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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η διαχείριση βάσεων δεδομένων και η δημιουργία εκτυπώσεων
σε τρία προγράμματα ERP. Γίνεται αναφορά σε υπάρχοντα πρότυπα και αρχιτεκτονικές συστημάτων
που έχουν σκοπό να ενισχύσουν την κατανόηση στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας των ERP
συστημάτων. Πέραν της ιστορικής αναδρομής και μιας σύντομης σύγκρισης πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων μεταξύ των επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται, γίνεται επεξήγηση
στον βαθμό που επιτρέπει το κάθε πρόγραμμα στον χρήστη, να διαχειρίζεται την βάση δεδομένων
και να παραμετροποιεί εκτυπώσεις. Τέλος γίνεται ανάλυση των αντιγράφων ασφαλείας του Odoo
μέσω του προγράμματος διαχείρισης βάσεων pgAdmin 3 για την τροποποίηση και εν συνεχεία,
φόρτωση ενός αντιγράφου ασφάλειας από το Odoo ERP και τη δημιουργία πλήρως
παραμετροποιημένων εκτυπώσεων καθώς και η περαιτέρω εξαγωγή τους σε μορφή φιλική προς
προγράμματα υπολογιστικών φύλλων.
Λέξεις Κλειδιά: ERP συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Εκτυπώσεις, Atlantis ERP, SoftOne, Odoo,
pgAdmin 3
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1.1 Εισαγωγή
Με το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον να είναι ολοένα και πιο δικτυωμένο και
οι αποφάσεις να στηρίζονται περισσότερο από ποτέ σε έναν συνεχώς αυξανόμενο όγκο
πληροφοριών, γίνεται αντιληπτό ότι η διαχείριση και αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας
αποτελεί για πολλούς το σημαντικότερο σκέλος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για μια
επιχείρηση. Ως εκ τούτου έχουν ξοδευτεί τεράστια ποσά (Silva, 2017) για να αναπτυχτούν
προγράμματα που βελτιστοποιούν αυτή την διαδικασία.
Τα συστήματα διαχείρισης πόρων ERP σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα κατακερματισμού πληροφοριών και τη δημιουργία απομονωμένων
πληροφοριακών νησίδων στις σύγχρονες επιχειρήσεις (Muscatello, Small & Chen, 2003). Τα
ERP συστήματα όταν εφαρμόζονται με επιτυχία, φέρνουν σε επαφή όλους τους τομείς μιας
εταιρίας, αυτό σημαίνει ότι πληροφορίες που αφορούν τομείς όπως τη διαχείριση
παραγγελιών, τον κατασκευαστικό τομέα, τους ανθρώπινους πόρους, τη διαχείριση
λογιστικής, τις πελατειακές σχέσεις και τη διανομή με εξωτερικούς προμηθευτές και
πελάτες, συγκεντρώνονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα με κοινόχρηστα δεδομένα και
ορατότητα (Peng & Gala 2014) Τα οφέλη περιλαμβάνουν δραστικές μειώσεις στην
εναπομείνασα αποθήκη, μειώσεις στο κεφαλαίο κίνησης που απαιτείται, αλματώδης αύξηση
των πληροφοριών σχετικά με τις επιθυμίες και ανάγκες των πελατών καθώς και την
διευκόλυνση στηN προβολή και διαχείριση του διευρυμένου κύκλου της επιχείρησης . Εδώ
βεβαία πρέπει να αναφερθεί ότι λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας αυτών των συστημάτων
πολλές εταιρίες παρόλο που εγκαθιστούν με επιτυχία πακέτα ERP, αποτυγχάνουν στην
αξιοποίηση τους. Οι Tornatzky και Flescher (1990) ισχυρίζονται ότι οι σύνθετες τεχνολογίες
τείνουν να είναι εύθραυστες, επειδή δεν λειτουργούν πάντα όπως αναμένεται. Επιπλέον οι
σύνθετες τεχνολογίες πληροφορικής απαιτούν συχνά την κοντινή καθοδήγηση από έμπειρους
τεχνικούς . Το πρόβλημα αυτό είναι τόσο διαδεδομένο που σύμφωνα με το Gartner Group το
70% της εφαρμογής ERP προγραμμάτων σε μια επιχείρηση αποτυγχάνουν να αξιοποιηθούν
πλήρως ακόμα και τρία χρόνια μετά την εγκατάσταση τους (Gillooly, 1998).

1.2 Αιτιολόγηση θέματος
Γίνεται αντιληπτό επομένως ότι η διαχείριση αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται
όσο το δυνατόν πιο εύκολα και με τον βέλτιστο τρόπο. Το γεγονός ότι το δυσκολότερο
κομμάτι βρίσκεται στην εφαρμογή ενός ERP πακέτου αποδεικνύεται και από το πλήθος της
βιβλιογραφίας που υπάρχει πάνω στον συγκεκριμένο τομέα.
H υπάρχουσα βιβλιογραφία στο αντικείμενο των ERP ασχολείται κατά βάση στην
εφαρμογή πάνω σε συγκεκριμένους κλάδους σε ποσοστό 60%, ακολουθεί η ανάλυση και
χρήσεις 21% και μελλοντικές τάσεις σε ποσοστό 19% (Tenkorang & Helo, 2011).
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Πιο συγκεκριμένα παραδείγματα ερευνών πάνω στη διαχείριση βάσεων έχουν γίνει για
λογαριασμό του Navision ERP (Paschalis 2012) αλλά και του Oracle ERP (Yu, Brint &
Burns 2009) εξετάζοντας την εφαρμογή δικτύωσης για μεγάλο αριθμό χρηστών και
αναλύοντας την αρχιτεκτονική του συστήματος. Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με τα
ERP Ατλαντίς της Altec και το Soft1 δυο εμπορικά προγράμματα από εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Επίσης θα ασχοληθεί και με το Odoo, ένα ERP
πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα με μικρό αλλά συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο αγοράς.
Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιούνται πηγές προερχόμενες κυρίως από
τους παρόχους των προγραμμάτων, ακαδημαϊκές πήγες πάνω στη βελτιστοποίηση και
διαχείριση βάσεων δεδομένων καθώς και υλικό που προήρθε από την αλληλεπίδραση με τα
συγκεκριμένα προγράμματα. Τελικός σκοπός είναι η ανάλυση και εξέταση του συνόλου των
πινάκων που δημιουργούνται στο ERP κατά τη χρησιμοποίησή του από τις συγκεκριμένες
εταιρίες. Αυτό θα βοηθήσει στην εκμάθηση διαδικασιών data migration, ένα σημαντικό
επαγγελματικό εφόδιο που μπορεί να αξιοποιηθεί πάνω σε ένα πλήθος προγραμμάτων

1.3 Σκοπός εργασίας
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι απαραίτητο ο χρήστης να μπορεί να διαχωρίσει
τις πληροφορίες για την λήψη μιας απόφασης μεταξύ χρησίμων και ανούσιων. Η
συγκεκριμένη εργασία έχει ως κύριο σκοπό να περιγράψει, να συγκρίνει και να παραθέσει
τρόπους αξιοποίησης πληροφοριών που προκύπτουν από τα συγκεκριμένα προγράμματα
καθώς επίσης και από προγράμματα τρίτων. Υποθέτει ότι η ανάλυση αυτών των
πληροφοριών γίνεται από έναν μέσο χρήστη, χωρίς να έχει απαραίτητα ιδιαίτερες
πληροφοριακές γνώσεις.
Πιο συγκριμένα, σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τη διαδικασία
εκτυπώσεων και αναφορών που παρέχονται από τα εργαλεία του εκάστου προγράμματος, να
συγκρίνει χαρακτηριστικά ως προς τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων, και τέλος να
διερευνήσει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης και παρουσίασης των βάσεων δεδομένων με την
χρήση εργαλείων διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως το pgAdmin 3.

1.4 Διάρθρωση εργασίας
Η μελέτη χωρίζεται στα εξής τέσσερα μέρη:
Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη θεωρητική ανασκόπηση, στην όποια θα παρουσιαστεί
το τεχνικό κομμάτι των επιλεγμένων προγραμμάτων ERP , οι διάφορες λειτουργίες τους, η
αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή που χρησιμοποιούν καθώς και η περιγραφή και
παρουσίαση των λειτουργιών του προγράμματος αναφορών και εκτυπώσεων.
2

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται πώς γίνεται η διαχείριση της βάσης δεδομένων των
προγραμμάτων με τη χρήση εργαλείων εντός της εφαρμογής. Σε αυτό το κομμάτι
αναπτύσσονται έννοιες όπως η δομή των βάσεων (databases schema)των προγραμμάτων
καθώς και λειτουργίες όπως η δημιουργία καινούργιας βάσης, ο συγχρονισμός της βάσης, η
εισαγωγή και εξαγωγή παραμέτρων, η δημιουργία στατιστικών βάσης και αντιγράφων
ασφάλειας.
Στο τρίτο μέρος εξετάζεται η αλληλεπίδραση των βάσεων δεδομένων των προγραμμάτων
ERP με προγράμματα τρίτων όπως το pgAdmin 3 για τη δημιουργία λεπτομερών
εκτυπώσεων και αναφορών.
Στο τέταρτο σκέλος αναφέρονται τα τελικά συμπεράσματα της μελέτης που προκύπτουν από
την σύγκριση των εκτυπώσεων που παρέχονται από το ίδιο το ERP και αυτές που
παρέχονται από τα προγράμματα τρίτων. Τέλος διερευνώνται προτάσεις για μελλοντική
ερευνά και παρέχεται η σχετική βιβλιογραφία με τα απαραίτητα παραρτήματα.

1.5 Μεθοδολογία
H μεθοδολογία που ακολουθείται (στηρίζεται στη μελέτη περιπτώσεων), ως εκ
τούτου η συλλογή δεδομένων γίνεται με τη χρήση πανεπιστημιακών βιβλιογραφικών πόρων
αλλά και παρεχόμενο εταιρικό υλικό από τις ίδιες τις εταιρείες. Παράλληλα κρίθηκε σκόπιμο
για την ανάπτυξη του θέματος να παρουσιαστούν παραδείγματα χρήσης των επιλεγμένων
ERP προγραμμάτων. H διαδικασία περιλαμβάνει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του
κάθε προγράμματος ξεχωριστά και έπειτα την χρήση στιγμιότυπων οθόνης για κάθε βήμα με
τη παράθεση σχολίων από κάτω. Επίσης επιχειρήθηκε επαφή με τις εταιρίες- αντιπροσώπους
των εξεταζόμενων προγραμμάτων ώστε να υπάρξει περαιτέρω κατανόηση των εσωτερικών
λειτουργιών των προγραμμάτων καθώς και να προσπελασθούν δυσκολίες όσον αφορά τα
δικαιώματα χρήσης.
Τέλος γίνεται χρήση του προγραμμάτων pgAdmin 3 , ελέγχοντας την συμβατότητα,
την παρουσίαση και την ευκολία χρήσης. Κατά τη διάρκεια της τελικής ανάλυσης δεδομένων
γίνεται επεξήγηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση των
παρουσιασθέντων προγραμμάτων ERP αλλά και των προγραμμάτων τρίτων, συνοψίζονται
οι δυσκολίες που προέκυψαν και δίνονται προτροπές ως προς την κατεύθυνση που
μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν .
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2.0 Θεωρητικό σκέλος
2.1 Ιστορική ανάδρομη των ERP προγραμμάτων
Τα συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning) αναφέρονται σε ολοκληρωμένες
πληροφοριακές πλατφόρμες που ενσωματώνουν μεταξύ άλλων διαχείριση πωλήσεων ,
λογιστικής , αποθήκης καθώς και ανθρωπίνων πόρων. Επίσης μεγάλος αριθμός ERP
προγραμμάτων έχει προχωρήσει στην ενσωμάτωση
ολοκληρωμένων συστημάτων
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων CRM με σκοπό να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μιας
επιχείρησης .
Πριν από την ανάπτυξη των MRP(Material Requirement Planning) και ERP οι
επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν μεθόδους όπως το σημείο αναδιάταξης (reorder point) και
την οικονομική ποσότητα παραγγελίας (Economic Reorder Quantity) για την αναπλήρωση
των χαμηλών αποθεμάτων τους. Το 1964 η εταιρία Black and Decker ήταν η πρώτη που
έκανε χρήση προγράμματος MRP με τον Dick Alban (Orlickly, 2009) ως υπεύθυνο του
εγχειρήματος
Από τα μέσα της δεκαετίας του 60 έως το τέλη της δεκαετίας του 70 οι περισσότεροι
μεγάλοι οργανισμοί σχεδίασαν, ανέπτυξαν και εφάρμοσαν συγκεντρωτικά συστήματα
αυτοματισμού τα όποια επικεντρώνονταν πάνω στον έλεγχο απογραφής IC inventory control.
Πρόκειται για συστήματα παλαιού τύπου που βασίζονται σε προγραμματιστικές γλώσσες
όπως COBOL, ALGOL και FORTRAN (Rashid et al, 2002). Στα τέλη της δεκαετίας του 70
πάνω από 8000 μεγάλες επιχειρήσεις έκαναν χρήση προγραμμάτων MRP, αξιοποιώντας
εργασίες όπως αυτές της βασικής παράγωγης, της διαχείρισης υλικών, της σχεδίασης
απαιτούμενης χωρητικότητας αποθηκών, και την εκτέλεση σχεδίων αγοράς υλικών.
Την δεκαετία του 80 αυτά τα προγράμματα εξελιχτήκαν στα ΜRP II τα όποια
περιλάμβαναν πέρα από τις λειτουργίες των αρχικών MRP και τον προγραμματισμό
πωλήσεων , λειτουργιών, καθώς και την πραγματοποίηση προσομοιώσεων και δημιουργίας
επιχειρηματικού πλάνου.
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ERP
MRP II
MRP

• Controlinf
• Sales and Distribution
• Material Managment
• Financial Acounting
• Investment Managment
• Personal MAnagment
• HumanResoyrce Managment
• Plant Maintanace

• Sales & Operations Planing
• Simulation
• Forecasting

• Master Production Schedual
• Mteriial Requirements Planing
• Capacity Requierements planing
• Execute capacity plans
• Excecute material plans

Εικόνα 2.1: Λειτουργίες MRP, MRP2 και ERP.

Τα σημερινά ERP που έχουν προκύψει τα τελευταία 30 χρόνια είναι η φυσική εξέλιξη
των συστημάτων MRP ΙΙ και θεωρούνται καίρια στη διασφάλιση του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον (Chung, Charles & Snyder,2000).
Η ομαλή λειτουργία τους, προϋποθέτει την επιτυχή διαχείριση ενός συνόλου διαδικασιών με
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητός και χρήσιμος προς τον πελάτη. Τα σημερινά ERP
συστήματα περιλαμβάνουν πρόσθετες λειτουργίες όπως διαχείριση πελατειακών σχέσεων
(CRM), παρακολούθηση εταιρικής ευθύνης και διοίκησης, σχεδιασμό επενδύσεων,
λογιστική, διαχείριση και ανάπτυξη προσωπικού καθώς και ηλεκτρονικό εμπόριο και έλεγχο
ποιότητας μεταξύ άλλων. Επιπροσθέτως έχουν αρχίσει να αξιοποιούν σύγχρονα μοντέλα
εγκατάσταση αλλά και κοστολόγησης όπως την τεχνολογία σύννεφου (cloud) και το
μοντέλο SAAS (software as a service) για πιο ευέλικτες μορφές πληρωμών. Όπως
αναφέρθηκε και προηγουμένως, η παρούσα εργασία θα εξετάσει τη διαχείριση αυτών των
δεδομένων και τη σχεδίαση αναφορών και εκτυπώσεων για τα προγράμματα της Ελληνικής
αγοράς Soft1 Cloud ERP και Ατλαντίς, καθώς και για το ERP ανοιχτού κώδικα Odoo.

2.2 ERP συστήματα και λειτουργιές που καλύπτουν
Τα συστήματα που εξετάζονται από την παρούσα εργασία είναι το Ατλαντίς ERP της
Altec, to SoftOne cloud ERP και το Odoo παλιότερα γνωστό και ως Open ERP.
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H Altec ιδρύθηκε 1986 ως Ανώνυμος βιοτεχνική και εμπορική εταιρεία συστημάτων
πληροφορικής και επικοινωνιών με έδρα το Μαρούσι, με την κύρια δραστηριότητα της
εταιρείας να βρίσκεται στην εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών, το 1995 εισήλθε στο
χρηματιστήριο Αθηνών και το 2001 η εταιρεία αναδιαμορφώθηκε με την συγχώνευση των
εταιρειών SYSWARE, UNISOFT και STAF αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς . Το Atlantis
ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλες εμπορικές και
βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς ιδιωτικού και
δημοσίου τομέα (Altec, 2011).
Η δεύτερη εταιρεία που εξετάζεται είναι η SoftOne Technologies Α.Ε, ιδρύθηκε το
2002 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων ERP και CRM, έχει έδρα την
Αθήνα καθώς και γραφεία στην Θεσσαλονίκη και στο Βουκουρέστι. Το Soft1 Cloud ERP με
το οποίο και ασχολείται η παρούσα διπλωματική είναι ένα πρόγραμμα όπου κάνει χρήση των
data centers της πλατφόρμας Microsoft Windows Azure. Με την χρήση τεχνολογίας cloud
τα δεδομένα αποθηκεύονται σε απομακρυσμένες διαδικτυακές τοποθεσίες προσφέροντας
μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία.
Τέλος εξετάζεται η εταιρεία Odoo(ομώνυμο πρόγραμμα) η οποία ξεκίνησε το 2005
με το τότε όνομα TinyERP και έχει έδρα το Βέλγιο, το 2013 κέρδισε το Deloitte βραβείο,
όντας η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στο Βέλγιο, με ανάπτυξη που έφτανε το 1549%
για ένα διάστημα πέντε ετών (Pinckaers, 2014). Το Odoo διαφέρει από τα προαναφερθέντα
προγράμματα με την έννοια ότι ακολουθεί ένα αμιγώς ανοικτό επιχειρηματικό μοντέλο. Η
εταιρεία έως την έκδοση open ERP v 8 έδινε τη δυνατότητα για πλήρη εκμετάλλευση όλων
των εφαρμογών του ERP. Από την έκδοση v9 και μετά το Odoo προσφέρει μια δωρεάν
εφαρμογή για κάθε χρήστη στην ελεύθερη έκδοση καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης
κατόπιν πληρωμής στην έκδοση Odoo Online αγοράζοντας κάθε εφαρμογή ξεχωριστά
αυξάνοντας το κόστος ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Η εταιρεία προσφέρει
επίσης την Enterprise έκδοση για επιχειρήσεις, με παραπάνω από 50 χρηστές όπου όλες οι
εφαρμογές είναι διαθέσιμες και η χρέωση γίνεται με βάση τον κάθε χρήστη ξεχωριστά.
Επίσης μια ακόμα διάφορα του βρίσκεται στο ότι ενοποιεί στοιχεία εταιρικής πληροφόρησης
που δεν είναι διαθέσιμα στα παραδοσιακά συστήματα ERP όπως web builder, e commerce,
forum creation και blogging αυξάνοντας περαιτέρω την χρηστικότητα του.

2.3 Αρχιτεκτονική Δομή ERP προγραμμάτων
Οι διεργασίες πελάτη-διακομιστή εκτελούνται από τα τρία παρακάτω επίπεδα
λογικής (Rashid, Hosain & Patrick, 2002).
Στο πρώτο επίπεδο, το επίπεδο βάσεων, εκτελούνται όλες οι λειτουργίες που αφορούν τη
δημιουργία, ενημέρωση αποθήκευση, και ανάκτηση των δεδομένων καθώς και όλοι οι
απαραίτητοι μηχανισμοί που διασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων.
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Στο δεύτερο επίπεδο, το επίπεδο εφαρμογής (Application server ) εκτελείται ο κύριος όγκος
των διεργασιών που αφορούν τη διαμόρφωση των οθονών εργασίας. Επίσης δίνεται η
δυνατότητα της εγκατάστασης σε περισσότερα από ένα μηχανήματα εξασφαλίζοντας έτσι
μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερους χρόνους ανταπόκρισης χάρη στην αξιοποίηση
μεγαλύτερης υπολογιστικής ισχύος.
Παράλληλα με την χρήση ανεξαρτήτων μηχανημάτων επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση του
συνολικού φόρτου του συστήματος, αφού κάθε Application Server είναι σε θέση να
υποστηρίξει ένα υποσύνολο του συνολικού αριθμού των Remote Clients
Στο τρίτο επίπεδο, το επίπεδο λογισμικού, (client), είναι υπεύθυνο για την επαφή του χρήστη
με το σύστημα , σε αυτό περιλαμβάνεται το γραφικό περιβάλλον, ο σελιδοδείκτης από όπου
εισάγονται ή παρουσιάζονται δεδομένα. Στο επίπεδο αυτό πραγματοποιείται η διαχείριση
των οθονών εργασίας καθώς και η μορφοποίηση των δεδομένων που εμφανίζονται. Εδώ
πρέπει να αναφερθεί ότι η επικοινωνία του client με το επίπεδο εφαρμογής πραγματοποιείται
κάνοντας χρήση μόνο ενός πακέτου κάθε φορά ώστε να επιτυγχάνεται πολύ μικρός χρόνος
απόκρισης σε όλο το σύστημα.

Εικόνα 2.2: Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων

Η χρήση των τριών επίπεδων διασφαλίζει:


Την ελαχιστοποίηση της επιβράδυνσης του δικτύου λόγω μεταφοράς μεγάλου όγκου
δεδομένων.
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Τη δυνατότητα να εκτελούνται σε διαφορετικά μηχανήματα ο διακομιστής
δεδομένων με τον διακομιστή εφαρμογής και να επιτυγχάνονται καλύτερες
αποδόσεις απόκρισης.
Η χρήση τριών επιπέδων η οποία παρέχει παράλληλη ευελιξία καθώς επιτρέπει την
χρήση οποιουδήποτε λειτουργικού συστήματος με την μόνη προϋπόθεση να υπάρχει
η δυνατότητα χρήσης πρωτοκόλλου tcp/ip. Επίσης και η αναβάθμιση του δικτύου
διευκολύνεται καθώς το κάθε επίπεδο μπορεί να υποστεί οριζόντια αναβάθμιση.
Μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς ο χρήστης δεν έχει άμεση πρόσβαση στην βάση
δεδομένων καθώς επίσης παρέχεται και μεγαλύτερη ακεραιότητα δεδομένων.
Παράλληλα παρέχεται μεγαλύτερη ευκολία συντήρησης ενός συστήματος τριών
επίπεδων καθώς αλλαγές σε μια μονάδα δεν επηρεάζει τις άλλες .

Μειονεκτήματα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι ενδεχομένως η αυξημένη πολυπλοκότητα
του συστήματος , η αυξημένη δυσκολία συντήρησης και η μειωμένη απόδοση που απορρέει
λόγω του φυσικού διαχωρισμού των επίπεδων.
Ειδικότερα η αρχιτεκτονική σε περιβάλλον σύννεφου με την όποια και λειτουργούν
τα προγράμματα Soft One και Odoo διαφέρουν στα εξής σημεία:
Το επίπεδο πελάτη στηρίζεται στο μοντέλο του Thin client, αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο
μέρος των υπολογιστικών διεργασιών εκτελείται από τον εξυπηρετητή ο οποίος επικοινωνεί
με το επίπεδο πελάτη μέσω διαδικτύου, απαλλάσσοντας τον χρηστή από την ανάγκη
προμήθειας ακριβού υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Η αξιοποίηση thin client δίνει τη
δυνατότητα στον χρήστη να διαχειρίζεται την πλειονότητα των λειτουργιών του ERP ακόμα
και από έναν απλό φυλλομετρητή, όπως γίνεται στην περίπτωση του Odoo.
Το επίπεδο εφαρμογής, το όποιο είναι υπεύθυνο για τον κύριο όγκο των λογικών πράξεων,
και την εκτέλεση προγραμμάτων που επικοινωνούν με τον διακομιστή, βρίσκεται υπό την
επίβλεψη του παρόχου και όχι στον χώρο τις επιχείρησης
Το επίπεδο βάσεων Δεδομένων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των δεδομένων
και μετά-δεδομένων με την χρήση εντολών σε SQL και την λειτουργία ενός από τα RDBMS
τις αγοράς φιλοξενείται επίσης εκτός της επιχείρησης

2.4 Τεχνολογία Cloud ( SoftOne και Odoo)
Από τα εξεταζόμενα προγράμματα το Soft One και το Odoo παρέχουν την
δυνατότητα φιλοξενίας σε περιβάλλον cloud, κάνοντας χρήση της πλατφόρμας Microsoft
Azure για το SoftOne και πολλαπλών cloud παρόχων αντίστοιχα για το Odoo.

2.4.1 Ορισμός
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Βάση του NIST( National Institute of Standards and Technology) (NIST, 2011) η
τεχνολογία cloud είναι ένα υπολογιστικό μοντέλο που επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση
στο δίκτυο από μια ομάδα διαμορφωμένων υπολογιστικών
πόρων (π.χ. δίκτυα,
εξυπηρετητές, αποθήκευση, εφαρμογές και υπηρεσίες) που μπορούν να παρασχεθούν
γρήγορα και να κυκλοφορήσουν με ελάχιστη προσπάθεια από τον διαχειριστή ή τον πάροχο
που διαθέτει την υπηρεσία.

2.4.2 Πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία cloud
Στα ERP συστήματα
πλεονεκτημάτων.

η

τεχνολογία

cloud

προσφέρει

έναν

σημαντικό

αριθμό

Καλύτερη απόδοση και μειωμένο κόστος. Σε ερευνά που διεξήχθη (Peng & Gala,
2014) όσον αφορά την απόδοση των ERP προγραμμάτων και αφορούσε διαχειριστές ERP
σε μεγάλες εταιρίες βρέθηκε ότι λόγω περιορισμών που υπήρχαν στον τεχνικό εξοπλισμό
των επιχειρήσεων, εργασίες που απαιτούσαν μεγάλη υπολογιστική ισχύ συχνά περιορίζονταν
μειώνοντας την αποδοτικότητα των συστημάτων, παράλληλα η καθημερινή χρήση των
προγραμμάτων δημιουργούσε σφάλματα που συσσωρεύονταν με τον χρόνο και μείωναν την
απόδοση περαιτέρω. Για τους παραπάνω λογούς κρίνεται ότι η εγκατάσταση και συντήρηση
αυτόνομων ERP συστημάτων καταναλώνει ένα σημαντικό ποσό πόρων (Mangiuc, 2011)
μιας επιχείρησης τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε ειδικευμένο έμψυχο δυναμικό.
Επίσης όσο περισσότερους χρήστες ERP έχει μια επιχείρηση τόσο αυξάνεται το κόστος
αναβαθμίσεων είτε υλικού είτε λογισμικού. Σε αντίθεση και δεδομένου ότι οι πάροχοι cloud
διαθέτουν σημαντική υποδομή όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και έμψυχο
δυναμικό που συντηρεί αυτά τα συστήματα, η απόδοση ενός ERP συστήματος παραμένει
υψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου αρκεί να υπάρχει καλή σύνδεση δικτύου.
Επίσης, βαριές υπολογιστικές διεργασίες δεν επιβάρυναν το δίκτυο και τους υπολογιστές της
επιχείρησης να εκτελέσουν ανεξάρτητες λειτουργίες αυξάνοντας την γενική ικανοποίηση
των χρηστών και παράλληλα την αποδοτικότητα τους (Peng & Gala, 2014).
Καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία και μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι σαφές ότι
από την στιγμή που μια εταιρεία θα επιλέξει να κάνει χρήση υποδομών cloud εμπιστεύεται
στον πάροχο τα δεδομένα της. Έχοντας το παραπάνω ως δεδομένο, εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον χώρο, έχουν επενδύσει τεραστία ποσά σε υπερσύχρονα συστήματα
ασφάλειας όπου μια εταιρεία με αυτόνομη εγκατάσταση θα ήταν δύσκολο να ανταγωνιστεί
(Booz & Company, 2013). Επίσης, οι κατασκευαστές λογισμικού στα κλασικά προγράμματα
που είναι εγκατεστημένα εντός της επιχείρησης υποθέτουν ότι τα δεδομένα είναι ασφαλή
πίσω από το τείχος προστασίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κρυπτογράφηση στην
επικοινωνία μεταξύ επιπέδων (Zaid, 2015). Στο περιβάλλον σύννεφου την υποδομή την
διαχειρίζονται συχνά πολλαπλοί παράγοντες με αποτέλεσμα τα δεδομένα να
κρυπτογραφούνται στο επίπεδο της μεταφοράς και αποθήκευσης και να υπάρχει έλεγχος
πρόσβασης σε όλες τις APIs. Παράλληλα η πλειονότητα των παρόχων cloud έχουν
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κατασκευάσει τα συστήματα τους κάνοντας χρήση τεχνολογιών virtualization και load
balancing επιτρέποντας την ανάπτυξη εφαρμογών σε πολλούς διακομιστές και την χρήση
πολλαπλών πόρων. (Raihana, 2012).

2.4.3 Μειονεκτήματα
Παρόλα αυτά θεωρείται σκόπιμο να αναφερθούν και τα μειονεκτήματα που
απορρέουν από την χρήση περιβάλλοντος cloud. Μερικοί από τους τομείς που τα ERP
μειονεκτούν στο περιβάλλον cloud είναι:
Η απόδοση τους εξαρτάται άμεσα από την αξιοπιστία και τις δυνατότητες του δικτύου στο
οποίο λειτουργούν καθώς επίσης διατρέχουν και όλους τους κίνδυνους που σχετίζονται με
την μεταφορά δεδομένων (Kim et all, 2009).
Απώλεια τεχνογνωσίας, που προκύπτει με την ανάθεση σε τρίτους του τμήματος της
τεχνικής υποστήριξης, με αποτέλεσμα η εταιρεία να χάνει την ελαστικότητα απέναντι σε
τεχνολογικές και οργανωτικές μελλοντικές αλλαγές (Jlelaty & Monzer, 2012). Το
συγκεκριμένο θέμα αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις και σε μικρότερο βαθμό
μικρομεσαίες.
Περιορισμός στην παραμετροποίηση και την διαλειτουργικότητα, κυρίως στην περίπτωση
μεγάλων επιχειρήσεων. Πολλοί πάροχοι cloud ERP δεν επιτρέπουν την τροποποίηση και
διασύνδεση με προγράμματα και πλατφόρμες τρίτων και υπάρχοντα χαρτοφυλάκια
εφαρμογών (application portfolios) στο επίπεδο που επιτρέπουν τα on premise συστήματα.
Ασάφειες SLA (service level agreements), καθώς πολλές φορές είναι δύσκολο να οριστούν
πλήρως οι συμφωνίες στο επίπεδο των υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας που παρέχει την
υποστήριξη cloud και της εταιρείας που παρέχει το ERP, δημιουργώντας κενά ως προς την
διασφάλιση του απορρήτου και ακεραιότητας των δεδομένων όπως επίσης και των νομικών
ευθυνών σε περίπτωση απώλειας (Rong et al, 2012)
Επίσης με την ανάθεση σημαντικών λειτουργιών σε τρίτους όπως αυτών που απορρέουν από
την χρήση ERP, οι εταιρείες αυξάνουν την έκθεση τους αλλά και την εξάρτηση που έχουν
από τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών (Bartolj et al, 2009)

2.5 Τι είναι εκτυπώσεις
Οι εκτυπώσεις αναφορών αποτελούν ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις που
διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω τη εμφάνισης στοχευμένων δεδομένων.
Γενικά εκτυπώσεις ή αναφορές (reports) θεωρούνται όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από
τα διάφορα τμήματα ενός οργανισμού, κατατάσσονται και οργανώνονται έτσι ώστε να
αποτυπώνονται οι οικονομικές επιδόσεις σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (Lumenia,
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2013). Οι εκτυπώσεις πού δημιουργούνται πλέον είναι πλήρως παραμετροποιημένες και
ευέλικτες καθώς αντλούν δεδομένα από έναν ή περισσότερους πινάκες.

2.5.1 Εργαλεία αναφορών και εκτυπώσεων
Η δημιουργία εκτυπώσεων και αναφορών οφείλει να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο και
πολύπλοκο περιβάλλον των επιχειρήσεων έτσι ώστε να παρέχουν ισχυρή, αξιόπιστη και
ολοκληρωμένη πληροφόρηση καθώς και εργονομία στην ανάλυση και προβολή αυτής της
πληροφορίας. Τα περισσότερα ERP της αγοράς παρέχουν τα δικά τους εργαλεία αναφορών
καθώς και τη δυνατότητα παραμετροποίησης τους. Μερικές από τις λειτουργικές απαιτήσεις
μιας επιχείρησης που πρέπει να πληρούν οι εκτυπώσεις και οι αναφορές είναι (Zaikos,
2013):






Η δημιουργία εκθέσεων να ανταποκρίνεται στο υπάρχον νομικό πλαίσιο για
οικονομικά ζητήματα
Να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά οικονομικά πρότυπα που τηρούνται από
διαφορετικού είδους επιχειρήσεις
Να μπορούν να ενσωματωθούν με οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό σύστημα για την
αξιόπιστη και συνεπή χρήση οικονομικών στοιχείων.
Τη δυνατότητα δημιουργίας άμεσων (ad hoc) αναφορών οι οποίες να παρουσιάζουν
την εικόνα της επιχείρησης την συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Ultra, 2017).
Να παρέχουν δυνατότητα προβολής και χρήσης των δεδομένων χρησιμοποιώντας
εργαλεία ανάλυσης τρίτων.

3.1.1 Εισαγωγή στο Atlantis
To Atlantis ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που απευθύνεται σε
επιχειρήσεις εμπορικές και βιομηχανικές μεγάλου μεγέθους καθώς και σε επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών. Παρέχεται από την Altec η όποια ιδρύθηκε το 1986 και καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα λειτουργιών όπως:







την χρηματοοικονομική διαχείριση μιας εταιρείας, με την δυνατότητα καταχώρισης
και προβολής στοιχείων για πελάτες προμηθευτές, συναλλαγές, τράπεζες καθώς
επίσης και την συμμόρφωση του προγράμματος με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
την εμπορική διαχείριση, για την καταχώριση πωλήσεων, αγορών, παροχή
υπηρεσιών.
την διαχείριση παράγωγης, με την ενσωμάτωση προγραμματισμού πόρων
παράγωγης, κοστολογικών στοιχείων, σχεδιασμό απαιτήσεων παράγωγης και
συλλογιστική κοστολόγηση
την διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου καθώς επίσης προσφέρει τη δυνατότητα
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM).
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Σε επίπεδο αρχιτεκτονικής τo Atlantis ακολουθεί δομή τριών επίπεδων Database,
Application και Client, ελαχιστοποιώντας την επιβάρυνση του δικτύου λόγω μεταφοράς
μεγάλου όγκου δεδομένων και παρέχοντας την δυνατότητα διαχωρισμού του Database
Server από τον Applications server, εξασφαλίζοντας απεριόριστη επεκτασιμότητα.
Παράλληλα κάνοντας χρήση πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP επιτρέπει την αξιοποίηση
οποιοιδήποτε λειτουργικού συστήματος παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στον χρήστη
καθώς και τη δυνατότητα για μεταγενέστερες αναβαθμίσεις στην βάση δεδομένων του
συστήματος χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργιά του λογισμικού.
Βασίζεται στην τεχνολογία R.O.A.D.S (Reusable Objects for Application Development
Systems) ένα πλαίσιο ανάπτυξης για συστήματα τριών επίπεδων. Με την τεχνολογία
ROADS επιτυγχάνεται η εύκολη επεκτασιμότητα και εξειδίκευση του λογισμικού με την
δυνατότητα προσθήκης εξατομικευμένων modules για κάθε επιχείρηση. Ευκολία
κλιμάκωσης, με το μόνο που να περιορίζει τον αριθμό απομακρυσμένων ή τοπικών
συνδέσεων να είναι το διαθέσιμο hardware. Ευκολία στη δημιουργία και προσαρμογή
εφαρμογών για τις ανάγκες κάθε πελάτη, καθώς γίνεται επαναχρησιμοποίηση των
αντικειμένων από το ROADS repository. Επίσης η τεχνολογία ROADS κάνει πλήρη χρήση
του σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος (Internet, e-commerce, Google maps) για την
διευκόλυνση και εξέλιξη της επιχείρησης (Altec, 2011).

3.1.2 Το γραφικό περιβάλλον
Το Γραφικό περιβάλλον του Ατλαντίς χαρακτηρίζεται από εργονομικό σχεδιασμό και
βασίζεται σε Microsoft GUI Guidelines. Η βασική πλοήγηση ακολουθεί δενδρώδη δομή και
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως ταυτόχρονη παρακολούθηση διαφορετικών
πληροφοριών (MDI), οργανωμένα μενού σε θεματικές ενότητες ανάλογα με την λειτουργία
του καθώς και προσχεδιασμένα και εναποθηκευμένα φίλτρα και λειτουργία αναζήτησης
μέσω search bar. Μεγάλο ρολό παίζουν επίσης οι επιλογές που έχει ο χρήστης για να
διαμορφώσει την οθόνη ανάλογα με τις απαιτήσεις του καθώς μέσα από το κουμπί εργασίες
και της επιλογής customize forms του δίνεται η δυνατότητα να προσθέτει και να αφαιρεί
πεδία στης φόρμες συμπλήρωσης.
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Εικόνα 3.1: Γραφική σχεδίαση Atlantis

Στον χρηστή δίνεται επίσης η δυνατότητα να επέμβει ακόμα και στο μέγεθος των παραθύρων
που προβάλλονται στο μενού παραμετροποίησης μέσω του DBTextControl επιλέγοντας με
ακρίβεια, χαρακτηριστικά όπως μήκος και πλάτος του κάθε παραθύρου καθώς και την θέση
μέσω drag and drop.

3.1.3 Διαχείριση βάσεων δεδομένων στο Atlantis
H φόρτωση μιας καινούριας βάσης δεδομένων γίνεται μέσω της εφαρμογής Atlantis ERP set
up μέσω της επιλογής Database connection, αφότου έχει δημιουργήσει ο χρήστης μια
καινούργια βάση με database administration tool της επιλογής του.

Εικόνα 3.2: Atlantis ERP Setup.

Καντόπιν, ο χρήστης πρεπει να καθορισει user name και password στο παραρτήμα
“Database Security” με τα οποια θα συνδεεται στον SQL server. Επειτα στο παραρτημα
“Database name” συμπληρωνουμε τα πεδια
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Database Type οπου καθοριζει τον τυπο τις βασης, στην συγκεκρημένη περιπτωση
είναι Microsoft SQL.
Server name οπου συμπληρώνουμε το όνομα του server που περιέχει την βάση
δεδομένων, και μπορεί να είναι είτε σε μορφή τοπικά εγκατεστημένου server, όπως
στοπαράδειγμα, είτε με την IP διεύθυνση.
Database name οπου συμπλιρωνουμε το ονομα της βασης οπου δημιουργήσαμε με
το database administration tool.

Για να γίνει αποθήκευση των επιλογών ο χρήστης πατάει την επιλογή setup

3.1.4 Δημιουργία αντιγράφου ασφάλειας
Για τη δημιουργία αντιγράφου ασφάλειας ο χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα του
Atlantis ERP setup και επιλεγεί το tab DB tools.

Εικόνες 3.3 & 3.4: Δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας.

Πατώντας το κουμπί backup μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε τον εξυπηρετητή και το
όνομα της βάσης που θα αποθηκεύσουμε. Τα αρχεία αποθηκεύονται σε μορφή φακέλου
“.bak”
Πατώντας πάνω στη επιλογή Export database ο χρήστης επιλέγει την τοποθεσία στην όποια
θα αποθηκευτεί το αρχείο καθώς και το όνομα.
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Εικόνα 3.5: Δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας.

3.1.5 Εκτυπώσεις
Για λόγους ακρίβειας τα σύγχρονα προγράμματα ERP δημιουργούν μεγάλους όγκους
πρωτογενών δεδομένων. Για τον λόγο αυτό είναι κοινώς αποδεκτό ότι η διαχείριση
αναφορών και εκτυπώσεων αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες διαδικασίες (Carlton, 2016).
Συνεπώς, τα εργαλεία υποβολής αναφορών ERP είναι καίρια για την λειτουργία μιας
επιχείρησης.

3.1.6 Βασικές
Μέσω των βασικών εκτυπώσεων παρέχεται στον χρηστή η δυνατότητα να δημιουργεί
όλες τις τυποποιημένες αναφορές που έχει ανάγκη μια επιχείρηση, μεταξύ αυτών είναι τα
ισοζύγια, ημερολόγια καθώς και καρτέλες κυκλωμάτων.

Εικόνα 3.6: παράθυρο βασικών εκτυπώσεων

15

Στο μενού των βασικών εκτυπώσεων ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πλήρους
παραμετροποίησης των χαρακτηριστικών και πεδίων που θα εμφανίζονται στην εκτύπωση.
Επιπροσθέτως μπορεί να αποφασίσει ποια δεδομένα θα εμφανίζονται στις προεπιλεγμένες
φόρμες, την μετονομασία τίτλων πεδίων, την εμφάνιση ή απόκρυψη στηλών, το φυσικό
μέγεθος των στηλών καθώς και το φιλτράρισμα των δεδομένων που θα του εμφανίζονται
κατά την εκτύπωση και την αποθήκευση των ρυθμίσεων ώστε να υπάρχει σαν προεπιλογή
την επομένη φορά που ο χρήστης θέλει αντίστοιχη εκτύπωση.

Εικόνες 3.7, 3,8 & 3.9: Παραμετροποίηση βασικών εκτυπώσεων

3.1.7 Παράδειγμα δημιουργίας βασικής εκτύπωσης
Για την δημιουργία μιας βασικής εκτύπωσης ο χρήστης ακολουθεί την διαδρομή
reports -> basic reports και αφού εμφανιστεί ο πίνακας με τις κατηγορίες-κυκλώματα,
κάνοντας δεξί κλικ στο κύκλωμα που επιθυμεί, επιλέγει νέα εγγραφή. Στην συγκεκριμένη
περίπτωση έχουμε επιλέξει το κύκλωμα ‘πελάτης’.

Εικόνα 3.10: Δημιουργία εκτύπωσης.

16

Στη συνέχεια ο χρήστης συμπληρώνει την καρτέλα γενικών στοιχειών όπου επιλέγει τον
τίτλο και την επικεφαλίδα εκτύπωσης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα δημιουργήσουμε
μια εκτύπωση με τίτλο ‘υπόλοιπο ανά πελάτη’. Για την επιλογή των πεδίων που θα
εμφανίζονται ο χρήστης κάνει δεξί κλικ στο άδειο πλαίσιο των πεδίων και επιλέγει
‘εισαγωγή πεδίου’ όπως φαίνεται στην εικόνα 3.11.

Εικόνα 3.11: Παράθυρο εισαγωγής πεδίων.

Το επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται είναι αυτό της σύνθεσης πεδίων, εδώ ο χρήστης έχει
τη δυνατότητα να επιλέξει τα πεδία που θα εμφανίζονται κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε μια
επιλογή. Τα επιλεγμένα πεδία εμφανίζονται σε στήλες όπως φαίνεται στο κόκκινο πλαίσιο 2
με δυνατότητα παρέμβασης στον τίτλο αλλά και τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν
να εισαχθούν, καθώς και να ορίσει αν θα φαίνεται το σύνολο των δεκαδικών ψηφιών , το αν
θα αναδιπλώνονται οι χαρακτήρες αλλά και από ποια μεριά θα είναι στοιχισμένοι. Στο
πλαίσιο 3 φαίνεται η τελική μορφή που θα εμφανίζεται στον χρήστη.
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Εικόνες 3.12 & 3.13: Παραμετροποίηση πεδίων.

Η αποθήκευση γίνεται πατώντας το εικονίδιο με την δισκέτα στο πάνω δεξιά μέρος του
παραθύρου. Στις επιλογές αποθήκευσης ο χρήστης μπορεί να καθορίσει πέρα από το όνομα,
τις ομάδες ή του ξεχωριστούς χρήστες στους οποίους θα είναι διαθέσιμη η φόρμα.

Εικόνα 3.14 & 3.15: Παράθυρα αποθήκευσης και προβολής εκτυπώσεων.

Στο tab Ταξινόμηση/ Ομαδοποίηση ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα πεδία στα όποια θα
στηρίζεται η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων κατά την εκτύπωση, καθώς και τα πεδία με τα
οποία θα γίνεται η ομαδοποίηση τους .

Εικόνα 3.16 & 3.17: Επιλογή πεδίων
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Τέλος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξαγωγής της εκτύπωσης κάνοντας δεξί κλικ στην
συγκεκριμένη εκτύπωση και επιλέγοντας export, αποθηκεύοντας το αρχείο .brep στην
τοποθεσία που επιθυμεί.

Εικόνα 3.18: διαδικασία εξαγωγής

3.1.8 Σύνθετες Εκτυπώσεις
Στης σύνθετες εκτυπώσεις ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
πλήρους
παραμετροποίησης μέσω του εργαλείου report designer, όπου μπορεί να καθορίσει
διαφορετικές εκτυπώσεις για κάθε κύκλωμα με τη δυνατότητα πρόσθεσης λεπτομερειών σε
κάθε επίπεδο. Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να ορίσει Global παραμέτρους, επηρεάζοντας
τις επιλογές που ορίζονται μέσα στις εκτυπώσεις, όπως ο τίτλος της εκτύπωσης, ο αριθμός
επίπεδων, η σειρά ταξινόμησης που θα χρησιμοποιηθεί

Εικόνα 3.19: Δημιουργία σύνθετων εκτυπώσεων.

Για κάθε πεδίο μπορεί να επιλέξει τη ονομασία καθώς και το είδος των πληροφοριών που θα
εισάγονται, εάν θα είναι στην μορφή string, date ή float και συγχρόνως καθορίζει το μέγιστο
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πλήθος των χαρακτήρων ή και το είδος των επιτρεπτών χαρακτήρων που μπορούν να
εισαχθούν
Επίσης, στις σύνθετες εκτυπώσεις ο χρήστης με τη δημιουργία μιας εξατομικευμένης
εκτύπωσης έχει τη δυνατότητα να εισάγει ο ίδιος τις εντολές SQL των πεδίων, τα πεδία που
θα εκτυπωθούν και τα φίλτρα που θα εκτελούνται.

Εικόνα 3.20: Παράθυρο report designer

Όπως προαναφέρθηκε ο σχεδιασμός εκτυπώσεων γίνεται μέσω της εφαρμογής report
designer, όταν ο χρήστης αποφασίσει να δημιουργήσει μια εκτύπωση θα πρέπει να επιλέξει
μια κατηγορία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η κατηγορία που επιλέχτηκε είναι αυτή των
πελατών. Για την εμφάνιση της επιλογής δημιουργία ενός report ο χρήστης θα πρέπει να
πατήσει διπλό κλικ σε ένα από τα user defined reports.

Εικόνες 3.21, 3.22 & 3.23 επιλογές σχεδιασμού σύνθετων εκτυπώσεων
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Ο σχεδιασμός μιας εκτύπωσης αποτελείται από τρία μέρη, με το καθένα να έχει το δικό του
Tab, αυτά είναι:
Τα γενικά στοιχειά στα όποια ορίζονται πεδία όπως περιγραφή, τίτλος εκτύπωσης,
μορφοποίηση παραμέτρων, ταξινόμηση και ορισμός συνόλων ανά ομάδα.
Band, όπου ορίζονται τα SQL queries της εκτύπωσης, με αναγκαία προϋπόθεση να οριστεί
τουλάχιστον ένα master band, και έπειτα όσα detail’s επιθυμεί ο χρήστης.
Και τέλος το Advanced οπού ορίζονται οι επιπλέον εντολές (Queries) και οι χρονικές στιγμές
που θα εκτελούνται .

3.2 Εισαγωγή στο SoftOne
H SoftOne είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε 2002, δραστηριοποιείται κυρίως την
Ελλάδα αλλά και σε έναν μεγάλο αριθμό χωρών των Βαλκανίων. Ασχολείται με την
ανάπτυξη συστημάτων ERP και CRP που προορίζονται για μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες
επιχειρήσεις. Το SoftOne ERP προσφέρει επίσης την δυνατότητα στον χρηστή να επιλέξει
μεταξύ πολλαπλών μοντέλων λειτουργίας είτε ως software as α service (SAAS) είτε ως onpremise εγκατάσταση. Για την λειτουργία του, το Soft One στηρίζεται στην cloud
πλατφόρμα Microsoft Windows Azure (SoftOne, 2017) και κάvει χρήση της γλώσσας
Delphi Pascal.

3.2.1 Τεχνολογία SoftOne
To soft one cloud ERP κάνει χρήση τεχνολογίας πολλαπλών επιπέδων και αποτελείται
από πέντε διακριτά επίπεδα


Το database server: Σε αυτό το επίπεδο γίνεται η αποθήκευση και ανάκτηση των
δεδομένων με την μορφή πινάκων, και ο εξυπηρετητής βάσεων που χρησιμοποιείται
είναι επιλογή του χρήστη.



SoftOne business Server: Είναι υπεύθυνος για τη διακίνηση των TCP/IP πακέτων
μεταξύ Client και Server υπολογιστών, τη δημιουργία των απαραίτητων threads για
την υποστήριξη των Clients, την ενεργοποίηση των τμημάτων του Server κώδικα της
εφαρμογής που θα πρέπει να εκτελεσθεί μετά τη λήψη των κατάλληλων μηνυμάτων
από τον Client καθώς και με την παροχή στατιστικών πληροφοριών διακίνησης
πακέτων μεταξύ των Client και Server υπολογιστών (SoftOne, 2017).



Server Application Modules: είναι υπεύθυνα για την ενημέρωση της εφαρμογής μέσο
scripts, αποτελούν τον κώδικα που περιέχει την λειτουργία του διακομιστή της
εφαρμογής.
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Το Business explorer, μια ξεχωριστή εφαρμογή η όποια αποτελεί το σημείο επαφής
με τον χρηστή, είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία του συστήματος με τον χρηστή
συνθέτοντας τις οθόνες λειτουργίας του προγράμματος. Επίσης, έχει τη δυνατότητα
να διαχειρίζεται την επικοινωνία του συστήματος με συνεργαζόμενα προγράμματα
καθώς και με διαφόρων ειδών εκτυπωτές καθώς και τη δυνατότητα προβολής
ιστοσελίδων μέσω internet.



Τα client Application Modules αποτελούν τον κώδικα που εκτελείται στο ίδιο
περιβάλλον με τον Client και έχουν ως σκοπό την υποστήριξη του περιβάλλοντος
χρηστή.

3.2.2 Γραφικό περιβάλλον
Η ανάπτυξη του Soft one έχει γίνει κάνοντας χρήση του Soft One Application Designer, ένα
περιβάλλον ανάπτυξης και σχεδίασης διαχειριστικών database εφαρμογών, το ποιο
διασφαλίζει ότι το Business Logic είναι απομονωμένο από τον τρόπο όπου παρουσιάζεται το
πρόγραμμα στον χρηστή. Αυτό επιτυγχάνει ευκολότερες αλλαγές και βελτιώσεις χωρίς να
επηρεάζεται ο κώδικας που έχει αναπτυχτεί ήδη για την υποστήριξη της εφαρμογής.

3.2.3 Διαχείριση βάσεων του SoftOne
Για το άνοιγμα μιας καινούργιας βάσης ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να την έχει δημιουργήσει
μέσω του DBMS ή database administration tool της επιλογής του και να κάνει χρήση τις
διαδικασίας import μέσω του Soft one Azure Console σε περίπτωση administrator ή μέσω
της διαχείρισης συνδέσεων και βάσης δεδομένων για την περίπτωση του απλού χρηστή.
Για την διαχείριση συνδέσεων σε βάσεις, ο χρήστης ακολουθεί την διαδρομή Μενού
Εργαλείων/ System/Συνδέσεις και Δεδομένα/ Διαχείριση συνδέσεων σε βάσεις. Στην
καρτέλα που εμφανίζεται ο χρήστης έχει την δυνατότητα να συνδεθεί μέσω μιας βάσης που
έχει προηγουμένως δημιουργήσει.
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Εικόνα 3.24: Σύνδεση με βάση.

Για να συνδεθεί ο χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις έξης ρυθμίσεις στο πλαίσιο
“βάσης δεδομένων”.




Να επιλέξει τον τύπο της βάσης οπού χρησιμοποιεί. Αύτη η επιλογή μπορεί να είναι
είτε server της oracle, είτε Microsoft sql server ή MySQL server.
Να πληκτρολογήσει το όνομα της βάσης που έχει καθορίσει
Να καθορίσει όνομα και κωδικό για την σύνδεση στην βάση

3.2.4 Διαχείριση με Azure console
Η διαχείριση του soft one, της βάσης δεδομένων και λοιπών διαχειριστικών λειτουργιών
γίνεται είτε μέσω το Soft One azure Console σε περίπτωση που ο χρήστης έχει δικαιώματα
υπέρ-διαχειριστή, είτε μέσω του μενού εργαλείων σε περίπτωση απλού διαχειριστή.
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Εικόνα 3.25: Παράθυρο κονσόλας Azure.

Μέσω του SoftOne Azure Console ο χρήστης (σε κατάσταση Administrator) έχει την
δυνατότητα να διαχειρίζεται αντίγραφα ασφάλειας, δικαιώματα χρήσης, εισαγωγή και
εξαγωγή αρχείων καθώς και παρακολούθηση ενεργειών από τους επιμέρους χρηστές του
προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα :











Certify this computer: όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα
δικαιώματα πρόσβασης σε κάθε υπολογιστή ξεχωριστά ανάλογα με το όνομα
και την διεύθυνση IP.
Certifications: όπου δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ξεχωριστούς χρηστές
αλλά και σε ομάδες χρηστών καθορίζοντας την ομάδα χρηστών στην λεζάντα
‘rule name’ , την αφετηρία των διευθύνσεων ip και το τέλος τους στα πλαίσια
ip range start και ip range end αντίστοιχα.
Firewall Rules: για τον καθορισμό των κανόνων και περιόδων πρόσβασης και
για κάθε χρήστη ή ομάδα χρηστών
Unlock Support: την παροχή κωδικού και καθορισμό χρόνου πρόσβασης σε
τρίτα πρόσωπα, με τη δημιουργία ενός unique key.
Database Storage: όπου ο διαχειριστής έχει εικόνα των πινάκων κάθε βάσης
καθώς και τον αριθμό των στοιχείων σε κάθε πινάκα, το μέγεθος που
καταλαμβάνει και τον αριθμό των αντιγράφων ασφαλείας. Επίσης σε αυτήν
την ενότητα δίνονται επιλογές στον χρηστή να δημιουργήσει , να κατεβάσει
και να ανεβάσει αντίγραφα ασφάλειας.
View log: για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών.
Download & Upload DB Data: για την μεταφορά βάσεων δεδομένων από
συστήματα με τοπική εγκατάσταση SoftOne σε συστήματα με εγκατεστημένο
το Azure.

3.2.5 Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας εκτός console
24

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα ασφάλειας είτε μέσω του
προγράμματος, είτε μέσω της πλατφόρμας Soft One Azure Console που χρησιμοποιείται για
τη διαχείριση της βάσης δεδομένων του συστήματος.

Εικόνα 3.26: Εξαγωγή backup.

Ακολουθεί την διαδρομή Menu Εργαλείων/ System/ Συνδέσεις και δεδομένα/ Εξαγωγή
δεδομένων, όπου θα εμφανιστεί το ανάλογο παράθυρο με την επιλογή της εταιρίας και της
τοποθεσίας που θα αποθηκευτεί καθώς και το όνομα του αρχείου. Τα δεδομένα της εταιρίας
εξάγονται σε μορφή .xdt αρχείου με δυνατότητα επιλογής της τοποθεσίας αποθήκευσης .

3.2.6 Δημιουργία και διαχείριση εκτυπώσεων
Το Soft One παρέχει εξειδικευμένες εκτυπώσεις για κάθε module. Το module που
εξετάζεται είναι αυτό της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ακολουθώντας την διαδρομή
Μενού εργασιών -> χρηματοοικονομική διαχείριση.

3.2.7 Παραμετροποίηση εκτυπώσεων
Για παραμετροποίηση μιας εκτύπωσης και αφού έχει ανοιχτεί μια καρτέλα, στην
συγκεκριμένη περίπτωση οι καμπάνιες Marketing από το CRM κομμάτι του Soft One η
διαδρομή που ακολουθείται είναι Ευρετήριο -> Σχεδιασμός.
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Εικόνα 3.27: Επιλογή παραμέτρων εκτύπωσης

Στο παράθυρο που θα ανοίξει ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τον Ορισμό της

εκτύπωσης, τον ορισμό των ενοτήτων, πεδία που θα εμφανίζονται καθώς και τα δικαιώματα
που έχει ο κάθε χρήστης ή ομάδα στην διαδικασία παραμετροποίησης. Στον ορισμό
εκτύπωσης και ενοτήτων ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει σχεδιαστικά την
εμφάνιση της εκτύπωσης, παραμετροποιώντας στοιχεία όπως τον τίτλο, την γραμματοσειρά,
την απόσταση μεταξύ πεδίων καθώς και η διάταξη θα είναι κάθετη η οριζόντια.
Στο κομμάτι των ενοτήτων ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέσω της αριστερής
δενδροειδούς δομής με διπλό click ποια στοιχεία θα εμφανίζονται στην εκτύπωση. Τα
στοιχεία που επιλέγει ο χρήστης τοποθετούνται στην δεξιά πλευρά είτε ως στήλες είτε ως
φίλτρα αναλόγως με πιο παράθυρο είναι επιλεγμένο.

3.3 Εισαγωγή στο Odoo (Open ERP)
Το Odoo είναι ένα σύστημα ERP/CRM που αναπτύχτηκε το 2005 στο Βέλγιο από
τον Fabien Pinckaers. Στοχεύει κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) , με ένα ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων καθώς διαθέτει εφαρμογές που δεν σχετίζονται άμεσα με classical
ERPs, όπως website builder, ecommerce και εργαλεία για forums, live Chat και blogs. To
πρόγραμμα είναι ανοιχτού κώδικα, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρηστές να
παραμετροποιήσουν ένα μεγάλο κομμάτι του συστήματος. Επίσης, προσφέρει ευέλικτα
πακέτα χρήσης, είτε με την παροχή SaaS είτε με stand alone αλλά και community έκδοση.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση για τους λογούς της διπλωματικής έχει επιλεγεί το Odoo
Online στην εκπαιδευτική έκδοση που προσφέρει όλες της εφαρμογές του ERP χωρίς
πληρωμή για διάστημα 10 μηνών και φιλοξενείται στους servers της Odoo.
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3.3.1 Αρχιτεκτονική Odoo
To Odoo κάνει χρήση της αρχιτεκτονικής MVC (Model View Controller) (Zankadi,
2017). Ένας από του πρωταρχικούς σκοπούς αυτής της αρχιτεκτονικής είναι να διαχωρίσει
την πληροφορία που απεικονίζεται οπτικά στον χρηστή από τους κανόνες που είναι
υπεύθυνοι για την διαχείριση των δεδομένων. Πλεονεκτήματα αυτής της αρχιτεκτονικής
είναι:






Υψηλή συνοχή, το MVC επιτρέπει την ομαδοποίηση κώδικα για παρόμοιες
διεργασίες καθώς και την ομαδοποίηση των όψεων για κάθε ξεχωριστό
μοντέλο.
Χαλαρές ζεύξεις ανάμεσα στα μοντέλα, τις όψεις ή τους ελεγκτές.
Ευκολία τροποποιήσεων λόγω της υπάρχουσας διαφοροποίησης των
διεργασιών.
Πολλαπλές όψεις για κάθε μοντέλο.

Back-End JavaScript

Σελίδες Front End

Web Client
Πελάτης

Δρομολόγηση HTTP
Front-end Back-end Controllers
Odoo Application Server

Business Logic (Εφαρμογές)
Μηνύματα και Ειδοποιήσεις
ORM

PostgreSQL Database
Database
Εικόνα 3.28: Απεικόνιση αρχιτεκτονικής Odoo
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Το επίπεδο του WebClient είναι αδιαίρετο, το Open Object client-web, επιτρέπει
στον χρηστή να συνδέεται στο Odoo από κανονικούς φυλλομετρητές. Σε αυτό το επίπεδο
συγκαταλέγονται οι Front end σελίδες και ο Back end JavaScript client. Ο πελάτης
διαβιβάζει αιτήματα στον εξυπηρετητή, και με τα δεδομένα που δέχεται, προβάλει τα
αποτελέσματα (πχ μια λίστα από προμηθευτές) με διαφορετικές μορφές. Το συγκεκριμένο
επίπεδο ανάλογα με τις ενέργειες του χρηστή στέλνει αιτήματα ώστε να γίνουν αλλαγές στα
δεδομένα του εξυπηρετητή
To Odoo Application server,είναι το επίπεδο το οποίο περιέχει τον κώδικα του
προγράμματος και διασφαλίζει ότι η εφαρμογή εκτελείται ομαλά. Ένα κομμάτι του
εξυπηρετητή, η μηχανή ORM, είναι δεσμευμένο στο να επικοινωνεί με τη PostgreSQL
βάση δεδομένων. Ένα δεύτερο κομμάτι, το Web layer, είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία
του εξυπηρετητή με τον φυλλομετρητή.
Το PostgreSQL database server που περιέχει όλες τις βάσεις δεδομένων, όπου κάθε
μια περιέχει όλα τα δεδομένα καθώς και τα περισσότερα στοιχεία παραμέτρων του Odoo

3.3.2 Αρχιτεκτονική ανάπτυξης
Το περιβάλλον πελάτη του Odoo στηρίζεται στο μοντέλο του thin client,
επικεντρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών του στην μεριά του εξυπηρετητή
εξοικονομώντας φυσικούς αλλά και υπολογιστικούς πόρους από την μεριά του χρηστή.

HTTP worker
HTTP worker
Αιτήματα

PostgreSQL
HTTP worker
Store
Cron worker
Gevent worker

Εικόνα 3.29 : Απεικόνιση μοντέλου thin client.

Το Odoo κάνει χρήση του Cron, μιας εφαρμογής διαχείρισης διεργασιών βάση
χρονοδιαγράμματος για Unix-like λειτουργικά συστήματα και του Gevent worker. Το Cron
έχει τη δυνατότητα να τρέχει εντολές και Scrips ανά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα
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για τη διευκόλυνση διεργασιών συντήρησης. Τυπικές διεργασίες περιλαμβάνουν κατέβασμα
αχρείων, ενημέρωση email και εκτέλεση antivirus. To Gevent worker, είναι μια βιβλιοθήκη
δικτύωσης Python βασισμένη σε coroutine που χρησιμοποιεί greenlet για να παρέχει ένα
συγχρονισμένο API υψηλού επιπέδου.

3.3.3 Το γραφικό περιβάλλον
Το γραφικό περιβάλλον του Odoo στην έκδοση student version που εξετάστηκε
κάνει χρήση του φυλλομετρητή του εκάστου υπολογιστή, αξιοποιώντας ΗΤΜL και CSS
στοιχεία για την απεικόνιση του περιβάλλοντος χρήσης. Η διαδικτυακή εφαρμογή στηρίζεται
στην γλωσσά JavaScript κάνοντας χρήση εργαλείων bootstrap, jquerry και mako. Η
δημιουργία αλλά και η παραμετροποίηση του γραφικού περιβάλλοντος μπορεί να γίνει είτε
μέσω της εγκατάστασης του Odoo developer studio, είτε ενεργοποιώντας το developer mode
από τα settings και έπειτα ακολουθώντας την διαδρομή open developer tools  open views
να παραμετροποίηση ή να δημιουργήσει καινούργια όψη. Επιπλέον, ο χρήστης έχει την
δυνατότητα να επιλέξει διαφορετικά themes για την εμφάνιση το προγράμματος που
παρέχονται από την κοινότητα αλλά και από την ίδια την εταιρεία.

3.3.4 Δημιουργία Βάσης
Αυτόματα με την εγγραφή του χρηστή στο Odoo και την επιλογή ενός application
του ERP δημιουργείται και η αντίστοιχη βάση δεδομένων στον server της εταιρείας. Ο
χρηστής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πολλές βάσεις για κάθε εφαρμογή. Για την
δημιουργία καινούργιας βάσης ο χρήστης ακολουθεί την διαδρομή User/My
Databases/Manage your Databases/Create new database. Έπειτα εμφανίζονται οι διαθέσιμες
εφαρμογές όπου ο χρήστης επιλέγει την εφαρμογή που θέλει, εισάγει τα προσωπικά του
στοιχεία καθώς και την επωνυμία, το μέγεθος και την διεύθυνση για την καινούργια εταιρεία
και έπειτα επιλεγεί create, μετά από την αποστολή και αποδοχή ενός email ενεργοποίησης
,η καινούργια βάση-εταιρία έχει δημιουργηθεί. Η βάση αποθηκεύεται στον server της
εταιρείας και ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
.
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Εικόνα 3.30: Παράθυρο δημιουργίας εταιρείας.

3.3.5 Τροποποίηση Βάσης
To Odoo ERP στη διαδικτυακή εκδοχή που εξετάζεται προσφέρει βασικά εργαλεία για την
διαχείριση βάσεων μέσω του online interface. Για να γίνει παρέμβαση στην βάση μιας
εταιρείας ο χρήστης ακολουθεί την διαδρομή user/ My Databases/Manage your Databases.

Εικόνα 3.31: Δημιουργία αντιγράφου ασφάλειας.

Έπειτα έχει την επιλογή είτε να δημιουργήσει διπλότυπο της εταιρείας με την επιλογή
Duplicate είτε να κάνει μετονομασία με την επιλογή Rename καθώς και να δημιουργήσει
αντίγραφο ασφάλειας με την επιλογή back up.
Με την επιλογή δημιουργίας διπλότυπου ο χρηστής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα
πλήρες αντίγραφο της επιλεγμένης βάσης δεδομένων το οποίο λήγει αυτόματα σε διάστημα
15 ημερών. Μια διπλότυπη βάση διατηρεί όλες τις λειτουργίες της πρότυπης, αυτό σημαίνει
ότι ο χρηστής έχει δυνατότητα να στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να δεχτεί
πληρωμές ή να κάνει παραγγελίες.

3.3.6 Εκτυπώσεις και Αναφορές
Το Odoo παρέχει στον χρηστή μια ευρεία συλλογή από εργαλεία παρουσίασης
αναφορών για τα κυριότερα δεδομένα μιας επιχείρησης όπως δημιουργία ισολογισμού,
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κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και την φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών της
επιχείρησης μεταξύ άλλων . To Odoo παρέχει localized reports για το φορολογικό σύστημα
ενός μεγάλου αριθμού χώρων, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, καθώς και τη δυνατότητα
δημιουργίας πλήρως παραμετροποιημένων αναφορών μέσω του QWeb control tool. Οι
αναφορές είναι γραμμένες σε HTML και QWeb όπως όλες οι όψεις του Odoo και δίνεται η
δυνατότητα εκτύπωσης σε μορφή PDF, HTML, Controller καθώς και σε RML pdf, RML sxw
και webkit.

3.3.7 Προβολή αναφορών και Εξαγωγή
Για την προβολή αναφορών, ο χρήστης αφού έχει επιλέξει την εταιρεία-βάση
δεδομένων και εισέλθει στην αντίστοιχη σουίτα, στην περίπτωση μας Accounting, επιλέγει
το tab reports, από το drop down menu που εμφανίζεται. Ο χρήστης έχει την επιλογή να
επιλέξει μεταξύ μιας πλειάδας προεπιλεγμένων αναφορών, με την κάθε αναφορά να είναι
εξαγώγιμη σε XLSX αρχείο.

3.3.8 Δημιουργία αναφορών
Το Odoo δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει από μια γκάμα καθολικών
αναφορών όπως τη δημιουργία ισοζυγίου, καταστάσεις ταμειακών ροών, φορολογικές
αναφορές , λογαριασμούς γενικού καθολικού, καθώς και την εμφάνιση ημερολογίου
συνεργάτη. Για να προβάλλει μια αναφορά ο χρήστης, εισέρχεται στην εφαρμογή, επιλέγει
Reports και έπειτα την αναφορά που χρειάζεται.

Εικόνα 3.32: Επιλογή αναφορών

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής χρονικών φίλτρων για την εμφάνιση μηνιαίων,
τριμηνιών και αναφορών δωδεκάμηνου για την τρέχουσα χρονιά καθώς και για το
προηγούμενο έτος αλλά και τη δυνατότητα να καθορίσει το διάστημα ημερομηνιών για τις
οποίες θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Επίσης, έχει την δυνατότητα να συγκρίνει
αναφορές με τις ίδιες προηγουμένων ετών.
Η κάθε αναφορά μπορεί να εξαχτεί σε αρχείο XLSX .

3.3.9 Παράδειγμα δημιουργίας εξατομικευμένης αναφοράς
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Αφού ο χρήστης έχει εισάγει τα στοιχεία του και επιλέξει την βάση δεδομένωνεταιρεία με στην οποία θα εργαστεί, από την επιλογή settings ενεργοποιεί το Developer mode
(with assets). Η συγκεκριμένη επιλογή σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τα
αρχεία JavaScript και CSS του προγράμματος, σε σχέση με το απλό developer Odoo όπου
οι επιλογές του χρηστή περιορίζονται στην τροποποίηση πεδίων και δικαιωμάτων
ασφάλειας.

Εικόνες 3.33 & 3.34: Διαδικασία ενεργοποίησης developer mode

Στην συνεχεία και αφότου ο χρηστής εισέλθει στην εφαρμογή, στην συγκεκριμένη
περίπτωση ‘Accounting’, επιλεγεί το tab configuration -> Financial Reports και κάνει κλικ
το κουμπί Create. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία που επιλέχθηκε είναι διπλότυπο
αντίγραφο της κύριας εταιρίας καθώς λανθασμένες αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν την
ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Εικόνες 3.35 & 3.36: Βήματα δημιουργίας εκτύπωσης.

Η καρτέλα που εμφανίζεται δίνει την δυνατότητα στον χρηστή να καθορίσει το όνομα της
εκτύπωσης, την χρονική περίοδο των αναλύσεων (Analysis Period), το αν θα εμφανίζονται οι
στήλες χρεώσεων/πιστώσεων καθώς και τα στοιχειά που θα εμφανίζονται στην εκτύπωση. Ο
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χρήστης κάνοντας διπλό κλικ στην λεζάντα lines μπορεί να επιλέγει τις ενότητες που θα
απαρτίζουν την κάθε εκτύπωση.

Εικόνα 3.37: παράθυρο εισαγωγής στοιχείων.
Στο παράθυρο που εμφανίζεται υπάρχουν τέσσερεις κατηγορίες, οι βασικές πληροφορίες,
τροποποίηση εμφάνισης, υπολογισμοί και καθορισμός κλάσης-παιδί, o χρήστης
συμπληρώνει τα ακόλουθα πεδία:







Section Name: οπού ο χρήστης επιλέγει το όνομα της κάθε γραμμής.
Code: κωδικός που χρησιμοποιείται για την παραπομπή στην συγκεκριμένη γραμμή
Sequence και Level: σχετίζονται με την γραφική αναπαράσταση της εκτύπωσης με το
sequence να καθορίζει την σειρά με την οποία θα εμφανίζεται η γραμμή και level
όπου καθορίζει μέγεθος τις γραμματοσειράς.
Formulas: όπου ο χρήστης ορίζει τις πράξεις που θα καθορίσουν τα αποτελέσματα
κάθε στήλης.
Children lines: Μια γραμμή μπορεί επίσης να βασίζεται στο άθροισμα των γραμμών
κίνησης του λογαριασμού σε έναν επιλεγμένο τομέα. Σε αυτήν την περίπτωση ο
χρήστης συμπληρώνει πάλι το όνομα, κωδικό, τύπο καθώς και την φόρμουλα των
γραμμών-πεδία που θα κάνει χρήση η εκτύπωση.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δημιουργήσαμε μια εκτύπωση που παρουσιάζει τα μεικτά
κέρδη τις εταιρίας, το αποτέλεσμα παράγεται από την φόρμουλα ‘balance= ΕΣ.balance –
ΚΟΣ.balance’, όπου ΕΣ και ΚΟΣ είναι κωδικοποιήσεις για έσοδα και το κόστος αντίστοιχα
και την χρήση του αντικειμένου .balance για τον υπολογισμό του ισοζυγίου.

3.4 Σύγκριση προγραμμάτων που εξετάστηκαν
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Στις προηγούμενες ενότητες μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά, η δυνατότητες και οι
επιλογές παραμετροποίησης τριών ERP συστημάτων. Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται
σε μορφή πίνακα τα κριτήρια που μας ενδιαφέρουν και γίνεται σύγκριση των δυνατοτήτων
τους.

Atlantis
o

Δυνατότητες
και
λειτουργίες

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χρηματοοικονομ
ικά
Αποθήκη
Αγορές
Πωλήσεις
Υπηρεσίες
Λιανική
CRM
e-shop
Παραγωγή
MRP
Κοστολόγηση
Δραστηριότητες
Λογιστική
Πάγια
Προϋπολογισμοί
MIS
Reporting tools
Workflow
Οργάνωση

SoftOne
o
o
o
o
o
o
o
o

Odoo

Εμπορική
διαχείριση
Διαχείριση
υπηρεσιών
Διαχείριση
παραγωγής
Χρηματοοικονομι
κή-διαχείριση
CRM
H.R
Μισθοδοσία
Εικόνα εταιρείας

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Τοπική
Εγκατάσταση
Μοντέλο
Πληρωμής
Αρχιτεκτονική
βάσης
Δυνατότητα
παραμετροποί
ησης
βάσης
Δυνατότητα
αγοράς
ξεχωριστών

CRM
Οργάνωση
Project
Διαχείριση
αποθήκης
Παράγωγη
Πωλήσεις
Timesheets
Διαχείριση
προσωπικού
Χρηματοοικονομ
ικά
PLM
(product
lifecycle
management)
e-shop
Website Builder
MRP
Διαχείριση
ποιότητας
έλεγχου
Λειτουργία VOIP
Cloud Messaging
Διαχείριση
ηλεκτρονικών
υπογράφων.

Απαιτείται

Απαιτείται

Δεν απαιτείται

License και ASK

License, SAAS και ASK

SAAS

3-tier client server

3- tier client server
κάνοντας χρήστη thin
client

3-tier client server
κάνοντας χρήση web
client

Κατόπιν απόκτησης
άδειας χρήστη.

Πλήρης
παραμετροποίηση

Σε μικρότερα πακέτα

Ναι

Ο χρήστης μπορεί να
δημιουργεί αντίγραφα
ασφάλειας, η διαχείριση
τους γίνεται από τεχνικό
της εταιρείας.
Σε μικρότερα πακέτα
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ενοτήτων
Ελληνικοποιή
ση

Κόστος

Ναι

Ναι

Από 4.820 έως 17,120
ευρώ για την Licensed
έκδοση και από 820 έως
2.910 σε περίπτωση
επιλογής μοντέλου ASK.

Από 10.800 για την αγορά
άδειας χρήσης ή
3.000 ευρώ σε περίπτωση
επιλογής ετήσιας
συνδρομής

Όχι
Η τιμές ξεκινούν από 190
ευρώ τον χρόνο ανά
χρήστη για μια εφαρμογή
με το κόστος της κάθε
εφαρμογής να κυμαίνεται
από 70 έως 430 ευρώ τον
χρόνο. Όλες οι
εφαρμογές μαζί
κοστίζουν 3.800 ευρώ
τον χρόνο

Ερμηνεύοντας τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα δύο από τα τρία
προγράμματα που εξετάστηκαν έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. To Soft One
παρέχει κάποιες επιπλέων δυνατότητες με modules όπως η διαχείριση ανθρώπινων πόρων
και μισθοδοσίας. Το Odoo, σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα προγράμματα παρέχει
λειτουργίες που δεν υφίστανται στα υπόλοιπα όπως: Δημιουργία ιστοσελίδων, λειτουργιά
VOIP κλήσεων, δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων μέσω cloud καθώς και διαχείριση
ηλεκτρονικών υπογράφων. Επίσης παρατηρούμε ότι το κόστος και των τριών προγραμμάτων
στην πλήρη έκδοση τους βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα. Πρέπει να αναφερθεί βέβαια ότι
και οι τρεις εταιρείες προσφέρουν μικρότερα πακέτα ανάλογα με της ανάγκες κάθε
επιχείρησης. Ως προς το μοντέλο πληρωμής, το Atlantis και το Soft One προφέρουν
δυνατότητα αγοράς της άδειας του λογισμικού καθώς και την απόκτηση μέσω
συνδρομητικού μοντέλου διάθεσης ASK (Application and Services Kit). Το Soft One καθώς
και το Odoo προσφέρει την δυνατότητα πληρωμής με μοντέλο SAAS.
Ομοιότητες υπάρχουν και στην αρχιτεκτονική των βάσεων δεδομένων, με την
διάφορα ότι στην περίπτωση του Odoo και σε μικρότερο βαθμό του SoftOne, το σύστημα
στηρίζεται σε περιβάλλον cloud.

4.0 Αλληλεπίδραση με pgAdmin 3
4.1 Ορισμός
Η πρόσβαση στα αντίγραφα ασφάλειας των ERP προγραμμάτων όταν δεν γίνεται
μέσω του ίδιου προγράμματος, γίνεται κατά κανόνα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό
της εκάστοτε εταιρείας και συνήθως χρησιμοποιούνται εργαλεία που έχουν αναπτύξει οι
ίδιες. Η αιτιολόγηση αυτής τις πρακτικής έχει να κάνει κυρίως με θέματα
εμπιστευτικότητας των δεδομένων ν που περιέχει ένα Backup μιας εταιρείας καθώς και
θέματα εταιρικού απορρήτου ως προς την κατασκευή, δομή και μορφοποίηση της
βάσης.
Το Odoo επιλέχτηκε ως το κύριο παράδειγμα για την αλληλεπίδραση με πρόγραμμα
τρίτων, λόγω του δυο βασικών παραμέτρων. Πρώτον λόγω του ανοιχτού κώδικα και της
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δυνατότητας για ελεύθερη παραμετροποίηση και δεύτερον λόγω της ελευθερίας και
απλότητας στην επεξεργασία των αντιγράφων ασφαλείας χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί
από τους κατασκευαστές του προγράμματος.
Για την επεξεργασία των βάσεων που προκύπτουν από τα αντίγραφα ασφαλείας
γίνεται χρήση του pgAdmin 3.Το pgAdmin 3 είναι ένα πρόγραμμα έλεγχου, ανοιχτού
κώδικα για βάσεις δεδομένων postgre SQL, είναι web based και προσφέρει δυνατότητες
έλεγχου :






Χρηστών και ομάδων
Βάσεων Δεδομένων και σχημάτων
Πινάκων, παραμέτρων και προνομιών
Συναρτήσεων
Δημιουργία αναφορών.

Παράλληλα απλοποιεί τη δημιουργία και συντήρηση αντικειμένων βάσεων (Database
Objects) προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών τύπων αρχείων καθώς και την
εξαγωγή δεδομένων σε μορφή SQL,XML,XHTML,CSV, και pg_dump.

4.2 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση
Το pgAdmin είναι εργαλείο ανοιχτού κώδικα και παρέχεται είτε κατά την
εγκατάσταση της posgre sql. V 9.6, είτε σαν ξεχωριστό αρχείο από την ιστοσελίδα τις
postgre. Προσφέρεται σε εκδόσεις για λειτουργικά συστήματα Unix και Windows. Στο
συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε η έκδοση για Windows. Αφότου
εγκατασταθεί το πρόγραμμα ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει την βάση δεδομένων
στην όποια θα φορτωθεί το αρχείο.

4.3 Μετατροπή αρχείου backup και εξαγωγή
Η δημιουργία του αντιγράφου ασφάλειας έγινε από το Odoo Database Manager
ακλουθώντας τη διαδικασία όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 3.3.5. Tο αρχείο που
δημιουργείται είναι σε συμπιεσμένη μορφή zip, κατόπιν αποσυμπίεσης παρατηρούμε ότι
στον φάκελο υπάρχουν δύο αρχεία. Ένα είναι η βάση δεδομένων σε μορφή SQL dump
file οπού περιέχει όλους τους πινάκες, κλειδιά και σχήματα της βάσης. Το δεύτερο αρχείο
που δημιουργείται είναι ένας φάκελος κλάσης FileStore. Οι φάκελοι αυτού του είδους
περιέχουν μόνιμα δεδομένα που διατηρούνται μετά την επανεκκίνηση τη μηχανής.
Η φόρτωση του αρχείου SQL στο pgAdmin για την επεξεργασία του προϋποθέτει την
αλλαγή του τύπου από αρχείο .SQL σε αρχείο .backup. Η μετατροπή αυτή είναι
απαραίτητη καθώς το pgAdmin δεν μπορεί να διαβάσει τα δεδομένα από το STDIN, και
βλέπει τα δεδομένα που παραθέτονται σαν συντακτικό σφάλμα (syntax error).
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Ο psql όμως δεν έχει αυτό το πρόβλημα οπότε μπορεί ο χρήστης μέσω αυτού να
εκτελέσει το dump.sql.

Εικόνα 4.1: Σύνδεση backup με pgAdmin

Αφού ανοίξουμε το terminal , χρησιμοποιείται η εντολή (sudo -u postres psql
‘database name’ -f ‘file path’) όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.1.
Η εντολή καθορίζει ότι το αρχείο πού έχει αποθηκεύσει ο χρήστης από τη διαδικασία
backup του Odoo, και ορίζεται από την διαδρομή /home/zodiac/Downloads/eduuomcompany.dump, θα φορτωθεί στην βαση που δημιουργήσαμε (mai16065test), και θα
είναι Προσβάσιμο μέσω του GUI του pgAdmin 3.
Έχοντας περάσει το αρχείο στην postgre με τον παραπάνω τρόπο μπορούμε πια να
δημιουργήσουμε αντίγραφα που θα είναι προσβάσιμα και σε περιβάλλον Linux αλλά
κυρίως σε περιβάλλον Windows .

Εικόνα4.2: Επιλογή βάσης για Backup.
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Για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας σε μορφή προσβάσιμη από συστήματα
windows, ο χρήστης επεκτείνει το στοιχείο databases και κάνει δεξί κλικ στην βάση, στην
συγκεκριμένη περίπτωση “mai16065test”, κατόπιν επιλέγει “backup”.

Εικόνες 4.3 & 4.4: Ρυθμίσεις εξαγωγής

Στο πρώτο tab της καρτέλας που εμφανίζεται, είναι σημαντικό να καθορίσουμε το όνομα
του αρχείου αλλά και τον τύπο, στην συγκεκριμένη περίπτωση ‘tasos’ και ‘.backup’
αντίστοιχα. Για να μεταφερθούν τα δεδομένα που περιέχονται στην βάση πρέπει να γίνει
επιλογή των checkbox pre-data, data και post-data που βρίσκονται στο αρχικό τμήμα του
“Dump Options #1”. Έπειτα κάνουμε κλικ στο κουμπί backup και το αρχείο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από το pg admin σε περιβάλλον windows. Στην συνέχεια και αφού το αρχείο
έχει μετατραπεί σε αρχείο .backup ο χρήστης μπορεί να το εισάγει δημιουργώντας μια κενή
βάση δεδομένων. Κάνοντας δεξί κλικ στην καινούργια βάση, ο χρήστης επιλεγεί “restore”.

Εικόνες 4.5: Ρυθμίσεις εισαγωγής σε περιβάλλων Windows
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Στις καρτέλες που εμφανίζονται ο χρήστης επιλέγει το αρχείο που θέλει να εισάγει στην
λεζάντα “filename” και κάνει κλικ στα pre-data, data και post data από το tab “Restore
Options #1” για να συμπεριλάβει τα δεδομένα που υπάρχουν στους πίνακες.

4.4 Εκτέλεση Queries, διαχείριση και δημιουργία πινάκων
Κατά την φόρτωση μιας βάσης ο χρήστης μπορεί να προβάλει όλους τους πινάκες του
δενδροειδούς μενού ως έξης: “database name”->schemas->public->tables->”table_name”.
Πατώντας αριστερό κλικ επάνω σε έναν πινάκα, εμφανίζονται στο δεξί άνω μέρος της
οθόνης οι ιδιότητες του, όπως όνομα, κύριο κλειδί, αριθμός σειρών, ύπαρξη
κληρονομικότητας καθώς και η δυνατότητα προβολής στατιστικών χρήσης και οι
εξαρτώμενοι παράγοντες. Στο SQL , στο δεξί κάτω μέρος ο χρήστης έχει την δυνατότητα να
ελέγξει αλλά και να τροποποιήσει τις εντολές SQL που είναι υπεύθυνες για την δημιουργία
του συγκεκριμένου πινάκα.

Εικόνα 4.6: Διαχείριση πινάκων στο pgAdmin 3

Με δεξί κλικ πάνω σε έναν πινάκα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να:






Δημιουργήσει καινούργιο αντικείμενο, αυτό μπορεί να είναι μια καινούργια γραμμή η
στήλη, ένα ξένο κλειδί, ένας περιορισμός η ένα trigger.
Να διαγράψει τον πινάκα με την επιλογή Drop/Delete.
Να κάνει επαναφορά των στατιστικών του πινάκα.
Να προβάλλει τα δεδομένα του πινάκα αλλά και να δημιουργήσει αναφορές ως προς
την λειτουργιά του πινάκα, οπού χρησιμεύουν κύριος για εργασίες maintenance.
Τέλος έχει την δυνατότητα να κάνει backup, restore και import το συγκεκριμένο
κομμάτι τις βάσης.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη δημιουργία καινούργιου πινάκα μέσα στην ήδη υπάρχουσα
βάση ο χρήστης ακόλουθη σχεδόν την ίδια διαδρομή (database name”->schemas->public>tables) με την διαφορά ότι κάνει αριστερό κλικ στην επιλογή tables.

Εικόνα 4.7: Επιλογές δημιουργίας νέου πίνακα

Στην καρτέλα που εμφανίζεται ο χρήστης εισάγει το όνομα του πινάκα, τo που ανήκει και
την πρόθεση σχολείων. Από το tab columns, δημιουργούμε τις στήλες που θα απαρτίζουν τον
πινάκα, προσθέτοντας χαρακτηριστικά όπως όνομα, τύπο δεδομένων, επιτρεπτό μήκος
σειρών καθώς και τον ορισμό μεταβλητών. Παράλληλα το pgAdmin 3 δίνει την δυνατότητα
στον χρηστή να εκτελέσει εξατομικευμένες εντολές sql για την εμφάνιση δεδομένων από
έναν ή περισσότερους πινάκες.

Εικόνα 4.8: Εικονίδιο query toοl

Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω της επιλογής του query tool. Το query tool χωρίζεται
σε δύο βασικά μέρει, το SQL editor και το Output pane. Το SQL Editor είναι ο χώρος
όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πληκτρολογεί τις SQL εντολές ,να τις αποθηκεύει,
και να τις φορτώνει απευθείας από έναν φάκελο. Παράλληλα το query tool παρέχει
αυτόματο έλεγχο του κώδικα και δυνατότητα auto completion για διευκόλυνση στο
γράψιμο εντολών.
Το output pane είναι υπεύθυνο για την απεικόνιση των εντολών σε μορφή πινάκων,
και την επεξήγηση σε γραφική αναπαράσταση για το πώς εκτελείται η εντολή.
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Εικόνα 4.9: εισαγωγή εντολών SQL

Στο παραπάνω παράδειγμα, και αφού φορτώσαμε τo αντίγραφο ασφάλειας τρέξαμε την
εντολή για τον πινάκα res_partner
SELECT name, street, city, phone
FROM res_partner
ORDER BY name
Στην περιοχή sql editor και την εκτελέσαμε πατώντας το πράσινο play κουμπί. Η
συγκεκριμένη εντολή μας επιστρέφει το όνομα, την οδό, την πόλη και το τηλέφωνο κατά
αλφαβητική σειρά του ονόματος για όλους τους συνεργάτες μας , είτε είναι φυσικά πρόσωπα
είτε εταιρείες. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει φίλτρα για να εξειδικεύσει τις πληροφορίες
που προβάλλονται με την χρήση του “WHERE”. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που
θέλουμε να προβάλλουμε μόνο τους συνεργάτες που είναι πελάτες, θα προσθέταμε την
Boolean επιλογή “WHERE customer = true”. Έτσι ο πίνακας παίρνει την παρακάτω μορφή
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Εικόνα 4.10: εισαγωγή εντολών SQL

4.5 Χρήση του Graphical query builder
Για τη δημιουργία πινάκων μέσω του GQB (Graphical Query Builder) δεν είναι
απαραίτητο ο χρήστης να έχει γνώση τις SQL. Tο pgAdmin προσφέρει την δυνατότητα
παράγωγης εντολών μέσω τις πλατφόρμας graphical query builder. Το GQB αποτελείται από
τρία βασικά μέρη:


Τον κατάλογο σχέσεων ή relation browser στο αριστερό μέρος της οθόνης, όπου ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πινάκες , όψεις και κλάσεις που θα
χρησιμοποιήσει.



Τον χώρο σχεδίασης πινάκων όπου ο χρήστης καθορίζει, κάνοντας drag and drop
ποιοι πινάκες θα συμπεριληφθούν στο σχήμα του και με ποιες στήλες θα γίνουν join.
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Και τέλος ο χώρος όπου βρίσκονται τα tabs υπεύθυνα για τα κριτήρια επιλογής, την
μορφοποίηση του αποτελέσματος και τον καθορισμό των επιλογών για joins.

Εικόνα 4.11: Χρήση του Graphical query builder

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε συνδυάσει δυο πίνακες. Αυτόν του res_partner, που
περιέχει όλους τους συνεργάτες από την βάση στο Odoo ανεξαρτήτως αν είναι προμηθευτές ή
πελάτες, και τον πινάκα account_invoice, όπου περιέχει τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης .

Για την τοποθέτηση αυτών των δυο πινάκων στην ίδια εντολή ο χρήστης κάνει drag and drop
από το table browser στο αριστερό μέρος του προγράμματος. Επιλέγοντας τα τετραγωνάκια
στους πινάκες, καθορίζουμε ποιες στήλες δεδομένων θα εμφανίζονται.
Ένα απαραίτητο βήμα για την επιτυχή σύζευξη των δυο πινάκων είναι ο καθορισμός των
τιμών πάνω στις οποίες θα γίνουν join. Στην περίπτωση μας οι τιμές που είναι ο κοινός
παρονομαστής μεταξύ των δύο πινάκων είναι “partner_id” και «id” για το “account_invoice”
και “res_partner” αντίστοιχα. Η επιλογή αυτών των δύο στοιχείων μπορεί να γίνει είτε με τον
εικονικό τρόπο, όπου ο χρήστης κάνει κλικ στην στήλη του ενός πινάκα και σέρνει τον
κέρσορα στην στήλη του πίνακα που θα γίνει το join είτε μέσω του καταλόγου από το tab
Join στο κάτω μέρος της καρτέλας οπού επιλεγεί την αρχική στήλη, το είδος της σύζευξης
και την τελική στήλη .
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Εικόνα 4.12: παράγωγη SQL εντολών μέσω query builder

Κάνοντας εκτέλεση των επιλογών μας ο χρήστης μπορεί να δει στον SQL Editor τις
εντολές που δημιουργήθηκαν αυτόματα από τις επιλογές του, καθώς και τα αποτελέσματα
των δεδομένων που ζήτησε στο κάτω μέρος της οθόνης.

4.6 Εξαγωγή και άνοιγμα με υπολογιστικά φύλα
Το pgAdmin δίνει στον χρηστή την δυνατότητα να αποθηκεύσει τα δεδομένα που
παράγονται από το query tool μέσω της επιλογής export, σε μορφή CSV. Για να είναι το
CSV αρχείο ( coma separated values) συμβατό με προγράμματα υπολογιστικών φύλλων,
όπως το Microsoft excel ή το libre Office, και τα στοιχεία να ανταποκρίνονται στις σωστές
σειρές και στήλες πρέπει πρώτα να γίνει παραμετροποίηση.

Εικόνες 4.13 & 4.14: επιλογές εξαγωγής δεδομένων
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Αρχικά ο χρήστης ανοίγει το μενού file και κάνει επιλογή export
Το παράθυρο που εμφανίζεται καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα αποτυπωθούν τα
δεδομένα. Η επιλογή row separator καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα χωρίζονται οι
γραμμές των δεδομένων. Στην περίπτωση μας χρησιμοποιούμε την επιλογή CR/LF (carriage
return/linefeed), δηλαδή επαναφορά κεφαλής και αλλαγή γραμμής καθώς είναι η επιλογή που
ενδείκνυται για συστήματα windows.
Για τον διαχωρισμό των στηλών επιλέγουμε το ερωτηματικό και το εισαγωγικό για τον
εγκλεισμό τους. Επίσης, για να διασφαλίσουμε ότι ο πίνακας θα διατηρήσει τα ονόματα των
στηλών κάνουμε κλικ στην επιλογή column names.
Για την κωδικοποίηση υπάρχει η επιλογή μεταξύ UTF8 (8bit Unicode Transformation
Format)και Local charset. Σε περίπτωση που έχουμε δεδομένα σε γλώσσες περά των
αγγλικών επιλέγουμε το local charset ώστε τα δεδομένα να είναι κατανοητά.
Η επιλογές Quoting αναφέρονται στο είδος των στηλών που θα μπουν σε εισαγωγικά, στην
συγκεκριμένη περίπτωση έχει γίνει η επιλογή να είναι μόνο η στήλες που έχουν μη
αριθμητικό (only string) περιεχόμενο σε εισαγωγικά.

Εικόνα 4.15: Επιλογή τοποθεσίας αποθήκευσης

Τέλος, στην επιλογή file name επιλέγουμε το όνομα του αρχείου, την τοποθεσία στην
οποία θα αποθηκευτεί καθώς και τον τύπο του αρχείου, στην περίπτωση μας στην επιφάνια
εργασίας και σε CSV αντίστοιχα.
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Εικόνα 4.16

Πατώντας οκ βλέπουμε ότι το αρχείο έχει γίνει export με επιτυχία.

Εικόνα 4.17: Προβολή του πίνακα μέσω Excel

Ανοίγοντας το αρχείο με το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων του windows βλέπουμε ότι
οι στήλες που επιλέξαμε έχουν αποδοθεί σωστά και τα δεδομένα παρουσιάζονται άρτια.
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5.0 Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανάλυση δυνατοτήτων για την διαχείριση και
επεξεργασία των βάσεων δεδομένων τριών ERP προγραμμάτων καθώς και η δυνατότητα
δημιουργίας και παραμετροποίησης εκτυπώσεων. Η επιλογή τριών προγραμμάτων έναντι
ενός βασίστηκε στο σκεπτικό της δημιουργίας μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας. Έτσι
χρησιμοποιήθηκαν ERPs που χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης και
τεχνολογιών.
Σε αρχικό στάδιο αναλύεται η έννοια των ERP προγραμμάτων, η ιστορική τους
εξέλιξη, η αρχιτεκτονική πάνω στην οποία είναι βασισμένα, καθώς και η εισαγωγή του στο
σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον δικτύωσης, με την υιοθέτηση τεχνολογιών
cloud.Παράλληλα γίνεται σύγκριση μεταξύ των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων
μεταξύ συστημάτων εγκατεστημένων τοπικά και συστημάτων στηριγμένα σε περιβάλλον
cloud.
Στην συνεχεία παρατέθηκαν τρόποι με τους οποίους ο χρήστης μπορεί να επέμβει
κατά όσο είναι επιτρεπτό από τους κατασκευαστές στις βάσεις δεδομένων των εν λόγο
προγραμμάτων. Εξετάστηκαν τρόποι για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, οι τρόποι
σύνδεσης σε υπάρχουσες βάσεις και η δυνατότητα διαχείρισης δικαιωμάτων πάνω σε αυτές.
Επίσης, έγινε αναφορά στην διαδικασία δημιουργίας εκτυπώσεων του κάθε προγράμματος,
είτε μέσω προεπιλεγμένων επιλόγων, είτε μέσω εργαλείων που προσφέρονταν για τη
δημιουργία εξατομικευμένων εκτυπώσεων.
Τέλος εξετάστηκε παράδειγμα διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας, από μια εταιρεία
που δημιουργήσαμε στο Odoo ERP, μέσω του pgAdmin3, ενός Database administration tool
με επιτυχία. Συγκεκριμένα ερευνήθηκαν και παρουσιαστήκαν τρόποι μετατροπής των
αντιγράφων ασφαλείας που προκύπτουν από την διαδικασία backup του Odoo, οπού στην
κανονική τους μορφή είναι συμβατά μονό για λειτουργικά συστήματα Unix, και μετατροπή
τους σε συμβατά backup αρχεία για περιβάλλον windows. Έπειτα, σε περιβάλλον windows,
παραμετροποιήθηκε το pgAdmin για την φόρτωση της βάσης και των πληροφοριών που
βρίσκονταν μέσα σε αυτήν. Εξετάστηκε η δυνατότητα προβολής στοχευμένων πληροφοριών,
η δυνατότητα πρόσθεσης διαγραφής και τροποποίησης πινάκων, καθώς και η δημιουργία
συνθετών πινάκων με την χρήση εντολών SQL αλλά και με την χρήση σχεδιαστικών
εργαλείων που προσφέρει το pgAdmin 3. Σαν τελευταίο γεγονός παρουσιάστηκε η
διαδικασία αλλά και οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται ώστε οι δημιουργημένοι πινάκες
να αποθηκεύονται σε μορφή πρόσβασης από προγράμματα υπολογιστικών φύλλων.
Κλείνοντας, προτείνεται σε συνάδελφους και μελλοντικούς ερευνητές που θα
ασχοληθούν με εμπορικά προγράμματα ERP, να διασφαλίσουν άδειες με περισσότερα
δικαιώματα χρήσης και δυνατότητες παρέμβασης ώστε να εξεταστούν πιο αναλυτικά
λειτουργίες τους. Επιπλέον, θα είχε ενδιαφέρον εάν κάποιος με γνώση στην διαδικασία xml
templating, έκανε χρήση της xml templating engine (QWeb) της Odoo για τη δημιουργία
αναφορών . Τέλος θα μπορούσαν να εξεταστούν επιπλέον προγράμματα διαχείρισης βάσεων
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και η αλληλεπίδραση τους με την βάση προγραμμάτων από την Ελληνική αγορά εφόσον
μπορεί κάποιος συνάδελφος να διασφαλίσει την άδεια του κατασκευαστή.
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