Rosemann όρισε το ERP ως µια προσαρµόσιµη εφαρµογή λογισµικού που  

περιλαµβάνει ολοκληρωµένες επιχειρηµατικές λύσεις τόσο για τις βασικές 

δραστηριότητες µιας επιχείρησης (π.χ. σχεδιασµός και έλεγχος της παραγωγής 

,διαχείριση αποθήκης) όσο και για τις διοικητικές λειτουργίες  (π.χ. λογιστική , 

ανθρώπινο δυναµικό). Ενώ ο Gable ορίζει το ERP ως ολοκληρωµένο πακέτο 

λογισµικού που επιδιώκει να ενσωµατώσει όλες τις διαδικασίες µιας επιχείρησης και 

λειτουργεί ώστε να παρουσιάσει µια ολιστική άποψη της  επιχείρησης από µια ενιαία 

αρχιτεκτονική πληροφοριών και πληροφορικής.(Majed Al-Mashari et all,2002)  

3.3 Σκοπός  
 

Σκοπός ενός ERP προγράµµατος είναι : 

• H βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών 

• H καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 

• O αποτελεσµατικότερος συντονισµός του κυκλώµατος ζήτηση-παραγωγή-

προσφορά και η βέλτιστη διαχείριση των αποθεµάτων (www.connect-line.gr) 

3.4 Τα οφέλη της επιχείρησης από την υλοποίηση ενός ERP συστήµατος  

Τα οφέλη µια επιχείρησης κατά την υλοποίηση ενός ERP συστήµατος µπορεί να 

είναι ποιοτικά, ποσοτικά και µακροπρόθεσµα .Τα πιο σηµαντικά οφέλη είναι : 

• Οργανωµένη, συστηµατική και ταξινοµηµένη πληροφόρηση για κάθε 

επιχειρησιακή δραστηριότητα 

• Μείωση του κόστους διαχείρισης αποθεµάτων  
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• Παρακολούθηση και οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας µέσα από την 

παρακολούθηση των φάσεων παραγωγής  

• Αξιολόγηση των προµηθευτών και των αγορών της επιχείρησης µέσα από την 

παρακολούθηση βασικών δεικτών  

• Αξιολόγηση των  προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης µέσα από την 

παρακολούθηση βασικών δεικτών  

• Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας  µε αποτέλεσµα την άνοδο της 

ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών  

• Παρακολούθηση των δεικτών που αφορούν τους χρόνους παράδοσης , τα 

κόστη διανοµής και την ποιότητα διανοµής βελτιώνοντας έτσι το σύστηµα 

διανοµής των προϊόντων 

•  Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναµικού παρακολουθώντας δείκτες που αφορούν 

την ποιοτική και ποσοτική συµµετοχή των εργαζοµένων στα έργα της επιχείρησης  

• Αυτοµατοποίηση διαδικασιών της επιχείρησης σε διάφορους τοµείς της 

επιχειρησιακής δραστηριότητας  

• Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης  

• Καλύτερα εργαλεία στήριξης του συστήµατος αποφάσεων της επιχείρησης  

• Στήριξη των πολιτικών ανασχεδιασµού διαδικασιών σε όλους τους τοµείς 

δραστηριότητας της επιχείρησης  

• Μακροπρόθεσµα οφέλη που αφορούν την βελτίωση των σχέσεων µε τους 

πελάτες και τους προµηθευτές της επιχείρησης (Χαινάς Κ. 2005) 

3.5 Κρίσιµοι παράγοντες για την επιτυχή εφαρµογή του ERP 
 

Η υλοποίηση της εφαρµογής του ERP δεν εξασφαλίζει όλα τα οφέλη όπως 

αναφέραµε παραπάνω αν δεν πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Κάποιοι 

βασικοί παράγοντες για την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος είναι:  

� Κατανόηση των στρατηγικών στόχων  

Οι άνθρωποι που κατέχουν θέσεις  ΄΄κλειδιά΄΄ στις επιχειρήσεις οφείλουν να 

καταστήσουν σαφές το όραµα της επιχείρησης , τους στόχους και τις προσδοκίες της, 

καθώς επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η επιχείρηση ώστε 

να ικανοποιεί τους πελάτες, να ενισχύει τους υπαλλήλους και να διευκολύνει τις 

συνεργασίες µε τους προµηθευτές της.   
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� ∆έσµευση της διοίκησης  

Η ισχυρή ηγεσία, η δέσµευση και η συµµετοχή από την ανώτερη διοίκηση. Τα 

στελέχη που έχουν την εκτελεστική εποπτία και τον σχεδιασµό οφείλουν να  

κατανοούν πλήρως το ERP, να υποστηρίζουν το κόστος (συνήθως είναι µεγάλο) και 

να απαιτούν την αποπληρωµή του. 

� Εξαιρετική διαχείριση έργου 

Η υλοποίηση της εφαρµογής είναι ένα έργο που απαιτεί τον σαφή ορισµό των 

στόχων, την ανάπτυξη ενός σχεδίου εργασίας, διαχείριση των πόρων και την 

προσεκτική παρακολούθηση και πρόοδο του έργου. Πρέπει να ορίζονται σαφώς ποιες 

επιχειρηµατικές διαδικασίες και ενότητες  θα επηρεαστούν από την υλοποίηση του 

έργου. Η διοίκηση θα πρέπει να αποφασίσει αν θα εφαρµόσει ένα τυποποιηµένο ERP, 

αυτό θα ελαχιστοποιήσει την πολυπλοκότητα του  . 

� ∆ιαχείριση οργανωτικής αλλαγής  

Η οργανωτική δοµή και οι διαδικασίες που ακολουθούν συνήθως οι επιχειρήσεις δεν 

είναι συµβατές µε τα εργαλεία και τους τύπους των πληροφοριών που παρέχονται 

από τα συστήµατα ERP. Ακόµη και το πιο ευέλικτο σύστηµα ERP επιβάλει τη δική 

του λογική σε µια επιχείρηση. Έτσι η εφαρµογή του συστήµατος οδηγεί τις 

επιχειρήσεις σε αναδιοργάνωση και επανασχεδιασµό των διαδικασιών. ∆υστυχώς 

πολλοί διευθυντές βλέπουν το ERP απλά ως µια τεχνολογική πρόκληση ενώ ο 

απώτερος στόχος του είναι η βελτίωση της επιχείρησης. Η εφαρµογή θα πρέπει να 

καθοδηγείται από τις επιχειρήσεις και τις απαιτήσεις τους. Το ανθρώπινο δυναµικό , 

θα πρέπει να είναι απόλυτα προετοιµασµένο για τις επικείµενες  αλλαγές γιατί 

διαφορετικά οι συνέπειες  των αλλαγών θα δηµιουργήσουν ανεπιθύµητες εντάσεις. 

� Οµάδα υλοποίησης  

Η οµάδα που θα αναλάβει την οµαλή και επιτυχηµένη εγκατάσταση  της εφαρµογής 

θα πρέπει να αποτελείται από ανθρώπους που έχουν επιλεγεί για τις δεξιότητες τους, 

για την ευελιξία τους και για την επιτυχηµένη επαγγελµατική πορεία τους σε ανάλογη 

θέση  στο παρελθόν. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της λήψης 

αποφάσεων, να εξασφαλίζουν τους απαραίτητους πόρους που απαιτεί η εγκατάσταση 
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και να επικοινωνούν-ενηµερώνουν  συνεχώς  τη διοίκηση για την πρόοδο της 

εγκατάστασης 

� Ακρίβεια δεδοµένων  

Η ακρίβεια και η ορθότητα των δεδοµένων είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή 

λειτουργία ενός ERP. Ένα λάθος δεδοµένο θα παρέχει λάθος πληροφορίες ίσως και 

σε περισσότερα από ένα τµήµατα της επιχείρησης. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη 

η εκπαίδευση των χρηστών σχετικά µε τη σηµασία της ακρίβειας  των δεδοµένων. Τα 

συστήµατα ERP απαιτούν από όλους να εργάζονται µέσα σε αυτά και όχι γύρω από 

αυτά. Η διοίκηση δεσµεύεται να χρησιµοποιεί  πλήρως το  ERP και καθιστά σαφές 

στους εργαζόµενους πως η χρήση παλαιότερου συστήµατος δεν είναι αποδεκτή. Αν η 

οργάνωση της επιχείρησης δεν στηρίζεται απόλυτα στο ERP αλλά τρέχει παράλληλα 

και τα παλαιότερα συστήµατα  τότε οι εργαζόµενοι θα συνεχίσουν να χρησιµοποιούν 

τα παλιά συστήµατα. 

� Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Η εκπαίδευση των χρηστών της εφαρµογής είναι ίσως ο πιο σηµαντικός παράγοντας 

της επιτυχίας της υλοποίησης του ERP. Για να µπορέσουν οι εργαζόµενοι να λύσουν 

τα προβλήµατα τους µέσα από την εφαρµογή θα πρέπει να γνωρίζουν τις δυνατότητες 

της και τον τρόπο λειτουργίας της. ∆υστυχώς συχνά τα στελέχη αγνοούν  το στάδιο 

της εκπαίδευσης. Η διοίκηση και η οµάδα υλοποίησης του έργου θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν σηµαντικούς πόρους για την εκπαίδευση – κατάρτηση  των 

εργαζοµένων. Βέβαια  ένα µεγάλο µέρος της εκπαίδευσης προέρχεται από την 

πρακτική χρήση σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. Οι χρήστες 

πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς, ακόµα και µετά την εκτεταµένη χρήση του 

προγράµµατος λόγω των συχνών αναβαθµίσεων και  βελτιώσεων που γίνονται στις 

εκδόσεις της εφαρµογής. 

� Μέτρα απόδοσης 

Τη βελτίωση που επιδιώκει κάθε επιχείρηση µέσα από την εφαρµογή του ERP θα 

πρέπει να είµαστε σε θέση να τη µετρήσουµε. Θα πρέπει από την αρχή να 

συµπεριλάβουµε τα µέτρα αξιολόγησης του έργου και τα οποία θα ενθαρρύνουν 

επιθυµητές συµπεριφορές. Τα µέτρα απόδοσης θα πρέπει να δίνουν κίνητρα στους 

εργαζοµένους και οι αποδόσεις να συνδέονται άµεσα µε την ανταµοιβή τους. Τέτοια 
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µέτρα µπορούν να περιλαµβάνουν χρόνο παράδοσης, περιθώριο µικτού κέρδους, 

ανακύκλωση των αποθεµάτων, επιδόσεις των πωλητών κλπ. Όσο οι χρήστες 

εξοικειώνονται µε την εφαρµογή  τότε αυξάνονται οι πιθανότητες να βελτιωθούν  οι 

επιδόσεις τους και η παραγωγικότητα τους.  
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Κεφάλαιο 4: Customer Relationship Management (CRM) 
 

Σε ένα  επιχειρηµατικό περιβάλλον που ο πελάτης έχει πολλές επιλογές, η ικανότητα 

και η ευελιξία της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αναδεικνύεται 

ιδιαίτερα σηµαντική. Τα στελέχη των επιχειρήσεων που υιοθετούν πελατοκεντρική 

φιλοσοφία επιζητούν άµεση πρόσβαση στα δεδοµένα και στις πληροφορίες που 

συνθέτουν την συνολική εικόνα του πελάτη καθώς επίσης και τη δυνατότητα 

αξιοποίησης τους την στιγµή που πρόκειται να λάβουν µια σηµαντική απόφαση. 

Ερωτήµατα που συχνά απασχολούν τα στελέχη είναι : 

� Πόσο ευχαριστηµένος είναι ο πελάτης µας από τα προϊόντα µας; 

� Πόσο γρήγορα εξυπηρετείται ο πελάτης ; 

� Ποια είναι η συνολική οικονοµική του εικόνα; 

 

4.1 Τι είναι το CRM  
 

Το CRM είναι µια επιχειρηµατική στρατηγική που στόχο έχει την µεγιστοποίηση των 

εσόδων και των κερδών καθώς και την ικανοποίηση των πελατών. Στο CRM 

συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται τα δεδοµένα που αφορούν τους πελάτες , τους 

προµηθευτές και τις εσωτερικές διαδικασίες µιας επιχείρησης. (Πηγή: 

https://epixeirein.gr/2008/04/04/crm-epixeirisi/) 

Οι λειτουργίες που υποστηρίζουν αυτή την στρατηγική είναι : 

� Οι πωλήσεις  

� Το Μάρκετινγκ 

� Η εξυπηρέτηση πελατών  

� Η διαχείριση της απόδοσης  

� Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού  

(Πηγή: https://www.salesforce.com/crm/what-is-crm/) 

To CRM είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο, το οποίο συνήθως οι εταιρίες λογισµικού 

φροντίζουν πλέον και το ενσωµατώνουν στο ERP και δίνουν στις επιχειρήσεις τη 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα σύνολο στοιχείων και να έχουν µια ολοκληρωµένη 

εικόνα όλων των stakeholders µιας επιχείρησης. 
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4.2 Γιατί να επενδύσουµε στο CRM 
 

1. Το 75% των καταναλωτών παραδέχεται πως ξοδεύει περισσότερα χρήµατα σε 

επιχειρήσεις οι οποίες µετέτρεψαν την συναλλαγή τους σε µια θετική 

εµπειρία. Ο κύριος στόχος του CRM είναι να βελτιώσει την εξυπηρέτηση 

πελατών και να αυξήσει την αξιοπιστία του brand name µας. ( Global 

Customer Service study). 

2. Για κάθε 1$ που επενδύεται στο CRM , η επιχείρηση εισπράττει κατά μέσο όρο 

8,71$. Σύμφωνα με το Nucleus Research ,οι επιχειρήσεις επενδύουν συνεχώς στο 

CRM. 

3. Η ενσωμάτωση των  κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στο CRM , επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις   να παρακολουθούν τους πελάτες και να εντοπίζουν τις 

προοπτικές των επιχειρήσεων τους. Το 37% των B2B πελατών αναζητούν 

απαντήσεις,  θέτοντας ερωτήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. (Source: 

WurlWind) 

4. Οι αντιπρόσωποι των πωλήσεων αύξησαν κατά 26,4% την παραγωγικότητα τους 

κατά την προσθήκη κοινωνικής δικτύωσης και κινητής πρόσβασης σε CRM 

εφαρμογές.( Nucleus Research ) 

5. Ένα CRM μπορεί να αυξήσει τα έσοδα ανά πωλητή κατά 41% . 

6. Το 25% των χρηστών σε Facebook και Twiter προσδοκούν άμεση ανταπόκριση στα 

παράπονα που υποβάλουν και συγκεκριμένα μέσα σε διάστημα μίας ώρας. Το CRM 

μπορεί να ικανοποιήσει αύτη την προσδοκία τους.( MediaBistro.com). 

7. Το CRM συµβάλει σε ποσοστό 27%, στην διατήρηση του υπάρχοντος 

πελατολογίου.( Trackvia.Com) 

8. Έξι στις δέκα επιχειρήσεις χρησιµοποιεί το CRM για µάρκετινγκ µέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.( MarketingCharts.Com). 

9. Οι µικρές επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσµο αξιοποιούν τις δυνατότητες 

που δίνει το CRM.(Forbes) 

www.bigcontacts.com 
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4.3 Παράγοντες επιτυχίας  του CRM 
 

Σύµφωνα µε τους Μπλέρη και Μιχαλακόπουλο (2006) ένας από τους βασικούς 

παράγοντες της επιτυχίας ενός συστήµατος CRM είναι να πειστεί  η διοίκηση ότι η 

ενσωµάτωση του σε ένα υπάρχον πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να αποτελέσει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα για την εταιρία. Άλλοι παράγοντες είναι : 

� H απόφαση για χρηµατοδότηση του συστήµατος. 

� Ο προσδιορισµός των στόχων της εγκατάστασης του CRM. 

� Η επιλογή του κατάλληλου συστήµατος .  

� Η δηµιουργία κοινότητας χρηστών οι οποίοι παρόλο που βρίσκονται σε 

διαφορετικά τµήµατα της επιχείρησης βασίζουν τις αποφάσεις  τους για τους 

πελάτες στις ίδιες πληροφορίες. 

� Μέτρηση της απόδοσης του συστήµατος  

  

4.4 Τα πλεονεκτήµατα του CRM  
 

Η χρησιµότητα ενός CRM συστήµατος είναι άµεσα συνδεδεµένη µε πολλά 

πλεονεκτήµατα εταιριών , γι’ αυτό είναι σηµαντικό να επιλέξουν το κατάλληλο 

σύστηµα πελατειακών σχέσεων που θα καλύπτει τις ανάγκες τους. Τα βασικά 

πλεονεκτήµατα του CRM συστήµατος είναι : 

� Η µείωση κόστους νέων πελατών.  

� Η αύξηση των πωλήσεων.  

� Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας. 

� Πληθώρα στατιστικών στοιχείων.  

� Ασφάλεια δεδοµένων. 

(http://www.connect-line.gr) 
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Κεφάλαιο 5: Μελέτη Περίπτωσης : EUROLAMP ABEE 
 

5.1 Παρουσίαση  Εταιρίας 
 

Η EUROLAMP ABEE ιδρύθηκε το 2008, εδρεύει στα ∆ιαβατά Θεσσαλονίκης και η 

βασική της δραστηριότητα είναι  Εισαγωγές, Εξαγωγές και εµπόριο  Ηλεκτρολογικού 

Υλικού και Χριστουγεννιάτικου ∆ιακόσµου. Τόσο o  ιδρυτής της EUROLAMP 

ABEE όσο και τα βασικά της στελέχη έχουν πολυετή εµπειρία στο συγκεκριµένο  

κλάδο αφού η ενασχόληση τους µε το εµπόριο ηλεκτρολογικού υλικού  µετράει  

σχεδόν είκοσι χρόνια . 

Η εταιρία εισάγει και εµπορεύεται προϊόντα µόνο µε δικά της  brand name.Πιο 

συγκεκριµένα χρησιµοποιεί για τους λαµπτήρες το  brand name EUROLAMP ,για τα 

λοιπά ηλεκτρολογικά είδη το brand name FERRARA και για τα χριστουγεννιάτικα 

είδη το brand name MAGIC CHRISTMAS. Εφόσον εξουσιοδοτηθεί  εισάγει 

προϊόντα συναφή µε τα δικά της, µε brand name µεγάλων αλυσίδων που 

προορίζονται όµως µόνο για αυτές και όχι για άλλον πελάτη της εταιρίας. Όλα τα 

προϊόντα της είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες 

πιστοποίησης καθώς και η ίδια η εταιρία είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το 

πρότυπο  ISO 9001:2008. 

Η EUROLAMP απασχολεί συνολικά 71 άτοµα εκ των οποίων 35 χρησιµοποιούν την 

back office εφαρµογή ERP της Entersoft (28 στα κεντρικά και 7 στο 

υποκατάστηµα)  και οι 13 πωλητές ,οι οποίοι  χρησιµοποιούν τις mobile συσκευές . 

Μεθοδολογία   

Για τις ανάγκες  της εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας δηµιουργήθηκαν τέσσερα 

Focus Groups και  πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά από συναντήσεις , µε σκοπό την 

καταγραφή των εργασιών αφενός την διεξαγωγή ελέγχων ορθής χρήσης, των 

προϊοντικών ροών εργασίας που παρέχονται από το ERP της  Entersoft και αφετέρου 

την διερεύνηση των προσθηκών που απαιτούνται να γίνουν ώστε να αξιοποιηθεί 

καλύτερα το σύστηµα σε σχέση µε τις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες της εταιρείας. 

Οι έλεγχοι ορθής χρήσης αφορούσαν τα κάτωθι τµήµατα µε συµµετέχοντες τους 

αντίστοιχους key users των τµηµάτων.  
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 Πωλήσεις –Παραγγελιοληψία 

 Τιµολόγηση 

 Προµήθειες  

 Αποθήκη   

 
 
 

5.2 Focus Group  Πωλήσεων – Παραγγελιοληψία 
  

Η εταιρεία έχει µεγάλο πλήθος πελατών οι οποίοι καταλαµβάνουν όλοι τη γκάµα του 

κλάδου, και µπορεί να είναι από πολύ µικροί µέχρι πολυεθνικές αλυσίδες. Αυτό 

δηµιουργεί την ανάγκη για διαφορετικούς τρόπους αντιµετώπισης όλων των θεµάτων 

που τους αφορούν και τα οποία δηµιουργούν µεγάλο διαχειριστικό κόστος στην 

εταιρεία. Κατά τη διάρκεια των ετών χρήσης του EBS έχουν υλοποιηθεί πολλές 

καταστάσεις οι οποίες είναι αρκετά χρήσιµες και βοηθούν τη λειτουργία του 

τµήµατος, αλλά υπάρχουν µεγάλα περιθώρια βελτίωσης και χρήσης νέων εργαλείων 

 

Η διαδικασία της παραγγελιοληψίας , ανήκει στο τµήµα των Πωλήσεων  και έχει 

έναν κοµβικό ρόλο για την εταιρεία, δεδοµένου ότι αποτελεί ίσως τον σηµαντικότερο 

παράγοντα για τη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών. Για το λόγο αυτό έγινε 

αναλυτική καταγραφή των εργασιών τους, οι οποίες αφορούν τη λήψη της 

παραγγελίας, αποστολές παραγγελιών σε συνεργαζόµενη εταιρία logistic στην Αθήνα 

,παρακολούθηση αποθεµάτων που αναµένονται από προµηθευτές (κυρίως 

εξωτερικού) ,διαχείριση αποθεµάτων που βρίσκονται σε δέσµευση, τον προσδιορισµό 

των ποσοτήτων που θα εξυπηρετηθούν, τη µεταφορά της παραγγελίας στα τµήµατα 

πιστωτικού ελέγχου, αποθήκης και τιµολόγησης. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα:  

1. Το µεγαλύτερο πλήθος των παραγγελιών πώλησης καταχωρείται χειροκίνητα, ενώ 

υπάρχει και ένας σηµαντικός αριθµός που προέρχεται από τα tablets των 

πωλητών. Επίσης υπάρχουν παραγγελίες που αποστέλλονται µε email, fax ή 

αντιγράφονται από ένα b2b σύστηµα των πελατών.  
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2. Η επικοινωνία µε τον πελάτη σχετικά µε την εξέλιξη της παραγγελίας είναι 

αρκετά αργή και χρονοβόρα, γιατί γίνονται τηλεφωνικές κλήσεις για να 

ενηµερωθεί ο πελάτης για πιθανές ελλείψεις, για αν θέλει διατήρηση της 

εκκρεµότητας ή όχι, κοκ.  

3. Παρατηρήθηκε η ανάγκη ταχύτερου και ακριβέστερου προσδιορισµού του 

διαθέσιµου υπολοίπου της αποθήκης κατά τη διάρκεια της παραγγελιοληψίας. 

Απο το σύστηµα θεωρούνται διαθέσιµα αποθέµατα τα είδη που βρίσκονται σε 

παραγγελία και αφαιρούνται µόνο όταν εκδοθεί επίσηµο παραστατικό π.χ. ∆ελτίο 

Αποστολής ή Τιµολόγιο ∆ελτίο Αποστολής .Αυτο δηµιουργεί σύγχυση γιατί 

µπορεί κάποια αποθέµατα να βρίσκονται σε παραγγελία και ο χρήστης να τα 

υπολογίζει ως διαθέσιµα .  

4. Από τις σηµαντικότερες καθυστερήσεις της διαδικασίας λήψης παραγγελιών, 

είναι ο πιστωτικός έλεγχος ο οποίος έχει τα εξής προβλήµατα:  

a. Ο πιστωτικός έλεγχος γίνεται µε µεταφορά χαρτιών από το τµήµα παραγγελιών 

προς το τµήµα πιστωτικού ελέγχου.  

b. Ο πιστωτικός έλεγχος γίνεται δύο φορές, όπου στο ενδιάµεσο µπορεί να 

φορτωθούν τα εµπορεύµατα και στη συνέχεια να ακυρωθεί η φόρτωση (κόστος 

χρόνου για την αποθήκη).  

5. Οι παραγγελίες των πελατών εκτυπώνονται από το την  παραγγελιοληψία και 

παραδίδονται στην αποθήκη ώστε να εκτελεστούν. Η αποθήκη µε τη σειρά της  

επιστρέφει τα χαρτιά των παραγγελιών µε σηµειώσεις για το τι φορτώθηκε και τι 

όχι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες µεταβολές στο ERP, αν και  εφόσον υπάρχουν 

. Οι παραγγελίες µεταφέρονται στο τµήµα της τιµολόγησης για να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία. Η χρήση του χειρόγραφου συστήµατος επί της παραγγελίας 

δηµιουργεί πολλά λάθη, διπλούς ελέγχους και αργοπορία στην εξέλιξη των 

διαδικασιών.  

6. ∆ηµιουργείται θέµα σωστής εξυπηρέτησης των πελατών οι οποίοι έχουν λάβει 

ειδικές προσφορές που αφορούν κυρίως συγκεκριµένα έργα. Όταν ο πελάτης 

καλέσει για να δώσει παραγγελία που σχετίζεται µε τα είδη της προσφοράς, ο 

παραγγελιολήπτης δεν γνωρίζει ότι προηγείται κάποια σχετική προσφορά, οπότε 

προκύπτουν λάθη στην τιµολόγηση ή υπάρχει συνεχής περιττή επικοινωνία 

µεταξύ των τµηµάτων.  
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7. Υπάρχει ανάγκη να µπορεί ο παραγγελιολήπτης να προτείνει παρεµφερή είδη, 

όταν υπάρχει έλλειψη σε κάποιο είδος της παραγγελίας . 

8. Καταναλώνεται πολύτιµος χρόνος για την αποστολή mail σε συνεργαζόµενη 

εταιρία logistic στην Αθήνα που έχει αναλάβει την αποθήκευση και την διανοµή 

των εποχικών ειδών στη Ν.Ελλάδα. Κυρίως σε περιόδους που παρουσιάζεται 

αύξηση πωλήσεων (π.χ. κατά τους µήνες Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο µε τους ανεµιστήρες 

και Σεπτέµβριο-Οκτώβριο-Νοέµβριο  µε τα θερµαντικά). Ο χρήστης εκτυπώνει  

την παραγγελία , την σκανάρει και στη συνέχεια αποστέλλεται η παραγγελία 

µέσω mail. Ένα επιπλέον µειονέκτηµα της διαδικασίας είναι η εµφάνιση 

οικονοµικών στοιχείων σε τρίτους π.χ. οι τιµές και οι εκπτώσεις που παρέχονται 

στον   εκάστοτε πελάτη . 

9. Μια από τις σηµαντικές πληροφορίες που θα ήθελε να έχει τόσο το τµήµα των 

πωλήσεων όσο και το τµήµα των προµηθειών είναι οι πωλήσεις που δεν 

πραγµατοποιούνται λόγω  ελλείψεων των αποθεµάτων. Υπάρχει δηλαδή η ζήτηση 

αλλά όχι το ανάλογο απόθεµα και αυτό συµβαίνει είτε από λάθος προϋπολογισµό 

είτε από κάποιο τυχαίο γεγονός όπως το να παραγγείλει κάποιος πελάτης µια 

ασυνήθιστα µεγάλη ποσότητα  για µια συγκεκριµένη δουλειά .Όπως και να έχει οι 

΄΄χαµένες πωλήσεις΄΄ θα πρέπει να παρακολουθούνται και να εξετάζονται. 

10. Η γραµµατεία πωλήσεων εκδίδει κάθε µήνα τα αποτελέσµατα των πωλητών που 

αφορούν τον τζίρο , τις εισπράξεις , τα υπόλοιπα των πελατών  και την επίτευξη 

των στόχων του κάθε πωλητή. Το µεγαλύτερο µέρος της επεξεργασίας των 

παραπάνω στοιχείων υλοποιούνται µέσα από τα προϋπολογιστικά φύλλα excel , 

µε αποτέλεσµα η διαδικασία της έκδοσης των αποτελεσµάτων να διαρκεί 7-10 

µέρες, ανάλογα το φόρτο εργασίας των καθηµερινών εργασιών ,καθώς επίσης 

υπάρχει και ο κίνδυνος του ανθρώπινου λάθους λόγω της περίπλοκης µεθόδου 

που ακολουθείται. 

5.35.35.35.3Προτάσεις Βελτίωσης και ΟφέληΠροτάσεις Βελτίωσης και ΟφέληΠροτάσεις Βελτίωσης και ΟφέληΠροτάσεις Βελτίωσης και Οφέλη    

 
1. ∆εδοµένου ότι ο µέσος όρος των ηµερήσιων παραγγελιών είναι περίπου 200 και ο 

σχετικός αριθµός των γραµµών γύρω στις 1700, είναι απαραίτητο να 

εφαρµοσθούν διαδικασίες αυτόµατης εισαγωγής στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Η 

χρήση των tablets είναι προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά προτείνεται να γίνουν 

συνδυασµοί και των ακόλουθων λύσεων:  
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� Χρήση templates (π.χ. σε Microsoft Excel) τα οποία θα συµπληρώνονται από 

τους πελάτες, και τα οποία είναι εφικτό να εισαχθούν αυτόµατα στο σύστηµα.  

� Χρήση b2b – ecommerce, όπου οι πελάτες θα εισάγουν αυτόµατα τις 

παραγγελίες τους  

� ∆ιαδικασίες EDI (Electronic Data Interchange), οι οποίες µπορούν να 

εφαρµοσθούν µε τις µεγάλες αλυσίδες.  

2. Η τηλεφωνική επικοινωνία µε τον πελάτη πρέπει να µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό 

και να αντικατασταθεί µε αυτοµατοποιηµένες αποστολές emails (κατά κύριο 

λόγο) και sms. Η συγκεκριµένη διαδικασία απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση τόσο σε 

επίπεδο µηχανογραφικό όσο και σε επίπεδο διαδικαστικό, Marketing ή 

πωλήσεων. Παρακάτω ακολουθούν ιδέες, οι οποίες µπορούν να επαυξηθούν 

ανάλογα τις ανάγκες της εταιρείας:  

 
� Αυτόµατη αποστολή των ελλείψεων ή των «χαµένων» πωλήσεων  

 
� Πρόταση αντικατάστασης των ελλείψεων µε παρεµφερή είδη  

 
� Ενηµέρωση για τήρηση της εκκρεµότητας ή όχι µε βάσει αλγόριθµους  

 
� Ενηµέρωση για την αποστολή των εµπορευµάτων, των αφίξεων ειδών που 

ήταν σε έλλειψη, κτλ.  
 

Όλα τα παραπάνω µπορούν να αποστέλλονται είτε αυτόµατα ή µε την εκτέλεση 
εντολής από τον χρήστη.  
 
3. Οι χρήστες θέλουν να βλέπουν το διαθέσιµο υπόλοιπο άµεσα.  Όπου ∆ιαθέσιµο 

υπόλοιπο θεωρείται το  Υπόλοιπο αποθεµάτων (στους τρείς αποθηκευτικούς 

χώρους που χρησιµοποιεί η εταιρία ) µείον Αποθέµατα σε δέσµευση 

(δεσµεύονται αποθέµατα που προορίζονται σε µεγάλες αλυσίδες)  µείον  

Αποθέµατα που βρίσκονται σε παραγγελίες. Επιπλέον για είδη τα οποία δεν 

έχουν διαθέσιµο υπόλοιπο θέλουν να µπορούν να εντοπίζουν  άµεσα τις 

ηµεροµηνίες άφιξης και τις ποσότητες (Στοιχεία ΕΝΦ). Γι’ αυτό έχουν ήδη 

υλοποιηθεί  ειδικά rules που  εµφανίζουν το υπόλοιπο των ειδών µε βάση τον 

αλγόριθµό που προκύπτει  και context όψεις επί του παραστατικού της 

παραγγελίας µε ανάλυση των απαραίτητων στοιχείων (π.χ. αφίξεις, δεσµεύσεις, 

ανοικτές παραγγελίες, κοκ. ). 
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και να την προωθήσει στο τµήµα της αποθήκης. Οι παραγγελίες που είναι 

΄΄κλειδωµένες΄΄ θα παρακολουθούνται από τον χρήστη από µια ειδική όψη, 

ώστε µόλις ο πελάτης προβεί σε πληρωµή , να εκτυπώνονται και να 

εκτελούνται. Η συγκεκριµένη διαδικασία θα πρέπει να σχεδιαστεί και να 

υλοποιηθεί µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην προκαλέσει εκνευρισµό τόσο 

στους πελάτες  όσο και στους πωλητές που καλούνται να διαχειριστούν τα 

ανεξόφλητα υπόλοιπα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας 

Business Rule µέσα από τον οποίο θα ορίζουµε έναν κανόνα αλλά και τις 

εξαιρέσεις του. Μία από τις εξαιρέσεις του κανόνα θα πρέπει να είναι ο ετήσιος 

τζίρος του εκάστοτε πελάτη. Αν ο πελάτης παρουσιάζει ληξιπρόθεσµο κάτω από 

το 0,5% ή 1% του τζίρου του τότε η παραγγελίες του θα εκτελούνται κανονικά. 

Με αυτή τη διαδικασία : 

� Θα µειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος του πιστωτικού ελέγχου (κάτι που γίνεται 

την τελευταία στιγµή, µε τηλεφωνική επικοινωνία στον πωλητή ή τον πελάτη 

απευθείας  και τις περισσότερες φορές ενώ έχει εκτελεστεί η παραγγελία ) 

� Θα ενηµερώνεται ο πωλητής άµεσα για τα ληξιπρόθεσµα υπόλοιπα χωρίς να 

πρέπει να παρακολουθεί εκτυπώσεις µε όλους τους πελάτες  

� Θα προφυλάξει την επιχείρηση από µεγάλα ανοιχτά υπόλοιπα που στην 

καλύτερη περίπτωση µειώνουν το cash flow της επιχείρησης  και στην 

χειρότερη περίπτωση µένουν ανείσπρακτα . 

 

4. Για την επίλυση τέτοιων καταστάσεων απαιτούνται λύσεις µε ειδικές φορητές 

συσκευές οι οποίες χρησιµοποιούνται από το τµήµα της αποθήκης. Για τις 

συγκεκριµένες προτάσεις και τα οφέλη θα γίνει εκτενέστερη  αναφορά στο Focus 

Group της αποθήκης. Η χρήση των φορητών συσκευών στην παραγγελιοληψία θα 

µηδενίσει τον χρόνο που δαπανάται στην παρούσα φάση, για τις διορθώσεις των 

παραγγελιών, θα µειώσει σηµαντικά τα λάθη που παρατηρούνται όπως το να 

χρεωθεί σε έναν πελάτη κάποιος κωδικός που τελικά δεν παρέλαβε ή και το 

αντίθετο. 

5. Το πρόβληµα δηµιουργείται επειδή δεν δίνεται η δυνατότητα στους πωλητές, 

κατά την καταχώρηση µιας παραγγελίας µέσω tablet, να µεταβάλουν την τιµή που 

τους προτείνει το σύστηµα, η οποία έρχεται από τον τιµοκατάλογο του εκάστοτε 

πελάτη. Για να αποφύγουµε  τις λανθασµένες τιµολογήσεις και τον χαµένο χρόνο 
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2. Ο όγκος των παραστατικών είναι μεγάλος και χάνεται πολύτιμος χρόνος τόσο για 

την αρχειοθέτηση τους όσο και για την ταχυδρομική τους   αποστολή  προς τους  

πελάτες όποτε αυτό απαιτείται. Πιο συγκεκριμένα το 2017 εκδόθηκαν 66.366 

παραστατικά που έπρεπε να αρχειοθετηθούν, δηλαδή ημερήσιος  μέσος όρος 185 

παραστατικά ,ενώ από αυτά τα 12.302 στάλθηκαν ταχυδρομικώς . 

3. Χρονοβόρα και δυσανάλογη σχέση κόστους - ωφέλειας είναι και η καταγραφή των 

αποστολών μέσω courier, διαδικασία όμως που είναι απαραίτητη για τον εύκολο 

εντοπισμό χαμένων ή καθυστερημένων αποστολών . 

4. Ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών σε κάθε ενδιαφερόμενο (κυρίως 

πελάτες). 

5. Ιδιαίτερα χρονοβόρα  η διαδικασία υπολογισμού των ετήσιων πιστωτικών των 

πελατών , λόγω επίτευξης στόχου τζίρου . 

5.5 Προτάσεις Βελτίωσης και Οφέλη 
 

1. Εφόσον υλοποιηθεί η πρόταση (5) που αναφέραμε και παραπάνω  στο group των 

πωλήσεων, που αφορά τον πιστωτικό έλεγχο των πελατών, θα εξαιρεθεί η 

συγκεκριμένη διαδικασία από την τιμολόγηση και θα μηδενίσει τις όποιες  

καθυστερήσεις . 

2. Για να μειωθεί σημαντικά  ο χρόνος της αρχειοθέτησης αλλά και της τοποθέτησης των 

παραστατικών σε φακέλους ,ώστε να αποσταλούν ταχυδρομικώς  προτείνεται ,αν όχι 

επιβάλλεται, να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση για τα παραστατικά που δεν 

αποτελούν συνοδευτικά των εμπορευμάτων.  Τέτοια παραστατικά είναι τα Τιμολόγια 

Πώλησης (ΤΙΠ), Πιστωτικά επιστροφής (ΠΤΙ), Πιστωτικά έκπτωσης (ΠΤΕ) και όπως 

αναφέραμε και παραπάνω, το 2017 ήταν συνολικά 12.302. Αρχικά θα πρέπει οι 

πελάτες εγγράφως να συμφωνήσουν με την ηλεκτρονική τιμολόγηση για τα 

συγκεκριμένα παραστατικά, στη συνέχεια θα πρέπει να  δημιουργηθεί μια 

ηλεκτρονική σειρά για  καθένα από τα  παραστατικά που προαναφέραμε τέλος κατά 

την αποθήκευση του παραστατικού αντί να γίνεται εκτύπωση του εντύπου θα 

αποστέλλεται αυτόματα με mail στον πελάτη και το παραστατικό θα επισυνάπτεται 

στο πρωτόκολλο εγγράφων. Τα οφέλη από την  ηλεκτρονική τιμολόγηση : 

� Σημαντική μείωση του χρόνου αρχειοθέτησης και τοποθέτησης των 

παραστατικών στους φακέλους προς αποστολή 

� Μείωση του κόστους αγοράς προτυπωμένων τιμολογίων  
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� Μείωση του κόστους των αναλωσίμων  του εκτυπωτή. 

� Σημαντική μείωση του κόστους των γραμματοσήμων .Αν αναλογιστεί κανείς 

πως το ελάχιστο κόστος του γραμματόσημου είναι 0,72€ , η εταιρία δαπανά 

το χρόνο περίπου 9000€ για την αποστολή των παραστατικών. Ένα κόστος 

που συνήθως θεωρούμε αμελητέο   αφού  η ταχυδρομική αποστολή των 

παραστατικών φαντάζει και είναι, ο πιο οικονομικός τρόπο αποστολής 

(12302*0,72€=8.857,44€). 

� Τα 9000€ ή μέρος εξ αυτών (γιατί  λογικά δε θα επιθυμούν όλοι πελάτες τον 

ηλεκτρονικό τρόπο τιμολόγησης) μπορούν να επενδυθούν σε τομείς που 

μπορούν να αποφέρουν οφέλη στην επιχείρηση. 

 

Εικόνα 13 - Πεδίο καταχώρησης ηλ/κής δ/νσης των πελατών 

 

3. Η διαδικασία καταγραφής των αποστολών µέσω courier , είναι µια ακόµα 

διαδικασία που παρακολουθείται µε τη χρήση άλλου λογισµικού(excel) και όχι 

µέσω ERP. Μια από τις βελτιώσεις της επόµενης έκδοσης, από αυτή που 

χρησιµοποιεί στην παρούσα φάση η εταιρία (χρησιµοποιούµε την 4.4.2-0, η 

επόµενη είναι 4.4.2-2), δίνει την δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

της ACS Courier για τη διαχείριση των αποστολών . 

4. Μέχρι πρόσφατα η διαδικασία που ακολουθούσε το τµήµα της τιµολόγησης ήταν να 

εντοπίζει το παραστατικό που βρισκόταν είτε αρχειοθετηµένο είτε  προς αρχειοθέτηση, 

να το σκανάρει και να το αποστέλλει ηλεκτρονικά µε mail. Προτάθηκε και υλοποιήθηκε 

η δηµιουργία αυτοµατισµού που επιτρέπει στο χρήστη να αποστέλλει τα παραστατικά 

αυτόµατα στο e-mail που είναι καταχωρηµένο στα στοιχεία του πελάτη. Έχει 

δηµιουργηθεί µια ηλεκτρονική φόρµα όµοια µε τα προτυπωµένα παραστατικά  ώστε να 

µην υπάρχουν διαφορές µεταξύ του εκτυπωµένου παραστατικού που συνοδεύει τα 

εµπορεύµατα και του ηλεκτρονικού που λαµβάνει µέσω mail. Η συγκεκριµένη 

διαδικασία : 

� ∆ίνει την δυνατότητα και στα υπόλοιπα τµήµατα που επικοινωνούν 

τηλεφωνικώς µε πελάτες (Λογιστήριο, Πωλήσεις) να αποστέλλουν άµεσα και 
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παράδειγµα , έστω ότι   ο ετήσιος στόχος για έναν πελάτη  είναι 100.000€ τζίρος µε 

το Bonus να ανέρχεται στο 3%. Αν ο πελάτης πραγµατοποιήσει τζίρο 100.000€ και 

άνω στο σύνολο των ειδών τότε  θα λάβει ένα πιστωτικό τζίρου 3% στην αξία 

συγκεκριµένων ειδών και όχι στο σύνολο των 100.000€ . 

 

  Συνθήκες  που υπολογίζεται το bonus :  

� Είδη που πωλήθηκαν µε τιµή καταλόγου και έκπτωση  

� Μόνο για τα  είδη και τις ποσότητες που τιµολογήθηκαν µε τιµή 

καταλόγου και έκπτωση 

� Είδη που ανήκουν σε συγκεκριµένες τιµολογιακές κατηγορίες 

(Υπολογίζονται σε  είδη που εισάγει η εταιρία και έχει το περιθώριο 

παροχής επιπλέον έκπτωσης – το 95% των ειδών είναι εισαγωγής και το 

5% προέρχεται από την ελληνική αγορά) 

        Συνθήκες που εξαιρείται το bonus : 

� Μόνο για τα  είδη και τις ποσότητες που τιµολογήθηκαν µε Νέτο τιµή  

� Είδη που ενώ αρχικά τιµολογήθηκαν µε Τιµή καταλόγου και έκπτωση , 

αργότερα εκδόθηκε πιστωτικό έκπτωσης λόγω ειδικής τιµής (Νέτο) 

� Είδη που πωλήθηκαν µε  Νέτο τιµή  

Ο εντοπισµός των ειδών και των ποσοτήτων που ανήκουν στις δυο πρώτες 

περιπτώσεις  που εξαιρούνται από το Bonus πραγµατοποιείται χειροκίνητα από το 

χρήστη και αυτό καθιστά τη διαδικασία αφενός  χρονοβόρα και αφετέρου αφήνει 

αµφιβολίες για την ορθότητα του αποτελέσµατος ενώ οι υπόλοιπες συνθήκες είναι 

ήδη καταχωρηµένες στο σχέδιο πιστωτικών και υπολογίζονται τα αποτελέσµατα 

αυτόµατα από το σύστηµα. Ιδιαίτερα χρονοβόρος είναι ο εντοπισµός των ειδών που 

ανήκουν και στις δύο συνθήκες, δηλαδή έχουν τιµολογηθεί κάποιες φορές  µε τιµή 

καταλόγου και έκπτωση (υπολογίζονται στο bonus) και κάποιες φορές έχουν 

τιµολογηθεί µε Νέτο τιµή είτε απευθείας είτε εκ των υστέρων  µε πιστωτικό 

έκπτωσης (εξαιρούνται από το bonus) . 

Προτάθηκε και έχει ήδη υλοποιηθεί η δηµιουργία ενός  νέου τύπου παραστατικού 

Πιστωτικών εκπτώσεων (ΠΤΕΤ) που θα έχει όµως την ίδια αρίθµηση µε  το υπάρχον 

παραστατικό (ΠΤΕ). Τα πιστωτικά που εκδίδονται λόγω πληρωµής καταχωρούνται 
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στον τύπο ΠΤΕΤ ενώ τα υπόλοιπα που αφορούν επιπλέον εκπτώσεις ειδών 

συνεχίζουν να εκδίδονται από τον τύπο παραστατικού ΠΤΕ .Τα πιστωτικά µε τον 

τύπο παραστατικού  ΠΤΕ δε δηµιουργούνται αυτόνοµα αλλά θα προέρχονται  από 

µετάβαση των αρχικών Τιµολογίων. Με αυτή τη διαδικασία είναι εφικτό µέσα από το 

σχέδιο πιστωτικών να εντοπίσουµε και να εξαιρέσουµε   τα παραστατικά ΠΤΕ καθώς 

και τις γραµµές των αρχικών τιµολογίων πώλησης από τα οποία προέρχονται. 

 

Εικόνα 15 - Σχέδιο πιστωτικών Ετήσιου τζίρου 

Με την παλιά µέθοδο απαιτούνταν για τον υπολογισµό ενός παραστατικού 35 λεπτά 

κατά µέσο όρο ανά παραστατικό που στο σύνολο τους (200 παραστατικά) αναλογούν 

σε περίπου 15 ηµέρες εργασίας. Μετά τη βελτίωση της διαδικασίας ο χρόνος 

µειώθηκε στα 5 λεπτά ανά παραστατικό όπου το σύνολο των παραστατικών αναλογεί 

σε 2 ηµέρες εργασίας. Μπορεί η παραγωγικότητα να είναι ίδια , αφού είτε µε τη µια 

µέθοδο είτε µε την άλλη ,τα παραστατικά που θα δηµιουργηθούν θα είναι 200, όµως 

η απόδοση έχει βελτιωθεί κατά 86,66% αφού για τον ίδιο αριθµό παραστατικών 

καταναλώνεται λιγότερος χρόνος.       

 

∆ιάγραµµα 1 - Σύγκριση απόδοσης µε παλιά και νέα µέθοδο 
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5.6 Focus Group Προµηθειών  
 

Το τµήµα προµηθειών έχει έναν δύσκολο ρόλο, γιατί πρέπει να διερευνήσει από 

ποιους προµηθευτές - εργοστάσια συµφέρει να γίνεται κάθε φορά η αγορά. Επίσης 

είναι σηµαντικό να προσδιορίζει το διαθέσιµο stock και για πόσο καιρό επαρκεί, 

ώστε αφενός να µην υπάρχουν ελλείψεις και αφετέρου να µην µένουν τα 

εµπορεύµατα ακίνητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι προµήθειες γίνονται κατά 

κύριο λόγο από το εξωτερικό, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι αγορές του είναι 

αµελητέες. Καταγράφηκαν τα ακόλουθα θέµατα:  

1. Το κύριο workflow του τµήµατος ξεκινάει µε τον προσδιορισµό των αναγκών ανά 

προµηθευτή. Στη συνέχεια δίνεται έγκριση από τον αγοραστή και ξεκινάει η λήψη 

προσφορών ώστε να βρεθεί η πιο συµφέρουσα λύση. Ακολουθούν 

διαπραγµατεύσεις µε τους κατασκευαστές για να επιτευχθεί η βέλτιστη τιµή, 

ελέγχονται πιθανές κερδοφορίες, χρόνοι παράδοσης και άλλα χαρακτηριστικά, 

ώστε να προχωρήσουµε σε παραγγελία. Στη διαδικασία αυτή συµµετέχουν ο 

βοηθός αγοραστή, ο αγοραστής,  το τµήµα εισαγωγών και το Οικονοµικό τµήµα. 

Το κάθε στέλεχος από το τµήµα των εισαγωγών είναι υπεύθυνος για την 

επικοινωνία µε παραπάνω από έναν κατασκευαστή. Όλοι εκτελούν το µεγαλύτερο 

µέρος της διαδικασίας σε αρχεία  Microsoft Excel. Πιο συγκεκριµένα µέσω του 

ERP γίνεται µόνο καταχώρηση της τελικής Παραγγελίας στον προµηθευτή 

(ΠΠΡ) η οποία αργότερα µετασχηµατίζεται σε Εντολή φόρτωσης (ΕΝΦ) και 

∆ελτίο παραλαβής (Α∆Π). Όλη η διαδικασία που επιβάλλεται να γίνει πριν 

την τελική Παραγγελία στον προµηθευτή (ΠΠΡ) γίνεται σε αρχεία excel.  Από 

όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι αρκετά περίπλοκη, δηµιουργούνται 

αργοπορίες γιατί υπάρχει διασπορά της πληροφορίας σε πολλά σηµεία που 

βρίσκονται εκτός συστήµατος. Επίσης είναι δύσκολη η παρακολούθηση του 

ιστορικού των ενεργειών, ενώ δεν υπάρχει εύκολα κεντρική εποπτεία. Ακολουθεί 

o πίνακας 1, µε τους εµπλεκόµενους στο κύκλωµα των προµηθειών και την 

αντίστοιχη εργασία που καλούνται να διεκπεραιώσουν. 
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Πίνακας 3 - Υπεύθυνοι και εργασίες (Κύκλωµα Προµηθειών) 

Υπεύθυνος   Εργασία 

  

Βοηθ.Αγοραστή   Πρόταση Παραγγελίας 

Αγοραστής   Έγκριση κωδικών και ποσοτήτων  

Πρ.Οικονομικών 

 

Τμήμα Εισαγωγών   

 Οικονομική Έγκριση 

 Έρευνα αγοράς – Διεκπεραίωση 

Παραγγελίας 

  

5.7Προτάσεις Βελτίωσης και Οφέλη 
 

1. Προτάθηκε και έχει ήδη υλοποιηθεί  η παρακολούθηση του κυκλώµατος 

προµηθειών  εξ ολοκλήρου εντός του ERP µέσω ενός workflow που 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

a) ∆ηµιουργία ειδικής όψης η οποία θα παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που 

απαιτούνται ώστε ο βοηθός του αγοραστή  να εντοπίζει τις ανάγκες, να  

δηµιουργεί µε αυτοµατισµό το παραστατικό µε  την πρόταση παραγγελίας 

(ΠΡΟΤ) και αυτόµατα να αποστέλλεται ενηµερωτικό mail στον αγοραστή.  

Από τα βασικά δεδοµένα που εµφανίζονται στην όψη είναι: οι πωλήσεις για 

το επιθυµητό ηµεροµηνιάκο διάστηµα, το ∆ιαθέσιµο υπόλοιπο, οι Ποσότητες 

που βρίσκονται σε παραγωγή, οι Ποσότητες που βρίσκονται σε φόρτωση ,η 

τελευταία τιµή αγοράς, η Πρόταση παραγγελίας και µια editable στήλη για 

την τελική ποσότητα παραγγελίας (ORDER) 

Εδώ κρίνεται σκόπιµο  να αναφέρουµε πως κάθε κωδικός είδους έχει 

καταχωρηµένο τον αντίστοιχο βασικό κατασκευαστή και κάθε 

κατασκευαστής συνδέεται µε τον αντίστοιχο υπεύθυνο του τµήµατος 

εισαγωγών. Έτσι για κάθε κατασκευαστή δηµιουργείται και το αντίστοιχο 

παραστατικό µε την πρόταση παραγγελίας. 
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Εικόνα 21 - Αυτόµατη αντιγραφή  του ΠΠΡ σε αρχείο excel 

 

g) Όταν ο κατασκευαστής ολοκληρώσει την παραγωγή της παραγγελίας 

ενηµερώνει για την ηµεροµηνία  φόρτωσης της παραγγελίας  και το στέλεχος 

µετασχηµατίζει την παραγγελία σε Εντολή φόρτωσης (ΕΝΦ). Η µεταφορά 

των εµπορευµάτων είναι  κατά κανόνα θαλάσσια και ο µέσος χρόνος 

παραλαβής από την ηµεροµηνία φόρτωσης είναι 35 ηµερολογιακές ηµέρες. 

Κατ’ εξαίρεση µπορεί κάποια παραγγελία να αποσταλεί  αεροπορικώς  από 

τον κατασκευαστή, τότε ο µέσος χρόνος είναι 10 ηµερολογιακές ηµέρες. 

Από τον τρόπο αποστολής υπολογίζεται αυτόµατα η ηµεροµηνία παράδοσης. 

Αν κάτι αλλάξει ο χρήστης µπορεί να παρέµβει και να µεταβάλει την 

ηµεροµηνία παράδοσης. 

h) Όταν η παραγγελία φτάσει στις αποθήκες της εταιρίας τότε ο υπεύθυνος 

παραλαβής µετασχηµατίζει  την Εντολή φόρτωσης (ΕΝΦ) σε ∆ελτίο 

Παραλαβής (Α∆Π), το λογιστήριο µετασχηµατίζει το ∆ελτίο παραλαβής 

(Α∆Π) σε Τιµολόγιο αγοράς εξωτερικού (ΑΤΞ) και στη συνέχεια προβαίνει  

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να κλείσει το φάκελο εισαγωγής.    

Η ριζική αλλαγή µιας τόσο σηµαντικής  διαδικασίας, όπως είναι  το 

κύκλωµα προµηθειών, σηµατοδότησε µια  νέα εποχή για την εταιρία και 

τον τρόπο λειτουργίας της και αυτό θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα 

από τα µεγαλύτερα οφέλη της διαδικασίας. Επιπλέον : 

� Μειώθηκε σηµαντικά ο χρόνος της έρευνας αγοράς, αφού όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για την βέλτιστη επιλογή είναι άµεσα διαθέσιµα στην 

φόρµα της Προσφοράς στον προµηθευτή (ΠΡΓ) και δεν χρειάζεται να 

ανατρέχουν σε αρχεία excel π.χ. για την αναζήτηση της τελευταίας 
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αγοράς ή της τελευταίας προσφοράς ή να το χρησιµοποιούν για τον 

υπολογισµό του µικτού κέρδους . 

� Ενηµερώνεται άµεσα το οικονοµικό τµήµα για τις παραγγελίες προς τους 

προµηθευτές, χωρίς επιπλέον ενέργειες π.χ. ενηµερωτικό mail από το 

στέλεχος των εισαγωγών ή εκτύπωση της παραγγελίας και έτσι οργανώνει 

άµεσα τις πληρωµές  

� Ενηµερώνεται άµεσα κάθε ενδιαφερόµενος για την εξέλιξη  της 

παραγγελίας, κοστολόγια, προσφορές κλπ., χωρίς επιπλέον ενέργειες. 

� Όλα τα επιπλέον αρχεία που διατηρούσε και ενηµέρωνε συνεχώς το τµήµα 

εισαγωγών (ανταγωνισµός, περιθώρια κέρδους,τιµές κατάλογου βάσει 

ανταγωνισµού κλπ) εφόσον όλα  τα δεδοµένα είναι καταχωρηµένα στο 

σύστηµα της εταιρίας, όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες υπολογίζονται και 

παρέχονται πλέον  αυτόµατα από ειδικές όψεις του ERP. 

� Η προηγούµενη χρονοβόρα, πολύπλοκη και χωρίς ιδιαίτερη ασφάλεια  

διαδικασία, είχε δηµιουργηθεί από τα στελέχη του τµήµατος, τα οποία είχαν 

περιορισµένη γνώση του συστήµατος και για αυτό τη θεωρούσαν και ως 

βέλτιστη λύση και  την ακολουθούσαν για χρόνια. Το νέο κύκλωµα των 

προµηθειών, έχει σχεδιαστεί, δοκιµαστεί και ελεγχτεί από ανώτερο 

στέλεχος της διοίκησης σε συνεργασία µε  τα στελέχη του τµήµατος 

εισαγωγών, τα οποία οφείλουν πλέον να εφαρµόζουν και να ακολουθούν 

πιστά όλη τη διαδικασία έχοντας βεβαία όχι µόνο το δικαίωµα αλλά και την 

υποχρέωση να προτείνουν βελτιώσεις που αφορούν τη διαδικασία. Έτσι 

αυξάνεται ο σεβασµός και η αξιοπιστία που έχουν τα στελέχη απέναντι 

στην ίδια την εταιρία,  η οποία πλέον δεν βασίζεται απλά στην καλή 

θέληση και την κρίση των στελεχών αλλά θέτει ελεγµένες και 

πιστοποιηµένες διαδικασίες που ωφελούν τόσο την ίδια όσο και τα στελέχη 

της.  

� Με τη µείωση του χρόνου της διαδικασίας η εταιρία µπορεί µε τον ίδιο αριθµό 

προσωπικού να αντεπεξέλθει ακόµα κι αν αυξήσει τις εισαγωγές της .  

� Τα στελέχη αισθάνονται πιο παραγωγικά και δηµιουργικά αφού δε χρειάζεται 

να δαπανούν πολύτιµο χρόνο κάνοντας υπολογιστικές πράξεις σε φύλλα 

excel. 
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5.8 Focus Group Αποθήκη  
 

Το τµήµα αποθήκης αποτελεί το λιγότερο µηχανογραφηµένο τµήµα της εταιρείας και 

πιθανότατα έχει το µεγαλύτερο πεδίο βελτίωσης των διαδικασιών του. 

∆ιαπιστώθηκαν αρκετά θέµατα στα οποία εµφανίζεται αντίσταση σε αλλαγές και 

συµβιβασµός µε την υπάρχουσα κατάσταση. Παρακάτω αναφέρονται µερικά από  

τα ζητήµατα που καταγράφηκαν : 

 

1. Γίνονται λάθος παραδόσεις σε πελάτες, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

δυσαρέσκεια στον πελάτη, κόστος διαχείρισης και λάθος αποθέµατα στην 

αποθήκη. Το πρόβληµα προκύπτει κατά κύριο λόγο λόγω της διακίνησης 

µέσω χαρτιών και χειροκίνητων πρακτικών.  

 

2. Η παραλαβή των εµπορευµάτων του εξωτερικού γίνεται µε βάση το packing 

list, πάνω στο οποίο καταγράφονται όλες οι διαφορές ποσοτήτων. Στη 

συνέχεια το τµήµα προµηθειών και το λογιστήριο καταχωρούν όλα τα σχετικά 

παραστατικά (χωρίς τις διαφορές). Συχνά υπάρχει καθυστέρηση στην 

καταχώριση, οπότε δεν είναι σωστό το απόθεµα της αποθήκης.  

 

3. Η ίδια πρακτική ακολουθείται και στις παραλαβές των επιστροφών από 

πελάτες, όπου γίνεται ο διαχωρισµός των καλών από τα ελαττωµατικά, τα 

οποία αποθηκεύονται και σε διαφορετική αποθήκη.  

 

4. Οι ενδοδιακινήσεις µεταξύ των υποκαταστηµάτων γίνονται µε χαρτιά τα 

οποία στη συνέχεια παραδίδονται στο τµήµα τιµολόγησης για να γίνει η 

έκδοση των παραστατικών.  

 

5. Η δηµιουργία του packing list των εξαγωγών, όπου γίνεται καταγραφή η 

κιβωτιοποίηση – παλετοποίηση, γίνεται σε χαρτιά τα οποία αποστέλλονται 

στο τµήµα εξαγωγών και καταχωρούνται σε ειδικά αρχεία Excel.  

 

 

6. ∆εν τηρούνται οι θέσεις αποθήκευσης των ειδών στο σύστηµα, οι οποίες θα 

µπορούσαν να τυπώνονται στις παραγγελίες και να βοηθήσουν στη ταχύτερη 
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συλλογή των εµπορευµάτων. Αυτό οφείλεται αφενός στην συχνή αλλαγή της 

θέσης των εµπορευµάτων λόγω έλλειψης χώρου και αφετέρου στην άποψη ότι 

οι αποθηκάριοι γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκεται ο κάθε κωδικός.  

5.9 Προτάσεις Βελτίωσης και Οφέλη 
 

       Για τα θέµατα που προκύπτουν από το 1 έως το 5 προτείνεται : 

 

� Τήρηση barcodes σε όλα τα είδη της αποθήκης . 

� Picking αποστολών και παραλαβών µέσω ειδικών φορητών ταµπλετών. Η 

διαδικασία προβλέπει ειδικές touch οθόνες ανάλογα την εργασία που θα 

διεκπεραιωθεί. Σε κάθε περίπτωση οι αποθηκάριοι παραλαµβάνουν ένα 

παραστατικό για συλλογή που µπορεί να είναι παραγγελία πώλησης, 

παραγγελία ή εντολή φόρτωσης αγορών, παραγγελία ενδοδιακίνησης, κτλ. 

Όλα τα παραπάνω έντυπα έχουν µοναδικό barcode στο οποίο στηρίζεται το 

picking και αποτελεί τη βάση σύγκρισης αυτών που θα έπρεπε να 

παραληφθούν µε αυτά που πραγµατικά παραλαµβάνονται. Με τον τρόπο αυτό 

πραγµατοποιείται η καταχώριση των παραστατικών σε πραγµατικό χρόνο 

(π.χ. ∆ελτία παραλαβής, δεσµεύσεις, κτλ.) και την συνέχεια ακολουθεί η 

λογιστική αντιµετώπιση από τα αρµόδια τµήµατα (ελλείµµατα, πλεονάσµατα,  

έκδοση παραστατικών διακίνησης, κτλ.). Το σηµαντικό είναι ότι υπάρχει 

άµεση ενηµέρωση του αποθέµατος, πολύ λιγότερα λάθη και µείωση των 

καταχωρήσεων από τα τµήµατα που έπονται στην κάθε διαδικασία (π.χ. 

λογιστήριο, τιµολόγηση, κτλ.).  

� Με τη χρήση των tablets θα έχει η εταιρία µια ξεκάθαρη εικόνα για τον κάθε 

αποθηκάριο. Θα έχει τη δυνατότητα να συνδέει την παραγωγικότητα µε την 

ανταµοιβή  δίνοντας bonus ως κίνητρα για την βελτίωση της απόδοσης τους . 

� Εναλλακτικά, εφόσον απαιτείται µια ολοκληρωτική λύση διαχείρισης 

αποθηκών προτείνεται η χρήση ενός νέου λογισµικού παράλληλα µε το erp, 

το  WMS (Warehouse Management System).  

 
6. Το ιδανικό είναι να µην γίνονται συχνά αλλαγές στις θέσεις αποθήκευσης, 

αλλά ακόµα και αν συµβαίνουν πρέπει να καταγράφονται ώστε η συλλογή να 

µην βασίζεται στη διαίσθηση των ανθρώπων. Επιπλέον η συγκεκριµένη 
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διαδικασία θα βοηθάει να ενταχθούν ταχύτερα όλα τα νέα στελέχη της 

αποθήκης.  
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Κεφάλαιο 6: Κόστος εξωτερικών αστοχιών  
 

6.1 Επιστροφές Πωλήσεων  

Ένα από τα κόστη των εξωτερικών αστοχιών ,σχετίζεται µε τις επιστροφές των  

πελατών .Τα κόστη από τις επιστροφές των πελατών είναι : 

� Χρέωση µεταφορικών τόσο για την πώληση όσο και για την επιστροφή των 

εµπορευµάτων. 

� Εργατοώρες για την παραλαβή και τον έλεγχο.  

� Εργατοώρες για την έκδοση των απαραιτήτων παραστατικών.  

� ∆υσαρεστηµένους πελάτες. 

� Μείωση της αξιοπιστίας των πελατών απέναντι στην εταιρία και τα 

προϊόντα της.  

Για την αντιµετώπιση όλων των παραπάνω από τον Σεπτέµβριο του 2017 η εταιρία 

ξεκίνησε να καταχωρεί τις αιτίες των επιστροφών ανά είδος και ανά πελάτη. 

 

∆ιάγραµµα 2 - Αιτίες επιστροφών σε ποσοστό %(09-12/2017) 

 

Για να µπορέσουµε να έχουµε µια καλύτερη εικόνα για τις επιστροφές έχει 

δηµιουργηθεί µια όψη στην οποία παρουσιάζονται οι επιστροφές των ειδών, ανά αιτία 

επιστροφών   σε σχέση µε τις πωλήσεις. Για παράδειγµα έστω ότι  οι επιστροφές  

για το είδος Χ σε συγκεκριµένο ηµεροµηνιακό διάστηµα είναι 100 τεµάχια, εκ των 

οποίων τα 80 τεµάχια επιστράφηκαν  λόγω αστοχίας υλικού και τα 20 τεµάχια 

λόγω λάθος της αποθήκης, τότε καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το 80% των 
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επιστροφών, για το συγκεκριµένο είδος αφορά την κακή ποιότητα του είδους. Ένα 

ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό που αν δεν συγκριθεί µε τις πωλήσεις του είδους για το ίδιο 

ηµεροµηνιακό διάστηµα µπορεί να µας οδηγήσει σε λάθος συµπεράσµατα και 

κατ’επέκταση, σε  λάθος αποφάσεις. Αν υποθέσουµε λοιπόν, ότι οι πωλήσεις του 

είδους ήταν 2000 τεµάχια, τότε καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το ποσοστό των 

επιστροφών επί των πωλήσεων   είναι  0,5% εκ των οποίων το 0,4% αφορούν 

την ποιότητα του είδους και το 0,1% τα λάθη της αποθήκης. 

Προτείνετε στη διοίκηση η παρακολούθηση και ο προσδιορισµός  του κόστους 

ελέγχου ποιότητας µε τη συµβολή του ERP. Μετά τη συλλογή των δεδοµένων και 

την κατηγοριοποίηση τους σε κόστη πρόληψης, κόστη εκτίµησης και κόστη 

εσωτερικών και εξωτερικών αστοχιών µπορούµε να συγκρίνουµε την εξέλιξη 

τους στο χρόνο ώστε να προχωρήσουµε σε πιο συγκεκριµένες προτάσεις 

βελτίωσης προς τη διοίκηση. 

Οι επιστροφές όπως αναφέραµε και παραπάνω κρύβουν κόστη που αξίζει να 

αναλύσουµε ώστε να εντοπίσουµε τις αιτίες που προκαλούν το πρόβληµα των 

επιστροφών  χρησιµοποιώντας  τα εργαλεία της ποιότητας. Ακολουθεί Fishbond 

diagram και ανάλυση Pareto σύµφωνα µε τις επιστροφές των τελευταίων τεσσάρων 

µηνών. 

Fishbond diagram  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφές Πωλήσεων  

Αστοχία Υλικού  

Αντικατάσταση Λάθος Αποθήκης  

Ακαταλληλότητα 

Λάθος Παρ/ψίας 

Ακύρωσε την ΠΑΡ 

ο πελάτης 

Λάθος Πωλητή 

Λάθος Πελάτη 

Καθυστέρηση 

Παράδοσης 

Διπλή αποστολή Συμφωνία με τον 

αγοραστή 
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Pareto 1 

 

 

∆ιάγραµµα 3 - Pareto 1 

 

Πίνακας 4 - Αιτίες επιστροφών σε ποσοστά 

Αιτίες    Επιστροφές  σε % 

Αστοχία Υλικού              21,92 

Λάθος Αποθήκης                               13,80 

Συμφωνία με τον  

Αγοραστή 

Λάθος πελάτη       

            10,44 

              9,91 82,51% 

Ακαταλληλότητα                9,55 

Λάθος Παρ/ψίας                     8,66 

Ακύρωση Παραγγελίας                8,23 

Διπλή Αποστολή               7,75 

Λάθος Πωλητή               6,50   

Καθυστέρηση Παράδοσης                    3,24 

  

 

Fishbone 2 

 

 

 

 

 

Αστοχία Υλικού  

Ανεπαρκής σχεδιασμός 

προϊόντων 

Ακατάλληλη 

πρώτη ύλη 
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Paretto 2 

 

∆ιάγραµµα 4 - Paretto 2 

Τα πρώτα αποτελέσµατα των επιστροφών παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά αφού το 

82,51% των επιστροφών προκαλούνται από επτά διαφορετικές αιτίες για τις οποίες 

θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή ανάλυση και χρήση των εργαλείων της ∆ΟΠ ώστε να 

εντοπίσουµε το πρόβληµα από την βάση του και να το αντιµετωπίσουµε 

αποτελεσµατικά. Μετά την ανάλυση Paretto για το 80% των αιτιών ακολουθούν : 

� Brainstorming ανά αιτία  

� Επιλογή προτάσεων –λύσεων  

� ∆ράσεις 

� ∆είκτες µέτρησης  

� Αναµενόµενες αντιδράσεις  

� Αποφάσεις για αποφυγή αντιδράσεων  
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Κεφάλαιο 7 :CRM (Customer Relationship Management) 
 

Το σύστηµα επιχειρησιακών πόρων που έχει υλοποιήσει η εταιρία, είναι το Enterprise 

Business Solutions (EBS) της ENTERSOFT το οποίο µας παρέχει τη δυνατότητα 

τους υποσυστήµατος CRM. 

To CRM εκτός από τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων  µας δίνει πολλές 

δυνατότητες. Παρακάτω αναφέρονται µερικές : 

1. Καταγραφή και παρακολούθηση παραπόνων (Πελατών , Προµηθευτών, 

Εσωτερικά). 

2. Καταχώρηση αιτηµάτων (Ενδοεταιρικά και όχι µόνο). 

3. Καταχώρηση συναντήσεων. 

4. Καταχώρηση επαφών. 

5. Καταγραφή και παρακολούθηση ανταγωνισµού. 

 

1. Καταγραφή και παρακολούθηση παραπόνων (Πελατών , Προµηθευτών, 

Εσωτερικά)  

� Η ηλεκτρονική καταγραφή των παραπόνων καθιστά πιο εύκολη τη διαχείριση  

και την παρακολούθηση της εξέλιξης τους. 

� Γίνεται πιο εύκολα η κατηγοριοποίηση τους ώστε να εντοπίσει η εταιρία 

τους τοµείς που απαιτείται να βελτιώσει . 

� Γίνεται πιο εύκολα και άµεσα η καταµέτρηση  των παραπόνων, η σύγκριση 

ανά περιόδους  και αυτός είναι ένας τρόπος για να µετράει τα 

αποτελέσµατα των προληπτικών και διορθωτικών  ενεργειών . 

� Έχει άµεσα στη διάθεση της τα παράπονα ανά πελάτη, προµηθευτή, 

εργαζόµενο. 

� Συµβάλει στην αξιολόγηση των προµηθευτών και των εργαζοµένων. 

Η παρακολούθηση των παραπόνων είναι σηµαντική και εντάσσεται στην 

κατηγορία του κόστους των εξωτερικών αστοχιών . 
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Εικόνα 24 - Λίστα αιτηµάτων ανά συν/νο και επαφή 

3. Καταχώρηση συναντήσεων 

� Καταγραφή συναντήσεων των στελεχών της εταιρίας. 

� Καταγραφή συναντήσεων µε πελάτες ή προµηθευτές. 

� Αναλυτική καταγραφή θεµάτων συζήτησης.  

� ∆υνατότητα δηµιουργίας εργασιών που προκύπτουν από την συνάντηση. 

� Αποστολή ενηµερωτικού mail σε όλους τους συµµετέχοντες µε τα θέµατα 

συζήτησης και τις αποφάσεις που έλαβαν. 

 

Εικόνα 25 - Καταχωρηµένη συνάντηση  

4. Καταχώρηση επαφών  

� ∆ηµιουργία επαφών των στελεχών που  κατέχουν θέσεις κλειδιά σε πελάτες,  

προµηθευτές ή  ακόµα και καταγραφή  δυνητικών πελατών ή προµηθευτών. 

Καταχωρούνται τα  πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και ο τίτλος της θέσης. 
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Εικόνα 26 - Καταχωρηµένες επαφές στελεχών σε προµηθευτή 

 

5. Καταγραφή και παρακολούθηση ανταγωνισµού 

� Καταγραφή ανταγωνιστών ανά είδος ή οµάδα ειδών.  

� Καταγραφή τιµοκαταλόγου των ανταγωνιστών σε ανταγωνιστικά είδη. 

� Καταγραφή µεριδίου των ανταγωνιστών ανά πελάτη.  

� Ειδικές όψεις παρακολούθησης ανταγωνισµού (ανά οµάδα ειδών , ανά 

πελάτη). 
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Κεφάλαιο 8:Συµπεράσµατα 
 

Οι στόχοι και το όραµα της διοίκησης , θέλουν την εταιρία να διεκδικεί κάθε χρόνο 

όλο και µεγαλύτερο  µερίδιο στην ελληνική αγορά ενώ παράλληλα στοχεύει και σε 

µια  ανοδική πορεία στην Ευρώπη. 

Τα πληροφοριακά συστήµατα και συγκεκριµένα τα ERP, όπως αναφέρεται και στο 

τρίτο κεφάλαιο, µπορούν  να παρέχουν στην εταιρία το  ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

αρκεί να µην αγνοούνται κάποιοι βασικοί παράγοντες που απαιτούνται για την 

επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος.  

Στην περίπτωση της EUROLAMP, έπειτα από τις συζητήσεις µε τα Focus Groups  , 

εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως η εταιρία, αν και εφαρµόζει το συγκεκριµένο  ERP 

σύστηµα τα τελευταία δέκα χρόνια, δεν κατάφερε να εκµεταλλευτεί πλήρως τις 

δυνατότητες του. Για την ακρίβεια το νέο λογισµικό της εταιρίας από την αρχή 

αντιµετωπίστηκε ως ένα µεγάλο έξοδο και όχι ως µια µεγάλη επένδυση  από την 

οποία η εταιρία να προσδοκά και τα αντίστοιχα οφέλη. 

Προτείνετε στη  διοίκηση να εφαρµόσει µια  πελατοκεντρική στρατηγική, 

στρέφοντας την κουλτούρα, τις δοµές και τις λειτουργίες της εταιρίας ώστε να 

ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών ενώ παράλληλα να επιδιώκει την  αυξήσει 

της παραγωγικότητας και της απόδοσης της. Είναι επιτακτική ανάγκη η εύρεση των 

οικονοµικών πόρων ώστε να συνεχιστεί η βελτίωση του ERP σε όλα τα τµήµατα 

της εταιρίας, σύµφωνα µε τις ανάγκες της. Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση 

του προσωπικού, τόσο των νέων συνεργατών όσο και των παλαιότερων, θα πρέπει 

να ενσωµατωθεί στην φιλοσοφία της εταιρίας. Είναι αναγκαίο να καταστεί σαφές σε 

όλους, πως η χρήση περιφερειακών συστηµάτων π.χ. Microsoft excel θα πρέπει να 

µειωθεί στο ελάχιστο και όλα τα βασικά δεδοµένα θα πρέπει να καταχωρούνται στο 

κεντρικό σύστηµα της εταιρίας, το ERP. Επιβάλλεται να είµαστε σε θέση να 

ορίζουµε τις επιθυµητές βελτιώσεις και να µετράµε τα αποτελέσµατα καθώς 

επίσης να παρέχουµε κίνητρα στο προσωπικό για την επίτευξη των στόχων. 

Σε όλα τα παραπάνω συµβάλει σηµαντικά η απόφαση που έχει ήδη λάβει η διοίκηση 

να ορίσει ως υπεύθυνο µηχανογράφησης κάποιον µε τις απαραίτητες ικανότητες που 
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γνωρίζει τις δυνατότητες της εφαρµογής ενώ παράλληλα γνωρίζει καλά τις ανάγκες 

και τις αδυναµίες της επιχείρησης . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

EUROLAMP ABEE 
 

FOCUS GROUP  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 
Στοιχεία πελατολογίου 

Ανάλυση κωδικοποίησης, οµαδοποιήσεων (και χρήσης οµαδοποιήσεων), επαφές-

στελεχών τους, υπεύθυνοι συντήρησης στοιχείων. Σχέσεις πελατών-εταιρειών-

στελεχών.  

 

∆ραστηριότητες Προώθηση πωλήσεων  

Ενέργειες προώθησης-Μαζικές αποστολές mail(mail chimp) 

 

∆ιαδικασία διαχείρισης Παραπόνων 

Παραλαβή παραπόνων, διαχείριση, κατηγοριοποιήσεις, διορθωτικές ενέργειες, 

στατιστικά ανάλυσης.  

 

∆ραστηριότητες τµήµατος πωλήσεων 

∆ιαχείρισης πελατολογίου και απαιτούµενης πληροφόρησης. Προγραµµατισµός 

ραντεβού-ηµερολόγιο. Στοχοθεσία και Προµήθειες πωλητών. 

 

∆ιαδικασία Παραγγελιοληψίας 

Εναλλακτικοί τρόποι και ροές εργασίας για την παραλαβή παραγγελίας 

προκαταβολή, διακανονισµοί χρηµατικοί, ειδική εκτύπωση παραγγελίας, χρόνος, 

τρόπος και σηµεία παράδοσης. Στάδια εξυπηρέτησης παραγγελίας. Εγκριση από 

Πιστωτικό έλεγχο. ∆ιαθεσιµότητα ειδών. Παρακολούθηση πορείας παραγγελίας. 

 

∆ιαδικασία κατάθεσης Προσφορών σε πελάτες 

Προσφορές ειδών εταιρείας 
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Τιµοκατάλογοι – Εκπτώσεις – Παροχές  

∆ιαµόρφωση τιµών & εκπτώσεων ανά πελάτη επί τιµολογίου ή αναδροµικά. 

Ιστορικότητα τιµών, προσφορών. Μαζικές αλλαγές τιµών. 

 

∆ιαδικασία σύναψης Συµβάσεων 

Ειδικές συµφωνίες  µε πελάτες ( Ετήσιος στόχος τζίρου – Bonus ) 

 

Προϋπολογισµού πωλήσεων 

Προυπολογισµός ανα Οικογένεια –Οµάδα-Κατηγορία ειδών , τρόπος ελέγχου και 

παρακολούθησης 

 

 

 

FOCUS GROUP ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προµηθευτές και Κατασκευαστές 

Κωδικοποίηση, οµαδοποιήσεις, στοιχεία προµηθευτών στα είδη, υπεύθυνοι 

συντήρησης στοιχείων. Τιµοκατάλογοι προµηθευτών. 

∆ιαδικασία προσδιορισµού αναγκών 

Στοιχεία ορίων αποθέµατος ανά είδος και κατάστηµα, κατάσταση ελλείψεων, 

τυποποιηµένες παραγγελίες. 

Πρόταση παραγγελιοδοσίας µε βάση ελλείψεις, πολιτική αποθεµάτων, πρόβλεψη 

πωλήσεων, έγκριση αγορών  

∆ιαδικασία λήψης προσφορών από προµηθευτές 

Καταχώρηση  προσφορών από πολλαπλούς προµηθευτές και εκτύπωση-επιλογή-

έγκριση, σύγκριση τιµών , επιλογή προµηθευτών βάσει τυπικού χρόνου παράδοσης, 

βάσει χρονικής συνέπειας. 

∆ιαδικασία διαµόρφωσης & αποστολής παραγγελιών 

Πιθανή διαδικασία εγκρίσεων. Παραγγελιοδοσία για λογαριασµό πελατών, 

τηλεφωνικές παραγγελίες, αποστολή µε eMail. Υπεύθυνοι παραγγελιοδοσίας. 

Ελεγχος & επιβεβαίωση τιµών. Παραγγελίες στο εξωτερικό-συνεργασία µε 

Λογιστήριο. Ειδική εκτύπωση παραγγελίας. Ειδικά στάδια πορείας παραγγελίας 

(επιβεβαίωση, καθ’οδόν). 
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FOCUS GROUP  ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Κωδικοποιήσεις και συσκευασίες 

Μορφές κωδικών, κατηγοριοποιήσεις ειδών, είδη καταλόγου, µονάδες µέτρησης και 

συσκευασίες (και σχέσεις µεταξύ τους), υπεύθυνοι συντήρησης στοιχείων, 

απαραίτητα στοιχεία, θέσεις αποθήκευσης, φωτογραφίες, σχέσεις ειδών 

(παρελκόµενα, υποκατάστατα, συµβατά κ.λπ.), barcodes, διαστάσεις 

παρακολούθησης υπολοίπου κατά κατηγορία ειδών (προφίλ): αριθµοί σειράς, 

παρτίδες, χρώµα-µέγεθος-σαιζόν-σορτιµέντο. Τεχνικά χαρακτηριστικά.  

Αποθηκευτικοί Χώροι-Logistics 

Απεικόνιση αποθηκευτικών χώρων - Ενδοδιακινήσεις 

∆ιαδικασία παραλαβών από προµηθευτές & δεσµεύσεων αποθέµατος 

Τρόπος ενηµέρωσης για τις επερχόµενες παραλαβές. Παραλαβή εµπορευµάτων & 

έλεγχοι ορθότητας. ∆ιαδικασία ζύγισης. ∆ιαχείριση διαφορών από τη φυσική 

παραλαβή. Συνεργασία µε Λογιστήριο. ∆εσµεύσεις για πελάτες. Αποστολή ειδών 

εσωτερικής ανάλωσης σε τµήµατα της εταιρείας.  

∆ιαδικασία συλλογής & αποστολών παραγγελιών πελατών 

∆ιαδικασία συλλογής, συσκευασίας & φόρτωσης. Τρόποι διανοµής. Υπεύθυνοι 

διανοµής. Οχήµατα, ∆ροµολόγια, Μεταφορείς. Προτεραιοποίηση παραγγελιών. 

∆ιαδικασία ζύγισης-διαχείριση διαφοράς. Εκδοση ∆ελτίων Αποστολής. Τµηµατικές 

αποστολές. Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Αποστολής. Πιθανή ανάγκη ανοίγµατος ειδικών 

αποθηκευτικών χώρων καθ’οδόν ή ενός ΑΧ ανά µεταφορικό µέσο.  

∆ιαδικασία τροφοδοσίας Κεντρικής αποθήκης 

Ανατροφοδοσία από τα κεντρικά στα υποκαταστήµατα µε βάση ελάχιστα-µέγιστα 

όρια αποθέµατος και προτεραιότητα καταστηµάτων . 

∆ιαδικασία συναρµολόγησης 

Συνταγολόγια, Συναρµολόγηση µε πληκτρολόγηση, επέµβαση στα υλικά, 

Συναρµολόγηση βάσει πωλήσεων. 

∆ιαδικασία φυσικής απογραφής 

∆ιαδικασίες καταµετρήσεων και ενηµέρωσης αποθήκης. Υπεύθυνοι καταµετρήσεων. 

Περιοδικότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

EUROLAMP ABEE 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας    

ISO 9001 : 2008  
Έκδοση Διαδικασίας 01 / 09/08/2017    

 

Μηνιαίες Εκτυπώσεις Πωλήσεων-Εισπράξεων 

 

Για την άμεση και σωστή παρακολούθηση των πωλήσεων έχουν δημιουργηθεί τα 

παρακάτω reports ,τα οποία βασίζονται στον προϋπολογισμό πωλήσεων και αποστέλλονται 

αυτόματα κάθε μήνα στους πωλητές ( 5η   ημέρα του μήνα )   . 

 

1. Παρακολούθηση τζίρου ανά Οικογένεια και Ομάδα – Επίτευξη 

στόχων  

� Τι παρακολουθεί η εκτύπωση ? 

Η εκτύπωση παρακολουθεί την επίτευξη στόχου ανά οικογένεια , ομάδα και συνολικά. 

Παρουσιάζει τον τζίρο στόχο , τον τζίρο που επιτεύχθηκε και την απόκλιση. Σε κάποιες 

περιπτώσεις μπορεί περισσότερες από μια οικογένειες να έχουν κοινό στόχο γι αυτό 

και αυτές οι οικογένειες ομαδοποιούνται από την παραμετροποίηση. Υπολογίζει μόνο 

τις οικογένειες που έχουν στοχοποιηθεί. (Η διαδικασία ομαδοποίησης αναλύεται 

παρακάτω).Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως σε αυτή την εκτύπωση 

παρακολουθούνται μόνο οι οικογένειες που υπολογίζονται στους στόχους. 

� Πού βρίσκεται το report ? 

Προϋπολογισμοί����Κατάρτηση προϋπολογισμού����Προϋπολογισμός ανά Οικογένεια 

και Ομάδα 

Επιλέγουμε τον πωλητή ����Αποδοχή����Εκτυπώσεις����Report 
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� Πώς ελέγχουμε αν τα αποτελέσματα είναι σωστά ? 

Συγκρίνουμε τα αποτελέσματα του report με τα αποτελέσματα της εκτύπωσης «New-

Πωλήσεις κατά κατηγορία πελατών Παγώνα(Πινακας 6)» 

Εικόνα επιχείρησης����Ανάλυση Τζίρου����Συνδυασμοί Στοιχείων Πωλήσεων 

����Πωλήσεις Κατά πωλητή ����«New-Πωλήσεις κατά κατηγορία πελατών 

Παγώνα(Πινακας 6)»  

Στην εκτύπωση επιλέγουμε : ημερομηνιακό διάστημα , τον πωλητή ,οικογένεια ειδών 

, ομάδα ειδών και το τζίρο. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ , ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. ΕΝΩ ΔΕΝ 

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ!!!! 

� Προϋποθέσεις  

 

� Ένας στόχος μπορεί να αφορά περισσότερες από μια οικογένειες , (π.χ. SIMON 

& NE-AD , VATANCABLE & Ελ.καλώδια & worldcable) για  να  παρακολουθούμε 

τον τζίρο των συγκεκριμένων οικογενειών συνολικά , ομαδοποιούμε τις 

οικογένειες μέσα από την παραμετροποίηση των ειδών  , καταχωρώντας την 

βασική οικογένεια στο Σχόλιο 2 . 

� Όλες οι οικογένειες και οι ομάδες που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στο 

report θα πρέπει να καταχωρούνται στους προϋπολογισμούς έστω και με 

μηδενικό στόχο. 

� Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν καταχωρημένες οικογένειες και ομάδες που 

και αυτές με τη σειρά τους θα είναι καταχωρημένες στον προϋπολογισμό. 

 

� Πως ομαδοποιούνται οι οικογένειες μέσα από το erp  

 

 

Εργαλεία και Ρυθμίσεις����Παραμετροποίηση����Είδη αποθήκης����Ομαδοποίηση 

����Οικογένειες  
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2. Σύγκριση προϋπολογισμού πωλητή Πέρυσι –Φέτος ανά 

Οικογένεια  

� Τι παρακολουθεί η εκτύπωση ? 

Η εκτύπωση παρακολουθεί το συνολικό τζίρο ανά οικογένεια , ανά περίοδο και 

συνολικά .Συγκρίνει τα αποτελέσματα της κάθε περιόδου με τα αντίστοιχα περυσινά 

και υπολογίζει τις αποκλίσεις. Επιπλέον αναφέρει το συνολικό στόχο της τρέχουσας 

χρονιάς αλλα και της προηγούμενης. Να τονίσουμε πως σε αυτή την εκτύπωση 

παρακολουθούμε το συνολικό τζίρο του κάθε πωλητή ακόμα και σε οικογένειες 

ειδών που δε συμπεριλαμβάνονται στον στόχο πωλήσεων . 

 

� Πού βρίσκεται το report ? 

Προϋπολογισμοί�Κατάρτηση προϋπολογισμού� Σύγκριση προϋπολογισμού 

ανά οικογένεια πέρυσι-φέτος 

Επιλέγουμε τον πωλητή �Αποδοχή�Εκτυπώσεις�Report 

 

 

� Πώς ελέγχουμε αν τα αποτελέσματα είναι σωστά ? 

Συγκρίνουμε τα αποτελέσματα του report με τα αποτελέσματα της εκτύπωσης «New-

Πωλήσεις κατά κατηγορία πελατών Παγώνα(Πινακας 6)» 

Εικόνα επιχείρησης����Ανάλυση Τζίρου����Συνδυασμοί Στοιχείων Πωλήσεων 

����Πωλήσεις Κατά πωλητή ����«New-Πωλήσεις κατά κατηγορία πελατών 

Παγώνα(Πινακας 6)»  
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Στην εκτύπωση επιλέγουμε : ημερομηνιακό διάστημα , τον πωλητή ,οικογένεια ειδών 

, ομάδα ειδών και το τζίρο. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ , ΕΝΩ 

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ!!!! 

 

� Προϋποθέσεις  

� Επειδή υπάρχουν κάποιες  οικογένειες που  δε θέλουμε να τις παρακολουθούμε 

μεμονωμένες αλλά να υπολογίζονται συνολικά  , (π.χ. Τέλος EUROLAMP  και 

Προσφορές EUROLAMP να  υπολογίζονται συνολικά με την οικογένεια EUROLAMP ) 

τις ομαδοποιούμε μέσα από την παραμετροποίηση των ειδών  , καταχωρώντας την 

βασική οικογένεια στο Σχόλιο 1 . 

� Όλες οι οικογένειες και οι ομάδες που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στο report 

θα πρέπει να καταχωρούνται στους προϋπολογισμούς έστω και με μηδενικό στόχο. 

� Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν καταχωρημένες οικογένειες και ομάδες που και 

αυτές με τη σειρά τους θα είναι καταχωρημένες στον προϋπολογισμό. 

 

 

 

� Πως ομαδοποιούνται οι οικογένειες μέσα από το erp  

Εργαλεία και Ρυθμίσεις����Παραμετροποίηση����Είδη αποθήκης����Ομαδοποίηση 

����Οικογένειες  
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3. Έλεγχος στόχου πελατών  

� Τι παρακολουθεί η εκτύπωση ? 

               Στην εκτύπωση απεικονίζονται ανα πελάτη : 

� Το τρέχων υπόλοιπο 

� Ο φετινός τζίρος μέχρι και την περίοδο που έχει κλείσει 

� Ο περυσινός τζίρος μέχρι την αντίστοιχη περίοδο 

� Ο τζίρος της προηγούμενης χρονιάς  

� Οι στόχοι των πελατών  

� Τα αντίστοιχα  Bonus  

Όταν ο πελάτης πετύχει τον στόχο του ,  τότε ο στόχος θα εμφανίζεται με 

κόκκινα ψηφία. 

 

� Πού βρίσκεται το report ? 

Προϋπολογισμοί�Κατάρτηση προϋπολογισμού� Στόχοι πελατών ανά πωλητή 

Επιλέγουμε τον πωλητή �Αποδοχή�Εκτυπώσεις�Report 
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� Πώς ελέγχουμε αν τα αποτελέσματα είναι σωστά ? 

 Οι τζίροι ελέγχονται από την εκτύπωση «New-Πωλήσεις κατά κατηγορία πελατών 

Παγώνα(Πινακας 6)» 

 

 

 Τα υπόλοιπα των πελατών ελέγχονται από την εκτύπωση «Τρέχοντα 

Υπόλοιπα» 
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Εξυπηρέτηση πελατών ����Συναλλασσόμενοι����Πελάτες  

� Προϋποθέσεις  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκδοση αποτελεσμάτων είναι να 

καταχωρούνται οι στόχοι των πελατών καθώς επίσης και τα αντίστοιχα ποσοστό Bonus 

στα αντίστοιχα οριζόμενα πεδία . 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην παρούσα εκτύπωση θα προστεθεί μια επιπλέον στήλη δίπλα από τη 

στήλη του υπολοίπου , που θα αναφέρει το ανεξόφλητο υπόλοιπο (που είναι και 

απαιτητό) σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής . 

 

4. Έλεγχος εισπράξεων πωλητών 

 

� Τι παρακολουθεί η εκτύπωση ? 

� Στην εκτύπωση απεικονίζονται : 

� Τα υπόλοιπα των πελατών (σύμφωνα με τον τελευταίο μήνα π.χ. Αποτελέσματα 

Αυγούστου – Υπόλοιπα με 31/7) 

� Στόχος είσπραξης (60% των υπολοίπων ) 

� Οι εισπράξεις μετρητών και επιταγών που πραγματοποιήθηκαν 

� Η απόκλιση 

� Ληξιπρόθεσμες οφειλές  (σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής ) 

 

� Πού βρίσκεται το report ? 
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Προϋπολογισμοί����Κατάρτηση προϋπολογισμού���� Παρακολούθηση στόχου 

εισπράξεων πωλητών 

Επιλέγουμε τον πωλητή ����Αποδοχή����Εκτυπώσεις����Report 

 

 

 

 

 

 

� Πώς ελέγχουμε αν τα αποτελέσματα είναι σωστά ? 

 

 Τα υπόλοιπα των πελατών ελέγχονται από την εκτύπωση «Ισοζύγιο με εμπορικό 

υπόλοιπο» 

Λογιστήριο����Εισπρακτέοι λογαριασμοί����Ισοζύγια ����Ισοζύγιο με εμπορικό 

υπόλοιπο 
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• Στη συγκεκριμένη εκτύπωση επιλέγουμε συγκεκριμένη ημερομηνία στο 

ημερομηνιακό διάστημα , την τελευταία ημέρα της τελευταίες κλειστής περιόδου   

(π.χ. αν θέλουμε να υπολογίσουμε το στόχο είσπραξης του Αυγούστου επιλέγουμε 

την ημερομηνία  31/7)  

• Επιλέγουμε το πωλητή  

• Επιλέγουμε μόνο τα θετικά υπόλοιπα 

 

 Το σύνολο των εισπράξεων ελέγχονται από την εκτύπωση  «Εισπράξεις  με 

αιτιολογία (Εξαιρούνται απο το στόχο)» 

Λογιστήριο����Εισπράξεις και Πληρωμές����Παραστατικά Εισπράξεων 
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Στις εισπράξεις υπολογίζονται μόνο αυτές που αφορούν το τρέχων υπόλοιπο .Οι 

εισπράξεις με τον χαρακτηρισμό ‘’Εξαιρούνται από τον στόχο’’  αφορούν εξοφλήσεις 

αξιογράφων και δεν υπολογίζονται στο στόχο της είσπραξης . 

� Προϋποθέσεις  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκδοση αποτελεσμάτων είναι, κατά την 

καταχώρηση εισπράξεων  μετρητών ή αξιογράφων που αφορούν εξοφλήσεις ή έναντι 

άλλων αξιογράφων και όχι το τρέχων υπόλοιπο του πελάτη , να επιλέγεται από τον 

χρήστη ο χαρακτηρισμός ‘’Εξαιρείται από τον στόχο’’ .Το ίδιο ισχύει και όταν 

επιστρέφουμε αξιόγραφο που έχει εξοφληθεί με τον παραπάνω τρόπο. 

Προσοχή !!! Όταν επιστρέφουμε αξιόγραφο για άλλο λόγο π.χ. γιατί λείπει η 

σφραγίδα του εκδότη , δεν επιλέγουμε τον χαρακτηρισμό. 

 

5. Τζίρος ανά μήνα 

Τι παρακολουθεί η εκτύπωση ? 

Η εκτύπωση παρακολουθεί το συνολικό τζίρο ανά οικογένεια  και ομάδα, ανά περίοδο 

και συνολικά . Να τονίσουμε πως σε αυτή την εκτύπωση παρακολουθούμε το 

συνολικό τζίρο του κάθε πωλητή ακόμα και σε οικογένειες ειδών που δε 

συμπεριλαμβάνονται στον στόχο πωλήσεων . 

        Ακολουθεί την ομαδοποίηση της εκτύπωσης «Σύγκριση προϋπολογισμού πωλητή                  

Πέρυσι –φέτος ανα οικογένεια» σύμφωνα με το σχόλιο  1 , από την παραμετροποίηση των 

ειδών . 

� Προϋποθέσεις  

� Επειδή υπάρχουν κάποιες  οικογένειες που  δε θέλουμε να τις παρακολουθούμε 

μεμονωμένες αλλά να υπολογίζονται συνολικά  , (π.χ. Τέλος EUROLAMP  και 

Προσφορές EUROLAMP να  υπολογίζονται συνολικά με την οικογένεια EUROLAMP ) 

τις ομαδοποιούμε μέσα από την παραμετροποίηση των ειδών  , καταχωρώντας την 

βασική οικογένεια στο Σχόλιο 1 . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να τηρούνται αυστηρά  όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις  

ώστε τα αποτελέσματα των εκτυπώσεων να υπολογίζονται σωστά. 
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Οι εκτυπώσεις 1,2,3,4 αποστέλλονται αυτόματα στους πωλητές , την πέμπτη ημέρα 

κάθε μήνα .Η εκτύπωση 5 επιλέξαμε να μην αποστέλλεται στους πωλητές γιατί τα 

αποτελέσματα της εκτύπωσης είναι κοινά με την εκτύπωση 2. 

 

 

 

 

 




