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Επιτελική Σύνοψη
Για τις σύγχρονες επιχειρήσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας, τα ERP

(Enterprise Recourse Planning) συστήματα αποτελούν το βασικό πυλώνα της

transactional πληροφοριακής υποδομής που επιτρέπει στις εταιρίες να

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και προκλήσεις της οικονομικής

δραστηριότητας. Παράλληλα, παρατηρείται μια δυναμική είσοδος  των

εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού στην αγορά που δημιουργεί  νέες συνθήκες

ανταγωνισμού με τεράστια οφέλη για τον χρήστη.Ως εκ τούτου η αύξηση της

χρήσης open source erp συστημάτων είναι θεαματική.Οι συγκεκριμένες

εφαρμογές  στοχεύουν σε μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων σε αυτές των

οποίων οι απαιτήσεις δεν καλύπτονται από το τυποποιημένο λογισμικό, που

χρειάζονται τη συνεχή προσαρμογή του λογισμικού στους μεταβαλλόμενους

παράγοντες και φυσικά επιθυμούν να  αποκομίσουν τα πολλαπλά οφέλη των

erp  με  την ελάχιστη δυνατή δαπάνη.Σε αυτή την εργασία εξετάζεται

διεξοδικά  η καταλληλότητα  εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης

επιχειρηματικών πόρων ανοιχτού κώδικα σε έναν οργανισμό. Αρχικά,

παρέχονται χρήσιμες  πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα τους, τους

κρυμμένους κίνδυνους, τα κριτήρια επιλογής και τους τρόπους επιτυχούς

υιοθέτησης τους .Στη συνέχεια μελετούνται διεξοδικά δυο γνωστά open

source erp λογισμικά, το Compiere και το Opentaps ERP+CRM.Γίνεται

προσεχτική εξέταση  όλων των «τυπικών» χαρακτηριστικών τους  (τεχνολογία,

ασφάλεια, λειτουργικότητα, δυνατότητα παραμετροποίησης) αλλά και

ορισμένων άλλων μη «δημοφιλών» γνωρισμάτων που όμως εγγυούνται τη

επιτυχή χρήση τους (βιωσιμότητα, καταλληλότητα περιβάλλοντος εργασίας,

μέτρηση απόδοσης με τρίτο εξειδικευμένο λογισμικό).Το αποτέλεσμα είναι η

παρουσίαση της υφισταμένης κατάστασης των υπηρεσιών που προσφέρουν τα

συστήματα αυτά  και η εξακρίβωση  αν πληρούν ή όχι βασικές  προδιαγραφές

και απαιτήσεις.
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Abstract

For today’s enterprises ERP (Enterprise Recourse Planning) systems

constitute the basic pylon of transactional information infrastructure that

allows companies to correspond to the requirements and challenges of

economic activity.The dynamic entry of open source software applications

in the market creates new competitive conditions with enormous profits for

the user and, consequently, the rise the use of open source erp systems is

significant. These applications target in enterprises whose requirements are

not met by standard software, that need the continuous adoption of the

software to evolving processes and reasonably wish to reap maximum

benefits with the minimum expenses possible. This work examines

thoroughly if enterprise resource planning programs are appropriate to be

adapted in an organization and presents their advantages and disadvantages,

the possible risks taken, their critical success factors and their adoption

progress. Furthermore, two popular open source erp programs, Compiere

and Opentaps ERP+CRM., are extensively analyzed.The research goes deep

into their typical characteristics (technology, security, functionality,

flexibility) and at the same time illuminates some  “hidden” factors which

however lead to successful implementation (viability, graphical user

interface, performance).The result is the presentation of the services offered

by these systems and the ascertainment of whether they fulfill basic software

requirements or not.
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Περίληψη

Η οργάνωση της εργασίας χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εισαγωγικό

μέρος περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1,2,3.Στο πρώτο κεφάλαιο αποσαφηνίζονται

οι όροι ανοιχτό και ελεύθερο λογισμικό. Εξετάζονται  τα πλεονεκτήματα και τα

μειονεκτήματα τους και γίνεται μια σύγκριση με το κλειστό λογισμικό.

Στο δεύτερο κεφαλαίο παρουσιάζεται  ο ορισμός  των συστημάτων

διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, οι στόχοι που αυτά εξυπηρετούν καθώς

τα  οφέλη και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την υιοθέτηση τους.

Το τρίτο κεφαλαίο ασχολείται με τα ανοιχτού κώδικα συστήματα διαχείρισης

επιχειρησιακών πόρων και την εφαρμογή  τους σε  μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση ενός ERP

συστήματος στις ελληνικές ΜΜΕ και αναπτύσσεται  μια SWOT ανάλυση ως

προς την ωφελιμότητα χρήσης μιας τέτοιας εφαρμογής. Επιπλέον,

παρατίθενται συνοπτικά  τα λειτουργικά, τεχνολογικά και «ανοιχτά» κριτήρια

επιλογής αυτών των  συστημάτων καθώς και τα βήματα για την επιτυχή

υιοθέτηση τους.

Το δεύτερο μέρος αποτελείται τα κεφαλαία 4 έως  και 12 και  πραγματεύεται

τα εξεταζόμενα συστήματα το Compiere και το Opentaps.Στο τέταρτο

κεφαλαίο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των συστημάτων καθώς και

ορισμένων γενικών χαρακτηριστικών τους.

Στο  πέμπτο κεφάλαιο μελετάται διεξοδικά η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.

Ένα σύγχρονο erp σύστημα απαιτείται  να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες

των σχεσιακών ΒΔ, να είναι ανεξάρτητο λειτουργικού συστήματος, να

βασίζεται σε ανοιχτή αρχιτεκτονική και γενικά εκμεταλλεύεται πλήθος

τεχνολογικών εργαλείων.
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Η πιστοποίηση  της ασφάλειας για το erp σύστημα είναι βασική προτεραιότητα

για κάθε οργανισμό. Στο 60 κεφαλαίο  μελετούνται  τα επίπεδα ασφάλειας των

δυο  συστημάτων, επισημαίνεται ότι η ολοκληρωμένη εξέταση της  ασφάλειας

ενός συστήματος είναι δύσκολο να επιτευχθεί η μελέτη μπορεί μόνο στον

έλεγχο της συνέπειας των δυο εφαρμογών με κάποιες βασικές αρχές

ασφάλειας.

Στο 70 κεφαλαίο ασχολούμαστε με τη βιωσιμότητα των δυο συστημάτων Το

μέγεθος και η δραστηριότητας της κοινότητας ενός open source erp

συστήματος. Η εξέταση της βιωσιμότητας ενός έργου δεν είναι εύκολο ζήτημα

καθώς υπάρχουν πολλά στοιχεία που είναι δύσκολο να μετρηθούν και  να

συγκριθούν όπως π.χ το μέγεθος της κοινότητας, εάν αποτελείται από έμπειρα

μέλη κτλ.

Στο 80 κεφαλαίο εξετάζεται η γραφική διεπαφή χρήστη των δυο εφαρμογών

και αυτά πληρούν τις βασικές Graphical User Interface  απαιτήσεις και αρχές.

Στο 90 κεφαλαίο εξετάζεται η λειτουργικότητα των δυο συστημάτων. Γίνεται

περιγραφή των υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν και γίνεται έλεγχος αν αυτά

πληρούν βασικές προδιαγραφές και  λειτουργικές αιτήσεις.

Στο 100  κεφαλαίο γίνεται  προσομοίωση των συστημάτων σε ένα πραγματικό

περιβάλλον εργασίας (χρήση SilkPerformer) έτσι ώστε να υπάρχουν σαφή

αποτελέσματα για την αποδοτικότητα και λειτουργικότητα τους.

Στο 110  κεφάλαιο εξετάζεται η δυνατότητα παραμετροποίησης των δυο

συστημάτων, ώστε να διαπιστωθεί αν αυτά είναι ευέλικτα και προσαρμόσιμα

στις επιχειρησιακές ανάγκες.

Τα συμπεράσματα καθώς και κάποιες χρήσιμες σημειώσεις αναφέρονται στο

120 κεφαλαίο.
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Το τρίτο μέρος της εργασίας αποτελείται από το παράρτημα όπου διατίθενται

περισσότερες λεπτομέρειες για ορισμένα σημεία της εργασίας, όπως και

αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του SilkPerformer στα πλαίσια

της παρούσης διπλωματικής.

Για την ολοκλήρωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής

προγράμματα,

Compiere  2.5.3

Opentaps open source erp+crm 0.9

Borland SilkPerformer 2006

Macromedia Dreamweaver

Visual Studio Net

GoDaf
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Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Εισαγωγή

Το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (open source) είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο

ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού, σύμφωνα με το οποίο κάθε παραγόμενο

λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αντιγραφεί και να διανεμηθεί

ελεύθερα, με ή χωρίς αλλαγές, χωρίς χρέωση απόκτησης αδείας. Η

δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων παρέχεται στον χρήστη μέσω της

ελεύθερης διάθεσης και του πηγαίου κώδικα. Βασικός χώρος πρόσβασης στο

διαθέσιμο open source software  διεθνώς είναι το Internet.

Κεντρική ιδέα

Τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα είναι ό,τι πιο νέο υπάρχει στη βιομηχανία

λογισμικού τα τελευταία χρόνια. Πολλές μεγάλες εταιρίες αναγγέλλουν συχνά

τη διάθεση των προϊόντων τους σε δωρεάν εκδόσεις ανοικτού λογισμικού.

Το λογισμικό ανοικτού κώδικα βρίσκει εφαρμογή σε πλήθος προγραμμάτων

που αναπτύσσονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στις μέρες μας

χρησιμοποιείται κατά κόρο για την ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων (π.χ.

Linux), γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. Perl, PHP) αλλά και πλήθους

εφαρμογών (π.χ. Apache Server, MySQL). Τα συστήματα ανοιχτού λογισμικού

λειτουργούν σε λειτουργικά συστήματα επίσης ανοικτού κώδικα, όπως το

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1
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Linux (Unix). Ορισμένα απο αυτά είναι επίσης συμβατά και με άλλα

λειτουργικά, όπως τα Windows.

Η διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα διαφέρει ριζικά από

τη διαδικασία ανάπτυξης του κλειστού λογισμικού και βασίζεται σε ανοικτά

συμμετοχικά πρότυπα ανάπτυξης κατά τα πρότυπα ανάπτυξης των

επιστημονικών εργασιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα, Κατά κύριο λόγο η

ανάπτυξη του συγκεκριμένου λογισμικού  βασίζεται σε ένα ανοικτό δίκτυο

‘εθελοντών’ προγραμματιστών, οι οποίοι αναπτύσσουν και διορθώνουν των

κώδικα ενός προγράμματος παράλληλα. Ο κώδικας διορθώνεται και

εμπλουτίζεται μέσω της διαδικασίας peer review* και με αυτόν τον τρόπο οι

νέες εκδόσεις του κυκλοφορούν ταχύτατα και σε μεγάλη συχνότητα.

Στη φράση "λογισμικό ανοιχτού κώδικα", ο όρος κώδικας αναφέρεται στον

πηγαίο, αναγνώσιμο κώδικα υπολογιστή, ο οποίος αποτελεί και την πηγή κάθε

προγράμματος. Ο όρος ανοιχτό αναφέρεται στους κανονισμούς πρόσβασης

που συνοδεύουν έναν τέτοιο κώδικα. Έτσι, το "λογισμικό ανοιχτού κώδικα"

είναι λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας διατίθεται ελεύθερα. Αυτός,

ωστόσο, είναι ένας πολύ γενικός και ατελής ορισμός.

Διαμορφώθηκαν δύο κινήματα, το κίνημα του Ελεύθερου Λογισμικού(ΕΛ) που

εκφράζεται από τον οργανισμό Free Software Foundation και τον Richard

Stallman και το κίνημα του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα(ΛΑΚ) που

εκφράζεται από το Open Source Initiative (OSI) και τον Eric Raymond. Τα δύο

κινήματα έχουν πολλά κοινά και προωθούν και τα δύο την ελεύθερη διακίνηση

του λογισμικού και την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, αν και εμφανίζουν

κάποιες διαφορές, περισσότερο ιδεολογικές. Παρακάτω περιγράφονται οι

ορισμοί,

* Διαδικασία σύμφωνα με τη οποία το λογισμικό αναθεωρείται από πολλούς και έμπειρους
προγραμματιστές συνέχεια, με αποτέλεσμα τον  συνεχή έλεγχο ποιότητας, εξασφάλιση της ποιότητας
και απόδοσης. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά με τον έλεγχο προς δημοσίευση σε εφημερίδες άρθρων.
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Ελεύθερο Λογισμικό, Ορισμός

Εικόνα 1.1 : Logo Open Source

Σύμφωνα με τον ορισμό του ελεύθερου λογισμικού, όπως περιγράφεται στο

FSF, ο χρήστης είναι ελεύθερος να:

• χρησιμοποιήσει το λογισμικό όπως αυτός επιθυμεί.

• προσαρμόσει το λογισμικό στις ανάγκες του – βελτιώνοντας το,

διορθώνοντας τα λάθη,

αυξάνοντας τη λειτουργικότητά του.

• αναδιανείμει (δωρεάν ή επί πληρωμή, μη προκαθορισμένη) το λογισμικό σε

άλλους

χρήστες, που θα το χρησιμοποιήσουν, όπως αυτοί κρίνουν.

• έχει πρόσβαση στην πηγή του κώδικα (προαπαιτούμενο)[1]

Σύμφωνα με τον ορισμό του Λογισμικού ανοικτού κώδικα

(www.opensource.org) δέκα είναι τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις

εφαρμογές παρόμοιας φιλοσοφίας

1. Ελεύθερη  διανομή

2. Πηγαίος κώδικας, το πρόγραμμα πρέπει να περιλάβει τον πηγαίο κώδικα ,

και  να επιτρέψει τη διανομή του μαζί με την compiled του  μορφή.

3.Ελευθερή τροποποίηση και διανομή των  παραγόμενων έργων
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4. Ακεραιότητα του κώδικα πηγής του συντάκτη

5. Καμία διάκριση ενάντια στα πρόσωπα ή τις ομάδες ως προς τη χρήση του

λογισμικού

6. Καμία διάκριση ενάντια στους τομείς της χρησιμοποίησης

7. Διανομή της άδειας, χωρίς την ανάγκη εκτέλεσης μιας πρόσθετης άδειας

από λοιπά  συμβαλλόμενα μέρη.

8. Η άδεια δεν πρέπει να είναι συγκεκριμένη για ένα προϊόν αλλά κοινή για όλα

9. Η άδεια δεν πρέπει να περιορίσει άλλο λογισμικό

10. Η άδεια πρέπει να μην είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένη τεχνολογία[2]

Περισσότερες λεπτομέρειες  είναι διαθέσιμες στο παράρτημα Α.

Τα δύο κινήματα παρόλο που έχουν παρόμοια φιλοσοφία διαφέρουν στις

περιοχές όπου δίνεται η έμφαση. Το ελεύθερο λογισμικό εστιάζει στην

ελευθερία των χρηστών ενώ το λογισμικό ανοιχτού κώδικα στην υψηλή

παροχή υπηρεσιών λογισμικού και πως οι εφαρμογές αυτές  θα αναπτυχθούν.

Πλέον ο όρος λογισμικό ανοιχτού κώδικα έχει ευρύτερη χρήση και καλύπτει

και το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα.[6]
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Πλεονεκτήματα

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα προωθεί την αξιοπιστία και την ποιότητα του

λογισμικού, υποστηρίζοντας την ανεξάρτητη αναθεώρηση και ταχεία εξέλιξη

του πηγαίου κώδικα. Για να πιστοποιηθεί ένα προϊόν ως προϊόν ανοιχτού

λογισμικού, πρέπει η άδεια του προγράμματος να εγγυάται δικαιώματα

ελεύθερης ανάγνωσης, διανομής εκ νέου, τροποποίησης και χρήσης του.

Ο όρος λογισμικό ανοιχτού κώδικα έχει διάφορα επίπεδα ερμηνείας. Καταρχήν,

το λογισμικό αυτό δημιουργείται και διατηρείται από προγραμματιστές πέρα

από εταιρικά και εθνικά όρια, οι οποίοι συνεργάζονται χρησιμοποιώντας τα

επικοινωνιακά εργαλεία και τα εργαλεία ανάπτυξης που προσφέρει το

διαδίκτυο.[3]

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα παρέχεται δωρεάν από το διαδίκτυο συνεπώς

το κόστος απόκτησης και διατήρησης του είναι μηδαμινό, μια μικρή  δαπάνη

μπορεί να επιβαρύνει το χρήστη για την υποστήριξη ή τη  παροχή
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documentation του συστήματος αλλά αυτό δεν αποτελεί κανόνα. Ο χρήστης

δε είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί  με τις άδειες που δεσμεύουν τα

εμπορικά  λογισμικά, οπότε μετά την απόκτηση του είχε τη δυνατότητα να το

εγκαταστήσει πολλές φορές και σε διαφορετικές τοποθεσίες ή ακόμη και να το

διανέμει.

Τα συστήματα που βασίζονται σε αυτή τη φιλοσοφία, είναι διαλειτουργικά,

πλήρως μεταφερτά και συνήθως ανεξάρτητα από βάση δεδομένων, λογικό

επακόλουθο  η μικρή απαίτηση σε υλικό, δυνατότητα χρήσης ήδη υπάρχοντος

υλικού άρα  εξοικονόμηση πόρων και  συνολικά μικρότερο κόστος σε

hardware.

Σύμφωνα  με αποτελέσματα πολλών ερευνών οι εφαρμογές ανοικτού κώδικα

παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών  και ασφάλεια, η διαδικασία peer review

καθώς και τα  ανοιχτά πρότυπα (communities standards) που διέπουν το

σύστημα αλλά και το γεγονός ότι o κώδικας  είναι πλήρως ανοιχτός και

διαθέσιμος για όλους, οδηγεί στη καλή σχεδίαση του έργου, στη πλήρη

απόδοση  στη κωδικοποίηση καθώς και στην υψηλή παρεχόμενη ασφάλεια .

Τα προϊόντα που παράγονται κατ' αυτόν τον τρόπο είναι ένα είδος ελεύθερων

προϊόντων. Τις περισσότερες φορές, κάθε εφαρμογή συνοδεύεται από μια

άδεια που καθιστά σαφές ότι πρόκειται για λογισμικό ελεύθερο στη χρήση,

την τροποποίηση και την εκ νέου διανομή του. Οποιαδήποτε νέα διανομή,

πρέπει επίσης να παρέχεται με τους ίδιους όρους που ορίζει η άδεια του

πρωτότυπου συστήματος.

Το γεγονός ότι ο κώδικας των προϊόντων αυτών διανέμεται ελεύθερα, οδηγεί

στη γρηγορότερη δημιουργία επιτυχημένων εφαρμογών, με μεγαλύτερη

ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών, οι οποίοι μπορούν εύκολα να

χρησιμοποιήσουν και να αξιολογήσουν τις εφαρμογές αυτές. Όσον αφορά δε

τους χρήστες, δε γίνεται διάκριση ανάμεσα σε πρόσωπα ή ομάδες. Τα

προϊόντα ανοιχτού λογισμικού είναι διαθέσιμα σε όλους ανεξαιρέτως.[4]
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Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι αυτό που ενδιαφέρει τους υπεύθυνους

ανάπτυξης των εφαρμογών αυτών δεν είναι το χρηματικό κέρδος, αλλά η

ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Τα πνευματικά δικαιώματα ενός

συστήματος ανοιχτού λογισμικού ανήκουν σε όλους όσους εργάστηκαν για το

τελικό αποτέλεσμα ή απλά χρησιμοποίησαν το τελικό προϊόν και όχι στον

πωλητή ή τον οργανισμό που δημιούργησε τα συστήματα αυτά.

Όπως είναι φανερό, για να ικανοποιηθούν οι περισσότερες από τις παραπάνω

συνθήκες, πρέπει οι αρχικοί και ενδιάμεσοι υπεύθυνοι ανάπτυξής ενός τέτοιου

προγράμματος να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του

προγράμματος.

Μειονεκτήματα

Παρόλα τα θετικά στοιχεία του ωστόσο, το λογισμικό ανοικτού κώδικα έχει και

ορισμένα μειονεκτήματα. Κανείς δεν εγγυάται ότι θα εξελιχθούν οι

συγκεκριμένες εφαρμογές. Ένα έργο μπορεί να μην αποκτήσει ποτέ

λειτουργικότητα ή και αν αυτό συμβεί, μπορεί να εκφυλιστεί αργότερα

εξαιτίας μειωμένου ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα αν δεν έχει οικονομική

υποστήριξη από μία ή περισσότερες εταιρείες ή λείπουν οι προγραμματιστές

που θα το αναπτύξουν, μπορεί να πάψει να υφίσταται ή σταδιακά να εκλείψει.

Συνήθως, ένα τέτοιο πρόγραμμα από τη στιγμή που έχει αυθυπαρξία

εφαρμογής εξελίσσεται μόνο του, χωρίς ανάγκη άλλων κινήτρων.

Δεν υπάρχει κάποιος ουσιαστικά υπεύθυνος για την περαιτέρω εξέλιξη και

διανομή των λογισμικών αυτών.

Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο σύστημα, να το τροποποιήσει

και να το διανέμει κατά βούληση.
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Τα κανάλια που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ανοιχτών λογισμικών

είναι ανεπίσημα.Συνήθως δεν ελέγχονται από κάποιον εγκεκριμένο και κοινώς

αποδεκτό φορέα. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην εγγυάται

κανείς για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των πληροφοριών που

διανέμονται μέσα των καναλιών αυτών.

Μικρό μερίδιο αγοράς. Στην Ελλάδα υπάρχουν λίγοι τεχνικοί με πείρα σε

συστήματα ανοικτού κώδικα[5]

Δεν υπάρχει πάντα επαρκής τεκμηρίωση, ιδιαίτερα για έργα που βρίσκονται

σε αρχικό στάδιο

Αγνοούνται κάποιες εφαρμογές ή ποια είναι η τρέχουσα μορφή τους και τα

χαρακτηριστικά τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ανεπαρκή διαφήμιση.

 Απουσιάζουν εφαρμογές για ορισμένους τομείς, όπως για οικονομική

διαχείριση ή βιομηχανικό και εξειδικευμένο λογισμικό.

 Σε ορισμένες περιπτώσεις η υποστήριξη του υλικού μέρους των

υπολογιστών μπορεί να είναι ανεπαρκής [1]

Σύγκριση με το ιδιόκτητο λογισμικό

Μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις σχετικά με το ανοικτό λογισμικό είναι

ότι βρίσκεται σε αντίθεση με το σύνολο των εμπορικών δραστηριοτήτων που

σχετίζονται με το λογισμικό. Το ανοικτό λογισμικό όμως, απλά αποτελεί

εναλλακτική λύση ως προς το τύπο ιδιοκτησίας του λογισμικού, συγκεκριμένα

αντιτίθεται προς το ιδιόκτητο λογισμικό, το οποίο συνήθως αποκτάται ή

υποστηρίζεται από μια εταιρεία, οπότε και γίνεται εμπορικό.Κατά βάση η

διαφορά μεταξύ ανοικτού και ιδιόκτητου λογισμικού έχει να κάνει με τον

έλεγχο και τη διαχείριση του λογισμικού. Ενώ η άδεια του ανοικτού λογισμικού

δίνει πλήρη ελευθερία χρήσης, τροποποίησης και αναδιανομής του λογισμικού,
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η άδεια του ιδιόκτητου λογισμικού περιορίζει τη χρήση, την τροποποίηση, την

αναδιανομή και τις λοιπές δραστηριότητες. Οι προμηθευτές ιδιόκτητου

λογισμικού περιορίζουν την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και τη χρήση του,

επειδή η πηγή ενός προγράμματος αποτελεί γνώση και ως γνωστό, η γνώση

είναι δύναμη.

 Η άδεια ανοικτού λογισμικού διορθώνει την ισορροπία δύναμης μεταξύ

παραγωγών και καταναλωτών λογισμικού. Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα

αφορά στην ελευθερία και στη δυνατότητα επιλογής. Εξάλλου, οι

περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε μηχανικοί λογισμικού και συνεπώς δεν

μπορούμε να αρχίσουμε να προσθέτουμε λειτουργίες ή να διορθώνουμε

προβλήματα μόνο και μόνο επειδή έχουμε πρόσβαση. Ωστόσο, η πρόσβαση

στον πηγαίο κώδικα είναι σημαντική για όλους μας, επειδή η πρόσβαση δίνει

τη δυνατότητα για πλήρη έλεγχο. Ο Bob Young, διευθύνων σύμβουλος της

Red Hat, θέτει το ερώτημα: «Θα αγοράζατε ποτέ ένα αυτοκίνητο που έχει το

καπό του κολλημένο;» και όλοι απαντούν «Όχι».Στη συνέχεια ρωτάει: «Τι

γνωρίζετε για τους σύγχρονους κινητήρες εσωτερικής καύσης;». Η

δυνατότητα, που έχει ο καταναλωτής να ανοίγει το καπό, όπως και το να έχει

πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, του δίνει τον έλεγχο. Ο καταναλωτής επιλέγει

να συντηρεί το αυτοκίνητό του στην αντιπροσωπία, ωστόσο αν δεν μείνει

ικανοποιημένος με την εργασία ή την τιμή, μπορεί να πάει το αυτοκίνητό του

κάπου αλλού.

Παραδοσιακά, το εμπορικό μοντέλο για λογισμικό δεν έδινε στους

καταναλωτές τις επιλογές που θα άφηναν τις δυνάμεις της αγοράς να

δράσουν, ώστε να κρατηθεί το κόστος σε λογικά επίπεδα και να ευδοκιμήσει η

ανάπτυξη πρωτοποριακών ιδεών. Το μοντέλο ιδιόκτητου λογισμικού

αφορούσε ανέκαθεν μια αμειβόμενη άδεια χρήσης, που συμπεριλάμβανε και

αμειβόμενες υπηρεσίες. Το μοντέλο του ανοικτού λογισμικού αποδεσμεύει το

λογισμικό από τις υπηρεσίες, δημιουργώντας ξεχωριστές αγορές για το

καθένα. Οι καταναλωτές έχουν περισσότερες επιλογές, ενώ οι δυνάμεις της

αγοράς ευνοούν τον ανταγωνισμό και τον έλεγχο τόσο των τιμών, όσο και της

ποιότητας.
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Το ανοικτό λογισμικό σαφώς προσφέρει πλεονεκτήματα για τους

καταναλωτές, αλλά επίσης αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

για τις εταιρείες που υιοθετούν σχετικές στρατηγικές. Οι IBM, HP, Sun

Microsystems, Apple Computer, Red Hat, Novellκαι πολλές άλλες εταιρείες

αποδίδουν σημαντικό μέρος των εσόδων τους σε στρατηγικές που στηρίζονται

στην εμπορευματοποίηση ανοικτού λογισμικού.[18]

Πίνακας 1.1 Σύγκριση Α.Λ -Κ.Λ
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Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Πόρων

Εισαγωγή

Στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις διατηρούσαν διαφορετικά πληροφοριακά

συστήματα για τις ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (παραγωγή,

marketing, λογιστικές διεργασίες κτλ.).Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη

στρατηγική κάθε σύστημα είχε τη δική του μέθοδο για τη συγκέντρωση και

αποθήκευση πληροφοριών. Παρόλο που η λογική αυτή ήταν αποτελεσματική

στη λήψη αποφάσεων μέσα σε κάθε τμήμα της επιχείρησης εμπόδιζε  την

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων με αποτέλεσμα

να κωλυσιεργεί τη λειτουργική ολοκλήρωση της επιχείρησης. Συνεπώς η

εταιρία χάνει ένα σημαντικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, την εκμετάλλευση

των ικανοτήτων της  ως σύνολο. Στη δεκαετία του 1990 χρησιμοποιήθηκαν

διάφορα ERP συστήματα με κοινή βάση δεδομένων  για να δημιουργήσουν

την απαραίτητη επικοινωνία ανάμεσα στα λειτουργικά τμήματα της

επιχείρησης. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ιστορία και την ανάπτυξη των

ΕRP συστημάτων παρατίθενται στο Παράρτημα Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2
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Στόχος των ERP

Tα προγράμματα ERP (Enterprise Resource Planning) αποτελούν

ολοκληρωμένα πακέτα λογισμικού που αναλαμβάνουν να ενσωματώσουν όλες

ή ορισμένες από τις εσωτερικές διαδικασίες μιας επιχείρησης σε μία ενιαία

διαχειριστική πλατφόρμα. Στα ελληνικά αποδίδονται ως Συστήματα

Διαχείρισης  και αξιοποίησης Επιχειρηματικών  Πόρων ή Ενδοεπιχειρησιακής

Οργάνωσης. Η διείσδυσή τους στις μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις

είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. Εκεί που παρατηρείται σημαντική υστέρηση

είναι στις ελληνικές ΜΜΕ και ιδίως σε εκείνες των οποίων ο ετήσιος τζίρος

κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων ευρώ. Μία από τις βασικές αιτίες

αυτής της υστέρησης είναι το υψηλό κόστος των συστημάτων ERP. Αυτό

αποτρέπει πολλές ΜΜΕ να υιοθετήσουν κάποια σχετική λύση, και παρά τις

σημαντικές προοπτικές που υπάρχουν, δύσκολα οι εγχώριοι επιχειρηματίες

πείθονται να αναλάβουν το ρίσκο.

Το ERP λειτουργεί σε τρία βασικά επίπεδα. Από πάνω προς τα κάτω αυτά

είναι:

Σχεδιασμός (Planning): Περιλαμβάνει το σχεδιασμό της εφοδιαστικής

αλυσίδας, το σχεδιασμό παραγωγής καθώς και άλλες διαδικασίες σχεδιασμού,

όπως προϋπολογισμούς, πωλήσεις κ.λπ.

Εκτέλεση (Execution): Περιλαμβάνει στοιχεία όπως τα συστήματα

παραγωγής, τη διαχείριση των logistics (αποθήκες, παραγγελίες και

μεταφορές) καθώς και άλλες διαδικασίες όπως προμήθειες, συντήρηση,

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων κλπ.

Ανάλυση (Analysis): Περιλαμβάνει την κοστολόγηση (προϊόντος,

παραγωγής κ.λπ.), τα χρηματοοικονομικά, καθώς και άλλες διαδικασίες, όπως

προϋπολογισμούς και ανάλυση πωλήσεων.
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Στόχος ενός συστήματος ERP είναι η ολοκλήρωση των επιμέρους διαδικασιών

μέσα στην επιχείρηση στις οποίες εμπλέκονται τα διάφορα τμήματα

(λογιστήριο, παραγωγή, πωλήσεις, κλπ.), έτσι ώστε να μπορεί αυτή να

διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Η "ολοκλήρωση"

αποτελεί και τη λέξη-κλειδί, αφού η εγκατάσταση ενός συστήματος ERP

δημιουργεί καλύτερες δομές στην επιχείρηση, οι οποίες επιτρέπουν στους

εργαζόμενους να εργαστούν αποτελεσματικότερα και πιο παραγωγικά

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των συστημάτων ERP είναι η δυνατότητα να

εφαρμοστούν σε modules (υποσυστήματα).Η εταιρία δε χρειάζεται να

εκτελέσει μια μεγάλου μεγέθους εφαρμογή αλλά επιλεκτικά υποσυστήματα

(modules)† αυτής βασισμένες στις λειτουργικές της ανάγκες. Το σύστημα που

θα υιοθετήσει μια επιχείρηση  πρέπει να ακολουθεί τη στρατηγική του κάθε

τμήματος της επιχείρησης και να είναι λειτουργικό τόσο για το εσωτερικό

περιβάλλον όσο και για το εξωτερικό περιβάλλον της . [8]

Από την οπτική γωνία της διοίκησης, τελικός σκοπός της υλοποίησης ενός

συστήματος ERP είναι η αύξηση των κερδών. Ένα τέτοιο σύστημα όμως

διαχειρίζεται κυρίως πληροφορίες και επομένως δεν μπορεί να παράγει κέρδη

αφ’ εαυτού. Τα κέρδη δημιουργούνται από τις ενέργειες των ατόμων που

έχουν αποκτήσει γνώσεις μέσα από την αξιολόγηση και αξιοποίηση των

πληροφοριών που θα παράγει το σύστημα .Για το λόγο αυτό χρειάζεται

προσοχή στην υιοθέτηση του έτσι ώστε να γίνει δυνατή η πλήρης

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του πανίσχυρου αυτού εργαλείου.[9]

Με τη χρήση ERP εφαρμογών, ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν

την ολοκληρωμένη και απόλυτα προγραμματιζόμενη αξιοποίηση των πόρων

τους, έχοντας πλήρη εικόνα για τους συναλλασσομένους με την επιχείρηση,

† Ένα υποσύστημα  (module) απεικονίζει μια λειτουργική περιοχή της επιχείρησης.
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το ανθρώπινο δυναμικό τους, τα αποθέματα των ειδών, των μηχανών κ.λπ.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα μία επιχείρηση να λειτουργεί οικονομικά, με

ταυτόχρονα απόλυτη αξιοπιστία σε θέματα παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα,

και αυτό αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό των ERP συστημάτων, θα

μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο τον όγκο των πρωτογενών εγγραφών

προκειμένου να αντλήσει οποιαδήποτε πληροφόρηση επιθυμεί και να την

επεξεργαστεί σε συνδυασμό και με άλλες πηγές δεδομένων, τεχνικές που

χρησιμοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις για στήριξη επιχειρηματικών

αποφάσεων.[10]

Οφέλη από την υιοθέτηση ενός ERP συστήματος

 Πληροφορία σε πραγματικό χρόνο: Δημιουργεί συνθήκες εύκολης

διάχυσης της πληροφορίας και αποφυγής ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Η έλλειψη άμεσης και έγκυρης πληροφορίας στο γρήγορα

μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον που ζούμε ίσως

μεταφράζεται και σε δυσκολία επιβίωσης.

 Μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδομένων: Η πληροφορία

εισέρχεται μία φορά και χρησιμοποιείται από ολόκληρη την εταιρία.

 Βελτίωση στις διαδικασίες ενοποίησης (consolidation):

Αναφέρεται στις πολυεθνικές επιχειρήσεις ή/και στους ομίλους

επιχειρήσεων. Η ενοποίηση των πληροφοριών θα πρέπει να είναι (σε

μεγάλο βαθμό) αυτόματη, με τις κατάλληλες μετατροπές στο νόμισμα,

τα λογιστικά πρότυπα και τις όποιες άλλες ιδιαιτερότητες.

 Ευκολότερη συμμόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά

πρότυπα: Είναι συνηθισμένο φαινόμενο η αδυναμία υιοθέτησης από

την επιχείρηση ποικίλων προτύπων, όπως των προτύπων διασφάλισης
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ποιότητας ISO 9002, IAS κ.λπ. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS)

μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα είναι υποχρεωτικά για την Ελλάδα

καθώς και για όλη την Ευρώπη. Ένα καλό ERP σύστημα, μέσα από τις

δυνατότητες μοντελοποίησης, κάνει τη μετάβαση εύκολη και σίγουρη.

 Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη: Αποτελεί ένα πρόβλημα του

οποίου η λύση είναι επιτακτική όσο και δαπανηρή. Συχνά απαιτεί

αλλαγή σε πλήθος άυλων παραγόντων, όπως στη συμπεριφορά των

εργαζομένων. Το λογισμικό ERP βελτιώνει την ικανοποίηση των

πελατών με τη βελτίωση άλλων παραμέτρων, όπως την ταχύτερη

εκτέλεση των παραγγελιών κ.λπ.

 Μείωση λαθών: Ένας παράγοντας που θεωρείται σχετικά εύκολα

μετρήσιμος, έχει άμεση ανταπόκριση σε πλήθος άλλων, όπως στην

ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων, στη μείωση των

λειτουργικών εξόδων, στη μείωση των διαφυγόντων κερδών, κ.λπ.[11]

Λοιπά οφέλη

Λειτουργικά:

 Μείωση κόστους παραγωγής

 Βελτίωση  της παραγωγικότητας

 Αύξηση ποιότητας παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών

 Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών

Διαχείρισης :

 Καλύτερη διαχείριση των πόρων

 Βελτίωση στη λήψη αποφάσεων και σχεδιασμό

 Βελτίωση απόδοσης

Στρατηγικά:

 Υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης

 Υποστήριξη για μελλοντική  επιχειρηματική συμμαχία

 Δημιουργία επιχειρηματικής καινοτομίας
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 Διαφοροποίηση προϊόντος

 Δημιουργία εξωτερικών συνδέσμων



Information Τechnology:

 Δημιουργία ελαστικότητας και ευελιξίας για την

επιχείρηση σε μελλοντικές αλλαγές

 Μείωση κόστους της Information Technology

 Βελτίωση της υποδομής της Information Technology

Οργάνωσης :

 Αλλαγή στους συνεργάτες

 Ενδυνάμωση της λειτουργίας του οργανισμού

 Δημιουργία κοινών στόχων [12]

Προβληματισμοί

Ορισμένες από τις πιθανές επιπτώσεις είναι οι παρακάτω:

 Έλλειψη εκπαίδευσης προσωπικού για τη για σωστή χρήση των

συστήματος. Πολλές επιχειρήσεις περιορίζουν της συνολικές δαπάνες με

τη  με την κοπή των προϋπολογισμών κατάρτισης.

 Έλλειψη εκπαίδευσης στη διοίκηση με αποτέλεσμα να προτείνει

αλλαγές που δε συμβαδίζουν με το νέο σύστημα

 Η προσαρμογή του συστήματος είναι περιορισμένη, κάποια

προσαρμογή ίσως να απαιτεί αλλαγές της δομής του οργανισμού   οι

οποίες συνήθως δεν επιτρέπονται

 Μεγάλο κόστος εγκατάστασης

 Δυσκολία χρήσης του νέου συστήματος

 Κατάργηση των μεσαίων στρωμάτων διοίκησης καθώς υπάρχει

στο σύστημα η απαραίτητη πληροφόρηση για να μπορεί να ασκεί η

ανώτερη διοίκηση τον έλεγχο.

 Δύσκολη προσαρμογή των συστημάτων στις επιχειρηματικές

διεργασίες και ροές εργασιών κάθε οργανισμού
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 Λάθος υπολογισμός των κρυμμένων δαπανών (πχ μη

υπολογισμός του κόστους ολοκλήρωσης και δοκιμής, κόστος

μετατροπής αρχείων, κόστος ανάλυσης στοιχείων.[13]

Σύντομη παράθεση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (Critical

Success Factors)

Σύμφωνα με τους S.F. King, T.F. Burgess (International Journal of

Information Management 26 (2006) 59–69) για την επιτυχημένη εφαρμογή

ενός μοντέλου Enterprise recourse planning απαιτείται να λαμβάνονται

υπόψη οι παρακάτω παράγοντες,

Εικόνα 2.1 : Ένα δυναμικό μοντέλο για την επιτυχή υιοθέτηση ενός erp συστήματος

Το πρότυπο απεικονίζει τον ακόλουθο κύκλο. Η διοίκηση θέτει  τους στόχους

τους στόχους του προγράμματος (κόστος έργου και ποιότητα εργασιών).

Καθώς το έργο προχωράει παρακολουθούνται οι αλλαγές στη ποιότητα

υπηρεσιών (μείωση κόστους λειτουργίας κτλ), εάν οι δαπάνες είναι οι

αναμενόμενες και η ποιότητα υπηρεσιών υψηλή (σωστά προβλέψιμη) το έργο

συνεχίζει να έχει την υποστήριξη της διοίκησης και προχωράει η ανάπτυξη
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του. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το παραπάνω μοντέλο υπάρχουν

στην ιστοσελίδα του ScienceDirect στο άρθρο Beyond critical success

factors:A dynamic model of Enterprise innovation Stephan King,Thomas

Burgess Leeds University Business School,UK International Journal of

Management 26 (2006).



Συστήματα ERP ανοιχτού κώδικα. Συγκριτική μελέτη. Δυνατότητες Ολοκλήρωσης.

                   Δ.Π.Μ.Σ στα πληροφοριακά συστήματα

37

Είναι τα συστήματα διαχείρισης

επιχειρηματικών πόρων ανοιχτού κώδικα

αποτελεσματικά;

Εισαγωγή

Η διείσδυσή των erp συστημάτων  στις μεσαίες και μεγάλες ελληνικές

επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. Εκεί που παρατηρείται σημαντική

υστέρηση είναι στις ελληνικές ΜΜΕ και ιδίως σε εκείνες των οποίων ο ετήσιος

τζίρος κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων ευρώ. Μία από τις βασικές

αιτίες αυτής της υστέρησης είναι το υψηλό κόστος των συστημάτων ERP.

Αυτό αποτρέπει πολλές ΜΜΕ να υιοθετήσουν κάποια σχετική λύση, και παρά

τις σημαντικές προοπτικές που υπάρχουν, δύσκολα οι εγχώριοι επιχειρηματίες

πείθονται να αναλάβουν το ρίσκο.

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό

αντιστάθμισμα στην αδυναμία και τη διστακτικότητα των ΜΜΕ να

ενσωματώσουν κάποιο ERP στη λειτουργία τους. Σε αντίθεση με το λογισμικό

κλειστού κώδικα (ΚΚ) και με τα ERP ΚΚ που κοστίζουν μια μικρή περιουσία,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3
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υπάρχουν αξιόλογα ERP AK που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ελληνική

ΜΜΕ  με πολύ μικρό κόστος.Ωστόσο, κάθε πρόγραμμα ΑΚ, όπως και κάθε

πρόγραμμα ΚΚ έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο δυνητικός

χρήστης επιβάλλεται να συνυπολογίσει τα υπέρ και τα κατά, όσο

αντικειμενικότερα γίνεται, προκειμένου να λάβει τη σωστή απόφαση. Οι

ενότητες που ακολουθούν επιχειρούν να ρίξουν φως στο επίμαχο ζήτημα και

να βοηθήσουν τον αναγνώστη να σχηματίσει μια πρώτη άποψη.[14]

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ορίζονται, σε κοινοτικό επίπεδο, σύμφωνα

με σωρευτικά κριτήρια τα οποία αφορούν το δυναμικό, τον κύκλο εργασιών

και την ανεξαρτησία της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, λαμβανομένου υπόψη

μόνον του αριθμού των απασχολουμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει

ρητά τις ΜΜΕ προκειμένου να διαφυλάξει τα πλεονεκτήματα που

προβλέπονται για τις επιχειρήσεις αυτές μόνο για τις επιχειρήσεις εκείνες που

διαθέτουν πράγματι τα κατάλληλα χαρακτηριστικά.

Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των επιχειρήσεων στην

Ευρώπη και αποτελούν τον πυρήνα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κατ'

εφαρμογή του συνθήματος «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» που

υιοθέτησε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις

(2000), η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται πολλές δράσεις προς όφελος των

ευρωπαϊκών ΜΜΕ (πρόσβαση στη χρηματοδότηση, φορολογία, έρευνα,

τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας κ.τ.λ.). Κατάρτισε επίσης

συνεκτικό και ενιαίο πολιτικό πλαίσιο για διάφορες δράσεις, το οποίο έχει ως

στόχο να αξιοποιήσει το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των ΜΜΕ με σκοπό τη

δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ένωση.
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Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν την συντριπτική

πλειονότητα των επιχειρήσεων που λειτουργούν . Συνολικά αριθμούν περίπου

τις 770.000 με κατά μέσο όρο 2 απασχολούμενους ανά επιχείρησης. Σύμφωνα

με στοιχεία της EUROSTAT, η Ελλάδα είναι η χώρα με την μεγαλύτερη

αναλογία επιχειρήσεων σε σχέση με τον πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση .

Από αυτές οι περισσότερες κατατάσσονται στην κατηγορία πολύ μικρές

επιχειρήσεις (δηλαδή έως 10 εργαζόμενους) και έχουν έντονα οικογενειακό

χαρακτήρα.  Ταυτόχρονα η Ελλάδα  χαρακτηρίζεται  από πολύ υψηλό

ποσοστό αυτοαπασχολούμενων. Αναφορικά με την απασχόληση , για το έτος

2003 οι επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 άτομα αποτελούν το 74% της

απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με στοιχεία το 20% των ΜΜΕ στην Ελλάδα κλείνει κατά το δεύτερο

χρόνο λειτουργία τους ενώ το 50% κλείνει 5-7 χρόνια μετά από την ίδρυσή

τους.Συγγενής με την Ελλάδα κατανομή , παρουσιάζουν η Ιταλία, Ισπανία

Πορτογαλία.

Εκ των πραγμάτων επομένως η συζήτηση για τις αναπτυξιακές προοπτικές

της ελληνικής Οικονομίας οφείλει να ενσωματώσει ως Βασική παράμετρο τις

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις [15].

ΕΛΛΑΔΑ Ε.Ε.(19)

Μέγεθος

Επιχείρησης

Απόλυτος

αριθμός

Μέσος όρος Απόλυτος

αριθμός

Μέσος όρος

Πολύ μικρή

(0<10) 752.000

 97,66% 17.820.00 92,5%

Μικρή(9<50)

εργαζόμενοι

 16.000  2,08%  1.260.000

 6,5%

Μεσαία(49<250)

εργαζόμενοι

 2.000  0,26%  180.000  1,0%

 Σύνολο 770.000 100% 19.260.000 100%
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Παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση ενός ERP

συστήματος στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κυρίως ιδιόκτητες ή

«οικογενειακές», όπου ο ιδιοκτήτης έχει τον απόλυτη έλεγχο και εξουσία στη

διοίκηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις  εφαρμόζεται ένα ηγετικό στυλ

management που βασίζεται στη πειθαρχία, γεγονός που καθορίζει τις

ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις. Παράλληλα, η έλλειψη εξειδικευμένων ατόμων

στα erp συστήματα επηρέασε αρνητικά την υιοθέτηση ενός τέτοιου

λογισμικού. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του συστήματος παίζουν

δευτερεύοντα ρόλο στην εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού,

εφόσον όλες οι μικρομεσαίες εταιρίες έχουν κοινές τεχνολογικές απαιτήσεις και

εστιάζουν σε ένα ευέλικτο, συμβατό με το υλικό, φιλικό στη χρήση όχι

υπερβολικά περίπλοκο και με προσιτή τιμή λογισμικό.

Επίσης, βασικό ρόλο στην επιλογή προμηθευτή  για το σύστημα παίζουν οι

επιχειρηματικές του ικανότητες, η εμπειρία του, η προηγούμενη του  σχέση με

τον οργανισμό καθώς και η μετέπειτα υποστήριξη που θα προσφέρει.

Τέλος, το κόστος του erp συστήματος, το business process reengineering

(BPR) κόστος καθώς και τα λειτουργικά έξοδα ωθούν τις ελληνικές

μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επανεξετάσουν το θέμα εγκατάστασης μιας

τέτοιας εφαρμογής.[16]
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Εικόνα 3.1 : Λόγοι υιοθέτησης open source Erp συστήματα

Ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) είναι ένα

εργαλείο του διοικητικής επιστήμης. Είναι χρήσιμη μέθοδος σε πολλούς τομείς,

είτε σχετίζονται με στρατηγικούς σχεδιασμούς είτε με καθημερινές αποφάσεις.

Στην  ανάλυση SWOΤ δημιουργείται ένας πίνακας  που παραθέτει τις δυνάμεις

και αδυναμίες μιας επιχείρησης(που προέρχονται από το εσωτερικό της

κόσμο) απέναντί στις ευκαιρίες και απειλές που καθορίζει το εξωτερικό της

περιβάλλον. Έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι από τις καταστάσεις που

προκύπτουν απορρέουν περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλες στρατηγικές

επιλογές για την επιχείρηση.[17]
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Το εργαλείο αυτό μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό στην απόφαση

υιοθέτησης ενός ανοιχτού κώδικα ERP συστήματος δεδομένου ότι δίνει μια

καθαρή εικόνα της επικείμενης κατάστασης όπως διαμορφώνεται από τα

τέσσερα αυτά βασικά στοιχεία. Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT

για την αξιολόγηση εγκατάστασης του  συστήματος. Να σημειωθεί ότι

πρόκειται για μια γενική ανάλυση που περιλαμβάνει μόνο βασικούς

παράγοντες και ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία  που οφείλονται στις ιδιαίτερες

συνθήκες (που επικρατούν μέσα στον οργανισμό) και στην αλληλεπίδραση

του με το εξωτερικό περιβάλλον.

Εικόνα 3.2 : SWOT Ανάλυση
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Πίνακας 3.1 SWOT για ERP  συστήματα ανοιχτού κώδικα

Μικρό κόστος υλοποίησης και

εγκατάστασης

Εύκολη προσαρμογή- ευέλικτη

επιχείρηση

Εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών

Ασφάλεια και αξιοπιστία

Διαλειτουργικότητα

Ανάπτυξη τεχνογνωσίας μέσα

στην επιχ.

Μηδαμινά έξοδα για πιθανές

αναβαθμίσεις

Εύκολες και γρήγορες

αναβαθμίσεις

Μικρή απαίτηση πόρων σε υλικό

Υποστήριξη από forums,users

group, την “ανοιχτή” κοινότητα

Επέκταση αγοράς (e-business)

Δυνατότητα βελτίωσης και

περαιτέρω ανάπτυξης

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Κρυμμένα κόστη (δύσκολη

αξιολόγηση των εξόδων )

Ανάγκη εκπαίδευσης προσωπικού

Προβλήματα στην οργάνωση

Ανάγκη από αγορά υπηρεσιών

(υποστήριξη)

Πιθανή αδυναμία εκμετάλλευσης

όλων των δυνατοτήτων  του

συστήματος
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Σταδιακή ανάπτυξη της

κοινότητας του ανοιχτού

λογισμικού στην Ελλάδα

Υποστήριξη από forums,users

group από την ανοιχτή κοινότητα

Δυνατότητα training των

υπαλλήλων

Πολλοί οι  υπεύθυνοι για την

ανάπτυξη του έργου

Μεγάλος αριθμός

ενδιαφερόμενων για βελτίωση του

συστήματος

Ανεξαρτησία από προμηθευτές

λογισμικού

Νομικά Θέματα/Άδειες

Μικρός αριθμός  εξελληνισμένων

erp

Μικρή η κοινότητα του  ανοιχτού

λογισμικού στην Ελλάδα

Επιλογή που μπορεί εύκολα

αντιγραφεί  από ανταγωνιστές

Κίνδυνος τερματισμού της

ανάπτυξης του συστήματος

Λίγα και ελλιπή εγχειρίδια

Δυσπιστία από χρήστες για το αν

μπορεί να είναι καλό κάτι που

διανέμεται δωρεάν.

Αμφιβολία από χρήστες για

ευχρηστία και φιλικότητα του

συστήματος

Μη εμπορικός χαρακτήρας

(ελλιπή τεκμηρίωση, πληροφόρηση

, αναγνωρισιμότητα κτλ)

Λίγος διαθέσιμος χρόνος στο επιχ.

περιβάλλον για να λυθούν τα

προβλήματα του  συστήματος

ανοιχτού κώδικα( π.χ αναζήτηση

νέων πηγών, εύρεση και αναφορά

λαθών)
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Κριτήρια επιλογής

Λειτουργικά κριτήρια

Πίνακας 3.2 Λειτουργικά κριτήρια [18]

Λειτουργικότητα Ποίες «περιοχές»της επιχ. καλύπτει
το erp σύστημα και πως τις
εξυπηρετεί

Κύριος στόχος Επιχ. διεργασίες όπου το σύστημα
είναι εξαιρετικά αποδοτικό

Προσαρμογή Δυνατότητα και ποσοστό
προσαρμογής

Συμβατό με άλλα συστήματα Δυνατότητα «συνεργασίας» με άλλα
υπάρχον  ενδοεταιτερικά συστήματα
(API,CRM, SCM)

Απόδοση Σε ποια grash test έχει υποβλήθεί το
συστημά και ποια τα αποτελέσματα

Τεχνολογικά Κριτήρια

Πίνακας 3.3 Τεχνολογικά  κριτήρια [19]

Λειτουργικό σύστημα Λ.Σ συμβατό με το ERP

Βάση Δεδομένων Ποια Β.Δ θα τρέχει κάτω από το

ERP

(scalability)

Γλώσσα Γλώσσα και εργαλεία άναπτυξης για

την προσαρμογή του ERP

Εργαλεία Διαχείρισης –Ασφάλεια Δυνατότητες διαχείρισης:επίπεδα

πρόσβασης,

χρήστες,ρόλοι,εξουσιοδοτήση κτλ
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Εγχειρίδια Χρήστη Εγχειρίδια για εκμάθηση του

συστήματος

(ηλεκτρονική μορφή,έντυπα,on-line

help)

Τεχνικά εγχειρίδια Εγχειρίδια για την «εσωτερική δομή

του erp( αρχιτεκτονική, πηγαίος

κώδικας κτλ)

Εξωτερική Σύνδεση Απομακρυσμένη σύνδεση, σύνδεση

με διαδίκτυο

«Ανοιχτά» Κριτήρια»

Πίνακας 3.4: «Ανοιχτά» κριτήρια [17]

Μερίδιο  Αγοράς
Πόσο δημοφιλές είναι το πρόγραμμα

που σκέφτεται να υιοθετήσει

Κοινότητα Έλεγχος της εμπειρίας της ανοιχτής

κοινότητας πάνω στο erp

(forum,mailing lists)

Συνεργάτες Ποιους και πόσους συνεργάτες έχει

το erp σύστημα. Υπάρχουν εγχώριοι

συνεργάτες

Νομικά θέματα/Αδεία Ποίες οι προϋποθέσεις της άδειας

του ανοιχτού συστήματος

Upgrades Συχνότητα upgrades
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Βήματα επιλογής ενός Open Source ERP

Η επιλογή ενός κατάλληλου  ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πόρων

είναι μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία  καθώς πολλές προσπάθειες

εγκατάστασης καταλήγουν σε αποτυχία είτε γιατί η εφαρμογή δε συμβαδίζει

με τη στρατηγική της επιχείρησης είτε γιατί προκύπτουν προβλήματα

ασφάλειας , λειτουργικότητας, απόδοσης του λογισμικού τα οποία δεν είναι σε

θέση να αντιμετωπίσει.

Προτού προχωρήσει ένας οργανισμός στην υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου

προγράμματος διαχείρισης και οργάνωσης επιχειρησιακών πόρων επιτακτική

ανάγκη είναι να λάβει υπόψη ορισμένους παράγοντες καθώς και να προβεί σε

σειρά συγκεκριμένων ενεργειών,
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Εικόνα 3.3 :Βήματα για την υιοθέτηση erp [19][17]
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Παρουσίαση Συστημάτων

Εισαγωγή

Σκοπός της εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη δυο ολοκληρωμένων erp

συστημάτων και η εξέταση καταλληλότητας τους για χρήση σε μια επιχείρηση.

Για τις ανάγκες αυτού του έργου επιλέχθηκάν δύο λογισμικά ανοιχτού κώδικα

το Compiere και Opentaps ERP +CRM, τρόπος επιλογής των συστημάτων

είναι η αυξημένη δραστηριότητα τους στο SourceForge.

Το SourceForge (http://sourceforge.net) είναι διαδικτυακός τόπος ο οποίος

φιλοξενεί χιλιάδες έργα Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Σκοπός του είναι η

παροχή κεντρικής υποδομής στην παγκόσμια κοινότητα των open source

εφαρμογών  τέτοιας ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη των έργων και τη

συνεργασία μεταξύ των απασχολούμενων στα έργα αυτά. Η υποδομή που

παρέχεται συμπεριλαμβάνει πλήθος υπηρεσιών που συντελούν στην

οργάνωση και επιτάχυνση της ανάπτυξης. Το SourceForge αποτελεί τμήμα

του OSDN (Open Source Development Network), ενός συνόλου από τόπους

με αντικείμενο το λογισμικό ανοιχτού κώδικα.[20]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4
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Compiere

Το Compiere είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα

με ενσωματωμένο Σχεδιασμό Επιχειρηματικών Πόρων (ERP) και Διαχείριση

Πελατειακών Σχέσεων (CRM), που συνδυάζει την ισχύ των πωλήσεων POS

(Point of Sales), την διανομή, την αποθήκευση, το ηλεκτρονικό εμπόριο (Web

Store), την λογιστική και ένα σύστημα Ροών Εργασίας (Workflow) σε μια μόνο

εφαρμογή. Είναι πλήρως προσαρμόσιμο στις ανάγκες σας και δημιουργήθηκε

για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς

Στόχος του  συστήματος είναι η ολοκλήρωση των επιμέρους διαδικασιών μέσα

στην επιχείρηση στις οποίες εμπλέκονται τα διάφορα τμήματα (λογιστήριο,

παραγωγή, πωλήσεις, κλπ.), έτσι ώστε να μπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις

κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Η "ολοκλήρωση" αποτελεί και τη

λέξη-κλειδί, αφού η εγκατάσταση του δημιουργεί καλύτερες δομές στην

επιχείρηση, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εργαστούν

αποτελεσματικότερα και πιο παραγωγικά.
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Εικόνα 4.1:Ολοκλήρωση Compiere 1

Η διάδοση του Compiere είναι εντυπωσιακή στο είδος του, και υπολογίζεται

ότι το χρησιμοποιούν μερικές χιλιάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο,

από την Αργεντινή μέχρι και την Κίνα. Απευθύνεται σε ΜΜΕ με ενδεικτικό

ετήσιο τζίρο από 1,5 εκατ. ευρώ μέχρι και 150 εκατ. ευρώ και μπορεί να

εξυπηρετήσει, γενικώς, όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, με έμφαση

στον κλάδο των διανομών - μεταφορών, τον κλάδο της εφοδιαστικής

αλυσίδας και τα δίκτυα franchise.

Είναι μια εξελιγμένη επιχειρηματική λύση λογισμικού ανοικτού κώδικα που

προσφέρει μια εναλλακτική επαγγελματική λύση έναντι άλλων ιδιόκτητων

προϊόντων.

Η ComPiere Inc. είναι η εταιρία που έχει αναλάβει μία σειρά από σχετικές

υποστηρικτικές εργασίες και διαθέτει δεκάδες εταιρικούς συνεργάτες σε

ολόκληρο τον κόσμο. Η Proxima και η Openway  ανέλαβε τον εξελληνισμό

του συστήματος.
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Το Compiere ERP  & CRM ήταν ένα από τα 20 συστήματα που

παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Software 2006 που πραγματοποιήθηκε στη

Santa Clara τον περασμένο Απρίλιο. Το σύστημα επιλέχτηκε από το Sand Hill

Group ανάμεσα από  100 erp εφαρμογές για να «συμμετάσχει».[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Για την εγκατάσταση του Compiere οδηγίες βρίσκονται στις εξής

διευθύνσεις,

http://www.compiere.org/support/install/index.html
Οδηγίες εγκατάστασης από την επίσημη ιστοσελίδα του Compiere

http://www.huihoo.com/compiere/install/index.html
Εξαιρετικά χρήσιμες οδηγίες με πολλές συμβουλες

http://www.daffodildb.com/PDF/InstallationGuide_Compiere.pdf
Οδηγίες  για την εγκατάσταση του Compiere μαζί με τη ΒΔ daffolidb

Κατά την εγκατάσταση αξίζει να προσεχτούν δύο πράγματα,

1)Να μην υπάρχουν στο path ή στο αρχείο όπου είναι αποθηκευμένο

το install αρχείο εγκατάστασης κενά γιατί η εφαρμογή μπερδεύεται

και δεν μπορεί να τα βρει.

2)Προσοχή στην έκδοση της Java που είναι εγκατεστημένη στον

υπολογιστή δηλ είναι απαραίτητη η Sun Java 1.4.1 SDK και όχι άλλη

έκδοση.

3)Για τους αρχάριους που απλά θέλουν να δουν το περιβαλλον

εργασίας του Compiere συστήνεται η εγκατάσταση του Codaf όπου

παρέχεται δωρεάν σε trial έκδοση και είναι δυνατή η εγκατάσταση

της εφαρμογής μαζί με τη βάση δεδομένων εύκολα και γρήγορα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Opentaps OpenSource ERP + CRM

To Opentaps είναι ένα ολοκληρωμένο ERP +CRM σύστημα βασισμένο στο

OfBiz project,  ένα επιτυχημένο έργο ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται

για να αναπτύξει περιπλοκές επιχειρηματικές εφαρμογές από το 2001.

Προσφέρει ένα πλούσιο σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, μια

ουσιαστικά απεριόριστη ευελιξία, και scalability. Απολαμβάνει μια ισχυρή

παγκόσμια κοινότητα υπεύθυνων για την ανάπτυξη του στις Ηνωμένες

Πολιτείες, την Ευρώπη, και την Ασία.

Το πρόγραμμα προσφέρει πλήρη εμπορική και λογιστική υποστήριξη

(παραγγελίες, τιμολόγια, πωλήσεις κ.λπ.), ενώ περιέχει ενσωματωμένες

εφαρμογές για τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (CRM) και των

σχέσεων με τους συνεργάτες, των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας

(διαχείριση αποθηκών, διανομές, logistics), καθώς επίσης και εφαρμογές

ανάλυσης διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο.

Το Opentaps είναι ακρωνύμιο  του «open source enterprise application suite»

Στηρίζεται στις αρχές και στη τεχνολογία του OfBiz.Η OpenSource Strategies

είναι η εταιρία που έχει αναλάβει μία σειρά από σχετικές υποστηρικτικές

εργασίες και διαθέτει δεκάδες εταιρικούς συνεργάτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δεν υπάρχει ελληνική εταιρία που να έχει αναλάβει τον  εξελληνισμό του

συστήματος.

Οι στόχοι του είναι,

o Δημιουργία τακτικών «εκδόσεων» που φέρνουν τις επιδόσεις του OfBiz

framework και των εφαρμογών του σε περισσοτέρους χρήστες και

παρόχους υπηρεσιών.
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o Δημιουργία ενός ελευθέρου ERP + CRM πακέτου με financial και CRM

εργαλεία.

o Βελτίωση των πρόσθετών εφαρμογών που δημιουργούν μεγαλύτερη

πρόσθετη αξία γι από χρήστη.

Η προτελευταία έκδοση του είναι η 0.9 η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο

της MySQL (MySQL Users Conference 2006, April 24-27) τον περασμένο

Απρίλιο στη Santa Clara.[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Για την εγκατάσταση του Compiere  οδηγίες βρίσκονται στην  εξής
διευθύνση,

http://sequoiaerp.org/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemi
d=62

Εξαιρετικά εύκολη και απλή η εγκατάσταση του.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Γενική Σύγκριση

Πίνακας 4.2: σύγκριση των γενικών χαρακτηριστικών των συστημάτων

COMPIERE OPENTAPS
ΕΝΑΡΞΗ PROJECT
(SOURCEFORGE)

06/09/2001
project of the month
February  2004

11/08/2005

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

Compiere, Inc Open Source Strategies, Inc

DOCUMENTATION User documentation
(Διαθέσιμο για αγορά,
http://www.compiere.org/)
Project documentation
(μη οργανωμένο  αρχείο,
διάσπαρτες πληροφορίες στο
http://www.compiere.org )
 Αναλυτικές οδηγίες

User documentation
 (Δωρεάν διάθεση από το
sourceforge.net)
Video documentation (Δωρεάν
διάθεση από το
http://www.opentaps.org/
Development documentation (όπως
και αρκετό δωρεάν βοηθητικό υλικό
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εγκατάστασης
Πηγαίος κώδικάς διαθέσιμος
(http://sourceforge.net)

για το OfBiz από το
http://www.opentaps.org και το
http://incubator.apache.org/ofbiz/
Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης
Διαθέσιμο για αγορά cd με
αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης,set
up αρχεία,
τελευταίες upgrades
Πηγαίος κώδικάς διαθέσιμος
(http://sourceforge.net)

STATUS
ΣΤΑΔΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Production/Stable‡ Production/ Stable

ACTIVITY
(SOURCEFORGE)

99,97§ 99,98**

ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΝΑΙ†† (από την PROXIMA,
http://www.proxima.gr/
και από την OPENWAY
http://www.openway.gr/)

ΟΧΙ

ON LINE DEMO ΟΧΙ Διαθέσιμο στο
http://www.opentaps.org/
 (Υπάρχουν αναφορές μη
λειτουργικού συνδέσμου-χρειάζεται
βελτίωση )

ΑΔΕΙΑ Mozilla Public
License 1.1

Apache License V2.0,GNU
General Public License, MIT
Linense

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ

Compiere 2.5.3b
(25/02/2006)

Opentaps ERP+CRM 0.92
(24/08/2006)

DEVELOPERS 58 3

‡ Έκδοση όπου έχει δοκιμαστεί αρκετά σε ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας, δεν
υπάρχουν προβλήματα ή τουλάχιστον τα όποια προβλήματα είναι γνωστά και τεκμηριωμένα
§ Για την εβδομάδα  24/9/06-1/10/06 στην ιστοσελίδα του sourceforge
(http://sourceforge.net)
** Για την εβδομάδα  24/9/06-1/10/06 στην ιστοσελίδα του sourceforge
(http://sourceforge.net)
†† Ο κώδικας για την εισαγωγή ελληνικής μετάφρασης διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα
της Proxima.Παρόλα για να λειτουργήσει χρειάζεται ο χρήστης να κάνει ορισμένες αλλαγές.



Συστήματα ERP ανοιχτού κώδικα. Συγκριτική μελέτη. Δυνατότητες Ολοκλήρωσης.

                   Δ.Π.Μ.Σ στα πληροφοριακά συστήματα

56

Τεχνολογία

Εισαγωγή

Το Συστήματα Διαχείρισης  και αξιοποίησης Επιχειρηματικών  Πόρων για κάθε

εταιρίας αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η προτίμηση ενός σύγχρονου

«ολοκληρωμένου πακέτου» είναι σημαντική διότι  συμβάλλοντας στη

δημιουργία υποδομής και στην αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μεγιστοποιεί

την επιχειρησιακή  ανταγωνιστικότητά .Ένα σύγχρονο erp σύστημα απαιτείται

να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των σχεσιακών ΒΔ, να είναι ανεξάρτητο

λειτουργικού συστήματος, να βασίζεται σε ανοιχτή αρχιτεκτονική και γενικά

εκμεταλλεύεται πλήθος τεχνολογικών εργαλείων.

Σε αυτό το κεφαλαίο θα μελετηθεί η τεχνολογία των δυο ERP συστημάτων (

Compiere, Opentaps open source ERP & CRM ). Συγκεκριμένα θα

εξεταστούν,

 Βάση Δεδομένων

 Αρχιτεκτονική

 Γλώσσας προγραμματισμού

 Λειτουργικό σύστημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5
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 της διαλειτουργικότητας

 Scalability

 δυνατότητα Επαναχρησιμοποίησης κώδικα (Reusability)

 Internationalization

Χαρακτηριστικά σύγκρισης

Γλώσσα

Χρησιμοποιούμενη Γλώσσα προγραμματισμού

Λειτουργικό Σύστημα

Με ποια λειτουργικά συστήματα είναι συμβατά τα  εξεταζόμενα συστήματα;

Βάση Δεδομένων

Λίστα Βάσεων πάνω από τις οποίες μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα;

Στα News  της ιστοσελίδας της SourceForge όπου παρουσιάζεται το Project

Opentaps Open Source ERP +CRM, υπάρχει ένα ενδιαφέρον link σε μία

έρευνα της Sequoia Open Source ERP (http://www.sequoiaerp.org) για τις

χρησιμοποιούμενες βάσεις  δεδομένων σε ανοιχτού κώδικά erp συστήματα .Τα

αποτελέσματα μετά από 7 εβδομάδες είναι εντυπωσιακά ανάμεσα στους 1760

ερωτηθέντες το 90% προτιμά ανοιχτού κώδικα βάσεις δεδομένων για τις erp

εφαρμογές ενώ μόνο το 7% δείχνει προτίμηση στις εμπορικές βάσεις όπως

Oracle και MicrosoftSQLServer. Συνεπώς μία ακόμη απόδειξη της αυξανόμενης

χρήσης ανοιχτού κώδικά εφαρμογών προστίθεται..

Αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (2-tier&3-tier)

Προτού αρχίσει η συγκριτική μελέτη απαραίτητη είναι η επεξήγηση ορισμένων

όρων ώστε να  είναι κατανοητή και εύκολη η ανάγνωση ακόμη και για έναν μη

έμπειρο σε τεχνολογίες πληροφορικής αναγνώστη
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Στην αρχιτεκτονική 2-tier στον πελάτη εγκαθίσταται ειδικό λογισμικό συνήθως

περιβαλλόμενο  από µια γραφική διεπαφή , το οποίο του παρέχει τη

δυνατότητα εκτέλεσης διαφόρων λειτουργιών ανάκτησης και αποθήκευσης

δεδομένων στη βάση. Η εκτέλεση των λειτουργιών που ζητούν οι χρήστες

γίνεται μερικώς  στον εξυπηρετητή από ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης της

βάσης και μερικώς  στον πελάτη (κυρίως επεξεργασία των ήδη ανακτηθέντων

δεδομένων). Οι  περιορισμοί που εμφανίζονταί  σε αυτήν την περίπτωση

έχουν να κάνουν µε τον αριθμό  των πελατών που έχουν ταυτόχρονη

πρόσβαση στη βάση αλλά και µε τη δυνατότητα αναβάθμισης του

εξυπηρετητή. Έτσι σαν ανώτατο όριο μπορούν να τεθούν οι 100 χρήστες,

διότι µε περισσότερους η απόδοση πέφτει δραματικά εξαιτίας των λεγόμενων

"keep-alive" μηνυμάτων που ανταλλάσσονται ακόμα και όταν οι πελάτες

αδρανούν. Επίσης πιθανές  αναβαθμίσεις  στο ΣΔΒΔ  (ή ενδεχόμενη αλλαγή

του), είναι πολύ δύσκολες αφού πιθανότατα θα απαιτήσουν και αντίστοιχες

αναβαθμίσεις στους πελάτες. Για τον λόγο αυτό και η 2-tier αρχιτεκτονική

είναι απαγορευτική στο διαδίκτυο.

Εικόνα 5.1: Αρχιτεκτονική n-tier

Η αρχιτεκτονική 3-tier αποτελείται από τρία επίπεδα (tiers). Τα επίπεδα αυτά

αποτελούν λογικό διαχωρισμό  και όχι φυσικό διαχωρισμό. Δεν  είναι

απαραίτητο να βρίσκονται σε διαφορετικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο
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κώδικας της εφαρμογής εμπεριέχεται  σε αυτόνομα κομμάτια τα οποία

αποκαλούνται components. Τα τρία επίπεδα  είναι τα εξής:

Data Tier – Υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την ανάκτηση η την αποθήκευση

δεδομένων. Σε αυτό το επίπεδο υπάγονται οι βάσεις δεδομένων, παλιότερες

μονολιθικές εφαρμογές που παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα και άλλες,

εξωτερικές εφαρμογές που αποτελούν οι ίδιες πηγές δεδομένων.

• Business Tier – Η ‘λογική’ των εφαρμογών. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η

εφαρμογή. Σε αυτό το επίπεδο υπάγονται τα κομμάτια της εφαρμογής που

περιέχουν την λογική της εφαρμογής. Δηλαδή  οι κανόνες και η

λειτουργικότητα της εφαρμογής

• Presentation Tier – Αυτό που παρουσιάζεται στον χρήστη. Το User

Interface.  Σε αυτό το επίπεδο υπάγονται τα διάφορα User Interfaces που

συναντούμε . Αυτά χωρίζονται σε thin clients  ή fat clients. Τα thin clients

είναι σχετικά απλά interfaces, όπως για παράδειγμα μια  σελίδα HTML την

οποία βλέπουμε  µέσω κάποιου browser. Τα fat client  από την άλλη είναι

πλούσια interface, όπως παραδείγματος χάριν μια 32-bitη εφαρμογή Windows.

Υπάρχουν φυσικά και τα ενδιάμεσα στάδια, όπως είναι η χρήση ActiveX

components και HTML σε μία ιστοσελίδα.[23]

Διαλειτουργικότητα- System Integration

Διαλειττουργικότητα (interoperability) ονομάζεται η δυνατότητα αποστολής

δεδομένων σε άλλα συστήματα.H διαλειτουργικότητα αφορά στη δυνατότητα

και τον τρόπο διασύνδεσης ενός συστήματος µε άλλα, τρίτα και συνήθως

απομακρυσμένα συστήματα. Ενώ η δυναμική διασύνδεση είναι σχεδόν

πάντοτε αδύνατη, η διασύνδεση με ανταλλαγή δεδομένων (σύγχρονα ή

ασύγχρονα) είναι τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως και με μεγάλη επιτυχία.

Η διαλειτουργικότητα στα ERP συστήματα είναι γνωστή και ως Enterprise

Application Integration (EAI) και χρησιμοποιεί διάφορους server CORBA
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(Common Object Request Broker Architecture), XML-RCP (XML- Remote

Procedure Cal),SOAP(Standardized Object Access Protocol) για την

αυτοματοποίηση της επιχειρηματικής διεργασίας και στο εξωτερικό περιβάλλον

του οργανισμού.[24]

Δυνατότητα Επαναχρησιμοποίησης κώδικά

Αν οι συναρτήσεις είναι έτσι γραμμένες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν

ξανά σε διαφορετικά προγράμματα και έργα, τότε η δυνατότητα

επαναχρησιμοποίησης (reusability) τους είναι υψηλή. Η ανάπτυξη λογισμικού

με επαναχρησιμοποίηση (reusability) βασίζεται σε έτοιμα εξαρτήματα

(components).[25] Ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

 Καθορισμός πιθανών εξαρτημάτων

 Εύρεση εξαρτημάτων στη βιβλιοθήκη

 Υλοποίηση νέων εξαρτημάτων και αρχειοθέτησή τους

 Σύνδεση εξαρτημάτων

Scalability

 Η δυνατότητα να ρυθμίζουμε τον εξοπλισμό και το λογισμικό του

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή προκειμένου να υποστηρίζονται μεγαλύτερου ή

μικρότερου όγκου δεδομένα και περισσότεροι ή λιγότεροι χρήστες. Η

δυνατότητα να αυξηθεί ή μειωθεί το μέγεθος ή η ικανότητα, με την ελάχιστη

επίδραση στο μοναδιαίο κόστος της επιχείρησης και στην παροχή

επιπρόσθετων υπηρεσιών.
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Internationalization

Διεθνοποίηση (internationalisation) είναι η διεργασία γενίκευσης που επιτρέπει

στο λογισμικό να μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε διάφορες περιοχές.

Στοιχεία που αφορούν τις παραπάνω ενέργειες είναι:

 Εισαγωγή τοπικού κειμένου
 Επεξεργασία τοπικού κειμένου (π.χ. ταξινόμηση)
 Εξαγωγή τοπικού κειμένου (εμφάνιση στην οθόνη, εκτύπωση)
 Προσαρμογή στον τοπικό τρόπο χρήσης

o αριθμών
o ημερομηνίας
o ώρας
o νομισμάτων

 Εμφάνιση μηνυμάτων στην τοπική γλώσσα
 Είσοδος εντολών στην τοπική γλώσσα

Compiere

Γλώσσα

Οι αρχικές εκδόσεις του συστήματος ήταν γραμμένες σε Smalltalk, την πρώτη

αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκέ.To Compiere

πλέον είναι γραμμένο σε Java, μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα

προγραμματισμού που σχεδιάστηκε από την από την εταιρεία πληροφορικής

Sun Microsystems. Η Java επιτρέπει σε οποιονδήποτε υπολογιστή να έχει

πρόσβαση και να χρησιμοποιεί μια εφαρμογή στο διαδίκτυο. Μερικά από τα

χαρακτηριστικά της Java που την κάνουν να ξεχωρίζει:

 Είναι απλή

 Είναι Αντικειμενοστραφής (object-oriented)

 Είναι μεταγλωτιζόμενη (compiled) αλλά μπορεί να χαρακτηριστεί και ως

διερμηνευόμενη (interpreted).Ανεξαρτησία πλατφόρμας.

 Είναι ασφαλής

 Υποστηρίζει πολυνημάτωση (multithreting)

 Κάνει συλλογή αχρήστων (garbase collection)
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 Περιέχει βιβλιοθήκες κώδικά για διαφορές χρήσεις[26]

Εικόνα 5.2: Στατιστικά στοιχεία για τον κώδικα του Compiere

Εικόνα 5.3: Διαμόρφωση κώδικα

Αρχιτεκτονική

Οι πρώτες εκδόσεις του συστήματος που σχεδιάστηκαν στη δεκαετία του ’80

βασίστηκάν στην model-vie-controller αρχιτεκτονική. Άλλες παλιότερες

εκδόσεις στηρίχτηκαν στην αρχιτεκτονική «επόμενης γενιάς» έργα όπως

ADV/Orga.

Η τωρινή αρχιτεκτονική του Compiere είναι ένας συνδυασμός μιας fat-client

αρχιτεκτονικής δευτέρου και τρίτου επιπέδου (2-tier και 3-tier). Χρησιμοποιεί

μια ισχυρή JAVA εφαρμογή-πελάτη (fat Java Client‡‡) τη Java Webstart.H

‡‡ Ο σχεδιαστής αποφασίζει ποιο θα είναι το ποσοστό επεξεργασίας που θα εκτελεί ο client και ποιο ο
server .Εάν το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας γίνεται στον client τότε η εφαρμογή καλείται fat client
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accounting engine βρίσκεται στον application server. Χρήση Thin Web Clients

για τις web και CRM εφαρμογές. Υπάρχει ακόμη ένας beta thin client για την

εξυπηρέτηση όλων των φορμών αλλά χρειάζεται περαιτέρω εργασία για να

είναι ισοδύναμος με έναν fat client.

Εικόνα 5.4: Αρχιτεκτονική Compiere

Το Compiere εφάρμοσε τις ακόλουθες  εφαρμογές για τη δημιουργία μιας

σταθερής  αρχιτεκτονικής

 Smalltalk's MVC architecture (decoupling of Model-View-Controller)

 Asynchronous decoupling of processes via messages

 Explicit Rule Engine for complex logic

 Safe-fail transactions and recovery

Η επίσημη ιστοσελίδα της Compiere αναφέρει ότι το erp σύστημα ακολουθεί

τις αρχές της Object architecture,σύμφωνα με την οποία κάθε  αντικείμενο

(Object) είναι όσο περισσότερο δυνατόν ανεξάρτητο από τα άλλα

αντικείμενα. Κάθε αντικείμενο περιγράφει ένα κομμάτι λογισμικού.[27]

Κύρια χαρακτηριστικά

application .Αντιθέτως σε μια εφαρμογή thin client application το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας
γίνεται στον server.
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 Client
o Java Application
o Java Applet
o HTML based

 Servlet Server για εφαρμογές βασισμένες σε HTML
 Διακομιστή Εφαρμογών
 Διακομιστή Βάσης Δεδομένων

Εικόνα 5.4 Χαρακτηριστικά Compiere

Application Server

O διακομιστής εφαρμογών (application server) υλοποιείται με Java J2EE§§

(Java 2 platform, Enterprise edition) χρησιμοποιώντας την υποδομή του

JBoss*** .Ο JBoss μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή στον ίδιο διακομιστή με

τη βάση δεδομένων. Για τη διαχείριση του διακομιστή υλοποιείται η εφαρμογή

Java Management Extensions††† (JMX).Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων

γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου JDBC‡‡‡ (Java database connectivity).

§§ J2EE:Πακέτο με τεχνολογίες που στοχεύει στη δημιουργία επιχ. εφαρμογών ηλεκτρονικού
εμπορίου βασισμένων στον παγκόσμιο Ιστό.
*** JBoss:Ένας ανοικτού κώδικα application server για την J2EE.Υλοποίηση σε
Java.Ανεξαρτησία πλατφόρμας.
††† JMX:Εργαλεία Java  για τη διαχέιρηση και παρακολούθηση εφαρμογών, αντικείμενων του
συστήματος, συσκευών και service-oriented  δικτύων.
‡‡‡ JDBC:Πρόγραμμα εφαρμογών διεπαφής που επιτρέπει τη σύνδεση προγραμμάτων Java με
δεδομένα σε διάφορες βάσεις.
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Μελλοντικές εκδόσεις του Compiere θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν IMB

Websphere και Oracle Application Server.

Χαρακτηριστικά,

 Compiere Server Services (EAR)
o Accounting Server
o Request Server
o Utility Server

 Web Server & Servlet Container (Tomcat)
 EJB Container (JBoss)

Application Client

Η εφαρμογή Client  γράφεται εξ ολοκλήρου σε Java προκειμένου να

εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του σημερινού Pc.Προτιμήθηκε o Java Applet

Client για την υψηλή απόδοση του στη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων

και τη φιλική γραφική διεπαφή χρήστη. Ο Client επικοινωνεί με τη Βάση

δεδομένων μέσω του JDBC (Java database connection) και με τον Application

Server μέσω του RMI§§§ (Remote Method Innovation). Επίσης είναι εφικτή η

πρόσβαση  στους servers μέσω του Διαδικτύου η ενός ενδοδικτύου.

Υποστηρίζει Windows και HTML interface  (μελλοντική υλοποίηση).

Αναφορικά με το Bandwidth ο Client Application φτάνει τα  128K και browser

interface θα παρέχει λογική ανταπόκριση με 56Κ.Ο DHTML client παρέχει τη

μεγαλύτερη λειτουργικότητα  και προτείνεται στις περιπτώσεις όπου η

εγκατάσταση του Java Applet Client δεν είναι εφικτή. Προσοχή στην

τελευταία περίπτωση απαιτείται ένας Java Servlet και ένας JSP (Java Server

Pages) Server.

§§§ RMI: Oμάδα πρωτοκόλλων που επιτρέπει αντικείμενα να επικοινωνούν απομακρυσμένα με άλλα
αντικείμενα.
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Βάση Δεδομένων

Για εκδόσεις παλιότερες όπως 2.5.2, το Compiere βασίζονταν σε διαδικασίες

και στα Triggers της Oracle.Καθώς όμως οι application server έγιναν πιο

σταθεροί, οι διαδικασίες PL/SQL εφαρμόστηκαν στην workflow engine****

του Compiere.Μετά όπως απαραίτητες βελτιώσεις εξαλείφθηκε η ανάγκη των

triggers και οι PL/SQL διεργασίες μετατράπηκαν σε SQLJ†††† (χρήση Java στη

ΒΔ). Πλέον το Compiere δημιουργεί και αναλύει SQL εντολές και το database

independent layer και κάνει τη κατάλληλη μετατροπή  για κάθε βάση. Έτσι οι

νέες εκδόσεις μπορούν να εκτελεστούν σε  πολλές πλατφόρμες. Η επιλογή

βάσης δεδομένων είναι  σημαντικό και δύσκολο θέμα πρέπει να ληφθεί υπόψη

η απόδοση, η διαθεσιμότητα, η scalability, η συντήρηση, η διαχέιρηση όπως

και το κόστος. Οι απαιτήσεις  για μια συμβατή βάση με το Compiere είναι:

 ANSi SQL 99 (CASE, όλοι οι τύποι JOIN)

 Υποστήριξη των Views

 Υποστήριξη των User Defined Functions

 Inline Views ( SELECT…FROM(SELECT xxx FROM yyy)..)

 Υποστήριξη JDBC 3.0

Safe fail με χρήση transaction decoupling

Ασφαλής αποτυχία συναλλαγής και ανάκτησης. Κατάλληλος σχεδιασμός του

συστήματος που  επιτρέπει την συνέχιση μιας εφαρμογής από  το χρήστη,

**** Το Compiere βασίζεται σε workflows, κάθε διαδικασία βασίζεται σε workflows και έτσι
είναι εύκολο να επεκταθεί και να διαμορφωθεί
†††† SQLJ: Ένα τυποποιημένο σύνολο επεκτάσεων προγραμματισμού που επιτρέπουν τις SQL
δηλώσεις να ενσωματωθούν  σε ένα πρόγραμμα Java
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παρόλο που κάποιες από τις υπηρεσίες (transaction) που τη συνιστούν

αποτυγχάνει (κολλάει).Αυτό επιτυγχάνεται με το διαχωρισμό όλων των

διεργασιών (transaction decoupling) οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω

ενός καλού interface (με χαλαρή ζεύξη).Η «κολλημένη» υπηρεσία (object)

απομονώνεται και τερματίζεται με ασφάλεια ενώ οι υπόλοιπες διεργασίες

συνεχίζονται κανονικά. Τα μηνύματα που στέλνονται στη κολλημένη διεργασία

έχουν αποθηκευτεί με τη σειρά που ήρθαν και ξαναστέλνονται όταν και αν

ξεκολλήσει η διεργασία. Οι περισσότερες πτώσεις ανιχνεύονται από το

σύστημα και ο χρήστης και ο administrator ειδοποιούνται για το πρόβλημα.

Scalability (κλιμάκωση)

Πρόβλημα σχετικά με την υποστήριξη μεγαλύτερου ή μικρότερου  όγκου

δεδομένων και του αριθμού χρηστών δεν υπάρχει. Το σύστημα  ακολουθεί

κυρίως τις  αρχές της 2-tier architecture και υπάρχει ισχυρή υποστήριξή της

scalability  από τη   βάση δεδομένων. Επιπλέον, ο application server

υποστηρίζει clustering.H scalability δεν αποδεικνύεται άμεσα, ούτε υπάρχει

documentation που να αναφέρει κάτι σχετικό, απλά υπάρχουν πολλά στοιχεία

που την αποδεικνύουν. Όπως, για παράδειγμα αποσύζευξη της διαδικασίας

μεταφοράς  εγγράφων, έτσι τα στοιχεία όπου απαιτούν στιγμιαία

αναπροσαρμογή διαχωρίζονται από τις λιγότερο επείγουσες συναλλαγές.[28]

System Integration-Διαλειτουργικότητα

Το Compiere έχει υψηλό επίπεδο συνεργασίας με άλλα συστήματα. Η υψηλή

διαλειτουργικότητα του αποδεικνύεται με πλήθος χαρακτηριστικών όπως,

 Δυνατότητα εξαγωγής Excel, HTML XML Text PDF PS Word Business

OLAP Cubes  αρχείων,CSV
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 Το σύστημα επιτρέπει την εισαγωγή XML ή flat  αρχείων. Μπορείτε να

φορτώσετε τα δεδομένα άμεσα π.χ μέσω SQL ή με το Data Loader.

 Παραλαβή και αποστολή e-mail και εύκολη διαχείριση επισυναπτόμενων

αρχείων

 Δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών  του συστήματος μέσω του

Java Business API

 Υποστήριξη OFX (Open Financial exchange), προδιαγραφή για την

ηλεκτρονική ανταλλαγή των οικονομικών στοιχείων μεταξύ

οργανισμών, επιχειρήσεων, καταναλωτών μέσω του διαδικτύου.

Internationalization

Το σύστημα παρέχει το επιθυμητό αυτό χαρακτηριστικό με τα συνεπαγόμενα

αυτού  οφέλη όπώς ευκολότερη διατήρηση και επέκταση του συστήματος,

σταθερή εφαρμογή, αυξημένη λειτουργικότητα κτλ.

 Υπάρχει επίσημη μετάφραση σε περισσότερες από 20 γλώσσες

(Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Κινέζικα , Ιταλικά,

Πορτογαλικά, Σουηδικά, Ρωσικά, Ρουμανικά κ.α)και γίνονται

προσπάθειες για νέες μετάφρασης   και σε άλλες γλώσσες  όπως

Φιλανδικά, Κορεατικά. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο

site όπως Compiere.

 Εύκολη μετάφραση ολόκληρου του συστήματος ,το Compiere επιτρέπει

διαφορετικούς  χρήστες να έχουν τα reports και τις screens

μεταφρασμένα στη δική τους γλώσσα επιτρέποντας την εκτύπωση σε

μια τρίτη γλώσσα.

 Multi-organization, επιτυγχάνει τον διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ

πολλών οργανισμών και τον έλεγχο πρόσβασής σε αυτά. Το σύστημα

είναι σχεδιασμένο σε τρία επίπεδα οντοτήτων το system level (παρέχει

όπως βασικές πληροφορίες) client level(προσδιορισμός δομής
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πληροφοριών και λογιστικής ) organization-hierarchy level (επίπεδο

συναλλαγής)

 Multi-costing, αποτίμηση του κόστους με χρήση διαφορετικών μεθόδων

(σταθερό κόστος, μέσο κόστος, LIFO, FIFO)

 Multi-accounting standards, υποστηρίζει όπως λογιστικές μεθόδους (πχ.

US GAAR, UK SAP, German HGB)

 Multi-currency, ένα εύχρηστο εργαλείο μετατροπής νομίσματος με

πολλές δυνατότητες όπως, μετατροπή και πραγματοποίηση

συναλλαγών και απολογισμών σε σειρά ξένων νομισμάτων, προβολή

ισοτιμίας, παράλληλος υπολογισμός λογαριασμών σε διαφορετικά

νομίσματα κτλ.

Opentaps Open Source ERP + CRM

Γλώσσα

Το Opentaps Open Source ERP & CRM είναι γραμμένο σε JAVA, τα

χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα όπως γλώσσας αναλύθηκάν παραπάνω.

Αρχιτεκτονική

Το Opentaps Open Source ERP + CRM  δημιουργήθηκε με βάση τις αρχές

της service-oriented web architecture, όπου μια ανεξάρτητη οντότητα

δημιουργείται σαν ξεχωριστή υπηρεσία. H αρχιτεκτονική SOA αντιλαμβάνεται

την επιχείρηση σαν ένα σύνολο από συνδεδεμένες υπηρεσίες και, με

προσέγγιση βασισμένη σε ανοικτά πρότυπα, μετατρέπει τις επιχειρηματικές

διαδικασίες σε πιο αποτελεσματικές, αποδοτικές και συνεργατικές. Βασίζεται
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στην απλή έννοια ενός εντελώς ανοιχτού περιβάλλοντος στο οποίο χρήστες

υπηρεσιών ή πελάτες επικοινωνούν με παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου να

αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα σύνολο υπηρεσιών.

To opentaps ERP + CRM υιοθετεί το μοντέλο της 3-tier αρχιτεκτονικής στις

εφαρμογές του. Συγκεκριμένα αποτελείται από

Το Data Model Layer,( Βάση Δεδομένων).Υπάρχει μια Entity Engine η οποία

είναι υπεύθυνη για το επίπεδο αυτό όπως για παράδειγμα την σύνδεση της

Βάσης, την  αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων κτλ. Χρησιμοποιείται η java

Generic Delegator   κλάση για τη σύνδεση της βάσης και η java Generic Value

για την αναπαράσταση των οντοτήτων κατά την εισαγωγή τους στη βάση.

Bussiness Logic Layer,(Λογική ή προσφερόμενές στο χρήστη υπηρεσίες του

data layer).Παροχή διάφορων υπηρεσιών java,SOAP, workflow κτλ μέσω της

Service Engine.

Presentation Layer, χρήση οθονών (screens) αντί για σελίδες (page)

Εικόνα 5.5 Τεχνολογικό υπόβαθρο Opentaps
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Servlet Container, ο κύριος servlet που ελέγχει όλες τις εφαρμογές

“controller.xml”.Καθορίζει τη διαχείριση event και view, τον τύπο υπηρεσιών

κτλ. Ένα σημαντικό αρχείο είναι το web.xml  για το «χειρισμό» των κυριών

Servlet(s).

Εικόνα 5.6:Μια εσωτερική άποψη του Opentaps

Application Server

O Application Server αποτελείται από τρία επίπεδα, το presentation layer, το

business logic layer και το επίπεδο δεδομένων data layer.Η entity engine

διαχειρίζεται την πρόσβαση στα δεδομένα μέσω καθορισμένων XML data

models (eXtendable Markup Language).Δεν υπάρχει ανάγκη για

χρησιμοποίηση κώδικα Java ή SQL.

Το επίπεδο business logic ορίζεται ως μικρά επαναχρησιμοποιήσιμα κομμάτια

κώδικα που μπορούν να ενσωματωθούν σε υψηλού επιπέδου scripting

γλώσσες ή XML.ΟΙ υπηρεσίες μπορούν να κληθούν απευθείας μέσω web

εφαρμογών,workflows ή και απομακρυσμένα μέσω SOAP και RMI ((Remote

Method Invocation).H workflow μπορεί να οριστεί σε XML Process Definition

Language, ένα Workflow Management Coalition πρότυπο το οποίο

υποστηρίζεται από πολλά εργαλεία μοντελοποίησης και workflow engine

Το presentation layer χρησιμοποιεί μια Model View Controller (MVC)

εφαρμογή  ώστε να είναι εφικτή η επαναχρησιμοποίηση στοιχείων

σχεδιασμού. Υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του προγραμματισμού και του
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σχεδιασμού. Λόγω όπως ευέλικτης αρχιτεκτονικής οι διάφορες εργασίες

μπορούν να διαχωριστούν σε διαφορετικούς ρόλους ανάπτυξης.

Εικόνα 5.7: SOA  αρχιτεκτονική του Opentaps

Scalability

Υπάρχουν όπως δυνατότητες ανάπτυξης. Η χρησιμοποιούμενη  αρχιτεκτονική

επιτρέπει τη παράλληλη χρήση του συστήματος μέχρι και από 10.000 χρήστες

(αθροίζοντας τις δυνατότητες των server).Η εξισορρόπηση του «φορτίου»

μιας «βαριάς» εφαρμογής γίνεται με τη χρήση πολλών web server και βάσεων

δεδομένων.

Διαλειτουργικότητα

Εφόσον η service-oriented αρχιτεκτονική χρησιμοποιείται γενικότερα μπορεί

να λειτουργήσει και στην επικοινωνία και με άλλα συστήματα. Διάφορα

εργαλεία χρησιμοποιούνται για την  επίτευξη  της διαλειτουργικότητας  όπως

EJB calls, JMS, SOAP (και άλλα παρόμοια πρωτόκολλα), και σε κάποιες

περιπτώσεις μερική τροποποίηση κώδικα. Δυνατότητα δημιουργίας PDF και

flat αρχείων. Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων XML .
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Επαναχρησιμοποίηση κώδικα

H πολύ-επίπεδη αρχιτεκτονική στηρίζεται στη χαλαρή σύζευξη που επιτρέπει

[29],

 Την εύκολη χρήση και προσαρμογή των components

 Την εύκολη ανάπτυξή νέων εφαρμογών μέσω του συνδυασμού  των

ήδη υπάρχουσων  συναρτήσεων

 Την εύκολη αναζήτηση κώδικα και άλλων συναρτήσεων βασισμένων

στα ίδια πρότυπα.

Βάση δεδομένων

Το σύστημα  είναι συμβατό με τις εξής βάσεις,

o IBM DB2,

o Microsoft SQL Server,

o Oracle,

o PostgreSQL (pgsql)

o MYSQL

Internationalization

Το opentaps παρέχει πληθώρα εργαλείων που βοηθούν την εύκολη

προσαρμογή και χρήση  του σε πολλές χώρες .

o Υπάρχει επίσημη μετάφραση του συστήματος σε 6 γλώσσες

o Το γραφικό περιβάλλον μπορεί να μεταφραστεί άμεσσα και εύκολα από

του χρήστες σε παραπάνω από 30 γλώσσες

o Υποστήριξη πολλαπλών μεθόδων αποτίμησης κόστους

o Υποστήριξη πολλαπλών λογιστικών μεθόδων

o Δυνατότητα παραγγελιάς μέσω διαδικτύου σε πολλές γλώσσες
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o Δυνατότητα επιλογής φόρου προστιθέμενης αξίας ανάλογα με την

εθνικότητα του πελάτη και εύκολη μετατροπή στα εθνικά πρότυπα της

εταιρίας

o Μετατροπέας νομίσματος.

Λειτουργικό Σύστημα

Το Opentaps είναι συμβατό με οποιοδήποτε  λειτουργικό σύστημα (Windows,

Debian Linux,Suse-Linox,Fedora Core Linux, Solaris,Mac OS X κτλ).Παρακάτω

παρατίθενται τα αποτελέσματα της  έρευνας που δημοσιεύεται στη επισημη

ιστοσελίδα του συστήματος (opentaps.org) σχετικά με την προτίμηση χρήσης

λειτουργικού σε συνδυασμό με το Opentaps.

Εικόνα 5.8 Στατιστικά στοιχεία
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Εικόνα 5.9:Tεχνολογία Opentaps
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Πίνακας 5.1:Συνοψη των τεχνολογικών χαρακτηριστικών

COMPIERE OPENTAPS

ERP+CRM

ΓΛΩΣΣΑ JAVA,JAVA SCRIPT

,PL/SQL

JAVA

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ OBJECT

ARCHITECTURE

(ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 2-

TIER 3-TIER)

SOA, 3-TIER

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE,JDBS IBM DB2,Microsoft SQL

Server,Oracle, MYSQL,

PostgreSQL (pgsql)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗ

Β.Δ (DATA MODEL)

499 736

SCALABILITY √ (ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ

ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ Β.Δ)

√

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

INTERNATIONALIZATION √ √

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ CSV,BDF SOAP,XML.PDF,CSV

REUSABILITY √ √
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Ασφάλεια

Εισαγωγή

Το σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων μιας εταιρείας αποτελεί

σημαντικό περιουσιακό  στοιχείο. Η  εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η

διαθεσιμότητα των πληροφοριών μπορούν να είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για

τη διατήρηση κάποιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη συμμόρφωση με

τους νόμους, την εταιρική εικόνα, τα κέρδη και τα έσοδα μιας επιχείρησης. Οι

οργανισμοί και τα πληροφοριακά τους συστήματα συνεχώς αντιμετωπίζουν

απειλές της ασφάλειας τους από ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών πηγών, όπως

ηλεκτρονική απάτη, βιομηχανική κατασκοπεία, βανδαλισμός, φυσικά

φαινόμενα κλπ.. Επιπλέον, επιθέσεις με ιούς (viruses), hacking, cracking και

επιθέσεις τύπου άρνησης παροχής υπηρεσιών (denial of service) έχουν πλέον

γίνει συνήθεις και όλο πιο πολύπλοκες στην αντιμετώπισή τους. Καθώς οι

επιχειρήσεις βασίζονται όλο και περισσότερο στα πληροφοριακά τους

συστήματα, οι απειλές προς αυτά επηρεάζουν σημαντικά τις λειτουργίες των

ίδιων των επιχειρήσεων. Συνεπώς η εξασφάλιση της ασφάλειας για το erp

σύστημα είναι βασική προτεραιότητα για κάθε οργανισμό αλλά και πολύ

δύσκολό έργο. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα μελετηθούν τα επίπεδα

ασφάλειας των δυο  συστημάτων, επισημαίνεται ότι η ολοκληρωμένη εξέταση

της  ασφάλειας ενός συστήματος είναι δύσκολο να επιτευχθεί η μελέτη μπορεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6
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μόνο στον έλεγχο της συνέπειας των δυο εφαρμογών με κάποιες βασικές

αρχές ασφάλειας.

Compiere

Το σύστημα παρέχει ουσιαστική και ευέλικτη βοήθεια για να καλύψει τις

ανάγκες των χρηστών. Η ασφάλεια της λειτουργικότητας βασίζεται σε Ρόλους

Χρηστών (Users Roles) με έλεγχο πρόσβασης σε οθόνες (windows),αναφορές

(reports) και διεργασίες (processes).Η ασφάλεια των δεδομένων για τις

πληροφορίες που υπάρχουν  στον Client διατηρούνται σε επίπεδο βάσης

δεδομένων συμφωνά με το πλαίσιο ασφάλειας. Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο

επίπεδο ασφαλείας μετά τη σύνδεση των χρηστών στη βάση. Προτού

επιτραπεί η πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία οι χρηστές πρέπει να

συνδεθούν μέσω μιας τυποποιημένης διαδικασίας παρέχοντας συγκεκριμένο

όνομα χρήστη, κωδικό, ρόλο και προαιρετικά προτίμηση γλώσσας εργασίας.

Όλα τα συνθηματικά είναι αποθηκευμένα σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Ορολογία Compiere

Client (Πελάτης)- είναι μια οντότητα συνήθως κάποια επιχείρηση. Είναι

πελάτης υπό την έννοια ότι το Compiere προσφέρει υπηρεσίες σε αυτόν.

Organization (Οργανισμός)- είναι ένα τμήμα ή διαχωρισμός μιας οντότητας

που είναι ένας Client για το σύστημα. Ένας οργανισμός μπορεί να είναι μια

νομική οντότητα όπως μια θυγατρική εταιρεία. Το Compiere επιβάλλει τη



Συστήματα ERP ανοιχτού κώδικα. Συγκριτική μελέτη. Δυνατότητες Ολοκλήρωσης.

                   Δ.Π.Μ.Σ στα πληροφοριακά συστήματα

79

διπλογραφία‡‡‡‡ στη Λογιστική (η διπλογραφική μέθοδος επιβάλλεται από την

ελληνική νομοθεσία) σε όλες τις συναλλαγές μεταξύ των οργανισμών.

Business Partner (Επιχ. Συνεργάτης)- μια οντότητα με την οποία το

Compiere συνεργάζεται, μπορεί να είναι πελάτης, προμηθευτής ή

εργαζόμενος.

Document (Έγγραφο)- συναλλαγή που αρχίζει από ένα έγγραφο όπως

τιμολόγιο πωλήσεων, απόδειξη είσπραξης, απόδειξη πληρωμής, δελτίο

αποστολής κτλ.

Ρόλοι

Το πρώτο επίπεδο ασφαλείας στο Compiere ορίζεται μέσω Ρόλων. Κατά την

εισαγωγή στο σύστημα οι χρήστες συνδέονται με συγκεκριμένους ρόλους.

Ένας χρήστης μπορεί να έχει πολλούς ρόλους, αλλά το μέγεθος της

πρόσβασης που δικαιούται  στα δεδομένα εξαρτάται από την επιλογή του

ρόλου, κατά τη σύνδεση του με το σύστημα .

Οι Ρόλοι καθορίζουν το πρώτο επίπεδο ασφάλειας, των οργανώσεων

(organizations), των παραθύρων (windows), των διαδικασιών(processes), των

φορμών (forms), των ροών εργασίας(workflows) και των έργων (Tasks)

‡‡‡‡
 Διπλογραφία είναι η μέθοδος κατά την οποία οι λογαριασμοί χρεώνονται και πιστώνονται

με τα ποσά τους. Αρχή της Διπλογραφίας είναι ότι η χρέωση ενός ή περισσότερων
λογαριασμών απαιτεί ισόποση πίστωση ενός ή περισσότερων λογαριασμών. Όταν ένας
λογαριασμός του Ενεργητικού χρεώνεται, αντίστοιχα πιστώνεται ένας άλλος λογαριασμός, του
Ενεργητικού, του Παθητικού ή της Καθαρής Θέσης. Δεν είναι απαραίτητο ένας λογαριασμός
που χρεώνεται να αντιστοιχεί σε έναν μόνο λογαριασμό που πιστώνεται. Αυτό που έχει
ιδιαίτερη σημασία είναι το ποσό των λογαριασμών που χρεώνονται να είναι ίσο με το ποσό
των λογαριασμών που πιστώνονται.
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(εφεξής "οντότητες") όπου ένας χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση. Οι

χρήστες δε βλέπουν τα δεδομένα στα οποία δεν έχουν πρόσβαση.

Οι Ρόλοι επίσης, προσδιορίζουν τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης μπορεί να

προβεί .Οι Ρόλοι καθορίζονταί από τον Έλεγχο Ρόλου  (Role Control)

Έλεγχος Ρόλου

Ο καθορισμός του Ρόλου συνδέεται με μια σειρά ενεργειών οι οποίες

επιτρέπονται ή απαγορεύονται για τον συγκεκριμένο Ρόλο.

Τετραγωνίδιο Δείξε Λογιστική, (show Accounting checkbox): επιτρέπει στο

Ρόλο να έχει πρόσβαση στις καρτέλες Λογιστικής (Accounting tabs) στις

διάφορες οθόνες. Τα Accounting tabs επιτρέπουν τις τροποποιήσεις στους

λογαριασμούς του Γενικού καθολικού, στους οποίους καταχωρούνται

συναλλαγές που δημιουργούνται από Έγγραφα όπως τιμολόγια, παραλαβές

εμπορευμάτων και πληρωμές. Το show accounting checkbox ελέγχει επίσης

την παρουσίαση του κουμπιού Καταχωρήθει/Δεν καταχωρήθει σε Έγγραφα

που επιτρέπουν στον χρήστη να εξαναγκάσει την άμεση καταχώρηση της

συναλλαγής αντί της ομαδικής επεξεργασίας των συναλλαγών. Επίσης, ελέγχει

την πρόσβαση στο παράθυρο Πληροφορίες Λογαριασμού που επιτρέπει την

παρουσίαση λογιστικών πληροφοριών, οι οποίες είναι συνήθως εμπιστευτικές.

Τετραγωνίδιο Μπορεί Αναφορές (Can report checkbox): επιτρέπει στο Ρόλο να

εκκινεί  αναφορές
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Τετραγωνίδιο Μπορεί Εξαγωγές (Can Export checkbox): δίνει στο Ρόλο τη

δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων. Ένας ρόλος πρέπει να είναι ικανός να

εκκινεί αναφορέα για να εξαγάγει δεδομένα.

Τετραγωνίδιο Προσωπικό Κλείδωμα (Personal Lock checkbox): επιτρέπει το

«κλείδωμα» των αναφορών ώστε κανείς άλλος ρόλος να μην έχει πρόσβαση

σε αυτές.

Τετραγωνίδιο Προσωπική Πρόσβαση (Personal Access checkbox): επιτρέπει

την πρόσβαση σε κλειδωμένες αναφορές ανεξαρτήτως του ρόλου που όρισε

το κλείδωμα.

Τετραγωνίδιο Μόνο για Ανάγνωση (Read only checkbox): ελέγχει εάν έχει ο

Ρόλος την δυνατότητα ή όχι να ενημερώσει τις αναφορές.

Τετραγωνίδιο Εξαρτώμενες Οντότητες (Dependent Entities checkbox): ελέγχει

εάν η πρόσβαση πρέπει επίσης να περιοριστεί για άλλες οθόνες και διαδικασίες

που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο. Για παράδειγμα κάποιος που εξετάζει τους

Ορούς Πληρωμής να έχει την άδεια να δει τα τιμολόγια, παραγγελίες κτλ όπου

χρησιμοποιούνται οι Όροι πληρωμής .

Επικάλυψη Ορίου Τιμής (Overwrite Price Limit): έλεγχος της δυνατότητας

αγνόησης οποιωνδήποτε περιορισμών στις τιμές κατά την εισαγωγή

παραγγελιών ή τιμολογίων

Συντήρηση Κατάστιχου Αλλαγών (Maintain Change Log): καθορισμός του εάν

η όχι θα διατηρηθούν από το σύστημα οι αλλαγές που έγιναν από τους

χρήστες με τον Ρόλο αυτό.

Πρόσβαση σε Οργανισμούς (Access all Orgs): καθορισμός της πρόσβασης

στους οργανισμούς (organizations). Εάν είναι επιλεγμένο είναι πολύ πιθανό να



Συστήματα ERP ανοιχτού κώδικα. Συγκριτική μελέτη. Δυνατότητες Ολοκλήρωσης.

                   Δ.Π.Μ.Σ στα πληροφοριακά συστήματα

82

περιορίσει την πρόσβαση στους οργανισμούς  που έχουν οριστεί από το

συγκεκριμένο χρήστη

Επίπεδο Προτίμησης (Preference Level): ελέγχει τη δυνατότητα των χρηστών

αυτού του ρόλου να θέσουν διάφορες προτιμήσεις σε επίπεδο Client,

Οργανισμού, Παραθύρων και Χρηστών.

Ρόλοι Πρόσβασης στα Δεδομένα

Το δεύτερο επίπεδο Ασφαλείας του Compiere είναι η Πρόσβαση Δεδομένων

Ρόλου. Για έναν δεδομένο ρόλο και τα προνόμιά του, η ασφάλεια μπορεί να

καθοριστεί περαιτέρω με τον ορισμό  της πρόσβασης για συγκεκριμένους

πίνακες,  στήλες ή  αρχεία. Για παράδειγμα

Ένας συγκεκριμένος χρήστης μπορεί μόνο να δημιουργήσει παραγγελίες

πωλήσεων με πληρωμή σε μετρητά, δεν έχει όμως το δικαίωμα να προσφέρει

πίστωση στις πωλήσεις.

Απαγόρευση της χρήσης  συγκεκριμένων  λογαριασμών του Ημερολογίου

Γενικού  Καθολικού ή τη πρόσβαση σε υπόλοιπα λογαριασμών για ορισμένους

χρήστες.

Εικόνα 6.10:Δυνατότητα αλλαγής password
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«Προσωπικές κλειδαριές»

Εάν κάποιος Ρόλος έχει «προσωπικό κλείδωμα» (Personal Lock) ένα ειδικό

εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων. Η ανοικτή κλειδαριά συμβολίζει

ότι το αρχείο είναι προσβάσιμο από όλους τους χρήστες. Η κλειστή κλειδαριά

από την άλλη συμβολίζει ότι το έγγραφο είναι διαθέσιμο μόνο στους χρήστες

που όριζαν αυτό το έγγραφο ως κλειδωμένο και σε αυτούς όπου ο Ρόλος

τους, τους παραχωρεί προσωπική πρόσβαση.

Εικόνα 6.2:Προσωπικό κλείδωμα

Bugs

385 ανοικτά / σύνολο 2396
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Bugs
To 2006 ->~190
Από Αύγουστο 2005 -> ~ 240 ανοικτά
Από Αύγουστο 2005 -> ~ Closed  220

Το γεγονός της διαθεσιμότητας του κώδικα των open source

συστημάτων επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να έχουν πρόσβαση

στον κώδικα να βρίσκουν και να διορθώνουν τα Bugs.

Κλειστά Bugs  (Αναλυτικά)

Πίνακας 6.3:Κλειστά Bugs

Accounting 9 Organization 2

Account schema 3 Other
functionality

2

Allocation (payment) 5 Payment 7

Application Dictionary 36 Performance 1

Bank Statement 3 Posting 5

Business Partner 1 Price list 2

Calendar 1 ProdAttribure
(Lot/SerNo)

2

Cash 1 Product 2

 Costing 19 Project 3

Dunning 2 Reports/Printing 13

Expense Report 1 Request 4

GL journal 1 Requisition 3

Import 4 Security 5

Installation 3 SelfService web 7

Inventory move 1 Server 3

Inventory (physical) 3 Shipment
/Receipt

9

Invoice 13 Taxes 5
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Language 2 Translation 3

Matching
(po/in/receipt)

5 UI: HTML 1

Migration 3 UI: Swing 17

Order 9 Workflow
Engine

4
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Application dictionary

Τα περισσότερα bugs που αφορούν το λεξικό εφαρμογών (ή δεξαμενή

πληροφοριών),παρακάτω αναφέρονται ορισμένα από αυτά,

Πίνακας 6.4:Bugs για το Λεξικό Εφαρμογών του Compiere

Application Data/ Modules

System Admin/Test Προβλήματα στα κουπιά

System Υπάρχουν προβλήματα στη

αποθήκευση αρχείων

Form Προβλήματα στη διαγραφή RECORD

(Referenced Constraint Violation

[RESTRICT] for Table = 'AD_FORM')

Reference Προβλήματα στη List Validation και

στον  Table Validation
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Το application dictionary καλύπτει τα επίπεδα πρόσβασης στα αρχεία και τη

μεταξύ τους συσχέτιση. Συγκεκριμένα περιέχει τον ορισμό των οντοτήτων

(τύπος, validation κτλ), πως αυτά παρουσιάζονται (ετικετες σε οθόνες και

αναφορές, βοήθεια ,σειρά απεικόνισης) και τους κανόνες παρουσίασης. Οι

κανόνες ασφαλείας και επικύρωσης διατηρούνται εδώ. Η εφαρμογή αυτή είναι

«ενεργή», με την έννοια ότι χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της

εφαρμογής και λειτουργεί ανάλογος του περιεχομένου της ενέργειας. Για

παράδειγμα,  η εφαρμογή μπορεί να γνωρίζει ότι μια πώληση λιανικής δεν έχει

όρους πληρωμής και έτσι δεν τους εμφανίζει. Επίσης αναγνωρίζει ότι σίγουρα

υπάρχει διαθέσιμο στοκ, ακόμη και αν το απόθεμα δείχνει μηδέν.

Authentication (επικύρωση)

Η authentication είναι η διαδικασία έγγραφης ή εισαγωγής ή διαφορετικά

παρουσίασης στοιχείων με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η ταυτότητα

των χρηστών . Το πιο συνηθισμένο παράδειγμα είναι η χρήση ενός ονόματος

χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης για να αποκτηθεί πρόσβαση στο

σύστημα. Ο συνδυασμός ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης

αναφέρεται συχνά ως τα πιστοποιητικά προσώπων και στέλνεται συχνά πέρα

από τα δίκτυα. Η κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται για να προστατεύσει αυτά

τα πιστοποιητικά.. Όλοι οι κωδικοί στο σύστημα κρυπτογραφούνται με τη

χρήση της ψηφιακής υπογραφής MD5

Στο Compiere δημιουργούνται διαφορετικά user names και passwords για

κάθε χρήστη. Αυτό συντελεί  στην παροχή της υπό όρους πρόσβασης που

βασίζεται στον τύπο του χρήστη, τις απαιτήσεις χρήσης, και τις παροχές

ασφάλειας επιχείρησης. Κάθε χρήστης πρέπει να συνδεθεί σε έναν ιδιαίτερο

όνομα  με την παροχή του σωστού κωδικού πρόσβασης πριν δει  τα αρχεία,

εισάγει στοιχεία,  ή εκτελέσει οποιαδήποτε άλλη σημαντική δραστηριότητα.
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Χρήση Views για τη διαχείριση των δικαιωμάτων  πρόσβασης των

χρηστών

Οι Views προσθέτουν τα εξής επίπεδα ασφαλείας,

Μια view μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένα στοιχεία

και στήλες του πίνακα της βάσης δεδομένων

Μπορούν να εμφανιστούν μόνο συγκεκριμένες στήλες και γραμμές με την

εισαγωγή της κατάλληλης WHERE εντολής.

Με τη View ο χρηστής έχει μια εικονική άποψη της βάσης δεδομένων δηλ

μπορεί να  να βλέπει τα στοιχεία της, τους πίνακες κτλ  χωρίς όμως να μπορεί

να τα αλλάξει

Προνομία Αντικειμένου για χρήστες και Ρόλους (Object Privileges for

the users and roles)

Το Compiere παρέχει  στους χρηστές και στους Ρόλους συγκεκριμένα

προνόμια σε διαφορετικούς χρήστες για τη παροχή ή τον περιορισμό

πρόσβασης σε διαφορετικούς πίνακες της βάσης ή σε αντικείμενα. Τα

προνόμια των αντικειμένων επιτρέπουν  στους χρήστες και στους Ρόλους να

καταστήσουν τα αντικείμενά διαθέσιμα σε άλλους χρήστες και ρόλους. Κάθε

τύπος αντικειμένου συνδέεται με ένα  σύνολο εφαρμόσιμων προνομίων. Αφού

δοθεί ένα προνόμια αντικειμένου ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει ποικίλες

διαδικασίες που εμπίπτουν στα όρια των χορηγημένων δικαιωμάτων.

Μερικά από τα συνηθέστερα χρησιμοποιημένα προνόμια (αντικείμενου)

περιλαμβάνουν:

Tables and views

SELECT: Select rows from the table
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INSERT: Insert rows into the table

UPDATE: Update rows in the table

DELETE: Delete rows from the table

Procedures

EXECUTE: Execute a stored procedure

Sequences

SELECT: Select the sequence value

Ένας χρήστης ή ρόλος ημπόρει να έχει πρόσβαση  σε ένα αντικείμενο αφότου

του έχει χορηγηθεί το κατάλληλο  δικαίωμα. Εάν προσπαθεί να εκτελέσει μια

δράση για την οποία δεν έχει το απαραίτητο προνόμιο, το σύστημα  παράγει

μήνυμα λάθους.

Κρυπτογράφηση

Χρήση του SSL

Χρήση του SSL (Secure Sockets Layer) -πρωτόκολλο για την κρυπτογράφηση

των δεδομένων -στον HTML Client για την επίτευξη της ασφαλείας στις

λειτουργίες που συνδέονται με τον διαδίκτυο. Το πρωτόκολλο SSL (Secure

Sockets Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την

πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για

την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των

δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που

αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να

κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται
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από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες

κατά τη μεταφορά τους.

Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL,

προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα

δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

 Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης κρυπτογραφούνται με τη χρήση της συνάρτησης

MD5 Message-Digest algorithm 5).Η MD5 είναι  αλγόριθμος  περίπλεξης ,

δηλαδή  αλγόριθμος  που τους δίνεις μία είσοδο και σου βγάζουν σαν έξοδο

έναν αριθμό που μοιάζει σαν τυχαίος.

Το σύστημα όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι ανεξάρτητο από βάση δεδομένων,

ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη βάση υπάρχουν  και διαφορετικοί

αλγόριθμοι κρυπτογράφησης. Για παράδειγμα με τη Daffodil DB τα δεδομένα

αποθηκεύονται με τη χρήση διαφόρων αλγόριθμων κρυπτογράφησης όπως

Blowfish, AES, TEA, DES, Twofish, DES3, και  IDEA οι χρήστες μπορούν να

επιλέξουν ποιος αλγόριθμος θα χρησιμοποιηθεί.

Opentaps

Οι υπηρεσίας ασφαλείας στο Opentaps ελέγχουν τη πρόσβαση στις διάφορες

λειτουργίες  του συστήματος. Η λογική της ασφάλείας βασίζεται στη

δημιουργία ID για τη σύνδεση των χρηστών, τις άδειες πρόσβασης (Security

Permissions),τις ομάδες αδειών πρόσβασης (security groups) και τους ρόλους

(roles).

Η εφαρμογή ακολουθεί 2 γενικά πρότυπα για την ενδυνάμωση των security

permissions το “Application Pattern” (Πρότυπο Εφαρμογής) που καθορίζει τη

πρόσβαση των χρηστών σε συγκεκριμένες λειτουργικές περιοχές του

συστήματος και το “Pole Limited Pattern” που καθορίζει τις άδειες πρόσβασης
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με βάση τη σχέση του κάθε χρήστη με ένα ιδιαίτερο στοιχείο. Η επιλογή του

προτύπου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τη δραστηριότητα.

Η ασφάλεια στο Opentaps  είναι πολύ-επίπεδη, μπορεί να βρίσκεται είτε στο

επίπεδο διεπαφής χρήστη είτε στο επίπεδο Business Logic.Στη πρώτη

περίπτωση, η ασφάλεια είναι άμεση  για μια εφαρμογή  Ιστού (web

application) όπου διαφορετικές σελίδες απαιτούν συγκεκριμένες άδειες. Στο

επίπεδο επιχειρησιακής λογικής κάθε υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει

συγκεκριμένες άδειες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στο Opentaps και το

Ofbiz είναι διαθέσιμες στις παρακάτω διευθύνσεις,

http://incubator.apache.org/ofbiz/general-overview.html

http://docs.ofbiz.org/display/OFBENDUSER/Content+Permission+Scheme

http://www.opensourcestrategies.com/ofbiz/security.php

Bugs

Από την έναρξη του project, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2005, στον

διαδικτυακό τόπο του SourceForge αναφέρθηκαν 107 bugs.Από το σύνολό

τον bugs τα 76 είναι κλειστά που σημαίνει ότι διορθώθηκαν. Παρακάτω

παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τις ομάδες του Opentaps καθώς και με τον

αριθμό των bugs που αναφέρονται για κάθε μια.

76 κλειστά/107 σύνολο
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Πίνακας 6.5:Κλειστά Bugs για το Opentaps

lAccounting 8

Catalog Manager 6

CRM/SFA 19

e-commerce 4

Facility Manager 6

Financials 14

Framewrok 3

Manufacturing 1

Order Manager 14

Party Manager 1

Accounting
Catalog Manager
CRM/SFA
e-commerce
Facility Manager
Financials
Framewrok
Manufacturing
Order Manager
Party Manager

Τα περισσότερα bugs που διορθώθηκαν αφορούν τις CRM/SFA εφαρμογές του

συστήματος. Κάποια από αυτά αναφέρονται στα αρχεία εξόδου και

συγκεκριμένα δεν δούλευε η επιλογή PDF για τις Παραγγελίες και τις
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Επιστροφές. Επίσης υπήρχαν κάποια Bugs που ανάφεραν αδυναμία

δημιουργίας contact mailing list για τις CRM εφαρμογές.

Security entities

Οι οντότητες ασφαλείας χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της πρόσβασης  στο

σύστημα και περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς σύνδεσης χρηστών, άδειες

εισόδου, άδειες έλεγχου κτλ.

Η λογική της ασφάλειας ολοκληρώνεται με τα Party entities (οντότητες –μέλη)

και τις συσχέτισης των Μελών με τα δεδομένα μέσω συγκεκριμένων ρόλων.

Για παράδειγμα ένας χρήστης έχει την άδεια να δει και να τροποποιήσει  όλα

τα στοιχεία των Πωλήσεων ενώ κάποιος άλλος χρήστης μπορεί να συνδεθεί με

άλλη άδεια και να μπορεί να αλλάξει μόνο τα στοιχεία των Πωλήσεων μιας

συγκεκριμένης εταιρίας .

Ανάθεση ID σύνθεσης στους χρήστες

Καθορισμός ID σύνδεσης στους Roles, Security Permission και Security

Groups.Χρήση του Party Manager για τον ορισμό αυτό.

Το Party Manager είναι ένα εργαλείο διαχείρισης των Party(Mέλος)  στο

Opentaps.O όρος Party  στο σύστημα απεικονίζει έναν χρήστη, μια επαφή ή

έναν πελάτη, μια εταιρεία, έναν οργανισμό μέσα στην επιχείρηση, έναν

προμηθευτή, κτλ .  Γενικά ένα μέλος μπορεί να αλληλεπιδρά με διαφορετικά
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μέρη του συστήματος μέσω  πολλών  διαφορετικών ρόλων. Οι party μπορούν

να κατηγοριοποιηθούν σε ομάδες και συνιστούν τα Party Groups.

Ανάθεση Αδειών (Security Permissions)

Η οντότητα Security Permission περιγράφει την ανάθεση αδειών που μπορεί

να είναι μια ιδιαίτερη σελίδα ή μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Η Security

Permission αποτελείται από δύο μέρη που χωρίζονται με μια κάτω παύλα «_».

Το πρώτο μέρος διευκρινίζει την εφαρμογή, το δεύτερο μέρος η λειτουργία

που επιτρέπεται. Για παράδειγμα η "Facility_view " επιτρέπει στο χρήστη να

έχει εικόνα από όλα τα δεδομένα της ενότητας Facility Manager.

Ρόλοι Ασφαλείας (Security Roles)

Οι Ρόλοι παρέχουν ένα είδος σύνδεσης ενός κωδικού χρήστη (user ID) με ένα

συγκεκριμένο στοιχείο του Opentaps.Μοιάζουν με τις Security Permissions

αλλά υπάρχούν διαφορές. Για παράδειγμα εάν ένας χρήστης συνδεθεί με την

άδεια ORDERMGR_VIEW ,συνδέεται με ένα συγκεκριμένο στοιχείο (π.χ τη

ΖΧΥ εταιρεία) και έχει τον ρόλο ORDERMGR_ROLE_UPDATE.Αυτός ο

συνδυασμός επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει όλες τις διαταγές που υπάρχουν

στο σύστημα και να ενημερώνει τις διαταγές για την ΖΧΥ εταιρεία μόνο.

Η σύγχυση μεταξύ των Security Roles(Ρόλων ασφαλείας) και των Party Roles

(Μελών) πρέπει να αποφευχθεί πρόκειται για δυο διαφορετικές λειτουργίες.

Ομάδες αδειών  (Security Croups)
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Όλα τα είδη των αδειών και οι Ρόλοι ομαδοποιούνται σε μια οντότητα τη

SecurityPermissionGroup.Η χρησιμότητα της είναι ιδιαίτερη γιατί παρέχει  τη

δυνατότητα κατηγοριοποίησης των «προνομίων» που μπορούν να δοθούν σε

έναν χρήστη. Συγκεκριμένα, υπάρχει η πιθανότητα δημιουργίας και

τροποποίησης ενός συνόλου «δικαιωμάτων»  για κάποιον χρήστη. Πιο απλά,

μπορείτε να δημιουργήσετε μια  συγκεκριμένη ομάδα  αδειών για τους

αντιπροσώπους εξυπηρέτησης  πελατών όπου θα μπορούν να δουν τις

πληροφορίες πελατών, να εισαγάγουν διαταγές, αλλά να μην επιτρέπεται η

πρόσβαση στους  λογαριασμούς , ή τις πληροφορίες και τις λειτουργίες

μισθοδοτικών καταστάσεων. Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας με τις

ομάδες ασφαλείας του συστήματος.

Εικόνα 6.3: Opentaps Security Groups
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Λοιπά μέτρα ασφαλείας

Όπως στο Compiere έτσι και στο Opentaps χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο

SSL  (Secure Sockets Layer) για την κρυπτογράφηση των δεδομένων  για την

επίτευξη της ασφαλείας στις  λειτουργίες που συνδέονται με τον διαδίκτυο.

Επίσης γίνεται χρήση του πρωτοκόλλου TLS (Transport Layer Security) το

οποίο  εγγυάται ότι κατά την επικοινωνία εξυπηρέτη - πελάτη (server -client)

μέσω του Διαδικτύου δεν πρόκειται να μεσολαβήσει κάποιος τρίτος που θα

"υποκλέψει" το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Το TLS έχει διαδεχθεί το Secure

Sockets Layer (SSL). Το TLS αποτελείται από δύο επίπεδα: το TLS Record

Protocol και το TLS Handshake Protocol.

Επιπλέον όλοι οι  οι κωδικοί στο σύστημα κρυπτογραφούνται με τη χρήση της

ψηφιακής υπογραφής MD5. Χρήση Views για την ασφαλή πρόσβαση και

τροποποίηση των στοιχείων της βάσης δεδομένων.

Ασφαλής εγκατάσταση

Η εφαρμογή φορτώνεται εκ των προτέρων με τη σύνδεση IDs χρηστών και

τις άδειες ασφάλειας. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή

εγκατάσταση του συστήματός είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα,

http://ofbizwiki.go-integral.com/Wiki.jsp?page=HowToSecureYourDeployment

Ασφαλής υπηρεσίες

Υπάρχει δυνατότητα καθορισμού εάν μια υπηρεσία απαιτεί ένα κωδικό

σύνδεσης (user login).Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί η security tag  για
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τον ορισμό των αδειών που απαιτούνται. Μέσα στις ίδιες τις υπηρεσίες

ελέγχονται οι άδειες. Ο έλεγχος γίνεται με μια μέθοδο που θα τσεκάρει αν ο

χρήστης (το User login) έχει τη συγκεκριμένη άδεια ή εκτελεί ένα έργο για τον

εαυτό του (π.χ δημιουργία μιας παραγγελίας για τον εαυτό του ).Τέλος

υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ορισμού νέων αδειών στο services.xml με τη

χρήση των  <required-permissions> και <check-permission> tags.

Λίγα λόγια για το Content Permission Scheme (CMS)

Το σχέδιο άδειας χτίζεται γύρω από  πίνακα ContentPurposeOperation.Πρέπει

να σημειωθεί ότι οι γενικές άδειες του συστήματος δεν περιέχονται στο CMS

σχέδιο. Ο βασικός παράγοντας στον καθορισμό του εάν ένας χρήστης έχει ή

όχι την άδεια να εκτελέσει μια λειτουργία είναι εάν κατέχει ή όχι το σωστό

ρόλο και εάν είναι συνδεμένος με τη σωστή οντότητα (Content entity)

Ασφάλεια για τη CRM εφαρμογή

Το μοντέλο ασφάλειας για την CRM/SFA εφαρμογή είναι περισσότερο

περίπλοκο από ότι στα υπόλοιπα τμήματα του Opentaps.Όπως και με τις

λοιπές εφαρμογές κάθε οθόνη και κάθε λειτουργία συνδέεται με μια αδεία

(security permission) .Όπως προαναφέρθηκε όλες οι άδειες ομαδοποιούνται

σε σύνολα και στη συνέχεια συσχετίζονται με μια σύνδεση χρήστη. Εκτός από

τις πρακτικές ασφάλειας που αναφέρθηκάν, η CRM/SFA εφαρμογή

χρησιμοποιεί ένα security group που συνδέεται με τη σχέση μεταξύ δύο
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parties,όπως ανάμεσα σε ένα λογαριασμό  και ένα μέλος μιας ομάδας (

βρίσκεται στο πεδίο PartyRelationship.securityGroupId). Έτσι, εάν ένας

χρήστης συνδέεται με μια άδεια (η οποία όμως δεν υπάρχει στο δικό του user

login )  η εφαρμογή θα ελέγξει  αν η συγκεκριμένη άδεια υπάρχει σε κάποιο

security group.

Στη CRM/SFA εφαρμογή, όταν καθορίζεται ο ρόλος για τα μέλη των ομάδων

(βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης) στην ουσία ορίζεται το security

group.Μια οντότητα (η SalesTeamRoleSecurity) «αντιστοιχεί» τα security

group στους ρόλους .

Τροποποίηση των παράμερων ασφαλείας

Το σύστημα περιλαμβάνει έτοιμες τυποποιημένες ομάδες ασφαλείας (security

group).Κάθε ομάδα έχει ένα σύνολο από άδειες που αντιστοιχούν σε

συγκεκριμένες λειτουργίες. Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των securities

groups από την εφαρμογή party manager ( [Party] > [Security] >> [Security

Groups] ).

.

Για τον καθορισμό των απαιτήσεων ασφαλείας του πίνακα

χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγοί

Το βιβλίο «Systems Analysis and Design with UML 2» του

Alan Denis (2η έκδοση)
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Tο τελικό παραδοτέο από το ebusiness forum με θέμα

«Ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων

στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν»

Measuring ERP success: The key-users’ viewpoint of the ERP

to produce a viable IS in the organization .Jen-Her.Yu-min.

September 2005.Department of Information Management,

National Sun Yat-sen University, 70 Lien-Hai Road, Hsi-Tze

Wan, Kaohsiung, Taiwan 80424, Taiwan

Συγκριτικοί πίνακες προδιαγραφών ασφαλείας

Πίνακας 6.1 Γενικές Προδιαγραφές Ασφαλείας

COMPIERE OPRNTAPS
Υποστήριξη
μηχανισμού ορισμού:
• Χρηστών • Ομάδων
χρηστών • Ρόλων
χρηστών

√ √

Aυθεντικοποίηση
(authentication)-
εξουσιοδότηση
(authorisation) -
cryptography
extensions APIs στην
πλατφόρμα
ανάπτυξης

√ √

Χρήση αλγόριθμών
κρυπτογράφησης και
υπηρεσιών ασφάλειας

√ √
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Υποστήριξη
πρωτοκόλλων(HTTPS/
SSL/TLS

SSL SSL

TLS

HTTPS
Υποστήριξη
λειτουργικότητας
single sign-on§§§§

√ √

Δυνατότητα ελέγχου
των εφαρμογών
(auditing)

√ √

Σύστημα  διαχείρισης
χρηστών

Μόνο στην εφαρμογή
Web store

√
Ομαδοποίηση
χρηστών στο επίπεδο
της ασφάλειας.

X √

Μη επιτρεπτή
πρόσβαση στο
σύστημα από μη
εξουσιοδοτημένους
χρήστες

√ √

Έλεγχος
δρομολόγησης
(routing)

X X

Έλεγχος και
περιορισμός των
προνομιακών
δικαιωμάτων
προσπέλασης

√ √

Δυνατότητα
διαβαθμισμένης
διακίνησης οντοτήτων
πληροφοριών,

X X

§§§§ Single sign-on, είναι μια μορφή αυθεντικοποίησης μόλις πιστοποιηθεί η αυθεντικοποιήση
ενός χρήστη παρέχεται σε αυτόν δυνατότητα πρόσβασης σε πολλές εφαρμογές. Δηλαδή, ο
χρήστης  έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την πύλη και τις εφαρμογές της (σύμφωνα με
τα δικαιώματα του) περνώντας από τη διαδικασία πιστοποίησης μία και μοναδική φορά μέχρι
την οριστική έξοδό του.
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δηλαδή: καθορισμό
των παραληπτών
στους οποίους κάθε
χρήστης έχει δικαίωμα
να προωθεί
πληροφοριακά
στοιχεία μέσω των
υποσυστημάτων
δρομολόγησης και
διευθέτησης ροής
εργασιών (routings &
workflows).
Καταγραφή
ανεπιτυχών
προσβάσεων στο
σύστημα

X X

Έλεγχος εγκυρότητας
δεδομένων

√ √
 Ύπαρξη audit logs
για την κινήσεις των
χρηστών
(καταγραφή
γεγονότων σχετικά με
την ασφάλεια τους
συστήματος,)

X √
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Βιωσιμότητα

Εισαγωγή

Η βιωσιμότητα ενός ERP συστήματος ανοιχτού κώδικα αυξάνει την  απόδοση

της επένδυσης από την εγκατάσταση του. Με την υιοθέτηση μιας εφαρμογής

ανοιχτού κώδικα  υπάρχει κίνδυνος ελλιπής υποστήριξής ή ακόμη και

εγκατάλειψης της ανάπτυξης της από τους υπεύθυνους. Μία καλή και σταθερή

εφαρμογή όμως δύσκολα θα  εγκατεληφθεί. Το μέγεθος και η δραστηριότητας

της κοινότητας ενός open source erp συστήματος είναι αντιστρόφως ανάλογο

με τον κίνδυνο εγκατάλειψης του έργου. Στρατηγική λοιπόν κίνηση πριν την

υιοθέτηση μια τέτοιας εφαρμογής είναι η εξέταση της κοινότητας του και

ορισμένων  στοιχείων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα του, όπως παγκόσμιο

δίκτυο συνεργατών, ύπαρξή ενός «ισχυρού»χορηγού, μεγάλη κοινότητα,

αυξημένη υποστήριξη κτλ. Το SourgeForge παρέχει διάφορα στατιστικά

στοιχεία για κάθε έργο τα οποία αποτελούν μια ένδειξη της δραστηριότητας

και της φήμης του λογισμικού. Η εξέταση της βιωσιμότητας ενός έργου δεν

είναι εύκολο ζήτημα καθώς υπάρχουν πολλά στοιχεία που είναι δύσκολο να

μετρηθούν και  να συγκριθούν όπως π.χ το μέγεθος της κοινότητας , εάν

αποτελείται από έμπειρα μέλη κτλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7
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Για την επιλογή των παραγόντων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα των

λογισμικών ανοιχτού κώδικα μελετήθηκαν τα παρακάτω papers,

Special Issues on open source software development Creorg

von Kronh Eric von Hippel.Institute of management,University

of St.Gallen.2003 Elsevier Science B.V

Golden, Bernard: Succeeding with Open Source.Addison-

Wesley Professional, Boston... 2004

Measuring ERP success: The key-users’ viewpoint of the ERP to

produce a viable IS in the organization

Jen-Her.Yu-min. September 2005.Department of Information

Management, National Sun Yat-sen University, 70 Lien-Hai

Road, Hsi-Tze Wan, Kaohsiung, Taiwan 80424, Taiwan

An Evaluation Framework to Drive Future Evolution of a

Research Prototype.David Nutter, Stephen Rank and Cornelia

Boldyreff.Faculty Of Applied Computing SciencesUniversity Of

Lincoln,UK.Proceedings of the 13th IEEE International

Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for

Collaborative Enterprises (WET ICE’04).1524-4547/04 IEEE
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Αριθμός Downloads

Ο αριθμός των downloads αποτελεί ισχυρή  ένδειξη  του αυξανόμενου ή όχι

ενδιαφέροντος προς το σύστημα αλλά και του  αριθμού των χρηστών του.

Αναλυτική σύγκριση των αριθμών των downloads των δυο εφαρμογών κατά

το χρονικό διάστημα  από τον Οκτώβριο του  2005 μέχρι Σεπτέμβριο του

2006.Αξίζει να σημειωθεί το μεγάλο ενδιαφέρον  για το Οpentaps κατά  τον

Μάρτιο  του 2006 με 34.920 downloads έναντι των 10.886 του

Compiere[30].Ένας λόγος για τη  μεγάλη δραστηριότητα του προγράμματος

ίσως είναι η εξαγγελία της παρουσίασης του στο ετήσιο συνέδριο των

χρηστών της MySQL (SANTA CLARA Απρίλιος 2006)

Πίνακας 7.1:Ετήσια  Σύγκριση των Downloads

COMPIERE OPENTAPS
Σεπτέμβριος 2006 9.684 11.572
Αύγουστος  2006 9.508 14.595
Ιούλιος 2006 10.331 12.691
Ιούνιος 2006 12,393 11.534
Μάιος 2006 10,988 11.133
Απρίλιος 2006 10,710 7.305
Μάρτιος 2006 10.886 34.925
Φεβρουάριος  2006 15.161 15.039
Ιανουάριος 2006 10,424 4.031
Δεκέμβριος 2005 10,755 5.194
Νοέμβριος 2005 12,549 5.397
Οκτώβριος 2005 6.024 3.655

Βλέπουμε  ότι ο μεγαλύτερος αριθμός downloads για το Compiere

παρατηρείται το μήνα Φεβρουάριοo μετά την εξαγγελία για την πρώτη

έκδοση (R2.5.2) με ανεξαρτησία βάσης δεδομένων (οι προηγούμενες εκδόσεις

βασιζόταν σε Oracle).
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Συνολικός Αριθμός downloads για το διάστημα 11/2005-09/2006

Το Compiere υπερτερεί στον συνολικό αριθμό downloads.Όμως ας μην

ξεχνάμε ότι το Οpentaps είναι σχετικά «νέα» εφαρμογή με μόλις ένα χρόνο

λειτουργίας για αυτό και παρατηρείται μια σχετικά μικρή κίνηση κατά το

διάστημα 9/2005-1/206 ενώ το  η ανάπτυξη του Compiere αρχίζει από το

2001.Μέτα όμως τον Απρίλιο υπάρχει μικρή διαφορά στον αριθμό των

downloads πράγμα που σηματοδοτεί τo γεγονός ότι το opentaps κερδίσε

τους χρήστες. Υπάρχει λοιπόν  έντονη δραστηριότητα και στα δυο projects

πράγμα που αποτελεί ένδειξη για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα τους

Ενώ αν θέλαμε να δούμε μια σύγκριση του μέσου αριθμού downloads ανά
μήνα

Compiere ~15241
Opentaps  ~11413

Compiere Opentaps
Total
downloads

182,892 136.929
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Άλλη μια ένδειξη ότι πρόκειται για δύο ισχυρά έργα που προσελκύουν αρκετό
ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της
ComPiere υπάρχουν περίπου 250 εταιρείες που πληρώνουν για υποστήριξη στο
σύστημα υπάρχουν αναμφίβολα και άλλες επιχειρήσεις όπου κατάφεραν να
λειτουργήσουν το σύστημα χωρίς περαιτέρω βοήθεια όμως ο αριθμός τους δε μπορεί να
προσδιοριστεί

Project web traffic
(Επισκεψιμότητα )(Κυκλοφορία Ιστού προγράμματος)

Η συγκέντρωση αριθμού χρηστών σε ένα project  ονομάζεται Web Traffic.

Τα στατιστικά περιλαμβάνουν τον αριθμό προσβάσεων(hits)  στo λογότυπο

του project, τον αριθμό σελίδων πρόσβασης που εξυπηρετούνται από τον

Apache web server και τον αριθμό των bytes που εξυπηρετούνταί. Οι

μετρήσεις αφορούν το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο του 2005 έως τον

Σεπτέμβριο του 2006. Επίσης.

Hits: Ο συνολικός αριθμός αρχείων που εξυπηρετούνται από την υπηρεσία

project web services (μετριούνται τα hits από τις μηχανές αναζήτησης)

Pages: Δείχνει πόσες φόρες το λογότυπο του προγράμματος φορτώθηκε

Bandwidth(Εύρος ζώνης): Το συνολικό ποσό στοιχείων που μεταφέρονται από

την υπηρεσία Ιστού προγράμματος σε και από τους ανθρώπους που έχουν

πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εφαρμογής
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Project web traffic για τα δυο συστήματα

PROJECT WEB TRAFFIC COMPIERE OPENTAPS
HITS 10,118 16,187
PAGES 2,532 5,585

ΜΕΣΟ ΟΡΟΣ ANA ΜΗΝΑ

COMPIERE~843(HITS) 211 PAGES
OPENTAPS ~1348(HITS)  465 PAGES

Παρατηρούμε ότι το Opentaps επισκέπτονται περισσότεροι χρήστες

Forums

Αν και το μέγεθος της κοινότητας δεν είναι εύκολο να μετρηθεί η

δραστηριότητα είναι μετρήσιμη σε διάφορα κανάλια επικοινωνίας. Ο αριθμός

των μηνυμάτων στα forums και στις Mailing lists είναι  μια μετρήσιμη ένδειξη

για τη δραστηριότητας της εφαρμογής. Εκτός από την ποσότητα οι ποιοτικές

και γρήγορες απαντήσεις είναι σημαντικές.
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Project Web Traffic
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Στην ιστοσελίδα της SourgeForge φιλοξενούνται περίπου 15 διαφορετικά

forums (26,645 μηνύματα  σε  15 forum) για το Compiere τα οποία

δημιουργήθηκαν από τους υπευθύνους ανάπτυξης,

Forum: {Compiere Dansk}  Δανική ομάδα συζητήσεων για το σύστημα.

Forum: {Compiere Deutsch} Γερμανική ομάδα συζητήσεων για το

σύστημα.

Forum: {Compiere Espaniol} Ισπανική ομάδα συζητήσεων για το

σύστημα.

Forum: {Compiere Francais} Γαλλική ομάδα συζητήσεων για το

σύστημα.

Forum: {Compiere Italiano} Ιταλική ομάδα συζητήσεων για το

σύστημα.

Forum: {Compiere Nederlands} Ολλανδική ομάδα συζητήσεων για το

σύστημα.

Forum: {Compiere Portuguese}  Πορτογαλική ομάδα συζητήσεων για

το σύστημα.

Forum: Database Independence Chat Ομάδα συζητήσεων για την

ανεξαρτησία βάσης του συστήματος

Forum: Development Chat Ομάδα συζητήσεων για την ανάπτυξή του

συστήματος.

Forum: Functionality: Accounting Chat Ομάδα συζητήσεων για τα

λογιστικά στοιχεία του  συστήματος

Forum: Functionality: CRM Chat Ομάδα συζητήσεων για τη

λειτουργικότητα του Customer Relationship Management του

συστήματος.

Forum: Functionality: ERP Chat Ομάδα συζητήσεων για τη

λειτουργικότητα των στοιχείων ERP  του  συστήματος.

Forum: Functionality: Mfg Chat Ομαδα συζητήσεων για τη κατασκευή

του συστήματος
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Forum: Looks (UI Sub-Project) Ομάδα συζητήσεων για τη διεπαφή

χρήστη του συστήματος (περιβάλλον εργασίας)

Forum: Open Discussion (Chat) Ομάδα συζητήσεων για γενικά θέματα

Πέρα από αυτά το SourceForge υποστηρίζει  για κάθε project  ένα σύστημα

διαχείρισης των μηνυμάτων  υποστήριξης και των bugs που ονομάζεται

Tracker system.Το σύστημα αυτό δημιουργείται αυτόματα για κάθε έργο,

όμως διάφορα υποσυστήματα αυτού μπορούν να δημιουργηθούν από τους

υπεύθυνους ανάπτυξης.

Tracker: Documentation περιλαμβάνει μηνύματα σχετικά με τη

βελτίωση και τη διόρθωση της τεκμηρίωσης (documentation) (1 open /

18 total) δημιουργήθηκε από τους υπεύθυνους ανάπτυξης.

Tracker: Bugs αναφορά Bugs του συστήματος (αυτόματη δημιουργία

από το SourceForge)

Tracker: Support Requests τεχνολογική υποστήριξη (7 open / 4,103

total) (αυτόματη δημιουργία από το SourceForge)

Tracker: Patches δημιουργία patches (μικρό τμήμα κώδικα) (2 open /

66 total) (αυτόματη δημιουργία από το SourceForge)

Tracker: Features Requests προτάσεις για νέα χαρακτηριστικά (335

open / 626 total) (αυτόματη δημιουργία από το SourceForge)

Πολλές ομάδες συζητήσεων ασχολούνται με το Compiere ενδεικτικά

παρατίθεται οι διευθύνσεις ορισμένων,

http://forum.compiere.com/eve/forums

     Ένα forum που αναπτύχθηκε από τους συνεργάτες του Compiere

http://www.compiere.org/product/qa.html

     Ερωτήσεις και απαντήσεις για το σύστημα από την επίσημη ιστοσελίδα του

Compiere

http://www.nabble.com/Compiere-f677.html

     Ιστοσελίδα που φιλοξενεί ομάδες συζητήσεων για διαφορά θέματα.

http://knowledgesuccess.com/compiere/node/
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 Ένα site που ασχολείται  γενικά με τα open source ERP συστήματα

http://www.meruvian.com/mforum/forum.jspa?forumID=1

Compiere frequently Asked Question Forum

http://www.red1.org/forum/

    Compiere Case Workshop

Opentaps

Στην ιστοσελίδα της SourgeForge φιλοξενούνται περίπου 3 διαφορετικά

forums (1,187 μηνύματα σε 3 forums),5 mailing lists και 7 tracking system,

Forum: CRM/SFA Αφορά τις CRM (Customer Relationship

Management) και SFA (Sales Force Automation ) υποενότητες του

συστήματος  (97 μηνύματα)

Forum: Financials Module Συζήτηση των υπεύθυνων ανάπτυξης και

τελικών χρηστών για τα οικονομικά χαρακτηριστικά του συστήματος

(37 μηνύματα)

Forum: General Users Discussion Γενική συζήτηση των χρηστών του

opentaps (1055 μηνύματα)

Mailing list: opentaps-crmcommits***** κώδικας για τις CRM SFA

υποενότητες του συστήματος   (284 μηνύματα)

Mailing list: opentaps-dataimport-commits  σχόλια για τη οργάνωση

των αλλαγών στο κώδικα με το SVN tool (η συγκεκριμένη εφαρμογή

χρησιμοποιείται από τους υπεύθυνους ανάπτυξης  για την διαχείριση

των αλλαγών που γίνονται στον πηγαίο κώδικα)η συγκεκριμένη λίστα

δεν «δουλεύει»,δεν υπάρχει παρά μονό κάποια δοκιμαστικά

μηνύματα.(4).

***** Τα commits βοηθούν στην παρακολούθηση των αλλαγών στον πηγαίο κώδικα.
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Mailing list: opentaps-fincommits  κώδικας για τα λογιστικά στοιχεία

του συστήματος(430 μηνύματα)

Mailing list:opentaps-issues κυρίως αναφορές για bugs.(213 μηνύματα)

Mailing list: opentaps-users γενικά σχόλια και συμβουλές για τη

καθημερινή χρήση του συστήματος από τους χρήστες. (854 μηνύματα)

Επίσης παρατίθενται  τα tracker systems

Tracker: Bugs αναφορά Bugs του συστήματος (18 open / 106 total)

(αυτόματη δημιουργία από το SourceForge)

Tracker: Support Requests τεχνολογική υποστήριξη (3 open / 4 total)

(αυτόματη δημιουργία από το SourceForge)

Tracker: Patches δημιουργία patches (μικρό τμήμα κώδικα)

 (0 open / 5 total)  (αυτόματη δημιουργία από το SourceForge)

Tracker: Features Requests προτάσεις για νέα χαρακτηριστικά

(8 open / 10 total) (αυτόματη δημιουργία από το SourceForge)

Tracker: Financials ανάπτυξη οικονομικών στοιχείων  (16 open / 37

total)

Tracker: CRM  ανάπτυξη CRM στοιχείων (7 open / 28 total)

Tracker: Data Import εισαγωγή  δεδομένων στο σύστημα

Άλλες ομάδες συζητήσεων για το Opentaps στο διαδίκτυο

http://www.nabble.com/OFBiz-Opentaps-t2343102.html

Ιστοσελίδα που φιλοξενεί ομάδες συζητήσεων για διαφορά θέματα.

http://www.mail-archive.com/ofbiz-user@incubator.apache.org/

mailing list για θέματα καθημερινής χρήσης για τους τελικους χρήστες

http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/incubator-ofbiz-dev/

mailing list για θέματα ανάπτυξης για το ofbiz

http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/incubator-ofbiz-commits/

στοιχεία για configuration σχετικά με τον apache server στο ofbiz
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FORUM ACTIVITY (Οκτώβριος 2005- Σεπτέμβριος 2006)

Compiere Opentaps
Posts 5797 1134

 ΑΝΑ ΜΗΝΑ

COMPIERE ~483
OPENTAPS ~95

Παρατηρούμε μεγάλη διαφορά στη συμμέτοχη των χρηστών στα forums των

δυο εφαρμογών. Όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι το

opentaps διαθέτει και 5 mailing lists για την αποστολή μηνυμάτων που δε

λαμβάνονται υπόψη στις μετρήσεις ενώ το Compiere  διαθέτει μόνο forums.

FORUM TRAFFIC
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Εικόνα 7.11:Opentaps Forum Traffic

Εικόνα 7.12:Compiere Forum Traffic
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Project ranking

Το SourceForge βαθμολογεί τα φιλοξενούμενα projects  με βάση τη

δραστηριότητα τους και τη αυξημένη ή όχι φήμη τους.

Το SourceForge.net εφαρμόζει  έναν ενιαίο τύπο ταξινόμησης στα στοιχεία

στατιστικών για όλα τα προγράμματα, που επιτρέπουν τις άμεσες συγκρίσεις

δραστηριότητας. Οι βαθμολογήσεις του  προγράμματος δεν παρέχουν έναν

δείκτη εάν ένα πρόγραμμα είναι καλύτερο από άλλο, εάν ένα πρόγραμμα

διατηρείται καλύτερα ή είναι πιο σταθερό από άλλο.

Οι ταξινομήσεις προγράμματος παράγονται βασισμένες στην κυκλοφορία, την

επικοινωνία, και τις στατιστικές ανάπτυξης που συλλέγονται για κάθε

πρόγραμμα. Μια συνολική αξία αυτών των τμημάτων δραστηριότητας

συγκρίνεται με τις τιμές για άλλα προγράμματα για το ίδιο χρονικό διάστημα

για να καθοριστεί η ταξινόμηση προγράμματος.

Πίνακας 7.2Βαθμολόγηση των συστημάτων

Date (UTC) Rank- compiere Rank- opentaps
Oct 2006 * 60 37
Sep 2006 64 29
Aug 2006 78 21
Jul 2006 45 27
Jun 2006 28 44
May 2006 5 29
Apr 2006 11 29
Mar 2006 9 59
Feb 2006 35 94
Jan 2006 9 131
Dec 2005 8 58
Nov 2005 7 81
Oct 2005 7 192

Sep 2005 5
1,411
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Το μεγάλο ενδιαφέρον για το Opentaps  το μήνα Σεπτέμβριο του περασμένου

έτους οφείλεται στη πρόσφατη εισαγωγή του στο SourceForge.net (τον

Αύγουστο) και είναι λογικό να υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα

χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του νέου συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί

το μεγάλο ενδιαφέρον  για το Οpentaps κατά  τον Ιανουάριο   του 2006 με

ίσως μπορεί να εξηγηθεί η μεγάλη δραστηριότητα του προγράμματος με την

εξαγγελία της παρουσίασης του στο συνέδριο Southern California Linux Expo

(Los Angeles, Φεβρουάριος 2006).

Υποστήριξη – Compiere

Training.Αρκετά σεμινάρια εκπαίδευσης διοργανώνονται σε τακτά

χρονικά διαστήματα. Οι ημερίδες εκπαίδευσης  αφορούν εξειδικευμένα

τμήματα του Compiere όπως ανάλυση της λειτουργίας της τεχνολογίας,

της εγκατάστασης του συστήματος, οδηγίες για τη παραμετροποίηση

και προσαρμογή του συστήματος καθώς προσφέρονται και on-line

μαθήματα για αυτούς που αδυνατούν να παρευρεθούν στα σεμινάρια.

Ετησία διοργάνωση conference των συνεργατών του Compiere

(http://www.compiere.org/partner/conference.html )

Μεγάλος αριθμός τεχνολογικών  συνεργατών  της Compiere όπως

Apache, Mac, Eclipse, Sybase,Microsoft, IMB κ.α  περισσότερες

πληροφορίες διαθέσιμες στη διεύθυνση

http://www.compiere.org/partner/technology.html

Παγκόσμιο Δίκτυο εταιρικών συνεργατών (περίπου 100 συνεργάτες)

αναλυτικές πληροφορίες στις  διεύθυνσείς,

      (http://www.compiere.org/map/map_org.html )

(Compiere Partner Google Maps)
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     (http://www.compiere.org/support/index.html#list)

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο συνεργάτες της Compiere στη

Θεσσαλονίκη η Proxima (http://www.proxima.gr/) και στην Αθήνα η

OpenWay (http://www.openway.gr/ )

Βασικό υπεύθυνο στέλεχος για την ανάπτυξη του Compiere είναι η

ComPiere Inc,στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υποστήριξης και

εκπαίδευσης στους συνεργάτες και χρήστες του συστήματος. Η

ComPiere δραστηριοποιείται από το 2000 και κατέχει σημαντική θέση

στη παγκόσμια αγορά προσφοράς υπηρεσίων συστημάτων ERP

ανοιχτού κώδικα

Τεκμηρίωση, λεπτομερείς οδηγός για τους χρήστες του συστήματος

(800 περιπου σελίδες) διατίθεται έναντι αμοιβής, δεν υπάρχει

ολοκληρωμένος οδηγός για τo project  παρά μόνο διάσπαρτες

πληροφορίες μέσα στην ιστοσελίδα. Τεχνική τεκμηρίωση (πηγαίος

κώδικάς μέσω του SourceForge, java API documentation

(http://www.compiere.org/documentation/API/index.html ).Compiere

data model (http://www.compiere.org/documentation/index.html)

Υποστήριξη  Opentaps

Pilot Implementation, οδηγίες για την πιλοτική εφαρμογή του

opentaps. Παράλληλη λειτουργία με το υπάρχον ERP σύστημα.

Πειραματική εφαρμογή ώστε να ανιχνευθούν  οι ανάγκές, τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά, η scalability και η  ασφάλεια της επιχείρησης.

Certified Implementation , ανεξάρτητη προσφερόμενη υπηρεσία από

την OpenStrategies,χορηγό του Opentpas.Στόχος της είναι να βοηθήσει



Συστήματα ERP ανοιχτού κώδικα. Συγκριτική μελέτη. Δυνατότητες Ολοκλήρωσης.

                   Δ.Π.Μ.Σ στα πληροφοριακά συστήματα

117

στην εξασφάλιση των προτύπων και των καλών πρακτικών έτσι ώστε

να διασφαλιστεί η μακροχρόνια  επιτυχία του συστήματος. Η υπηρεσία

παρέχει πληροφορίες σχετικά με, απαιτήσεις και σύνολα

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, προσαρμογές και ασφάλεια,

πλατφόρμα, βάση δεδομένων

Certified Implementation.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

πιστοποίησης, ένας πίνακας ελέγχου των βασικών ζητημάτων

παράγεται, και οποιεσδήποτε ανεπάρκειες σημειώνονται με τις

συνιστώμενες διορθώσεις. Κάθε επικυρωμένη εφαρμογή θα

τεκμηριωθεί επίσης έτσι ώστε η μελλοντικές ανάπτυξη και οι

απελευθερώσεις μπορούν καλύτερα να καλύψουν τις ανάγκες της. Η

πιστοποίηση μιας εφαρμογής  μεγιστοποιήσει την αξία της εφαρμογής

σας το να εξασφαλίζει ότι ι τα πρότυπα και οι καλύτερες πρακτικές

ακολουθούνται και ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή θα είναι συμβατή με

μελλοντικές εκδόσεις.

Διοργάνωση Σεμιναρίων και μαθημάτων  για το Ofbiz(πάνω στο οποίο

στηρίζεται το Opentaps).Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμές στην

διεύθυνση http://incubator.apache.org/ofbiz/services.html

Ετησία διοργάνωση συνεδρίων για τους χρήστες του Ofbiz

Χορηγός και βασικός υπεύθυνος ανάπτυξης για το Opentaps είναι η

ΟpenSource Strategies Inc, μια εταιρία συμβούλων στρατηγικής και

τεχνολογίας για τις επιχειρηματικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα. Είναι

επίσης χορηγός του Ofbiz ενός επιτυχημένου και εξαιρετικά δημοφιλούς
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open soure erp συστήματος. Σκοπός της ΟpenSource Strategies Inc

είναι η συνεχής βελτίωση της ανάπτυξης του Opentaps και Ofbiz με

συνεχής προσθήκες στα δύο συστήματα (50 νέα commis κάθε

εβδομάδα)

Τεκμηρίωση, μέγαλος αριθμός εγχειριδίων ανάπτυξης, τεχνολογικών

οδηγών και οδηγών για τελικούς χρήστες είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

(κυρίως για το Obiz). Δυνατότητα για wiki entries. Περισσότερες

πληροφορίες διαθέσιμές στις  διευθύνσεις ,

http://opentaps.org/index.php?option=com_

http://sourceforge.net/docman/index.php?group_id=145855

http://docs.opentaps.org/opentaps-1.0/2.html

http://incubator.apache.org/ofbiz/documents.html

http://www.opensourcestrategies.com/ofbiz/ofbiz_sequoia_cd.php

Άδειες χρήσης ελευθέρου Λογισμικού

Ο όρος " Λογισμικό Ανοιχτού κώδικα " δεν είναι αρκετά σαφής, ώστε να

καθορίσουν επαρκώς τον τρόπο χρήσης του λογισμικού. Για το λόγο

αυτόδημιουργήθηκαν ειδικές άδειες, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι όροι

και τα δικαιώματα χρήσης. Οι άδειες αυτές έχουν δύο βασικά κοινά

χαρακτηριστικά: ο δημιουργός παραιτείται από τα πνευματικά του δικαιώματα,

και αποδέχεται την ελεύθερη διάθεση του κώδικα.

Πίσω από την  επιλογή της άδειας που θα χρησιμοποιηθεί στο λογισμικού

ανοιχτού κώδικα κρύβεταί ένα σύνολο συνθέτων κινήτρων που ο υπεύθυνος
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ανάπτυξης του έργου πρέπει να λάβει υπόψη. Ένα από αυτά είναι η κοινότητα

που επιθυμεί να προσελκύσει με το έργο του. Θα πρέπει να ισορροπήσει τα

αντιτιθέμενα αποτελέσματα. Αφ' ενός, με την επιλογή μιας περιοριστικής άδεια

που θέτει τον αυστηρό περιορισμό στις δυνατότητες της χρήσης και της

τροποποίησης του λογισμικού ο διοικητής προγράμματος μειώνει την ευκαιρία

της εμπορικής εκμετάλλευσης του λογισμικού, όμως είναι πιθανότερο να

προσελκύσει τη συμβολή της κοινότητας ανοιχτού κώδικα , ειδικά εκείνοι οι

προγραμματιστές που παρακινούνται από τις πιό ιδεαλιστικές, μη χρηματικές

ανταμοιβές. Αφ' ετέρου μια λιγότερο περιοριστική άδεια  ενδεχομένως να

διευρύνει τις χρηματικές αμοιβές και επιχειρηματικές δραστηριότητες του

υπευθύνου ανάπτυξης αλλά, συγχρόνως, καθιστά λιγότερο πιθανή τη

συμβολή στο λογισμικό από την κοινότητα (εκτός από εκείνους που

παρακινούνται από τις υλικές αμοιβές). Αυτές οι θεωρητικές προβλέψεις

εξετάζονται έπειτα από δύο αναλυτές οι Lerner και Tirole  . Η ανάλυση

εκτελείται χρησιμοποιώντας ένα σύνολο σχεδόν 40.000 προγραμμάτων

ανοιχτού κώδικα  που φιλοξενούνται για SourceForge.net. Σύμφωνα με την

έρευνά τους, οι περιοριστικές άδειες είναι πιθανότερο να προσελκύσουν μια

μεγάλη κοινότητα από εξειδικευμένους και έμπειρούς εθελοντές[31][32]

Compiere

Το Compiere διέπεται από την CNU General Public License  η οποία είναι

πιθανόν η περισσότερο δημοφιλής άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού, και η

άδεια που προστατεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του ελεύθερου λογισμικού
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που υπάρχει μέχρι σήμερα.Η αδεία αυτή δε θεωρείται ιδιαίτερα περιοριστική

καθώς επιτρέπει «ευρύ ορισμό των παραγόμενων εργασιών».Συγκεκριμένα

δίνει στους κατόχους ενός προγράμματος τα ακόλουθα δικαιώματα:

 να τρέξουν ένα πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο.

 να μελετήσουν τη λειτουργία ενός προγράμματος και εφόσον ξέρουν,

να το τροποποιήσουν

 να διανέμουν κόπιες.

 να βελτιώνουν το πρόγραμμα και να δημοσιοποιούν τις αλλαγές στο

κοινό.

Κάθε αντίγραφο, παράγωγο και προϊόν ενός GPL προγράμματος, υποχρεούται

να κυκλοφορεί κι αυτό υπό την ίδια άδεια. Δηλάδη τα παράγωγα

προγράμματα είναι δεν είναι ιδιοκτησιακά. Η αδεία να διατηρήσει, να

προστατεύσει και να ενισχύσει την ελευθερία της χρήσης, μελέτης,

αντιγραφής και αναδιανομής λογισμικού υπολογιστών, και να προστατεύσει τα

δικαιώματα των χρηστών ελεύθερου λογισμικού. Περισσότερες πληροφορίες

για την άδεια μπορούν να βρεθούν στις ακόλουθες πηγές,

GNU GPL, v2.0: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

GNU GPL, v3.0: http://gplv3.fsf.org

GNU LGPL, v2.1: http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html

Opentaps

Για το Opentaps επιλέχθηκαν οι ακόλουθες άδειες χρήσης,

Apache License V2.0,

GNU General Public License (GPL),

MIT License
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Apache License V2.0, Είναι περισσότερο περιοριστική από την CPL.

Δημιουργήθηκε από το Apache Foundation και είναι η άδεια υπό την οποία

διανέμεται ο εξυπηρετητής HTTP Apache. Είναι μια πολύ αναλυτικά

διατυπωμένη άδεια, που ενώ επιτρέπει την αναδιανομή και τροποποίηση του

λογισμικού, απαιτεί αυτή να γίνεται υπό την ίδια άδεια, να δείχνονται

αναλυτικά ποια αρχεία του πηγαίου κώδικα πείραξε ο χρήστης και απαγορεύει

τη χρήση υλικού που σχετίζεται με πατέντες λογισμικού καθώς και τη χρήση

ονομάτων και συμβόλων του αρχικού συγγραφέα για διαφημιστικούς

σκοπούς. Τέλος, απαλλάσσει το δημιουργό από κάθε ευθύνη σχετική με τη

χρήση του προγράμματος. Εκτός από τον Apache, την άδεια χρησιμοποιούν

πολλά προγράμματα που σχετίζονται με αυτόν, όπως ο Tomcat.

Apache Licences: http://www.apache.org/licenses/

MIT Licence. H άδεια αυτή επιτρέπει την τροποποίηση και την αναδιανομή

του προγράμματος με οποιονδήποτε τρόπο, υπό οποιαδήποτε άδεια, για

οποιονδήποτε σκοπό. Γενικά, πρόκειται για μια πολύ ελεύθερη άδεια. Το πιο

γνωστό πρόγραμμα που τη χρησιμοποιεί είναι ο X Window System (X11) που

χρησιμοποιείται για το παραθυρικό περιβάλλον στις περισσότερες διανομές

Linux, και γι'αυτό η άδεια αυτή ονομάζεται πολλές φορές και X Licence ή X11

Licence. ’λλα προγράμματα που τη χρησιμοποιούν είναι το Expat, το MetaKit,

και το PuTTY.

MIT Licence: http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
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Σύγκριση

Πίνακας 7.3: Πίνακας σύγκρισης της βιωσιμότητας

COMPIERE OPENTAPS

Μέσος όρος downloads
ανά μήνα

~15241 ~11413

Project Web Traffic
Μέσος όρος ανά μήνα

~843(HITS) 211
PAGES

~1348(HITS)  465
PAGES

Forums 15 επίσημα  forums
5 tracker systems

3 forums,
5 mailing lists
7 tracker systems

Δραστηριότητα στα
forum (μέσος όρος
posts
ανά μήνα)

~483 ~95

Project ranking ~29 ~64

Υποστήριξη Επαρκές
documentation
Πολλοί τεχνολογικοί
συνεργάτες
Παγκόσμιο δίκτυο
εταιρικών συνεργατών
(και στην Ελλάδα)
Ετήσια συνέδρια
Σεμινάρια εκπαίδευσης
ComPiere Inc

Πλήρης
documentation
Διοργάνωση
Σεμιναρίων και
μαθημάτων
Ετησία διοργάνωση
συνεδρίων
ΟpenSource Strategies
Inc
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Σχετικές ιστοσελίδες http://sourceforge.net
/projects/compiere

http://www.compiere.
org/

http://www.knowledge
success.com/compiere
/

http://sourceforge.net
/projects/opentaps/

www.opentaps.org

http://www.opensour
cestrategies.com

http://incubator.apach
e.org/ofbiz/

http://www.opensour
cestrategies.org/

Άδειες Χρήσης CNU General Public
License

Apache License V2.0,
GNU General Public
License (GPL),
MIT License
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Διεπαφή Χρήστη

Εισαγωγή

Ως διεπαφή χρήστη ορίζεται το στοιχείο του συστήματος με το οποίο ο

χρήστης αλληλεπιδρά (με το σύστημα).Περιλαμβάνει τα διάφορα παράθυρα

της εφαρμογής, την πλοήγηση (διαμέσου του συστήματος), τις οθόνες και τις

φόρμες που περιλαμβάνουν τα δεδομένα, και τις αναφορές που το σύστημα

παράγει. Ένα GUI συμπεριλαμβάνει standard μορφοποίηση για να αναπαριστά

κείμενο και γραφικά. Στόχος είναι ο σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντός

ώστε να είναι ευχάριστο στην όψη, εύκολο στη χρήση και συγχρόνως να

ελαχιστοποιείται η προσπάθεια του χρήστη (user effort) να ολοκληρώσει τα

διάφορα καθήκοντα του.

Compiere

Το Compiere προσφέρει μια πλούσια διεπαφή (windows Application) την

γρήγορη εισαγωγή δεδομένων (mouse-less).Επίσης σχεδιάζεται ένα ακόμη

περιβάλλον εργασίας βασισμένο στον βασισμένη στον παγκόσμιο ιστό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8
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(DHTML web based), μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η πρόσβαση στην

εφαρμογή από το διαδίκτυο.

Όλες οι οθόνες  σχεδιάστηκαν με τους ίδιους  κανόνες (application dictionary),

το ίδιο «look and feel†††††» με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση .

Η φιλοσοφία του συστήματος για τη παροχή ενός φιλικού περιβάλλοντος

εργασίας είναι να αποκρύπτει στοιχεία τα οποία δε χρειάζονται π.χ σε

συναλλαγές που δε χρησιμοποιούνται ξένα νομίσματα δεν αυτά απλά δεν

παρουσιάζονται.

Τα παράθυρα εφαρμογών δημιουργούνται στο χρόνο εκτέλεσης και βασίζονται

στους κανόνες του Application Dictionary.Το αποτέλεσμα είναι ένα συνεπές

και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασιών όπου επιτρέπει στο χρήστη να

πλοηγήσει γρήγορα στους άγνωστους τομείς εφαρμογής. Αυτή η μέθοδος

(δημιουργίας user interface) επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξη και το υπάρχον

σύστημα είναι περισσότερο σταθερό σε σύγκριση με ανταγωνιστικές

εφαρμογές.

††††† Το “look and feel” μιας γραφικής διεπαφής χρήστη περιλαμβάνει τις πτυχές του σχεδίου
της (χρώματα, μορφές,layout κτλ), της όψης (look) καθώς επίσης και τη συμπεριφορά των
δυναμικών στοιχείων όπως κουμπιά, παράθυρα και menus (fell).Ο όρος χρησιμοποιείται τόσο
σε λογισμικά προγράμματα όσο και σε websites.
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Εικόνα 8.13:Γραμμή Εργαλείων Compiere

Η παραθυρική εφαρμογή UI (Windows Application UI) χρησιμοποιεί τη δύναμη

των υπολογιστών και  είναι προτιμότερη όταν η γρήγορή αντίδραση και η

άμεση πλοήγηση είναι σημαντικές.

Οι πληροφορίες για την δομή και τις εξαρτήσεις των πληροφοριών βρίσκόνται

στο Data Dictionary.Ο χρήστης μπορεί εύκολα να ενημερώνει ή να εισάγει νέα

στοιχεία χωρίς να αφήσει το αρχικό παράθυρο  και οι νέες αλλαγές να

γίνονται ταυτόχρονα παντού (on line και real time). Το λεξικό εφαρμογών

επιτρέπει στο χρήστη για να έχει πρόσβαση γρήγορα στις πληροφορίες.

Μενού

Εικόνα7. 14:Menu Compiere
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Η δενδροειδής διάταξη του μενού εμφανίζει  τις λειτουργικές επιλογές που

προσφέρει η εφαρμογή. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας συντομεύσεων για

τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες εντολές. Το κάτω μέρος του παραθύρου

αποτελείται από τρία tags, το Notice που παρουσιάζει   τα τυχόν

εισερχόμενα μηνύματα το request για τα καθήκοντα  που έχει να

διεκπεραιώσει κάθε χρήστης και η τρίτη ετικέτα αναφέρεται στη διαθέσιμη

μνήμη (πχ 42 ΜΒ) πόση χρησιμοποιείται (68%).

Πλεονεκτήματα από treeview menu

o Μεγάλη ομοιότητα με την διεπαφάνεια χρήστη των Windows,εύκολη

χρήση

o Βοήθα το χρήστη να διαχειριστεί «μεγάλα μενού» ,δείχνοντας του που

ακριβώς είναι κάθε στιγμή και ανοίγοντας στοιχεία που ο χρήστης

χρειάζεται να δει .

o Ιεραρχικά επίπεδα στο μενού

Τροποποίηση του γραφικού περιβάλλοντος

Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα τροποποίησης του γραφικού

περιβάλλοντος ανάλογα με τις προτιμήσεις κάθε χρήστη. Η εφαρμογή

Compiere looks είναι μια 3D επέκταση της JAVA metal Look and Fell, επιτρέπει

να την χρωματική προσαρμογή της διεπαφής και τη δημιουργία textured

backgrounds,επίσης  προσθέτει επιπλέον χαρακτηριστικά  στο σύστημα

επιτρέποντας την επικοινωνία των χαρακτηριστικών εμφάνισης σε μια

ιεραρχική δομή. Περισσότερες λεπτομερείς βρίσκονται διαθέσιμες στην

διεύθυνση http://www.compiere.org/looks/index.html
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.

Εικόνα 7 15:Αλλαγή του «look and feel»

Σύστημα Βοήθειας

Η εφαρμογή προσφέρει βοήθεια On-line που σχετίζεται με το περιεχόμενο

κάθε πεδίου σε κάθε οθόνη. Αφήνοντας το δείκτη πάνω από το όνομα του

πεδίου σε ένα παράθυρο, εμφανίζεται η συνοπτική βοήθεια για το πεδίο. Οι

χρήστες μπορούν επίσης να κάνουν κλικ με το ποντίκι στο κουμπί «βοήθεια»

στη γραμμή εργαλείων για να έχουν πρόσβαση σε εκτενέστερη βοήθεια.

Τα συνοπτικά και αναλυτικά μηνύματα βοήθειας αποθηκεύονται στο Ενεργό

Λεξικό Δεδομένων μαζί με τις λεπτομέρειες του πεδίου του οποίου η βοήθεια

σχετίζεται και το κείμενο μπορεί  να αλλαχθεί από οποιανδήποτε χρήστη
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Οpentaps

Ο εργονομικός τρόπος σχεδίασης της διεπαφής χρήστη του Opentaps

επιτρέπει το στο χρήστη να πλοηγηθεί γρήγορα και εύκολα σε μεγάλο όγκο

πληροφοριών καθιστώντας τη διεκπεραίωση των  συνθετών  εργασιών  σε

απλά και σύντομα βήματα. Το πρωτοποριακό περιβάλλον εργασίας συνδυάζει

και οργανώνει τα στοιχεία με τέτοιο τρόπο  ώστε να επιτυγχάνεται ο

γρήγορος εντοπισμός των απαραίτητων πληροφοριών και  η  άμεση

επεξεργασία τους.

Κατά την είσοδο στο σύστημα εμφανίζεται το κεντρικό μενού που παρέχει τις

προσφερόμενες λειτουργικές επιλογές. Κάνοντας κλικ σε κάθε επιλογή

μεταφερόμαστε στην κατάλληλη οθόνη, η οργάνωση του μενού αυτού είναι

αρκετά λειτουργική και εύχρηστη. Παρατηρούμε, ότι η κάθε επιλογή είναι

διαφορετικά χρωματισμένη, ο διαχωρισμός αυτός είναι σημαντικός αφού σε

αντίθετη περίπτωση ο χρήστης θα μπορούσε να μπερδευτεί και να

καθυστερήσει στην εύρεση της σωστής επιλογής.

Εικόνα 7.16: Κεντρικό μενού Opentaps
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Κατά τη συνέχεια της πλοήγησης στο πρόγραμμα γίνεται αντιληπτή η

χρηστικότητα  που διαχέει το σχεδιασμό του. Κάθε οθόνη έχει ομοιόμορφη

εμφάνιση και τηρείται ρητή συνέπεια  στη χρήση των λεκτικών και των

συμβόλων. Τα δευτερεύοντα μενού, λίστες, γραμμές εργαλείων, φόρμες κτλ

είναι όμοια σχεδιασμένα αλλά πάντα παρέχεται πληροφόρηση στο χρήστη για

το σημείο του προγράμματος στο οποίο βρίσκεται.

Το μάτι ενός επισκέπτη έλκεται από την εκτενή μπλε επιφάνεια που πλαισιώνει

τον πυρήνα του μενού της αρχικής σελίδας όπως και των υπολοίπων .Σε καμία

περίπτωση πάντως δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποπροσανατολίζει το

χρήστη από την εργασία που επιθυμεί να εκτελέσει. Εξάλλου, τα βασικά

συστατικά χρώματα της διεπαφής είναι μόνο το μπλε και το λευκό. Το

στοιχείο αυτό σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε χρωματική ρύπανση, αλλά

απλά αποτελεί μια χρωματική αντίθεση.

Εικόνα 7. 17:Opentaps Διαχείριση Καταλόγων
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Η εφαρμογή CRM/SFA  έχει ακολουθεί μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία από

τις άλλες λειτουργίες του συστήματος. Στόχος αυτής της φιλοσοφίας είναι να

δημιουργήσει μια διεπαφή  για όσα  ο χρηστής καταλαβαίνει και θέλει να

πραγματοποιήσει  και όχι για να τον εξαναγκάσει να σκεφτεί όπως η

εφαρμογή. Είναι σχεδιασμένη δηλαδή ακολουθώντας τις αρχές τις

πελατοκεντρικής αντίληψης.

Εικόνα 7. 18: Οθόνες από τη CRM εφαρμογή του Opentaps

Στην υποενότητα CRM/SFA δεν παρέχονται όλες οι υπηρεσίες που είναι

διαθέσιμες στο υπόλοιπο σύστημα αυτό φυσικά σημαίνει μειωμένη

αποδοτικότητα που είναι όμως αποδεκτή λόγω  της μεγάλης ευχρηστίας και

απλότητας που προσφέρει. Συγκεκριμένα όλες οι συνήθεις και σημαντικές

εργασίες είναι πολύ εύκολο να εκτελεστούν ενώ για τις λιγότερο συνηθισμένες

μπορεί να χρησιμοποιεί μια άλλη υποενότητα του Opentaps.
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Ένα άλλο μέρος της φιλοσοφίας του συστήματος είναι να συγκεντρωθούν

διαφορά βήματα μιας λειτουργίας σε ένα. Για παράδειγμα κατά τη δημιουργία

μιας επαφής απαιτείται μόνο η συμπλήρωση των στοιχείων στη κατάλληλα

φόρμα και το σύστημα φροντίζει για όλες τις ελλοχευουσές λεπτομέρειες για

τη δημιουργία ενός συμβαλλόμενου μέρους (party), τα στοιχεία επαφής και

την ένωση τους

Ένα τελευταίο βασικό συστατικό της διεπαφής χρήστη είναι η προσφορά

πολλών πληροφοριών σε κάθε οθόνη, έτσι ο χρήστη δεν χρειάζεται να

περιηγείται στο σύστημα για την εύρεση των απαιτούμενων στοιχείων.

Χρήσιμες σημειώσεις

Η προσεχτικά σχεδιασμένη διεπαφή είναι  ένα σύνολο περιοχών στην οθόνη

που χρησιμοποιούνται με συνέπεια για κάθε χρήση. Οι περιοχές και οι

πληροφορίες  έχουν λογική συνάφεια (από πάνω προς τα κάτω, χρονολογική

σειρά κατά σειρά προτεραιότητας, χρήσης κτλ)

Content Awareness, ο χρήστης πρέπει   σε κάθε στιγμή να ξέρει που βρίσκεται

και ποια πληροφορία βλέπει. Ύπαρξη τίτλου σε κάθε οθόνη, φόρμα, αναφορά.

Ενημέρωση του χρήστη που είναι και πως έφτασε εκεί. Οι ονομασίες να είναι

σύντομε ς  και συγκεκριμένες.

Αισθητική, προσεχτική χρήση χρωμάτων και χώρου.

User Experience, έμπειροι χρήστες (easy of use - ευκολία χρήσης) άπειροι

χρήστες (easy of learn –ευκολία μάθησης)
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Συνέπεια, επιτρέπει στο χρήστη να προβλέψει τι θα επακολουθήσει . Όταν η

ίδια διαδικασία, για παράδειγμα η αποθήκευση συντελείται σε δύο ή

περισσότερα σημεία της εφαρμογής πρέπει να λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς

τρόπο. Εφόσον ο χρήστης έχει να εκτελεί μια διεργασία θα πρέπει να

επαναλαμβάνει τις ίδιες ακριβώς ενέργειες κάθε φορά που καλείται η ίδια

διεργασία σε όποιο σημείο της εφαρμογής κι αν βρίσκεται ο χρήστης.

Παροχή ελέγχου στον χρήστη. Όταν ο χρήστης έχει τον έλεγχο μέσα σε μια

εφαρμογή τότε αισθάνεται πιο άνετα και πιο ελεύθερα κατά την διάρκεια της

εξέλιξης της. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να μην υποχρεώνεται ο χρήστης να

κάνει κάτι το οποίο δεν περιμένει.

Παροχή άμεσης ανάδρασης (feedback). Μερικές φορές ο χρήστης επιλέγει μια

διαδικασία που η ολοκλήρωση της απαιτεί κάποιο χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται στο χρήστη ένα άμεσο μήνυμα αποδοχής της

επιλογής του με ταυτόχρονη αναγγελία ότι το αποτέλεσμα της ετοιμάζεται.

Εργονομία, ασχολείται με το σχεδιασμό συσκευών και αρχείων για ανθρώπινη

χρήση. Μελετά συσκευές εισόδου εξόδου. Θέτει τις προϋποθέσεις για την

ευχρηστία του  λογισμικού.

Οι απαιτήσεις για το περιβάλλον εργασίας των εφαρμογών

αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις παρακάτω πηγές.

An Evaluation Framework to Drive Future Evolution of a

Research Prototype.David Nutter, Stephen Rank and Cornelia

Boldyreff.Faculty Of Applied Computing Sciences.University Of

Lincoln,UK.Proceedings of the 13th IEEE International

Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for

Collaborative Enterprises (WET ICE’04).1524-4547
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«Systems Analysis and Design with UML 2» του Alan Denis

(2η έκδοση)

«Πρόγραμμα ανάπτυξης της βιομηχανικής ερευνάς και

τεχνολογίας σε νέες επιχειρήσεις (παβετ-νε-2004)»

Γ κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης .Παραδοτέο Π.1.1:Ανάλυση

απαιτήσεων.

Σύγκριση
Πίνακας 8.6: Εξέταση πλήρωσης των GUI απαιτήσεων

COMPIERE OPENTAPS
User interface Gnome, KDE, Win32

(MS Windows), Web-
based

Java swing, web based

Συνέπεια √ √
Αισθητική √ √
Content Awareness √ √
Εργονομία √ √
User effort Easy to use Easy to learn
Μενού
(Μenu Bar, Drop
Down,
Pop Up,  Tab )

Tree menu
Drop-down menu (για
τη γραμμή εργαλείων
στη βασική οθόνη)
Navigation Bar tabs
(για όλες τις
δευτερεύουσες οθόνες )

Navigation Bar Tabs
Menu Bar το βασικό
μενού του συστήματος
Drop down στις
δευτερεύουσες φόρμες

Σύστημα Wizard για
τις σύνθετες εργασίες

X √

Μέθοδοι εργασιών
(mouse ,πληκτρολόγιο)

Ποντίκι και
πληκτρολόγιο

Ο χρήστης επιλέγει
μέθοδο εργασίας

Κυρίως με το ποντίκι,
ελαχιστοποιούνται οι
ενέργειες που απαιτούν
τη χρήση
πληκτρολογίου
(φόρμες επιλογής)
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Δυνατότητα
δημιουργίας νέων
συντομεύσεων από το
χρήστη
(πληκτρολόγιου (hot-
keys)
κουμπιά κτλ)

√ √
(Δυνατότητα
δημιουργίας keywords
για τις αναζητήσεις των
προϊόντων και επιλογή
Thesaurus για την
δημιουργία συνωνύμων
)

Ημερολόγιο X √
Μεταφορά  Αρχείων √

(pdf,excel,html,xml
word,text,ps)

√
(xml,excel,)
(υποστήριξη XDPL
αρχείων)

Υποστήριξη
πολυγλωσσίας -
Μεταγλώττιση οθονών

√ √

Ανεξαρτησία web
browser
Για τη χρήση Internet-
intranet

√ √

Διάθεση Ιστορικού
Λογαριασμών

√ √

Σαφής καθορισμός
ετικετών

X √

Δυνατότητα εισαγωγής
εντολών στα ελληνικά

√ X

Τροποποίηση
εκτυπώσεων
όλων των παραστατικών
και εγγράφων

√ √

Περιορισμός και
έλεγχος πρόσβασης

√ √

On-line βοήθεια √
(content-sensitive help)

X

Δυνατότητα αλλαγής
εμφάνισης διεπαφής
χρήστη

√ X

Διαχείριση πολλαπλών
νομισμάτων με ισοτιμία

√ √
Δυνατότητα εισαγωγής
πολλαπλών νομισμάτων
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–δεν υπάρχει
μετατροπέας
νομίσματος

Δυνατότητα on-line και
real-time από όλες τις
εφαρμογές
(ταυτόχρονες
ενημερώσεις παντού)

√ √

Drill-down /drill-
up‡‡‡‡‡ ή flat?

Drill-down/drill-up X

Δυνατότητες
προσωποποίησης
(personalization)  σε
επίπεδο γραφικού
περιβάλλοντος

√ X

Δυνατότητα ορισμού
προτύπων (templates &
masks) για την
ευκολότερη και
γρηγορότερη εισαγωγή
δεδομένων καθώς και
ορισμού σαν πρότυπο
εισαγωγής
περιεχομένων σε
συγκεκριμένες ομάδες
και χρήστες.

X X

Αποθήκευση σε μορφή
στατιστικών Κύβων
(ΟLAP CUBES)§§§§§

√ X

Δυνατότητα √ X

‡‡‡‡‡ Drill Down / Up - Μία αναλυτική τεχνική η οποία επιτρέπει στον χρήστη ενός Σ.Υ.Α. να
αναζητήσει πληροφορίες ανάμεσα σε διάφορα επίπεδα, από το πιο γενικό-συγκεντρωτικό (up)
έως και το πιο λεπτομερές (down).

§§§§§ Με τα OLAP Cubes μπορείτε να δημιουργήσετε κύβους πληροφορίας με σκοπό την
ανάδειξη κρυφών σχέσεων μεταξύ των δεδομένων. Οι κύβοι έχουν slice , dice και drill down
δυνατότητες για να εμφανίσετε την πληροφορία με τη μορφή που επιθυμείτε.
Δημιουργούνται εύκολα μέσα από το περιβάλλον εργασίας του SPSS, χωρίς να απαιτείται η
ανάμιξη του τμήματος IT . Οι κύβοι OLAP αξιοποιούν πλήρως τα δεδομένα της ανάλυσης και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στο στάδιο εντοπισμού σχέσεων, όσο και στην παραγωγή
αναφορών επιτρέποντας την εύκολη μαζική παραγωγή περιγραφικών πινάκων με πλήθος
πληροφοριών.
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αναστροφής ενεργειών
(Ανάδραση)
Πολλαπλές
δυνατότητες
διαχείρισης
εκτυπώσεων και
γραφημάτων

√ X

Εύκολη διαχείριση των
απλών εργασιών χωρίς
την ανάγκη περιήγησης
σε πολλές οθόνες

√ √

Σωστοί χρωματικοί
συνδυασμοί (color
coding)

√ √

Σωστή χρήση μηνυμάτων

Με τον όρο Μηνύματα εννοούμε τον τρόπο  με τον οποίο απαντά το σύστημα
και πληροφορεί για το αποτέλεσμα ή την κατάσταση μιας αλληλεπίδρασης.
Πρέπει να είναι σαφή κατανοητά και πλήρη , ορθά από γραμματική άποψη
χωρίς εξειδικευμένους ορισμούς και συντμήσεις. Απαιτείται επιβεβαίωση από
το χρήστη ότι διάβασε το μήνυμα.

Μηνύματα Λάθους (Error messages). Όταν ο χρήστης εκτελεί μια ενέργεία
που δεν επιτρέπεται ή είναι αδύνατο να συμβεί. Τα μηνύματα σφάλματος
πρέπει να επεξηγούν το πρόβλημα, να περιγραφούν τον τρόπο διόρθωσης του
και να παρέχουν δυνατότητα για περισσότερη πληροφόρηση στο χρήστη.

Μηνύματα Ενημέρωσης (Configuration messages).Χρησιμοποιούνται όταν ο
χρήστης προβαίνει σε πιθανός μια «επικίνδυνη» ενέργεια πχ διαγραφή
αρχείου.



Συστήματα ERP ανοιχτού κώδικα. Συγκριτική μελέτη. Δυνατότητες Ολοκλήρωσης.

                   Δ.Π.Μ.Σ στα πληροφοριακά συστήματα

138

Μηνύματα Καθυστέρησης (Delay messages). Εμφανίζονται όταν χρειάζεται
χρόνος για την εκτέλεση μιας λειτουργίας για να πληροφορήσουν το χρήστη
ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά.

Μηνύματα Βοήθειας. Προσφορά επιπλέον βοήθειας στους χρήστες.

Πίνακας 8.7:Εξέταση των εμφανιζόμενων μηνυμάτων

Compiere Opentaps
Μηνύματα Λάθους √

(Η εφαρμογή
εμφανίζει όλα τα
λάθη που γίνονται
κατά την εκτέλεση
της, όμως το
λεξιλόγιο είναι πολύ
εξειδικευμένο ίσως να
μην γίνονται
κατανοητά από τους
μη έμπειρους
χρήστες)

√

Μηνύματα
Επιβεβαίωσης

√ X
Delay Μηνύματα X

(Δεν υπάρχουν σαφή
μηνύματα
καθυστέρησης, απλά
στο κάτω μέρος της
οθόνης εμφανίζεται η
πρόοδος της
εργασίας μέσω μιας
γραμμής που
«γεμίζει» όπως στην
γνωστή περίπτωση
λήψης αρχείων από
το διαδίκτυο)

X
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Μηνύματα Βοήθειας √
(Δυνατότητα
εισαγωγής νέων
μηνυμάτων ή
παραμετροποίησης
των ήδη υπαρχόντων
από τους χρήστες.)

√

Μηνύματα Ενημέρωσης √ X

Ο παρακάτω πίνακας συμπληρώθηκε με βάση είτε τα on-line demo
είτε τις προδιαγραφές των συστημάτων. Κάθε εταιρεία έχει τη δική
της πολιτική σχετικά με τις εφαρμογές e-business και ανάλογα
διαμορφώνει τη δική της ιστοσελίδα.

e-commerce

Κατάλληλα Περιεχόμενα. Οι επιχειρήσεις που είναι online πρέπει να διατηρούν

καταλόγους προϊόντων και υπηρεσιών που να εμφανίζουν τις προσφορές τους

στους αγοραστές με μια ξεκάθαρη και εύκολα αναζητήσιμη μορφή. Αυτοί οι

κατάλογοι πρέπει επίσης να προωθούν ειδικές προσφορές τιμών και

προϊόντων.

Καλάθι Αγορών. Τα καταστήματα που είναι online πρέπει να παρέχουν καλάθια

αγορών (shopping carts) μέσα στα οποία μπορούν να τοποθετήσουν τα ψώνια

τους οι αγοραστές. Οι αγοραστές θα μπορούν να προσθέτουν ή να αφαιρούν

προϊόντα από το καλάθι και να βλέπουν την ποσότητα και το κόστος ανά

μονάδα των προϊόντων που βρίσκονται στο καλάθι.

Διαχείριση Αγοραστή. Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενδιαφέρονται για τους

καταναλωτές αλλά και για τους εταιρικούς συνεταίρους που επισκέπτονται και

κάνουν αγορές μέσω του site που διαθέτουν. Οι επιχειρήσεις μπορούν να

συλλέξουν πληροφορίες για τις προτιμήσεις των αγοραστών και για το ποια

προϊόντα προτιμούν οι καταναλωτές. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθεί
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ένα προφίλ αγοραστή που να περιέχει το ιστορικό των αγορών του πελάτη και

τα περιεχόμενα από τα μέχρι τώρα καλάθια αγορών του. Τέλος, οι

επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν τους αγοραστές μετά από μια αγορά

παρέχοντας αποδείξεις, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και πληροφορίες για

βελτιώσεις στα προϊόντα.

Ευέλικτη Υποστήριξη Πληρωμής. Οι εταιρείες και οι καταναλωτές χρειάζονται

e-commerce sites που να προσφέρουν ασφαλείς και ευέλικτες ιντερνετικές

συναλλαγές. Οι αποτελεσματικές λύσεις e-commerce πρέπει να υποστηρίζουν

online πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών όπως και μεθόδους offline

πληρωμής με επιταγές ή μετρητά.

Εγγυημένες Συναλλαγές. Τα sites του e-commerce πρέπει να διαθέτουν

χαρακτηριστικά ασφαλείας που να ελέγχουν την πρόσβαση των

καταναλωτών, των εταιρικών συνεταίρων και των χειριστών. Τα sites πρέπει

να παρέχουν επίσης προστασία για τα στοιχεία των αγοραστών που μετά.

Πίνακας 8.3:Εξέταση πλήρωσης των e-commerce απαιτήσεων

Compiere Opentaps
Καλάθι Αγορών √ √
Καταλλήλο
περιεχομενο

√ √

Διαχείριση Αγοραστή
(δημιουργία προφίλ)

√ √

Ευέλικτη υποστήριξη
Πληρωμής

√

Εγγυημένες Συναλλαγές - -
Εύκολη αναζήτηση
περιεχομένων
(συνδυαστική
αναζήτηση με πολλά
κριτήρια).

Μη  συνδυαστική
αναζήτηση

√
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Παρουσίαση συχνά
τιθεμένων ερωτήσεων
(FAQ).

X √
(link se forums)
+ παροχη απλών
συμβουλών (did you
know)

Δυνατότητα Ακύρωσης
Αγορών

√ √

Επεξήγηση τεχνικών
όρων

X X

ο χρονικό διάστημα
από την αγορά μέχρι
την παραλαβή καθώς
και ο τρόπος
αποστολής και
παραλαβής πρέπει να
είναι ξεκάθαρα

√ X

Προκαθορισμένες τιμές
(default values) σε
πεδία εισαγωγής τιμών
ώστε να διευκολύνεται ο
χρήστης.

√ √

CRM

Πελατοκεντρική
αντίληψη******

√ √
Υποστήριξη πλήρους
διαχωρισμού της
εμφάνισης από το
περιεχόμενο με τη
χρήση σύγχρονων
τεχνολογιών web

√ √

δυνατότητα προσθήκης
και άλλων γλωσσών στα
συστήματα
αλληλεπίδρασης
πολίτη

√ √

****** Πελατοκεντρική Αντίληψη: Οι παρεχόμενες πληροφορίες και λειτουργίες πρέπει να
είναι προσανατολισμένες και στις ανάγκες και το μοντέλο αντίληψης του πολίτη και όχι μόνο
στην εσωτερική οργάνωση
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Λειτουργικότητα

Εισαγωγή

Ένα ERP σύστημα βελτιώνει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται

οι λειτουργίες και οι διαδικασίες σε μια επιχείρηση. Για την αποδοτική

εφαρμογή ενός ERP προγράμματος απαιτείται  άρτια και πλούσια

λειτουργικότητα ώστε  να προσφέρει μια καθαρή εικόνα όλων των

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εταιρίας. Στο κεφαλαίο αυτό γίνεται μια

συνοπτική παρουσίαση της λειτουργικότητας που υποστηρίζουν τα  δύο

συστήματα. Τέλος, παρουσιάζεται μια συγκριτική μελέτη των υπηρεσιών που

αυτά προσφέρουν.

Compiere

Οι επιχειρηματικές διεργασίες και όχι  ο παραδοσιακός χωρισμός τμημάτων

οδήγησαν στον σχεδιασμό του Compiere. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο

και  ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες εταιρείες, το ανθρώπινο δυναμικό καλύπτει

όλες τις επιχειρηματικές διεργασίες. Το σύστημα παρέχει ολοκληρωμένη και

εύχρηστη σειρά λειτουργιών. Το Compiere είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή

λογισμικού ανοιχτού κώδικα με ενσωματωμένο Σχεδιασμό Επιχειρηματικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

9
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Πόρων (ERP) και Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM), που συνδυάζει την

ισχύ των πωλήσεων POS (Point of Sales), την διανομή, την αποθήκευση, το

ηλεκτρονικό εμπόριο (Web Store), την λογιστική και ένα σύστημα Ροών

Εργασίας σε μια μόνο εφαρμογή.

Ορολογία Compiere

Ο «αγοραστής» είναι μια οντότητα πιθανότητα μια εταιρεία ή κάτι

παρόμοιο. Είναι αγοραστής με την έννοια ότι το Compiere μπορεί να

παρέχει υπηρεσίες σε πολλαπλές οντότητες, και κάθε μία από αυτές

είναι ένας που αγοράζει από το Compiere.

O «οργανισμός είναι ένα τμήμα ή παράρτημα μιας οντότητας που

είναι ένας αγοραστής του Compiere.Ένας οργανισμός μπορεί να είναι

και ένα νομικό πρόσωπο όπως μια θυγατρική. Το Compiere

προαιρετικά εφαρμόζει το διπλογραφικό σύστημα σε όλες τις

συναλλαγές που διεξάγονται ανάμεσα σε Οργανισμούς ,έτσι ώστε μια

πληρωμή από έναν οργανισμό μιας δαπάνης για έναν άλλον

οργανισμό αυτόματα δημιουργεί μια δια-οργανωσιακή   συναλλαγή

και για τους δύο οργανισμούς  επιπροσθέτως της  καταχώρησης της

πληρωμής και της δαπάνης.

Ο «επιχειρηματικός εταίρος» είναι μια οντότητα με την οποία

γίνονται επιχειρηματικές συναλλαγές. Μπορεί να είναι πελάτης,

προμηθευτής ή υπάλληλος.

Το «έγγραφο είναι ένα είδος συναλλαγής που συνήθως εκκινείτε από

ένα άλλο έγγραφο, όπως ένα τιμολόγιο πωλήσεως , μια απόδειξη

παραλαβής, ένα δελτίο αποστολής ,μια πληρωμή σε ένα προμηθευτή

ή μια απόδειξη ενός πελάτη. Για κάθε είδος έγγραφου     ο χρήστης

μπορεί να ορίσει τα λογιστικά αποτελέσματα από την επεξεργασία

ενός τέτοιου εγγράφου.
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Εικόνα 9.19:Συστατικά του Compiere

Από την προσφορά στην  πληρωμή - Quote to cash

Η εφαρμογή quote to cash καλύπτει τις προσφορές προς τους ενδεχόμενους

πελάτες και τους υπάρχοντες πελάτες, τη διαχείριση εντολών- παραγγελιών

πωλήσεων, τα τιμολόγια και τις αποδείξεις πληρωμής. Η λειτουργικότητα του

είναι στενά συνδεδεμένη τη διαχείριση της εφοδιαστικής  αλυσίδας (supply

chain management) και τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. Αυτή η

λειτουργικότητα συνήθως ενσωματώνεται σε μέρη προγραμμάτων που

αποκαλούνται εισαγωγή πωλήσεων και εισπρακτέοι λογαριασμοί.

Προτιμολόγηση προσφορές (Quotations), δυνατότητα δημιουργίας και

εκτύπωσης των προσφορών (ζητούμενη τιμή) προς τους πελάτες (customer

quotations) βασισμένες σε μια γενική ή μια ειδική τιμή. Οι προσφορές

μπορούν να τροποποιηθούν άμεσα  σε παραγγελίες (sales order) χωρίς καμία

επιπλέον είσοδο δεδομένων.



Συστήματα ERP ανοιχτού κώδικα. Συγκριτική μελέτη. Δυνατότητες Ολοκλήρωσης.

                   Δ.Π.Μ.Σ στα πληροφοριακά συστήματα

145

Παραγγελίες Πωλήσεων (Sales Order), δημιουργία των δελτίων αποστολής και

των τιμολογίων. Αποτελούν απόδειξη ότι η παραγγελία εκπληρώνεται.

Διαφορετικοί τύποι εντολών πωλήσεων  παράγουν διαφορετικές διεργασίες

πχ. μια προπληρωμένη διαταγή πώλησης  θα δημιουργήσει τα δελτία

αποστολής αφού ολοκληρωθεί  η πληρωμή.

Δελτία αποστολής (Shipment), με βάση τη παραγγελία πώλησης ένα ή

περισσότερα δελτία αποστολής μπορούν να δημιουργηθούν άμεσα ή

αυτόματα ,όταν το τιμολόγιο  γίνει διαθέσιμο.

Τιμολόγια πελατών (Customer Invoices), τα τιμολόγια παράγονται άμεσα

βασισμένα στη παραγγελία πώλησης ή στο δελτίο αποστολής. Δυνατότητα

δημιουργίας τιμολογίου

Αμέσως μετά την αποστολή

Όταν η παραγγελία  ολοκληρώνεται

Με βάση ενός σχεδίου τιμολόγησης πελατών

Καταχώρηση δεδομένων με το χέρι

Παραλαβές (Receipts), κατά την καταχώρηση μιας παραγγελίας ή ενός

τιμολογίου, οι όροι  πληρωμής δημιουργούν εύκολα και ευέλικτα  εργαλεία

εισπράξεων

o Για συναλλαγές μετρητών ένα Cashbook (βιβλίο ταμείου)

δημιουργείται

o Για συναλλαγές με  πιστωτικές κάρτες , επιταγές  κτλ μια

συναλλαγή δημιουργείται στον κατάλληλο λογαριασμό τραπεζών
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Από την προσφορά στην πληρωμή - Requisition to Pay

Καλύπτει την επιχειρηματική διαδικασία που αφορά τη δημιουργία

απαιτήσεων , τις παραγγελίες  αγοράς, την παραλαβή τιμολογίων και την

επεξεργασία των πληρωμών. Η λειτουργία είναι ενσωματωμένη με  τη

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή η λειτουργικότητα συνήθως

ενσωματώνεται σε μέρη προγραμμάτων που αποκαλλουνται εισαγωγή

πωλήσεων και εισπρακτέοι λογαριασμοί

Παραγγελίες  (Αιτήσεις προμήθειας υλικού) (Requisitions).Δυνατότητα

αυτόματης δημιουργίας από τις Αναφορές Ανεφοδιασμού Υλικών (Material

Replenishment Reports) ή καταχώρησης τους «με το χέρι» .

Παραγγελίες αγορές (Purchase Orders).Η τοποθέτηση παραγγελιών γίνεται

αυτόματα από τις Αναφορές Ανεφοδιασμού Υλικών (Material Replenishment

Reports) ή εναλλακτικά μπορεί  να γίνει εισαγωγή τους από το χρήστη. Το

Compiere διαθέτει ένα μοναδικό μηχανισμό διπλής  και τριπλής

αντιπαραβολής των τιμολογίων  και οι παραγγελίες αγορών κλείνουν αυτόματα

ώστε να μην επιβαρύνουν τις  ΡΟ οθόνες αλλά παραμένουν προσβάσιμες

μέσω των reports.

Παραλαβές Εμπορευμάτων  (Material Receipts).Η διεκπεραίωση των

παραλαβών των υλικών  γίνεται με τη δημιουργία μιας σχετικής αναφοράς. Ο

λογαριασμός αυτός  στη συνέχεια αντιπαραβάλλονται με τις παραγγελίες

(Purchase Order) ή τα τιμολόγια προμηθευτών (Vendor Invoice).Τα Material

Receipts μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα από τα Purchase Order ή τα

Vendor Invoice για την αποφυγή της  επιβάρυνσης από την επιπλέον

εισαγωγή δεδομένων .

Τιμολόγια Προμηθευτών (Vendor Invoice).Τα τιμολόγια προμηθευτών

εισάγονται στο σύστημα από το χρήστη με βάση τα «έγγραφα» τιμολόγια ή
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μπορεί να δημιουργηθούν αυτόματα από τις παραγγελίες  αγοράς  ή τις

εισπράξεις. Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας των Material

Receipts, όταν τα το τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής παραλαμβάνονται

ταυτόχρονα.

Πληρωμές (Payments).Οι Πληρωμές δημιουργούνται με βάση τους όρους

πληρωμής, επιτρέποντας   τα οφέλη από τις εκπτώσεις. Οι Πληρωμές

δημιουργούνται είτε απευθείας από τους χρεωστικούς λογαριασμούς είτε από

τις ιδιότητες διαχείρισης/εκτύπωσης επιταγών (cheque printing facilities)  του

Compiere.

Εικόνα 9.20:Διαχειρισή της διαδικασίας πληρωμής στο Compiere
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Διαχείριση Ανοιχτών Θεμάτων - Open Item Management

Η διαχείριση ανοιχτών θεμάτων αυτοματοποιεί τη διαδικασία σχετικά με την

εισαγωγή και καταμερισμό των εσόδων από πελάτες και πληρωμών σε

πιστωτές. Η διαχείριση ανοιχτών θεμάτων επίσης υποστηρίζει την

συνδιαλλαγή τραπεζικών παραστατικών και λογιστικών βιβλίων. Κατα την

συνδιαλλαγή η εφαρμογή προσφέρει λειτουργίες που επιτρέπουν τη

συνδιαλλαγή πληρωμών μέσω απ΄ ευθείας χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού.

Το Compiere αυτοματοποιεί την διαχείριση  των Open Items  με τη χρήση

του Payment Rules Processor (επεξεργαστής  κανόνων πληρωμής).

Κανονισμοί πληρωμών (Payment Rules -Receivables and Payables-).Ανάλογα

με τους κανονισμούς πληρωμών των τιμολογίων οι Πληρωμές αυτόματα

δημιουργούνται. Οι Όροι των Πληρωμών μπορούν να τροποποιηθούν

οποιαδήποτε στιγμή ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις μεθόδους

πληρωμής.

Οι παρακάτω Όροι Πληρωμών υποστηρίζονται από το Compiere

Cash (Τοις μετρητοίς),

On Account (Επί πιστώσει)

Credit Card (Με πιστωτική κάρτα)

Cheque (Επιταγές)

Direct Debit transfer (Άμεση μεταφορά χρεώσεων)

CRM

Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων δεν είναι μια ανεξάρτητη ενότητα στο

σύστημα αλλά  μια λογική όψη όλων των πελατών και των σχετικών

δραστηριοτήτων. Οι λειτουργίες του CRM είναι αναπόσπαστο σημείο της

επιχειρηματικής διαδικασίας. Η CRM λειτουργία παρέχει μια κατανοητή θέαση

όλων των ενεργειών που έχουν σχέση με πελάτες ή ενδεχόμενους πελάτες.
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Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται συγχρονισμός ή ενημέρωση με τα back-

office.

Παρακολούθηση Αιτημάτων και ενεργειών (Lead and Activity Tracking), το

Compiere υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους Αιτημάτων (Request) για τις

CRM εφαρμογές

Information (Πληροφορίες)-  αίτημα για πηγές από το διαδίκτυο ή από

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Charge (Χρέωση)-  αίτημα για απόδοση (επιστροφή) κόστους

Service (Υπηρεσία)- αίτηση για εκτέλεση μιας υπηρεσίας σε ορισμένο

χρόνο και τόπο

Account (Λογαριασμός)-Αίτημα για έναν συγκεκριμένο πελάτη,

προμηθευτή, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής ή πληρωμή

Warranty (Εγγύηση) -  Αίτημα σχετικά με ένα θέμα ενός προϊόντος ή

μιας υπηρεσίας

Help(Βοήθεια)- Αιτήσεις εξυπηρέτησης πελατών

Ανάλογα με τον τύπο, το αίτημα μπορεί να μετατραπεί αυτόματα σε ένα

έγγραφο (προσφορά, διαταγή, τιμολόγιο). Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα

επιβεβαίωσης με την αριθμό ανίχνευσης (tracking number)   μπορεί να σταλεί

αυτόματα  ή μη. Οι αιτήσεις μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένους

χρήστες του συστήματος.

Marketing Campaign Management (Διαχείριση της εκστρατείας Marketing), η

διατήρηση των πελατών είναι κρίσιμο ζήτημα για κάθε επιχείρηση. Για την

επιτυχία της αποστολής αυτής το Compiere δημιουργεί αποστολές (mailings) ή

αιτήσεις (για την ενδυνάμωση των τηλε-πωλήσεων).Κριτήρια για τις

συντονισμένες ενέργειες μπορεί να είναι η τελευταία πώληση, όγκος

πωλήσεων, προϊόντα που αγοράστηκαν, κ.λπ.
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Η αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ μπορεί να μετρηθεί από

το εισόδημα ή το ακαθάριστο κέρδος που παράγεται από την κάθε εκστρατεία.

Η πληροφορία αυτή είναι μετά διαθέσιμη στο σύστημα για ανάλυση και

επεξεργασία.

Ανάλυση αποδοτικότητας-κερδοφορίας  πελατών (Customer Profitability

Analysis), αναφορές σχετικά με το εισόδημα και το ακαθάριστο κέρδος

συγκεκριμένων πελατών ή ομάδες πελατών για μια χρονική περίοδο μπορούν

να δημιουργηθούν με τη δυνατότητα σύναξης γραπτών αναφορών του

Compiere ή με τη χρήση των OLAP views.

Online ενημερώσεις (Self Service Online Inquiry), το σύστημα επιτρέπει σε

εξουσιοδοτημένα άτομα  (Business Partner Contacts) πχ πελάτες,

προμηθευτές , υπαλλήλους  να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με

τους εταιρικούς συνεργάτες (Business Partner) μέσω ενός web browser.Έτσι

είναι δυνατή η  λήψη πληροφοριών σχετικά με  τα υπόλοιπα λογαριασμών,

τιμολόγια κτλ.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες επιτρέπουν στους πελάτες να  γραφούν στο

μητρώο (να γίνουν μέλη)  συγκεκριμένων  λιστών   του συστήματος  ώστε να

μπορούν να κατεβάζουν διάφορες πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν όπως

λίστα τηλεφώνων (support telephony services).
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Partner Relationship Management -Διαχείριση Σχέσεων
Επιχειρηματικών Εταίρων

Η διαχείριση Σχέσεων Επιχειρηματικών Εταίρων ενώνει διαφορετικούς

αγοραστές μεταξύ τους, επιτρέποντας τους να διαχειρίζονται τη διανομή

εμπορικών επαφών, αιτήσεις εξυπηρέτησης ,περιφερειακή διανομή και

δαπάνες μάρκετινγκ. Διευκολύνει τη παροχή κοινών υπηρεσιών από έναν

οργανισμό σε άλλους. Αυτή η λειτουργικότητα καθιστά ικανούς τους

οργανισμούς που διαχειρίζονται ένα μεγάλο αριθμό από θυγατρικές ή

κοινοπρακτικές οντότητες (όπως μια εταιρεία δικαιόχρησης   (franchise))  να

προσφέρουν κεντρικά διαχειριζόμενες υπηρεσίες σε απομακρυσμένες

επιχειρηματικές λειτουργίες.

Διαχείριση Σχέσεων δια μέσου των servers (Relationship Management across

Servers).Η εφαρμογή Partner Management παρέχει CRM λειτουργίες διαμέσου

των clients του Compiere.Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, οι πληροφορίες

παραμένουν προσβάσιμες μέσω μιας web interface. Το σύστημα διανέμει τα

Αιτήματα (Requests) αυτόματα σε όλους τους συνδεδεμένους συνεργάτες.

Παρακολούθηση και διανομή επαφών  (Lead Distribution and Tracking).

Δυνατότητα δημιουργίας «ενδεχόμενων πελατών» (Leads) και διανομής τους,

στους Εταιρικούς συνεργάτες. Δυνατότητα παρακολούθησης των εξελίξεων

των πληροφοριών αυτών  και των αποτελεσμάτων.

Λογαριασμός εξόδων μάρκετινγκ (Marketing Expense Accounting). Το

Compiere επιτρέπει στους εταιρικούς συνεργάτες να δημιουργήσουν τα

τιμολόγια δαπανών άμεσα.
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Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και εγγύηση (Customer Services Requests

και Warranty Requests).Το σύστημα υποστηρίζει τη δημιουργία, τη

παρακολούθηση και τη διαχείριση της εγγύησης ποιότητας προϊόντος

(Warranty Requests).

.

Παροχή κοινών υπηρεσιών (Shared Services). Το Compiere διευκολύνει τη

διαχείριση και τη διάθεση των κοινών υπηρεσιών (π.χ Λογιστική, Help Desk,

Μεταφορές) και τη συσχέτιση τους με τους Συνεργάτες (franchising).Σαν

παροχέας υπηρεσιών (Services Provider) ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση

μόνο στις απαιτούμενες πληροφορίες για τις εργασίες του ανάμεσα σε

πολλαπλούς clients και organizations.

Κεντρική διατήρηση πληροφοριών (Centrally Maintained Information).Το

σύστημα μπορεί να διατηρήσει πληροφορίες για δεδομένα όπως Προϊόντα,

Τιμοκαταλόγους, Λογιστικά στοιχεία που αφορούν όλους τους Συνεργάτες. Οι

τελευταίοι μπορούν να προσθέσουν επιπλέον οντότητες, αλλά δεν μπορούν να

αλλάξουν τα κεντρικά στοιχεία για τη διατήρησης της  συνέπειας και την

ασφάλειας.

Supply Chain Management -Διαχείριση εφοδιαστικής
αλυσίδας

Η εφαρμογή Supply Chain Management καλύπτει τη διοίκηση και την

οργάνωση της ροής των προϊόντων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει  τον

κατάλογο παραλαβών, τα δελτία αποστολών, τις κινήσεις και τις μετρήσεις

μέσα σε έναν Client, τους οργανισμούς, τους προμηθευτές και του πελάτες

που βρίσκονται σε αυτό.
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Κατάλογος Προϊόντων (Product Catalogue).Ο Κατάλογος των Προϊόντων

καθορίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των χρηστών με προαιρετικό

κατάλογο υλικών (Bill Of Material) και Υποκατάστατα. Υπάρχει δυνατότητα

εισαγωγής και ενημέρωσης των τιμών αγοράς .Τα προϊόντα ομαδοποιούνται

σε κατηγορίες και ιεραρχούνται έτσι ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση με

κριτήρια του καταλόγου. Το σύστημα μπορεί να διατηρεί πολλαπλές τιμές

αγοράς και πώλησης όπως επίσης και να ελέγχει τις εκπτώσεις και τις

πιστώσεις από τους προμηθευτές.

Διαχείριση διανομών και αποθήκης (Distribution and Mutli-Warehouse

Control).To Compiere διευκολύνει τον έλεγχο των πολλαπλών αποθηκών με

τους χρήστες να ορίζουν τη τοποθεσία της κάθε αποθήκης για τη καταγραφή

των αποθεμάτων (Bin Locations).Μια αποθήκη μπορεί να «χωριστεί» σε

πολλές «νοητές αποθήκες» όπως παραλαβές, εξασφάλιση και έλεγχος

ποιότητας, μαζική αποθήκευση και επιλογή προϊόντων. Μπορεί να οριστεί η

σειρά προτεραιότητας για την επιλογή από τα αποθέματα, όπως επίσης και να

γίνει διαμόρφωση των κινήσεων μεταξύ των αποθηκών ώστε να παράγονται

τα κατάλληλα δελτία αποστολής.

Διαχείριση Εμπορευμάτων (Material Management). Τα δελτία αποστολής

μπορούν να δημιουργούνται σε «παρτίδες» ή ξεχωριστά για κάθε παραγγελία.

Μετά την παραλαβή τους τα προϊόντα  μπορούν να συγκριθούν άμεσα με τη

παραγγελία αγοράς ή το τιμολόγιο του προμηθευτή. Δυνατότητα κρατήσεων

για μελλοντικές παραλαβές.
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Ανάλυση  Απόδοσης- Performance Analysis

Η  εφαρμογή Performance Analysis καλύπτει τις κοστολογικές και λογιστικές

διαστάσεις της εφαρμογής. Αυτή η λειτουργικότητα αναφέρεται ως δημιουργία

αναφορών και γενικό καθολικό καθώς και ως τμήματα που δημιουργούν

λογιστικές εγγραφές.

Κανόνες Λογιστικής (Account Rules). Οι  διάφορες καταχωρήσεις παράγονται

αυτόματα με βάση τους κανόνες του συστήματος (οι οποίοι μπορούν να

επεκταθούν από τους χρήστες).Με την  κάθε εγγραφή αυτόματα παράγεται

και ο κατάλληλος λογιστικός κωδικός  ανάλογα με την κάθε ομάδα

συναλλαγών.

Ολοκληρωμένη υποβολή έκθεσης, αποθήκευση στοιχείων και OLAP

(Integrated Reporting, Data Warehousing and OLAP). Αναφορές μπορούν να

παραχθούν για κάθε έγγραφο του συστήματος. Ο χρήστης επιλέγει το

σχεδιάγραμμα την ετικέτα, τη ταξινόμηση κτλ  για να  προσαρμόσει το

παραστατικό  ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι όψεις αναφορών (Reporting

Views) είναι κατάλληλες είτε για αναλυτικές είτε για συνοπτικές αναφορές.

Για τις πολυδιάστατες καταχωρήσεις, υπάρχει δυνατότητα επιλογής των

διαστάσεων για την υποβολή της αναφοράς. Όλες οι πληροφορίες μπορούν να

τυπωθούν ή να εξαχθούν σε Excel, το Word, XML, PDF, κ.λπ. για την

περαιτέρω επεξεργασία. Οι Business Views μπορούν να δημιουργηθούν με

εξειδικευμένα SQL εργαλεία όπως OLAP VIEWS.

Ημερολόγια (Manual journals). Η πλειοψηφία των λογιστικών καταχωρήσεων

δημιουργείται ταυτόχρονα. Έτσι καταγράφονται οι συναλλαγές σε διαφορές
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«λογιστικές απεικονίσεις» (accounting schemas) .Τα  χειρόγραφα ημερολόγια

επιτρέπουν τη δημιουργία καταχωρήσεων σε ένα συγκεκριμένο λογιστικό

σχήμα. Χρησιμοποιείται κυρίως για διορθώσεις στις λογιστικές καταχωρήσεις.

Ηλεκτρονικό Κατάστημα και Αυτοεξυπηρέτηση
Επιχειρηματικών Εταίρων - Web Store (Ηλεκτρονικό
Εμπόριο)

Η ενότητα Web Store του συστήματος παρέχει μια άψογη διαδικτυακή

παρουσία για την επιχείρηση. Οι πληροφορίες μοιράζονται με μια

τυποποιημένη εφαρμογή, έτσι δεν απαιτείται συγχρονισμός ή κάποια

πρόσθετη εργασία ολοκλήρωσης. Τα τμήματα του Web Store μπορούν να

τροποποιηθούν ανάλογα με την αισθητική του διαδικτυακού τόπου της κάθε

εταιρίας.

On-line κατάλογος προϊόντων (On-Line Product Catalogue). Οι χρήστες

μπορούν να βλέπουν και να ψάχνουν στον Κατάλογο των Προϊόντων.

Πληροφορίες και εικόνες από κάθε προϊόν είναι διαθέσιμες. Δυνατότητα

αναζήτησης των προϊόντων με κριτήρια.

On-line συναλλαγές Πωλήσεων (On-line Sales Transactions). Οι χρήστες

μπορούν να προσθέτουν είδη στο Καλάθι Αγορών από τον Κατάλογο των

προϊόντων. Οι ποσότητες των στοιχείων του καταλόγου μπορούν να αλλάξουν

όπως και επίσης νέα είδη μπορούν να προστεθούν ή παλιά να διαγραφούν. Για

την ανάκτηση προσωπικών δεδομένων των πελατών απαιτείται σύνδεση με

ειδικό user name.Αναφορικά με την ασφάλεια του  συστήματος  πληρωμών,

προσωρινά διατηρείται το πιστοποιητικό της Verisign αλλά μελλοντικά θα

υποστηρίζονται και άλλα. Πριν την υποβολή των στοιχείων της πιστωτικής

κάρτας γίνεται έλεγχος για λάθη κατά την εισαγωγή των δεδομένων. Μετά την
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επιβεβαίωση πληρωμής η παραγγελία δημιουργείται και ένα e-mail στέλνεται

στον υπεύθυνο (για τις διαδικτυακές παραγγελίες) με πληροφορίες για τη

παραγγελία έτσι ώστε να κινηθεί η σχετική διαδικασία.

Πρόσθετα  στοιχεία,

Διαχείριση των χρηστών. Δυνατή η αποθήκευση των πληροφοριών των

χρηστών. Ειδικά cookies ενεργοποιούνται για τον εντοπισμό και την

αυτόματη σύνδεση των χρηστών.

Μετρητές. Το σύστημα παρακολουθεί και καταγράφει τις «διαδικτυακές

απαιτήσεις» και συλλέγει στατιστικά στοιχεία (web activity.clicks κτλ)

Opentaps

To Opentaps είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών σχεδιασμένο να

διαχειριστεί όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, από την

απόκτηση πελάτων μέχρι την εισαγωγή παραγγελιών, τη δημιουργία

τιμολογίων, τις λογιστικές κινήσεις κτλ. Έχει τη δυνατότητα να συνδέσει  τα

διαδικτυακά με τα φυσικά καταστήματα, να παράσχει την απαιτούμενη

επικοινωνία του τμήματος πωλήσεων με την αποθήκη και να παρέχει τα

ενημερωμένα οικονομικά αποτελέσματα. Χάρη στην ομαλή λειτουργία των

εφαρμογών το σύστημα αξιοποιεί όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις στα μέσα

άντλησης, μεταφοράς και ανταλλαγής πληροφοριών, καλύπτοντας

ολοκληρωμένα τις απαιτήσεις της επιχείρησης.
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Με έναν web browser υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις εφαρμογές

εκτός από το τερματικό του Point Of Sales. Το βασικό menu†††††† του

συστήματος παρατίθεται παρακάτω.

Εικόνα 9.21:Βασικό μενού του Opentaps

Accounting

Ο Accounting Manager χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των λογιστικών

στοιχείων (τιμολόγια, πληρωμές, λογαριασμοί κτλ).Περιλαμβάνει τις

ακόλουθες λειτουργίες

Agreements, διαχείριση της επικοινωνίας (συμφωνίες) μεταξύ των Parties

Billing Accounts, διαχείριση των λογαριασμών πίστωσης, οι οποίοι μπορούν να

χρησιμοποιηθούν από τους πελάτες για αγορές με πίστωση. Ένας λογαριασμός

πίστωσης έχει ένα όριο (accountLimit) και μπορεί να συνδεθεί με τις

παραγγελίες (πωλήσεων) μέσω του OrderHeader και με τα τιμολόγια και τις

πληρωμές μέσω του PaymentApplication.Το όριο του λογαριασμού ελέγχεται

με το μέγιστο ποσό που μπορεί να χρεωθεί  και είναι ίσο με το πιστωτικό όριο

αυτού του λογαριασμού.

†††††† Λόγω του μη εξελληνισμού του Opentaps  θα διατηρηθούν τα αγγλικά ονόματα των λειτουργιών
του .
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Invoices και Payments, διαχείριση τιμολογίων και πληρωμών. Τα τιμολόγια

μπορεί να έχουν τρεις μορφές Αγορές, Πωλήσεις  και Επιστροφές (Sales,

Purchase, Customer Return).Οι Πληρωμές μπορεί να είναι προς ή από ένα

Μέλος (Party). Δυνατότητα πληρωμών σε ξένο νόμισμα και εξαγωγής

αναφορών για λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους.

Transactions, συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες.

Chart Of Accounts, διάγραμμα όλων των λογαριασμών (απολογισμών).

Fixed Assets, διαχείριση των παγίων.

Companies, διαμόρφωση των προτιμήσεων λογιστικής και τιμολόγησης για τις

διάφορες επιχειρήσεις (δυνατότητα προεπιλογής νομίσματος)

Τax authorities.H ενότητα των tax authorities χρησιμοποιείται για την συλλογή

των διαφορετικών ειδών φόρων και έπειτα για τον καθορισμό του συνολικού

φορολογικού ποσοστού για τα προϊόντα, τα καταστήματα και τις κατηγορίες

των προϊόντων. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη καταγραφή των  περιπτώσεις

φορολογικής απαλλαγής (π.χ μεταπώληση των ID αριθμών)

Catalog

Η εφαρμογή Catalog Manager διαχειρίζεται τα προϊόντα και τα καταστήματα.

Περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες,
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Εικόνα 9.22:Λειτουργίες του Catalog Manager του Opentaps.

Main,οθόνη αναζήτησης των καταλόγων, των κατηγοριών και των προϊόντων.

Δυνατότητα δημιουργίας νέων προϊόντων, τιμολόγησης τους,  παρουσίασης

των καταλόγων  και κατηγοριοποίησης τους σε  ειδικούς  καταλόγους για on-

line πωλήσεις.

Features, διαμόρφωση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των προϊόντων

όπως μέγεθος το χρώμα κτλ.

Promos, οργάνωσης της προώθησης των προϊόντων όπως δωρεάν έξοδα

αποστολής για παραγγελίες αξίας πάνω από ένα ποσό κτλ. Ύπαρξη

ενσωματωμένης μηχανής Promo που προσφέρει ευελιξία για τις σύνθετους

όρους προώθησης.

Price Rules, ευέλικτη οργάνωση της τιμολόγησης των προϊόντων. Δυνατότητα

καθορισμού συγκεκριμένων τιμών  για ορισμένα προϊόντα, κατηγορίες,

πελάτες, ποσότητες κτλ. Οι Price Rules είναι μια σειρά κανόνων που

καθορίζουν τη σειρά των προϊόντων. Κάθε κανόνας είναι μια σειρά όρων και

ενεργειών. Όταν το σύστημα  χρειάζεται μια αξία ενός προϊόντος, όπως σε

καταχώρηση παραγγελίας  ή ecommerce  εφαρμογή, θα ψάξει μέσω όλων των

κανόνων και θα χρησιμοποιήσει τους κατάλληλους για να παραγάγει την τιμή.

Η χρήση των κανόνων αυτών συνεπάγεται περισσότερο ευελιξία στην

τιμολόγηση συγκριτικά με τα παραδοσιακά συστήματα. Δυνατότητα

χρησιμοποίησης κριτηρίων (προϊόν, κατάλογος προϊόντων, ποσότητα,

πελάτης) για τη διαμόρφωση της τιμής. Η πραγματική τιμή μπορεί να βασιστεί
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στην τιμή του καταλόγου, την τιμή προεπιλογής, το μέσο κόστος, ή τις  τιμές

προώθησης.

Stores, διαμόρφωση της πολιτικής των καταστημάτων, του ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, των φόρων και των κανόνων αποστολής. Το σύστημα

επιτρέπει την «ίδρυση πολλών καταστημάτων» με ανεξάρτητη πολιτική.

Thesaurus,  οργάνωση των συνωνύμων των κλειδιών για τη λειτουργία της

αναζήτησης για τα on-line καταστήματα. H αναζήτηση των προϊόντων

βασίζεται σε λέξεις-κλειδιά. Στην επιλογή “Keywords”  του Catalog Manager

υπάρχει μια λίστα από λέξεις-κλειδιά που συνδέονται με κάθε προϊόν. Υπάρχει

δυνατότητα πρόσθεσης ή αφαίρεσης κάποιας λέξης και επαναπροσδιορισμού

των συνόλου των λέξεων για ένα προϊόν.

Reviews, διατήρηση και οργάνωση της κριτικής για τα προϊόντα που γράφεται

από τους on-line πελάτες.

Configurations, καθορισμός και διαχείριση των configurable products,αυτή η

διαμόρφωση (ή ομαδοποίηση) των προϊόντων είναι βασισμένη στις απαιτήσεις

του πελάτη και αυτά πωλούνται ως ενιαία μονάδα. Τα Configurable products

είναι προϊόντα που διαμορφώνονται από έναν κατάλογο διαθέσιμων επιλογών

που είναι συνήθως άλλα συστατικά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι

ένας προσωπικός υπολογιστής, όπου ο πελάτης μπορεί να επιλέξει από τη

μνήμη, το λογισμικό, τη κάρτα γραφικών κτλ. Άλλα παραδείγματα

περιλαμβάνουν την επίπλωση γραφείων, τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, και

τα βιομηχανικά μηχανήματα.

Η δημιουργία ενός τέτοιου προϊόντος περιλαμβάνει τρία στάδια,

Ορισμός των επιλογών διαμόρφωσης

Σύνδεση των επιλογών με το προϊόν

Δημιουργία του «προσαρμοσμένου» προϊόντος  σύμφωνα με τις

επιλογές διαμόρφωσης.
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Διαφορά ανάμεσα στα Promos και Price Rules

Οι δυο αυτές λειτουργίες έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα,

επιτρέπουν τη δημιουργία μιας ομάδας κριτηρίων που αν εκπληρωθεί

συνεπάγει τη τροποποίηση της παραγγελίας. Οι δυο κυρίες διαφορές τους

είναι,

Οι Price Rules εφαρμόζονται σε  μεμονωμένα προϊόντα, ενώ οι Promos

ισχύουν για τις ολόκληρες παραγγελίες.

Οι Promos είναι συνδεδεμένες με συγκεκριμένα καταστήματα ενώ οι

Price Rules εφαρμόζονται για το σύνολο των προϊόντων (παρόλο που

υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης κάποιου κανόνα τιμολόγησης με το

διαδίκτυο, τον κατάλογο των προϊόντων κτλ)

Content

Η εφαρμογή Content Manager επιτρέπει τη διαχείριση του δυναμικού

περιεχομένου. Οι πιο σημαντικές της λειτουργίες είναι,

WebSites, τροποποίηση των ρυθμίσεων (URL,ports κτλ) των διαδικτυακών

τόπων που υποστηρίζει το σύστημα.

Surveys, δημιουργία ερευνών για τους on-line πελάτες και καταγραφής των

αποτελεσμάτων. Το σύστημα μπορεί να οργανώσει τις έρευνες με

διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (κείμενο, multi-choice, αριθμητικές),να τις

παρουσιάσει στους χρήστες, να συλλέξει και να αναλύσει τα αποτελέσματα.

Επίσης, επειδή τα αποτελέσματα συνδέονται με τα στοιχεία παραγγελιών,

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των  διάφορων
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παραμέτρων των  παραγγελιών  των πελατών. Για παράδειγμα οι Surveys

συλλέγουν στοιχεία για τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το email για τις

κάρτες δώρων. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει την

επαναχρησιμοποίηση των μηχανισμών παρουσίασης και συλλογής

πληροφοριών. Έτσι περικόπτεται σημαντικά το ποσό του συμπληρωματικού

κώδικα που απαιτείται για την πρόσθεση νέων στοιχείων στα εξειδικευμένα

προϊόντα.

Facilities

Η Εφαρμογή Facilities Manager ασχολείται με τη διαχείριση της αποθήκης,
των αποθεμάτων και των δελτίων αποστολής.Περιλαμβάνει τις παρακάτω
λειτουργίες,

Facilities, δημιουργία ή ενημέρωση των  εγκαταστάσεων, έλεγχος καταγραφή
και μεταφορά αποθεμάτων.

Facilities Groups, ομαδοποίηση των στοιχείων του λογαριασμού
«εγκαταστάσεις».

Shipments, δημιουργία και παρουσίαση των αποστολών, παραλαβών,
φορτώσεων. Τα έγγραφα αυτά χρησιμοποιούνται για να καταγράφουν τις
εισερχόμενες παραλαβές από τους προμηθευτές και τις εξερχόμενες
αποστολές προς τους πελάτες. Προσοχή, ένα δεν έχει γίνει κράτηση στα
αποθέματα τότε δεν είναι δυνατή η πρόσθεση στοιχείων στο Shipments.

Ο όρος Facility στο Opentaps χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε
στοιχείο των εγκαταστάσεων ή  της αποθήκης  που υπάρχει στα
αποθέματα.

Τι είναι η Picklist;

Η picklist είναι μια report που δείχνει μια  λίστα  των στοιχείων που έχουν

επιλεχθεί από ένα facility για τις  αποστολές(shipments). Παραγγέλλονται από

την τοποθεσία (location) των στοιχείων στις Facilities έτσι μια «επιλογή»

μπορεί να πάει  στη facility και να ανακτήσει τα στοιχεία με την ίδια σειρά

όπως βρίσκονται στην picklist.Πιο απλά, επιλέγονται οι παραγγελίες,
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συσκευάζονται και αποστέλλονται. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα

από την λίστα επιλογών.

Financials

H εφαρμογή Financials περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της λογιστικής και

των οικονομικών εκθέσεων. Επικοινωνεί πλήρως με τις άλλες ενότητες του

συστήματος. Οι περισσότερες λειτουργίες των Financials είναι «αόρατες»

στους χρήστες.

Receivables – Payables, λογαριασμοί εισπρακτέοι και πληρωτέοι (αναφορές,

ισολογισμός, παρακολούθηση τιμολογίων)

Γενικό Καθολικό

Transactions, δημιουργία, παρουσίαση και καταχώρηση όλων των

συναλλαγών. (Διαχείριση των λογιστικών περιόδων)
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Reports, οικονομικές εκθέσεις (ταμειακές ροές, αποτίμηση αποθεμάτων,

λογαριασμός «Κέρδη και Ζημίες», σύνολο φόρων, ισολογισμός)

Manufacturing

Η εφαρμογή Manufacturing αποτελεί ένα ευέλικτο υποσύστημα που επιτρέπει

την ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγικής δραστηριότητας σε όλα τα

επίπεδα. Περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες,

JobShop, Διαχείριση της παραγωγής των Manufacture προϊόντων (έναρξη της

παραγωγής, α’υλες, καταγραφή βημάτων παραγωγής, έκδοση τελικών

αποθεμάτων εμπορευμάτων).

Routing- Routing Task, δημιουργία και διαχείριση της διαδικασίας παραγωγής.

Ένα «routing task» είναι ένα ξεχωριστό βήμα στη διαδικασία παραγωγής. Η

δρομολόγηση “routing” είναι μια λίστα διάταξης των βημάτων παραγωγής.

Ένα έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες δρομολογήσεις ενώ η

δρομολόγηση μπορεί να όμοια για πολλά προϊόντα. Οι “routings” και  “routing

tasks” δημιουργούνται ξεχωριστά και κατόπιν συσχετίζονται, και στη συνέχεια

οι δρομολογήσεις συνδέονται με τα προϊόντα.

Calendar, καθορισμός των ημερολογίων με πληροφορίες για τα πάγια

περιουσιακά στοιχεία (fixed assets). Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται

έπειτα για να καθορίσουν τη διαθεσιμότητα των πάγιων όταν δημιουργείται η

διαδικασία παραγωγής.

Bill Of Material, Ακριβής καθορισμός των προδιαγραφών της παραγωγής (ποια

είδη και σε ποιες ποσότητες απαιτούνται για κάθε παραγόμενο προϊόν).
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MPR, (material resource planning) χρησιμοποιείται τη δημιουργία πλάνων

απαιτήσεων για την αγορά ή την παραγωγή   των υλικών που απαιτούνται για

την κάλυψη των παραγγελιών.

Shipment Plans, χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό της αποστολής σε

περίπτωση πολλών παραγγελιών. Ένα σχέδιο αποστολής δημιουργείται

ακριβώς όπως ένα δελτίο αποστολής (από την οθόνη shipment στο

υποσύστημα facility manager).Μπορεί να λεχθεί ότι ένα πλάνο αποστολής

είναι ένα δελτίο  αποστολής σε μια πιο προγραμματισμένη μορφή.

Approved Requirements, χρήση για την συλλογή των απαιτήσεων (που

δημιουργούνται με MRP ή άλλες διαδικασίες) και τη μαζική έγκριση τους. Οι

απαιτήσεις για την παραγωγή οδηγούν αυτόματα στην παραγωγική διαδικασία

.Επιπλέον, οι απαιτήσεις αγορών μπορούν να συμπεριληφθούν στην

καταχώρηση των  εντολών παραγωγής.

Reports, παρουσίαση των αποτελεσμάτων της MPR ανάλυσης.

Marketing

Διαχείριση των όλων των εφαρμογών marketing, οι λειτουργίες που

περιλαμβάνει είναι,

Data Source, καθορισμός των πηγών που θα μπορούσαν να συσχετιστούν με

πελάτες.

Marketing Campaign, οργάνωση της εκστρατείας μάρκετινγκ. (Δεν έχουν

ημερομηνία λήξης. Σχεδιάζονται για τη παρακολούθηση όλης της εκστρατείας

μάρκετινγκ).
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Tracking, καθορισμός των κωδικών παρακολούθησης για τις PPC (Pay Per

Click‡‡‡‡‡‡) εκστρατείες ( αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο URL κωδικό.

Έχουν ημερομηνία λήξεως).

Segment, τμηματοποίηση πελατών ή προοπτικών.

Contact List, δημιουργία ενός κατάλογου ηλεκτρονικών διευθύνσεων των

συμβαλλόμενων μελών (πελάτες, υπάλληλοι, κ.λπ.).

Reports, εκθέσεις για τις εκστρατείες και τους κωδικούς παρακολούθησης

(tracking codes).

Order

Η εφαρμογή Order Manager αφορά την οργάνωση των προσφορών (προς

τους πελάτες)  και των  παραγγελιών  (αγορές  και πωλήσεις), τη διαχείριση

των επιστροφών και τον έλεγχο των αποθεμάτων.

Requests, παρακολούθηση των αιτημάτων των πελατών για προσφορές

(quotes).

Quotes, δημιουργία και διαχείριση των προσφορών προς τους πελάτες

(δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής ή σε PDF μορφή).

Order Entry, αφορά τις παραγγελίες αγορών και πωλήσεων και τη δημιουργία

μιας shopping list για επόμενες παραγγελίες. Δυνατότητα καθορισμού όρων

των  συμφωνιών για κάθε παραγγελία (εάν υπάρχουν).Για παράδειγμα, οι όροι

μπορεί να αφορούν τις ημερομηνίες πληρωμής, τις  ποινικές ρήτρες

‡‡‡‡‡‡Είναι μια πολύ αποδοτική μορφή διαφήμισης μέσα από τις μηχανές αναζήτησης. Ανάλογα με τις
λέξεις  αναζήτησης  που  έχουν  χρησιμοποιηθεί,  στο  δεξί  μέρος  των  αποτελεσμάτων  προβάλλονται
διαφημιστικές καταχωρήσεις PPC. Πληρώνετε μόνο για τα κλικ που κάνουν οι επισκέπτες στην
διαφημιστική σας καταχώρηση.
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καθυστέρησης πληρωμής, τον καθορισμό νομίσματος κτλ. Η κάθε παραγγελία

έχει τη δική της ημερομηνία  αποστολής εάν έχουν προεπιλεγεί συγκεκριμένες

μέρες αυτές καταχωρούνται αυτόματα στο σύστημα. Τέλος, υπάρχει

δυνατότητα καταχώρησης μια εντολής αγοράς χωρίς την απαίτηση

καταχώρησης του προμηθευτή. Η παραγγελία θα δημιουργηθεί και θα

υπολογιστεί με το  μέσο κόστος των ήδη παραγγελθέντων  προϊόντων. Η

περιγραφή θα είναι το όνομα του προϊόντος όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στον

κατάλογο των προϊόντων.

Returns, διαχείριση των επιστροφών από τους πελάτες (προς το παρόν η

διαχείριση των επιστροφών στους προμηθευτές δεν υποστηρίζεται).

Requirements, διαχείριση των αποθεμάτων ανάλογα με τις παραγγελίες.

Order Tasks, παρουσίαση των αναγκαίων έργων (tasks) για τη ολοκλήρωση

μιας παραγγελίας.

Reports, αναφορές για τις αγορές και τις πωλήσεις (ανά προϊόν, κανάλι

διανομής, πελάτη κτλ.)

Shipment Groups

Οι παραγγελίες ομαδοποιούνται σε σύνολα αποστολής, καθένα από αυτά

περιέχει μια ομάδα από στοιχεία τα οποία αποστέλλονται σε έναν

συγκεκριμένο προορισμό μέσω μιας μεθόδου. Η επιλογή “Allow Split”

(τμηματοποίηση αποστολής) ελέγχει πότε τα προϊόντα πρέπει να αποσταλούν

χωριστά ή όχι. Σε περίπτωση που επιλέγει η ομαδοποιημένη  αποστολή τότε

το σύστημα δε θα επιτρέψει στα στοιχεία ενός συνόλου να είναι στον

κατάλογο επιλογών (pick list) εκτός αν όλα τα στοιχεία είναι στα αποθέματα

στην αποθήκη εμπορευμάτων.
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Party

O όρος Party χρησιμοποιείται στο Opentaps για να δηλώσει ένα άτομο ή έναν

οργανισμό και τα Parties μπορεί να είναι πελάτες, προμηθευτές ή υπάλληλοι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι  ένα Party μπορεί να έχει πολλούς ρόλους, στο

σύστημα,  όπως Πελάτης ή Προμηθευτής ταυτόχρονα, και μπορεί να

επικοινωνεί με άλλα Party με οποιοδήποτε τρόπο).

Η Εφαρμογή Party χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των Parties,των ρόλων

τους, των σχέσεων τους, τις λειτουργίες ασφαλείας, την μεταξύ τους

επικοινωνία κτλ. Οι λειτουργίες της είναι ο εξής,

Find, αναζήτηση των Parties με βάση το όνομα το όνομα σύνδεσης,

διεύθυνση ή το τηλέφωνο.

Create, δημιουργία νέου Party.

Comm, παρουσίαση και διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ των Parties.

Classification, κατηγοριοποίηση των Parties.

Security, ρυθμίσεις ασφαλείας για τα Parties.Πολλοί χρήστες μπορούν να

συνδεθούν με το ίδιο Party αλλά σε κάθε χρήστη μπορεί να δοθούν

διαφορετικά προνόμια και άδειες στο σύστημα. Περισσότερες πληροφορίες

είναι διαθέσιμες στο κεφάλαιο που αφορά την ασφάλεια των δυο

συστημάτων.

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα για την αποστολή e-mail από τον

Party Manager να σημειωθεί ότι η ίδια λειτουργία είναι διαθέσιμη και στην

CRM/SFA εφαρμογή.
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Αρχικά αναζήτηση του Party όπου θα είναι ο παραλήπτης του μηνύματος

([Party] > [Find] ).Με την επιλογή patrtyid παρουσιάζεται το προφίλ του

συγκεκριμένου party.Μετά την εύρεση της κατάλληλης διεύθυνσης έχουμε

την παρακάτω οθόνη για τη δημιουργία μιας νέας επικοινωνίας

Event type: πρέπει η επιλογή να είναι Email αλλιώς το μήνυμα δε θα

σταλεί

Party From: ανάλογα με το χρήστη σύνδεσης

Party To: ο παραλήπτης του μηνύματος

Email addresses:επιλογή της κατάλληλης διεύθυνσης

Status: καθορισμός στο Pending έτσι ώστε να αποθηκευτεί προς το

παρόν

 Subject: απαραίτητη η συμπλήρωση του τίτλου  του μηνύματος
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Content mime type: ορισμός σε text/plain για απλο κέιμενο ή σε

text/html για html email.

Content: το κείμενο του μηνύματος. Δυνατότητα επικόλλησης html

κώδικα αν πρόκειται για HTML email.

Note: προαιρετικό για προσωπική χρήση του αποστολέα

Το επόμενο βήμα είναι η αποθήκευση του μηνύματος και η αλλαγή του status

στην επιλογή “In Progress” .Η αποστολή ολοκληρώθηκε. Με την επιλογή

Communication παρουσιάζεται ο κατάλογος όλων των εισερχόμενων και

εξερχόμενων μηνυμάτων

Shark

Η εφαρμογή Enhydra Shark αποτελεί μια ανοικτή και επεκτάσιμη πλατφόρμα

διεργασιών (workflow management).Είναι πλήρως συμβατή με τις

προδιαγραφές του οργανισμού WfMC και χρησιμοποιεί το πρότυπο

XPDL.Παρέχει εύκολη διαχείριση και δημιουργία ροών μέσω γραφικού

περιβάλλοντος. Προσοχή η ενσωμάτωση με το Opentaps δεν ορίζεται

αυτόματα στις προεπιλεγμένες λειτουργίες η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι

ανενεργή. Περισσότερες λεπτομέρειες για την Enhydra Shark βρίσκονται στην

διεύθυνση http://www.enhydra.org/workflow/shark/index.html

Webtools

Τα Webtools  ελέγχουν και διαχειρίζονται τον server, συγκεκριμένα εκτελούν

τις παρακάτω λειτουργίες,

Παρουσίαση των cashed data
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Αλλαγή των μηνυμάτων διόρθωσης  για την ανίχνευση λαθών

(debugging log message)

Παρουσίαση των δεδομένων μέσω της [Entity Data Maintenance] και

άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων μέσω του [Entity SQL

Processor]

Εισαγωγή και Εξαγωγή δεδομένων (XML Data Tools) στην Entity XML

Format

Προγραμματισμός έργων

Παρουσίαση των υπηρεσιών (στοιχεία της business logic),τα οποία

είναι διαθέσιμα με την Service Reference

Δημιουργία χρονό-περιόδων για τους organizations

Workefford

Η work effort είναι μια πολύ γενική έννοια ενός γεγονότος ή ενός έργου που

θα μπορούσε να εκτελεστεί. Παράδειγμα των work effort είναι τα  έργα της

CRM εφαρμογής, τα βήματα στη διαδικασία παραγωγής  όπως και άλλων

λειτουργιών που συνδέονται με τις παραγγελίες, τις επιστροφές, τα

συμβαλλόμενα μέλη (parties) κτλ.

Η εφαρμογή Work Effort χρησιμοποιείται για  τον καθορισμό των έργων  και

των δευτερευόντων καθηκόντων, τη διαχείριση των ημερολογίων, των

φύλλων εργασίας και  των τιμολογίων. Στην ουσία συνδέει τις εργασίες με τα

work effort, έτσι μπορεί να  χρησιμοποιηθεί για την αντιγραφή(κατασκευή

πανομοιότυπων)  των λειτουργιών άλλων εφαρμογών όπως του

Manufacturing ή  του CRM.

E-commerce
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H εφαρμογή ecommerce είναι ένα on-line κατάστημα κατάλληλα σχεδιασμένο

για την εξυπηρέτηση πελατών με δυνατότητες on-line παραγγελίας,

υποστήριξής προγραμμάτων συνάφειας (cross selling) και προγράμματα

αύξησης της αξίας του πελάτη (up selling)§§§§§§, προωθητικές ενέργειες,

κατάλογοι αγορών, ιστορικά των πελατών και των παραγγελιών τους, και

προηγμένα χαρακτηριστικά όπως in-store κάρτες δώρων.

Πολλαπλά on-line καταστήματα, καθένα με το δικούς του καταλόγους,

προϊόντα, τιμές, πολιτική αποστολής μπορούν να συσταθούν και να τρέξουν

σε διαφορετικό server.Η εφαρμογή Catalog Manager καθορίζει τα on-line

καταστήματα και τα προϊόντα

τους.

Εικόνα 9. 23: Εφαρμογή e-commerce του Opentaps

§§§§§§
Προγράμματα συνάφειας (Cross-selling) - Η πώληση ενός είδους μπορεί να οδηγήσει στην

πώληση συναφών ειδών. Π.χ. μια εταιρεία πώλησης παιδικών επίπλων ενημερώνει μετά από 4-5 χρόνια
τους πελάτες βρεφικών κρεβατιών για τα παιδικά έπιπλά της. Προγράμματα αύξησης αξίας του
πελάτη (Up-selling) - Η πώληση ενός είδους μπορεί να οδηγήσει στην πώληση επιπλέον ποσότητας του
ίδιου είδους (π.χ. περισσότερα μπαστούνια γκολφ – «αγοράζοντας το πλήρες σετ …») ή ακριβότερου
προϊόντος του ίδιου είδους («για ακόμη καλύτερες επιδόσεις …»).
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Point Of Sales

Η  εφαρμογή Point Of Sales (σημείο πωλήσεων) σχεδιάστηκε  για να τρέχει

ως ανεξάρτητο τερματικό για τη λήψη παραγγελιών  σε ένα κατάστημα,

λειτουργεί με ένα τερματικό οθονών επαφής, ένα scanner  και ένα POS

εκτυπωτή. Μπορεί να τρέξει  είτε με μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων και

περιοδικά  να ενημερώνει το προϊόν και τα στοιχεία της παραγγελίας  με ένα

τμήμα, ένα κατάστημα, έναν server είτε να χρησιμοποιεί άμεσα μια βάση

δεδομένων σε έναν άλλο server.Συνεπώς μπορεί να παραλάβει  ενημερωμένες

πληροφορίες για τα προϊόντα και τις τιμές και να τα στείλε σε έναν κεντρικό

server μέσω διαδικτύου, συνεχίζοντας τη λειτουργία του σε περίπτωση

πτώσης της σύνδεσης.

Εικόνα 9.24:Σημείο Πωλήσεων Opentaps
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CRM/SFA

Η εφαρμογή CRM/SFA είναι συνδυασμός επιχειρηματικών πρακτικών,

συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής που εστιάζονται στο   σχεδιασμό

των πωλήσεων και στην οργάνωση των  αντιπροσώπων εξυπηρέτησης

πελατών, οι βασικές λειτουργίες της είναι,

Διαχείριση των leads,των contacts, και accounts

Δημιουργία ομάδας πωλήσεων για τους accounts

Μετατροπή των leads (υποψήφιων πελατών) σε contacts και accounts

Δημιουργία  προσφορών  (quotes)

Εισαγωγή και παρουσίαση των παραγγελιών

Ημερολόγιο Εργασιών και Υποχρεώσεων (διαχείριση και καταγραφή

των δραστηριοτήτων όπως συνεδριάσεις, κλήσεις, ηλεκτρονικά

ταχυδρομεία)

Προβλέψεις πωλήσεων

Προβλέψεις παραγγελιών

Account Teams

Ως  ομάδες λογαριασμών (Account Teams) στην CRM/SFA εφαρμογή  ορίζεται

ένα σύνολο  ανθρώπων που εργάζονται μαζί σαν ομάδα σύμφωνα με

συγκεκριμένους ρόλους, κανονισμούς και άδειες. Μια ομάδα μπορεί να

συνδεθεί με ένα λογαριασμό (acoount) όταν πρωτό-δημιουργηθεί. Κατόπιν, ο

μάνατζερ της ομάδας αποδίδει ξανά  τα καθήκοντα των μελών, έτσι ώστε η

πραγματική ομάδα  που εργάζεται σε οποιοδήποτε λογαριασμό  οποιοδήποτε

χρονική στιγμή  είναι πολύ διαφορετική από τη "συνηθισμένη" ομάδα

εργασίας. Η κουλτούρα είναι πολύ διαφορετική από τα παραδοσιακά
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συστήματα όπου μια ομάδα με σταθερά καθήκοντα, μέλη και ιεραρχία ορίζεται

σε διάφορους λογαριασμούς κάθε φορά.

Εικόνα 9.25:Ορισμός λογαριασμού για μια ομάδα

Contact Information

Το σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών φορμών πληροφοριών

επικοινωνίας για κάθε πρόσωπο ή άτομο έτσι ώστε κάθε lead,account,contact

μπορεί να έχει πολλούς τηλ.αριθμούς, διευθύνσεις,emails  .Κάθε «φόρμα

πληροφοριών» συνδέεται με έναν ορισμένο σκοπό για να εντοπίζεται εύκολα ο

λόγος χρήσης της.

Leads, Contacts, και  Accounts

Μια σημαντική λειτουργία της CRM εφαρμογής είναι η παρακολούθηση της

μετατροπής των υποψήφιων πελατών  (προοπτικών prospects) ή leads σε

πελάτες. Γενικά, τα Leads είναι τα αρχικά στάδια των contacts/accounts,Όταν
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ένα lead μετατρέπεται σε πελάτη  ένας λογαριασμός (account) και μια επαφή

(contact) δημιουργείται. Τα Leads αρχικά ορίζοντα στο χρήστη που τα

δημιούργησε στο στάδιο καθορισμού. Στο σύστημα, οι ενδέχομένοι πελάτες

δημιουργούνται σαν ένα Lead αρχικά. Στην αρχή το lead τροποποιείται και

αφού ένα Lead γίνει πελάτης μπορεί να μετατραπεί σε έναν account ή contact.

Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά leads από μια επιχ. υπάρχει δυνατότητα

δημιουργίας τους σαν ξεχωριστά leads και μετατροπή τους στον ίδιο

λογαριασμό.

Activities

Υπάρχουν δυο είδη δραστηριοτήτων, τα έργα (tasks) και τα γεγονότα

(events).Τα events είναι συνεδρίες που σημειώνονται στο ημερολόγιο ενώ τα

tasks είναι τηλεφωνήματα, emails ή γενικά έργα που δεν εμφανίζονται στο

ημερολόγιο. Τα events μπορούν να δημιουργηθούν είτα από το ημερολόγιο

είτε από τα accounts, contacts, leads, cases, opportunities screens ενώ τα

tasks μπορούν να δημιουργηθούν σε επόμενο στάδιο από την task list.

Forecasts

Οι προβλέψεις πωλήσεων (Sales forecasts) χρησιμοποιούν τις πιθανότητες

εύρεσης πελάτη και τα ποσά των ευκαιριών επιτυχούς πώλησης

(opportunities) για να υπολογίσουν το αναμενόμενο σύνολο των  πωλήσεων

της  επιχείρησης για μια χρονική περίοδο. Οι προβλέψεις υπολογίζονται από τις

ευκαιρίες επιτυχούς πώλησης. Η  πρόβλεψη για κάθε πωλητή  είναι βασισμένη

στις ευκαιρίες για τους accounts και leads που βρίσκονται στην αρμοδιότητα

του συγκεκριμένου  ατόμου. Κατά συνέπεια, οι συνολικές προβλέψεις για

όλους τους πωλητές  θα ήταν μεγαλύτερες από τη συνολική πρόβλεψη για

ολόκληρη την επιχείρηση, γιατί πολλοί πωλητές μπορούν να σχετίζονται με

τον ίδιο λογαριασμό. Εάν μια πρόβλεψη έχει ήδη δημιουργηθεί  για ένα
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χρονικό διάστημα, θα ενημερωθεί αυτόματα όταν δημιουργούνται νέες

ευκαιρίες ή όταν αλλάζουν  οι υπάρχουσες.

Λειτουργία της ροής της  διαδικασίας παραγγελιών αγοράς(

περιλαμβάνει τη δημιουργία παραγγελιάς, έλεγχο αποθεμάτων,

έγκριση και πληρωμή των τιμολογίων των  προμηθευτών).

Εικόνα 9.7:Διαχείριση της διαδικασίας πώλησης

Εισαγωγή
παραγγελίας-
Προμηθευτής
- Είδος

Έγκριση
Παραγγελίας

Accountin
g

Purchasing

Receiving

Λήψη
Παραγγελθέντων

Προϊόντων
Ολοκλήρω

ση?

Έλεγχος
Τιμολογίου

Πληρωμή
Τιμολογίων

Αναθεώρηση
των

καταχωρήσεων
του Γεν.Καθ.

1

3

22

3.4

4 5 6

Ολοκλήρωση
Παραγγελίας

3.5

Όχι Ακύρωση
Υπολοίπων?

Ακύρωση
Εναπομεινάντων

προϊόντων
Ναι

Ναι

Όχι
Ναι
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Συγκριτικοί Πίνακες
Πίνακας 9.8:Συγκριση Λειτουργιών Compiere, Opentaps με παραδοσιακά ERP συστήματα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

COMPIERE OPENTAPS

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ACCOUNTING
FINANCIALS

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ORDER
ACCOUNTING
FINANCIALS

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ACCOUNTING
FINANCIALS
ORDER
FACILITIES

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ORDER
ACCOUNTING
FINANCIALS
FACILITIES

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΛΗΨΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ORDER
POINT OF SALES
ACCOUNTING
FINANCIALS

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

FACILITIES
ACCOUNTING
FINANCIALS
ORDER

ΠΑΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ACCOUNTING
MANUFACTURING
FINANCIALS

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

CATALOG
CONTENT
MARKETING
ORDER
PARTY MANAGER

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

E-COMMERCE
CATALOG
CONTENT
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Πίνακας 9.29: Αντιστοίχηση των τμημάτων των δυο συστημάτων

COMPIERE OPENTAPS

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ
ΜΕΤΡΗΤΑ

ORDER
POINT OF SALES

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ E-COMMERCE
CONTENT
CATALOG

CRM CRM
MARKETING

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ

ORDER

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ PARTY MANAGER

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ FACILITIES
MANUFACTURE

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ACCOUNTING
FINANCIALS
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Οι λειτουργικές απαιτήσεις που συμπληρώνουν τους παρακάτω

πίνακες αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις παρακάτω πήγες.

Maximizing the Impact: A Strategic Approachto ERP Selection

for SME Manufacturers by Dave Caruso AMR RESEARCH

REPORT

Teltumbde, Anand: A framework for evaluating ERP projects

In: International Journal of Production Research, 2000, VOL.

38,NO. 17, pp. 4507-4520

Estimation of Feasibility for Business Information Systems

Krešimir Fertalj, Boris Milašinovi, Damir Kalpi.Faculty of

Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb.

Evaluat ion Criteria  for  Selecting  a   Successful  Business

Performance Management  Solution. Cognos Kathleen Wilhide

Dan Vesset.January 2006

A Study of Main stream Features of CRM System And

Evaluation Criteria Melissa C. LinInformation Technology

Specialist
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Συγκριτικοί πίνακες της λειτουργικότητας των δύο
συστημάτων

Πίνακας 9.3: Σύγκριση γενικών χαρακτηριστικών λειτουργικότητας

Compiere Opentaps

Bar coding Δυνατότητα
προσαρμογής

Κατάλογος Υλικών
(Bill Of
Materials)*******

√ √

Επιχειρησιακή
Νοημοσύνη
(Business
Intelligence)†††††††

X X

Παρακολούθηση
των υποχρεώσεων
της εταιρίας
(commitment
tracking)

Μελλοντική
υλοποίηση

X

******* Ο κατάλογος υλικών (bill of materials) είναι µία βάση πληροφοριών για τα υλικά που
συνθέτουν κάθε προϊόν που παράγεται από το σύστηµα παραγωγής

††††††† Η Επιχειρηματική Νοημοσύνη  περιλαμβάνει ένα σύνολο από εφαρμογές και μεθοδολογίες
ανάλυσης που έχουν σκοπό την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων και μάλιστα αυτών που αφορούν
στη λειτουργία των επιχειρήσεων.Τα συστήματα BI ονομάζονται και Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
(Decision Support Systems - DSS)
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Διαχείριση των
επαφών

√ √

CRM √ √

Πάγια √ √

Λογαριασμός
ταμείου και νομικών
βαρών
(Fund and
encumbrance
accounting)

Μελλοντική
υλοποίηση

Μόνο λογαριασμός
ταμείου

Διαχείριση
Επιχορήγησης και
επιδότησης
(Grant and
Endowment
Management)

X X

Διαχείριση
ανθρωπίνων πόρων

Μελλοντική
υλοποίηση

√

Mobile User Μελλοντική
υλοποίηση

X

Σημείο Πωλήσεων
(Point of Sales)

√ √
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Διαχείριση
περιουσιακών
στοιχείων-
Ιδιοκτησίας
 (property
management)

X √

Συμβάσεις
υπηρεσιών

√ √

Services/Αποστολές √ √

Διαχείριση
Αποθήκης

√ √

Workflow action
email

√ √
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Πίνακας 9.4:Συγκρισή των βασισμένων στον ιστό  υποενοτήτων

Compiere Opentaps

Ανεύρεση και
έγκριση της
παραγγελίας
προϊόντος

√ √

Διατήρηση
καταλόγου
/αποθεματικού
προϊόντων

√ √

«Διαδικτυακοί
πελάτες»

√ √

«Διαδικτυακοί
υπάλληλοι»

√ √

Παραγγελίες μέσω
ιστού

√ √

Web tools √ √

Οικονομικές
καταστάσεις μέσω
web

X √
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Πίνακας 9.5: Στοιχεία Εξοπλισμού

Compiere Opentaps

Οργάνωση
κεφαλαίου

X X

Διατήρηση
εξοπλισμού

Μελλοντική
υλοποίηση

X

Διαχείριση
λειτουργιών στόλου

Μελλοντική
υλοποίηση

X

Υποστήριξη
στοιχείων
βιομηχανικού
εξοπλισμού

Μελλοντική
υλοποίηση

X

Διαχείριση κινδύνου Μελλοντική
υλοποίηση

X

Πίνακας 9.6: Σύγκριση των Εργαλείων  ανάπτυξης

Compiere Opentaps
Εργαλεία
προσαρμογής

√ √

Εργαλεία για την
εισαγωγή στοιχείων

√ √

Εργαλεία για την
ολοκλήρωση των
δεδομένων (data
integration)

√ √

Εργαλεία για την
σχεδίαση των
οικονομικών
καταστάσεων

√ √
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Εργαλεία για τη
σχεδίαση φορμών

√ √

Visual Basic for
Application Tools

X X

Πίνακας 9.7:Συγκριση των λειτουργιών στην παραγωγή

Compiere Opentaps

Προγραμματισμός
απαιτήσεων
παραγωγικού
δυναμικού (capacity
requirements)

Μελλοντική
υλοποίηση

√

Ηλεκτρονική
μετάδοση
πληροφοριών (EDI)

Μελλοντική
υλοποίηση

X

Απόδοση της
εργασίας

Μελλοντική
υλοποίηση

√

Προγραμματισμός
απαιτήσεων υλικού
(Materials
requirements
planning)

Μελλοντική
υλοποίηση

√

Product configurator
√ √
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Διαχείριση εντολών
παραγωγής

√ √

Προγραμματισμός
παραγωγής

Μελλοντική
υλοποίηση

√

Εκτίμηση των
προσφορών

√ √

Routings
Μελλοντική
υλοποίηση

√

Διαχείρηση
εφορδιαστικής
αλυσίδας

√ √
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Πίνακας 9.10: Προηγμένες πρόσθετες υποενότητες

Compiere Opentaps
Τραπεζικές
συνδιαλλαγές

√ √

Ταμειακή βάση
(cash basis)

√ √

Διαχείριση
Συμβάσεων

√ √

Διαχείριση των
λογαριασμών όψεως

√ √

Άμεσες καταθέσεις
(Direct deposit)

√ X

Import Manager √ √

Multi-Company √ X

Πρόγνωση της
ταμειακής
ρευστότητας

√ X

Πολυδιάστατη
ανάλυση

√ X

Διαχείριση των
προωθητικών
ενεργειών

√ √

Εντολές αγοράς √ √

Reports √ √

Διαχείριση των
επιστροφών

√ √

Πρόγνωση των
πωλήσεων

√ √

Πρότυπη
κοστολόγηση

√ √
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Προσομοίωση σε περιβάλλον εργασίας

Εισαγωγή

Για την καλύτερη μελέτη των συστημάτων απαιτείται η προσομοίωση τους σε

ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας έτσι ώστε να υπάρχουν σαφή

αποτελέσματα για την αποδοτικότητα και λειτουργικότητα τους. Το εργαλείο

θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία του περιβάλλοντος προσομοίωσης και

εξέταση της αξιοπιστίας τους είναι το SilkPerformer της Borland.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Η χρήση ενός παρόμοιου εργαλείου συστήνεται (εάν και δεν

εφαρμόζεται ακόμα) να γίνεται από τις εταιρίες πώλησης erp προς

στους πελάτες  τους για την εξέταση της εφαρμογής στο πραγματικό

«εργασιακό περιβάλλον» όπου θα χρησιμοποιηθούν ώστε να είναι

εφικτή η μέγιστη απόδοση της.Εξαιρετικά μεγάλη αξία έχει στο

σχεδιασμό επέκτασης του δικτύου ώστε να φανούν πιθανά

στενώματα στο δίκτυο.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

10
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SilkPerformer

To silkperformer είναι ένα δυνατό και εύχρηστο εργαλείο για την εξέταση της

λειτουργικότητας, της απόδοσης, της εξελιξιμότητας και της αξιοπιστίας των

κρίσιμων επιχειρησιακών εφαρμογών.

Το σύστημα υποβάλει τις εξεταζόμενες εφαρμογές σε load και performance

τεστ, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση  της  ποιότητας  τους.

Συγκεκριμένα αναλύονται οι ακόλουθες τρεις πτυχές:

 Ανταπόκριση (χρόνος ανταπόκρισης)

 Scalability (throughput)

 Αξιοπιστία (σταθερότητα και λειτουργική ακεραιότητα)

Χαρακτηριστικά

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Silkperformer παρατίθενται παρακάτω.

Τεχνολογία TrueScale. Το σύστημα είναι ικανό να δημιουργήσει ένα

περιβάλλον προσομοίωσης  όπου πολλοί χρήστες εργάζονται και

αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα  με την εξεταζόμενη εφαρμογή.

Χρονομετρητές (timers).Εργαλεία drill-down που αποκαλύπτουν τους

πραγματικούς χρόνους απόκρισης των επιμέρους παραθύρων (οθονών

του εξεταζόμενου συστήματος)

Τεχνολογία TrueModem.Ακριβής μίμηση των διαφόρων   ταχυτήτων

σύνδεσης (διαφορετικά upstream/downstream ποσοστά μεταφοράς)

Τεχνολογία TrueCashe (simulate a Web browser's caching behaviour)
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Τεχνολογία TrueBehavior.Ακριβής προσομοίωση των ορίων ανοχής

(tolerance levels)των χρηστών.

Ανίχνευση των λαθών εφαρμογής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SilkPerformer είναι διαθέσιμες στην

ιστοσελίδα της Borland.

 (http://www.borland.com/us/products/silk/silkperformer/index.html)

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του SilkPerformer,το δίκτυο που
στήθηκε καθώς και λεπτομέρειες των κινήσεων που
πραγματοποιήθηκαν παρατίθενται στο παράρτημα.

Compiere

Δυστυχώς η HTML interface του Compiere ακόμη δε λειτουργεί (παρόλο που

στο επίσημο site της εταιρίας αναφέρεται το αντίθετο).To Silkperformer δεν

είναι συμβατό με την windows interface του Compiere (δηλ δεν μπορεί να το

ανοίξει και να εφαρμόσει load test σε αυτό).Οπότε δεν είναι δυνατή η εξέταση

της λειτουργικότητας του erp συστήματος.

Opentaps ERP+CRM
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Γενικά χαρακτηριστικά

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τον γενικό αριθμό των ενεργών

εικονικών χρηστών. Ένας εικονικός χρήστης θεωρείται ως ενεργός εάν έχει

αρχίσει και βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: executing,waiting

DB, document download and thinktime‡‡‡‡‡‡‡.

Το διάγραμμα μας δίνει πληροφορίες για τη χρονική στιγμή όπου κάθε ενεργός

χρήστης εισέρχεται στο σύστημα. Ο πρώτος χρήστης εισήλθε τη χρονική

στιγμή 19:45:00 ενώ όλοι εισήλθαν πριν τις 19:50:00.Φαινεται επιπλέον και η

έξοδος των χρηστών όπου είναι σχεδόν ταυτόχρονη. Επίσης, φαίνεται το

αναμενόμενο (εφόσον δεν υποβάλαμε το σύστημα σε hard stress testing) πως

όλοι οι εικονικοί χρήστες βρισκόταν στο δίκτυο κατά τη διάρκεια του test  δηλ

δεν κράσαρε κανένα εικονικό τερματικό και δεν πέταξε κανέναν χρήστη από

το δίκτυο.

 Αριθμός ταυτόχρονων ενεργών  χρηστών: 10

Διάγραμμα 10.1 1:Είσοδος χρηστών στο σύστημα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

‡‡‡‡‡‡‡ Thinktime:χρόνος μέχρι την εισαγωγή της νέας εντολής.
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Ο αριθμός των κινήσεων που έγιναν και εξετάστηκαν από το Silkperformer

ανά λεπτό

Αριθμός κινήσεων                                                              24
Μέσος αριθμός κινήσεων ανά δευτερόλεπτο                     0,02

Διάγραμμα 10.2:Αριθμός κινήσεων που εξετάστηκαν

Συγκεκριμένα, η χρονική διάρκεια του test επεκτείνεται από τη χρονική στιγμή

19:43:00 μέχρι τη χρονική στιγμή 20:05:00ίναι από. Σε αυτό το διάστημα

έγιναν 24 κινήσεις όπου ο μέσος χρόνος κινήσεων  ανά δευτερόλεπτο ισούται

με 0,02.

ΛΑΘΗ

Το παρακάτω  διάγραμμα παρουσιάζει τον αριθμό λαθών API (application

programming interface§§§§§§§) ανά δευτερόλεπτο, συμπεριλαμβανομένου του

Διαδικτύου, της βάσης δεδομένων, και του υλικολογισμικού (middleware).

Ένα πρόβλημα θεωρείται λάθος εάν η δριμύτητά της ορίζεται ως " error"

δηλαδή παρουσιάζει  υψηλότερη  δριμύτητα  ("έξοδος συναλλαγής" ή "έξοδος

διαδικασίας"). Ένα πρόβλημα αγνοείται εάν η δριμύτητά του  ορίζεται ως "

"informational" "ή "warning".

Αριθμός λαθών : 3

§§§§§§§ Σύνολο ρουτινών, συναρτήσεων και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μιας
εφαρμογής
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Διάγραμμα 10.3: Αριθμός λαθών

Βλέπουμε τις χρονικές στιγμές όπου συνέβησαν τα λάθη. Δυστυχώς το

πρόγραμμα δεν μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για τα λάθη αυτά.

Συνολικός όγκος έργου /Συγχρονισμός

Throughput [kb]

Ως Throughput  (διαπερατότητα) ορίζεται το ποσό των δεδομένων (σε kb)

που στέλνεται και που παραλαμβάνεται από τον server,περιλαμβάνει επίσης

πληροφορίες για την επικεφαλίδα και το σώμα κειμένου, τη διακίνηση

δεδομένων που καθορίζει το πρωτόκολλο TCP/IP  και τη ασφαλή κυκλοφορία

πάνω από το SSL/TLS.Η μέτρηση αυτή δε περιλαμβάνει τα στοιχεία που

προκαλούνται από τα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα SSL/TSL και WTLS σε

περίπτωση  WAP

Τhroughput[kB]:                                                  6.250
Αverage throughput[kB]/sec:                               5,63
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Διάγραμμα 10.4: Τhroughput

Request data sent Response data received

Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η χρονική στιγμή 20:00:00 όπου

παρελήφθησαν από τον server 2 kb/sec και αποστάληκαν 14 kb/sec

Http Hits

Ο αριθμός των Http αιτημάτων που φτάνουν στον server.

number of hits:                              1.470
average number of hits/sec:           1,32

Διάγραμμα 10.5:Αριθμός Hits
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Χρόνος Ανταπόκρισης-Κινήσεις

Transactions (busy) ok[s]

Ως χρόνος ανταπόκρισης ορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί

μία εργασία από τη στιγμή που θα υποβληθεί. Ο χρόνος απόκρισης των

επιτυχών συναλλαγών, αποκλείοντας τον think time  για τις συγκεκριμένες

συναλλαγές. Στη συγκεκριμένη μέτρηση ο χρόνος απόκρισης μιας συναλλαγής

αναφέρεται μόνο εάν όλες οι API κλήσεις λειτουργίας  πετυχαίνουν.

Ο ελάχιστος χρόνος ανταπόκρισης  μιας επιτυχούς συναλλαγής ισούται με

22,35 δευτερόλεπτα ενώ ο μέγιστος φτάνει τα 36,67 δευτερόλεπτα.

Ως ένας ευρέως αποδεκτός χρόνος θεωρούνται τα 2 sec γιατί ο χρήστης

χρησιμοποιεί αυτό το χρόνο να σκεφτεί την επόμενη εντολή. Στο παράδειγμα

μας με 10 χρήστες ένας αποδεκτός χρόνος είναι τα 20 sec.Όμως έχουμε

μεγαλύτερο 28,03 που δεν θεωρείται ιδιαίτερα καλός.

Ελάχιστο:                                                                                22,35 sec
Μέσος Όρος:                                                                           28,03 sec
Μέγιστο:                                                                                  36,67 sec
Σταθερή Απόκλιση:                                                                 4,15 sec

Διάγραμμα 10.6:Χρόνος Απόκρισης επιτυχών συναλλαγών
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Transactions. (busy) failed[s]

Ο χρόνος απόκρισης των αποτυχημένων συναλλαγών, αποκλείοντας τον think

time για τις συγκεκριμένες συναλλαγές.  Στη συγκεκριμένη μέτρηση ο χρόνος

απόκρισης μιας συναλλαγής αναφέρεται μόνο εάν τουλάχιστον ένα λάθος

συμβεί κατά τη διάρκεια μιας κίνησης.

Ο ελάχιστος χρόνος ανταπόκρισης  μιας  μη επιτυχούς συναλλαγής ισούται με

163,79  δευτερόλεπτα ενώ ο μέγιστος φτάνει τα 173,46 δευτερόλεπτα. Ο

οποίος δεν θεωρείται σχετικά καλός.

Ελάχιστο:                                                                       163,79
Μέσος Όρος:                                                                           167,89
Μέγιστο:      173,46
Σταθερή Απόκλιση: 4,08

Διάγραμμα 10.7:Χρόνος απόκρισης αποτυχημένων συναλλαγών

Response Times - Page Timers

Page time[s]

Ο χρόνος που απαιτείται για να κατεβάσει ένας εικονικός χρήστης μια σελίδα

από τον server σε δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση μας να εμφανιστεί μια
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οθόνη από το Opentaps ERP+CRM.Οι χρόνοι απόκρισης για μια οθόνη

υποδιαιρούνται σε

server-busy times, → o χρόνος από το τελευταίο byte που στέλνεται

από τον πελάτη μέχρι τη στιγμή που θα σταλθεί το πρώτο byte από τον

server

document-downloading times, →  μέτρα το χρόνο από το πρώτο Byte

του αιτήματος του πελάτη (που θα σταλθεί) μέχρι το τελευταίο byte

του HTML περιεχομένου. Δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένα έγγραφα

όπως εικόνες,applets κτλ

round-trip times → χρόνος από το πρώτο byte του αιτήματος του

πελάτη που στέλνεται  από την SilkPerformer replay engine μέχρι το

τελευταίο byte της απόκρισης του server.

average page time:                             2,62 sec
average document downloading time[s]:0,50 sec
average server busy time:                  0,29 sec

Οι χρόνοι αυτοί θεωρούνται γενικά αποδεκτοί όμως οι μέσοι χρόνοι μπορούν

να κρύψουν στιγμές μη ομαλής ροής.

Page Time: μετρά το χρόνο από το πρώτο byte του αιτήματος του

πελάτη μέχρι το τελευταίο byte από την απόκριση του διακομιστή,

συμπεριλαμβάνονται όλα τα ενσωματωμένα έγγραφα.

Διάγραμμα 10.8:Page time
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Συγκεντρωτικοί πίνακες

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες περιέχουν συνοψισμένα τις μετρήσεις σε ένα

διεθνές επίπεδο. Περιέχουν τους τύπους μέτρησης που συγκεντρώνουν

μεμονωμένες μετρήσεις από άλλες ομάδες μέτρησης καθώς και τύπους

μετρήσεων που αντιπροσωπεύουν πληροφορίες σε ένα διεθνές επίπεδο.

Γενική σύνοψη

Name Count 1/sec 1/min 1/h
Συναλλαγές 24 0,02 1,30 76
Λάθη 3 0,00 0,16 10

Σύνοψη Internet

Request data
sent[kB] Count 1/sec 1/min 1/h

Response
data
received[kB]

706 0,64 38,16 2.290

Requests
sent

5.544 4,99 299,68 17.981

Requests
failed

1.477 1,33 79,84 4.790

Responses
received

0 0,00 0,00 0

Responses
failed

1.470 1,32 79,46 4.768
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Connects
successful

0 0,00 0,00 0

Connects
failed

374 0,34 20,22 1.213

Connects
retries

0 0,00 0,00 0

Σύνοψη web

Http
redirections 56 0,05 3,03 182

Http re-
authentications

0 0,00 0.00 0

Http hits 1.470 1,32 79,46 4.768

Http pages 360 0,32 19,46 1.168

Http cookies
received

135 0,12 7,30 438

Http cookies
sent

1.403 1,26 75,84 4.550

Hits failed 3 0,00 0,16 10

Http cache
hits

14.567 13,12 787,41 47.244

Http cache
cond. reloads

0 0,00 0,00 0

Http 1xx
responses

0 0,00 0,00 0

Http 2xx
responses

1.414 1,27 76,43 4.586

Http 3xx
responses

56 0,05 3,03 182
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Slowest Web pages

Παρακάτω παρατίθενται οι οθόνες του Opentaps με τον μεγαλύτερο page

time.

Largest Web pages (page data)

Τα παράθυρα  που καταναλώνουν περισσότερους πόρους δικτύου

Συνολικά στοιχεία  για τον server busy time.Στην πρώτη θέση βρίσκεται η

λειτουργία account details από την οθόνη του CRM με περίπου 20

δευτερόλεπτα.
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Τα παράθυρα  που καταναλώνουν περισσότερους πόρους δικτύου

Συνολικά στοιχεία για τα  δεδομένα (page data). Στην πρώτη θέση βρίσκεται

η λειτουργία CRM με περίπου 1600 kb.
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Τύποι Χρηστών

Το τμήμα των τύπων χρηστών περιλαμβάνει τα συνοπτικά αποτελέσματα για

τις συναλλαγές, τα μεμονωμένα χρονόμετρα και τους μετρητές και διασύνδεει

τα εξαρτώμενους χρονόμετρα και τους μετρητές για τον ΙΣΤΟ, βάση

δεδομένων, IIOP, COM στο ανά επίπεδο τύπων χρηστών. Επιπλέον

παρατίθενται όλα τα API λάθη.

Τύποι
χρηστών

Μέσος
χρόνος
ανά
σελίδα

Επιτυχημένες
κινήσεις

Ακύρωση
Συναλλαγής

Αποτυχία
Συναλλαγής

Λάθη

2,621 11 3 3

Στοιχεία Χρήστη

Κινήσεις

Η ομάδα μέτρησης συναλλαγών περιέχει τις πληροφορίες χρόνου απόκρισης

για τις συναλλαγές. Για κάθε συναλλαγή που καθορίζεται στο test script, μια

ομάδα μετρήσεων δημιουργείται .Το όνομα της συναλλαγής χρησιμοποιείται
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ως κλειδί για τις μετρήσεις. Το διάγραμμα επιτρέπει  τον εύκολο έλεγχο του

εάν  οι χρόνοι απόκρισης συναλλαγών καλύπτουν ή όχι τις απαιτήσεις.

Ο μέσος  χρόνος απόκρισης για τις επιτυχημένες κινήσεις  ανέρχεται στα

461,028 sec ενώ για τις αποτυχημένες είναι 415,650 sec.

Ποσοστιαία διαγράμματα

Εικόνα 260.1:Ποσοστιαία Διαγράμματα

Τα ποσοστιαία διαγράμματα επιτρέπουν την ανάλυση των ενεργειών που

εκτελούνται σε καθορισμένα χρονικά όρια. Επιπλέον, καθορίζονται  του

ποσοστού των συναλλαγών, του χρόνου φόρτωσης της σελίδας (page-load
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times) και διάφορων άλλων  προσαρμοσμένων κριτηρίων. Με την εξέταση

των γραφικών παραστάσεων είναι εφικτή η διανομή των χρόνων εκτέλεσης.

Ο Χ-άξονας αντιπροσωπεύει το ποσοστό του συνολικού αριθμού ενεργειών

ενώ ο Υ-άξονας αντιπροσωπεύει το χρόνο που απαιτείται για να εκτελέσει τις

ενέργειες.

Στο πρώτο διάγραμμα παρατηρούμε ότι περίπου το 90% των δεδομένων

φορτώνεται σε χρόνο μικρότερο ή ίσο του 600 seconds ότι το 50% απαιτεί

χρόνο μικρότερο του 423 seconds .Τα στοιχεία αυτά αφορούν τον συνολικό

χρόνο απόκρισης όλων των συναλλαγών.

Αν θέλουμε να μελετήσουμε τις κινήσεις που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς

βλέπουμε το δεύτερο ποσοστιαίο διάγραμμα. Αναφέρεται ότι ο μέσος χρόνος

των επιτυχημένων κινήσεων  ανέρχεται  σε 28,03 seconds,  επίσης ότι το

90% των κινήσεων ολοκληρώθηκε σε χρόνο μικρότερο του 31,29.

Page timer

Το χρονόμετρο οθονών  (page timer) περιέχει μετρήσεις σχετικά με τις

οθόνες  που επισκέπτεται  ένας χρήστης. Για κάθε σελίδα που φορτώνεται  μια

ομάδα μετρήσεων δημιουργείται.
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Ο μέσος page time  για όλες τις οθόνες είναι 2,621 sec ενώ ο server busy time

είναι 0,287 sec.Ο μέσος όρος  των δεδομένων που φορτώνονται ανά οθόνη

ανέρχεται στα 17,391 kb.

Χρονικά όρια

Χρονικό όριο 1:     8,0 seconds                            Χρονικό όριο 2:    16,0 seconds

 98,89<8,0     99,17<16,0

Στο διάγραμμα χρόνου παρατηρούμε ότι το 98,89% είναι μικρότερο από το

time bound 1 (χρονικό όριο 8,0 seconds).Οι χρόνοι απόκρισης θεωρούνται

ικανοποιητικοί εδώ (πράσινο χρώμα)

Ενώ ένα ποσοστό 0,28% (πορτοκαλί χρώμα)είναι ανάμεσα στα δυο χρονικά

όρια (8,0 s και 16,0 s),οι χρόνοι απόκριση εδώ μπορούν αν θεωρηθούν

ελαφρώς προβληματικοί αλλά παρόλα αυτά αποδεκτοί

Τέλος  ένα ποσοστό της τάξεως 0,83%  του χρόνου απόκρισης που είναι

μεγαλύτερο από τη τιμή ορίου χρόνου 2 (16,0 seconds), οι χρόνοι απόκρισης

θεωρούνται προβληματικοί
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Response time breakdown histograms

Για τη δημιουργία του διαγράμματος αυτού λαμβάνονται υπόψη οι μέσος όρος

των τιμών του server-busy time (μπλε), document-download times (ανοικτό

μπλε +μπλε) και round-trip times (ανοικτό μπλε +μπλε+ σκούρο μπλε).

average page time 2,621 seconds

average document download time 0,502 seconds

average server busy time 0,287 seconds

Το παραπάνω διάγραμμα μας δείχνει ότι ο server busy time (μπλε χρώμα)

ανέρχεται στο 10,9% (0,287/2,621) του συνολικού χρόνου ανταπόκρισης για

τις οθόνες. Ο χρόνος που «φορτώνεται» (ανοιχτό μπλε + μπλε ) μια οθόνη

φτάνει 19% (0,502/2,621) του συνολικού χρόνου (ανοιχτό μπλε + μπλε +

σκούρομπλε).

Page time για την εφαρμογή Account
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Ο μέσος page time  για την εφαρμογή Accounts είναι 8,344 sec ενώ ο server
busy time είναι 0,255 sec.Ο μέσος όρος  των δεδομένων που φορτώνονται
ανά οθόνη ανέρχεται στα 9,852 kb.

Χρονικά Όρια

Χρονικό όριο 1:     8,0 seconds    Χρονικό όριο 2:    16,0 seconds

100%<8,0 sec

Στο διάγραμμα χρόνου παρατηρούμε ότι 100% είναι μικρότερο από το time

bound 1 (χρονικό όριο 8,0 seconds).Οι χρόνοι απόκρισης θεωρούνται

ικανοποιητικοί εδώ (πράσινο χρώμα).

Response time breakdown histograms

Για τη δημιουργία του διαγράμματος αυτού λαμβάνονται υπόψη οι μέσος όρος

των τιμών του server-busy time (μπλε), document-download times (ανοικτό

μπλε +μπλε) και round-trip times (ανοικτό μπλε +μπλε+ σκούρο μπλε).

average page time 8,344 seconds

average document download time 0,517 seconds

average server busy time 0,255 seconds

Το παραπάνω διάγραμμα μας δείχνει ότι ο server busy time (μπλε χρώμα)
ανέρχεται στο 3,05% (0,255 /8,344) του συνολικού χρόνου ανταπόκρισης για
τις οθόνες. Ο χρόνος που «φορτώνεται» (ανοιχτό μπλε + μπλε ) μια οθόνη
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φτάνει 6% (0,502/8,344) του συνολικού χρόνου (ανοιχτό μπλε + μπλε +
σκούρο μπλε).

Page time για την εφαρμογή Financials

Page time για την εφαρμογή Order Manager
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Page time για την εφαρμογή CRM

Page time για την εφαρμογή Orders
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Φόρμες-Web Forms

Η ομάδα μέτρησης Web Forms περιέχει τις μετρήσεις σχετικά με τις φόρμες

που εξετάζονται στο load-testing script.Η συγκεκριμένη ομάδα τις μετρήσεις

χρόνου απόδοσης  και ποσοστά διαπερατότητας (throughput rates) για την

επιβολή των φορμών με τις POST, GET, και HEAD μεθόδους. Για κάθε φόρμα

που υποβάλλεται στο test μια ομάδα μέτρησης δημιουργείται.

Μετρήσεις για την φόρμα “GREAT ACCOUNT”

Μετρήσεις για την φόρμα “TRANSACTIONS” της εφαρμογής ACCOUNT
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Μετρήσεις για την φόρμα “SALES ENTRY”

Μετρήσεις για την φόρμα “create contact ” efaromogi crm

Μετρήσεις για την φόρμα “order entry” order efarmogi

Μετρήσεις για την φόρμα “create account ” crm
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Παραμετροποίηση

Εισαγωγή

Ως τελευταίο σημείο της εργασίας εξετάζεται η δυνατότητα παραμετροποίησης

των δυο συστημάτων. Είναι σημαντικό για μια εφαρμογή να είναι ευέλικτη και

να προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης. Ως παράδειγμα θα

χρησιμοποιηθεί η πιθανότητα εισαγωγής δύο πεδίων στη βάση το tshirts

(χαρακτηριστικά των Tshirts) και το tsize (μέγεθος) και η εισαγωγή

δεδομένων στους πίνακες αυτούς.

Compiere

Δυστυχώς στο Compiere η εισαγωγή πεδίων στη βάση δεν είναι εφικτή.

Δηλαδή το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ακριβώς έχει. Υπάρχει

παρόμοιο πλάνο στα μελλοντικές υλοποιήσεις.

Opentaps

Ένα από τα βασικά στοιχεία του Opentaps είναι οι οντότητες. Μια οντότητα

είναι ένα σχεσιακό κατασκεύασμα στοιχείων που περιέχει αριθμό πεδίων που

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

11
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σχετίζονται με άλλες οντότητες. Οι βασικές οντότητες αντιστοιχούν στις

πραγματικές δομές της βάσης δεδομένων. Επίσης υπάρχει μια οντότητα η

view-entity που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μια  εικονική  οντότητες

από άλλες οντότητες για να συνδυάσει τα σύνολα των πεδίων ενώνοντας

(join) όλες τις οντότητες μαζί. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για να συνοψίσουν και να ομαδοποιήσουν τα στοιχεία και

γενικά να προετοιμάσουν τα για την όψη  ή τη χρήση σε ένα πρόγραμμα

Η εφαρμογή webtools περιλαμβάνει ένα αριθμό χρήσιμων εργαλείων για την

Engine entity Αυτά περιλαμβάνουν αναφορές στις  οντότητες ,ορισμούς των

οντοτήτων και των μεταξύ τους σχέσεων και ένα JSP εργαλείο που δρα ως

πρότυπο XML και αποθηκεύει τους ορισμούς οντοτήτων XML στα αντίστοιχα

αρχεία τους.

Το πρώτο πράγμα που απαιτείται για τη δημιουργία μιας  νέας οντότητας είναι

ο ορισμός της ή ο ορισμός του μοντέλου όπου θα ανήκει αυτή. Αυτό γίνεται

με 2 XML αρχεία, μια για τη δομή του μοντέλου της οντότητας και μια για τη

δομή των πεδίων. Ο λόγος γι τον οποίο απαιτούνται 2  διαφορετικά αρχεία

είναι ότι ο ορισμός των πεδίων πρέπει να είναι συγκεκριμένος για τη βάση. Με

άλλα λόγια, για μια οντότητα μπορεί να υπάρχουν πολλά μοντέλα πεδίων που

να διατηρούνται σε πολλές βάσεις.

Το μοντέλο οντοτήτων  (data model) μιας εφαρμογής είναι ένα πρότυπο των

χαρακτηριστικών της εφαρμογής, των ιδιοτήτων της και των σχέσεων που

υπάρχουν.

Το Opentaps διαθέτει ένα εργαλείο την Entity Engine που επιτρέπει την

υλοποίηση data models σε ένα (αφαιρετικό) υψηλό επίπεδο. Τα μοντέλα

οντοτήτων δημιουργούνται σε XML αρχεία και το Opentaps είναι

εφοδιασμένο με ΑΡΙ εργαλεία που επιτρέπουν την επεξεργασία των

δεδομένων (αλλαγή, δημιουργία, εύρεση και αφαίρεση τους από το σύστημα).

Ορισμένα από τα πλεονέκτημα που προκύπτουν από τη χρήση της Entity

Engine είναι,
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Επεξεργασία των δεδομένων σε ένα υψηλότερο –αφαιρετικό επίπεδο

παρά σε χαμηλό επίπεδο προγραμματισμού (κώδικας SQL ή JAVA)

Πλήρη ανεξαρτησία από την  βάση δεδομένων

Μείωση του έργου συντήρησης σε περίπτωση αλλαγής των εφαρμογών

(συγκέντρωση όλων των ορισμών και εργασία με περισσότερο γενικές

έννοιες)

Ορισμός οντοτήτων

Το πρώτο βήμα είναι να ορίσουμε το μοντέλο δεδομένων (data

model).Θέλουμε να δημιουργήσουμε 2 πεδία στη βάση, το πρώτο αφορά τα

χαρακτηριστικά των t-shirts  το δεύτερο το μέγέθος τους, και τέλος να

παρατηρήσουμε τη μεταξύ τους σχέση τους, δηλ ποιο μέγεθος συνδέεται με

ορισμένα χαρακτηριστικά κτλ. Το μοντέλο έτσι απαιτεί  τρεις τύπους

οντοτήτων τα tshrts,tsize και tshirts-tsize (η οποία ενεργεί ως ο μεταξύ τους

σύνδεσμος).

Σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων, θα ορίζαμε  αρχικά δύο πίνακες ένα για τα

tshirts και ένα για τα tsize και θα τα ενώναμε με ένα τρίτο πίνακα. Ο τρίτος

πίνακας θα μας επέτρεπε  να συσχετίζαμε πολλά tshirts με ένα tsize και το

αντίθετο. Θα ορίζαμε τα foreign-keys έτσι  ώστε να  περιορίζαμε το τρίτο

πίνακα.

Το Opentaps εργάζεται με παρόμοιο τρόπο. Αρχικά, ορίζουμε δυο πεδία  τα

ονομάζουμε tshirts και tsize, μια συνδετικά οντότητα το tshirts_tsize, και στη

συνέχεια  ορίζουμε τις μεταξύ τους σχέσεις. Οι σχέσεις χρησιμοποιούνται ως

περιορισμοί ξένων κλειδιών  αλλά επίσης  μας επιτρέπουν να πηγαίνουμε από

τη μια οντότητα στην άλλη χωρίς να χρειάζεται να θυμόμαστε τα αντίστοιχα
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κλειδιά, παράλληλα  σε περίπτωση αλλαγής των κλειδιών δεν είναι ανάγκη να

γίνονται τροποποιήσεις σε όλη την εφαρμογή.

Στη συνέχεια,  πηγαίνουμε στο αρχείο hot-deploy που βρίσκεται μέσα στο

φάκελο του Οpentaps.Το αρχείο hot-deploy επιλέγεται γιατί όλα τα componets

που βρίσκονται μέσα σε αυτό φορτώνονται αυτόματα κατά την εκκίνηση του

Opentaps.Μέσα στο hot –deploy  δημιουργούμε το  αρχείο Tester  το οποίο

θα είναι και το όνομα της εφαρμογής μας. Για να ορίσουμε to μοντέλο

δεδομένων δημιουργούμε ένα αρχείο entitydef μέσα στο Tester όπου εκεί θα

αποθηκεύουμε  τα XML αρχεία που θα ορίζουν το μοντέλο δεδομένων.

Τα αρχεία που χρειαζόμαστε ως τώρα για την εφαρμογή φαίνονται στην

παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 271.1:Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν

Στη συνέχεια χρειαζόμαστε ένα εργαλείο για τη δημιουργία XML αρχείων

(προσωπικά χρησιμοποίησα το Dreamweaver 8).Ανοίγουμε το Dreamweaver

και γράφουμε τον παρακάτω κώδικα, το αποθηκεύουμε ως entitymodel.xml

στο φάκελο entitydef.
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_______________________________________________________________________

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <entitymodel xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ofbiz.org/dtds/entitymodel.xsd">

<title>Entity of an Open For Business Project Component</title>

- <entity entity-name="tshirts" // το όνομα της οντότητας οπως αυτή θα
αναφέρεται στη Entity Engine Java API
package-name="org.ofbiz.tester" //το ονομα του πακέτου οπου θα
διατηρείται  η οντότητα χρησιμοποιείται για λόγους δομής και οργάνωσης
(σε μεγάλα data model υπάρχουν χιλιάδες οντότητες).

title="Entity for storing data about tshirts">
<field name="tshirtsId" type="id-ne" /> //το όνομα και ο  τύπος του

πεδίου. Ο τύπος του πεδίου εξετάζεται στο αρχείο τύπων πεδίων για το
τρέχον datasource στο χρόνο εκτέλεσης για τον καθορισμό των τύπων
JAVA και SQL για τα πεδία και τις στήλες της βάσης δεδομένων

<field name="material" type="id" />
<field name="color" type="id" />
<field name="made_in" type="id" />
<field name="comments" type="comment" />
<prim-key field="tshirtsId" /> //δημιουργία primary-key για την οντότητα

tshirts

</entity>

//δημιουργία οντότητας tsize
-
<entity entity-name="tsize" package-name="org.ofbiz.tester" title="size
available">

<field name="tsizeId" type="id-ne" />
<field name="description" type="description" />
<prim-key field="tsizeId" />
</entity>

//δημιουργία συνδετικής οντότητας
- <entity entity-name="tshirts_tsize" package-name="org.ofbiz.tester"
title="Entity and attribute Entity">

<field name="tshirtsId" type="id-ne" /> //το όνομα και ο  τύπος του
πεδίου

<field name="tsizeId" type="id-ne" />
<prim-key field="tshirtsId" />
<prim-key field="tsizeId" /> //δημιουργία primary-key για την οντότητα

tsize

//διευκρινίζεται ότι  ο τύπος της σχέσης (cardinalities) εδω είναι ένα. Το
fk_name (όνομα του foreign key) μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα από
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το όνομα της σχέσης αλλά δε συστήνεται  για δυο λόγους, πολλές βάσεις
έχουν μικρό μέγεθος διαθέσιμο για τα ξένα κλειδιά (18 χαρακτήρες) και
επίσης πολλές βάσεις απαιτούν το fk_name να είναι μοναδικό για όλη τη
βάση και όχι μόνο για τον πίνακα απο τον οποιο προερχονται.Ενω το rel-
entity-name είναι το όνομα της συσχετιζόμενης οντότητας. Η σχέση
ξεκινάει απο αυτή την οντότητα και καταλήγει στην άλλη.

- <relation type="one" fk-name="HPRSN_PRSN" rel-entity-name="tshirts">

<key-map field-name="tshirtsId" /> //Το key-map χρησιμοποιείται για να
διευκρινίσει ένα πεδίο σε αυτην την οντότητα που αντιστοιχεί σε ένα πεδίο
στη συχσετιζόμενη οντότητα. Δηλαδή, ότι το πεδίο tshirtsId της tshirts-
tsize αντιστοιχεί στο tshirtsId της οντότητας tshirts.

</relation>

//δημιουργία σχέσης από το tshirts-tsize στο tsize. Ο τύπος της σχέσης
και εδώ είναι ένα.
- <relation type="one" fk-name="HPRSN_HBBY" rel-entity-name="tsize">

<key-map field-name="tsizeId" /> //το key-map καθορίζει ότι το tsizeId
από τη tshirts-tsize αντιστοιχεί στο πεδίο tsizeId της οντότητας tsize

</relation>
</entity>
</entitymodel>

_____________________________________________________________________
Το tshirts και το tsize έχουν από ένα primary-key  και το tshirts_tsize έχει δυο

πεδία (τα δυο πρωτεύοντα  κλειδιά) και χρησιμοποιείται για να ενώσει το

tshirts με το tsize.Είναι επίσης σημαντικό να ορίσουμε τις οντότητες και σε

ένα άλλο αρχείο το entitygroup.xml έτσι ώστε  να καθορίσουμε ποιο delegator

και άρα ποια βάση θα χρησιμοποιήσει το Opentaps.Διαφορετικά οι οντότητες

αυτές θα υπάρχουν άλλα όταν προσπαθήσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε θα

πάρουμε το εξής μήνυμα λάθους,

org.ofbiz.entity.GenericEntityException: Helper name not
found for entity tshirts.

Κάθε εφαρμογή χρησιμοποιεί την Entity Engine μέσω του στιγμιότυπου

(instance) GenericDelegator.Συγκεκριμένα, η GenericDelegator είναι η αρχική

μέθοδος προσπέλασης για τις υπηρεσίες της Entity Engine.Κάθε αίτηση (για

υπηρεσία) αποστέλλεται στον βοηθό (helper) που αντιστοιχεί στην οντότητα

για την οποία η υπηρεσία καλείται σύμφωνα με το όνομα της ομάδας που
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ανήκει η οντότητα (όπως αυτό καθορίζεται στο entitygroyp.xml αρχείο) και με

τον βοηθό (όπως αυτό καθορίζεται στο entitygroyp.xml αρχείο).Με απλά λόγια

το entity-group δημιουργείται για συνδέσουμε τις οντότητες με διαφορές

υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της μεθόδου

GenericDelegator βρίσκονται στη διεύθυνση

http://incubator.apache.org/ofbiz/docs/entityconfig.html

Το entitygroup.xml περιλαμβάνει τον ακόλουθο κώδικα,

_____________________________________________________________________
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <entitygroup xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ofbiz.org/dtds/entitygroup.
xsd">

<entity-group group="org.ofbiz" entity="tshirts" />
<entity-group group="org.ofbiz" entity="tsize" />
<entity-group group="org.ofbiz" entity="tshirts_tsize" />
</entitygroup>

_____________________________________________________________________
Το αρχείο entitygroup.xml αποθηκεύεται στο hot-deploy/entiydef.

Το επόμενο βήμα είναι να εκκινήσουμε  το Opentaps και να πάμε στην

επiλογη WEBTOOLS, διαλέγουμε την επιλογή Enity Data Maintance

Εικόνα 10.28:Web Tools

 εμφανίζονται όλες οι οντότητες που υπάρχουν στο σύστημα μεταξύ αυτών

και οι νέες  οντότητες που δημιουργήσαμε.
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Εικόνα 10.29:Εμφάνιση Νέων Οντοτήτων

Πατώντας στο All που βρίσκεται δεξιά από το tshirts βλέπουμε την εξής

οθόνη, που παρουσιάζει τα χαρακτηρίστηκα της οντότητας που

δημιουργήσαμε.

Εικόνα 10.30:Χαρακτηριστικά της νέας Οντότητας tshirts

Για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το tsize πατάμε All και έχουμε
την παρακάτω οθόνη,
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Εικόνα 10.31: Χαρακτηριστικά της νέας Οντότητας tshirts

Ενώ για το tshirts_tsize,

Εικόνα 10.32: Χαρακτηριστικά της νέας Οντότητας tshirts_tsize

Για να δούμε τις σχέσεις που  δημιουργήθηκαν επιλέγουμε το κουμπί rel για

τις νέες οντότητες  και βλέπουμε τα  εξής παράθυρα ,
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Εισαγωγή στοιχείων (1ος Τρόπος)

Ενώ οι πίνακες μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα τα δεδομένα μπορούν

να εισαχθούν  και  από  συγκεκριμένα αρχεία, τα οποία μπορεί να είναι είτε

SQL scripts είτε XML Entity Engine files.Όλοι οι τύποι δεδομένων  μπορούν να

βρεθούν και να φορτωθούν αυτόματα από τη σελίδα install.jsp στα

WebTools.Η σελίδα αυτή κοιτάζει όλους τους καταλόγους (που βρίσκονται στο

entityengine.xml file )για μια συγκεκριμένη ομάδα οντοτήτων και βρίσκει όλα

τα .xml αρχεία.

Για να εισάγουμε δεδομένα στα πεδία , μπορούμε να  γράψουμε το ακριβές

όνομα του αρχείου είτε της Url διεύθυνσης  και να επιλέξουμε Import File,
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Εικόνα 10.33:Εισαγωγή στοιχείων στις οντότητες

είτε να γράψουμε κώδικα  στην διαθέσιμη text area της  οθόνης, όπως

κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εισάγουμε λοιπόν  εισάγουμε

δεδομένα για την οντότητα tsize που δημιουργήσαμε παραπάνω

(προσθέτουμε τις τιμές small,medium.large,xlarge και xxlarge)
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Εικόνα 10.34:Εισαγωγή στοιχείων  στην οντότητα tsize

 Αφού πατήσουμε import text οι νέες τιμές εισάγονται στο σύστημα μας και

για να τις δούμε πηγαίνουμε web tools->main-> Entiy Data

Maintenance -> tsize-> all
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Εικόνα 10.35:Εμφάνιση των χαρακτηριστικών που δημιουργήσαμε

Στη συνέχεια εισάγουμε δεδομένα για την οντότητα tshirts ,πηγαίνουμε web

tools->main ->XML Data Import η και όπως παραπάνω γράφουμε στη

διαθέσιμη text area τον εξής κώδικα,

_____________________________________________________________
<entity-engine-xml>
  <tshirts tshirtsId="cb"  material="cotton" color="black"
made_in="Greece" comments="new style"/>
  <tshirts tshirtsId="wr" material="wool" color="red"
made_in="Greece" comments="need other color" />
  <tshirts tshirtsId="sp" material="silk" color="pink"
made_in="Italy" comments=" " />  <tshirts tshirtsId="sy"
material="silk" color="yellow"  made_in="Spain" comments="bull"
/>

</entity-engine-xml>
_______________________________________________________________
πατάμε import text και διαβάζουμε το μήνυμα ότι τα δεδομένα μπήκαν στο

datasource
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Εικόνα 36.10:Εισαγωγή δεδομένων στην οντοτητα tshirts

και βλέπουμε τις νέες τιμές που  προστέθηκαν από το Entiy Data Maintenance
(tshirts)

Εικόνα 10.37:Εμφάνιση των νέων δεδομένων
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Η παραπάνω εφαρμογή θα μπορούσε να επεκταθεί για τη δημιουργία μιας

δυναμικής web page όπου θα οι επισκέπτες θα μπορούν να εκδηλώνουν το

ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένα μεγέθη και tshirts.

Εισαγωγή στοιχείων (2ος Τρόπος)

Από το κεντρικό μενού  στην επιλογή WEBTOOLS, διαλέγουμε την επιλογή

Entity Data Maintenance διαλέγω το tshirts ->all

Εικόνα 10.38: Εμφάνιση των δεδομένων

και βλέπουμε τα δεδομένα που εισάγαμε πριν

διαλέγω την επιλογή greate new tshirts

και στη συνέχεια edit tshirts
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Εικόνα 10.39: Φόρμα για την οντότητα tshirts

συμπληρώνουμε τη φόρμα

Εικόνα 10.40:Συμπλήρωση φόρμας με στοιχεία
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και πατάμε update  και εμφανίζονται τα νέα στοιχεία που εισάγαμε

Εικόνα 10.41:Εμφάνιση των Εισαχθέντων Στοιχείων

για να δούμε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στην οντότητα tshirts

επαναλαμβάνουμε τα βήματα data maintance – thirts-all

Εικόνα 10.42:Εμφάνιση όλων των Εισαχθέντων Στοιχείων

Ο πρώτος τρόπος είναι κατάλληλος για χρήστες με γνώση XML ώστε να

εισάγουν γρήγορα και εύκολα μεγάλο αριθμό δεδομένων στις οντότητες.

Ενώ ο δεύτερος τρόπος ενδείκνυται για εισαγωγή μικρού αριθμού δεδομένων
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Η παραπάνω εφαρμογή θα μπορούσε να επεκταθεί για τη δημιουργία

μιας δυναμικής web page όπου θα οι επισκέπτες θα μπορούν να

εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένα μεγέθη και

tshirts.
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Επίλογος

Τα  συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων ανοιχτού κώδικα

διείσδυσαν δραστικά στην παγκόσμια αγορά όμως παρόλα αυτά δεν γνώρισαν

την αποδοχή του Linux,του Apache,της mySQL ή  του Jboss.Παρατηρείται

δηλαδή, μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στην σύνθετη τεχνολογία

και στην αξιοπιστία, όσο πιο περίπλοκες τεχνολογικά  είναι οι εφαρμογές αυτές

τόσο περισσότερη δυσπιστία αντιμετωπίσουν.

Οι κύριοι λόγοι υιοθέτησης ενός open source ERP είναι το χαμηλό κόστος, η

ευελιξία, και η ανεξαρτησία από προμηθευτή λογισμικού. Όμως προτού την

έναρξη μιας διαδικασίας αποδοχής απαιτείται η λεπτομερής εξέταση  των

επιχειρηματικών αναγκών, η καλή ενδο-επιχειρησιακή γνώση  και η

προσεχτική μελέτη των «κρυμμένων» δαπανών (ίσως η απαλλαγή από

προμηθευτή λογισμικού να σημαίνει  μόνιμη δέσμευση από τον παροχέα

υπηρεσιών).Είναι δημοφιλής  η φιλοσοφία δημιουργίας εξαιρετικά περίπλοκου

ανοιχτού λογισμού  ώστε να είναι απαραίτητη μια «ακριβή» υποστήριξη

αργότερα.

Τα δυο συστήματα που μελετήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία αποτελούν

μια σχετικά καλή επιλογή για τις επιχειρήσεις όμως για να προταθούν ως

αξιόπιστη λύση απαιτείται να λυθούν ορισμένα προβλήματα (κάποια από αυτά

αναφέρονται παρακάτω). Παρόλα αυτά με ορισμένες προσαρμογές και

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

12
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υποστήριξη από πλήρως εξειδικευμένα άτομα μπορούν  να συμβάλλουν

ενεργά στην  εύρυθμη λειτουργία και απόδοση της επιχείρησής.

Μερικές χρήσιμες  σημειώσεις

Μερικά χρήσιμα σημεία που απαιτείται να ληφθούν υπόψη πριν την υιοθέτηση

των συστημάτων.

Opentaps ERP+CRM
Δεν υπάρχει τοπικός εταίρος

Δεν έχει γίνει ακόμη εξελληνισμός

Δεν είναι «βαριά» εφαρμογή

Εύχρηστο

Εύκολο να το μάθει κανείς

Απλή η  παραμετροποίηση

Οικείο περιβάλλον χρήσης -μοιάζει με ιστοσελίδα

Όχι περίπλοκο λογισμικό

Αρκετά νέο στην αγορά κίνδυνος να σταματήσει το έργο βασίζεται

όμως στο Ofbiz το οποίο είναι αρκετά δημοφιλές και «δοκιμασμένο»

Δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα manual υπάρχουν μόνο για το Ofbiz

Δεν χρειάζεται εξειδικευμένο λογισμικό ούτε γνώσεις για την

εγκατάσταση του

Καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης
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Compiere
Υπάρχει τοπικός εταίρος
Εξελληνισμός – ναι αλλά για την εισαγωγή ελληνικής μετάφρασης
χρειάζεται γνώσεις
Δύσκολη εγκατάσταση (απαιτείται εξειδίκευση)
Περίπλοκο
Μη δωρεάν διάθεση manual
Θεωρείται ηγέτης  στον κλάδο του
Μεγάλη ανάπτυξη στο εξωτερικό
Βαριά εφαρμογή
Δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός των χαρακτηριστικών που
λειτουργούν και αυτών που προγραμματίζονται να γίνουν
Ξεφεύγει από τα όρια του ελευθέρου στενά συνδεδεμένο με τους
συνεργάτες.
Όχι ιδιαίτερα εύχρηστη εφαρμογή
Καλό γραφικό περιβάλλων αλλά διαφορετικό από τα συνηθισμένα
πραγμα που ξενίζει
Απαραίτητη η εκπαίδευση για τη σωστή χρήση
Επαρκής ασφάλεια (είναι δύσκολο να καταχωρηθεί ένα σύστημα ως
ασφαλές)
Διαθέτει πολλές υπηρεσίες και χρήσεις περισσότερες από το
Opentaps καλύπτει όλες τις λειτουργικές ανάγκες μιας επιχείρησης.
Απαιτούνται ειδικά migration tools για την αναβάθμιση από μια
έκδοση  του Compiere σε άλλη  τα οποία πωλούνται από τους
συνεργάτες της ComPiere
Οι εταιρικοί συνεργάτες παρέχουν  έναντι αμοιβής fixed bugs και
βελτιώσεις του συστήματος.
Συμβατό μόνο με Oracle προς το παρόν, παρόλο που υπάρχει
αναφορά ανεξαρτησίας βάσης δεδομένων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Χαρακτηριστικά  συστήματος ανοιχτού λογισμικού

Για να χαρακτηριστεί κάποιο προϊόν ως σύστημα ανοιχτού λογισμικού,

υπάρχουν ορισμένα  κριτήρια - ελευθερίες που πρέπει να ικανοποιούνται:

1. Ελεύθερη  διανομή

Η άδεια δεν θα περιορίσει οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος από το να

πωλήσει ή να παραχωρήσει  το λογισμικό ως συστατικό μιας  συνολικής

διανομής λογισμικού που περιέχει τα προγράμματα από διαφορετικές πηγές. Η

άδεια δεν θα απαιτήσει ένα δικαίωμα ή άλλη αμοιβή για μια τέτοια πώληση.

2. Πηγαίος κώδικας

Το πρόγραμμα πρέπει να περιλάβει τον πηγαίο κώδικα , και  να επιτρέψει τη

διανομή του μαζί με την compiled του  μορφή. Όταν ένα  προϊόν  δεν

διανέμεται με τον πηγαίο κώδικα , πρέπει ο τελευταίος να μπορεί να αποκτηθεί

εύκολα , κατεβάζοντας το από το  Διαδίκτυο χωρίς δαπάνη. Ο  πηγαίος

κώδικας  πρέπει να  σε τέτοια μορφή ώστε να είναι  ευκολή η τροποποιήση

του από έναν προγραμματιστή. Ο σκόπιμα αλλαγμένος την πορεία κώδικας

πηγής δεν επιτρέπεται. Οι ενδιάμεσες μορφές όπως το output ενός

preprocessor ή ενός μεταφραστή δεν επιτρέπονται.

3. Παραγόμενες εργασίες

Η άδεια πρέπει να επιτρέψει τις τροποποιήσεις και τις παραγόμενες εργασίες,

και πρέπει να επιτρέψει τη διανομή τους  υπό τους ίδιους όρους με την άδεια

του αρχικού λογισμικού.

4. Ακεραιότητα του κώδικα πηγής του συντάκτη

Η άδεια μπορεί να περιορίσει τον πηγαίο κώδικα από τη διανομή με

τροποποιημένη μορφή μόνο εάν η άδεια επιτρέπει τη διανομή των "patch
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files" με τον κώδικα πηγής με σκοπό την τροποποίηση του προγράμματος στο

χρόνο κατασκευής. Η άδεια πρέπει ρητά να επιτρέψει τη διανομή του

λογισμικού που χτίζεται από τον τροποποιημένο  πηγαίο κώδικα . Η άδεια

μπορεί να απαιτήσει οι  παραγόμενες εργασίες  να φέρουν  έναν διαφορετικό

όνομα ή αριθμό  έκδοσης από το αρχικό λογισμικό.

5. Καμία διάκριση ενάντια στα πρόσωπα ή τις ομάδες

Η άδεια δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις εις βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή

της ομάδας προσώπων.

6. Καμία διάκριση ενάντια στους τομείς της χρησιμοποίησης

Η άδεια δεν πρέπει να περιορίσει κανέναν  από τη χρησιμοποίηση του

προγράμματος σε έναν ειδικό τομέα . Για παράδειγμα , μπορεί το πρόγραμμα

να εφαρμοστεί  σε μια επιχείρηση, ή σε μία  γενετική έρευνα.

7. Διανομή της άδειας

Τα δικαιώματα που συνδέονται με το πρόγραμμα πρέπει να ισχύσουν προς

όλους εκείνους όπου το  πρόγραμμα διανέμεταί  χωρίς την ανάγκη εκτέλεσης

μιας πρόσθετης άδειας από αυτά τα συμβαλλόμενα μέρη.

8. Η άδεια δεν πρέπει να είναι συγκεκριμένη για ένα προϊόν αλλά

κοινή για όλα

Τα δικαιώματα που συνδέονται με το πρόγραμμα δεν πρέπει να εξαρτηθούν

από το πρόγραμμα που είναι μέρος μιας ιδιαίτερης διανομής λογισμικού. Εάν

το πρόγραμμα εξάγεται από εκείνη την διανομή και χρησιμοποιείται ή

διανέμεται μέσα στους όρους της άδειας του προγράμματος, όλα τα

συμβαλλόμενα μέρη στα οποία το πρόγραμμα διανέμεται  πρέπει να έχουν τα

ίδια δικαιώματα όπως εκείνοι που χορηγούνται από κοινού με την αρχική

διανομή λογισμικού.



Συστήματα ERP ανοιχτού κώδικα. Συγκριτική μελέτη. Δυνατότητες Ολοκλήρωσης.

                   Δ.Π.Μ.Σ στα πληροφοριακά συστήματα

238

9. Η άδεια δεν πρέπει να περιορίσει άλλο λογισμικό

Η άδεια δεν πρέπει περιορίζει   άλλο λογισμικό που διανέμεται μαζί με το

εξουσιοδοτημένο λογισμικό. Παραδείγματος χάριν, η άδεια δεν πρέπει να

επιμείνει ότι όλα τα άλλα προγράμματα διανεμημένα  από το ίδιο μέσο

πρέπει να είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα .

10. Η άδεια πρέπει να μην είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένη

τεχνολογία

Καμία παροχή άδειας δεν μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε  τεχνολογία ή

τύπο διεπαφής. .

ΙΣΤΟΡΙΑ ERP

Η σκέψη για erp συστήματα άρχισε την εποχή των καταλόγων απογραφής

στη δεκαετία του 60.Οι επιχειρήσεις ήταν σε θέση να τηρήσουν ένα κατάλογο

απογραφής  των παρεχόμενων αγαθών τους για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση

των πελατών τους. Ήταν η εποχή του συστήματος reorder point (ROP) το

οποίο υπέθετε ότι ο πελάτης θα συνέχιζε να παραγγέλνει ότι και είχε

παραγγείλει και την προηγούμενη φορά. Στην εποχή του 70 η προσοχή

εστιάστηκε στο διάσημο MRP (Material requirement planning) σύστημα

για το σχεδιασμό και έλεγχο της παραγωγής. Η πραγματική σημασία του MRP

ήταν ότι η σωστή αξιολόγηση του χρόνου διεκπεραίωσης της παραγγελίας και

η ανάπτυξη της μεθόδου backward scheduling (σχεδιασμός προς τα πίσω)-οι

παραγγελίες έπρεπε να ξεκινήσουν να εκτελούνται στην αργότερη πιθανή

ημερομηνία ώστε να γίνεται εκμετάλλευση του ελαχίστου αποθέματος με

ταυτόχρονη εξυπηρέτηση της ζήτησης-. Ταυτόχρονα, έγινε αισθητή μια

μεγάλη έλλειψη, η δυνατότητα προγραμματισμού των απαιτούμενων
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μηχανημάτων για τη κατασκευή των προϊόντων. Η ιδέα αυτή εισήγαγε μια νέα

τεχνική  τον «κλειστό βρόχο MRP» ή αλλιώς τεχνική σχεδιασμού απαιτήσεων

δυναμικότητας Capacity Requirements Planning (CRP).  Με την εξέλιξη

της τεχνολογίας, τα βασικά προγράμματα  κατασκευής προϊόντων

αναβαθμίσθηκαν και ενσωματώθηκαν σε ένα πακέτο με  κοινή βάση

δεδομένων.Αυτά ήταν τα πρώτα πακέτα προγραμματισμού των πόρων

κατασκευής Manufacture Recourse Planning (MRPII).Δεδομένου όμως

το MRP προϋποθέτει την άπειρη ικανότητα των κέντρων εργασίας και την

απόλυτη ακρίβεια στις ημερομηνίες, το νέο μοντέλο βρήκε λίγη  απήχηση. Εν

το μεταξύ, κάποια λειτουργικά τμήματα των επιχειρήσεων ανέπτυξαν

ξεχωριστά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων γνωστά ως Management

information systems , Information Systems, Information Technologies.Τα

τμήματα πωλήσεων, αγοράς, εξυπηρέτησης πελατών και ανθρώπινου

δυναμικού ανέπτυξαν το κάθε ένα από αυτά ξεχωριστό σύστημα για να

εξυπηρετεί το καθένα τις δικές του ανάγκες. Στη δεκαετία του ‘90 οι

αυξημένες ανάγκες για έγκαιρη παράδοση (Just in Time JIT) προϊόντων για

γνώση των τιμών των διαθέσιμων προϊόντων καθώς και για πρόβλεψη των

τιμών των ολοκληρωμένων προϊόντων οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου

συστήματος που ονομάστηκε  προγραμματισμός επιχειρησιακών πόρων

(Enterprise recourse Planning ERP).Σύμφωνα με το Gartner Group  ο

όρος αναφέρεται σε συστήματα επόμενης γενιάς που διάφεραν από αυτά της

προηγούμενης σε περιοχές όπως τη διαχείριση σχεσιακής βάσης δεδομένων,

τη γραφική διεπαφή χρήστη, χρήση 4ης γενιάς γλωσσών προγραμματισμού,

υιοθέτηση αρχιτεκτονικής πελάτη-διακομιστή. Τα συστήματα ERP έπαιξαν

σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή των λειτουργιών των τμημάτων των

εταιριών σε επιχειρηματικές διεργασίες (διαχείριση πελατών, διαχείριση

παραγωγής κτλ).Μετά το 2000 τα συστήματα ERP εξελίσσονται σε Extended

ERP systems για να εκμεταλλευτούν τη τεχνολογία του Διαδικτύου και του

ηλεκτρονικού εμπορίου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός περισσότερου



Συστήματα ERP ανοιχτού κώδικα. Συγκριτική μελέτη. Δυνατότητες Ολοκλήρωσης.

                   Δ.Π.Μ.Σ στα πληροφοριακά συστήματα

240

αποτελεσματικού δικτύου παραγωγής και διανομής μέσω της βελτίωσης της

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιχειρήσεωνˆ.

1960 MPR Material requirement planning

1970     CRP Capacity Requirements Planning

1980     MRPII Manufacture Recourse Planning

1990     ERP  Enterprice resource Planning

2000 Extended ERP

Κριτήρια Επιλογής ERP συστημάτων

Πηγή :Bernroider, Edward; Koch Stefan: ERP selection process in midsize and large
organizations. In: Business Process Management Journal,

ˆ Enterprise Resource Planning systems and its implications for operational function,
Department of management University Of Luisville USA
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SILKPERFORMER ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Για την εξέταση του Opentaps με το εργαλείο SilkPerformer έγινε

προσομοίωση ενός πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας. Δημιουργήθηκε ένα

τοπικό δίκτυο δυο υπολογιστών, ενός client και ενός server.Στον client έγινε

εγκατάσταση του silkperformer ενώ το Opentaps ήταν εγκαταστημένο στον

server και έτρεξε από τον client.

Σύνθεση μικρού δικτύου δοκιμής

ERP Server

Multirama laptop (futsitsu-siemens clone), celeron 2.6, 512Mb ram, 40Gb
hdd, 100Mbit NIC, MS windows XP professional sp2 en

Terminals

1. AMD Athlon XP 2600+ (Barton core), 1024Mb ram,   2*200Gb
hdd(RAID -0), 100Mbit NIC, MS windows XP pro sp2 en

2. HP pressario laptop AMD Turion 1.8(64bit), 2048Mb ram, 80Gb hdd,
100Mbit NIC, MS windows XP pro sp2 en

Accessories

US Robotics ADSL 4-port router 9105, με 1024kbps σύνδεση με το
Inrenet

Western Digital netcenter HDD (NAS- file server) 250gb
Samsung ml1610 laser printer

Προτιμήθηκε ως server ένας χαμηλής απόδοσης υπολογιστής λόγω της

(λανθασμένης ) επικρατήσας αντίληψης να χρησιμοποιείται ως διακομιστής

κάποιο παλιό μηχάνημα και η αξιοποίηση των «γρήγορων» υπολογιστών να

γίνεται μόνο με ρόλους τερματικού.
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Οδηγίες Χρήσης του Silkperformer

Παρακάτω φαίνεται η γραμμή εργαλείων του προγράμματος

File -new project και επιλέγουμε web business transactions

Από την γραμμή εργαλείων πατάμε στο κουμπί record και διαλέγουμε

recorder

Στη συνέχεια κάνουμε εκκίνηση κανονικά του  Οpentaps.

Στη συγκεκριμένη μέτρηση έγιναν οι παρακάτω κινήσεις (στο Opentaps).

 Δημιουργία προμηθευτή

 Δημιουργία παραγγελίας

 Εισαγωγή τιμολογίου

 Δημιουργία ενός νέου λογαριασμού

 Εισαγωγή πελάτη στη Crm λειτουργία

 Αλλαγή password εισαγωγής

Παρατηρούμαι ότι κάθε κίνηση που κάνουμε (στο Opentaps) καταγράφεται

από τον recorder του Silperforemer

Αυτόματα δημιουργείται ένας hml κώδικας που περιγράφει τι ακριβώς κινήσεις

πραγματοποιήθηκαν
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Μετά την ολοκλήρωση των επιθυμητών συναλλαγών (που θέλω να μελετήσω)

επιλέγουμε το stop recording από τη γραμμή εντολών του recorder

Αυτόματα ανοίγει ένα παράθυρο και εμφανίζεται μήνυμα αποθήκευσης του

αρχείου (του recorder) αποδεχόμαστε την αποθήκευση στο  προτεινόμενη

από το πρόγραμμα τοποθεσία

Προαιρετικά επιλέγουμε Model script και βάζουμε κάποιες  παραμετροποιήσεις

στο τεστ π.χ όρια χρόνου μέσα στο οποίο επιθυμούμε να γίνουν οι εργασίες

διαφορετικά καταγράφονται ως μη επιτυχής ενέργειες .

Έπειτα πηγαίνουμε στη  γραμμή εργαλείων και επιλέγουμε project -run

test .

Αυτόματα ανοίγει ο workload configuration (όπως φαίνεται στην

εικόνα παρακάτω) όπου εκεί κάνουμε την εξής διόρθωση, αλλάζουμε
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τον αριθμό των χρηστών από 55 που είναι η default τιμή σε 10.Η

demo έκδοση υποστηρίζει μόνο προσομοίωση με 10 χρήστες.Εαν δεν

γίνει αυτή η αλλαγή το πρόγραμμα «κρασάρει» και κλείνει.

Από τον workload configuration πατάμε run.

Αυτόματα εμφανίζεται μια οθόνη όπου φαίνονται παραστατικά ένας ένας οι

χρηστές που μπαίνουν και τι συναλλαγές κάνουν (με πίνακες).Η συγκεκριμένη

οθόνη παρατίθεται παρακάτω.
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Η διαδικασία αυτή μέτρησης του τεστ κρατάει κάποια λεπτά..

Παράλληλα ανοίγει ο web browser  και δείχνει τη σταδιακή δημιουργία των

τελικών διαγραμμάτων.
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Αφού τελειώσει η διαδικασία «μέτρησης» του  τεστ πάμε στη γραμμή

εργαλείων και πατάμε resultsexplore true log

Kai διαλέγουμε την επιλογή view as html
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Κατόπιν, ανοίγει ένα html αρχείο που παρουσιάζει τα διαγραμματικά

αποτελέσματα με λεπτομερή τρόπο.

Το SilePerformer είναι μια εξαιρετικά εύχρηστη εφαρμογή όπου και ένας μη

έμπειρος χρήστης μπορεί να λειτουργήσει. Το αρνητικό σημείο είναι πως ενώ

παρέχονται (ως αποτέλεσμα) πλήθος διαγραμμάτων δεν υπάρχουν αρκετές

επεξηγήσεις για αυτά ή και ίσως κάποια στατιστικά στοιχεία για μετρήσιμες

συγκρίσεις με τα βέλτιστα αποτελέσματα, ώστε ένας  απλός χρήστης χωρίς

εξειδικευμένες γνώσεις θα μπορούσε να καταλάβει. Σε αυτό το σημείο

απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη ενός έμπειρου αναλυτή για τη  σύνταξη μιας

λεπτομερούς report για την βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων .
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