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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική ερευνά το θέμα ‘Open source B2B πλατφόρμες
και δυνατότητα υποστήριξης CRM. Περίπτωση OFBiz’. Πιο συγκεκριμένα,
αναφερόμαστε στα ERP συστημάτα και ειδικότερα στα open source ERP
συστήματα και στις λειτουργίες του CRM που αυτά παρέχουν. Πολλές
επιχειρήσεις και οργανισμοί στην Ευρώπη και στην Αμερική υιοθετούν τα ERP
συστημάτα. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αύξηση στην
χρησιμοποίηση αυτών των συστημάτων αλλά όσον αφορά τα ERP συστημάτα
ανοιχτού κώδικα δεν υπάρχει σχετική έρευνα και ενημέρωση.
Υπογραμμίζονται οι έννοιες των CRM συστημάτων και των συστημάτων
open source καθώς και πώς μία επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την υλοποίηση αυτών των συστημάτων. Γι’
αυτό η αλλαγή αυτή στα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και η αποδοχή της από
τους χρήστες κρίνεται αναγκαία.
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 Εισαγωγή
Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν βασική προϋπόθεση επιβίωσης
της επιχείρησης μέσα σε ένα ολοένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Συνιστούν την σπονδυλική στήλη της Διοίκησης κάθε σύγχρονης επιχείρησης.
Στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον η πληροφορία αποτελεί πολυτιμότατο
μέρος του ενεργητικού της επιχείρησης καθώς η εξέλιξη της εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την ποιότητα και την ποσότητα των διατιθέμενων πληροφοριών, αλλά
και από την ποιότητα και την ποσότητα των επεξεργασιών στις οποίες αυτές
υπόκεινται προκειμένου να παραχθεί η απαιτούμενη πληροφόρηση. Δεν
αποτελεί υπερβολή η διαπίστωση ότι πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να
λειτουργήσουν χωρίς ακριβή, έγκαιρη και έγκυρη πληροφορία. Επομένως γίνεται
αντιληπτή η κρισιμότητα και η χρησιμότητα της υποδομής που απαιτείται τόσο
για την διαχείριση της πληροφορίας όσο και για την απρόσκοπτη ροή της εντός
και εκτός της επιχείρησης.
Ένα σύστημα ΕRP δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να λειτουργήσει
συντονισμένα σαν ενιαίο σύνολο,καθοδηγούμενη από τις πληροφορίες που
δέχεται από το περιβάλλον. H ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων μιας
επιχείρησης καθίσταται αναγκαία για την ορθή ροή της πληροφορίας.Ένας
τρόπος για να επιτευχθεί η πολυπόθητη διαλειτουργικότητα είναι η αρχιτεκτονική
προσανατολισμένη στις υπηρεσίες (SOA) και ιδιαίτερα η Web services based
SOA.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύονται με λεπτομέρεια τόσο οι έννοιες
των ERP, CRM και open source όσο και αυτές της αρχιτεκτονικής αυτών των
συστημάτων.
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1.2 Εισαγωγή στο θέμα
Το θέμα της παρούσας έρευνας είναι : ‘Open source B2B πλατφόρμες και
δυνατότητα υποστήριξης CRM. Περίπτωση ofbiz’.
Το θέμα αυτό θα δώσει έμφαση στην επίδραση που έχει η υλοποίηση ενός
ERP στις επιχειρηματικές διαδικασίες ενός οργανισμού και πώς αυτός μπορεί να
επωφεληθεί είτε από ένα ERP κλειστού κώδικα, είτε από ένα ERP ανοιχτού
κώδικα. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις δυνατότητες παραμετροποίησης
(customization) των δύο τύπων συστημάτων και στις λειτουργίες τoυ CRM.

1.3 Γενική περιγραφή του Project
Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του
θεωρητικού υπόβαθρου των Β2Β αγορών, των ERP συστημάτων, των CRM
συστημάτων καθώς και των τεχνολογιών πάνω στις οποίες βασίζονται αυτά τα
συστήματα.
Πολλοί ερευνητές και ειδικοί τοποθετούν το θέμα ‘Αποτυχία υλοποίησης
ενός ERP’ σαν ένα από τα βασικότερα θέματα όσον αφορά τα ERP συστήματα
και την εφαρμογή τους. Τα ERP συστήματα μπορούν να θεωρηθούν
αντιπροσωπευτικά ολόκληρης της βιομηχανίας του software (Sprott 2000). Για το
λόγο αυτό η έρευνα αυτή για την υλοποίηση ενός ERP συστήματος ανοιχτού ή
κλειστού κώδικα, φαίνεται ελκυστική. Έρευνες γύρω από μεγάλα πακέτα
λογισμικού (όπως είναι ένα ERP), επισημαίνουν ότι από την στιγμή που τα ERP
χρησιμοποιούνται τόσο συχνά, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ώθηση για έρευνα
σε θέματα σχετικά με την χρήση και την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων. Τέτοια
θέματα σε υλοποίηση projects σχετικών με πληροφοριακά συστήματα, είναι
δύσκολο να καθοριστούν παρόλο που έχει παρουσιαστεί ένας μεγάλος αριθμός
ερευνών. (Hirschheim and Lyytinen 1987).
Εδώ, για να ερευνήσουμε τις λειτουργικές δυνατότητες του CRM που
παρέχονται επιλέξαμε το ERP ανοιχτού κώδικα OFBiz του Opentaps και το
εμπορικό Atlantis II. Επίσης αναλύουμε τις δυνατότητες παραμετροποίησης που
παρέχουν τα δύο αυτά συστήματα και παρουσιάζουμε την κάθε μία χωριστά.
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1.4 Μέθοδος έρευνας
Η μέθοδος έρευνας που επιλέχθηκε για αυτό το project είναι ποιοτικής
φύσεως (qualitative) όπου η τεχνική ‘εξόρυξης’ δεδομένων πραγματοποιήθηκε
μέσα από μία σειρά διαδικασιών σε σχέση με το ERP project όπως από ένα
σύνολο πηγών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, βιβλία, ηλεκτρονικές πηγές και
επιστημονικά περιοδικά. Τα βήματα που ακολουθήσαμε είναι τα παρακάτω:
•

Παρουσίαση σημαντικών εννοιών σχετικές με το e-business και τις B2B
αγορές.

•

Επικέντρωση στα πλεονεκτήματα υλοποίησης των ERP και CRM
συστημάτων.

•

Kατανόηση των τεχνολογιών πάνω στις οποίες βασίζεται το project του
Οpentaps.

•

Επικέντρωση στις παρεχόμενες λειτουργίες του CRM Οpentaps.

•

Παραμετροπoίηση συστήματος CRM Οpentaps σε κώδικα XML.

•

Παρουσίαση δυνατοτήτων του CRM AtlantisΙΙ και της τεχνολογίας πάνω
στην οποία στηρίζεται.

•

Δυνατότητες παραμετροποίησης AtlantisΙΙ.

•

Σύγκριση της λειτουργικότητας και των δυνατοτήτων των δύο ενοτήτων.

1.5 Κύρια σημεία του project
Η παρούσα έρευνα χωρίζεται σε έντεκα κεφάλαια και σε τέσσερα μέρη.
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα πρώτα έξι κεφάλαια.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά γενικότερα στο Ε-business και
στις Β2Β αγορές. Αναφέρουμε τη διαφορά ανάμεσα στο Ε-business και στο Ecommerce και προχωρούμε στην ανάλυση των Β2Β marketplaces, στα οφέλη και
στις προυποθέσεις επιτυχίας ενός Β2Β Marketplace.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια των ERP συστημάτων,
πότε είναι κατάλληλα για μία επιχείρηση και ποια είναι τα οφέλη που μπορούν να
αποκομίσουν οι επιχειρήσεις από αυτά.
Συνεχίζουμε με το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο αναφερόμαστε στο Ελεύθερο
Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), στα κριτήρια του open
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source, στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματά του καθώς και σε ποιους
απευθύνεται.
Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στα ERP συστηματα Ανοικτού Κώδικα.
Στην έννοιά τους, στις επιπτώσεις τους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα
πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματά τους.
Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα CRM συστήματα. Γίνεται μία εισαγωγή
στην ευρύτερη έννοιά τους, στον στόχο τους, στα βασικά χαρακτηριστικά τους,
στην τεχνολογία στην οποία βασίζονται, στα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση
ενός άριστου CRM και στα πιθανά προβλήματα από την χρήση τους.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα κεφάλαια επτά και οκτώ.
Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στο ERP σύστημα του Opentaps και
πιο συγκεκριμένα στο module του CRM. Αναφερόμαστε στην λειτουργικότητα του
CRM και στις τεχνικές προδιαγραφές του. Αναλύεται η εσωτερική του δομή,
δηλαδή η αρχιτεκτονική πελάτη – εξυπηρετητή και τριών επιπέδων, web services
και service oriented architecture καθώς και γενικότερες συνιστώσεις του
συστήματος όπως ο Apache web server.
Στο όγδοο κεφάλαιο ακολουθεί η παραμετροποίηση πάνω στην πλατφόρμα
του CRM πραγματοποιώντας αλλαγές στην Xml. Πιο συγκεκριμένα,
δημιουργήσαμε ένα νέο module το οποίο ονομάσαμε order system και
αποτελείται από τρεις οντότητες : πελάτες (customers), πωλητές (salesmen) και
παραγγελίες (orders).
Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τα κεφάλαια εννέα και δέκα.
Στο ένατο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην περίπτωση του εμπορικού
AtlantisΙΙ. Όπως και στο CRM του Opentaps, έτσι και εδώ αναφερόμαστε στην
λειτουργικότητα του CRM και στις τεχνικές προδιαγραφές του.
Προχωρώντας στο δέκατο κεφάλαιο προβάλλουμε τις δυνατότητες
παραμετροποίησης του Atlantis II με VisualBasic.
Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει το κεφάλαιο έντεκα.
Στο ενδέκατο κεφάλαιο προχωρούμε στην σύγκριση των δύο CRM
συστημάτων καθώς και σε συμπεράσματα που απορρέουν από τα δύο
προηγούμενα κεφάλαια. Επίσης, αναφέρονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε
στην έρευνά μας, οδηγίες για μελλοντική έρευνα καθώς και το γενικό
συμπέρασμα που εξάγαμε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ε-business - B2B

2.1 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Hλεκτρονικό Εμπόριο
Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business) είναι μια έννοια ευρύτερη από το
ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce). Πιο συγκεκριμένα, ενώ το ηλεκτρονικό
εμπόριο επικεντρώνεται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (αγοροπωλησίες online)
και αποτελεί μία υποενότητα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, το ηλεκτρονικό
επιχειρείν αναφέρεται στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών μιας επιχείρησης
µε τη χρήση δικτύων (Intranet, Extranet, Internet), καθώς και µε τη διαχείριση των
σχέσεων µε τον πελάτη (Customer Relation Management), τη διαχείριση
αποθεμάτων και παραγγελιών (Supply Chain Management) και την
ολοκληρωμένη διαχείριση των επιχειρηματικών πόρων (Enterprise Resource
Planning). [1] Το διάγραμμα 2.1 απεικονίζει την σχέση του e-business και του ecommerce.

Διάγραμμα 2.1 : Η-Eμπόριο, Η-Επιχειρείν

Οι αρχές του e-Business επικεντρώνονται στην ενοποίηση ανάμεσα στον
πελάτη και την επιχείρηση, ανάμεσα σε εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες
(που επικεντρώνονται στον πελάτη) και ανάμεσα σε επιχείρηση και προμηθευτές.
[2]
Οι τρεις βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι:
1. Ηλεκτρονικές συναλλαγές επιχειρήσεων µε καταναλωτές, Business-toConsumer.
2. Ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, Business-to-Business.
3. Ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους, Business-toGovernment.
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Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι τρεις βασικές κατηγορίες
εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι :
1. Ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces): αγοραπωλησία προΪόντων και
υπηρεσιών.
2. Διεπιχειρησιακά συστήματα: διευκόλυνση, διεπιχειρησιακή και
ενδοεπιχειρησιακή
ροή
αγαθών,
υπηρεσιών,
πληροφοριών,
επικοινωνίας και συνεργασίας.
3. Εξυπηρέτηση πελατών:
παροχή εξυπηρέτησης, αντιμετώπιση
παραπόνων, διαχείριση παραγγελιών κτλ. [3]

2.2 Βusiness-to-Business (B2B): ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ των
επιχειρήσεων

2.2.1 Τί είναι και πώς λειτουργούν οι Β2Β αγορές
Οι αγορές B2B ή Β2Β Marketplaces (όπου Β2Β = Business to Business,
δηλαδή Επιχείρηση προς Επιχείρηση) είναι χώροι «ηλεκτρονικής συνάντησης»
πωλητών και αγοραστών. Στους χώρους αυτούς δημοσιεύονται αγγελίες
προσφοράς και ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών. Πολλές φορές οι
ανακοινώσεις αυτές συνοδεύονται και από πλειστηριασμούς.
Ας δούμε τι μπορεί να προσφέρει μια Β2Β αγορά:
•

Αναζήτηση προϊόντων σε ηλεκτρονικούς καταλόγους, με βάση τη μάρκα,
το όνομα του κατασκευαστή, το όνομα του προμηθευτή, τον κωδικό του
προϊόντος ή ένα συνδυασμό των παραπάνω.

•

Δημοπρασίες για αγορά προϊόντων ή για πώληση προϊόντων, του στοκ ή
και μεταχειρισμένων ειδών που υπάρχουν στην αποθήκη.

•

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως: προσαρμογή της λίστας αγορών
σύμφωνα με τις ανάγκες, υπηρεσίες προώθησης προϊόντων στην αγορά.

•

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εφοδιαστικής (Logistics διακίνηση, αποθήκευση προϊόντων).
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•

Μετά από κάθε αγοραπωλησία γίνεται (αν υπάρχει το κατάλληλο
λογισμικό) ενημέρωση των τμημάτων της επιχείρησης (λογιστήριο,
αποθήκη, πωλήσεις) τόσο του αγοραστή, όσο και του προμηθευτή. [5]

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές Β2Β αποτελούν την κινητήρια δύναμη στην
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου διότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν τη μείωση
του κόστους των συναλλαγών εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής στην
επικοινωνία. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές Β2Β πραγματοποιούνται μέσω του ΕDI
(Electronic Data Interchange systems) κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, ή μέσω
του Internet, ενώ αυξάνεται σταδιακά η χρήση υβριδικών Internet-EDI
συστημάτων.
Οι εκτιμήσεις για την αξία των συναλλαγών Β2Β το 2000 προσέγγιζαν τα
$450 δισεκ., ενώ για το 2004 τα $3 τρισεκ., και παρουσιάζουν σημαντικές
γεωγραφικές
διαφοροποιήσεις.
Το
32%
των
επιχειρήσεων
που
δραστηριοποιούνται στο Β2Β είναι κερδοφόρες, ενώ για επιχειρήσεις που
λειτουργούν πάνω από 3 χρόνια το ποσοστό αυτό φτάνει στο 46%. Εντούτοις,
μόνο το ένα τρίτο των Β2Β ιστοσελίδων είναι σχεδιασμένες για να δέχεται
παραγγελίες on-line. Tα υπόλοιπα δύο τρίτα είναι σχεδιασμένα για να
υποστηρίζουν και να προωθούν off-line σχέσεις με πελάτες. [1]
Σύμφωνα με τον Michael J. Cunningham, o ορισμός του B2B e-commerce
είναι ο εξής:
«Επιχειρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά
δίκτυα περιλαμβάνοντας ιδιωτικές και δημόσιες συναλλαγές που χρησιμοποιούν
το internet ως μέσω δικίνησης. Αυτές οι συναλλαγές περιλαμβάνουν
χρηματοοικονομικές μεταφορές, on-line ανταλλαγές, πλειστηριασμούς, μεταφορά
προϊόντων και υπηρεσιών, δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας και
ενοποιημένα επιχειρηματικά δίκτυα». [6]
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2.2.2 Κατηγοριοποίηση Β2Β e-commerce
Πολλοί ερευνητές του ηλεκτρονικού εμπορίου υιοθετούν την παρακάτω
κατηγοριοποίηση του Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου :
→ Βασικό Β2Β e-commerce
→ Συνεργατικό Β2Β e-commerce
Με το βασικό Β2Β e-commerce οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το
ηλεκτρονικό δίκτυο απλά για να αυτοματοποιήσουν την ανταλλαγή των
εμπορικών εγγράφων και είναι απίθανο να κερδίσουν σημαντικά πλεονεκτήματα.
Δεν υφίσταται καμία αλλαγή σε διεπιχειρησιακές λειτουργίες και δεν υπάρχει
πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, καθώς και καμία αλλαγή στην
επικοινωνιακή δομή μεταξύ των συνεργατών. Τα Β2Β ηλεκτρονικά δίκτυα
προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιούνται για να
δημιουργήσουν νέες συνεργασίες και νέες διεπιχειρησιακές λειτουργίες ανάμεσα
στους συνεργάτες, όπως συμβαίνει με το Συνεργατικό Β2Β e-commerce το οποίο
αυξάνει την διεπιχειρησιακή αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις επιχειρήσεις
προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στις επιχειρησιακές διαδικασίες και
επιφέροντας ολοένα και αυξανόμενα οφέλη.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι τα Β2Β δίκτυα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την εγκαθίδρυση συνεργασίας με συνεταίρους στην
επιχειρηματική αλυσίδα και όχι απλά για την ανταλλαγή επιχειρηματικών
εγγράφων. [4]

Διάγραμμα 2.2.2 : Αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο [34]
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2.2.3 Οφέλη των Β2Β marketplaces
Τα οφέλη για τους πωλητές:
•

Αύξηση των πωλήσεων α. από το άνοιγμα νέων αγορών β. από την
αύξηση έως και 10% των πωλήσεων προς υπάρχοντες πελάτες που θα
προτιμήσουν το νέο αυτό κανάλι γ. από δημοπρασίες προϊόντων και στοκ.

•

Αύξηση της ταχύτητας της κυκλοφορίας των προϊόντων, αφού, έχοντας
μειώσει το χρόνο δημιουργίας και προβολής διαφημιστικού υλικού των
προϊόντων, θα μπορούν να πραγματοποιούνται πωλήσεις 24 ώρες το
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

•

Οικονομία εξαιτίας α. της μείωσης εξόδων από τη δημιουργία,
αναπαραγωγή και διάθεση/προβολή διαφημιστικών β. της μείωσης
προσωπικού/ωρών για υπηρεσίες βοήθειας προς τους υποψήφιους
πελάτες γ. της έμμεσης μείωσης κόστους από την ορθότητα της εκτέλεσης
παραγγελιών δ. της έμμεσης μείωσης κόστους από τη δυνατότητα
εκμετάλλευσης στατιστικών στοιχείων για πρόβλεψη πωλήσεων ανά
πελάτη, προϊόν, γεωγραφική περιοχή.

•

Δημιουργία πιστών πελατών, γιατί θα γίνει πιο εύκολη η διαδικασία
αγορών.
Τα οφέλη για τους αγοραστές :

•

Μείωση κόστους αγορών λόγω α. προσφορών από τους πωλητές β.
μείωσης χρονοβόρων διαδικασιών για την εκτέλεση παραγγελίας γ.
εύκολης και γρήγορης έρευνας αγοράς και σύγκρισης τιμών.

•

Μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και προμηθευτών.

•

Οφέλη για τη διεύθυνση προμηθειών: απώτερος στόχος του τμήματος
προμηθειών είναι η αύξηση των κερδών μέσω της μείωσης του κόστους
των παραγγελθέντων προϊόντων και της διαδικασίας παραγγελιών. Μέσω
μιας Β2Β αγοράς, το τμήμα προμηθειών πετυχαίνει: α. μείωση χρόνου
προμηθειών β. μείωση λαθών γ. μείωση τιμών λόγω συνδυασμένων
αγορών (πολλά τμήματα της επιχείρησης μπορούν συνδυασμένα να
παραγγείλουν μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος) δ. καλύτερο έλεγχο του
προϋπολογισμού. [59]
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2.2.4 Προϋποθέσεις επιτυχίας ενός Β2Β Marketplace
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη τόσα Β2Β Marketplaces ώστε να μην
ξέρει κανείς ποιο να προτιμήσει (αν και η συμμετοχή σε ένα marketplace δεν
απαγορεύει τη συμμετοχή και σε άλλα). Είναι όμως χρήσιμο να εξετάσουμε ποια
είναι τα χαρακτηριστικά που αποτελούν ένδειξη για μια πετυχημένη πορεία ενός
Β2Β marketplace και, κατά συνέπεια, για τη μέγιστη ωφέλεια των συμμετεχόντων
σ’ αυτό.
Ένα πετυχημένο B2B Marketplace πρέπει να αντανακλά την ιστορικότητα
κάθε πελάτη του, τις πρόσφατες επιλογές του, τις ιδιαιτερότητες στην τιμολόγηση
(βάσει συμβολαίου, εκπτώσεων τζίρου και τρόπου πληρωμής), αλλά και να
διευκολύνει παράλληλα την περιήγηση και την επιλογή των προϊόντων. Επίσης,
θα πρέπει να χρησιμοποιεί και άλλα κανάλια πωλήσεων (Πωλητές, Άμεσο
marketing, Τηλεφωνικό κέντρο) και κανάλια επικοινωνίας (φαξ, e-mail,
τηλέφωνο), τα οποία θα πρέπει να ενεργοποιούνται όσο και όποτε επιθυμεί ο
πελάτης. Θα πρέπει επίσης να δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να
αποφασίζουν για τις αγορές τους με στοιχεία όπως τιμές, διαθεσιμότητα, χρόνοι
παράδοσης.
Ακόμη, η Β2Β αγορά θα πρέπει να συγχρονίζεται με τα συστήματα:
• CRM (γνώση του τι χρειάζεται ο πελάτης και τι όχι, εξυπηρέτηση μετά την
πώληση)
• ERP (ολοκλήρωση διαδικασιών που αφορούν τη σύνδεση της δικτυακής
αγοράς Β2Β με την αποθήκη, το λογιστήριο). [6]

2.2.5 Σχέσεις Β2Β και επίτευξη βελτιώσεων
Ο τελικός πελάτης στο Β2Β είναι πολύ διαφορετικός από τον πελάτη στο
B2C. Είναι ασυνήθιστο για τις εταιρίες να ακολουθήσουν μία διπλή στρατηγική
προσφέροντας τα ίδια προϊόντα σε επιχειρήσεις και καταναλωτές ταυτόχρονα. Ο
στόχος των Β2Β πελατών κυμαίνεται από μικρές επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλους
εθνικούς οργανισμούς και ο τρόπος με τον οποίο η πληροφορία συγκεντρώνεται
και μεταδίδεται, αποκλίνει σημαντικά. Οι πελάτες στις Β2Β αγορές αναζητούν
συνεργάτες και ευκαιρίες για πιο αποτελεσματική υλοποίηση των διαφόρων
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διαδικασιών. Αυτοί οι πελάτες είναι οργανισμοί που επιθυμούν να εδραιώσουν
και να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές συνεργασίες μέσω του Web.
Η δημιουργία των σχέσεων με τους πελάτες έχει μία κοινή βάση είτε ο
πελάτης είναι ατομικός (B2C) είτε είναι ένας ολόκληρος οργανισμός (Β2Β).
Παρ’όλα αυτά, η πολυπλοκότητα των συναλλαγών και η σχέση ανάμεσα στην
επιχείρηση και τον πελάτη, είναι διαφορετικά εξαιτίας των μεταβλητών που
συμμετέχουν. Για το Β2Β οι εξαρτήσεις μεταξύ των μεταβλητών περιλαμβάνουν
πολλά θέματα των επιχειρηματικών σχέσεων όπως πωλήσεις, εξυπηρέτηση μετά
την πώληση, ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή.
Οι σχέσεις Β2Β συχνά έχουν διάρκεια πολλών ετών. Οι ατομικές σχέσεις
ξεπερνούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Μετρούν η εμπιστοσύνη, η
αξία και η απόδοση. Η Β2Β αγορά καθώς εξελίσσεται, θα ενισχύσει τους
παραπάνω στόχους. Ενώ η εξυπηρέτηση των πελατών είναι σημαντική στις
τραπεζικές και άλλες καταναλωτικές υπηρεσίες, είναι λιγότερο σημαντική στις
αγορές βιβλίων ή CD-ROMs μέσω του internet. Γενικά οι καταναλωτές
αποβλέπουν σε μία απλή και ασφαλή συναλλαγή ακολουθούμενη από μία
γρήγορη και αποδοτική μεταφορά των αγαθών.
Οπότε δεν έχει να κάνει μόνο με ανθρώπους. Οι Β2Β λειτουργίες θα είναι
επιτυχείς στο τέλος της μέρας καθώς προσθέτουν αξία και αλλάζουν τις
επιχειρηματικές διαδικασίες για την επίτευξη βελτιώσεων σε κόστος, ποιότητα και
εξυπηρέτηση. [7]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Enterprise Resource Planning (ERP)

3.1 Oρισμός, έννοια
O προγραμματισμός πόρων της εταιρίας είναι ένας
τρόπος για να ομαλοποιείται η ροή των πληροφοριών
στην εταιρία. Βελτιώνει την ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ τμημάτων
φέρνοντας σημαντικές διαδικασίες μαζί.
Περισσότερες από 70% των μεγάλων εταιριών έχουν συστήματα
προγραμματισμού πόρων. Καθώς πέφτουν οι τιμές, όλο και περισσότερες μικρές
επιχειρήσεις θέλουν να μπουν στον κόσμο του προγραμματισμού πόρων. Για
μεγάλες εταιρίες ο προγραμματισμός πόρων είναι η απάντηση στις προσευχές
τους. Δεν αποτελεί μόνο ένα σύστημα. Αντίθετα είναι ένα δίκτυο από συστήματα
που περιλαμβάνει όλα τα τμήματα της εταιρίας συμπεριλαμβανομένων των
διαχειριστικών εφαρμογών (οικονομικών και λογιστικών) και των εφαρμογών
ανθρώπινων πόρων (μισθοδοσία και παροχές). Το ERP ενοποιεί τις μονάδες της
επιχείρησης κάτω από ένα μόνο πρόγραμμα.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προγραμματισμού πόρων είναι η
ενοποίηση. Ελαφρύνει το φορτίο της μηχανογράφησης και ενώνει τις
πληροφορίες της εταιρίας. Για παράδειγμα, αν προσθέσουμε νέες παραγγελίες
πωλήσεων στο σύστημα, οτιδήποτε σχετίζεται με τις παραγγελίες ενημερώνεται
άμεσα όπως τα επίπεδα προμηθειών και ο ισολογισμός. Όλοι οι εργαζόμενοι
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες πληροφοριακές και επιχειρηματικές
διαδικασίες και να πάρουν το ίδιο αποτέλεσμα όταν ρωτήσουν το σύστημα. [8]
Πρόκειται για λύση λογισμικού η οποία ολοκληρώνει διάφορες λειτουργίες
σε μία εταιρία. Αν και κατά την εγκατάστασή του παραμετροποιείται για τις
ανάγκες της κάθε εταιρίας, εντούτοις πρόκειται για έτοιμο πακέτο λογισμικού και
δεν κατασκευάζεται από την αρχή για την εκάστοτε εταιρία. Άλλωστε, πολλές
από τις διαδικασίες που καλύπτει ένα πακέτο ERP είναι κοινές σε κάθε εταιρία
(λ.χ. επεξεργασία παραγγελιών, τιμολόγηση, ισολογισμοί κ.ά.). [10]
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To ERP ενσωματώνει τις βασικές επιχειρηματικές και διοικητικές διαδικασίες
έτσι ώστε να λαμβάνονται οι καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές και να
παρέχεται η δυνατότητα ύπαρξης μίας ολοκληρωμένης εικόνας της
επιχείρησης.Ενδεικτικά, το ERP παρακολουθεί τα χρηματοοικονομικά της
επιχείρησης, το ανθρώπινο δυναμικό, την παραγωγή, την αποθήκη, κτλ. [32]
Συμπερασματικά, το ERP είναι μία λύση λογισμικού η οποία ενοποιεί όλα τα
τμήματα και τις λειτουργίες μιας επιχείρησης σε ένα μοναδικό σύστημα
υπολογιστών έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κάθε τμήματος. Το ERP
συνδυάζει όλα τα προγράμματα, τα οποία τρέχουν σε μία κοινή βάση δεδομένων,
σε ένα, έτσι ώστε τα διάφορα τμήματα να μπορούν εύκολα να μοιραστούν τις
πληροφορίες και να επικοινωνούν μεταξύ τους. [9]

3.2 Η υψηλή απαίτηση για προγραμματισμό πόρων
Η σημασία του προγραμματισμού πόρων συνειδητοποιείται όταν σκεφτούμε
την αξιοσημείωτη αύξηση σε αποτελεσματικότητα που με τη σειρά της
μεταφράζεται σε αύξηση κερδών. Ο προγραμματισμός πόρων υπάρχει από τις
αρχές της δεκαετίας του 90 αλλά καθώς άρχισαν οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ο
προγραμματισμός πόρων επιβραδύνθηκε επειδή πολλά από τα σχετικά πακέτα
ήταν ανίκανα να χειριστούν τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Η βασική
λειτουργικότητα του προγραμματισμού πόρων και η χρήση του internet είναι
διαφορετική. Ο προγραμματισμός πόρων είναι ένα ενοποιημένο σύστημα
επεξεργασίας συναλλαγών που χειρίζεται τις εσωτερικές πληροφορίες των
επιχειρήσεων. Ο προγραμματισμός πόρων είναι τόσο απαραίτητος όσο ποτέ
πριν και είναι τόσο δημοφιλής για τους εξής λόγους :
• Εξαιτίας της ανάγκης για ένα σύστημα που βελιώνει την επεξεργασία
παραγγελιών του πελάτη.
• Εξαιτίας της ανάγκης να συγκεντρωθούν βασικές λειτουργίες των
επιχειρήσων για το εσωτερικό καλό όπως την εσωτερική σύνδεση, την
παραγωγή, το λογιστήριο, τη διαχείριση και την διεκπεραίωση.
• Εξαιτίας της ανάγκης να ενοποιηθούν ξεχωριστές τεχνολογίες, μαζί με
τις λειτουργίες που παρέχουν, σε ένα κοινό οργανισμό.
• Εξαιτίας της ανάγκης να παρέχουν μία συμπαγή βάση στην οποία να
δημιουργηθούν οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές της επόμενης γενιάς.
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Αλλά ο πιο σημαντικός λόγος της ύπαρξης του προγραμματισμού πόρων
είναι τα χρήματα: οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις απαιτούν ομαλό, αποτελεσματικό
προγραμματισμό πόρων. Γιατί ο προγραμματισμός πόρων δίνει στην εταιρία
σοβαρά πλεονεκτήματα. [8]

3.3 Στόχος και λόγοι εγκατάστασης
Στόχος του ERP δεν είναι η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός τομέα στην
επιχείρηση, όπως λ.χ. του λογιστηρίου, της παραγωγής, των πωλήσεων κ.λπ.,
αλλά η εξυπηρέτηση των διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση, στις οποίες
διαδικασίες εμπλέκονται οι διάφοροι τομείς, έτσι ώστε να μπορεί αυτή να
διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές της (core businesses).
Από τη στιγμή που τα δεδομένα εισαχθούν σε κάποια μονάδα (module) του
ERP, αυτά είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε μονάδα του ERP τα χρειαστεί. Με τον
τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μία λογική ενοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των
τμημάτων της επιχείρησης.
Οπότε οι βασικοί λόγοι για την εγκατάσταση ενός ERP είναι δύο:
Α. Η επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων και
Β. Η προσπάθεια για βελτίωση των διαδικασιών στην επιχείρηση.
Όσον αφορά τον πρώτο λόγο, πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που
αποφάσισαν να εγκαταστήσουν συστήματα ERP για να επιλύσουν τα
προβλήματα, ενώ άλλες προχωρούν στο ERP για να επιλύσουν τα προβλήματα
από τα ετερογενή συστήματα (λογισμικού και hardware) τα οποία η επιχείρηση
έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει κατά το παρελθόν.
Όσον αφορά τον δεύτερο λόγο, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται για τη δυνατότητα που παρέχουν τα συστήματα ERP για άμεση
πρόσβαση στην πληροφορία σε ολόκληρη την επιχείρηση. Η διαθεσιμότητα της
πληροφορίας επιτρέπει στην επιχείρηση να περιορίσει το κόστος αποθήκευσης,
να μειώσει σημαντικά τους κύκλους εκτέλεσης των διαδικασιών και, βέβαια, να
παρέχει καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.
Φυσικά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ERP είναι απλώς το μέσο, η
δυνατότητα για την επιχείρηση να βελτιώσει τις λειτουργίες της. Από εκεί και
πέρα, χρειάζεται δημιουργική ενσωμάτωση του συστήματος ERP μέσα στην
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επιχείρηση

ώστε

να

είναι

παραγωγική.[10]

3.4 Πώς μπορεί ένα έτοιμο πακέτο λογισμικού να ταιριάζει σε όλες τις
επιχειρήσεις;
Το ερώτημα αυτό θα μπορούσε να διατυπωθεί και ως εξής: "Πώς μπορεί
μία εταιρία λογισμικού στις ΗΠΑ, τη Γερμανία ή την Ολλανδία να κατανοήσει τις
ανάγκες μιας εταιρίας που εδρεύει στην Ισπανία και με το ίδιο λογισμικό να
καλύπτει εταιρίες και στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο;" Πολλοί πιθανόν να
θεωρήσουν ότι το λογισμικό που κατασκευάζεται αποκλειστικά για την κάθε
εταιρία θα λειτουργεί καλύτερα, σε σχέση με το λογισμικό σε πακέτο. Όμως, δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι βασικές διαδικασίες
σε κάθε επιχείρηση είναι οι ίδιες. Επίσης, με την παγκοσμιοποίηση, υπάρχει
ανάγκη για χρήση σε μεγάλο βαθμό ίδιων πρακτικών και διαδικασιών από τις
επιχειρήσεις διαφόρων χωρών. Οι πολυεθνικές εταιρίες που αναπτύσσουν ERP
πακέτα επενδύουν αρκετά χρήματα στη μελέτη των αναγκών των επιχειρήσεων
και
βέβαια,
στην
ανάπτυξη
υψηλής
ποιότητας
λογισμικού.
Από την άλλη, οι ελληνικές εταιρίες λογισμικού έχουν το πλεονέκτημα ότι
μπορούν να είναι πιο κοντά στις πρακτικές των ελληνικών επιχειρήσεων και να
τις κατανοούν καλύτερα, έστω κι εάν δεν μπορούν να επενδύσουν τα ίδια
κεφάλαια με αυτά των πολυεθνικών στην ανάπτυξη του λογισμικού, λόγω της
μικρότερης
αγοράς
στην
οποία
απευθύνονται.[10]

3.5 Εγκατάσταση ERP = Μείωση του προσωπικού της επιχείρησης;
Πριν την εγκατάσταση του ERP, ένας μεγάλος αριθμός προσωπικού,
συμπεριλαμβανομένων και μεσαίων στελεχών, αφιερώνει χρόνο για τη συλλογή
στοιχείων και τη σύνταξη διαφόρων καταστάσεων και αναφορών.
Με την εγκατάσταση του ERP, η πληροφορία είναι διαθέσιμη προς όλους
και μάλιστα άμεσα. Συνεπώς, ένας αριθμός εργασιών ρουτίνας θα πάψει να
υφίσταται. Όμως, η ευκολία με την οποία είναι πλέον διαθέσιμη η πληροφορία,
επιτρέπει στα στελέχη να κάνουν πιο ουσιώδεις αναλύσεις με βάση τα στοιχεία
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που παρέχονται από το ERP, με αποτέλεσμα τα στελέχη που πριν δούλευαν για
να δημιουργήσουν την πληροφορία, τώρα να μπορούν να δουλεύουν με την
πληροφορία.
Βέβαια, εάν η επιχείρηση δεν μπορεί να εμπνεύσει τα στελέχη της ώστε να
αξιοποιήσουν την πληροφορία που προέρχεται από το ERP, τότε πράγματι
μπορεί να οδηγηθεί σε μείωση του προσωπικού της. Πάντως γενικά, δεν είναι
σωστή προσέγγιση το να αξιολογούμε ή το να μετράμε ένα έργο ERP με βάση
τον αριθμό εργαζομένων που προσθέτει ή αφαιρεί στην επιχείρηση. [10]

3.6 Ποιο ERP είναι κατάλληλο για μία επιχείρηση και πως με αυτό μία
εταιρία μπορεί να μπει στο e-business;
Κάθε ERP σύστημα έχει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του. Άλλο είναι
καλό στην παραγωγή, άλλο στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και, γενικά, εάν
υπήρχε ένα ERP σύστημα που θα ήταν το καλύτερο από όλα τα άλλα σε όλα τα
σημεία, καταλαβαίνουμε ότι δε θα είχε νόημα ο ανταγωνισμός.
Μία προσέγγιση είναι να δούμε ποιοι τομείς ενδιαφέρουν περισσότερο τη
δραστηριότητα της επιχείρησής μας και να επιλέξουμε το ERP που είναι ισχυρό
σε αυτούς. Μία άλλη προσέγγιση, την οποία και ακολουθεί η πλειοψηφία των
εταιριών, είναι να επιλέξουμε το ERP που καλύπτει καλύτερα τη βιομηχανία στην
οποία δραστηριοποιείται η επιχείρησή μας, λ.χ. κατασκευές, παραγωγή,
υπηρεσίες κ.λ.π. Το ερώτημα που τίθεται σε αυτό το σημείο είναι αν με ένα
ERP σύστημα η εταιρία μπορεί να μπει στο e-Business. Όπως αναφέραμε, τα
συστήματα ERP αυτοματοποιούν διαδικασίες που παλαιότερα εκτελούνταν με
"παραδοσιακές" μεθόδους. Με το e-Business, έχουμε την επιχείρηση να
συναλλάσσεται με τους συνεργάτες της με ηλεκτρονικές μεθόδους. Συνεπώς, η
εγκατάσταση ενός ERP διευκολύνει τη μετάβαση μιας επιχείρησης στο eBusiness. Οι περισσότερες εταιρίες που κατασκευάζουν ERP συστήματα
διαθέτουν έτοιμα υποσυστήματα λογισμικού για ηλεκτρονικές συναλλαγές τα
οποία
προσαρμόζονται
στο
βασικό
ERP
σύστημα.
Επίσης, τα συστήματα ERP έχουν συνήθως ανοικτή αρχιτεκτονική που
επιτρέπει τη διασύνδεση του ERP με το λογισμικό e-Business που εγκαθιστά η
εταιρία. Εάν μέσα στα σχέδια της επιχείρησης είναι και η είσοδος στο e-Business,
τότε πρέπει να εξεταστεί και η συγκεκριμένη πτυχή στην επιλογή του συστήματος
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ERP.[10]

3.7 Πότε μία επιχείρηση θα πάρει ‘payback ’ από το ERP και πόσο θα είναι
αυτό;
Η συμβολή του ERP βελτιστοποιεί τον τρόπο με τον οποίο
πραγματοποιούνται οι εργασίες εσωτερικά παρά με τους πελάτες, προμηθευτές
και λοιπούς συνεργάτες. Η αξία εξαρτάται από την φιλοδοξία. Εάν το ERP είναι
επιδίωξη μιας προσπάθειας να φέρει δραματικές βελτιώσεις στις επιχειρηματικές
διαδικασίες της επιχείρησης, θα αποφέρει περισσότερη αξία από ό,τι εάν το
project θα αντιμετωπιστεί σαν μία απλή αντικατάσταση του συστήματος. Και
ακόμη και εάν το ERP αποφέρει δραματική αλλαγή επειδή επηρεάζει κυρίως
υπάρχουσες "back office" δραστηριότητες όπως order management, παρά την
δημιουργία νέων πηγών εσόδων (revenue opportunities), η τελική αξία που θα
αποφέρει θα είναι μικρή. Οι βετεράνοι υποστηρίζουν ότι το ERP αποτελεί
περισσότερο ένα κόστος του να κάνει κανείς επιχειρηματικές δραστηριότητες
ώστε η εταιρία να λειτουργήσει πιο αποδοτικά, από ό,τι κάτι το οποίο παρέχει
σημαντικό payback. Και οι περισσότεροι βετεράνοι πιστεύουν ότι χρειάζονται
τουλάχιστον έξι μήνες ώστε το νέο σύστημα και οι διαδικασίες να
βελτιστοποιηθούν. Μία έρευνα πάνω σε 63 εταιρίες από την Meta Group πριν
από μερικά χρόνια, απέδειξε ότι χρειάστηκαν οκτώ μήνες μετά την εισαγωγή του
νέου συστήματος (31 μήνες συνολικά) για να δουν αποτελέσματα. Το μέσο
ετήσιο κέρδος ανά χρόνο από το νέο ERP σύστημα ήταν 1,6 εκκατομύρια
δολλάρια, αρκετά μικρό λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα ERP projects σε μεγάλες
εταιρίες μπορεί να κοστίσουν 50 δολλάρια και περισσότερο. [11]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

4.1 Γενικά
"Το ανοιχτό λογισμικό είναι ένα από τα πιο δυναμικά
κομμάτια στο χώρο των υπολογιστών και του διαδικτύου. Μία
τεράστια γκάμα εφαρμογών λογισμικού είναι διαθέσιμη που
μπορεί να ωφελήσει εταιρίες κάθε μεγέθους και ιδιαίτερα τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος για τις οποίες η
δαπάνη αγοράς λογισμικού είναι σημαντικό πρόβλημα καθώς δεσμεύει
κεφάλαια."
Το λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source software) είναι ένα μοντέλο
διανομής λογισμικού, όπου η διανομή του λογισμικού γίνεται μαζί με τον πηγαίο
κώδικα (source code), οπότε οποιοσδήποτε μπορεί να επέμβει σε αυτόν και να
προσαρμόσει το λογισμικό στις δικές του ανάγκες. Η διανομή του λογισμικού
γίνεται κάτω από τους όρους συγκεκριμένης άδειας (οι άδειες BSD και MIT είναι
από τις πλέον διαδεδομένες), η οποία ορίζει τις χρήσεις στις οποίες μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το λογισμικό, τον τρόπο διανομής, το εάν θα περιλαμβάνεται στη
διανομή ο πηγαίος κώδικας ή όχι κ.ο.κ. Το σημείο που διαφοροποιεί το
λογισμικό ανοιχτού κώδικα από το λογισμικό κλειστού κώδικα, είναι η εθελοντική
συμμετοχή. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει σε ένα project ανοιχτού
κώδικα και οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αποχωρίσει. [26]
Το λογισμικό ανοικτού κώδικα ξεκινάει συνήθως από κάποιον (φορέα ή
ιδιώτη) ο οποίος γράφει την αρχική έκδοση του προγράμματος και στη συνέχεια
αποφασίζει να το διαθέσει με το συγκεκριμένο μοντέλο. Υπάρχουν και
περιπτώσεις εμπορικού λογισμικού το οποίο στην πορεία διατίθεται από τον
κατασκευαστή του με το μοντέλο του λογισμικού ανοικτού κώδικα.
Ο όρος "ελεύθερο λογισμικό" προέρχεται από τον αγγλικό όρο "free
software" με τη λέξη "free" να μην έχει την έννοια του "δωρεάν" αλλά την έννοια
του "ελεύθερου". Έτσι, το ελεύθερο λογισμικό διανέμεται με τέτοιο καθεστώς
ώστε ο χρήστης του να μπορεί να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για κάθε σκοπό,
αλλά και να το προσαρμόσει στις ανάγκες του. Επίσης, είναι ελεύθερος να
αναδιανέμει αντίγραφα του λογισμικού σε τρίτους (με την προϋπόθεση ότι η
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διανομή γίνεται στα πλαίσια της άδειας, δηλαδή μαζί με τον πηγαίο κώδικα
κ.ο.κ.). Η αναδιανομή σε τρίτους μπορεί να γίνεται μαζί με τις όποιες βελτιώσεις
επιφέρει ένας χρήστης στο λογισμικό. Από τις πλέον γνωστές άδειες χρήσης
ελεύθερου λογισμικού είναι οι GNU Public License (GPL) και Library GNU Public
License (LGPL). Λίγο πολύ οι όροι αυτοί σημαίνουν το ίδιο πράγμα, τουλάχιστον
στις περισσότερες των περιπτώσεων.
Το ελεύθερο λογισμικό δίνει έμφαση στην ελευθερία του λογισμικού ώστε να
παραχθεί λογισμικό που θα λειτουργήσει ως κοινωνικό αγαθό και θα βοηθήσει
τον συνάνθρωπο. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα από την πλευρά του,
ουσιαστικά μέσω του μοντέλου διανομής, αναζητά ανθρώπους που θα
βοηθήσουν στην ανάπτυξη και βελτίωση του λογισμικού και ως ανταμοιβή,
πέραν της ηθικής ικανοποίησης, θα έχουν το δικαίωμα της χρήσης του
λογισμικού. [14]
Και στα δύο λογισμικά (open source – free software) ο πηγαίος κώδικας
διανέμεται δωρεάν. Και τα δύο μπορούν να ‘κατέβουν’ από το internet αν και δεν
είναι λίγοι εκείνοι που αγοράζουν μία διανομή σε CD-ROM. Και στις δύο
περιπτώσεις, συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες πωλούνται χωρίς
περιορισμούς. [13]

4.2 Kριτήρια open source
‘Ανοιχτός κώδικας’ δεν σημαίνει απλά πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. H
Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα (OSI – Open Source Initiative) καθορίζει τον
ανοικτό κώδικα ως λογισμικό που πρέπει να συμβαδίζει με ορισμένα κριτήρια
όπως:
• Ελεύθερη αναδιανομή: Η άδεια δεν θα πρέπει να περιορίζει κανέναν στο
να πουλάει ή να χαρίζει το λογισμικό και δεν θα πρέπει να απαιτεί
καταβαλλόμενο ποσό ή άλλη αποζημίωση.
• Πηγαίος κώδικας: Το πρόγραμμα πρέπει να περιέχει πηγαίο κώδικα και
να επιτρέπει την κατανομή σε πηγαίο κώδικα καθώς και σε συμπαγή
μορφή. Σκόπιμα ασαφής πηγαίος κώδικας δεν επιτρέπεται.
• Καμία διάκριση μεταξύ διαφορετικών πεδίων έρευνας: Η άδεια δεν θα
πρέπει να περιορίζει κανέναν από το να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα σε
ένα συγκεκριμένο πεδίo. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να περιορίσει την
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χρησιμοποίηση του προγράμματος σε μία επιχείρηση ή για μία έρευνα
γενετικής.
• Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει άλλο λογισμικό : Η άδεια δεν θα πρέπει
να θέτει περιορισμούς σε άλλο λογισμικό που είναι κατανεμημένο μαζί με
το αναγνωρισμένο λογισμικό. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να
‘επιβάλλει’ στα άλλα προγράμματα που είναι κατανεμημένα στο ίδιο μέσο,
να είναι λογισμικό open-source. Έτσι επιτρέπεται η διανομή λογισμικού
ανοικτού κώδικα και κλειστού κώδικα μαζί. [28]
Όταν μιλάμε για το ‘ελεύθερο λογισμικό’, δεν μιλάμε για το δωρεάν freeware
λογισμικό, δηλαδή λογισμικό που υπάρχει εξ ολοκλήρου διαθέσιμο στο ευρύ
κοινό. Αντί αυτού, μιλάμε για το λογισμικό που έχει χορηγηθεί υπό την άδεια του
Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (FSF- Free Software Foundation) και της
γενικής δημόσιας άδειας GNU (General Public License).
Σύμφωνα με τον ορισμό του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού :
‘Το ελεύθερο λογισμικό πραγματεύεται την ελευθερία των χρηστών να το
τρέξουν, να το αντιγράψουν, να το διανείμουν, να το μελετήσουν, να το αλλάξουν
και να το βελτιώσουν’. Ακριβέστερα, αναφέρεται στα τέσσερα είδη ελευθερίας για
τους χρήστες του λογισμικού :
•

Η ελευθερία να εκτελεστεί το πρόγραμμα για οποιοδήποτε σκοπό.

•

Η ελευθερία να μελετηθεί το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα και να
προσαρμοστεί στις ανάγκες των χρηστών. Η πρόσβαση στον πηγαίο
κώδικα είναι μία προυπόθεση για αυτό.

•

Η ελευθερία να αναδιανεμηθούν αντίγραφα ώστε να ωφελούνται και οι
γείτονές μας.

•

Η ελευθερία να βελτιωθεί το πρόγραμμα και να εκδοθούν οι
τροποποιήσεις στο κοινό έτσι ώστε ολόκληρη η κοινότητα να ωφελείται.
[26]

4.3 Ποιοι και γιατί ασχολούνται με την ανάπτυξη Ανοιχτού Κώδικα
Το ελεύθερο λογισμικό αποτελεί, κατά βάση, μία ανθρωπιστική δράση.
Κάποιος αναπτύσσει ένα λογισμικό και θεωρώντας ότι αυτό μπορεί να είναι
χρήσιμο και σε άλλους, το διαθέτει κάτω από κάποια άδεια χρήσης ελεύθερου
λογισμικού. Η διανομή μαζί με τον πηγαίο κώδικα επιτρέπει τη μεταφορά του
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λογισμικού σε διαφορετικές πλατφόρμες, αλλά και την προσαρμογή του στις
συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε ανθρώπου. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα,
ουσιαστικά αναζητεί ικανούς συνεργάτες για την υλοποίηση ενός έργου. Για
παράδειγμα, μία εταιρία θέλει να υλοποιήσει ένα λογισμικό αλλά δεν έχει τους
ανθρώπινους πόρους για να το φέρει σε πέρας. Έτσι, ξεκινά την υλοποίησή του,
τη φτάνει μέχρι ένα σημείο και μετά διαθέτει το λογισμικό της με το μοντέλο του
ανοικτού
κώδικα.[31]
Εάν και άλλοι (εταιρίες ή ιδιώτες) έχουν ανάγκη από αυτό το λογισμικό, θα
συμβάλουν όλοι από λίγο στην περάτωσή του. Έτσι, τόσο η αρχική εταιρία όσο
και οι υπόλοιποι θα αποκτήσουν το λογισμικό που τους είναι απαραίτητο, χωρίς
κάποιος από αυτούς να επιβαρυνθεί εξ ολοκλήρου το κόστος ανάπτυξης του
λογισμικού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις περιπτώσεις των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν τους πόρους για να κάνουν εσωτερικά την
ανάπτυξη μεγάλων εφαρμογών. Το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων έρχεται
σε δεύτερη μοίρα όταν πρόκειται για ένα λογισμικό που διατίθεται κάτω από μία
άδεια λογισμικού ανοικτού κώδικα. Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει, είναι να
κατασκευαστεί το λογισμικό. Πάντως, μαζί με τον πηγαίο κώδικα διατίθενται και
εμπορικά λογισμικά τα δικαιώματα των οποίων παραμένουν στον κατασκευαστή
τους. Για παράδειγμα, κάποιος κατασκευαστής μπορεί να δώσει τον πηγαίο
κώδικα ενός λογισμικού του προκειμένου ο πελάτης να το προσαρμόσει στα δικά
του συστήματα. Σε περιπτώσεις σαν κι αυτή, το λογισμικό δε θεωρείται ότι είναι
λογισμικό ανοικτού κώδικα. [24]
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να συμμετάσχει κάποιος αφιλοκερδώς στην
ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού ανοικτού κώδικα, τους οποίους
κάποιος μπορεί να έχει, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό. Οι βασικότεροι από
αυτούς είναι:
•

•
•

Η ταχύτερη ανάπτυξη ενός λογισμικού τον οποίο θα βοηθήσει και τον ίδιο
τον συμμετέχοντα καθώς, όταν ολοκληρωθεί το λογισμικό, θα το
χρησιμοποιήσει και ο ίδιος.
Η απόκτηση εμπειρίας από την ανάπτυξη ενός λογισμικού, αλλά και της
συνεργασίας με άλλους προγραμματιστές.
Η απόκτηση φήμης εάν το έργο πετύχει και γίνει γνωστό. Σε αρκετές
περιπτώσεις οι συμμετέχοντες στην ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού ή
λογισμικού ανοικτού κώδικα "ανταμείφθηκαν" με καλές θέσεις σε εταιρίες.
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•

Η ηθική ικανοποίηση της συνεισφοράς προς τον συνάνθρωπο. [14]

4.3 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
Κάνοντας μία κωδικοποίηση των πλεονεκτημάτων, τα σημαντικότερα από
αυτά είναι:
•

•
•

•

•

•
•

Η λογική της ανάπτυξής του είναι τέτοια ώστε επιτρέπει τον ποιοτικό του
έλεγχο από πολλούς ανθρώπους. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς ενδέχεται
να είναι ικανότατοι προγραμματιστές και πολύ εξειδικευμένοι.
Υπάρχει τεράστια δυνατότητα προσαρμογής του λογισμικού στις ανάγκες
ιδιωτών ή εταιριών.
Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο ή εργαλείο για
απόκτηση προγραμματιστικής εμπειρίας από αυτούς που αναπτύσσουν
κώδικα.
Το κόστος (χρήση + απόκτηση) του ελεύθερου λογισμικού ή του
λογισμικού ανοικτού κώδικα είναι συνήθως σημαντικά μικρότερο από το
κόστος αντίστοιχων εμπορικών λύσεων.
Όταν πρόκειται για δημοφιλή προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε
πληθώρα εγκαταστάσεων ανά τον κόσμο, η υποστήριξη σε περίπτωση
εμφάνισης προβλημάτων μπορεί να προέλθει άμεσα με τη χρήση των
καναλιών επικοινωνίας του Internet (λ.χ. newsgroups).
Η χρήση ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού ανοικτού κώδικα, δεν
δημιουργεί εξαρτήσεις από κάποια συγκεκριμένη εταιρία.
Επειδή ο κώδικας είναι διαθέσιμος, μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία του,
κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε εμπορικά προγράμματα όπου ο κώδικας
δεν είναι διαθέσιμος. [12]

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας Compiere, ο Ανοιχτός Κώδικας είναι
επικερδής για τους καταναλωτές. Οι εταιρίες αγοράζουν Ανοιχτό Κώδικα επειδή
είναι καλύτερος και όχι επειδή είναι φθηνότερος. Στο παρακάτω διάγραμμα
παρουσιάζονται τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από την χρήση του open
source. [15]
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Διάγραμμα 4.3 : Σημαντικότερο πλεονέκτημα από την χρήση του open source

"Μέχρι το 2010, 2000 διεθνείς εταιρίες θα χρησιμοποιούν Open Source
προιόντα, 80% σε επενδύσεις λογισμικού προσανατολισμένο στην υποδομή
(infrastructure focused) και 25% σε επενδύσεις επιχειρησιακόυ λογισμικού
(businesssoftware)."
(Πηγή: Computer Economics)
Τα σημαντικότερα από τα μειονεκτήματα είναι:
•

•
•

•

•

Δεν είναι στο σύνολό τους λύσεις σταθερές στη λειτουργία τους. Συνήθως
το λογισμικό υποδομής το οποίο χρησιμοποιείται από πολλούς, είναι
αρκετά σταθερό. Όμως, κάποια επιμέρους προγράμμα ίσως να μην είναι
το ίδιο σταθερά με τα αντίστοιχα εμπορικά.
Η παρεχόμενη τεκμηρίωση είναι συνήθως μικρή.
Η υποστήριξη γίνεται συνήθως από την ίδια την κοινότητα ανάπτυξης και
χρήσης του λογισμικού, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια
επαγγελματική δέσμευση. Πάντως, για λογισμικά που χρησιμοποιούνται
ευρέως, υπάρχουν και επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τη σύναψη
συμβολαίων υποστήριξης (λ.χ. Linux).
Χρειάζεται να περάσουν αρκετές εκδόσεις του λογισμικού ώστε να
ωριμάσει και να σταθεροποιηθεί. Έτσι, εάν κάποιος το υιοθετήσει στις
πρώτες του εκδόσεις, ενδεχομένως να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα.
Δεν είναι ελεγχόμενη η ανάπτυξή του. Ο κάθε ένας προσθέτει τα
χαρακτηριστικά που αυτός χρειάζεται. Έτσι, εάν κάτι δεν
συμπεριλαμβάνεται στο λογισμικό και δεν το αναπτύσσει κάποιος για να
προστεθεί, θα πρέπει να το αναπτύξει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. [12]
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4.4 Σε ποιους απευθύνεται το ελεύθερο λογισμικό
Από αρκετούς, και ιδιαίτερα από τους κατασκευαστές εμπορικού
λογισμικού, το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα έχει
χαρακτηριστεί ως ένα προϊόν το οποίο προορίζεται για ‘χομπίστες’ και ειδικούς
και δεν είναι κατάλληλο για γενική χρήση. Στη θέση αυτή, και πέρα από τα
προφανή συμφέροντα, υπάρχουν και αλήθειες και ανακρίβειες. Όπως αναφέραμε
και παραπάνω, το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα στις
αρχικές του εκδόσεις δεν είναι αρκετά σταθερό καθώς βελτιώνεται στην πορεία.
Επίσης, επειδή η ανάπτυξή του ξεκινά από κάποια συγκεκριμένη ανάγκη που
διαμορφώνεται στην πορεία, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων
στην ανάπτυξή του, οι αρχικές εκδόσεις μπορεί να μην καλύπτουν το σύνολο των
αναγκών, όπως ένα εμπορικό λογισμικό. Όμως, αφού περάσουν τα πρώτα
στάδια της ανάπτυξης και δοκιμαστεί το λογισμικό σε διάφορες εγκαταστάσεις
από τις οποίες θα προκύψουν παρατηρήσεις και βελτιώσεις, σταδιακά
δημιουργούνται
σταθερότερες
λύσεις.
Μάλιστα, το λογισμικό υποδομής το οποίο είναι αρκετά διαδεδομένο και
χρησιμοποιείται σε πολλές εγκαταστάσεις (λ.χ. λειτουργικά συστήματα, όπως το
Linux, λογισμικό για servers όπως ο Apache Web Server κ.λπ.) είναι εξίσου
λειτουργικό και σταθερό (και ορισμένες φορές σταθερότερο) από αντίστοιχες
εμπορικές λύσεις. Κατά συνέπεια, το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό
ανοικτού κώδικα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως λογισμικό που δίνει λύσεις σε
συγκεκριμένες ανάγκες και όχι με προκατάληψη ότι εξαιτίας της "καταγωγής" και
του τρόπου διανομής του δεν είναι το ίδιο καλό με τα εμπορικά λογισμικά.
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλοι κατασκευαστές υποστηρίζουν πλέον
λογισμικό που έχει αναπτυχθεί ως ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοικτού
κώδικα
όπως
το
Linux
και
διάφορες
εκδόσεις
για
servers.
Το λογισμικό κοστίζει σημαντικά στις επιχειρήσεις, τόσο για την αγορά
αδειών όσο και για τη λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξή του. Δυστυχώς, το
δεύτερο υπάρχει ως δαπάνη σε κάθε είδους λογισμικού, εμπορικού ή μη. Το
κόστος των αδειών όμως, όπου σε κάποιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά
σημαντικό, μπορεί να μειωθεί σημαντικά με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ή
λογισμικού ανοικτού κώδικα. Έτσι, εάν μία επιχείρηση μπορεί να καλύψει
συγκεκριμένες ανάγκες με τέτοιου τύπου λογισμικά, έχει όφελος τουλάχιστον να
εξετάσει το ενδεχόμενο να τα χρησιμοποιήσει σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις
(λ.χ. εγκατάσταση ενός email server, χρήση μιας βάσης δεδομένων κ.ο.κ).
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Επίσης, εάν επιθυμεί να κάνει μία δοκιμαστική δραστηριότητα, με τη χρήση
ελεύθερου λογισμικού μπορεί να δοκιμάσει ελεύθερα, χωρίς να χρειαστεί να
αγοράσει άδειες. Για παράδειγμα, μία εταιρία που θέλει να εγκαταστήσει έναν
τοπικό web server, μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό
ανοικτού κώδικα και να πειραματιστεί, χωρίς να προβεί σε αγορές εμπορικού
λογισμικού
που
κοστίζει
αρκετά.
Τέλος, επειδή συνήθως το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού
κώδικα περιλαμβάνουν και τον πηγαίο κώδικα, μία εταιρία μπορεί να
προσαρμόσει το λογισμικό στις ιδιαίτερες ανάγκες της έχοντας έτοιμο το 90% και
πλέον του λογισμικού, χωρίς να χρειαστεί να δημιουργήσει από την αρχή το
λογισμικό.
Όλα τα παραπάνω μπορούν να ωφελήσουν εταιρίες κάθε μεγέθους και
ιδιαίτερα τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για τις οποίες η δαπάνη αγοράς
λογισμικού είναι σημαντικό πρόβλημα καθώς δεσμεύει κεφάλαια. [14]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Οpen Source Enterprise Resource Planning (ERP) Aνοιχτού Κώδικα

5.1 Oρισμός - Έννοια
Το ERP ανοιχτού κώδικα (open source ERP) αποτελεί
αξιοπρόσεκτη εναλλακτική λύση για τις ΜΜΕ που θέλουν να
ωφεληθούν τα μέγιστα από ένα πρόγραμμα του είδους με
την ελάχιστη δυνατή δαπάνη. Αν και το ERP ανοιχτού κώδικα είναι ακόμη
άγνωστο στην Ελλάδα, διαθέτει ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές που
αξίζει να διερευνηθούν, ανάμεσα στις οποίες το πολύ χαμηλό κόστος απόκτησης.
[17]

5.2 ERP και ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις)
Τα 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. 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 λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΑΚ), το λογισμικό δηλαδή που μπορεί να
διανεμηθεί και να χρησιμοποιηθεί δωρεάν (ή όπως ορίζουν οι εκάστοτε άδειες
χρήσης που το συνοδεύουν), μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό
αντιστάθμισμα στην αδυναμία και τη διστακτικότητα των ΜΜΕ να ενσωματώσουν

28

κάποιο ERP στη λειτουργία τους. Σε αντίθεση με το λογισμικό κλειστού κώδικα
(ΚΚ) και με τα ERP ΚΚ που κοστίζουν μια μικρή περιουσία, 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.[17]

5.3 Πλεονεκτήματα των ERP ανοιχτού κώδικα
Τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα των ERP Ανοιχτού Κώδικα είναι δύο:
•

το χαμηλό έως μηδενικό κόστος απόκτησης και υλοποίησης.

•

η ποιότητα κατασκευής.

Αναφορικά με το πρώτο, η απόκτηση του ERP ΑΚ είναι δωρεάν αν γίνει
λήψη (download) από το Internet, ενώ αν κάποια εταιρία το αποθηκεύσει σε
κάποιο μέσο (λ.χ. CD-ROM) και το διανείμει μαζικά, επιβαρύνεται με κάποιο
μικρό κόστος. Ο παράγοντας κόστος είναι πολύ σημαντικός αν αναλογιστεί
κανείς ότι για την απόκτηση ενός ERP ΚΚ απαιτείται σημαντική δαπάνη της τάξης
δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Γενικά, η αγορά ERP ΚΚ αποτελεί υψηλή επένδυση για
την επιχείρηση που την πραγματοποιεί. Όταν μάλιστα πρόκειται για μια ΜΜΕ
περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, τότε πιθανή αποτυχία του ERP ΚΚ
μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον της επιχείρησης. Ενδεικτικά, το κόστος ενός
"καλού και γνωστού" ERP ΚΚ για μία ΜΜΕ με 20 θέσεις εργασίας (χρήστες)
ξεκινά από τις 50 χιλ. ευρώ και μπορεί να υπερβεί ακόμη και τις 100 χιλ. ευρώ.
Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για πιθανές αναβαθμίσεις,
ανανεώσεις, επίλυση προβλημάτων κ.λπ., τα οποία μπορούν ακόμη και να
διπλασιάσουν το κόστος.
Το δεύτερο θετικό στοιχείο είναι η ποιότητα που διακρίνει γενικά τα
προγράμματα Ανοιχτού Κώδικα. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι στο λογισμικό ΑΚ
(σε αντίθεση με το ΚΚ), ο πηγαίος κώδικας (ο πυρήνας δηλ. του προγράμματος)
είναι ανοιχτός σε όλους. Έτσι, προγραμματιστές, ειδήμονες, έμπειροι χρήστες
κ.ά. μπορούν να εξετάσουν την αξιοπιστία του, να ελέγξουν για τυχόν λάθη, κενά
ασφαλείας, προβλήματα συμβατότητας, και να το αξιολογήσουν σε όλο το εύρος
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χρήσης του υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ταυτόχρονα, ο ανοιχτός χαρακτήρας
των προγραμμάτων ΑΚ δίνει την ευκαιρία σε προγραμματιστές από όλον τον
κόσμο (μέσω Διαδικτύου), να συνεισφέρουν ποικιλότροπα στην ανάπτυξη, τη
βελτίωση,
τον
έλεγχό
του
κ.λπ.
Επιπλέον, η ποιότητα του λογισμικού ΑΚ ενισχύεται και από την
ανεξαρτησία που χαρακτηρίζει την ανάπτυξή του: ένα πρόγραμμα ΑΚ
δημιουργείται με άνεση χρόνου, κυκλοφορεί όταν είναι απόλυτα έτοιμο, οι
δημιουργοί του δεν είναι δέσμιοι εμπορικών συμφερόντων και απολαμβάνουν τη
χαρά της δημιουργίας. Στον αντίποδα, τα προγράμματα ΚΚ δημιουργούνται κάτω
από πίεση χρόνου, σε περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι νόμοι της αγοράς και, το
βασικότερο, από μία εταιρία. Μια εταιρία που, ανεξαρτήτως ονόματος και όσο
μεγάλη και αν είναι, δεν διαθέτει παρά ελάχιστους προγραμματιστές, συγκριτικά
με το λογισμικό ΑΚ, για την ανάπτυξη και τον έλεγχό του. Απόρροια αυτού του
γεγονότος είναι και τα κενά ασφαλείας που όλο και συχνότερα έρχονται στην
επιφάνεια και κατά συνέπεια τα διάφορα "μπαλώματα" που κυκλοφορούν οι
εταιρίες για να λύσουν τα προβλήματα της αρχικής έκδοσης. Τα παραπάνω δεν
σημαίνουν βέβαια ότι τα προγράμματα Ανοιχτού Κώδικα αποκλείεται να
περιέχουν και αυτά σφάλματα ή κενά ασφαλείας. Είναι όμως πολύ πιο εύκολο να
επισημανθούν και να διορθωθούν.[17]

5.4 Μειονεκτήματα των ERP ανοιχτού κώδικα
Το πιο ανασταλτικό χαρακτηριστικό του ERP ΑΚ είναι ο μη εμπορικός του
χαρακτήρας. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, γενικά το λογισμικό ΑΚ στερείται
τεκμηρίωσης, εγχειριδίων, πληροφόρησης, αναγνωρισιμότητας, ευχρηστίας και
φιλικότητας. Υπάρχουν ωστόσο αρκετοί τρόποι για να λυθούν τα εν λόγω
προβλήματα: εκπαίδευση των χρηστών, αναζήτηση στο Internet για πηγές
πληροφόρησης, εθελοντική εργασία κ.λπ. Το ερώτημα είναι αν στο
επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να υπάρξει χρόνος για τέτοιες ενέργειες.
Όπως και να έχει το ζήτημα, το βέβαιο είναι ότι τα προγράμματα Ανοιχτού
Κώδικα μικρή σχέση έχουν με τα αντίστοιχα Κλειστού Κώδικα. Τα τελευταία
κυκλοφορούν στην αγορά μαζί με τα εγχειρίδιά τους, τους οδηγούς επίλυσης
προβλημάτων και με γραφικό περιβάλλον που θυμίζει τα γνώριμα στους
πολλούς Windows. Αντίθετα, τα εγχειρίδια των προγραμμάτων Ανοιχτού Κώδικα
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είναι λίγα στον αριθμό και τις περισσότερες φορές ελλιπή, το περιβάλλον
εργασίας τους ξενίζει μερικές φορές τους απλούς χρήστες, οι περισσότεροι τα
αντιμετωπίζουν με δυσπιστία και αμφιβάλλουν για το αν μπορεί να είναι καλό κάτι
που διανέμεται δωρεάν. Αυτά τα αρνητικά συνοδεύουν σχεδόν πάντοτε κάθε
λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα.
Τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα όταν πρόκειται για εξειδικευμένες
εφαρμογές λογισμικού, όπως ERP, CRM κ.λπ. Σε καμία περίπτωση η
υποστήριξη που λαμβάνει ο χρήστης ενός ERP Ανοιχτού Κώδικα δεν μπορεί να
συγκριθεί με την αντίστοιχη ενός ERP Κλειστού Κώδικα. Οι αιτίες προφανείς. Το
λογισμικό Κλειστού Κώδικα πρέπει να πωληθεί και να προωθηθεί στην αγορά με
κάθε τρόπο (ζήτημα εταιρικής επιβίωσης). Το λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα δεν
ενδιαφέρεται να κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο. Συγχρόνως, ο μη εμπορικός
χαρακτήρας επιδρά αρνητικά και στους δυνητικούς χρήστες. Αν για παράδειγμα,
κάποια επιχείρηση χρησιμοποιήσει ERP Ανοιχτού Κώδικα και οι εξελίξεις δεν
είναι θετικές, τότε το "ανάθεμα" θα πέσει αμέσως στο ERP Ανοιχτού Κώδικα.
Τα αρνητικά σημεία επιτείνονται για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία
παρουσιάζει πολύ μικρές "επιδόσεις" στον τομέα του λογισμικού Ανοιχτού
Κώδικα, τόσο σε επίπεδο χρήσης όσο και ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών από
εταιρίες ή προγραμματιστές. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανυπαρξία κάποιου
εξελληνισμένου ERP Ανοιχτού Κώδικα φαντάζει απόλυτα λογική και
εναρμονισμένη στο γενικότερο κλίμα. [17]

5.5 Συμπερασματικά
Για μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση, οποιουδήποτε κλάδου, δεν είναι
ανάγκη η αγορά ενός μεγάλου, ολοκληρωμένου πακέτου. Αυτό μπορεί να είναι
σε θέση να ενσωματώσει όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρίας σε μία
ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης, αλλά μάλλον δεν είναι ακριβώς το κατάλληλο. Η
καλύτερη λύση, ύστερα από σοβαρή και προσεκτική μελέτη των αναγκών της
επιχείρησης, είναι η αξιοποίηση, με πολύ λιγότερα χρήματα, ενός ERP ανοιχτού
κώδικα, το οποίο θα συμβάλλει ενεργά στην εύρυθμη λειτουργία και απόδοση της
επιχείρησής. [17]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Customer Relationship Management (CRM)

6.1 Ορισμός – Έννοια

Ο όρος CRM εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στην ελληνική
πραγματικότητα. Τι είναι όμως η νέα αυτή προσέγγιση στη σχέση των εταιρειών
με τους πελάτες τους και τι μπορεί να προσφέρει και στις δύο πλευρές; Είναι το
CRM μια ακόμα πηγή εσόδων για τις εταιρείες παροχής λογισμικού ή ένα
πραγματικό εργαλείο το οποίο μπορεί να προσφέρει βραχυπρόθεσμα καθώς και
μακροπρόθεσμα οφέλη σε όσες εταιρείες επενδύσουν στην απόκτηση και
εφαρμογή του;
Μιλώντας για CRM είναι χρήσιμο να προσδιορίσουμε τι δεν είναι: δεν είναι
απλά ένα λογισμικό ή ένα πρόγραμμα που μια εταιρεία εγκαθιστά με στόχο τη
βελτίωση των πωλήσεων της. Εάν μια εταιρεία θέλει να είναι ανταγωνιστική
οφείλει να μετατοπίσει τη στρατηγική marketing από το να διαχειρίζεται το
product profitability στο να μανατζάρει το αποκαλούμενο customer profitability.
Τα προϊόντα αντιγράφονται πλέον εύκολα από τους ανταγωνιστές και επομένως
εκείνο που απαιτείται είναι η εστίαση σε customer relationships. Επίσης, το CRM
δεν είναι ένα προϊόν ή υπηρεσία αλλά μια στρατηγική που στηρίζεται στην
ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες. Το CRM επικεντρώνεται στη διατήρηση
πελατών συγκεντρώνοντας στοιχεία από κάθε επαφή με αυτούς μέσω
τηλεφώνου, mail, web. Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία
για συγκεκριμένους σκοπούς όπως marketing, πωλήσεις ή after sale service.
Βασική προϋπόθεση είναι όλοι στην εταιρεία να εστιάζονται στον πελάτη. [25]
Ο όρος Customer Relationship Management ή Marketing (CRM) δηλώνει
την μεθοδολογία που βοηθά στην επισήμανση και την προσέλκυση των
καταναλωτών μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων
(επιχείρηση – πελάτης). Πρόκειται για μια μεθοδολογία που θέτει τον πελάτη στο
επίκεντρο της επιχειρηματικής διαδικασίας. Στόχος του πελατοκεντρικού
χαρακτήρα CRM είναι η διαχρονική πώληση κι εξυπηρέτηση πελατών, πιστών
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μέσα από ένα συγκεκριμένο σύστημα
διαχείρισης. [19]
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Στις προτεραιότητες της μεθοδολογίας αυτής τοποθετείται η συγκέντρωση
των συγκεκριμένων και σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικών μεταξύ τους
αναγκών, που έχουν οι πελάτες. Κυρίαρχο στοιχείο του CRM είναι η αλλαγή που
φέρνει στην επιχειρηματική σκέψη και δομή μέσα από τις διευκολύνσεις και τις
προοπτικές κέρδους. [18]
Πρόκειται για μία στρατηγική που χρησιμοποιείται για την καλύτερη γνώση
των αναγκών και της συμπεριφοράς των πελατών έτσι ώστε να αναπτυχθούν πιο
‘δυνατές’ σχέσεις μαζί τους. Οι καλές σχέσεις με τους πελάτες αποτελούν την
καρδιά της επιχειρηματικής επιτυχίας. Ο πιο χρήσιμος τρόπος να σκεφτεί κανείς
το CRM είναι σαν μία στρατηγική διαδικασία η οποία θα βοηθήσει στην καλύτερη
κατανόηση των αναγκών των πελατών της επιχείρησης και πώς θα μπορέσει
κανείς να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες και ταυτόχρονα να εδραιώσει καλές
σχέσεις. [20]
Το CRM είναι η επιστήμη της συγκέντρωσης και χρήσης πληροφοριών για
τους πελάτες με σκοπό την ενίσχυση της πίστης τους στην επιχείρηση. Πιο απλά,
πρόκειται για την διαδικασία της απόκτησης, διατήρησης και ανάπτυξης
επικερδών πελατών. [30]
Η ανάγκη για το CRM εμφανίστηκε από τη στιγμή που σταμάτησε να
υπάρχει ο «τυπικός» καταναλωτής. Από τότε που ο κάθε καταναλωτής απαίτησε
ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του, οι εταιρείες σταμάτησαν
να ασχολούνται με το τι θα πουλήσουν και προσπαθούν να μάθουν όλο και
περισσότερα για το ποιος είναι αυτός που αγοράζει. Και ένα από τα βασικότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις είναι η κατανόηση των
αναγκών των αγορών στις οποίες απευθύνονται. Άλλος ένας ορισμός θα
μπορούσε να είναι ο παρακάτω:
Η σωστή χρήση ανθρώπων, τεχνολογιών, στρατηγικών και διαδικασιών ώστε
η εταιρεία να δημιουργήσει, να βελτιώσει και να διατηρήσει τις σχέσεις της με
τους πελάτες της ώστε να μεγαλώσει τον κύκλο ζωής τους και να αυξήσει τις
πωλήσεις προς αυτούς.
Και ένας απλούστερος ορισμός:
Η σύμπραξη marketing, πωλήσεων, service και τεχνολογίας για τη δημιουργία
πιστών πελατών αποσκοπεί στο κέρδος μέσω της βελτιωμένης
ανταγωνιστικότητας και εξυπηρέτησης. [21]
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Η σχέση του CRM με το ERP είναι ισχυρότερη από ποτέ. Ενώ το ERP είναι
το παρασκηνιακό (back-end) σύστημα που υποστηρίζει τις δραστηριότητες της
επιχείρησης, το CRM είναι το σύστημα πρώτης γραμμής (front-end) με όρους ΙΤ.
Μία σημαντική διαφορά είναι ότι το ERP μπορεί να εγκατασταθεί και να
λειτουργήσει σε μία επιχείρηση χωρίς να υπάρχει το CRM. Το CRM δεν μπορεί
να λειτουργήσει χωρίς το ERP γιατί απαιτεί πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία
βρίσκονται σε αυτό. [29]

6.2 Eννοιολογική προσέγγιση - Ποιος είναι ο “C” στο CRM?

Υπάρχουν διάφορες εννοιολογικές προσεγγίσεις του CRM. Για μερικούς
είναι ένας τρόπος να προσδιοριστούν, να αποκτηθούν και να διατηρηθούν οι
πελάτες. Για άλλους είναι ένας τρόπος να αυτοματοποιηθούν οι front-office
λειτουργίες των πωλήσεων, των ενεργειών marketing και της εξυπηρέτησης των
πελατών. Η πρώτη προσέγγιση βασίζεται στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού
που οδηγεί τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στους πελάτες τους. Η δεύτερη
βασίζεται στην ενοποίηση εφαρμογών όπως είναι η αυτοματοποίηση των
πωλήσεων και η εξυπηρέτηση πελατών που ενοποιούνται στις επιχειρησιακές
εφαρμογές (Enterprise Applications). Οι εφαρμογές συστημάτων CRM μπορούν
να καταστήσουν δυνατή μία ολοκληρωμένη διαχείριση πελατών. [29]
Για τις ανάγκες του CRM πρέπει να αντιληφθούμε την έννοια του πελάτη
(“customer”) με μία πιο πλατιά έννοια. Ο ορισμός αυτός θα πρέπει να
περιλαμβάνει προμηθευτές, ενδοιάμεσους, συνέταιρους, επενδυτές, υπαλλήλους
και άλλους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή. Κάθε μία από τις παραπάνω
ομάδες έχει συγκεκριμένες και μοναδικές απαιτήσεις όταν συναναστρέφεται με
την επιχείρηση. Οι πελάτες πρέπει να αντλούν πληροφορίες για προϊόντα και
υπηρεσίες και να κάνουν αγορές. Χρειάζεται να εντοπίζουμε κάθε δραστηριότητα
των πελατών έτσι ώστε να γίνονται προσφορές σε συμπληρωματικά προϊόντα
και τυχόν νέα που θα παραχθούν. Είναι γεγονός ότι το 80% της επιχείρησης
προέρχεται από το 20% των πελατών της (αρχή 80/20). Είναι πολύ σημαντικό να
γνωρίζει κανείς ποιος περιλαμβάνεται στο 20% οταν επισκέπτεται το Site της
επιχείρησης.

34

Οι επενδυτές έχουν ανάγκες που σχετίζονται με τις λειτουργίες της
επιχείρησης και την απόδοση της επένδυσής τους. Οι προμηθευτές και οι
συνεργάτες θέλουν να συνδεθούν με την επιχείρηση. Η δημιουργία ειδικών
χώρων όπου αυτοί οι στρατηγικοί συνεργάτες μπορούν να συμμετάσχουν είναι
πολύτιμη. Η παροχή πληροφοριών όπως διαφημιστικές καμπάνιες και
προωθήσεις προϊόντων, θα οικοδομήσει δυνατές σχέσεις. [27]

6.3 Ποιος είναι ο στόχος του CRM και τι σημαίνει στην πράξη?
Η ιδέα του CRM επικεντρώνεται στο ότι βοηθά τις επιχειρήσεις να
χρησιμοποιήσουν τεχνολογία και ανθρώπινους πόρους για να αποκτήσουν
συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά στην συμπεριφορά των πελατών και στην
αξία αυτών των πελατών. Με μία αποτελεσματική CRM στρατηγική, μία
επιχείρηση μπορεί να αυξήσει έσοδα με το να:
•
•
•
•
•

Παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα που αντιπροσωπεύουν ακριβώς αυτό
που επιζητούν οι πελάτες.
Προσφέρει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες.
Πουλήσει προϊόντα πιο αποτελεσματικά.
Βοηθήσει τους πωλητές να κλείσουν συμφωνίες πιο γρήγορα.
Διατηρήσει υπάρχοντες πελάτες και να ανακαλύψει νέους.[20]

Μία επιχείρηση χρειάζεται το CRM όταν δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για το
ποιοι είναι οι πελάτες της και ποιες είναι οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους ή θα
είναι σε μία δεδομένη χρονική στιγμή.
Στην καθημερινή πρακτική των
επιχειρήσεων:
• Το CRM βοηθά το τμήμα marketing να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά
των καλών πελατών της επιχείρησης, στοχεύοντας έτσι καλύτερα τις
διαφημιστικές της εκστρατείες.
• Η επικοινωνία με τον πελάτη βοηθά τους πωλητές να δημιουργήσουν
καλύτερες σχέσεις ενώ είναι σε θέση (έχοντας όλες τις πληροφορίες γι’ αυτούς)
να καλύψουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έγκαιρα τις ανάγκες τους.
• Η διαχείριση των λογαριασμών των πελατών γίνεται ευκολότερη γιατί οι
πληροφορίες γι’ αυτούς είναι συγκεντρωμένες, ταξινομημένες και στη διάθεση
όλων των υπαλλήλων.
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Οι πρακτικές που χρησιμοποιεί το CRM για να αξιοποιήσει τα παραπάνω
είναι οι εξής:
1. Προγράμματα «επιμήκυνσης» ζωής (life cycle) - Η λήξη της ζωής ενός
προϊόντος δίνει την ευκαιρία για μια νέα πώληση. Π.χ. μια εταιρεία παρακολουθεί
πότε λήγει η εγγύηση όσων προϊόντων πούλησε και επικοινωνεί με τους πελάτες
της για να τους δώσει τη δυνατότητα να αλλάξουν το παλαιό προϊόν με κάτι
νεότερο με έκπτωση.
2. 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.
3. Προγράμματα αύξησης αξίας του πελάτη (Up-selling) - Η πώληση ενός
είδους μπορεί να οδηγήσει στην πώληση επιπλέον ποσότητας του ίδιου
είδους.
4. Προγράμματα επανενεργοποίησης (Reactivation) – Είναι τα
προγράμματα που έχουν σκοπό να «ενεργοποιήσουν» τους παλαιούς πελάτες
που έχουν πολύ καιρό να δώσουν παραγγελία. Αυτό συνήθως γίνεται με
ειδικές προσφορές. [21]

6.4 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου CRM και πώς
διαγράφεται το μέλλον?
Με δύο λόγια, ένα επιτυχημένο λογισμικό CRM πρέπει να υποστηρίζει την
επικοινωνία με τον πελάτη με τη δυνατότητα πολυμέσων (πολλαπλά κανάλια
επικοινωνίας), να διαχειρίζεται και να παρέχει κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με
τους πελάτες και την επιχείρηση, να ενεργοποιεί αυτόματα την απαιτούμενη
εργασία για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και να επιτηρεί τον έλεγχο
ποιότητας.
Πιο αναλυτικά, τα βασικά στοιχεία που πρέπει να αξιολογούνται κατά την
επιλογή και τον σχεδιασμό ενός συστήματος CRM ώστε ανάλογα με το κόστος
του να υπολογιστεί η αξία του, είναι τα ακόλουθα:
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•

Ικανότητα ενοποίησης των διαδικασιών επικοινωνίας και
εξυπηρετήσης (ενοποίηση, αποτελεσματική επικοινωνία front &
back office).

•

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

•

Αποτελεσματική διαχείριση (δεδομένων, πελατών κ.λπ.).

•

Διαθεσιμότητα της πληροφόρησης.

•

Ακρίβεια των δεδομένων.

•

Ασφάλεια συναλλαγών.

•

Χρόνος εγκατάστασης.

•

Υποστήριξη από την ανώτερη διοίκηση.

Σημαντικό είναι όταν αποφασιστεί η εγκατάσταση ενός συστήματος CRM να
γίνει αρχικά διαγνωστική ανάλυση των υφισταμένων διαδικασιών και της
λειτουργίας διαφόρων τμημάτων όπως Πωλήσεων, Marketing, Εξυπηρέτησης
Πελάτη, κ.λπ. και ενδεχομένως ανασχεδιασμός συγκεκριμένων επιχειρηματικών
διεργασιών. [21]
Η ανάγκη για τη χρήση του CRM είναι προφανής όταν κάποιος αναλογιστεί
το κόστος απώλειας πελατών. Το κόστος αυτό έχει δύο συνισταμένες. Η πρώτη
αφορά στο κόστος απόκτησης νέων πελατών (στη θέση αυτών που χάθηκαν) και
το οποίο μπορεί να είναι μέχρι και δέκα φορές μεγαλύτερο από το κόστος
διατήρησης των υπαρχόντων πελατών. Η δεύτερη αφορά στα διαφυγόντα κέρδη.
Μια έρευνα του πανεπιστημίου του Harvard έδειξε ότι μια αύξηση κατά 5% της
διατήρησης των πελατών μπορεί να προκαλέσει αύξηση στα κέρδη της
επιχείρησης κατά 86%. Τα ποσοτικά αυτά στοιχεία πρέπει να συνυπολογιστούν
μέσα στο γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονο
ανταγωνισμό, παγκοσμιοποίηση και τυποποίηση των προϊόντων σε πολλούς
κλάδους, έτσι ώστε το μοναδικό στοιχείο που μπορεί να αποτελεί ένδειξη
διαφοροποίησης μιας επιχείρησης είναι η σχέση της με τους πελάτες.
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς από τους λόγους ύπαρξης ενός προγράμματος
CRM στην επιχείρηση και συνυπολογίζοντας το γεγονός της ραγδαίας ανάπτυξης
της τεχνολογίας που θα επιτρέψει τη δημιουργία ακόμη ισχυρότερων και πιο
αποδοτικών προγραμμάτων CRM, το μέλλον για τέτοια συστήματα
προδιαγράφεται ιδιαίτερα ευοίωνο, με σειρά προτεραιότητας ERP, CRM, ecommerce, I-commerce. [22]
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6.5 Πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση ενός άριστου CRM
Σύμφωνα με μια έρευνα του Harvard Business Review, μερικές εταιρείες
μπορούν να αυξήσουν το τζίρο τους κατά 100% με το να διατηρήσουν ένα 5%
επιπλέον της πελατείας τους. Μια άλλη πηγή αναφέρει ότι είναι επτά φορές πιο
ακριβό να αποκτήσεις ένα νέο πελάτη από το να διατηρήσεις έναν ήδη
υπάρχοντα. Έτσι, καθαυτό τον τρόπο το CRM μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία
της επιχείρησης μέσω της αναγνώρισης, προσέλκυσης και διατήρησης των
καλύτερων πελατών. Αναπτύσσοντας στενότερες σχέσεις με τους πελάτες μία
εταιρεία μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της στον δείκτη του ικανοποίησης
πελάτη (customer satisfaction) και είναι γνωστό ότι ένας ικανοποιημένος πελάτης
μπορεί να γίνει ένας πιστός πελάτης. Όταν δυο marketers προσβλέπουν στον
ίδιο πελάτη, ο marketer με την πιο εκτεταμένη και εντατική σχέση με αυτόν τον
πελάτη βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση.
Το ερώτημα επομένως δεν είναι το εάν μια επιχείρηση θα εγκαταστήσει το
CRM αλλά το πότε. Μια εταιρεία είναι έτοιμη να εφαρμόσει πρακτικές CRM μόνο
όταν έχει επιτύχει μια στενή διατμηματική σχέση και όταν έχει αφομοιώσει ένα
επιτυχές σύστημα εξουσίας. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την αναζήτηση της
κατάλληλης τεχνολογικής υποστήριξης. Η εφαρμογή επομένως μιας στρατηγικής
CRM προϋποθέτει σωστούς επαγγελματίες, καλά σχεδιασμένες διαδικασίες και
τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό μια επιχείρηση να απασχολεί άτομα που
επιδεικνύουν επαγγελματισμό στις σχέσεις με τους πελάτες έχοντας ταυτόχρονα
γνώση τεχνολογιών αιχμής. Το σημαντικότερο σημείο όμως είναι η ύπαρξη
πειθαρχημένων διαδικασιών διότι χωρίς αυτές οποιαδήποτε καλή πρόθεση του
προσωπικού είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. [25]
Επομένως υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία απορρέουν από μία
αποτελεσματική, ενοποιημένη προσέγγιση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων.
Αυτά περιλαμβάνουν:
•
•
•

Μειωμένα κόστοι αφού πραγματοποιούνται οι σωστές ενέργειες
(αποτελεσματικές και αποδοτικές λειτουργίες).
Αυξανόμενη ικανοποίηση πελατών αφού παίρνουν ακριβώς αυτό που
θέλουν (πολλές φορές ξεπερνώντας τις προσδοκίες τους).
Αύξηση στο νούμερο των πελατών.
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•
•
•
•

Μέγιστη δυνατή αύξηση των ευκαιριών (π.χ., αυξανόμενες υπηρεσίες,
αναφορές, κτλ.).
Αυξανόμενη πρόσβαση σε μία πηγή από πληροφορίες της αγοράς και των
ανταγωνιστών.
Εστιάζει την προσοχή σε ‘φτωχές’ επιχειρηματικές διαδικασίες.
Μακροπρόθεσμη ωφέλεια και σταθερότητα. [23]

6.6 Xρήση τεχνολογίας σε CRM
Σε όρους IT, το CRM ολοκληρώνει τις διάφορες τεχνολογίες που
περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό, το λογισμικό και τις συνδέσεις επικοινωνίας που
χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους. Τα πιο
συνηθισμένα εργαλεία αναφέρονται παρακάτω:
1. Sales Force Automation (Αυτοματοποίηση των πωλήσεων)
Τα συστήματα αυτά βοηθούν την αυτοματοποίηση και την βελτιστοποίηση
των διαδικασιών πώλησης αυξάνοντας την αποδοτικότητα των πωλήσεων.
2. Call Centers
Τα Call Centers βοηθούν στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών στις κλήσεις
που γίνονται μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών.
3. Data Warehousing (Αποθήκες Δεδομένων)
Μία αποθήκη δεδομένων είναι ένα εργαλείο μίας βάσης δεδομένων με
πληροφορίες που χρησιμοποιείται για αποθήκευση δεδομένων τα οποία
μπορούν να διαμοιραστούν.[35]
4. Data Mining and On line Analytical Processing (Εξόρυξη Δεδομένων και
OLAP)
Η εξόρυξη δεδομένων περιλαμβάνει τα εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού
που επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέξουν και να ανακαλύψουν μέσα από μία
μεγάλη βάση δεδομένων τις σχέσεις που χτίζονται με τους πελάτες και να
προβλέψουν την συμπεριφορά τους.[33]
Το OLAP (Aναλυτική Επεξεργασία σε Απευθείας Σύνδεση), προσφέρει
προηγμένες ικανότητες για ερώτηση και ανάλυση πληροφοριών μέσα στην
αποθήκη πληροφοριών.
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5. Electronic point of Sales (EPOS)
Το κύριο όφελος από το EPOS είναι η έγκαιρη και ακριβής πληροφορία που
παραδίδει. Οι πωλητές δεν έχουν στοιχεία μόνο για το ποσοστό των πωλήσεων
και των αποθεμάτων αλλά και για δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία
καθώς και για τον τρόπο ζωής των καταναλωτών. [29]

6.7 Πιθανά προβλήματα
Εκτεταμένες έρευνες στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική έχουν εντοπίσει
τους παρακάτω λόγους για την αποτυχία ενός έργου CRM:
•

Μη αποδοχή του συστήματος από τους χρήστες του. Το πρόβλημα
αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο για τους ανθρώπους των πωλήσεων.

•

Οι διαδικασίες που τηρούνται σε ένα ευρύτερο σύστημα πωλήσεων
δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένες και αποτυπωμένες.

•

Η επιχείρηση αδυνατεί να προσαρμοστεί στην ταχύτητα που
απαιτεί η αναδιοργάνωση λόγω της εφαρμογής του CRM.

•

Αντικρουόμενα ενδοεπιχειρησιακά συμφέροντα εμποδίζουν την
υιοθέτηση του CRM.

•

Συστήματα CRM τα οποία στοχεύουν στις πωλήσεις και
προϋποθέτουν εξωτερικές πωλήσεις μπορεί να δημιουργήσουν
διαχειριστικά προβλήματα λόγων της κινητικότητας των πωλητών.

•

Επιλογή λάθους μεθοδολογίας υλοποίησης και διαχείρισης του
CRM.

•

Υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού με αποτέλεσμα τη
διακοπή του project. [21]
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6.8 Και η λύση τους...
Για να αποφευχθούν οι παραπάνω κίνδυνοι και να μπορέσει μια επιχείρηση
να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής μιας στρατηγικής CRM θα
πρέπει:
•

να γίνει σαφές στη διοίκηση της επιχείρησης τι είναι το CRM και
πώς αυτό θα βοηθήσει την εταιρεία.

•

το έργο να έχει την αμέριστη υποστήριξη της διοίκησης.

•

να είναι ξεκάθαρο το πώς η εφαρμογή του CRM θα ικανοποιήσει τις
ανάγκες των πελατών της εταιρείας και πώς θα μετρηθούν τα
αποτελέσματα.

•

να δημιουργηθεί ένας προϋπολογισμός για την υλοποίηση του
έργου, ο οποίος θα συμπεριλάβει όλα τα άμεσα αλλά και τα έμμεσα
κόστη (π.χ. «αντίσταση» από το προσωπικό).

•

να γίνει εκτενής προεργασία πριν την υλοποίηση του συστήματος
για να μειωθούν τα πιθανά επιχειρηματικά ρίσκα και ειδικότερα
στην προετοιμασία του προσωπικού με εκπαίδευση και κάθε είδους
άλλη βοήθεια.

•

να καταγραφούν οι δυνάμεις και οι αδυναμίες της εταιρείας για την
υλοποίηση ενός τέτοιου έργου έτσι ώστε οι πρώτες να βοηθήσουν
ώστε να εξαλειφθούν οι τελευταίες.

•

η εκτέλεση του έργου να γίνει σε φάσεις έτσι ώστε να
εξασφαλισθούν κάποιες εύκολες μικρές νίκες οι οποίες θα
δημιουργήσουν
θετικό
κλίμα.[21]
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Περίπτωση OFBiz – CRM Module

7.1 Ορισμός – Έννοια

Το Open For Business (OFBiz) είναι μία αλληλουχία
προγραμμάτων Η/Υ επιχειρηματικών εφαρμογών ‘τοποθετημένο’ σε μία
αρχιτεκτονική χρησιμοποιώντας βασικά δεδομένα, λογικά και επεξεργάσιμα
συστατικά. Τα εργαλεία και η αρχιτεκτονική του OFBiz διευκολύνουν την
αποτελεσματική ανάπτυξη και διατήρηση των επιχειρηματικών εφαρμογών. Αυτό
καθιστά δυνατή την άμεση αύξηση της λειτουργικότητας και την διατήρηση της
ήδη υπάρχουσας.
Το Ofbiz μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αποδοτικά μόνο σαν
ένα open source project. Αυτό βέβαια έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το στυλ των
περισσότερων εμπορικών σχετικών προϊόντων που περιορίζουν πολλές πιθανές
χρήσεις και προεκτάσεις του λογισμικού μέσα από σχεδιαστικούς περιορισμούς ή
περιορισμούς της άδειας για να αποκτήσουν μεγαλύτερο κέρδος από την χρήση
του λογισμικού.
H εφαρμογή CRM Opentaps λειτουργεί σύφωνα με την άδεια ανοιχτού
κώδικα GPL(General Public Lisence). Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων
περιλαμβάνει τις δυνατότητες, μεθόδους και τεχνολογίες που υποστηρίζουν μία
επιχείρηση στην διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. Ο γενικός σκοπός του
CRM είναι να οδηγήσει τους οργανισμούς στην καλύτερη διαχείριση των
πελατών τους μέσα από την εισαγωγή αξιόπιστων συστημάτων και διαδικασιών.
[58]
Στο διάγραμμα 7.1 παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές εφαρμογές του
OFBiz. [53]

42

Διάγραμμα 7.1: Επιχειρηματικές Εφαρμογές OFBiz

7.2 Λειτουργικότητα
To λειτουργικό κομμάτι του CRM, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τον εξής
επιχειρηματικό κλάδο: Sales Force Automation (SFA).H αυτοματοποίηση των
πωλήσεων αυτοματοποιεί κάποιες από τις σημαντικές πωλήσεις της επιχείρησης
και διαχειριστικές λειτουργίες, για παράδειγμα, διαχείριση lead/contact/account,
διαχείριση προβλέψεων, πελατειακών προτιμήσεων και αγοραστικών συνηθειών.
[58]
Η εφαρμογή CRM/SFA έχει μία φιλοσοφία ‘διεπαφής χρήστη’ (user interface
philosophy) η οποία είναι διαφορετική από αυτή των άλλων εφαρμογών του
Ofbiz. Αυτή η φιλοσοφία έχει ως εξής: να δημιουργήσει μία διεπαφή για το τί
καταλαβαίνουν οι χρήστες και το τί θέλουν να κάνουν και όχι να κάνει τους
χρήστες να σκέφτονται όπως η εφαρμογή. [36]
Αυτό φυσικά σημαίνει ότι κάποιες πιθανές λειτουργίες του OFBiz δεν
υποστηρίζονται από το user interface της CRM/SFA εφαρμογής. Για παράδειγμα,
είναι πιθανό στο OFBiz να δημιουργήσουμε μία work effort τύπου event και να
την συσχετίσουμε με μία παραγωγική διαδικασία ή με μία φορτωτική. Αυτά τα
πεδία είναι ορατά στην οθόνη της work effort στο OFBiz , σε αντίθεση με την
CRM/SFA εφαρμογή όπου αυτά τα πεδία δεν είναι διαθέσιμα στον χρήστη. Αυτή
η έλλειψη λειτουργικότητας είναι αποδεκτή επειδή είναι δυνατό να κατανοηθούν
ευκολότερα οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες και επειδή οι εφαρμογές
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του OFBiz θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν αυτές τις
λιγότερο χρησιμοποιούμενες λειτουργίες όποτε είναι απαραίτητο.
Ένα επιπλέον μέρος της User Interface φιλοσοφίας είναι ότι ενσωματώνει
μερικά λειτουργικά βήματα σε ένα. Για παράδειγμα όταν δημιουργούμε ένα
contact, εισάγουμε όλες τις πληροφορίες επαφής με τον χρήστη σε μία οθόνη και
το σύστημα λαμβάνει υπόψιν όλες τις λεπτομέρειες για να δημιουργήσει το party
και να το συσχετίσει με τις πληροφορίες.
Τέλος, για να μην οδηγείται ο χρήστης σε απανωτά κλικ μπρος και πίσω
ψάχνωντας πληροφορίες, στις περισσότερες οθόνες παρουσιάζονται όλες οι
διαθέσιμες πληροφορίες σε μία οθόνη παρά διάφορα tabs τα οποία απεικονίζουν
ξεχωριστά κάθε μέρος της πληροφορίας.
Η εφαρμογή CRM/SFA είναι σχεδιασμένη για την διαχείριση των πωλήσεων
και της διαδικασίας της εξυπηρέτησης των πελατών. Οι κύριες λειτουργίες είναι :
•

Να εντοπίσει την πορεία των δυνητικών πελατών (sales leads).

•

Να προσδιορίσει-τροποποιήσει την πορεία των δυνητικών πελατών
και να τους μετατρέψει σε accounts.

•

Να εντοπίσει contracts και accounts.

•

Να εισαγάγει και να εντοπίσει ευκαιρίες πωλήσεων από την αρχική
προοπτική μέχρι το τελικό κλείσιμο.

•

Να διαχειριστεί τις τιμές για τους πελάτες.

•

Να δημιουργήσει και να εξετάσει τις παραγγελίες των πωλήσεων
για τους contacts και accounts.

•

Να παράγει προβλέψεις πωλήσεων.

•

Να διαχειριστεί πελατειακές απαιτήσεις εξυπηρέτησης.

•

Να στείλει e-mails.

•

Να εντοπίσει δραστηριότητες όπως meetings, κλήσεις, e-mails.

•

Να εντοπίσει προγράμματα του marketing όπως έρευνες πελατών.

Στο διάγραμμα 7.2 παρουσιάζεται η εικόνα του CRM/SFA Opentaps η
οποία περιλαμβάνει δώδεκα ενότητες (modules):
→ Μy Home
→ Leads
→ Contacts
→ Accounts

→ Opportunities
→ Quotes
→ Orders
→ Forecasts
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→ Cases
→ Activities

→ Marketing
→ OfBiz

Διάγραμμα 7.2: CRM Opentaps – 12 modules

Μy Home
Σε αυτό το παράθυρο βλέπουμε το ημερολόγιο του προγράμματος όπου
μπορούμε να καταχωρήσουμε απ’ευθείας κάποιο event όπως ένα meeting ή ένα
mail. Η καταχώρηση ενός event ή task από το module των Αctivities ενημερώνει
αυτόματα και το ημερολόγιο.

Leads
Οι επιχειρήσεις θεωρούν την διαχείριση των Lead σαν μία από τις
σημαντικότερες δραστηριότητες στην ευρεία διαδικασία των πωλήσεων και του
marketing. Οι Lead είναι ‘ακατέργαστες’ πληροφορίες που προέρχονται από
σεμινάρια, εκθέσεις εμπόρων, διαφημίσεις, καμπάνιες marketing και λοιπές
εξωτερικές πηγές και αναφέρονται σε ιδιώτες ή αντιπροσώπους επιχειρήσεων.
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Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να ‘μετασχηματίσουν’ (qualify) ένα
συγκεκριμένο ιδιώτη ή οργανισμό στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας των
πωλήσεων έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να πουλήσουμε τα προΪόντα και
τις υπηρεσίες μας σε αυτούς στο μέλλον. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ορίσουμε
τους
Lead
ως
δυνητικούς
πελάτες.
Στο CRM του Opentaps οι Lead αποτελούν ένα συνδυασμό της εταιρίας,
του ατόμου και επιχειρηματικών λεπτομερειών και γενικότερα, οι πληροφορίες
σχετικά με το Lead έχουν να κάνουν με την εταιρία και με τις πληροφορίες για το
συγκεκριμένο άτομο. Στην διαχείριση των B2B σεναρίων, το όνομα της εταιρίας
είναι υποχρεωτικό.
Oι υποψήφιοι πελάτες (prospects-leads) δημιουργούνται πρώτα ως Lead
στο tab [Lead]. Ο Lead είναι ένα άτομο σε μία εταιρία και δεν μπορεί να έχει
επιπρόσθετες επαφές που συσχετίζονται με αυτό. Αρχικά το Lead είναι σε
κατάσταση ‘assigned’. Αφού το Lead τροποποιηθεί, ίσως από μία συνεχόμενη
κλήση, μπορούμε να σημειώσουμε το Lead ως ‘qualified’. Όταν το Lead
μετατραπεί σε πελάτη, μπορούμε να το μετατρέψουμε σε Account και σε
Contact. Τότε μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον Contacts σε ένα Account. Αν
έχουμε κάποια Leads από την ίδια εταιρία, το σύστημα μας επιτρέπει να τα
δημιουργήσουμε όλα σαν ξεχωριστά Lead και έπειτα να τα μετατρέψουμε σε
έναν Account. Όταν μετατρέπουμε ένα Lead, θα οδηγηθούμε σε μία οθόνη όπου
θα τίθεται το ερώτημα αν θέλουμε να το δημιουργήσουμε σαν ένα νέο Account ή
σαν ένα Contact ενός ήδη υπάρχοντος Account. Εάν η εταιρία του Lead έχει ήδη
δημιουργηθεί, πρέπει να επιλέξουμε να δημιουργηθεί σε ένα ήδη υπάρχον
Account. Διαφορετικά πρέπει να αφήσουμε το πεδίο κενό. Εάν επιλέξουμε σε όχι
ήδη υπάρχον Account, τότε θα δημιουργηθεί ένας νέος Account στηριζόμενος
στα στοιχεία της εταιρίας και ο Lead θα μετατραπεί σε ένα Contact αυτού του
Account.

Contacts
Οι contacts είναι άτομα με τα οποία επικοινωνούμε είτε λόγω μίας
επιχειρηματικής ευκαιρίας είτε για προσωπικούς λόγους. Στα Β2Β σενάρια ο
Contact αποτελεί ένα μέρος των πληροφοριών του οργανισμού με τον οποίο
συνεργαζόμαστε.
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Το σύστημα μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε πολλαπλές
επαφές ανά άτομο ή ομάδα οπότε μπορούμε να καταχωρίσουμε όσους αριθμούς
τηλεφώνων, διευθύνσεις και emails χρειαστούμε. Δηλαδή, όταν δημιουργούμε
πληροφορία επαφής, μπορούμε να δημιουργήσουμε αρκετές πληροφορίες για το
συγκεκριμένο contact όπως διευθύνσεις, τηλεφωνικά νούμερα καθώς και
διευθύνσεις email.

Accounts
Στα τυπικά σενάρια Β2Β ένας account είναι ένας οργανισμός όπως μία
εταιρία ή ένα τμήμα της εταιρίας με την οποία συνεργαζόμαστε ή σχεδιάζουμε να
συνεργαστούμε.
Μία βασική λειτουργία της CRM εφαρμογής είναι η διαδικασία της
μετατροπής των υποψήφιων πελατών (prospects-Leads) σε πελάτες. Μπορούμε
να συσχετίσουμε έναν Account με Contacts (άτομα) μέσα στον οργανισμό με τα
οποία επικοινωνούμε μέχρι την υλοποίηση της πώλησης. Κάθε Account μπορεί
να έχει μόνο ένα Parent Account τη φορά (μητρική εταιρία). Όταν ο υποψήφιος
πελάτης (Lead) μετατραπεί σε πελάτη, μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε
Account και σε Contact. Ειδικότερα, όταν μιλήσουμε με κάποιον πιθανό πελάτη
(Lead) μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε κατάσταση ‘qualified’ και να
δημιουργήσουμε μία ευκαιρία (Opportunity) για αυτόν τον πελάτη. Όταν
‘κλείσουμε’ επίσημα μία δουλειά με τον πελάτη μας π.χ. την υλοποίηση μιας
συμφωνίας, μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε κατάσταση ‘converted’ και να του
αναθέσουμε έναν Account. Δηλαδή, στον Contact αναφέρονται τα προσωπικά
στοιχεία του Lead ενώ ο Account είναι ο λογαριασμός της ομάδας στην οποία
ανήκει το lead.

Cases
Μπορούμε να δημιουργήσουμε μία Case όταν η επιχείρησή μας παρέχει
στήριξη στον πελάτη και μετά την πραγματοποίηση της πώλησης. Σε γενικές
γραμμές, οι Cases (trouble tickets) περικλείουν το feedback των πελατών
σχετικά με διάφορα προβλήματα που προκύπτουν μετά την πώληση
προΪόντων/υπηρεσιών της εταιρίας μας. Μερικές φορές οι πελάτες προβάλλουν
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απαιτήσεις όσον αφορά χαρακτηριστικά του προΪόντος, οι οποίες είναι χρήσιμες
για μελλοντικές βελτιώσεις και μπορεί να είναι μία γενική ερώτηση ή απαίτηση
όσον αφορά την λειτουργία. Οι Cases ‘ενεργοποιούνται’ μέσω τηλεφώνου, e-mail
ή μέσω του website. Ένα περιστατικό δημιουργείται μαζί με τουλάχιστον έναν
Account ή Contact. Στο tab ‘My Cases’ εμφανίζεται μία λίστα με όλα τα Cases
που έχουμε δημιουργήσει.

Activities
Oι δραστηριότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στις καθημερινές
επιχειρηματικές λειτουργίες και μπορεί να είναι είτε ημερολογιακά γεγονότα (time
bounded) όπως meetings, σεμινάρια, ραντεβού, είτε καθήκοντα όπως το να
στείλουμε μία αναφορά στον διευθυντή μας ή mail σε πελάτες. Δηλαδή υπάρχουν
δύο τύποι δραστηριοτήτων : γεγονότα (events) και καθήκοντα (tasks). Τα
γεγονότα είναι συναντήσεις (meetings) οι οποίες παρουσιάζονται και στο
ημερολόγιο. Τα καθήκοντα είναι τηλεφωνικές κλήσεις, e-mails ή γενικά
καθήκοντα και δεν φαίνονται στο ημερολόγιο (γιατί δεν είναι time bounded).
Tα γεγονότα και τα καθήκοντα μπορούν να δημιουργηθούν από τις οθόνες
των accounts, contacts, leads, cases, opportunities. Η δημιουργία μίας νέας
δραστηριότητας σημαίνει τον προγραμματισμό ενός συμβάντος. Όταν βλέπουμε
μία δραστηριότητα, παρατηρούμε τις λεπτομέρειες της δραστηριότητας στο
επάνω μέρος, στη μέση μία λίστα parties (accounts/contacts/leads/team
members) που σχετίζονται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα και στο κάτω
μέρος βλέπουμε τα mail εφόσον υπάρχουν.

Opportunities
Μία ευκαιρία μπορεί να δημιουργηθεί για ένα Account μόνο αλλά μπορεί να
έχει πολλαπλά Contacts συσχετιζόμενα με αυτή. Μία ευκαιρία μπορεί να
δημιουργηθεί για ένα Lead όταν το Lead θα μετατραπεί (qualified). Όταν το Lead
μετατραπεί, η ευκαιρία θα συσχετιστεί και με το Account και με το Contact. Η
εκτίμηση της ημέρας κλεισίματος μίας ευκαιρίας είναι απαραίτητη έτσι ώστε να
γίνουν προβλέψεις (forecasts).
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Quotes
Τα Quotes είναι ‘δεσμευόμενες’ (binding) συμφωνίες ανάμεσα στους
πελάτες και στους πωλητές για την παράδοση των απαιτούμενων προΪόντων
των πελατών μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με προκαθορισμένη
τιμή. Οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν μέσα στην συγκεκριμένη χρονική
περίοδο (validity date) η οποία έχει καθοριστεί στο Quote, διαφορετικά μπορούμε
να ακυρώσουμε το Quote ή να στείλουμε ένα νέο μέσα στο χρονικό πλαίσιο. Σε
γενικές γραμμές, τα Quotes των πωλήσεων (Sales Quotes) περιέχουν τον
αριθμό του quote, ημερομηνία, προΪόντα (line items) περιλαμβάνοντας τις
ποσότητες και τις τιμές βασισμένες στον τιμοκατάλογο της επιχείρησής μας,
διάφορους όρους κτλ. Μπορούμε να ψάχνουμε τα Quotes με βάση το όνομα, τον
τύπο ή το status. Οι οθόνες των Quotes είναι ίδιες με εκείνες στην ενότητα του
Order Manager.

Orders
Το tab των παραγγελιών μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις
παραγγελίες ή να δημιουργούμε νέες παραγγελίες. Μπορούμε να
δημιουργήσουμε παραγγελίες είτε από την οθόνη των accounts είτε από την
οθόνη των orders. Aν ο χρήστης χρησιμοποιήσει το Quick Create Order, θα
πρέπει να εισάγει τον account, το όνομα της παραγγελίας (order name) και την
επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης (delivery date). Το σύστημα παραγγελιών του
CRM υποστηρίζει εισαγωγή παραγγελίας για ένα και μόνο φυσικό κατάστημα
πώλησης προΪόντων. Σε αυτή την φάση του όμως δεν υποστηρίζει την εμφάνιση
καταλόγων των προΪόντων.

Forecasts
Οι προβλέψεις των πωλήσεων χρησιμοποιούν τις πιθανότητες και τα ποσά
που ορίζουμε στις ευκαιρίες (opportunities) έτσι ώστε να υπολογιστεί το ποσό
των αναμενόμενων πωλήσεων για μία συγκεκριμένη περίοδο. Οι προβλέψεις
δηλαδή υπολογίζονται από τις ευκαιρίες. Η πρόβλεψη κάθε πωλητή στηρίζεται
στις ευκαιρίες για τους Accounts και Leads κατά την διάρκεια της πρόβλεψης.
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Οποιοσδήποτε Account ή qualified Lead μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
υπολογίσουμε προβλέψεις. Για να πάρουμε μία πρόβλεψη για την εταιρία,
συσχετίζουμε έναν sales manager μία και μοναδική φορά σε κάθε account και
qualified lead. Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα τροποποίησης υπαρχουσών
προβλέψεων μόνο στον sales manager ή στον supervisor. Κάθε φορά που μία
πρόβλεψη γίνεται ‘updated’, η παλιά αποθηκεύεται σε αρχείο και δεν χάνεται.
Εάν μία πρόβλεψη έχει ήδη δημιουργηθεί για μία περίοδο, θα γίνει αυτόματα
‘updated’ όταν θα δημιουργηθούν νέες opportunities ή όταν μία υπάρχουσα
ευκαιρία θα τροποποιηθεί.

Marketing
Στο tab του Marketing, έχουμε την δυνατότητα να δούμε μία λίστα με τις
πραγματοποιηθήσες έρευνες (surveys) που δημιουργούνται είτε από την ενότητα
του Content, είτε από την ενότητα του Marketing, καθώς και τα αποτελέσματα
αυτών των ερευνών.

7.3 Τεχνικές Προδιαγραφές

7.3.1 Γενικά, Αρχιτεκτονική Πελάτη – Εξυπηρετητή και τριών επιπέδων
Η αρχιτεκτονική του συστήματος επηρεάζει τη λειτουργικότητα, απόδοση,
αποτελεσματικότητα, συντήρηση και επέκτασή του καθόλη τη διάρκεια ζωής του
και για αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο αρχικό στάδιο σχεδίασης ώστε το
σύστημα να είναι σωστά δομημένο.
H πιο γνωστή αρχιτεκτονική τα τελευταία είκοσι χρόνια – κυρίως σε
εφαρμογές βάσεων δεδομένων – είναι αυτή του πελάτη-εξυπηρετητή (clientserver). Σε αυτή την αρχιτεκτονική, ο πελάτης στέλνει ένα αίτημα (request) για
δεδομένα στον εξυπηρετητή και αυτός επιστρέφει την απάντηση (response) την
οποία επεξεργάζεται ο πελάτης και εμφανίζει στο χρήστη τα αποτελέσματα όπως
φαίνεται στο διάγραμμα 7.3.1.1.
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Διάγραμμα 7.3.1.1: client-server αρχιτεκτονική [42]

Η αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή συναντάται σε:
•
•
•

Βάσεις δεδομένων
Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web)
Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems)

Πλεονεκτήματα
•
•
•
•
•
•

Μεταφερσιμότητα (portability)
Απόδοση (performance)
Διαχειρισιμότητα (ease of administration)
Ικανότητα κλιμάκωσης (scalability)
Προσαρμοστικότητα στη διεπαφή με τον χρήστη (user interface flexibility)
Αξιοπιστία (reliability) [42]

Το πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση είναι ότι η εμφάνιση των δεδομένων
και η επεξεργασία τους γίνεται από το ίδιο πρόγραμμα, τον πελάτη. Αν υπάρχουν
πολλαπλά κανάλια διάχυσης της πληροφορίας ή συχνή αλλαγή στη μορφή
παρουσίασης, τοτε θα πρέπει να αλλάζει κάθε φορά η client εφαρμογή. Τα
τελευταία χρόνια με την εμφάνιση του διαδικτύου, έχει επικρατήσει σε εφαρμογές
web η αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (3-tier architecture) η οποία τοποθετεί σε
διαφορετικά εννοιολογικά επίπεδα τη λογική του προγράμματος που
επεξεργάζεται τα δεδομένα (application logic) από τον τρόπο που γίνεται η
παρουσίαση (presentation). Αυτή η προσέγγιση φαίνεται στο διάγραμμα 7.3.1.2.
[40]
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Διάγραμμα 7.3.1.2: 3-tier αρχιτεκτονική

Πιο λεπτομερειακά, η 3-tier αρχιτεκτονική απεικονίζεται όπως στο
διάγραμμα 7.3.1.3.

Διάγραμμα 7.3.1.3: 3-tier αρχιτεκτονική [41]

Σήμερα, τις περισσότερες φορές, τα πληροφοριακά συστήματα δομούνται
σε τρία επίπεδα (three-tier architecture):
•
•
•

Παρουσίαση (presentation layer)
Επιχειρηματική λογική (business logic)
Βάση δεδομένων (database)

Με τη διαστρωμάτωση αυτή διαχωρίζεται η διεπαφή με τον χρήστη από τη
λογική του συστήματος και αυτή με τη σειρά της από την απόθηκευση των
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δεδομένων. Παρακάτω απεικονίζεται
αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων.

το

διάγραμμα

ακολουθίας

της

Διάγραμμα 7.3.1.4: Διάγραμμα ακολουθίας three-tier architecture

Πλεονεκτήματα
•
•
•
•

Ανεξαρτησία διεπαφής από την υπόλοιπη εφαρμογή.
Κατάλληλο για ετερογενή περιβάλλοντα (μπορούν να υπάρχουν
διαφορετικές διεπαφές για διαφορετικούς χρήστες).
Ελαχιστοποιούνται οι απαιτήσεις στον υπολογιστή του χρήστη καθώς
εκτελείται μόνο κώδικας διεπαφής.
Καλύτερη διαχείριση πόρων καθώς μπορεί να καταμεριστεί και η
πρόσβαση στα δεδομένα και η επιχειρησιακή λογική.

Μειονεκτήματα
•
•

•

Περίπλοκη υλοποίηση.
Δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνεται ο κάθε πελάτης με την επιχειρησιακή
λογική, η οποία είναι ίδια για όλους και θα μπορούσε να εκτελείται από τον
εξυπηρετητή.
Αυξημένες ανάγκες μεταφοράς δεδομένων στο δίκτυο. [42]
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7.3.2 Αρχιτεκτονική 3 επιπέδων CRM Opentaps

H πλατφόρμα Opentaps υλοποιείται σε
αρχιτεκτονική 3-tier. Η αρχιτεκτονική 3-tier όπως προαναφέραμε 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 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 ή την
αποθήκευση δεδομένων. Σε αυτό το επίπεδο υπάγονται οι βάσεις
δεδομένων, παλιότερες 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 rich clients. Τα
thin clients είναι σχετικά απλά interfaces, όπως παραδείγματος χάρην
μια σελίδα HTML την οποία βλέπουμε μέσω κάποιου browser. Τα rich
clients από την άλλη είναι πλούσια interfaces, όπως παραδείγματος
χάρην μια 32-bitη εφαρμογή Windows. Υπάρχουν φυσικά και τα
ενδιάμεσα στάδια, όπως είναι η χρήση ActiveX components και
DHTML σε μια ιστοσελίδα κλπ. [43]

Στο διάγραμμα 7.3.2. παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική τριών επιπέδων του
Opentaps.
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Διάγραμμα 7.3.2 : Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων Opentaps

Ο τρόπος εκτέλεσης εφαρμογών λογισμικού, ο τρόπος συνεργασίας
εφαρμογών λογισμικού και βάσεων δεδομένων, καθώς και ο τρόπος
επικοινωνίας χρηστών με τις εφαρμογές (user interface), αποτελούν την
υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος από την άποψη της τεχνολογικής
υποστήριξης των δραστηριοτήτων, διαδικασιών και λειτουργιών ενός φορέα. Οι
δυνατές τεχνολογικές προσεγγίσεις προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν τις
λεγόμενες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών και μία από αυτές είναι και η αρχιτεκτονική
3 επιπέδων που εξετάζουμε. [44]
Η δομή του πλαισίου (Framework) του OFBiz είναι υλοποιημένη σε Java και
βασισμένη σε projects ανοιχτού κώδικα όπως σε: Apache Tomcat, Freemarker,
Derby, και beanshell. Στόχοι αυτού του πλαισίου μεταξύ άλλων είναι και οι εξής:
Η υλοποίηση σχεδιαστκών προτύπων (design patterns) όπως το ModelView-Controller και η Υπηρεσιακοστρεφής Αρχιτεκτονική (Service
Oriented Architecture).
o Η δυνατότητα να προστίθενται ειδικά φτιαγμένες εφαρμογές με την
ενσωμάτωσή τους ως ανεξαρτηα συστατικά του framework.
o Η μείωση του κώδικα που απαιτείται μέσω του scripting, του metaprogramming και των ‘συγγενικών’ επιπέδων υποδομής.
o
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7.3.2.1 Presentation Layer (Επίπεδο Παρουσίασης) – User Services
Το επίπεδο παρουσίασης πολύ συχνά διασπάται σε δύο συστατικά : στο
Model – View το οποίο προσδιορίζει πώς τα δεδομένα αποθηκεύονται και
ανακτούνται και στο Controller το οποίο ελέγχει την αλληλεπίδραση μεταξύ του
Model και του View. Πολλές φορές αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι απαραίτητος
επειδή ο έλεγχος ροής του Model και του Controller είναι παρόμοιος. [45]

Πρότυπο Model – View – Controller (MVC)
Το πρότυπο μοντέλου-άποψης-χειριστή (model-view-controller, MVC)
χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου η διεπαφή με το χρήστη έχει ιδιαίτερη
σημασία. Το πρότυπο διαιρεί την εφαρμογή σε τρία μέρη.
•
•

•

Το μοντέλο περιέχει τη λογική της εφαρμογής και τα δεδομένα.
Οι απόψεις παρουσιάζουν την πληροφορία στον χρήστη. Mία άποψη
αποκομίζει δεδομένα από το μοντέλο. Είναι πιθανό να υπάρχουν
πολλαπλές απόψεις ενός μοντέλου.
Οι χειριστές χειρίζονται την είσοδο του χρήστη.

Οι απόψεις και οι χειριστές μαζί αποτελούν την διεπαφή χρήστη (user
interface). To μοντέλο, οι απόψεις και οι χειριστές είναι στενά συνδεδεμένοι και
σε συνεχή επαφή. Το διάγραμμα παρακάτω παρουσιάζει την σχέση Model –
View – Controller (MVC).

Διάγραμμα 7.3.2.1 : H βασική MVC σχέση
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Ο σκοπός της MVC αρχιτεκτονικής είναι ο διαχωρισμός του μοντέλου από
την άποψη έτσι ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν αλλαγές στην άποψη ή
ακόμη και να δημιουργηθούν επιπλέον απόψεις χωρίς να χρειαστεί να
ξανακατασκευαστεί το μοντέλο. Παρόλο που το μοντέλο αυτό παρουσιάζει τρία
συστατικά, είναι δυνατό να διαιρέσουμε καθένα από αυτά σε μικρότερα υποσυστατικά. [46]
Γενικά, όταν αναφερόμαστε στο Επίπεδο Παρουσίασης, εννοούμε πώς
παρουσιάζονται τα αντικείμενα στον χρήστη. Για παράδειγμα, έχουμε μία dropdown λίστα ή μία popup οθόνη;

7.3.2.2 Business Logic (Domain Layer) – Business Services Tier
Όταν αναφερόμαστε στο Business Logic εννοούμε την ακόλουθη λογική :
•

Πώς μοντελοποιούμε στην εφαρμογή μας τα επιχειρησιακά
αντικείμενα (business models) του πραγματικού κόσμου όπως για
παράδειγμα λογαριασμούς, δάνεια και ταξιδιωτικά δρομολόγια.

•

Πώς αυτά τα αντικείμενα αποθηκεύονται.

•

Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα ένας τραπεζικός
λογαριασμός πρέπει να έχει ένα ιδιοκτήτη.

•

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση και να ‘ενημερώσει’ αυτά τα
αντικείμενα.

Πολλές φορές είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε που σταματά το Business
Logic και που ξεκινά το Presentation Logic. Μερικές φορές τα δύο αυτά επίπεδα
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και είναι δύσκολο να τα διαχωρίσει κανείς. Παρόλα
αυτά, μερικοί από τους λόγους διαχωρισμού των δύο layers είναι οι εξής:
•

Ο προγραμματισμός που γίνεται για τα δύο μέρη και η γλώσσα που
χρησιμοποιείται είναι διαφορετικά. Ο διαχωρισμός τους μας
επιτρέπει να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα εργαλεία για το κάθε
layer. Εάν αλλάξει η γλώσσα προγραμματισμού, είναι πολύ πιο
εύκολο να επαναχρησιμοποιηθεί ο παλιός κώδικας.
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•

Τα δύο αυτά μέρη δεν ‘πραγματοποιούνται’ πάντα την ίδια χρονική
στιγμή. Μπορεί κανείς να εργαστεί σε κάθε layer χωριστά και έπειτα
να τα ενσωματώσει αργότερα. [45]

Service Oriented Architecture (SOA)
Σε αυτό το layer υλοποιείται η αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented
Architecture).
Σήμερα, που οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκρίνονται
άμεσα στις δυναμικά μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες, γίνεται
επιτακτική η αξιοποίηση μιας προηγμένης τεχνολογικής υποδομής που επεκτείνει
και ενοποιεί τις υπάρχουσες εφαρμογές όπως η SOA. Η αρχιτεκτονική Service
Oriented Architecture (SOA) επιτρέπει τη δυναμική δημιουργία σύνθετων
εφαρμογών και επιχειρηματικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο με μοναδικά
οφέλη. Συγκεκριμένα, προσφέρει οφέλη στο κόστος ανάπτυξης και συντήρησης
εφαρμογών, απλοποιημένη ενοποίηση σε ετερογενή περιβάλλοντα, μεγαλύτερη
αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων πληροφορικής και αποτελεσματική
διαχείριση και ασφάλεια. 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. [47]
Η υπηρεσιακοστραφής αρχιτεκτονική (service-oriented architecture, SOA)
αντιμετωπίζει το λογισμικό ως σύνολο υπηρεσιών. Διακρίνει:
•
•
•

Παροχείς υπηρεσιών (service providers)
Καταναλωτές (consumers)
Καταλόγους διαθέσιμων υπηρεσιών (registries)

Διάγραμμα 7.3.2.2.1: Υπηρεσιακοστραφής Αρχιτεκτονική
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Διάγραμμα 7.3.2.2.2: Διάγραμμα Ακολουθίας Υπηρεσιακοστραφής Αρχιτεκτονικής [48]

Στο Διάγραμμα 7.3.2.2.2, ο καταναλωτής στέλνει ένα μήνυμα (find service)
στο αντικείμενο ‘Registry’. Όταν αυτό το αντικείμενο βρίσκει την υπηρεσία,
επιστρέφει στον καταναλωτή την τοποθεσία της υπηρεσίας. Ο καταναλωτής τότε
στέλνει ένα μήνυμα στο αντικείμενο ‘Provider’ με το οποίο απαιτεί την υπηρεσία
και το συγκεκριμένο αντικείμενο με την σειρά του, παρέχει στον καταναλωτή την
υπηρεσία που ζήτησε.
Η αρχιτεκτονική διαδικτυακών υπηρεσιών (SOA) βασίζεται στην απλή
έννοια ενός εντελώς ανοιχτού περιβάλλοντος στο οποίο χρήστες υπηρεσιών ή
πελάτες επικοινωνούν με εξυπηρετητές ή παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να
αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα σύνολο υπηρεσιών. Σύμφωνα με την προσέγγιση
της ΙΒΜ, οι υπηρεσίες της αρχιτεκτονικής SOA είναι οι εξής:
•

•
•

•

Υπηρεσίες πληροφοριών οι οποίες παρέχουν τις απαιτούμενες
δυνατότητες για την ενοποίηση, αναπαραγωγή και μετατροπή από
διαφορετικές πηγές δεδομένων.
Υπηρεσίες εφαρμογών οι οποίες προσφέρουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες
εκτέλεσης για νέες εφαρμογές και νέα επιχειρηματική λογική.
Υπηρεσίες επικοινωνίας με χρήστες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι
απαιτούμενες δυνατότητες για την παράδοση των λειτουργικών και των
δεδομένων πληροφορικής στους τελικούς χρήστες.
Υπηρεσίες ενοποίησης κοινότητας οι οποίες παρέχουν τις απαιτούμενες
υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων, πρωτοκόλλων και συνεργατών για την
αποτελεσματική υλοποίηση των επικοινωνιών B2B. [47]
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Πλεονεκτήματα
•
•
•
•
•

Πλήρης διαχωρισμός καταναλωτή-παροχέα.
Ανταγωνιστικοί παροχείς μπορεί να προσφέρουν την ίδια υπηρεσία με
διαφορετικά χαρακτηριστικά ποιότητας, αξιοπιστίας, τιμής, κ.λπ.
Βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα (SOAP, REST, WSDL, UDDI, κ.λπ).
Η ανταλλαγή δεδομένων γίνεται με την χρήση της XML.
Υπάρχουσες υπηρεσίες μπορούν να συνδυάζονται για τη δημιουργία πιο
σύνθετων υπηρεσιών και ολόκληρων επιχειρηματικών διαδικασιών.

Μειονεκτήματα
•
•
•

•

Ο ορισμός υπηρεσιών και ο συνδυασμός τους είναι περίπλοκος και τα
εμπλεκόμενα πρότυπα πολλά και αλληλοεπικαλυπτόμενα.
Μερικές από τις απαραίτητες τεχνολογίες δεν είναι ακόμα έτοιμες.
Δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα κατάλογοι διαθέσιμων υπηρεσιών και ίσως
δεν δημιουργηθούν ποτέ για επιχειρησιακούς λόγους. Οι υπάρχουσες
υλοποιήσεις είναι υπηρεσίες ιστού (web services) που περιλαμβάνουν
μόνο καταναλωτές και παροχείς υπηρεσιών.
Η χρήση XML μπορεί να οδηγήσει σε ανταλλαγή τεράστιων όγκων
δεδομένων.

Η αρχιτεκτονική SOA εξετάζει ένα σύνολο από υπηρεσίες και εφαρμογές.
Οι υπηρεσίες υλοποιούν μία λειτουργικότητα και χρησιμοποιούνται από
εφαρμογές και από άλλες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες επικοινωνούν μεταξύ τους και
με τις εφαρμογές ανταλλάσσοντας XML έγγραφα. Οι εφαρμογές SOA
αναφέρονται στο presentation layer ενώ οι υπηρεσίες SOA στα business logic και
data layers. Παρακάτω κάνουμε μία αναφορά στην αρχιτεκτονική των Web
Services. [49]
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Web Services (Υπηρεσίες Ιστού)
Στο πεδίο των Υπηρεσιών Ιστού η αρχιτεκτονική 3-tier αναφέρεται σε
Websites, συχνά e-commerce websites τα οποία δημιουργούνται
χρησιμοποιώντας τρία επίπεδα:
•

Ενα front – end επίπεδο (Web server) εξυπηρετώντας στατικό
περιεχόμενο.

•

Ενα μεσαίο δυναμικού περιεχομένου επίπεδο (Application server).

•

Μία back – end Βάση δεδομένων με ένα σύστημα διαχείρισης
βάσης δεδομένων (RDBMS) το οποίο διαχειρίζεται και παρέχει
πρόσβαση στα δεδομένα.

Οι web services αν και κατατάσσονται στους τρόπους υλοποίησης
εφαρμογών (αρχιτεκτονικές), εκφράζουν περισσότερο τρόπο και τεχνική
υλοποίησης βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών ενός φορέα με σκοπό την
παροχή πρόσβασης σε αυτές μέσω web.
Οι web services είναι εφαρμογές οι οποίες τρέχουν πάνω από το Web.Eίναι
ανοικτές ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες επιτρέπουν την κατανεμημένη
πρόβαση, την σύνθεση βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών και την παροχή
τους πάνω από το Web. [44]
Η web service είναι ένα λογισμικό σύστημα που το περιβάλλον διεπαφής
του (interface) καθώς και οι δράσεις του ορίζονται πλήρως και περιγράφονται σε
eXtensble Markup Language (XML) μορφή. Η web service μπορεί να βρεθεί και
να χρησιμοποιηθεί εύκολα από άλλα λογισμικά συστήματα. Αυτά τα συστήματα
μπορούν να αλληλεπιδρούν με την web service χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά
τρόπους επικοινωνίας μέσω του Internet και αλλάζοντας πληροφορίες σε μορφή
XML.
Το πιο συνηθισμένο μοντέλο για τις web services προδιαγράφεται ως εξής:
1. Για την επικοινωνία χρησιμοποιείται συνήθως το πρωτόκολλο HTTP, το ίδιο
δηλαδή πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν και οι κοινοί browsers για την
πλοήγηση στο Internet. Πιο απλά, τα δεδομένα μεταφέρονται όπως ακριβώς
μεταφέρονται και οι ιστοσελίδες.
2. Βασιζόμενο πάνω στο HTTP (Hypertext Transfer Protocol) πρωτόκολλο,
χρησιμοποιείται ένα άλλο πρωτόκολλο που ονομάζεται SOAP (Simple Object
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Access Protocol). Με τη χρήση του πρωτοκόλλου αυτού υλοποιείται ένας
εξυπηρετητής (server) ο SOAP server.
3. Για κάθε μέθοδο της υπηρεσίας που θέλουμε να προσφέρουμε, ορίζουμε μία
αντιστοιχία με μία λειτουργία του SOAP Server. Κατόπιν, το σύνολο των
λειτουργιών του SOAP Server καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του
περιγράφονται σε ένα αρχείο που ονομάζεται WSDL (Web Service Discription
Language) file και το οποίο δημοσιεύεται στο Internet έτσι ώστε να δίνεται η
δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη να μπορεί άμεσα να χρησιμοποιήσει
την υπηρεσία.
Το SOAP (Simple Object Access Protocol) χρησιμοποιείται αρκετά με
στόχο την αποστολή απλών αντικειμένων (αρχείων, εφαρμογών, κλπ.) σε XML
μορφή. Αποτελεί ένα σύνολο από κανόνες που επιτρέπει στις εφαρμογές να
διαπερνούν
δεδομένα
και
οδηγίες
η
μία
στην
άλλη.
[35]
Γι’ αυτό και κάθε web service που χρησιμοποιεί SOAP μπορεί να λάβει
αιτήσεις για συγκεκριμένες λειτουργίες απλά δεχόμενο αντικείμενα σε XML. Η
χρήση του SOAP πρωτοκόλλου γίνεται συνήθως πάνω από το πρωτόκολλο
HTTP αλλά μπορεί να λειτουργήσει και με άλλα πρωτόκολλα π.x. FTP, SMTP
κ.α. Πλέον, οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού από την Delphi v7 μέχρι
τo Visual Studio .net, την PHP, την JSP και άλλες πολλές, υποστηρίζουν τη
δημιουργία SOAP Servers με πάρα πολύ απλό τρόπο. Το μόνο που πρέπει να
κάνει κανείς είναι να καθορίσει τις λειτουργίες που πρέπει να γίνουν όταν ο
server δεχθεί κάποιο αίτημα προς εξυπηρέτηση.
Η WSDL (Web Service Description Language) είναι μία γλώσσα σε
XML μορφή η οποία περιγράφει απόλυτα μία web service. Αποτελεί ένα πλαίσιο
που περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιούνται από μία web service έτσι
ώστε να χρησιμοποιηθεί και από άλλες εφαρμογές. Για κάθε ένα web service που
δημιουργείται, αντίστοιχα πρέπει να δημιουργείται ένα αρχείο WSDL στο οποίο
θα καταγράφονται όλες οι πληροφορίες για το ίδιο το service. Πιο συγκεκριμένα
εκεί καταγράφεται το πού βρίσκεται ο server (σε πια διεύθυνση), ποιες
λειτουργίες υποστηρίζει καθώς και πώς δέχεται και επιστρέφει τα δεδομένα για
κάθε λειτουργία. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται το μοντέλο των web
services.
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Διάγραμμα 7.3.2.2.3: Το μοντέλο και η χρήση των Web Services

Τέλος, το UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) αποτελεί
ένα πρωτόκολλο καταχώρησης για web services. Επιτρέπει σε μία web service
να εμφανίζεται σε μία λίστα από web services έτσι ώστε να μπορεί να εντοπιστεί
εύκολα. Οι εταιρίες εντοπίζουν τις web services μέσω αυτού του καταλόγου. Με
το UDDI μπορούμε να παρέχουμε πληροφορίες για τα web services.
Κάθε καταχώρηση περιέχει το WSDL αρχείο και τη διεύθυνση που
λειτουργεί η υπηρεσία στο Internet. Επιπρόσθετα σε κάθε καταχώρηση
υπάρχουν και διάφορες άλλες πληροφορίες για την υπηρεσία που σχετίζονται με
τον ιδιοκτήτη της, την πολιτική του κ.α. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι
καταχωρήσεων μίας υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν καταχωρήσεις που
μπορούν να γίνουν για υπηρεσίες από όλο τον κόσμο και που απευθύνονται σε
όλο τον κόσμο, αλλά και καταχωρίσεις που απευθύνονται μόνο σε εξειδικευμένες
επιχειρήσεις προωθώντας έτσι και το B2B μοντέλο συνεργασίας. Γνωρίζοντας
όμως μία επιχείρηση το UDDI μπορεί με πολύ απλό τρόπο να αναζητήσει και να
βρει το αρχείο WSDL για κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία και κατόπιν να την
εκμεταλλευτεί εξίσου απλά και γρήγορα. [50]
Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω standards και πρωτόκολλα, μία εφαρμογή
λογισμικού μπορεί να συνδεθεί ελεύθερα με άλλες εφαρμογές χωρίς να
απαιτείται ξεχωριστός προγραμματισμός (custom programming) για κάθε
διαφορετική εφαρμογή. Όλοι μοιράζονται τα ίδια standards.
Στην περίπτωση του Ofbiz, χρησιμοποιείται το λογισμικό Axis, ένα open
source web service πλαίσιο (framework) βασιζόμενο σε Java και XML,
χρησιμοποιούμενο ως επεξεργαστής SOAP. Το Axis αναπτύχθηκε κάτω από το
Apache
Software
Foundation.
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7.3.2.3 Data Layer (Database Services Tier)
Σε αυτό το επίπεδο όπως προαναφέρθηκε, έχουμε να κάνουμε με τα
δεδομένα του συστήματος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί το
βασικότερο επίπεδο του συστήματος αφού ο Database Server παρέχει τις
λειτουργίες για αποθήκευση, ανάκτηση και ενημέρωση των δεδομένων του
συστήματος. Το επίπεδο δεδομένων επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων
χρησιμοποιώντας τα API’s που παρέχει αυτή.
Οι Διασυνδέσεις Προγραμματισμού Εφαρμογών (API’s) είναι ένα σύνολο
ρουτίνων, συναρτήσεων και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για την
ανάπτυξη μίας εφαρμογής. Το API πολλές φορές παίζει το ρόλο HAL (Hardware
Abstraction Layer), το οποίο ‘κάθεται’ ανάμεσα στο hardware και στο software
έτσι ώστε να διευκολύνει τους προγραμματιστές. Το HAL είναι ένα κομμάτι του
API που παρέχει σε αυτό όλες τις απαραίτητες οδηγίες, πληροφορίες και
λειτουργίες του συγκεκριμένου hardware (πχ κάρτα γραφικών). Με αυτό τον
τρόπο το API μπορεί να υλοποιεί σε επίπεδο hardware τις οδηγίες του
προγραμματιστή. [51]

XML Data Modelling

Ένα data model είναι μία συγκεκριμένη αναπαράσταση ενός
πληροφοριακού μοντέλου (information model). Αναπαριστά οντότητες, ιδιότητες,
σχέσεις και λειτουργίες οριζόμενες σε ένα πληροφοριακό μοντέλο με ένα τρόπο
που επιτρέπει την διαχείριση, τον χειρισμό, την αποθήκευση, την λειτουργία και
την πιστοποίηση των πραγματικών στιγμιοτύπων αυτών των οντοτήτων.
Παραδείγματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα Σχήματα XML (XML
schemas).
Ένα Σχήμα XML είναι μία περιγραφή ενός τύπου ενός XML εγγράφου,
τυπικά εκφραζόμενο με βάση τους περιορισμούς, την μορφή και το περιεχόμενο
ενός τέτοιου εγγράφου οριοθετούμενο σύμφωνα με τους βασικούς συντακτικούς
περιορισμούς που ορίζει η XML. Ένα XML σχήμα παρέχει μία εικόνα του τύπου
του εγγράφου σε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο σύνοψης. Υπάρχουν γλώσσες που
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αναπτύχθηκαν ειδικά για να εκφράσουν τα XML σχήματα όπως η Document
Type Definition (DTD) και η XML Schema.
Η διαδικασία του ελέγχου εάν ένα XML έγγραφο συμμορφώνεται σε ένα
σχήμα λέγεται ‘εγκυρότητα’ (validation). Τα έγγραφα είναι έγκυρα μόνο αν
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σχήματος με το οποίο έχουν συνδεθεί. [52]

7.3.3 Γενικότερες συνιστώσεις συστήματος CRM Opentaps

7.3.3.1 Apache Web Server
O Apache Server είναι ένας Web server ελεύθερου/ανοιχτού λογισμικού για
κάθε τύπο λειτουργικού συστήματος όπως Unix, Microsoft Windows, Novell
NetWare κλπ. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αρχική ανάπτυξη του Παγκόσμιου
Ιστού (World Wide Web) και είναι ο πιο δημοφιλής διακομιστής που
χρησιμοποιείται, εξυπηρετώντας ως η εκ των πραγμάτων (de facto) πλατφόρμα
αναφοράς ενάντια στην οποία σχεδιάστηκαν άλλοι web servers.
Ο Apache υποστηρίζεται από διάφορες γραφικές διεπαφές χρήστη
(graphical user interfaces - GUIs) οι οποίες επιτρέπουν πιο εύκολη και πιο
ενορατική διαρθρωτική δομή του server. Αναπτύχθηκε και διατηρείται από μία
ανοιχτή κοινωνία από developers υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Λογισμικού
Apache (Apache Software Foundation). O Apache χρησιμοποιείται κυρίως για να
εξυπηρετήσει στατικό και δυναμικό περιεχόμενο του World Wide Web. Πολλές
web εφαρμογές είναι σχεδιασμένες βασιζόμενες στο περιβάλλον και στα
χαρακτηριστικά που παρέχει ο Apache. Αποτελεί ένα συστατικό της δημοφιλούς
LAMP web server εφαρμογής, Linux, MySQL και οι PHP/Perl/Python γλώσσες
προγραμματισμού. Ο Apache χρησιμοποιείται για διάφορες λειτουργίες όπου το
περιεχόμενο χρειάζεται να γίνει διαθέσιμο με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. Για
παράδειγμα, ο διαμοιρασμός αρχείων από ένα προσωπικό Η/Υ μέσω του
Internet. Ο χρήστης που έχει εγκατεστημένο τον Apache έχει τη δυνατότητα να
τοποθετήσει αυθαίρετα αρχεία στο βασικό κατάλογο του Apache τα οποία στην
συνέχεια μπορούν να μοιραστούν.
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Πολλοί προγραμματιστές που αναπτύσσουν web εφαρμογές, συχνά
χρησιμοποιούν μία τοπικά εγκατεστημένη έκδοση του Apache ώστε να
δοκιμάσουν τον κώδικα καθώς αναπτύσσεται. [54]

Διάγραμμα 7.3.3.1: Ofbiz Apache Web server

7.3.3.2 Java Platform Enterprise Edition (J2EE)
Για την διαχείριση της εφαρμογής του Ofbiz , χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα
προγραμματισμού Java και η πλατφόρμα J2EE (Java 2 Enterprise Edition), ένα
ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών.
H J2EE παρέχει μία προσέγγιση βασισμένη σε Components (συστατικά) για
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών εφαρμογών. Ένα J2EE
Component είναι μία διακριτή μονάδα λογισμικού η οποία ανήκει σε μία J2EE
εφαρμογή με τις σχετικές κλάσεις και τα αρχεία και επικοινωνεί με άλλα
components. Η πλατφόρμα J2EE προσφέρει ένα πολλών επιπέδων διανεμημένο
μοντέλο εφαρμογής, επαναχρησιμοποιήσιμα components, ένα μοντέλο
ασφάλειας και υποστήριξη των web services μέσω ανταλλαγής ενοποιημένων
δεδομένων με τη βοήθεια standards και πρωτοκόλλων βασισμένα στην XML.
Η λογική της εφαρμογής χωρίζεται σε Components τα οποία συνθέτουν μία
J2EE εφαρμογή και τα οποία εγκαθίστανται σε διαφορετικούς υπολογιστές
ανάλογα με το επίπεδο του multitiered περιβάλλοντος στο οποίο ανήκουν τα
Components της εφαρμογής. Οι J2EE προδιαγραφές ορίζουν τα παρακάτω
J2EE Components:
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•

Εφαρμογές και Applets – είναι components τα οποία εκτελούνται
στον υπολογιστή του πελάτη.

•

Java Servlet και Java Server Pages (JSP) – web components τα
οποία εκτελούνται στον εξυπηρετητή.

•

Enterprise Java Beans (EJB) components – business components
τα οποία εκτελούνται στον εξυπηρετητή.

Τα J2EE components γράφονται σε γλώσσα προγραμματισμού Java και
μεταγλωτίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως κάθε πρόγραμμα στη συγκεκριμένη
γλώσσα. Οι J2EE clients μπορεί να είναι web clients, applets ή εφαρμογές. Οι
web clients αποτελούνται από δυναμικές ιστοσελίδες οι οποίες παράγονται από
web components τα οποία εκτελούνται στο web tier και από έναν web browser ο
οποίος εμφανίζει τις σελίδες που λαμβάνει από τον εξυπηρετητή. Τα J2EE web
components είναι είτε servlets ή σελίδες οι οποίες δημιουργούνται
χρησιμοποιώντας την JSP τεχνολογία. Τα servlets είναι Java κλάσεις οι οποίες
διαχειρίζονται δυναμικά αιτήσεις και δημιουργούν απαντήσεις. [55]

Πλεονεκτήματα J2EE
Η γρήγορη
πλεονεκτήματα :

υιοθέτηση

της

τεχνολογίας

J2EE

οφείλεται

στα

εξής

•

Αξιοπιστία : Το Java Virtual Machine (JVM) μοντέλο είναι αξιόπιστο διότι
αν μία εφαρμογή σταματήσει να λειτουργεί, το συνολικό σύστημα δεν
πρόκειται να καταρρεύσει.

•

Φορητότητα : Οι προγραμματιστές γράφουν προγράμματα για την virtual
machine ανεξάρτητα από υλικό υπολογιστή και πλατφόρμα λειτουργικού
συστήματος.

•

Αποδοτικότητα : Τα Java components, ονομαζόμενα ‘Beans’, έδωσαν την
δυνατότητα
μίας
πιο
γρήγορης
διαδικασίας
ανάπτυξης
συμπεριλαμβανομένης και της επαναχρησιμοποίησης των components σε
πολλαπλές εφαρμογές.

•

Κλιμάκωση : Επειδή ένα Java πρόγραμμα τρέχει σε μία Virtual Machine,
το J2EE περιβάλλον σχεδιάστηκε για να μεγιστοποιεί την κλιμάκωση του
περιβάλλοντος στο οποίο εκτελείται το Java πρόγραμμα.
67

J2EE και Web Services
Για Web Services οι οποίες τρέχουν σε J2EE application servers, η XML
είναι πολύ χρήσιμη επειδή το περιβάλλον J2EE παρέχει εκτεταμένη υποστήριξη
των XML – based Web Services. Μία ολοκληρωμένη Web Service μπορεί να
συνδυάζει Java κώδικα εφαρμογής και entity objects.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Παραμετροποίηση Συστήματος Opentaps

8.1 Γενικά
Όσον αφορά την παραμετροποίηση του συστήματός μας έχουμε
δημιουργήσει μία web εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που
ενσωματώνονται στο framework του ofbiz. Η διαδικασία αφορά κάποια αρχεία
παραμέτρων XML μέσα στο framework. Τo business logic υλοποιείται σε
minilang. Έτσι, δημιουργήσαμε ένα νέο module το οποίο ονομάσαμε order
system και αποτελείται από τρεις οντότητες : πελάτες (customers), πωλητές
(salesmen) και παραγγελίες (orders). Ένας πωλητής σχετίζεται με πολλούς
πελάτες και ένας πελάτης με πολλές παραγγελίες (maximun cardinality). Στην
εικόνα 8.1 βλέπουμε την ενότητα Order Entry με τα module όπως είναι στην
πραγματικότητα από το Opentaps, ενώ στην εικόνα 8.2 βλέπουμε την ενότητα
Order Entry παραμετροποιημένη. Εδώ έχουμε προσθέσει το module Order
System.

Eικόνα 8.1: modules Order Entry πριν την παραμετροποίηση
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Eικόνα 8.2: modules Order Entry μετά την παραμετροποίηση

8.2 Eισαγωγή module Order_system
Αρχικά, ξεκινώντας με την παραμετροποίηση του συστήματος, πηγαίνουμε
στο αρχείο component-load.xml, μέσα στο framework του opentaps το οποίο
περιέχει όλα τα modules. To συγκεκριμένο αρχείο ενημερώνει το σύστημα για το
ποια modules φορτώνονται. Έτσι στo tag <component-loader> προσθέτουμε:
<load-component component-location="${ofbiz.home}/framework/
order_system"/>

Στην συνέχεια δημιουργούμε το αρχείο ofbiz-componet.xml στο οποίο
έχουμε δηλώσει :
<webapp name="order_system"
title="Order System"
server="default-server"
location="webapp/order_system"
base-permission="OFBTOOLS"
mount-point="/order_system"/>

Όπου :
name = το όνομα του module
title = o τίτλος του module στο ERP
location = η τοποθεσία όπου βρίσκεται η web εφαρμογή και
base-permission = το module λειτουργεί με βάση το login του OFBiz
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mount-point = o φάκελος από τον οποίο ‘αρχίζει’ το module. Mέσα σε
αυτόν τον φάκελο βρίσκονται όλα τα αρχεία του module.

8.3 Οντότητες και Υπηρεσίες (Entities και Services)
Τα πιο βασικά συστατικά στο OFBiz είναι οι οντότητες (Entities) και οι
υπηρεσίες (Services). Επομένως το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός των
οντοτήτων στον φάκελλο entitydef, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο
αποθηκεύονται τα δεδομένα. Οι οντότητες είναι κάτι το οποίο θέλουμε να
παρακολουθήσουμε. Δημιουργούμε δύο αρχεία, πρώτα το αρχείο
entitymodel.xml στο οποίο δηλώνουμε τις τρεις οντότητες του module ordersystem:
<entity entity-name="Salesman"
package-name="org.ofbiz.example.example"
title="Salesman Entity">
<field name="salesmanId" type="id-ne">
</field>
<field name="name" type="name"></field>
<field name="middleName" type="name"></field>
<field name="lastName" type="name"></field>
<field name="address" type="description"></field>
<field name="city" type="description"></field>
<field name="telephone" type="description"></field>
<field name="birthDate" type="date-time"></field>
<field name="hireDate" type="date-time"></field>
<field name="qualifications" type="description"></field>
<field name="status" type="id-ne"></field>
<prim-key field="salesmanId"/>
</entity>
<entity entity-name="Customer"
package-name="org.ofbiz.example.feature"
title="Customer Entity">
<field name="customerId" type="id-ne"></field>
<field name="salesmanId" type="id-ne"></field>
<field name="name" type="id-ne"></field>
<field name="address" type="description"></field>
<field name="city" type="description"></field>
<field name="telephone" type="description"></field>
<field name="email" type="description"></field>
<prim-key field="customerId"/>
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<relation type="one" fk-name="SALMAN" rel-entityname="Salesman">
<key-map field-name="salesmanId" rel-fieldname="salesmanId"/>
</relation>
</entity>

Εδώ, η οντότητα Customer έχει Foreign Key το salesmanId το οποίο
συνδέεται με το salesmanId της οντότητας Salesman. Ένας πελάτης έχει μόνο
έναν πωλητή.
<entity entity-name="Customer_Order"
package-name="org.ofbiz.example.feature"
title="Customer Order Entity">
<field name="orderId" type="id-ne"></field>
<field name="customerId" type="id-ne"></field>
<field name="item1" type="description"></field>
<field name="item2" type="description"></field>
<field name="item3" type="description"></field>
<field name="item4" type="description"></field>
<field name="item5" type="description"></field>
<field name="orderDate" type="date-time"></field>
<field name="deliverDate" type="date-time"></field>
<prim-key field="orderId"/>
<relation type="one" fk-name="CUST" rel-entityname="Customer">
<key-map field-name="customerId" rel-fieldname="customerId"/>
</relation>
</entity>

Μέσα στο relation type oρίζουμε την σχέση των δύο οντοτήτων Customer
και Order. H oντότητα Order έχει foreign key το customerΙd το οποίο συνδέεται με
το customerΙd της οντότητας Customer. Δηλαδή το customerΙd είναι PK στην
οντότητα customer και FK στην οντότητα order. Το salesmanId είναι PK στην
οντότητα salesman και FK στην οντότητα customer.
Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι το παραπάνω script είναι γραμμένο
σε Data Definition Language (DDL). Η DDL είναι μέρος της Δομημένης γλώσσας
ερωτήσεων – Structured Query Language (SQL). Οι δηλώσεις DDL
χρησιμοποιούνται για την δημιουργία οντοτήτων, σχέσεων και λοιπών δομών, για
την δημιουργία συστατικών βάσεων δεδομένων.
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Για τις τρεις οντότητες που δημιουργήσαμε, θα δηλώσουμε τρία tags στο
αρχείο entitygroup.xml όπως φαίνεται παρακάτω. Αυτό συμβαίνει για να ‘δει’ το
σύστημα τις τρεις οντότητες. Δηλαδή θα λέγαμε ότι το entitygroup.xml αποτελεί το
‘header’. To πρόγραμμα πρώτα διαβάζει από το entitygroup.xml και βρίσκει τα
δεδομένα στο entitymodel.xml το οποίο αποτελεί το ‘body’.
<entitygroup xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ofbiz.org/dtds/entitygr
oup.xsd">
<entity-group group="org.ofbiz" entity="Salesman"/>
<entity-group group="org.ofbiz" entity="Customer"/>
<entity-group group="org.ofbiz" entity="Customer_Order"/>
</entitygroup>

Αφού δηλώσουμε τις τρεις οντότητες, δηλώνουμε τις Yπηρεσίες (Services)
οι οποίες αποτελούν το business logic του συστήματος και ορίζουν ποιες
λειτουργίες-ενέργειες (actions) θα πραγματοποιήσει το σύστημα. Στον κατάλογο
servicesdef έχουμε δημιουργήσει το αρχείο services.xml. Στο συγκεκριμένο
αρχείο έχουμε επτά ενέργειες τις οποίες απλά δηλώνουμε:
•

Create salesman

•

Update salesman

•

Create customer

•

Update customer

•

Create order

•

Update ordre

•

Delete order

Για παράδειγμα, η υπηρεσία Create Salesman φαίνεται παρακάτω :
<service name="createSalesman" default-entity-name="Salesman"
engine="simple"
location="org/ofbiz/order_system/Order_System_Services.xml"
invoke="createSalesman" auth="true">
<description>Create a Salesman</description>
<auto-attributes include="pk" mode="OUT"
optional="false"/>
<auto-attributes include="nonpk" mode="IN"
optional="true"/>
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<override name="name" optional="false"/>
</service>

Όπου:
default-entity-name=η οντότητα πάνω στην οποία θα ‘λειτουργήσει’ το service
engine=η γλώσσα με την οποία θα γραφτεί η service (εδώ με το "simple"
εννοούμε την minilang)
location=η τοποθεσία όπου θα γράψουμε τον κώδικα
auth=δήλωση σύμφωνα με την οποία χρειάζεται να είμαστε συνδεδεμένοι στο
σύστημα. Δηλαδή, για να εκτελεστεί το service θα πρέπει να έχουμε κάνει login
στο σύστημα.
description=περιγραφή
auto-attributes include="pk"=εδώ δηλώνουμε ότι το Primary Key είναι
υποχρεωτικό
auto-attributes include="nonpk"=ό,τι δεν είναι PK είναι προαιρετικό
override name= εδώ δηλώνουμε ότι το πεδίο name είναι υποχρεωτικό.

8.4 Υλοποίηση σε minilang
Το επόμενο βήμα είναι να γράψουμε κώδικα για να πραγματοποιηθούν οι
λειτουργίες που δηλώσαμε στα services. O κώδικας θα γραφτεί σε γλώσσα
‘minilang’, μία περιγραφική γλώσσα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το
OFBiz και χρησιμοποιεί σύνταξη XML. Μέσα στους φακέλλους
order_system\script\org\ofbiz\order_system
έχουμε
το
αρχείο
Order_System_Services.xml το οποίο θα λέγαμε ότι αποτελεί το ‘body’ των
services. Σε αυτό το αρχείο έχουμε επτά μεθόδους οι οποίες αναλογούν στις
επτά services τις οποίες δηλώσαμε στο αρχείο services.xml.
<simple-method method-name="createSalesman" shortdescription="Enter a new Salesman">
<set value="_CREATE" field="securityAction"/>
<check-permission permission="EXAMPLE"
action="${securityAction}"><fail-property
resource="Order_System_UiLabels"
property="ExamplePermissionError"/></check-permission>
<check-errors/>
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<make-value entity-name="Salesman" valuename="newEntity"/>
<sequenced-id-to-env sequence-name="Example" envname="newEntity.salesmanId"/> <!-- get the next sequenced ID -->
<field-to-result field-name="newEntity.salesmanId"
result-name="salesmanId"/>
<set-nonpk-fields map-name="parameters" valuename="newEntity"/>
<create-value value-name="newEntity"/>
</simple-method>

Όπου:
<simple method>: δηλώνουμε μία μέθοδο, δηλαδή μία service
resource="Order_System_UiLabels": αρχείο στο οποίο βρίσκονται τα ονόματα
των κουμπιών στο user interface
<make-value entity-name>: να δημιουργήσει μία νέα εγγραφή
<sequenced-id-to-env sequence-name>: χρειαζόμαστε ένα sequence με όνομα
π.χ. example το οποίο παράγει αριθμούς ‘κοιτώντας’ το salesmanId
<field-to-result>: παίρνει τον αριθμό από το sequence και τον τοποθετεί στον
salesmanId
<set-nonpk-fields map-name> :δηλώνουμε τα υπόλοιπα πεδία της οντότητας με
την ονομασία parameters και με το tag
<create-value>: δημιουργούμε την εγγραφή μέσα στην βάση. Δηλαδή όλα τα
στοιχεία των πεδίων τοποθετούνται στην βάση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις update services δεν θέλουμε κάποιο sequence
το οποίο να παράγει id, οπότε αυτές οι γραμμές κώδικα:
<sequenced-id-to-env sequence-name="Example" envname="newEntity.salesmanId"/>
<field-to-result field-name="newEntity.salesmanId"
result-name="salesmanId"/>
<create-value value-name="newEntity"/>
</simple-method>

παραλείπονται όπως φαίνεται στην updateSalesman παρακάτω. Επίσης, εδώ
δεν έχουμε create value αλλά store value αφού δεν δημιουργούμε νέα εγγραφή.
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<simple-method method-name="updateSalesman" shortdescription="update a Salesman">
<set value="_UPDATE" field="securityAction"/>
<check-permission permission="EXAMPLE"
action="${securityAction}"><fail-property
resource="Order_System_UiLabels"
property="ExamplePermissionError"/></check-permission>
<check-errors/>
<entity-one entity-name="Salesman" valuename="lookedUpValue"/>
<set-nonpk-fields map-name="parameters" valuename="lookedUpValue"/>
<store-value value-name="lookedUpValue"/>
</simple-method>

8.5 Υλοποίηση της web εφαρμογής
Αφού δημιουργήσαμε τις οντότητες και τις υπηρεσίες της εφαρμογής, το
επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός των URL που θα εκτελεστούν. Έτσι, στον
φάκελο webapp – order_system – WEB-INF έχουμε δημιουργήσει το αρχείο
controller.xml. Αυτό το αρχείο ρυθμίζει κάποιες παραμέτρους στον controller,
στον τρόπο δηλαδή που επικοινωνεί ο χρήστης με το model μέσω του view.
Όπως έχουμε αναφέρει στις τεχνικές προδιαγραφές του OFBiz, οι απόψεις
(διαπροσωπίες) και οι χειριστές μαζί αποτελούν την διεπαφή χρήστη (user
interface). Εδώ λοιπόν, ορίζουμε πώς θα χειριστεί το σύστημα τον κάθε τύπο
αρχείου, ελέγχουμε αν το login έγινε με επιτυχία και δηλώνουμε ποια είναι τα
URL που θα εκτελεστούν. Για παράδειγμα, για τον Salesman έχουμε τα
παρακάτω requests :
<!-- Order_System Requests -->
<request-map uri="ViewSalesmen">
<security https="true" auth="true"/>
<response name="success" type="view"
value="ViewSalesmen"/>
</request-map>
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Όπου:
<request-map uri="ViewSalesmen">: το ViewSalesmen είναι το όνομα του URL
αν πατήσουμε το Salesmen μέσα στο order_system. (Εικόνα 8.5)

Eικόνα 8.5: salesmen

<security https="true" auth="true"/>: έχουμε κάνει login στο σύστημα και είμαστε
σε ασφαλή σύνδεση (secure session)
<response name="success" type="view" value="ViewSalesmen"/>: όταν
εκτελεστεί με επιτυχία το πρώτο URL θα μας οδηγήσει στο View Salesmen
<request-map uri="CreateSalesman">
<security https="true" auth="true"/>
<response name="success" type="view"
value="CreateSalesman"/>
<response name="error" type="view" value="ViewSalesmen"/>
</request-map>

Όπου:
<request-map uri="CreateSalesman">: link ‘Εnter a new Salesman’
<security https="true" auth="true"/>: έχουμε κάνει login στο σύστημα
<response name="success" type="view" value="CreateSalesman"/>: όταν
εκτελεστεί με επιτυχία το link θα μας οδηγήσει στην φόρμα καταχώρισης
στοιχείων
<response name="error" type="view" value="ViewSalesmen"/>: όταν δεν
εκτελεστεί με επιτυχία το παραπάνω link, θα μας οδηγήσει στο αρχικό
ViewSalesmen
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<request-map uri="createSalesman">
<security https="true" auth="true"/>
<event type="service" path="" invoke="createSalesman"/>
<response name="success" type="view"
value="ViewSalesmen"/>
<response name="error" type="view"
value="CreateSalesman"/>
</request-map>

Όπου:
<request-map uri="createSalesman">: το URL αν πατήσουμε το κουμπί update
μέσα στην φόρμα εισαγωγής στοιχείων για τους πωλητές
<security https="true" auth="true"/>: έχουμε κάνει login στο σύστημα
<response name="success" type="view" value="ViewSalesmen"/>: όταν
εκτελεστεί με επιτυχία το link θα μας οδηγήσει στο αρχικό ViewSalesmen
<response name="error" type="view" value="CreateSalesman"/>: όταν δεν
εκτελεστεί με επιτυχία το παραπάνω, θα μας οδηγήσει στην φόρμα καταχώρισης
στοιχείων
<request-map uri="UpdateSalesman">
<security https="true" auth="true"/>
<response name="success" type="view"
value="UpdateSalesman"/>
<response name="error" type="view" value="ViewSalesmen"/>
</request-map>

Όπου:
<request-map uri="UpdateSalesman">: link ‘Εdit’
<security https="true" auth="true"/>: έχουμε κάνει login στο σύστημα
<response name="success" type="view" value=" UpdateSalesman"/>: όταν
εκτελεστεί με επιτυχία το link θα μας οδηγήσει στην φόρμα αλλαγής στοιχείων
<response name="error" type="view" value="ViewSalesmen"/>: όταν δεν
εκτελεστεί με επιτυχία το παραπάνω link, θα μας οδηγήσει στο αρχικό
ViewSalesmen
<request-map uri="updateSalesman">
<security https="true" auth="true"/>
<event type="service" path="" invoke="updateSalesman"/>
<response name="success" type="view"
value="ViewSalesmen"/>
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<response name="error" type="view"
value="UpdateSalesman"/>
</request-map>

Όπου:
<request-map uri="updateSalesman">: κουμπί ‘update’ μέσα στην φόρμα
αλλαγής στοιχείων
<security https="true" auth="true"/>: έχουμε κάνει login στο σύστημα
<response name="success" type="view" value="ViewSalesmen"/>: όταν
εκτελεστεί με επιτυχία το action του update, θα μας οδηγήσει στην λίστα με τους
πωλητές (στο αρχικό ViewSalesmen)
<response name="error" type="view" value="UpdateSalesmen"/>: όταν δεν
εκτελεστεί με επιτυχία το παραπάνω action, θα μας οδηγήσει στην φόρμα
αλλαγής στοιχείων
Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το αρχείο Controller.xml αποτελείται
από δύο μέρη. Στο πρώτο δηλώνουμε τα urls και στο δεύτερο αντιστοιχίζουμε
αυτά τα urls με τα screens (μόνο αυτά που μας οδηγούν σε κάποια σελίδα).
Δηλαδή, στο δεύτερο μέρος δηλώνουμε τα views που υπάρχουν. Αυτά είναι τα
screens που εμφανίζονται όταν εκτελεστεί ένα link ή ένα URL. Tα screens τα
αναλύουμε παρακάτω, στο αρχείο ΟrderSystemsScreens.xml ενώ τα views
έχουν ως εξής:
<view-map name="ViewSalesmen" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemScreens.x
ml#ViewSalesmen"/>
<view-map name="CreateSalesman" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemScreens.x
ml#CreateSalesman"/>
<view-map name="UpdateSalesman" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemScreens.x
ml#UpdateSalesman"/>

Παραπάνω, δηλώνουμε ένα όνομα για κάθε view. Στον controller
δηλώνουμε ονόματα για τα views για να γνωρίζει ποιο view να καλεί με την
εκτέλεση του κάθε URL.
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Στη συνέχεια, πάλι μέσα στον φάκελο webapp – order_system – WEB-INF
έχουμε δημιουργήσει το αρχείο web.xml. Αυτό το αρχείο ρυθμίζει κάποιες
βασικές παραμέτρους για να λειτουργήσει η εφαρμογή μας όπως την θέση των
css αρχείων και τις σελίδες που εμφανίζονται για τα errors.
Στη συνέχεια της διαδικασίας παραμετροποίησης, μέσα στον φάκελο
order_system\webapp\order_system\includes,
στο
αρχείο
appheader.ftl
δηλώνουμε πώς θα είναι το menu (το header) για κάθε σελίδα.
<div class="row">
<div class="col"><a href="<@ofbizUrl>main</@ofbizUrl>"
class="${selectedLeftClassMap.main?default(unselectedLeftClassNam
e)}">${uiLabelMap.OrderSystem}</a></div>
<div class="col"><a
href="<@ofbizUrl>ViewSalesmen</@ofbizUrl>"
class="${selectedLeftClassMap.Example?default(unselectedLeftClass
Name)}">${uiLabelMap.SalesMen}</a></div>

8.6 Screens
Μέσα στον φάκελο order_system\widget\order_system έχουμε τρία αρχεία.
Στο OrderSystemsScreens.xml έχουμε τα screens που δηλώσαμε παραπάνω
στο αρχείο controller.xml. Το screen για URL ‘ViewSalesmen’, μεταξύ άλλων
περιέχει και τα παρακάτω:
<container><label
style="head1">${uiLabelMap.${titleProperty}}</label></container>
<include-form name="ListSalesmen"
location="component://order_system/widget/order_system/OrderSyste
mForms.xml"/>
<container><link
target="CreateSalesman"text="${uiLabelMap.CreateSalesman}"
style="buttontext"/></container>

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παραπάνω screen αποτελείται από τρία
μέρη: το πρώτο tag <container> αποτελεί τον τίτλο ‘View all Salesmen’, το
δεύτερο tag <include> αποτελεί τον πίνακα (λίστα) με τους υπάρχοντες πωλητές
και το τρίτο tag <container> σχετίζεται με το link ‘Enter a new Salesman’.
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Αντίστοιχα, το screen για το URL ‘UpdateSalesman’ περιέχει :
<set field="salesmanId" from-field="parameters.salesmanId"/>
<entity-one entity-name="Salesman" value-name="salesman"/>
</actions>
<decorator-section name="body">
<include-form name="EditSalesman"
location="component://order_system/widget/order_system/OrderSyste
mForms.xml"/>
</decorator-section>
</decorator-screen>

Στα Screen name που περιέχουν update, παρατηρούμε διαφορά στο
script όσον αφορά την παρακάτω γραμμή :
<set field="salesmanId" from-field="parameters.salesmanId"/>: εδώ

ορίζουμε μία μεταβλητή που λέγεται salesmanId η οποία παίρνει την τιμή
salesmanId από τις παραμέτρους. Δηλαδή αυτή η μεταβλητή παίρνει τιμή από
την παράμετρο salesmanId που περνάμε με το url UpdateSalesman το οποίο
καλείται όταν πατήσουμε το link Edit. Με αυτό το salesmanId το πρόγραμμα
ψάχνει στη βάση, βρίσκει την υπάρχουσα εγγραφή και μας ‘εμφανίζει’ την φόρμα
διόρθωσης στοιχείων.
Το uiLabelMap αναφέρεται στο αρχείο Order_System_UiLabels.properties
που περιέχει όλους τους τίτλους, τις επικεφαλίδες και τα κουμπιά της εφαρμογής.
Αν θα θέλαμε να μεταφράσουμε την εφαρμογή, θα αλλάζαμε αυτό το αρχείο.
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8.7 Forms
Στο αρχείο Order_Systems_Forms.xml δηλώνουμε τους πίνακες και τις
φόρμες της εφαρμογής. Για παράδειγμα, η φόρμα εισαγωγής στοιχείων ενός
πωλητή έχει ως εξής :
<form name="AddSalesman" type="single" target="createSalesman"
title=""
default-title-style="tableheadtext" default-widgetstyle="inputBox" default-tooltip-style="tabletext">
<auto-fields-service service-name="createSalesman"/>
<field name="salesmanId"
title="${uiLabelMap.ExampleExampleId}"><ignored/></field>
<field name="name" title="${uiLabelMap.Name}"></field>
<field name="middleName"
title="${uiLabelMap.MiddleName}"></field>
<field name="lastName"
title="${uiLabelMap.LastName}"></field>
<field name="address"
title="${uiLabelMap.Address}"></field>
<field name="city" title="${uiLabelMap.City}"></field>
<field name="telephone"
title="${uiLabelMap.Telephone}"></field>
<field name="birthDate"
title="${uiLabelMap.BirthDate}"></field>
<field name="hireDate"
title="${uiLabelMap.HireDate}"></field>
<field name="qualifications"
title="${uiLabelMap.Qualifications}"></field>
<field name="status"
title="${uiLabelMap.Status}"></field>
<field name="submitButton"
title="${uiLabelMap.CommonUpdate}" widgetstyle="smallSubmit"><submit button-type="button"/></field>
</form>

Εδώ δηλώνουμε τα πεδία της οντότητας Salesman που θα εμφανιστούν
σαν textfields στην φόρμα εισαγωγής του νέου πωλητή.
Επίσης, η φόρμα αλλαγής των στοιχείων ενός πωλητή είναι :
<form name="EditSalesman" type="single" target="updateSalesman"
title="" default-map-name="salesman"
default-title-style="tableheadtext" default-widgetstyle="inputBox" default-tooltip-style="tabletext">
<auto-fields-service service-name="updateSalesman"/>
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<field name="salesmanId" title="${uiLabelMap.Id}" widgetstyle="tabletext"><display/></field>
<field name="name" title="${uiLabelMap.Name}"></field>
<field name="middleName"
title="${uiLabelMap.MiddleName}"></field>
<field name="lastName"
title="${uiLabelMap.LastName}"></field>
<field name="address"
title="${uiLabelMap.Address}"></field>
<field name="city" title="${uiLabelMap.City}"></field>
<field name="telephone"
title="${uiLabelMap.Telephone}"></field>
<field name="telephone2"
title="${uiLabelMap.Telephone2}"></field>
<field name="birthDate"
title="${uiLabelMap.BirthDate}"></field>
<field name="hireDate"
title="${uiLabelMap.HireDate}"></field>
<field name="qualifications"
title="${uiLabelMap.Qualifications}"></field>
<field name="status"
title="${uiLabelMap.Status}"></field>
<field name="submitButton"
title="${uiLabelMap.CommonUpdate}" widgetstyle="smallSubmit"><submit button-type="button"/></field>
</form>

Σε αυτή την φόρμα έχουμε μία επιπλέον παράμετρο, την ‘default-mapname="salesman", αφού σε αυτή την περίπτωση δεν ανοίγει νέα φόρμα αλλά
ήδη υπάρχουσα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το salesman αποτελεί ένα set
δεδομένων και η παράμετρος default-map-name δίνει οδηγίες, όταν ανοίξει η
φόρμα αλλαγής στοιχείων, να πάρει τα δεδομένα από το salesman με τα στοιχεία
που υπάρχουν ήδη και να τα τοποθετήσει στα πεδία της φόρμας χωρίς να ανοίξει
νέα φόρμα εισαγωγής δεδομένων.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Περίπτωση ATLANTISΙΙ – CRM Module

9.1 Εισαγωγή
Το Atlantis αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πλήρες
σύστημα υψηλών προδιαγραφών. Ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στην
τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού και εκμεταλλεύεται όλες τις σύγχρονες
μεθόδους σχεδιασμού, ανάλυσης και οργάνωσης των λειτουργιών, των
δυνατοτήτων και των διαδικασιών ενός ανοικτού πληροφοριακού συστήματος.
Ταυτόχρονα αξιοποιεί όλες τις εξελίξεις στα μέσα άντλησης, μεταφοράς και
ανταλλαγής πληροφοριών καλύπτοντας ολοκληρωμένα την επικοινωνία της
επιχείρησης με όλα τα συνεργαζόμενα μέρη.

Eικόνα 9.1.1: Χαρακτηριστικά ATLANTISΙΙ

Με απεριόριστες δυνατότητες δυναμικής σχεδίασης πληροφόρησης, το
Atlantis II αξιοποιεί κάθε μορφή ανάλυσης στοιχείων όπως απαιτείται από τον
τομέα δραστηριότητας του συγκεκριμένου χρήστη. Έτσι εξασφαλίζει στην
επιχείρηση ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διαχείριση των κρίσιμων
διαδικασιών. Το AtlantisII αποτελείται από υποσυστήματα όπως αυτά
απεικονίζονται στην εικόνα 9.1.2.
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Eικόνα 9.1.2: Υποσυστήματα ATLANTISΙΙ

9.2 Λειτουργικότητα CRM
Η ενότητα CRM (Customer Relationship Management) η οποία
ενσωματώθηκε στο Atlantis ΙΙ E.R.P., είναι σχεδιασμένη να καλύπτει πλήρως την
διαχείριση των σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες, αποφέροντας
ικανοποίηση των αναγκών κάθε πελάτη.
Η ενότητα με τίτλο CRM αποτελείται από τις παρακάτω υπό ενότητες όπως
φαίνεται και στην εικόνα 9.2:
•

Ημερήσιες εργασίες

•

Εργασίες

•

Εκτυπώσεις
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Εικόνα 9.2 : AtlantisΙΙ CRM Module

α) Ημερήσιες εργασίες
Η υπό ενότητα Ημερήσιες εργασίες περιλαμβάνει όλες τις βασικές οντότητες
οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε και να παρακολουθούμε
με τον καλύτερο τρόπο τη πρόοδο των σχέσεων της επιχείρησης με τους
πελάτες. Για να διαχειριστούμε τις ημερήσιες εργασίες CRM διαλέγουμε από το
σχετικό μενού: ‘Ημερήσιες εργασίες’ και επιλέγουμε την διαθέσιμη επιλογή [CRM]
όπου εμφανίζεται η φόρμα διαχείρησης των ημερήσιων εργασιών. Στη φόρμα
διαχείρησης των ημερήσιων εργασιών διακρίνονται στο επάνω μέρος της οι
βασικές οντότητες από τις οποίες αποτελείται η υπό ενότητα CRM.
Πελάτες
Η βασική οντότητα [Πελάτες] μας επιτρέπει να ορίζουμε και να
διαχειριζόμαστε τους δυνητικούς πελάτες που θα παρακολουθούμε μέσω της
ενότητας CRM. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να καθορίζουμε πρόσθετα στοιχεία
για τους πελάτες, να βλέπουμε τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία, την
πιστωτική τους πολιτική και τις αντίστοιχες εκκρεμείς παραγγελίες τους. Οι
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πελάτες που διαχειριζόμαστε μέσω της συγκεκριμένης οντότητας είναι κυρίως
Πελάτες CRM, άλλα υπάρχει η πιθανότητα κάποιοι να είναι ήδη και πελάτες ERP,
δηλαδή καταχωρημένοι μέσω της ενότητας των Χρηματοοικονομικών.
Εργασίες πελατών
•

[Εισαγωγή] για την εισαγωγή νέου πελάτη CRM.

•

[Διαγραφή] για τη διαγραφή πελάτη CRM.

•

[Καταχώρηση] για τη καταχώρηση νέου πελάτη ή επιπλέον στοιχείων
σε πελάτη.

•

[Ακύρωση] για την ακύρωση της εισαγωγής νέου πελάτη CRM ή
στοιχείων που εισάγουμε σε κάποιον πελάτη.

•

[Εργασίες] από το συγκεκριμένο μενού επιλογών μπορούμε να
βλέπουμε τα πλήρη οικονομικά στοιχεία των πελατών στη περίπτωση
που από πελάτες CRM έχουν χαρακτηριστεί και πελάτες E.R.P., ενώ
στην περίπτωση που κάποιος πελάτης είναι μόνο Πελάτης CRM
εμφανίζεται επιλογή η οποία μας επιτρέπει να εκτελέσουμε την εργασία
‘Μετασχηματισμός σε πελάτη E.R.P’. Επίσης εμφανίζεται και η
διαθέσιμη επιλογή με τίτλο ‘Επιλογές’ η οποία συνδέεται άμεσα με τις
εγγραφές του πίνακα ‘Κλήση εξωτερικών εφαρμογών’.
Επαφές πελάτη

Η οντότητα [Επαφές πελάτη] επιτρέπει την διαχείριση των σημείων επαφής
της επιχείρησης με τους πελάτες. Συγκεκριμένα μπορούμε να διαχειριστούμε
στοιχεία ταυτότητας για τις επαφές και στοιχεία ιεραρχίας. Τα στοιχεία ιεραρχίας
μας βοηθούν να γνωρίζουμε τη σύνθεση και το μέγεθος της επιχείρησης του
πελάτη ενώ παράλληλα γνωρίζουμε και τη θέση την οποία κατέχει το στέλεχος με
το οποίο ερχόμαστε σε επαφή.
Πρόσωπα
Με την οντότητα [Πρόσωπα] καθορίζουμε τα στοιχεία ταυτότητας των
ενδιάμεσων (π.χ Dealers) οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους πελάτες και
παρεμβαίνουν μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών.
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Πωλητές
Η οντότητα αυτή μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τα στοιχεία των πωλητών
της επιχείρησής.
Καμπάνιες
Με την οντότητα αυτή καθορίζουμε τις προωθητικές καμπάνιες που
αποφασίζει να πραγματοποιήσει η επιχείρηση προς τους πελάτες.
Ενέργειες
Η οντότητα [Ενέργειες] μας δίνει τη δυνατότητα να καθορίζουμε τις διάφορες
ενέργειες προς τους πελάτες. Μία ενέργεια μπορεί να καταγραφεί ως ενέργεια
που αφορά πελάτη, επαφή πελάτη, πωλητή, καμπάνια ή οποιονδήποτε
συνδυασμό αυτών. Οι ενέργειες μπορούν να κατηγοριοποιούνται με οριζόμενες
κατηγορίες σύμφωνα με τις ανάγκες και την οργάνωση της κάθε επιχείρησης.
Παρακολουθούνται επίσης οι προβλεπόμενες ημερομηνίες και ώρες έναρξης και
λήξης τους. Το σύστημα αυτόματα χαρακτηρίζει τις ενέργειες με βάση τις
πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης, ως ενέργειες σε αναμονή, σε
εξέλιξη, εκπρόθεσμες κλπ.
Ημερολόγιο
Στην οντότητα [Ημερολόγιο] εμφανίζονται όλες οι ενέργειες που είναι
καταχωρημένες στο CRM ανεξαρτήτου κατάστασης. Με τη δυνατότητα αυτή
μπορούμε να προβάλλουμε τις ενέργειες υπό μορφή ημερήσιου, εβδομαδιαίου ή
μηνιαίου ημερολογίου.

Λεπτομερής διαχείριση βασικών οντοτήτων
Στην υπό ενότητα CRM έχουμε τη δυνατότητα να συσχετίζουμε κάθε
βασική οντότητα με κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες. Οι επιπλέον διαθέσιμες
λεπτομέρειες που μπορούμε να καθορίζουμε είναι:
•

[Ενέργειες] : βλέπουμε για συγκεκριμένο πελάτη τις αντίστοιχες
ενέργειες ενώ παράλληλα μπορούμε να εισάγουμε και επιπλέον
ενέργειες.
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•

[Καμπάνιες] : καθορίζουμε τις προοριζόμενες για συγκεκριμένο
πελάτη προωθητικές καμπάνιες.

•

[Ραντεβού] : καθορίζουμε τα ραντεβού συγκεκριμένου πελάτη
στη περίπτωση που χρειάζεται να του παράσχουμε κάποια
υπηρεσία.

•

[Επαγγελματικές κατηγορίες] : καθορίζουμε τις επαγγελματικές
κατηγορίες στις οποίες ανήκει ο πελάτης.

•

[Πωλητές] : ορίζουμε τους πωλητές που έχουν την ευθύνη
συγκεκριμένου πελάτη.

•

[Επαφές πελάτη] : ορίζουμε πρόσθετες επαφές κατά πελάτη.

•

[Γεωγραφικές κατηγορίες] : καθορίζουμε τις γεωγραφικές
κατηγορίες στις οποίες ανήκει ο πελάτης.

•

[Υποκαταστήματα] : καθορίζουμε τα υποκαταστήματα των
πελατών.

•

[Οργανόγραμμα] : εμφανίζει τα στοιχεία οργανωτικής δομής του
πελάτη.

•

[Πρόσωπα] : εμφανίζει τα στοιχεία των ενδιάμεσων (π.χ
Dealers) οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους πελάτες.

•

[Σχόλια – Σημειώσεις] : εισάγουμε διάφορα σχόλια,
παρατηρήσεις ή σημειώσεις που αφορούν σε συγκεκριμένο
πελάτη.

•

[Συσχετιζόμενα έγγραφα] : συσχετίζουμε έγγραφα τα οποία είναι
αποθηκευμένα σε κάποιο αρχείο του Η / Υ ή του δικτύου.

β) Eργασίες
Η υπό ενότητα ‘Εργασίες’ περιλαμβάνει την εργασία ‘Μετατροπή πελατών
E.R.P. σε πελάτες CRM’ η οποία μας επιτρέπει να μετατρέπουμε πελάτες τους
οποίους καταχωρήσαμε στο Atlantis E.R.P. από την ενότητα των
Χρηματοοικονομικών σε πελάτες CRM και την εργασία ‘Μετατροπή πελατών
CRM σε πελάτες E.R.P’ η οποία μας επιτρέπει να μετατρέπουμε πελάτες τους
οποίους καταχωρήσαμε στο Atlantis CRM σε πελάτες E.R.P.
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γ) Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις CRM
Στην υπό ενότητα των εκτυπώσεων περιλαμβάνονται οι παρακάτω
κατηγορίες εκτυπώσεων:
•

Πελάτες : από εδώ μπορούμε να εκτυπώνουμε την κατάσταση που θα
περιλαμβάνει τις ενέργειες προς τους πελάτες.

•

Επαφές πελάτη : από εδώ μπορούμε να εκτυπώνουμε την κατάσταση που θα
περιλαμβάνει τις ενέργειες προς τους πελάτες ανά επαφή.

•

Πωλητές : από εδώ μπορούμε να εκτυπώνουμε την κατάσταση των ενεργειών
προς τους πελάτες ανά πωλητή.

•

Προωθητικές καμπάνιες : από εδώ μπορούμε να εκτυπώνουμε την
κατάσταση των προωθητικών καμπανιών προς τους πελάτες ανά ενέργεια.
[38]

9.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά AtlantisΙΙ ERP
Το AtlantisΙΙ E.R.P. είναι ένα εργαλείο διαχείρισης πληροφορίας που
απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις με απαιτήσεις πολυσύνθετων
μηχανισμών πληροφόρησης. Το περιβάλλον εργασίας είναι ιδιαίτερα φιλικό.
Από τεχνικής απόψεως, πρόκειται για μια εφαρμογή 3tiered client server
ανεπτυγμένη σε περιβάλλον Delphi. Παρέχεται ανεξαρτησία από βάση
δεδομένων (database indigested), έτσι συνεργάζεται και με MS SQL SERVER
και με ORACLE. Η εφαρμογή διαθέτει application server ο οποίος σε πρώτο
επίπεδο διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα δεδομένα που στέλνουν οι client – η
επικοινωνία τους γίνεται μέσω σύνδεση TCP/IP – και σε δεύτερο επικοινωνεί με
τον database server. Έτσι, αυξάνονται η αξιοπιστία και οι επιδόσεις της.
Ο application server, ο client και η βάση σε MS SQL server τρέχουν σε
περιβάλλον Windows. Eφόσον γίνει η επιλογή της ORACLE, ο database server
μπορεί να τρέξει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. Ο application server
αναφέρεται σε επίπεδο εφαρμογής και όχι σε hardware. Δεν είναι δηλαδή
απαραίτητη η χρήση μηχανήματος server. Το αν θα χρησιμοποιηθούν ένα, δύο ή
περισσότερα μηχανήματα για την αξιοποίηση application και database server,
εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως ο όγκος βάσης δεδομένων και οι
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ταυτόχρονοι χρήστες που προκύπτουν από την ανάλυση των αναγκών της
εκάστοτε εγκατάστασης. Χρησιμοποιείται αντικειμενοστραφής (object-oriented)
φιλοσοφία σχεδίασης και υλοποίησης. Τα αντικείμενα είναι συστατικά του
λογισμικού που ‘αντιμετωπίζουν’ ταυτόχρονα τα δεδομένα (data) και τις
διεργασίες (actions) που λαμβάνουν χώρα πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Κάθε
αντικείμενο αποτελεί στιγμιότυπο (instance) μιας τάξης (class) αντικειμένων η
οποία ορίζει την δομή και την συμπεριφορά όλων των αντικειμένων που ανήκουν
σε αυτή την τάξη. [56]
Οι server και οι client απαρτίζονται από αντικείμενα που έχουν
συγκεκριμένους ρόλους και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από καθορισμένο
interface.
Τα τρία επίπεδα (3tier) της εφαρμογής είναι:
 Η βάση δεδομένων που αποτελεί το μέσo αποθήκευσης δεδομένων,
εξασφαλίζει την ακεραιότητά τους και υλοποιεί τμήμα των λειτουργικών
προδιαγραφών (Business Logic) μέσω constraints, stored procedures και
triggers.
 Ο application server που εκτελεί το κύριο τμήμα του business logic και
εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων και την επικοινωνία με την
βάση δεδομένων.
 Ο client που ασχολείται με την εισαγωγή και την εμφάνιση της
πληροφορίας από και προς τον τελικό χρήστη. [39]

Διάγραμμα 9.3.1 : 3tier Aρχιτεκτονική AtlantisΙΙ

Η τεχνολογία 3 tier client / server είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τοπολογίες με
απομακρυσμένες θέσεις εργασίας. Οι δυνατότητες που προσφέρονται από την
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αρχιτεκτονική αυτή λειτουργούν καλά για έναν σχετικά μικρό αριθμό clients όπου
το πλήθος των application servers είναι μικρό και ο κάθε client γνωρίζει εκ των
προτέρων τον application server με τον οποίο θα συνδεθεί. [37]
Τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα όταν το πλήθος των client είναι
μεγάλο και συνήθως διασκορπισμένο σε απομακρυσμένα σημεία. Σε αυτήν την
περίπτωση, το ζητούμενο είναι ο κάθε client να μπορεί να στήνεται με απλές
διαδικασίες και χωρίς προκαθορισμένες (άκαμπτες) παραμέτρους ως προς τον
application server μέσω του οποίου θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων.
Μερικά άλλα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας του AtlantisΙΙ είναι:
 Κατανομή των Application Client στους Application Server με στόχο την
ομαλή κατανομή του φόρτου εργασίας και των κλήσεων που δέχεται κάθε
application server.
 Δυνατότητα εκτέλεσης background client task executions μέσω macros.
Παρέχεται πλήρες παραμετρικό περιβάλλον από εικαστικό (χρώματα,
μενού) έως λειτουργικό επίπεδο, δηλαδή δημιουργία νέων πεδίων, χρήση
VB Scripts, εξωτερικών DLL και triggers.
 Επιπλέον, προσφέρει και το περιβάλλον ανάπτυξης αυτών των εργασιών
με το Unisoft Customization Tool (UCL).
 Δυνατότητα διαμόρφωσης των browser που εμφανίζονται με την εκτέλεση
του κάθε προγράμματος, παρουσιάζοντας επιλεγμένα πεδία του
συγκεκριμένου αρχείου. Η διαμόρφωση μπορεί να αφορά στα πεδία που
θα εμφανιστούν, στους τίτλους και στο μήκος τους, όπως επίσης και στο
πρόσθετο φίλτρο που επιθυμούμε.
 Η λειτουργικότητα της εφαρμογής συμπληρώνεται από την ενότητα του
Live Update. Είναι ένας μηχανισμός αναγνώρισης και διανομής νέων
εκδόσεων στους client (Automatic version distribution). Ο χρήστης μπορεί
γρήγορα και εύκολα να κατεβάσει τα update της εφαρμογής.
Σημαντικό λοιπόν πλεονέκτημα του Atlantis είναι η δυνατότητα πολλαπλών
επιλογών παραμετροποίησης που παρέχει. Τα βασικά εργαλεία του ERP καθώς
επίσης και οι πιο σύνθετες εφαρμογές που διαθέτει είναι υπεύθυνα για την
ενεργοποίηση επιπρόσθετων δυνατοτήτων.
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Εικόνα 9.3.2 : Εύχρηστο ATLANTISΙΙ

Οι επιδόσεις της εφαρμογής είναι αρκετά ικανοποιητικές, αφού οι εφαρμογή
«χτίζεται» με βάση τις ανάγκες του πελάτη και χρησιμοποιούνται όλες οι
κατάλληλες τεχνικές και τα εργαλεία, ακόμα και σε μεγάλα έργα. [39]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Παραμετροποίηση Αtlantis ΙΙ ERP

10.1 Γενικά
Όσον αφορά την παραμετροποίηση του συστήματος Atlantis II,
προσθέσαμε μία στήλη στον browser του υποκαταστήματος, εισάγαμε στοιχεία
σε ένα πίνακα ώστε να προστεθεί επιπλέον πεδίο στις διαστάσεις των
προΫπολογισμών και τέλος, εισάγαμε πεδία πωλητή στα διαθέσιμα πεδία
αναζήτησης των πελατών.

10.2 Προσθήκη στήλης στον browser του υποκαταστήματος
Μέσα στα παραστατικά πωλήσεων, στον browser του υποκαταστήματος,
έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε στήλες όπως στο πράδειγμά μας την
στήλη ‘επαφή με ’.
Στον browser του υποκαταστήματος μέσα στα παραστατικά, στα πεδία
αναζήτησης, εμφανίζεται μόνο ο κωδικός και η περιγραφή όπως φαίνεται στην
εικόνα 10.2.1.

Εικόνα 10.2.1 : Browser Υποκαταστήματος
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Aπό Οργάνωση–UCL στον selector του custaddress, προσθέτουμε τα πεδία
district (περιοχή), street (οδός/αριθμός) και contactperson (επαφή) όπως
φαίνεται στην εικόνα 10.2.2. Ο λόγος που προσθέτουμε και τα δύο πρώτα πεδία
είναι ότι στον browser του υποκαταστήματος στα πεδία αναζήτησης, εμφανίζεται
μόνο ο κωδικός και η περιγραφή όπως φαίνεται παραπάνω.

Εικόνα 10.2.2 : Script Language
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Μετά την προσθήκη των στηλών στο Script Language, έχουμε την
παρακάτω εικόνα :

Εικόνα 10.2.3 : Browser Υποκαταστήματος μετά την παραμετροποίηση
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10.3 Προσθήκη νέας διάστασης στις διαστάσεις του προΫπολογισμού
Έστω ότι στις διαστάσεις του προΫπολογισμού θέλουμε να προσθέσουμε
το πεδίο ‘Κατασκευαστής’. Μέσω του query analyzer ή του explorer από την
επιλογή των utilities μέσα από το πρόγραμμα, έχουμε αυτή τη δυνατότητα με την
εντολή Insert. Δηλαδή :
Insert into BUDGETUSERDIM
(CODEID,COMID,DATABASEFIELD,LABEL,ISLOOKUP,BUDGETTYPE,LOOKUPTABLE
,KEYFIELD,LOOKUPFIELD,JOINDATASET,JOINFIELD,VENTORDATASET,VENTORF
IELD,CSENSITIVE,LOOKUPCODE) VALUES
(106,1,’MNFID’,’ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ’,1,0,’MANUFACTURER’,’CODEID’,’DESCR
’,’FULLMTRBUDGET’,’ITEID’,’MATERIAL’,’ID’,0,’CODEID’)

Όπου:
Διαστάσεις προϋπολογισμού οριζόμενες από το χρήστη
BUDGETUSERDIM
CODEID
COMID
DATABASEFIELD
LABEL
ISLOOKUP
BUDGETTYPE

LOOKUPTABLE
KEYFIELD
LOOKUPFIELD
JOINDATASET
JOINFIELD
VENTORDATASET
VENTORFIELD
CSENCITIVE

Κωδικός διάστασης
Εταιρεία διάστασης
Πεδίο της βάσης από το οποίο θα αντληθούν τα δεδομένα
(ΜΝFID)
Περιγραφή που φαίνεται στον ορισμό του προϋπολογισμού
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ)
0 αν η διάσταση είναι Lookup
1 αν η διάσταση είναι Selector
2 αν η διάσταση είναι Ημερομηνία
Τύπος προϋπολογισμού
0 Πωλήσεων
1 Δαπανών
2 Αγορών
4 Πωλήσεων – Αγορών
Το όνομα του MemTable στη Dgeneral ή το όνομα του Selector
στη DSelector (ΜΑΝUFACTURER)
To πεδίο με το οποίο κάνει Lookup ή επιστρέφει ο Selector
(CODEID)
Το Lookup πεδίο που βλέπουμε (DESCR)
Βασικός πίνακας του προϋπολογισμού (FULLMTRBUDGET)
Πεδίο του βασικού πίνακα (ITEID)
Πίνακας που θα ενωθεί με τον βασικό πίνακα (MATERIAL)
Πεδίο του παραπάνω πίνακα που θα ενωθεί με το JoinField (ID)
0 αν το LookUpTable είναι Company Sensitive (δηλαδή ο
πίνακας MANUFACTURER δεν είναι εταιρικός. Σε όποια
εταιρία και να μπούμε υπάρχουν τα ίδια στοιχεία)
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Μετά την εντολή Insert, έχουμε το αποτέλεσμα που απεικονίζεται στην
παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 10.3 : Νέα διάσταση ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ’

Όπως καταλαβαίνουμε, στην συγκεκριμένη περίπτωση συνδυάσαμε τρεις
πίνακες: τους MANUFACTURER, FULLMTRBUDGET και MATERIAL. Το ID του
MATERIAL συνδέεται με το ITEID του FULLMTRBUDGET και το CODEID του
MANUFACTURER συνδέεται με το MNFID του MATERIAL.
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10.4 Εισαγωγή πεδίων στα διαθέσιμα πεδία αναζήτησης των πελατών
Μέσα στα σταθερά στοιχεία των πελατών, στον browser των πελατών,
έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε επιπλέον πεδία στην αναζήτηση όπως
το όνομα του πωλητή και ο κωδικός του.
Τα διαθέσιμα πεδία αναζήτησης στον browser των πελατών, εμφανίζονται
όπως στην εικόνα 10.4.1 παρακάτω:

Εικόνα 10.4.1 : πεδία στον browser αναζήτησης

Για να προσθέσουμε επιπλέον διαθέσιμα πεδία, αρχικά ανοίγουμε το
monitor του Atlantis II. Εκεί βλέπουμε τον κώδικα sql που τρέχει όταν ανοίγουμε
τον browser των πελατών. (Εικόνα 10.4.2)

99

Εικόνα 10.4.2 : Atlantis monitor

Το πεδίο που συνδέει τον πίνακα Customer με τον πίνακα Salesman είναι
το COLIDSALESMAN. Δηλαδή το ID του πίνακα Salesman συνδέεται με το
COLIDSALESMAN του πίνακα Customer.
Στο query analyzer δημιουργούμε το παρακάτω view:
CREATE VIEW FULLCUSTCUSTOMER AS
SELECT TOP 200
CUS.EDICODE,CUS.COMID,CUS.ID,CUS.CODE,CUS.NAME,CUS.AFM,CUS.STREET
1,
CUS.ZIPCODE1,CUS.PHONE11,CUS.CURID,CUS.BRAID,CUS.ISACTIVE,
CUS.ABCDDID,CUS.OCPID,CUS.GEOID,SMAN.CODE SMANCODE, SMAN.NAME
SMANNAME
FROM CUSTOMER CUS LEFT OUTER JOIN SALESMAN SMAN ON
CUS.COLIDSALESMAN=SMAN.ID
WHERE CUS.COMID = 1
ORDER BY CUS.COMID,CUS.CODE
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Εικόνα 10.4.3 : view FULLCUSTCUSTOMER

Το επόμενο βήμα είναι η χρησιμοποίηση του UCL από τις βοηθητικές
εργασίες, όπως φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 10.4.4 : ucl - browser πελατών-πρόσθετα πεδία
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Tο τελικό αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 10.4.5 παρακάτω:

Εικόνα 10.4.5 : browser πελατών μετά την παραμετροποίηση
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ΜΕΡΟΣ ΙV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Συμπεράσματα

11.1 Εισαγωγή
Αυτό το κεφάλαιο ολοκληρώνει την έρευνά μας περιλαμβάνοντας τα
ευρήματα και θέτοντας σημαντικά κριτήρια στα οποία μπορεί κάποιος να
βασιστεί για την επιλογή ενός ERP συστήματος. Αναφέρονται η συμβολή της
έρευνας και οι περιορισμοί που αντιμετωπίσαμε, ενώ καταγράφονται οδηγίες για
μελλοντική έρευνα. Στην δεύτερη ενότητα πραγματοποιείται μία σύγκριση των
δύο συστημάτων που αναλύθηκαν και περιλαμβάνει τα σημαντικότερα ευρήματα
από την έρευνα. Στην τρίτη ενότητα πραγματοποιείται μία αξιολόγηση των δύο
συστημάτων ενώ στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται μία έρευνα από την
εταιρία IDC. Στην πέμπτη ενότητα αναφέρετει η συνεισφορά της έρευνάς μας.
Ακολουθεί η έκτη ενότητα με τους περιορισμούς που αντιμετωπίσαμε κατά την
διάρκεια εκπόνισης της εργασίας και η έβδομη ενότητα όπου καταγράφονται
οδηγίες για μελλοντική έρευνα πάνω στα ERP συστήματα. Η εργασία
ολοκληρώνεται

με

την

όγδοη

ενότητα

όπου

καταγράφεται

ένα

γενικό

συμπέρασμα.

11.2 Ευρήματα έρευνας - Σύγκριση
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φιλοσοφία των δύο συστημάτων, έχει μία κοινή
βάση, τους δυνητικούς πελάτες και είναι όμοια σε πολλά σημεία. Παρ΄όλα αυτά
παρατηρούμε αρκετές διαφοροποιήσεις. Στο Atlantis για παράδειγμα, έχουμε
μετατροπή του πελάτη CRM (αντίστοιχου Lead στο Opentaps) σε πελάτη ΕRP
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(Contact και Account στο Opentaps) μέσα από τις εργασίες, ενώ στο Opentaps
μετατρέπoυμε τον Lead σε Contact και Account με τα κουμπιά ‘quilified’ και
‘converted’ αντίστοιχα.
Οι Activities του Opentaps σχετίζονται με τις Ενέργειες στο Atlantis. Το
Opentaps μας δίνει κάποιες επιπλέον δυνατότητες όπως τα Cases όταν δηλαδή
η επιχείρησή μας, παρέχει στήριξη στον πελάτη και μετά την πραγματοποίηση
της πώλησης (feedback των πελατών σχετικά με διάφορα προβλήματα που
προκύπτουν μετά την πώληση προΪότων/υπηρεσιών της εταιρίας μας), τα
Quotes, δηλαδή ‘δεσμευόμενες’ συμφωνίες ανάμεσα στους πελάτες και στους
πωλητές για την παράδοση των απαιτούμενων προΪόντων των πελατών μέσα σε
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με προκαθορισμένη τιμή. Επίσης, μας δίνει
την δυνατότητα να δημιουργήσουμε Opportunities για τους πελάτες μας, καθώς
και την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε παραγγελίες και προβλέψεις μέσα
από το module του CRM. Αυτή την δυνατότητα στο Atlantis την έχουμε από το
module των πωλήσεων και των προΫπολογισμών αντίστοιχα.
Τέλος, στο CRM του Opentaps από το tab του Marketing, έχουμε την
δυνατότητα να δούμε αποτελέσματα ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ
στο Atlantis II, από το tab του Marketing μπορούμε να δημιουργήσουμε
καμπάνιες marketing.
Aπό την άλλη μεριά, το Atlantis προσφέρει κάποιες δυνατότητες όπως το
tab των προσώπων, των επαφών πελάτη και των πωλητών.Το πρώτο
αναφέρεται σε τυχόν ενδιάμεσους οι οποίοι φέρνουν σε επαφή τους πελάτες με
την επιχείρησή μας και το δεύτερο αναφέρεται στο άτομο μέσα στην επιχείρησή
μας με το οποίο έρχεται σε επαφή ο πελάτης. Μία από τις σημαντικότερες
λειτουργίες που μας παρέχει το Atlantis είναι οι εκτυπώσεις από την εργασία των
εκτυπώσεων. Στο Opentaps δεν βρήκαμε κάποιο τρόπο ώστε από την ενότητα
του crm να παίρνουμε κάποια reports.
Στην παρακάτω ενότητα προχωρούμε σε μία περεταίρω αξιολόγηση των
δύο συστημάτων.
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11.3 Κριτήρια αξιολόγησης των δύο συστημάτων
Το πρώτο κριτήριο και πιο σημαντικό που θέσαμε για την αξιολόγηση των
δύο συστημάτων ήταν η ανάγκη άμεσης πρόσβασης στην πληροφορία. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι και τα δύο συστήματα έπειτα από παραμετροποίηση ή όχι,
επιτρέπουν την πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία με εγκυρότητα και
αξιοπιστία και δεν παρουσιάζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πληροφορίες
μεγαλύτερου όγκου δεδομένων και σύνθεσης.
Επόμενο κριτήριο αποτέλεσε η ταχύτητα στο ρυθμό των διαδικασιών.
Παρέχεται η ταχύτητα και σταθερότητα στις διαδικασίες και κατ΄ επέκταση σε
όλες τις ενέργειες μιας επιχείρησης καθώς με ευκολία επιτυγχάνεται η σωστή
διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και σύνθετων εφαρμογών. Η επεξεργασία
σύνθετων πληροφοριών δεν παρουσιάζει δυσκολία στην πρόσβαση.
Τρίτο στη σειρά κριτήριο αποτέλεσε η δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου
κινήσεων και συμφωνιών. Προσφέρεται η δυνατότητα ελέγχου με μια ‘κίνηση’.
Όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν παρουσιάζονται αυτόματα και ο έλεγχος
επιτυγχάνεται σε μικρότερο χρόνο.
Εξίσου σημαντικό είναι και το κριτήριο ευκολίας στη χρήση. Παρέχεται με
φιλικό τρόπο η πληροφορία στον χρήστη. Πρόκειται για φιλόξενα για το χρήστη
περιβάλλοντα ο οποίος ξεναγείται με άνεση και στα δύο συστήματα.
Τέλος, ένας πολύ σηματικός παράγοντας αξιολόγησης αποτελεί το κόστος
ανάπτυξης αυτών των συστημάτων. Τα εμπορικά ERP συστήματα μεγάλων
εταιριών παρουσιάζουν υψηλό έως πολύ υψηλό κόστος ανάπτυξης. Με τον
ανοικτό κώδικα, το κόστος μοιράζεται σε πολλούς προγραμματιστές. Ο κίνδυνος
μοιράζεται απλά μέσω της κατανομής του κόστους, γιατί η κατανομή αυτή γίνεται
εξ’ αρχής και όχι αφότου αγοραστεί το τελικό προϊόν. Επιπλέον, η ιδιαίτερη
συνεργασία που προκύπτει από την εκχώρηση αδείας φαίνεται να αποδίδει
μερίδιο ευθύνης και στους προγραμματιστές. Αποδεικνύεται ότι το μάρκετινγκ δεν
αποτελεί το μόνο μέσο πρόβλεψης και ότι το να αναλαμβάνουν ρόλο οι
προγραμματιστές μπορεί να είναι αποδοτικό.
Αυτό που παρατηρείται στις εταιρείες που συμμετέχουν στον ανοικτό
κώδικα, είναι ότι μπορούν να ξοδεύουν λιγότερα σε ένα κέντρο κόστους για
λογισμικό κοινής χρήσης απ’ ό,τι θα έκαναν σε άλλη περίπτωση και ότι μπορούν
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να επενδύσουν μέρος του προϋπολογισμού τους που αναλογεί σε ανάγκες
λογισμικού σε διαφοροποιημένα προγράμματα με ουσιαστικά αποτελέσματα.
Αυτό που προκύπτει είναι ότι θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να ελέγξει την
εταιρεία του και να βρει τι είναι διαφοροποιημένο και τι όχι. Και αυτό είναι
πραγματικά δύσκολο καθώς πολλές εταιρείες δεν έχουν την τάση να
πρωτοτυπούν.

11.4 Commercial platforms versus Open Source platforms
Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του ανοιχτού κώδικα είναι η Microsoft. O
αντιπρόεδρός της Jim Allchin έκανε δηλώσεις του τύπου: ‘ο ανοιχτός κώδικας
είναι η καταστροφή της πνευματικής ιδιοκτησίας’ και δημιούργησε μία ψυχρή
εικόνα. Οι υπέρμαχοι του ανοιχτού κώδικα μπορούν να υπογραμμίσουν με τρόπο
ειρωνικό το γεγονός ότι πολλά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των
εκδόσεων του νέου λειτουργικού συστήματος της Microsoft από την εποχή των
Windows 95 έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να συναγωνίζονται τη
λειτουργικότητα του Internet που δημιουργήθηκε αρχικά από τους
προγραμματιστές ανοιχτού κώδικα.
Το δίδαγμα του ανοιχτού κώδικα και του Internet είναι ότι μπορούμε να
αναπτύξουμε ένα λειτουργικό σύστημα που είναι σχεδιασμένο εξ ολοκλήρου ως
«μικρά κομμάτια χαλαρά συνδεδεμένα μεταξύ τους», με μια αρχιτεκτονική που
καθιστά εύκολη τη συμμετοχή οποιουδήποτε στην ανάπτυξη της αξίας του
συστήματος. Οι αξίες της κοινότητας του ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα
αποτελούν σημαντικό μέρος του προτύπου αυτού. Όπως ακριβώς η επανάσταση
του Κοπέρνικου αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης κοινωνικής επανάστασης που
απομάκρυνε την κοινωνία από την ιεραρχία και ήταν υπέρ της γνώσης και επίσης
κατάφερε να υποδαυλίσει ένα πνεύμα συστηματικής έρευνας και εξάπλωσης των
γνώσεων, ο ανοιχτός κώδικας αποτελεί μέρος μιας επανάστασης στον τομέα της
επικοινωνίας καθώς είναι σχεδιασμένος να μεγιστοποιεί την ελεύθερη εξάπλωση
των ιδεών που εκφράζονται υπό μορφή κώδικα.
Οι υπέρμαχοι του ανοικτού κώδικα υποστηρίζουν ότι το λογισμικό που
δημιουργείται είναι ασφαλές, αξιόπιστο και ασφαλώς φθηνό. Όλα αυτά
αληθεύουν παρά το γεγονός ότι οι πολέμιοι του ανοικτού κώδικα – μεταξύ των
οποίων βασικός πολέμιος είναι η Microsoft, η μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικών
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στον κόσμο – προσπαθούν να τα διαψεύσουν. Πλέον, όλο και περισσότερος
κόσμος επιθυμεί να εφαρμόσει το μοντέλο του ανοικτού κώδικα σε πολλούς
τομείς εκτός των λογισμικών. Ορισμένοι θερμοί υποστηρικτές του ισχυρίζονται
επίσης ότι η προσέγγιση του ανοικτού κώδικα αντιπροσωπεύει ένα νέο,
μετακαπιταλιστικό μοντέλο παραγωγής. Έχει άραγε όρια η δύναμη του ανοικτού
κώδικα;
Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι για ποιο λόγο θα ήθελε κανείς να
δώσει χωρίς κέρδος τον κώδικα για το λογισμικό που έχει αναπτύξει; Σε τι θα
ωφελήσει αυτό;
Η ανάπτυξη λογισμικού με την φιλοσοφία του open source δεν αποσκοπεί
στο κέρδος (χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι δύο έννοιες συγκρούονται). Σκοπός
της είναι αφενός μεν η δημιουργία όσο το δυνατόν καλύτερου λογισμικού μέσα
από τη συνεργασία της κοινότητας για την βελτίωση του κώδικα, αφετέρου δε η
βελτίωση της κοινής διαθέσιμης γνώσης μέσα από τη διαδικασία μελέτης του
πηγαίου κώδικα. Συχνά το κίνητρο είναι η απόκτηση φήμης εάν το έργο πετύχει
και γίνει γνωστό μέσα από την ευρεία χρήση του. Σε πολλές περιπτώσεις η
συγγραφή open source λογισμικού εξασφάλισε στους developers του εργασίες
με μεγάλες αποδοχές και φήμη γύρω από το όνομά τους.
Στην Ελλάδα παρατηρείται μία συνεχώς αυξανόμενη χρήση των εμπορικών
ERP συστημάτων όπως τα J.D.E, SINGULAR ENTERPRISE, ATLANTIS. Η
χρήση των open source ERP συστημάτων είναι μειωμένη σε σχέση με τα
εμπορικά συστήματα μεγάλων εταιριών. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να πούμε
με σιγουριά είναι ότι η συνεργασία με τη βοήθεια της τεχνολογίας μεταξύ
μεγάλων ομάδων ανθρώπων που δουλεύουν αφιλοκερδώς για ένα κοινό σκοπό,
είτε αυτό λέγεται "ανοικτός κώδικας" είτε αλλιώς, μπορεί να αποτελέσει μια
ισχυρή δύναμη για το κοινό συμφέρον και θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη.
Σύμφωνα με μία έρευνα της ΙDC (International Data Group – www.idc.com),
τα open source συστήματα υπερτερούν έναντι των ιδιωτικών συστημάτων.
Σύμφωνα με την έρευνα αυτή λοιπόν, το open source δίνει στους πελάτες πιο
αξιόπιστο κώδικα ο οποίος δημιουργείται και εξελίσσεται με βάση την ζήτηση των
πελατών και τους απελευθερώνει από τα εμπόδια και τις δαπάνες της δέσμευσης
των πωλητών. Έτσι, ο χρήστης γνωρίζει ότι η επένδυση στο open source ισχύει
για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί.
Το software εξελίσσεται πιο γρήγορα όταν οι προγραμματιστές μπορούν να
διαβάσουν, να αναδιανείμουν και να τροποποιήσουν τον πηγαίο κώδικα για ένα
κομμάτι software. Οι βελτιώσεις και οι διορθώσεις των bugs γίνονται με πολύ πιο
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γρήγορο ρυθμό από ό,τι στα συμβατικά software. Αυτός ο μικρός κύκλος
προϊόντος επιτρέπει στα προϊόντα Open Source να ανταποκριθούν καλύτερα και
πιο γρήγορα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών. Όταν ο κώδικας είναι
ελεύθερος σε ‘κοινή θέα’, εκτίθεται σε εξονυχιστικό έλεγχο που σημαίνει ότι το
επανεξεταζόμενο μοντέλο Open Source είναι πιο αξιόπιστο και πιο σίγουρο από
το κλειστό, ιδιωτικό μοντέλο. Τα προβλήματα εντοπίζονται πολύ γρήγορα. Δεν
υπάρχει κόστος πωλήσεων (pre-sales costs) και άδειας. Στα περισσότερα
ιδιωτικά προÏόντα , περίπου το 50%-70% του συνολικού κόστους σχετίζεται με
τους πωλητές και τους μηχανικούς πριν την πώληση. Όσον αφορά την
εκπαίδευση, πολλά συστήματα ανοιχτού κώδικα παρέχουν επαγγελματική
εκπαίδευση και υπηρεσίες για την υποστήριξη της γρήγορα αναπτυσσόμενης
βάσης των πελατών. Παρέχεται on–line documentation καθώς και mailing lists
για την υποστήριξη τυχόν ερωτημάτων και προβλημάτων. To software των open
source συστημάτων είναι πιο ευέλικτο και αυτό επιτρέπει στον κάθε πελάτη να
λαμβάνει ακριβώς το επίπεδο των υπηρεσιών που επιθυμεί και χρειάζεται. [15]
Σύμφωνα με τον Berni Dwan υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο
λογισμικό ανοιχτού κώδικα και στο λογισμικό κλειστού κώδικα. Από οικονομική
άποψη θα μπορούσαμε να πούμε ότι μία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα
προτιμάται περισσότερο έναντι μίας πλατφόρμας κλειστού κώδικα. Πολλοί
άνθρωποι πιστεύουν ότι τα ανοιχτά συστήματα έχουν πιο ποιοτικό κώδικα επειδή
οι προγραμματιστές γνωρίζουν ότι η δουλειά τους θα εξεταστεί προσεκτικά από
συναδέλφους τους. [16]
Σύμφωνα με τον Ross Anderson, προγραμματιστές με καλύτερα προσόντα
και κίνητρα καταλήγουν να απασχολούνται σε ανοικτά συστήματα ενώ οι
εμπορικές προθεσμίες μπορούν να δημιουργήσουν πίεση η οποία έχει σαν
αποτέλεσμα, ακόμη και οι καλοί προγραμματιστές, να εργάζονται λιγότερο
προσεκτικά στα ιδιόκτητα συστήματα. Παρ’όλα αυτά, πολλές εταιρίες μπορούν
να αποκτήσουν καλύτερα οφέλη από τα κλειστά συστήματα και για αυτό έχουν
κίνητρα να χρησιμοποιήσουν σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων και αδειών όπως
της Apple και της Microsoft. [12]
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Εικόνα 11.4 : commercial platforms versus open source platforms

11.5 Συνεισφορά έρευνας (Research Contributions)
Αναμένεται ότι η παρούσα έρευνα θα παρέχει αξία για μελλοντικά ERP
projects και ότι έχει βοηθήσει στην κατανόηση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας
(ΙΤ) και στην επίδραση των ERP στα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Έχει
συμβάλλει στην κατανόηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τόσο τα συστήματα
ανοιχτού κώδικα όσο και εκείνα κλειστού κώδικα.
Ο ρόλος μας κατά την διάρκεια πραγματοποίησης του project είναι να
‘επαυξήσει την κατανόηση των ανθρώπων όσον αφορά τις πράξεις τους’ (Iivari et
al. 1998, p6) - enrich people’s understanding of their action και ελπίζουμε ότι
αυτή η διπλωματική το κατορθώνει.

11.6 Περιορισμοί (Limitations)
Ορισμένοι παράγοντες συνέβαλλαν στην δυσκολία πραγματοποίησης αυτού
του project. Αυτή η έρευνα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό
πλαίσιο των τεσσάρων μηνών (Οκτώβριος – Ιανουάριος), πράγμα αρκετά
δύσκολο αν συνυπολογίσει κανείς ότι ημερησίως η ενασχόληση με το θέμα δεν
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ήταν δυνατό να ξεπεράσει τις δύο ώρες λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Στην ουσία δηλαδή, χρόνος για ενασχόληση υπήρχε κυρίως Σαββατοκύριακα.
Η έρευνα βασίστηκε σε δύο συστήματα με ελάχιστο υλικό (documentation).
Υπήρξε μεγάλη δυσκολία στην παραμετροποίηση του OFBiz Opentaps αφού δεν
υπήρχε αναλυτικός οδηγός για παραμετροποίηση πάνω σε XML ούτε όμως
οδηγίες όσον αφορά τις λειτουργίες των modules του συστήματος και πιο
συγκεκριμένα του CRM που μας ενδιαφέρει εδώ. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε
και η έλλειψη γνώσης προγραμματισμού. Ως συνέπεια, η μελέτη της XML
ξεκίνησε από τα βασικά και η ολοκλήρωση της παραμετριποίησης απαιτούσε
υψηλού επιπέδου γνώσεις και υπήρξε ιδιαίτερα κουραστική και χρονοβόρα.
Ένας άλλος περιορισμός υπήρξε η μη διαθεσιμότητα του κώδικα στον οποίο
στηρίζεται το AtlantisII ο οποίος είναι γραμμένος σε γλώσσα Delphi, λόγω της
εμπορικής φύσης του συστήματος. Παρ’όλα αυτά όμως, πιστεύουμε ότι η
παραμετροποίηση που πραγματοποιήσαμε καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας
διπλωματικής και ότι ανταπεξέλθαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις
απαιτήσεις του αναγνώστη.

11.7 Οδηγίες για μελλοντική έρευνα (Future Research Directions)
Μερικές ερευνητικές οδηγίες αναγνωρίζονται στο πεδίο αυτής της έρευνας.
Αυτή η διπλωματική παρέχει μία βάση για την πραγματοποίηση έρευνας πάνω
στα ERP ανοιχτού και κλειστού κώδικα και στις δυνατότητες που μας προσφέρει
το καθένα, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό κόσμο. Το ερώτημα που προκύπτει
είναι το εξής : Αν ανοίξουμε μία εταιρία, τί μας συμφέρει να εγκαταστήσουμε;
Βασιζόμενοι στην έρευνά μας, το OFBiz Opentaps ή το AtlantisII;
Μία άλλη μελλοντική πρόταση αποτελεί η βαθύτερη ενασχόληση και με
άλλα ERP συστήματα εμπορικά και μη, για τον έλεγχο των δυνατοτήτων τους
όσον αφορά την παραμετροποίηση και την προσαρμογή τους στις ανάγκες των
χρηστών, καθώς και για την σχετικότητά τους με μεγάλα επιχειρηματικά πακέτα
λογισμικού.
Επίσης, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί όσον αφορά το
θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίστηκε ώστε να συμπεριλάβει με μεγαλύτερη
λεπτομέρεια κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της εγκατάστασης ERP
συστημάτων.
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Ο βαθμός στον οποίο πραγματοποιείται έρευνα πάνω στα ERP στην
Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη, είναι πολύ μικρός συγκρινόμενος με τις
έρευνες που πραγματοποιούνται στην Αμερική. Προς τα τέλη του 2001, η
ευρωπαΪκή επιτροπή διενήργησε έρευνα σχετικά µε την ευρωπαϊκή αγορά του
ηλεκτρονικού
επιχειρείν (e-Business W@tch) για να παρακολουθήσει και να αναλύσει την
υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τους διάφορους τοµείς της
ευρωπαϊκής οικονοµίας και για να παράσχει άρτια οικονοµική ανάλυση µε σκοπό
την καλύτερη κατανόηση του αντικτύπου που επιφέρει το ηλεκτρονικό επιχειρείν
σε τοµεακό επίπεδο. Ενδεικτικά, το ποσοστό των ευρωπαΪκών επιχειρήσεων
που χρησιμοποιούν CRM συστήματα φαίνεται στο διάγραμμα 11.7. [57]

Διάγραμμα 11.7 : Χρήση CRM στις ΕυρωπαΪκές Επιχειρήσεις

Αυτά τα project αποτελούν μακροχρόνιες στρατηγικές επενδύσεις (Holland
et al. 1999), επομένως αποτελούν πηγή για πολλές ενδεχόμενες έρευνες στο
μέλλον. Μία εστίαση στα ERP συστήματα παγκοσμίως, είναι κερδοφόρα για τους
πωλητές των ERP οι οποίοι μπορούν να πάρουν μαθήματα για μελλοντικές
υλοποιήσεις σε διαφορετικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.
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11.8 Γενικό συμπέρασμα
Το παρόν project έχει σκοπό να παρέχει και θεωρητικό και πρακτικό
υπόβαθρο όσον αφορά τις πλατφόρμες ERP ανοιχτού και κλειστού κώδικα. Η
εγκατάσταση ενός ERP συστήματος έχει τεράστια επίδραση στις επιχειρήσεις και
σε όλα τα μέρη τα οποία συνδέονται με την επιχείρηση. Είναι δύσκολο να
αποφασίσει κανείς αν θα εγκαταστήσει ERP ανοιχτού ή κλειστού κώδικα. Η
τελική απόφαση εξαρτάται από διάφορους πράγοντες όπως το μέγεθος της
επιχείρησης, οι γνώσεις του προσωπικού της (και για τις λειτουργικές
δυνατότητες και όσον αφορά τον προγραμματισμό), η οικονομική κατάστασή της
και κυρίως οι ανάγκες που θέλει να καλύψει. Όποιο και να είναι το κριτήριο
επιλογής, ένα είναι σίγουρο : ότι τα ERP συστήματα αποτελούν σημαντικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δεν θα πρέπει να λείψουν από καμία επιχείρηση.
Ελπίζουμε ότι τα θεωρητικά και ερευνητικά ευρήματα που παρουσιάστηκαν
σε αυτή την διπλωματική, μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του
ερευνητικού πεδίου των ERP και της Πληροφοριακής Τεχνολογίας γενικότερα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Α : αρχείο component-load.xml στο framework του OFBiz
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<component-loader xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ofbiz.org/dtds/componentloader.xsd">
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/minerva"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/jotm"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/entity"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/catalina"/>
<!-- <load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/jetty"/> -->
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/security"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/datafile"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/minilang"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/common"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/service"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/entityext"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/webapp"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/guiapp"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/widget"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/appserver"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/workflow"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/shark"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/webtools"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/images"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/example"/>
<load-component componentlocation="${ofbiz.home}/framework/order_system"/>
</component-loader>
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Παράρτημα Β : αρχείο ofbiz-component.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ofbiz-component name="order_system"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ofbiz.org/dtds/ofbizcomponent.xsd">
<!-- define resource loaders; most common is to use the component
resource loader -->
<resource-loader name="main" type="component"/>
<!-- place the config
configuration files -->
<classpath type="dir"
<classpath type="dir"
<classpath type="dir"

directory on the classpath to access
location="config"/>
location="dtd"/>
location="script"/>

<!-- load single or multiple external libraries -->
<classpath type="jar" location="build/lib/*"/>
<!-- entity resources: model(s), eca(s), group, and data
definitions -->
<entity-resource type="model" reader-name="main" loader="main"
location="entitydef/entitymodel.xml"/>
<entity-resource type="group" reader-name="main" loader="main"
location="entitydef/entitygroup.xml"/>
<!-- <entity-resource type="eca" reader-name="main" loader="main"
location="entitydef/eecas.xml"/> -->
<entity-resource type="data" reader-name="seed" loader="main"
location="data/ExampleTypeData.xml"/>
<entity-resource type="data" reader-name="seed" loader="main"
location="data/ExampleSecurityData.xml"/>
>

<!-- service resources: model(s), eca(s) and group definitions -<service-resource type="model" loader="main"
location="servicedef/services.xml"/>
<webapp name="order_system"
title="Order System"
server="default-server"
location="webapp/order_system"
base-permission="OFBTOOLS"
mount-point="/order_system"/>
</ofbiz-component>
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Παράρτημα Γ : αρχείο entitymodel.xml
<?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>
<description>None</description>
<copyright>Copyright (c) 2001-2005 The Open For Business Project
- www.ofbiz.org</copyright>
<author>None</author>
<version>1.0</version>
<entity entity-name="Salesman"
package-name="org.ofbiz.example.example"
title="Salesman Entity">
<field name="salesmanId" type="id-ne">
</field>
<field name="name" type="name"></field>
<field name="middleName" type="name"></field>
<field name="lastName" type="name"></field>
<field name="address" type="description"></field>
<field name="city" type="description"></field>
<field name="telephone" type="description"></field>
<field name="birthDate" type="date-time"></field>
<field name="hireDate" type="date-time"></field>
<field name="qualifications" type="description"></field>
<field name="status" type="id-ne"></field>
<prim-key field="salesmanId"/>
</entity>
<entity entity-name="Customer"
package-name="org.ofbiz.example.feature"
title="Customer Entity">
<field name="customerId" type="id-ne"></field>
<field name="salesmanId" type="id-ne"></field>
<field name="name" type="id-ne"></field>
<field name="address" type="description"></field>
<field name="city" type="description"></field>
<field name="telephone" type="description"></field>
<field name="email" type="description"></field>
<prim-key field="customerId"/>
<relation type="one" fk-name="SALMAN" rel-entityname="Salesman">
<key-map field-name="salesmanId" rel-fieldname="salesmanId"/>
</relation>
</entity>
<entity entity-name="Customer_Order"
package-name="org.ofbiz.example.feature"
title="Customer Order Entity">
<field name="orderId" type="id-ne"></field>
<field name="customerId" type="id-ne"></field>
<field name="item1" type="description"></field>
<field name="item2" type="description"></field>
<field name="item3" type="description"></field>
<field name="item4" type="description"></field>
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<field name="item5" type="description"></field>
<field name="orderDate" type="date-time"></field>
<field name="deliverDate" type="date-time"></field>
<prim-key field="orderId"/>
<relation type="one" fk-name="CUST" rel-entityname="Customer">
<key-map field-name="customerId" rel-fieldname="customerId"/>
</relation>
</entity>
</entitymodel>
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Παράρτημα Δ : αρχείο entitygroup.xml
<?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="Salesman"/>
<entity-group group="org.ofbiz" entity="Customer"/>
<entity-group group="org.ofbiz" entity="Customer_Order"/>
</entitygroup>
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Παράρτημα Ε : αρχείο services.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<services xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ofbiz.org/dtds/services.xsd
">
<description>Salesman Services</description>
<vendor>OFBiz</vendor>
<version>1.0</version>
<!—Order System Related Services -->
<service name="createSalesman" default-entity-name="Salesman"
engine="simple"
location="org/ofbiz/order_system/Order_System_Services.xml"
invoke="createSalesman" auth="true">
<description>Create a Salesman</description>
<auto-attributes include="pk" mode="OUT" optional="false"/>
<auto-attributes include="nonpk" mode="IN" optional="true"/>
<override name="name" optional="false"/>
</service>
<service name="updateSalesman" default-entity-name="Salesman"
engine="simple"
location="org/ofbiz/order_system/Order_System_Services.xml"
invoke="updateSalesman" auth="true">
<description>Update a Salesman</description>
<auto-attributes include="pk" mode="IN" optional="false"/>
<auto-attributes include="nonpk" mode="IN" optional="true"/>
<override name="name" optional="false"/>
</service>
<service name="createCustomer" default-entity-name="Customer"
engine="simple"
location="org/ofbiz/order_system/Order_System_Services.xml"
invoke="createCustomer" auth="true">
<description>Create a Customer</description>
<auto-attributes include="pk" mode="OUT" optional="false"/>
<auto-attributes include="nonpk" mode="IN" optional="true"/>
<override name="name" optional="false"/>
<override name="salesmanId" optional="false"/>
</service>
<service name="updateCustomer" default-entity-name="Customer"
engine="simple"
location="org/ofbiz/order_system/Order_System_Services.xml"
invoke="updateCustomer" auth="true">
<description>Update a Customer</description>
<auto-attributes include="pk" mode="IN" optional="false"/>
<auto-attributes include="nonpk" mode="IN" optional="true"/>
<override name="name" optional="false"/>
<override name="salesmanId" optional="false"/>
</service>
<service name="createOrder" default-entity-name="Customer_Order"
engine="simple"
location="org/ofbiz/order_system/Order_System_Services.xml"
invoke="createOrder" auth="true">
<description>Create an Order</description>
<auto-attributes include="pk" mode="OUT" optional="false"/>
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<auto-attributes include="nonpk" mode="IN" optional="true"/>
<override name="orderId" optional="false"/>
</service>
<service name="updateOrder" default-entity-name="Customer_Order"
engine="simple"
location="org/ofbiz/order_system/Order_System_Services.xml"
invoke="updateOrder" auth="true">
<description>Update an Order</description>
<auto-attributes include="pk" mode="IN" optional="false"/>
<auto-attributes include="nonpk" mode="IN" optional="true"/>
<override name="orderId" optional="false"/>
</service>
<service name="deleteOrder" default-entity-name="Customer_Order"
engine="simple"
location="org/ofbiz/order_system/Order_System_Services.xml"
invoke="deleteOrder" auth="true">
<description>Delete an Order</description>
<auto-attributes include="pk" mode="IN" optional="false"/>
</service>
</services>
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Παράρτημα ΣΤ : αρχείο Order_System_Services.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<simple-methods xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ofbiz.org/dtds/simplemethods.xsd">
<!—Order System methods -->
<simple-method method-name="createSalesman" shortdescription="Enter a new Salesman">
<set value="_CREATE" field="securityAction"/>
<check-permission permission="EXAMPLE"
action="${securityAction}"><fail-property
resource="Order_System_UiLabels"
property="ExamplePermissionError"/></check-permission>
<check-errors/>
<make-value entity-name="Salesman" value-name="newEntity"/>
<sequenced-id-to-env sequence-name="Example" envname="newEntity.salesmanId"/> <!-- get the next sequenced ID -->
<field-to-result field-name="newEntity.salesmanId" resultname="salesmanId"/>
<set-nonpk-fields map-name="parameters" valuename="newEntity"/>
<create-value value-name="newEntity"/>
</simple-method>
<simple-method method-name="updateSalesman" shortdescription="update a Salesman">
<set value="_UPDATE" field="securityAction"/>
<check-permission permission="EXAMPLE"
action="${securityAction}"><fail-property
resource="Order_System_UiLabels"
property="ExamplePermissionError"/></check-permission>
<check-errors/>
<entity-one entity-name="Salesman" valuename="lookedUpValue"/>
<set-nonpk-fields map-name="parameters" valuename="lookedUpValue"/>
<store-value value-name="lookedUpValue"/>
</simple-method>
<simple-method method-name="createCustomer" shortdescription="Enter a new Customer">
<set value="_CREATE" field="securityAction"/>
<check-permission permission="EXAMPLE"
action="${securityAction}"><fail-property
resource="Order_System_UiLabels"
property="ExamplePermissionError"/></check-permission>
<check-errors/>
<make-value entity-name="Customer" value-name="newEntity"/>
<sequenced-id-to-env sequence-name="Example" envname="newEntity.customerId"/> <!-- get the next sequenced ID -->
<field-to-result field-name="newEntity.customerId" resultname="customerId"/>
<set-nonpk-fields map-name="parameters" valuename="newEntity"/>
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<create-value value-name="newEntity"/>
</simple-method>
<simple-method method-name="updateCustomer" shortdescription="update a Customer">
<set value="_UPDATE" field="securityAction"/>
<check-permission permission="EXAMPLE"
action="${securityAction}"><fail-property
resource="Order_System_UiLabels"
property="ExamplePermissionError"/></check-permission>
<check-errors/>
<entity-one entity-name="Customer" valuename="lookedUpValue"/>
<set-nonpk-fields map-name="parameters" valuename="lookedUpValue"/>
<store-value value-name="lookedUpValue"/>
</simple-method>
<simple-method method-name="createOrder" short-description="Enter
a new Order">
<set value="_CREATE" field="securityAction"/>
<check-permission permission="EXAMPLE"
action="${securityAction}"><fail-property
resource="Order_System_UiLabels"
property="ExamplePermissionError"/></check-permission>
<check-errors/>
<make-value entity-name="Customer_Order" valuename="newEntity"/>
<sequenced-id-to-env sequence-name="Example" envname="newEntity.orderId"/> <!-- get the next sequenced ID -->
<field-to-result field-name="newEntity.orderId" resultname="orderId"/>
<set-nonpk-fields map-name="parameters" valuename="newEntity"/>
<create-value value-name="newEntity"/>
</simple-method>
<simple-method method-name="updateOrder" shortdescription="update an Order">
<set value="_UPDATE" field="securityAction"/>
<check-permission permission="EXAMPLE"
action="${securityAction}"><fail-property
resource="Order_System_UiLabels"
property="ExamplePermissionError"/></check-permission>
<check-errors/>
<entity-one entity-name="Customer_Order" valuename="lookedUpValue"/>
<set-nonpk-fields map-name="parameters" valuename="lookedUpValue"/>
<store-value value-name="lookedUpValue"/>
</simple-method>
<simple-method method-name="deleteOrder" shortdescription="delete an Order">
<set value="_DELETE" field="securityAction"/>
<check-permission permission="EXAMPLE"
action="${securityAction}"><fail-property
resource="Order_System_UiLabels"
property="ExamplePermissionError"/></check-permission>
<check-errors/>
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<entity-one entity-name="Customer_Order" valuename="lookedUpValue"/>
<remove-value value-name="lookedUpValue"/>
</simple-method>
</simple-methods>
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Παράρτημα Ζ : αρχείο controller.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<site-conf xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ofbiz.org/dtds/siteconf.xsd">
<description>Example Component Site Configuration
File</description>
<owner>The Open For Business Project Copyright (c) 2003</owner>
<errorpage>/error/error.jsp</errorpage>
<!-- event handlers -->
<handler name="java" type="request"
class="org.ofbiz.webapp.event.JavaEventHandler"/>
<handler name="soap" type="request"
class="org.ofbiz.webapp.event.SOAPEventHandler"/>
<handler name="service" type="request"
class="org.ofbiz.webapp.event.ServiceEventHandler"/>
<handler name="simple" type="request"
class="org.ofbiz.webapp.event.SimpleEventHandler"/>
<!-- view handlers -->
<handler name="ftl" type="view"
class="org.ofbiz.webapp.ftl.FreeMarkerViewHandler"/>
<handler name="jsp" type="view"
class="org.ofbiz.webapp.view.JspViewHandler"/>
<handler name="screen" type="view"
class="org.ofbiz.widget.screen.ScreenWidgetViewHandler"/>
<handler name="screenfop" type="view"
class="org.ofbiz.widget.screen.ScreenFopPdfViewHandler"/>
<handler name="http" type="view"
class="org.ofbiz.webapp.view.HttpViewHandler"/>
<preprocessor>
<!-- Events to run on every request before security (chains
exempt) -->
<!-- <event type="java"
path="org.ofbiz.webapp.event.TestEvent" invoke="test"/> -->
<event type="java"
path="org.ofbiz.securityext.login.LoginEvents"
invoke="checkExternalLoginKey"/>
</preprocessor>
<postprocessor>
<!-- Events to run on every request after all other
processing (chains exempt) -->
<!-- <event type="java"
path="org.ofbiz.webapp.event.TestEvent" invoke="test"/> -->
</postprocessor>
<!-- Security Mappings -->
<request-map uri="checkLogin" edit="false">
<description>Verify a user is logged in.</description>
<security https="true" auth="false"/>
<event type="java"
path="org.ofbiz.securityext.login.LoginEvents" invoke="checkLogin" />
<response name="success" type="view" value="main"/>
<response name="error" type="view" value="login"/>
</request-map>
<request-map uri="login">
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<security https="true" auth="false"/>
<event type="java"
path="org.ofbiz.securityext.login.LoginEvents" invoke="login"/>
<response name="success" type="view" value="main"/>
<response name="error" type="view" value="login"/>
</request-map>
<request-map uri="logout">
<security https="true" auth="true"/>
<event type="java"
path="org.ofbiz.securityext.login.LoginEvents" invoke="logout"/>
<response name="success" type="request" value="checkLogin"/>
<response name="error" type="view" value="main"/>
</request-map>
<!-- End of Security Mappings -->
<!-- Request Mappings -->
<request-map uri="view">
<security https="false" auth="false"/>
<response name="success" type="view" value="main"/>
<response name="error" type="view" value="error"/>
</request-map>
<request-map uri="authview">
<security https="true" auth="true"/>
<response name="success" type="view" value="main"/>
<response name="error" type="view" value="error"/>
</request-map>
<request-map uri="main">
<security https="true" auth="true"/>
<response name="success" type="view" value="main"/>
</request-map>
<!-- Order System Requests -->
<request-map uri="ViewSalesmen">
<security https="true" auth="true"/>
<response name="success" type="view" value="ViewSalesmen"/>
</request-map>

>

<request-map uri="CreateSalesman">
<security https="true" auth="true"/>
<!--<event type="service" path="" invoke="createSalesman"/>-<response name="success" type="view" value="CreateSalesman"/>
<response name="error" type="view" value="ViewSalesmen"/>
</request-map>
<request-map uri="createSalesman">
<security https="true" auth="true"/>
<event type="service" path="" invoke="createSalesman"/>
<response name="success" type="view" value="ViewSalesmen"/>
<response name="error" type="view" value="CreateSalesman"/>
</request-map>

>

<request-map uri="UpdateSalesman">
<security https="true" auth="true"/>
<!--<event type="service" path="" invoke="createSalesman"/>-<response name="success" type="view" value="UpdateSalesman"/>
<response name="error" type="view" value="ViewSalesmen"/>
</request-map>
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<request-map uri="updateSalesman">
<security https="true" auth="true"/>
<event type="service" path="" invoke="updateSalesman"/>
<response name="success" type="view" value="ViewSalesmen"/>
<response name="error" type="view" value="UpdateSalesman"/>
</request-map>
<request-map uri="ViewCustomers">
<security https="true" auth="true"/>
<response name="success" type="view" value="ViewCustomers"/>
</request-map>
<request-map uri="CreateCustomer">
<security https="true" auth="true"/>
<response name="success" type="view" value="CreateCustomer"/>
<response name="error" type="view" value="ViewCustomers"/>
</request-map>
<request-map uri="createCustomer">
<security https="true" auth="true"/>
<event type="service" path="" invoke="createCustomer"/>
<response name="success" type="view" value="ViewCustomers"/>
<response name="error" type="view" value="CreateCustomer"/>
</request-map>
<request-map uri="UpdateCustomer">
<security https="true" auth="true"/>
<!--<event type="service" path="" invoke="createSalesman"/>->

<response name="success" type="view" value="UpdateCustomer"/>
<response name="error" type="view" value="ViewCustomer"/>
</request-map>
<request-map uri="updateCustomer">
<security https="true" auth="true"/>
<event type="service" path="" invoke="updateCustomer"/>
<response name="success" type="view" value="ViewCustomers"/>
<response name="error" type="view" value="UpdateCustomer"/>
</request-map>
<request-map uri="ViewOrders">
<security https="true" auth="true"/>
<response name="success" type="view" value="ViewOrders"/>
</request-map>
<request-map uri="CreateOrder">
<security https="true" auth_"true"/>
<response name="success" type="view" value="CreateOrder"/>
<response name="error" type="view" value="ViewOrders"/>
</request-map>
<request-map uri="createOrder">
<security https="true" auth="true"/>
<event type="service" path="" invoke="createOrder"/>
<response name="success" type="view" value="ViewOrders"/>
<response name="error" type="view" value="CreateOrder"/>
</request-map>
<request-map uri="UpdateOrder">
<security https="true" auth="true"/>
<response name="success" type="view" value="UpdateOrder"/>
<response name="error" type="view" value="ViewOrders"/>
</request-map>
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<request-map uri="updateOrder">
<security https="true" auth="true"/>
<event type="service" path="" invoke="updateOrder"/>
<response name="success" type="view" value="ViewOrders"/>
<response name="error" type="view" value="UpdateOrder"/>
</request-map>
<request-map uri="deleteOrder">
<security https="true" auth="true"/>
<event type="service" path="" invoke="deleteOrder"/>
<response name="success" type="view" value="ViewOrders"/>
<response name="error" type="view" value="ViewOrders"/>
</request-map>
<!-- View Mappings -->
<view-map name="error" page="/error/error.jsp"/>
<view-map name="main" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/CommonScreens.xml#
main"/>
<view-map name="login" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/CommonScreens.xml#
login"/>
<view-map name="ViewSalesmen" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemScreens
.xml#ViewSalesmen"/>
<view-map name="CreateSalesman" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemScreens
.xml#CreateSalesman"/>
<view-map name="UpdateSalesman" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemScreens
.xml#UpdateSalesman"/>
<view-map name="ViewCustomers" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemScreens
.xml#ViewCustomers"/>
<view-map name="CreateCustomer" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemScreens
.xml#CreateCustomer"/>
<view-map name="UpdateCustomer" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemScreens
.xml#UpdateCustomer"/>
<view-map name="ViewOrders" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemScreens
.xml#ViewOrders"/>
<view-map name="CreateOrder" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemScreens
.xml#CreateOrder"/>
<view-map name="UpdateOrder" type="screen"
page="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemScreens
.xml#UpdateOrder"/>
<!-- end of view mappings -->
</site-conf>
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Παράρτημα Η : αρχείο web.xml
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web
Application 2.3//EN" "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">
<web-app>
<display-name>Open For Business - Example Component</displayname>
<description>Example Component of the Open For Business
Project</description>
<context-param>
<param-name>entityDelegatorName</param-name>
<param-value>default</param-value>
<description>The Name of the Entity Delegator to use, defined
in entityengine.xml</description>
</context-param>
<context-param>
<param-name>localDispatcherName</param-name>
<param-value>salesmen</param-value>
<description>A unique name used to identify/recognize the
local dispatcher for the Service Engine</description>
</context-param>
<filter>
<filter-name>ContextFilter</filter-name>
<display-name>ContextFilter</display-name>
<filter-class>org.ofbiz.webapp.control.ContextFilter</filterclass>
<init-param>
<param-name>disableContextSecurity</param-name>
<param-value>N</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>allowedPaths</param-name>
<paramvalue>/control:/select:/index.html:/index.jsp:/default.html:/default.
jsp:/images:/includes/maincss.css</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>errorCode</param-name>
<param-value>403</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>redirectPath</param-name>
<param-value>/control/main</param-value>
</init-param>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>ContextFilter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
<listener><listenerclass>org.ofbiz.webapp.control.ControlEventListener</listenerclass></listener>
<listener><listenerclass>org.ofbiz.securityext.login.LoginEventListener</listenerclass></listener>
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<servlet>
<servlet-name>ControlServlet</servlet-name>
<display-name>ControlServlet</display-name>
<description>Main Control Servlet</description>
<servletclass>org.ofbiz.webapp.control.ControlServlet</servlet-class>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>ControlServlet</servlet-name>
<url-pattern>/control/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
<session-config>
<session-timeout>60</session-timeout> <!-- in minutes -->
</session-config>
<welcome-file-list>
<welcome-file>index.jsp</welcome-file>
<welcome-file>index.html</welcome-file>
<welcome-file>index.htm</welcome-file>
</welcome-file-list>
</web-app>
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Παράρτημα Θ : αρχείο appheader.ftl
<#assign unselectedLeftClassName = "headerButtonLeft">
<#assign unselectedRightClassName = "headerButtonRight">
<#assign selectedLeftClassMap = {headerItem?default("void") :
"headerButtonLeftSelected"}>
<#assign selectedRightClassMap = {headerItem?default("void") :
"headerButtonRightSelected"}>
<div class="apptitle">${uiLabelMap.OrderSystemApplication}</div>
<div class="row">
<div class="col"><a href="<@ofbizUrl>main</@ofbizUrl>"
class="${selectedLeftClassMap.main?default(unselectedLeftClassName)}"
>${uiLabelMap.OrderSystem}</a></div>
<div class="col"><a href="<@ofbizUrl>ViewSalesmen</@ofbizUrl>"
class="${selectedLeftClassMap.Example?default(unselectedLeftClassName
)}">${uiLabelMap.SalesMen}</a></div>
<div class="col"><a href="<@ofbizUrl>ViewCustomers</@ofbizUrl>"
class="${selectedLeftClassMap.Example?default(unselectedLeftClassName
)}">${uiLabelMap.Customers}</a></div>
<div class="col"><a href="<@ofbizUrl>ViewOrders</@ofbizUrl>"
class="${selectedLeftClassMap.ExampleFeature?default(unselectedLeftCl
assName)}">${uiLabelMap.Orders}</a></div>
<#if userLogin?has_content>
<div class="col-right"><a
href="<@ofbizUrl>logout</@ofbizUrl>"
class="${selectedRightClassMap.logout?default(unselectedRightClassNam
e)}">${uiLabelMap.CommonLogout}</a></div>
<#else>
<div class="col-right"><a
href='<@ofbizUrl>${checkLoginUrl?if_exists}</@ofbizUrl>'
class='${selectedRightClassMap.login?default(unselectedRightClassName
)}'>${uiLabelMap.CommonLogin}</a></div>
</#if>
<div class="col-fill">&nbsp;</div>
</div>
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Παράρτημα Ι : αρχείο OrderSystemsScreens.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<screens xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ofbiz.org/dtds/widgetscreen.xsd">
<screen name="ViewSalesmen">
<section>
<actions>
<set field="headerItem" value="SalesMen"/>
<set field="titleProperty"
value="PageTitleViewSalesmen"/>
</actions>
<widgets>
<decorator-screen name="main-decorator"
location="component://order_system/widget/order_system/CommonScreens.
xml">
<decorator-section name="body">
<section>
<condition>
<if-has-permission
permission="EXAMPLE" action="_VIEW"/>
</condition>
<widgets>
<container><label
style="head1">${uiLabelMap.${titleProperty}}</label></container>
<include-form name="ListSalesmen"
location="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemFor
ms.xml"/>
<container><link
target="CreateSalesman" text="${uiLabelMap.CreateSalesman}"
style="buttontext"/></container>
</widgets>
<fail-widgets>
<label
style="head3">${uiLabelMap.ExampleViewPermissionError}</label>
</fail-widgets>
</section>
</decorator-section>
</decorator-screen>
</widgets>
</section>
</screen>
<screen name="ViewCustomers">
<section>
<actions>
<set field="headerItem" value="Customers"/>
<set field="titleProperty"
value="PageTitleViewCustomer"/>
</actions>
<widgets>
<decorator-screen name="main-decorator"
location="component://order_system/widget/order_system/CommonScreens.
xml">
<decorator-section name="body">
<section>
<condition>
<if-has-permission
permission="EXAMPLE" action="_VIEW"/>
</condition>

133

<widgets>
<container><label
style="head1">${uiLabelMap.${titleProperty}}</label></container>
<include-form name="ListCustomers"
location="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemFor
ms.xml"/>
<container><link
target="CreateCustomer" text="${uiLabelMap.CreateCustomer}"
style="buttontext"/></container>
</widgets>
<fail-widgets>
<label
style="head3">${uiLabelMap.ExampleViewPermissionError}</label>
</fail-widgets>
</section>
</decorator-section>
</decorator-screen>
</widgets>
</section>
</screen>
<screen name="ViewOrders">
<section>
<actions>
<set field="headerItem" value="Orders"/>
<set field="titleProperty"
value="PageTitleViewOrders"/>
</actions>
<widgets>
<decorator-screen name="main-decorator"
location="component://order_system/widget/order_system/CommonScreens.
xml">
<decorator-section name="body">
<section>
<condition>
<if-has-permission
permission="EXAMPLE" action="_VIEW"/>
</condition>
<widgets>
<container><label
style="head1">${uiLabelMap.${titleProperty}}</label></container>
<include-form name="ListOrders"
location="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemFor
ms.xml"/>
<container><link target="CreateOrder"
text="${uiLabelMap.CreateOrder}" style="buttontext"/></container>
</widgets>
<fail-widgets>
<label
style="head3">${uiLabelMap.ExampleViewPermissionError}</label>
</fail-widgets>
</section>
</decorator-section>
</decorator-screen>
</widgets>
</section>
</screen>
<screen name="CreateSalesman">
<section>
<actions>
<set field="titleProperty"
value="PageTitleCreateSalesman"/>
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<set field="tabButtonItem" value="CreateSalesman"/>
<!--<entity-one entity-name="Salesman" valuename="name"/>-->
</actions>
<widgets>
<decorator-screen name="main-decorator"
location="component://order_system/widget/order_system/CommonScreens.
xml">
<decorator-section name="body">
<include-form name="AddSalesman"
location="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemFor
ms.xml"/>
</decorator-section>
</decorator-screen>
</widgets>
</section>
</screen>
<screen name="UpdateSalesman">
<section>
<actions>
<set field="titleProperty"
value="PageTitleUpdateSalesman"/>
<set field="tabButtonItem" value="UpdateSalesman"/>
<set field="salesmanId" fromfield="parameters.salesmanId"/>
<entity-one entity-name="Salesman" valuename="salesman"/>
</actions>
<widgets>
<decorator-screen name="main-decorator"
location="component://order_system/widget/order_system/CommonScreens.
xml">
<decorator-section name="body">
<include-form name="EditSalesman"
location="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemFor
ms.xml"/>
</decorator-section>
</decorator-screen>
</widgets>
</section>
</screen>
<screen name="CreateCustomer">
<section>
<actions>
<set field="titleProperty"
value="PageTitleCreateCustomer"/>
<set field="tabButtonItem" value="CreateCustomer"/>
</actions>
<widgets>
<decorator-screen name="main-decorator"
location="component://order_system/widget/order_system/CommonScreens.
xml">
<decorator-section name="body">
<include-form name="AddCustomer"
location="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemFor
ms.xml"/>
</decorator-section>
_
</decorator-screen>
</widgets>
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</section>
</screen>
<screen name="UpdateCustomer">
<section>
<actions>
<set field="titleProperty"
value="PageTitleCreateCustomer"/>
<set field="tabButtonItem" value="UpdateCustomer"/>
<set field="customerId" fromfield="parameters.customerId"/>
<entity-one entity-name="Customer" valuename="customer"/>
</actions>
<widgets>
<decorator-screen name="main-decorator"
location="component://order_system/widget/order_system/CommonScreens.
xml">
<decorator-section name="body">
<include-form name="EditCustomer"
location="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemFor
ms.xml"/>
</decorator-section>
</decorator-screen>
</widgets>
</section>
</screen>
<screen name="CreateOrder">
<section>
<actions>
<set field="titleProperty"
value="PageTitleCreateOrder"/>
<set field="tabButtonItem" value="CreateOrder"/>
<!--<entity-one entity-name="Salesman" valuename="name"/>-->
</actions>
<widgets>
<decorator-screen name="main-decorator"
location="component://order_system/widget/order_system/CommonScreens.
xml">
<decorator-section name="body">
<include-form name="AddOrder"
location="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemFor
ms.xml"/>
</decorator-section>
</decorator-screen>
</widgets>
</section>
</screen>
<screen name="UpdateOrder">
<section>
<actions>
<set field="titleProperty"
value="PageTitleCreateOrder"/>
<set field="tabButtonItem" value="CreateOrder"/>
<set field="orderId" fromfield="parameters.orderId"/>
<entity-one entity-name="Customer_Order" valuename="order"/>

136

</actions>
<widgets>
<decorator-screen name="main-decorator"
location="component://order_system/widget/order_system/CommonScreens.
xml">
<decorator-section name="body">
<include-form name="EditOrder"
location="component://order_system/widget/order_system/OrderSystemFor
ms.xml"/>
</decorator-section>
</decorator-screen>
</widgets>
</section>
</screen>
</screens>
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Παράρτημα ΙΑ : αρχείο Order_System_UiLabels.properties
OrderSystemApplication=Order System Application
OrderSystem=Order System
SalesMen=Salesmen
Customers=Customers
Orders=Orders
PageTitleViewSalesmen=View all Salesmen
PageTitleViewCustomer=View all Customers
PageTitleViewOrders=View all Orders
PageTitleCreateSalesman=Create a new Salesman
PageTitleCreateCustomer=Create a new Customer
PageTitleCreateOrder=Create a new Order
CreateSalesman=Enter a new Salesman
CreateCustomer=Enter a new Customer
CreateOrder=Enter a new Order
LastName=Last name
MiddleName=Middle name
Name=Name
Address=Address
City=City
Telephone=Telephone
BirthDate=Birth date
HireDate=Hire date
Qualifications=Qualifications
Status=Status
Email=Email
Salesman=Salesman
Customer=Customer
OrderDate=Order Date
Delete=Delete
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Παράρτημα ΙΒ : αρχείο Order_Systems_Forms.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<forms xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ofbiz.org/dtds/widgetform.xsd">
<form name="ListSalesmen" type="list" list-name="salesmen"
paginate-target="ViewSalesmen"
default-title-style="tableheadtext" default-widgetstyle="tabletext" default-tooltip-style="tabletext">
<actions>
<entity-condition entity-name="Salesman">
<order-by field-name="lastName"/>
</entity-condition>
</actions>
<field name="name"
title="${uiLabelMap.Name}"><display/></field>
<field name="middleName"
title="${uiLabelMap.MiddleName}"><display/></field>
<field name="lastName"
title="${uiLabelMap.LastName}"><display/></field>
<field name="address"
title="${uiLabelMap.Address}"><display/></field>
<field name="city"
title="${uiLabelMap.City}"><display/></field>
<field name="telephone"
title="${uiLabelMap.Telephone}"><display/></field>
<field name="telephone2"
title="${uiLabelMap.Telephone2}"><display/></field>
<field name="birthDate"
title="${uiLabelMap.BirthDate}"><display/></field>
<field name="hireDate"
title="${uiLabelMap.HireDate}"><display/></field>
<field name="qualifications"
title="${uiLabelMap.Qualifications}"><display/></field>
<field name="status"
title="${uiLabelMap.Status}"><display/></field>
<field name="update" title=" ">
<hyperlink also-hidden="false"
description="${uiLabelMap.Edit}"
target="UpdateSalesman?salesmanId=${salesmanId}"/>
</field>
</form>
<form name="AddSalesman" type="single" target="createSalesman"
title=""
default-title-style="tableheadtext" default-widgetstyle="inputBox" default-tooltip-style="tabletext">
<auto-fields-service service-name="createSalesman"/>
<field name="salesmanId"
title="${uiLabelMap.ExampleExampleId}"><ignored/></field>
<field name="name" title="${uiLabelMap.Name}"></field>
<field name="middleName"
title="${uiLabelMap.MiddleName}"></field>
<field name="lastName"
title="${uiLabelMap.LastName}"></field>
<field name="address" title="${uiLabelMap.Address}"></field>
<field name="city" title="${uiLabelMap.City}"></field>
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<field name="telephone"
title="${uiLabelMap.Telephone}"></field>
<field name="telephone2"
title="${uiLabelMap.Telephone2}"></field>
<field name="birthDate"
title="${uiLabelMap.BirthDate}"></field>
<field name="hireDate"
title="${uiLabelMap.HireDate}"></field>
<field name="qualifications"
title="${uiLabelMap.Qualifications}"></field>
<field name="status" title="${uiLabelMap.Status}"></field>
<field name="submitButton" title="${uiLabelMap.CommonUpdate}"
widget-style="smallSubmit"><submit button-type="button"/></field>
</form>
<form name="EditSalesman" type="single" target="updateSalesman"
title="" default-map-name="salesman"
default-title-style="tableheadtext" default-widgetstyle="inputBox" default-tooltip-style="tabletext">
<auto-fields-service service-name="updateSalesman"/>
<field name="salesmanId" title="${uiLabelMap.Id}" widgetstyle="tabletext"><display/></field>
<field name="name" title="${uiLabelMap.Name}"></field>
<field name="middleName"
title="${uiLabelMap.MiddleName}"></field>
<field name="lastName"
title="${uiLabelMap.LastName}"></field>
<field name="address" title="${uiLabelMap.Address}"></field>
<field name="city" title="${uiLabelMap.City}"></field>
<field name="telephone"
title="${uiLabelMap.Telephone}"></field>
<field name="telephone2"
title="${uiLabelMap.Telephone2}"></field>
<field name="birthDate"
title="${uiLabelMap.BirthDate}"></field>
<field name="hireDate"
title="${uiLabelMap.HireDate}"></field>
<field name="qualifications"
title="${uiLabelMap.Qualifications}"></field>
<field name="status" title="${uiLabelMap.Status}"></field>
<field name="submitButton" title="${uiLabelMap.CommonUpdate}"
widget-style="smallSubmit"><submit button-type="button"/></field>
</form>
<form name="ListCustomers" type="list" list-name="customers"
paginate-target="ViewCustomers"
default-title-style="tableheadtext" default-widgetstyle="tabletext" default-tooltip-style="tabletext">
<actions>
<entity-condition entity-name="Customer">
<order-by field-name="name"/>
</entity-condition>
</actions>
<field name="name"
title="${uiLabelMap.Name}"><display/></field>
<field name="address"
title="${uiLabelMap.Address}"><display/></field>
<field name="city"
title="${uiLabelMap.City}"><display/></field>
<field name="telephone"
title="${uiLabelMap.Telephone}"><display/></field>
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<field name="email"
title="${uiLabelMap.Email}"><display/></field>
<field name="salesmanId"
title="${uiLabelMap.Salesman}"><display-entity entity-name="Salesman"
description="${lastName} ${name}"/></field>
<field name="update" title=" ">
<hyperlink also-hidden="false"
description="${uiLabelMap.Edit}"
target="UpdateCustomer?customerId=${customerId}"/>
</field>
</form>
<form name="AddCustomer" type="single" target="createCustomer"
title=""
default-title-style="tableheadtext" default-widgetstyle="inputBox" default-tooltip-style="tabletext">
<auto-fields-service service-name="createCustomer"/>
<field name="name" title="${uiLabelMap.Name}"></field>
<field name="address" title="${uiLabelMap.Address}"></field>
<field name="city" title="${uiLabelMap.City}"></field>
<field name="telephone"
title="${uiLabelMap.Telephone}"></field>
<field name="email" title="${uiLabelMap.Email}"></field>
<field name="salesmanId" title="${uiLabelMap.Salesman}"
widget-style="selectBox">
<drop-down allow-empty="false">
<entity-options entity-name="Salesman"
description="${lastName} ${name}">
<entity-order-by field-name="lastName"/>
</entity-options>
</drop-down>
</field>
<field name="submitButton" title="${uiLabelMap.CommonUpdate}"
widget-style="smallSubmit"><submit button-type="button"/></field>
</form>
<form name="EditCustomer" type="single" target="updateCustomer"
title="" default-map-name="customer"
default-title-style="tableheadtext" default-widgetstyle="inputBox" default-tooltip-style="tabletext">
<auto-fields-service service-name="updateCustomer"/>
<field name="customerId" title="${uiLabelMap.Id}" widgetstyle="tabletext"><display/></field>
<field name="name" title="${uiLabelMap.Name}"></field>
_
<field name="address" title="${uiLabelMap.Address}"></field>
<field name="city" title="${uiLabelMap.City}"></field>
<field name="telephone"
title="${uiLabelMap.Telephone}"></field>
<field name="email" title="${uiLabelMap.Email}"></field>
<field name="salesmanId" title="${uiLabelMap.Salesman}"
widget-style="selectBox">
<drop-down allow-empty="false">
<entity-options entity-name="Salesman"
description="${lastName} ${name}">
<entity-order-by field-name="lastName"/>
</entity-options>
</drop-down>
</field>
<field name="submitButton" title="${uiLabelMap.CommonUpdate}"
widget-style="smallSubmit"><submit button-type="button"/></field>
</form>
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<form name="ListOrders" type="list" list-name="orders" paginatetarget="ViewOrders"
default-title-style="tableheadtext" default-widgetstyle="tabletext" default-tooltip-style="tabletext">
<actions>
<entity-condition entity-name="Customer_Order">
<order-by field-name="orderDate"/>
</entity-condition>
</actions>
<field name="customerId" title="${uiLabelMap.Customer}">
<display-entity entity-name="Customer"
description="${name}"/>
</field>
<field name="orderDate"
title="${uiLabelMap.OrderDate}"><display/></field>
<field name="deliverDate"
title="${uiLabelMap.DeliverDate}"><display/></field>
<field name="item1"
title="${uiLabelMap.Item1}"><display/></field>
<field name="item2"
title="${uiLabelMap.Item2}"><display/></field>
<field name="item3"
title="${uiLabelMap.Item3}"><display/></field>
<field name="item4"
title="${uiLabelMap.Item4}"><display/></field>
<field name="item5"
title="${uiLabelMap.Item5}"><display/></field>
<field name="update" title=" ">
<hyperlink also-hidden="false"
description="${uiLabelMap.Edit}"
target="UpdateOrder?orderId=${orderId}"/>
</field>
<field name="delete" title=" ">
<hyperlink also-hidden="false"
description="${uiLabelMap.Delete}"
target="deleteOrder?orderId=${orderId}"/>
</field>
</form>
<form name="AddOrder" type="single" target="createOrder" title=""
default-title-style="tableheadtext" default-widgetstyle="inputBox" default-tooltip-style="tabletext">
<auto-fields-service service-name="createOrder"/>
<field name="customerId" title="${uiLabelMap.Customer}"
widget-style="selectBox">
<drop-down allow-empty="false">
<entity-options entity-name="Customer"
description="${name}">
<entity-order-by field-name="name"/>
</entity-options>
</drop-down>
</field>
<field name="orderDate"
title="${uiLabelMap.OrderDate}"></field>
<field name="deliverDate"
title="${uiLabelMap.DeliverDate}"></field>
<field name="item1" title="${uiLabelMap.Item1}"></field>
<field name="item2" title="${uiLabelMap.Item2}"></field>
<field name="item3" title="${uiLabelMap.Item3}"></field>
<field name="item4" title="${uiLabelMap.Item4}"></field>
<field name="item5" title="${uiLabelMap.Item5}"></field>
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<field name="submitButton" title="${uiLabelMap.CommonUpdate}"
widget-style="smallSubmit"><submit button-type="button"/></field>
</form>
<form name="EditOrder" type="single" target="updateOrder"
title="" default-map-name="order"
default-title-style="tableheadtext" default-widgetstyle="inputBox" default-tooltip-style="tabletext">
<auto-fields-service service-name="updateOrder"/>
<field name="orderId" title="${uiLabelMap.Id}" widgetstyle="tabletext"><display/></field>
<field name="orderDate"
title="${uiLabelMap.OrderDate}"></field>
<field name="customerId" title="${uiLabelMap.Customer}"
widget-style="selectBox">
<drop-down allow-empty="false">
<_ntity-options entity-name="Customer"
description="${name}">
<entity-order-by field-name="name"/>
</entity-options>
</drop-down>
</field>
<field name="orderDate"
title="${uiLabelMap.OrderDate}"></field>
<field name="deliverDate"
title="${uiLabelMap.DeliverDate}"></field>
<field name="item1" title="${uiLabelMap.Item1}"></field>
<field name="item2" title="${uiLabelMap.Item2}"></field>
<field name="item3" title="${uiLabelMap.Item3}"></field>
<field name="item4" title="${uiLabelMap.Item4}"></field>
<field name="item5" title="${uiLabelMap.Item5}"></field>
<field name="submitButton" title="${uiLabelMap.CommonUpdate}"
widget-style="smallSubmit"><submit button-type="button"/></field>
</form>
</forms>

143

Παράρτημα ΙΓ : Βήματα εγκατάστασης της πλατφόρμας του Opentaps
από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ofbiz.org
Για την εγκατάσταση του ERP Opentaps, αρχικά πηγαίνουμε στη
διεύθυνση www.ofbiz.org και στη σελίδα που εμφανίζεται πατάμε το
παρακάτω link της εικόνας 1 και προχωράμε όπως φαίνεται στις εικόνες που
ακολουθούν.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3
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Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6
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Στη συνέχεια πατάμε save και σώζουμε το αρχείο σε ένα φάκελο,
συνήθως στο C. Όταν κατέβει, με δεξί κλικ κάνουμε extract to. Στον φάκελο
όπου έγιναν extract τα αρχεία βρίσκουμε το αρχείο startofbiz.bat και με δεξί
κλικ και Edit είναι ως εξής:

Εικόνα 7

Σε αυτό το αρχείο αλλάζουμε το ‘%JAVA_HOME%’ και το
αντικαθιστούμε με τη θέση που είναι εγκατεστημένη η java στον υπολογιστή
μας. Συνήθως είναι στο C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_07, οπότε το
παραπάνω θα γίνει:

Εικόνα 8

Κάνουμε save το αρχείο και το κλείνουμε.
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Παράρτημα ΙΔ : cd με το αρχείο opentaps-0.9.2.zip
Στο παρακάτω cd έχουμε αντιγράψει το αρχείο opentaps-0.9.2.zip που
κατεβάσαμε από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ofbiz.org. Μέσα σε αυτό το
αρχείο έχουμε συμπεριλάβει τον φάκελο order_system ο οποίος περιλαμβάνει
τα αρχεία της παραμετροποίησης του συστήματος Opentaps. Αντιγράφουμε
το αρχείο στο C και από εκεί συνεχίζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του
προηγούμενου παραρτήματος.
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