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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ERP (Enterprise Resource Planning) είναι το αρκτικόλεξο για τον 

προγραµµατισµό των επιχειρηµατικών πόρων. Το ERP έχει τις ρίζες του στην 

κατασκευαστική βιοµηχανία, αν και έχει εξελιχθεί σε εντυπωσιακά σύντοµο χρονικό 

διάστηµα να εξυπηρετεί πολλές άλλες λειτουργίες και τοµείς όπως είναι και η τοπική 

αυτοδιοίκηση. Η υλοποίηση µιας εφαρµογής ERP αφορά την οργανωτική αλλαγή. Η 

εστίαση της υλοποίησης ERP είναι το σύστηµα ERP. Το σύστηµα ERP µπορεί απλά 

να περιγραφεί ως ενοποιηµένο σύστηµα πληροφοριών υπηρετώντας όλα τα τµήµατα 

της επιχείρησης – οργανισµού. Χειρίζεται τις συναλλαγές, διατηρεί αρχεία και 

έγγραφα, παρέχει τις πληροφορίες πραγµατικού χρόνου και διευκολύνει τον 

προγραµµατισµό και τον έλεγχο. Εντούτοις, η αποτελεσµατικότητά της υλοποίησης 

είναι το αποτέλεσµα της επιτυχίας του κύκλου ζωής της υλοποίησης. 

Μια υλοποίηση ERP δεν πρέπει να αντιµετωπισθεί καθαρά ως project Information 

Technology (IT). Είναι µια διεπιστηµονική προσπάθεια οµάδων. ∆ιεισδύει στην 

καρδιά της επιχείρησης – οργανισµού, αντιστρέφει πολιτικές, πρακτικές και το 

κατεστηµένο. ∆εν διακρίνει ποιους πιέζει. Απαιτεί ένα ευµετάβλητο σύνολο 

δεξιοτήτων, που µπορεί κατά περιόδους να χρειαστεί µόνο µία φορά . Εάν έχει 

επιτυχή έκβαση η ανταµοιβή είναι γενναιόδωρη. Η επεξεργασία των συναλλαγών 

γίνεται γρήγορα. Οι πληροφορίες παρέχονται έγκαιρα στους σωστούς ανθρώπους. Οι 

ενέργειες γίνονται πιο δυναµικές. Η ανταµοιβή έχει µια θετική επίδραση στην βάση 

του οργανισµού. 

Εντούτοις, είναι εύκολο για µια εφαρµογή ERP να πάει κάτι στραβά. Η αλήθεια είναι 

ότι είναι δύσκολο να πάνε όλα καλά. Βαθύτερα στην εξέλιξη του κύκλου ζωής της 

υλοποίησης, είναι δυσκολότερο να γίνουν οι σωστές ενέργειες και γίνεται µεγαλύτερο 

το σχετικό κόστος. Παρ’ όλη την έρευνα και την διαθέσιµη εµπειρία δεν µπορεί να 

αποτελέσει έκπληξη ότι οι εφαρµογές µπορούν, και, πηγαίνουν στραβά, οδηγώντας 

σε µερικές περιπτώσεις σε διαµάχη µεταξύ οργανισµού και προµηθευτή. 

Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης – δήµοι έχουν την ιδιαιτερότητα του ότι 

αποτελούν οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο βασικός τους σκοπός είναι 

η παροχή υπηρεσιών στον πολίτη. Παράλληλα, θα πρέπει να χρησιµοποιούν τους 
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πόρους τους αποτελεσµατικά και µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Επίσης το 

νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των δήµων ανά την υφήλιο διαφέρει. Συνέπεια αυτής 

της ιδιαιτερότητας είναι το ότι οι εφαρµογές των µεγάλων εταιριών προσαρµόζονται 

δύσκολα στις εκάστοτε συνθήκες µε αποτέλεσµα να κερδίζουν έδαφος οι µικρές 

εταιρίες εθνικού επιπέδου που παρέχουν λύσεις προσαρµοσµένες στις συνθήκες. 

Μεθοδολογία 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την δηµιουργία της εργασίας είναι η εξής: 

• ∆ηµιουργία του περιγράµµατος (σκελετού) της εργασίας 

• Εύρεση υλικού που να ανταποκρίνεται στο περίγραµµα 

• Συγγραφή εργασίας 

Κρίθηκε προτιµότερη η αρχική αναφορά στα συστήµατα ERP να είναι γενική γιατί η 

παρούσα εργασία δεν είναι αυστηρά προσανατολισµένη στους Ο.Τ.Α. µιας και αυτή η 

περίπτωση αποτελεί µικρό υποσύνολο του ευρύτατου αυτού πεδίου. 

Οι πηγές της εργασίας προέρχονται από: 

• Βιβλία 

• ∆ιαδίκτυο 

• Προσωπική επαφή µε εργαζόµενους σε δήµο 

• Προσωπική επικοινωνία µε εταιρίες λογισµικού 

 Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε είναι: 

• Microsoft Word: κείµενα, διαγράµµατα, πίνακες 

• Microsoft Excel: πίνακες, σχέδια προγράµµατος (project) 

• Microsoft Visio: διαγράµµατα 

• Microsoft Project: σχέδια προγράµµατος (project) 

• Corel PhotoPaint: επεξεργασία εικόνας 
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1.1 Τρόπος εργασίας 

Ο κύκλος ζωής της υλοποίησης (σχήµα 1.1) αρχίζει από το σηµείο όπου 

αναγνωρίζεται η ανάγκη για ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα. Το υπάρχον σύστηµα 

είναι ανεπαρκές και υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι. 

 

Σχήµα 1.1 Ο κύκλος ζωής της υλοποίησης ERP 

Η συνειδητοποίηση της αγοράς παρέχει µια εκτίµηση της διαθέσιµης τεχνολογίας και 

εκείνων που την παρέχουν. Αυτό οδηγεί στη διαδικασία επιλογής προµηθευτή µε τον 

οποίο θα επιδειχθεί µια λύση που θα ικανοποιήσει την ανάγκη. Η υλοποίησης της 

λύσης είναι µια σύνθετη διαδικασία που χρησιµοποιεί πολλούς ανθρώπους και 

καταλήγει στη µετάβαση σε µια ‘εν ζωή’ κατάσταση. Ο διεθνής όρος που 

χρησιµοποιείται για την έναρξη της ζωής ενός ERP συστήµατος είναι ο GoLive τον 

οποίο και χρησιµοποιούµε. Η υιοθέτηση ενός συνεχούς προγράµµατος βελτίωσης 

µετά από την περίοδο GoLive επιτρέπει στα ωφέληµα χαρακτηριστικά του 

συστήµατος να χρησιµοποιηθούν πλήρως. Τελικά ο κύκλος καταλήγει µε την 

αναγνώριση του γεγονότος ότι το σύστηµα που αντικατέστησε το παλαιό είναι 

ανεπαρκές και ότι προκύπτει ανάγκη να κάνει κάτι ακόµη. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο 

υπάρχει ένα πλήθος των διαφορετικών δραστηριοτήτων. Μια ανάλυση αυτού του 

κύκλου στις κύριες δραστηριότητές του παρουσιάζεται στον πίνακα 1.1. 

Η διαδικασία αρχίζει µε µια προσπάθεια να συνειδητοποιήσουµε τι συµβαίνει στην 

αγορά. Το επίπεδο συνειδητοποίησης ποικίλλει σύµφωνα µε την ανάγκη συµµετοχής 

σε αυτήν την αγορά. 
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Πινάκας 1.1  Ανάλυση του κύκλου εφαρµογής ERP 

Στάδιο  Εστίαση  ∆ραστηριότητα  Κεφάλαια 

/ τµήµατα 

0 Συνειδητοποίηση 

Αγοράς  

Αγορά  Κατανόηση του τι συµβαίνει στην αγορά  2, 3, 4, 5  

1 Καθορισµός της 

ανάγκης 

Απαιτήσεις  

Κόστος – οφέλη  

Απαιτήσεις  

Καθορισµός του γιατί  

Καθορισµός των δαπανών και των οφελών 

Καθορισµός των απαιτήσεων 

6.1  

6.2, 6.3  

7  

2 Επιλογή του 

προµηθευτή  

Προσφορές 

προµηθευτών και 

ταίριασµα 

Καθιέρωση διαδικασιών επιλογής 

Εκτέλεση της διαδικασίας επιλογής  

Κλείσιµο της συµφωνίας 

8.1 

8.2 

9  

3 Εφαρµογή του 

προγράµµατος  

∆ηµιουργία και 

διατήρηση των 

συνθηκών για την 

εφαρµογή του 

προγράµµατος  

Καθιέρωση και ορισµός των ρόλων των 

συµµετεχόντων στο προγράµµα 

Καθορισµός, έλεγχος και διατήρηση των δεσµεύσεων  

Προσδιορισµός του σκοπού 

∆ηµιουργία, επιλογή και ενηµέρωση του σχεδίου 

Καθορισµός, έλεγχος και ενηµέρωση του 

προϋπολογισµού 

∆ηµιουργία και διαχείριση του µηχανισµού επίλυσης 

προβληµάτων   

Αξιολόγηση και συγκράτηση των κινδύνων  

Καθορισµός, έλεγχος και διαχείριση της απόδοσης  

∆ιαχείριση σχέσεων µε τον προµηθευτή 

Εγκατάσταση hardware, software και δικτύων 

λογισµικό και δίκτυα  

Ανάπτυξη  στρατηγικής εκπαίδευσης  

 

11.2.1 

11.2.1  

11.2.2 

11.2.3  

 

11.2.4 

 

11.2.5  

11.2.6  

11.2.7 

11.2.8  

 

11.3  

11.4  

 Εφαρµογή του 

σχεδίου του 

προγράµµατος 

Εκπαίδευση της οµάδας προγράµµατος 

Καθορισµός και ανάπτυξη διαδικασιών  

Τροποποίηση λογισµικού 

∆οκιµή διαδικασιών 

Καθορισµός και ανάθεση ευθυνών για τις διαδικασίες 

Σχεδιασµό και δηµιουργία υλικού τεκµηρίωσης  

Εκπαίδευση χρηστών 

Οργάνωση των δεδοµένων 

12.1 

12.2, 12.3 

12.3.2 

12.4 

12.5 

12.6 

12.7  

12.8  

 GoLive  Επίλυση των προβληµάτων  

Ανασκόπηση  

13.1 

13.2  

4 Μετα-GoLive 

Βελτιώσεις 

Απόδοση 

διαδικασίας 

Βελτίωση των διαδικασιών 14 
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Προφανώς το κρισιµότερο στάδιο είναι η διαδικασία της επιλογής προµηθευτή. 

Εντούτοις, η αγορά δεν πρέπει να παραµεληθεί κατά τη διάρκεια των υπολοίπων 

σταδίων. Όταν µαθαίνει η αγορά στην πιθανή ανάγκη για ένα νέο σύστηµα, µπορεί να 

παρέχει µια αναφορά µε την οποία να επιβεβαιώνεται αυτή η ανάγκη. Κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης και της µετα - GoLive ανασκόπησης, µπορεί να υπάρξει 

κάποιο ενδιαφέρον και η προσοχή στρέφεται προς το αγορασµένο σύστηµα. 

Εντούτοις, δεν είναι σπάνιο να εγκαταλειφθεί η προσφορά ενός προµηθευτή υπέρ 

άλλου εάν τα προβλήµατα γίνονται αξεπέραστα. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του 

σταδίου βελτίωσης, το ενδιαφέρον βρίσκεται στη βελτίωση των πρακτικών και της 

λειτουργικότητας όπου εξετάζονται ειδικά προϊόντα που µπορούν να ωθήσουν τα 

επίπεδα λειτουργικότητας. Τέλος, έρχεται το σηµείο όπου ολοκληρώνει η υλοποίηση 

τον κύκλο της: υπάρχει µια ανάγκη να γίνει κάτι, είτε να γίνει αναβάθµιση είτε να 

αλλαγή προϊόντος και πάλι η προσοχή εστιάζεται στην αγορά. 
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2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ 
Η ιστορία αρχίζει στις αρχές της δεκαετίας του '60 όταν πλέον υπήρχε η εµπορική 

διαθεσιµότητα υπολογιστών µε ικανότητα επεξεργασίας δεδοµένων.  

Ο πρώτος ήταν ο BOMP (Bill of Material Processor). Το software που αναπτύχθηκε 

γι αυτόν, αφορούσε τον προγραµµατισµό των απαιτήσεων σε πρώτη ύλη MRP 

(Material Requirements Planning). Ήταν ουσιαστικά ένας mainframe computer. Η 

ΙΒΜ κατά την δεκαετία του ’60 ανέπτυξε την δικιά της πρόταση η οποία και είδε το 

φως της δηµοσιότητας το 1972 µε το όνοµα COPICS (Communications Orientated 

Production Information and Control System). Την δεκαετία του ’70 η χρήσης 

συστηµάτων MRP εξαπλώθηκε σε πολλές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. 

Το επόµενο σηµαντικό βήµα ήταν στην στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Αντί να 

περιοριστούν στον προγραµµατισµό και τον έλεγχο των υλικών, το πεδίο χρήσης του 

συστήµατος διευρύνθηκε για να ενσωµατώσει όλους τους πόρους της 

κατασκευαστικής διαδικασίας. Επιπλέον, ενσωµατώθηκε η διαχείριση του 

λογιστικοοικονοµικού τοµέα. Αυτό το σύστηµα ονοµάστηκε MRPII. Οι εφαρµογές 

χρειάζονταν τροποποίηση, δεδοµένου ότι συνήθως παρεχόταν µόνο οι βασικές 

λειτουργίες. Η λειτουργικότητα έγινε περιπλοκότερη όταν οι τροποποιήσεις 

εµφανίστηκαν ως τυποποιηµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα στις µεταγενέστερες 

εκδόσεις. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος MRPII φαίνεται στο σχήµα 2.1. ∆εν έγινε 

προσπάθεια απόδοσης στην ελληνική γλώσσα και χρησιµοποιήθηκε η διεθνής 

ορολογία. Γεγονός είναι ότι πολλές εφαρµογές απέτυχαν να ικανοποιήσουν τις 

προσδοκίες. Αυτό οδήγησε σε προσπάθειες να γίνουν κατανοητά τα προβλήµατα που 

συνδέθηκαν µε την υλοποίηση.  

Η δεκαετία του '80 ήταν επίσης µια περίοδος για την ανάπτυξη της έννοιας του CIM 

(Computer Intergraded Manufacturing). Με τον όρο αυτό εκφράζεται η φιλοσοφία 

του πλήρως αυτοµατοποιηµένου και ολοκληρωµένου εργοστασίου. Οι εξελίξεις στο 

υλικό και στο λογισµικό επέτρεψαν την ολοκλήρωση µεταξύ του σχεδιασµού 

προϊόντων (Computer Aided Design, CAD) και του κατασκευαστικού εξοπλισµού 

(Computer Aided Manufacturing, CAM).  

Αυτή η ολοκλήρωση διευκολύνθηκε από τη διαδεδοµένη ανάγκη να αναπτυχθούν και 
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να εφαρµοστούν πρότυπα που επέτρεψαν στις τεχνολογίες να διασυνδεθούν. Το 1978, 

ο ∆ιεθνείς Οργανισµός Πρωτότυπων (ISO) προτύπων δηµοσίευσε το Ανοικτό 

Πρότυπο ∆ιασύνδεσης Προτύπων (Open Standard Interconnection, OSI). Παρείχε το 

πλαίσιο για την ανάπτυξη πρωτοτύπων για όλες τις µεταδόσεις δεδοµένων. Με βάση 

το OSI, µέχρι το 1985, είχαν δηµοσιεύσει αντίστοιχα το Manufacturing Automation 

Protocol (MAP) και τα Technical Office και πρωτόκολλα. Από τότε, πολλές εξελίξεις 

έχουν προκύψει (π.χ. Ethernet, Token Ring, SNA, TCP/IP) που επιτρέπουν στις 

τεχνολογίες για να διασυνδέονται. 
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Σχήµα 2.1 Η αρχιτεκτονική MRP II (Πηγή Shtub, 1999) 
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Μια άλλη εξέλιξη της δεκαετίας του '80 ήταν η τεχνολογία σύλληψης, αποθήκευσης, 

ανάκτησης, διανοµής και επεξεργασίας εγγράφων / εικόνων, µε άλλα λόγια, 

συστήµατα διαχείρισης εικόνων / εγγράφων. Από αυτό προέκυψε ο όρος workflow 

(ροή εργασίας). Στην αρχή της δεκαετίας του '90, η έννοια του workflow είχε 

επεκταθεί πέρα από την επεξεργασία των εγγράφων / εικόνων για να καλύψει όλη την 

αυτοµατοποίηση των διαδικασιών. Τα εξειδικευµένα εµπορικά πακέτα λογισµικού 

workflow που διατέθηκαν στην αγορά επέτρεψαν την σταθερή, γρήγορη και σε καλό 

βαθµό αυτοµατοποίησης ροής εργασίας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, η 

τεχνολογία workflow έγινε όλο και περισσότερο ένα συστατικό των εφαρµογών ERP 

και πιο πρόσφατα ένα αναπόσπαστο συστατικό των CRM (Customer Relationship 

Management) των εφαρµογών. 

Η δεκαετία του '90 έφερε την άνοδο των ισχυρών PCs, πελάτες – εξυπηρετητές (client 

– servers) και τοπικά δίκτυα (LANs) και δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs). Αυτό 

κατέστη δυνατό γιατί οι µικροεπεξεργαστές έγιναν ισχυρότεροι και φθηνότεροι. Έτσι 

τα PCs εξαπλώθηκαν παντού προσφέροντας επαρκή επεξεργαστική ισχύ σε όλους. 

Μια άλλη καινοτοµία που επηρέασε τους χρήστες ήταν η ανάπτυξη ενός φιλικού προς 

το χρήστη εναλλακτικού interface σε αντίθεση µε τα interface γραµµής εντολών. Το 

γραφικό περιβάλλον χρήσης Graphical User Interface (GUI) πρωτοεµφανίστηκε σε 

Η/Υ της Apple την δεκαετία του ’80, αλλά έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλές την δεκαετία 

του ’90 µε τα Windows της Microsoft, αντικαθιστώντας το DOS. 

Η ανάπτυξη του Interface την δεκαετία του ’90 ένωσε τα δίκτυα των εταιριών και 

τους χρήστες σε όλο τον κόσµο, καθιστώντας έτσι δυνατή την ανταλλαγή δεδοµένων 

στα ανά τον κόσµο τµήµατα µιας επιχείρησης και µεταξύ συνεργαζοµένων εταιριών. 

Από λειτουργικής απόψεως υπήρξαν διάφορες καινοτοµίες κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του '90 καταρχήν, η ανάπτυξη των ειδικών λογισµικών που στόχευσαν 

στην κάλυψη των σαφώς καθορισµένων λειτουργικών απαιτήσεων. Αυτά περιέλαβαν 

τον σχεδιασµό της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Planning – SCP), τη 

διαχείριση στοιχείων προϊόντων (Product Data Management – PDM) και τη 

διαχείριση σχέσεων πελατών (Customer Relationship Management – CRM). 

Ο σχεδιασµός της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCP), στοχεύει στην τακτοποίηση των 

απαιτήσεων πελατών, των προγραµµάτων παραγωγής και της παράδοσης των υλικών, 

µε συνέπεια το µειωµένο κατάλογο και την καλύτερη χρησιµοποίηση των πόρων. 
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Κάτω από την οµπρέλα της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain 

Management), η σχετική λειτουργία περιλαµβάνει τη διαχείριση αποθηκών, τη 

µεταφορά και την προµήθεια εµπορευµάτων. 

Η διαχείριση στοιχείων προϊόντων (PDM) παρέχει την υποστήριξη στη διαδικασία 

µηχανολογικού σχεδιασµού. Αντλεί αρχικά στοιχεία της άµεσα από το CAD. Ελέγχει 

τις αλλαγές των σχεδίων και την έγκρισή τους, όλη τη σχετική τεκµηρίωση, 

συµπεριλαµβανοµένων των φύλλων στοιχείων προµηθευτών που διακινούνται µέσω 

του ∆ιαδικτύου, και παρέχει µια πλήρη ιστορία ανάπτυξης του σχεδίου. 

Η διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM), αφορά τον πελάτη αντιµετωπίζοντας 

επιχειρησιακές δραστηριότητες που τον αφορούν, π.χ. πωλήσεις, field service, 

τηλεφωνικά κέντρα και µάρκετινγκ. 

Με την ανάπτυξη εξειδικευµένων ‘best-of-breed’ προγραµµάτων και την αυξανόµενη 

τάση για δηµιουργία συνεργασιών µεταξύ των παραπάνω προµηθευτών και των 

προµηθευτών ERP το ζήτηµα της ολοκλήρωσης έγινε ακόµα σηµαντικότερο. Αυτό 

που έγινε είναι ότι εγκαταλείφθηκε η δηµιουργία ξεχωριστού – ακριβού 

προγραµµατισµού interface και υιοθετήθηκαν πρότυπα της αγοράς όπως ODBC. Μια 

σχετική νέα προδιαγραφή για την διασύνδεση στο διαδίκτυο που αναπτύχθηκε από 

την ΙΒΜ και τη Microsoft, είναι η Universal, Description, Discovery and Integration 

(UDDI). 

Στην αρχή της χιλιετίας, η σειρά των προγραµµάτων εξελίχθηκε σε ένα σύνθετο 

συνδυασµό των modules και όχι των ολοκληρωµένων εφαρµογών. 

Τα συστήµατα πληροφοριών, στην πορεία του χρόνου, έχουν αναπτύξει µια φήµη για 

παρακράτηση των πληροφοριών. Οι διάφορες προσπάθειες να υπερνικηθεί αυτό 

έχουν οδηγήσει στην εµφάνιση των διάφορων εργαλείων ∆ιοικητικά Συστήµατα 

Πληροφοριών (Executive Information System EIS), Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη 

(Business Intelligence BI), τα οποία το καθιστούν όλο και ευκολότερο να βρεθούν οι 

κατάλληλες πληροφορίες. 

Υπάρχουν συγκεκριµένες εξελίξεις σχετικές µε το Interface των επιχειρήσεων. Η 

λειτουργική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (Electronic Data Interchange EDI) θα µπορούσε 

να περιγραφεί ως ο πρόδροµος του ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce). Ενώ 

υπάρχει η άποψη ότι το EDI έχει εκτοπιστεί από το ηλεκτρονικό εµπόριο, υπάρχει και 

η άποψη επιχείρηµα ότι το EDI αναγεννάτε ως αποτέλεσµα των τεχνολογικών 
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εξελίξεων που συνδέονται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και είναι πλέον µια τεχνολογία 

κάτω από την οµπρέλα ηλεκτρονικού εµπορίου. Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

εκµεταλλεύεται το internet και το World Wide Web για να παρέχει ένα 

συµπληρωµατικό κανάλι για την υποστήριξη επιχειρησιακών αλληλεπιδράσεων. Οι 

επόµενες εξελίξεις, SCP και CRM, στρέφονται πιο συγκεκριµένα στους προµηθευτές 

και τους πελάτες αντίστοιχα, βοηθούµενες από τις εξελίξεις στις τεχνολογίες 

ενηµέρωσης και επικοινωνιών. 

2.1 ∆ιοικητικά συστήµατα πληροφοριών (EIS), 

επιχειρησιακή νοηµοσύνη (BI) και αξία στοιχείων 

Έχει αναγνωριστεί ότι καταγραφή δεδοµένων στα συστήµατα υπολογιστών είναι 

πηγή πληροφοριών. Εντούτοις, η ερώτηση που υποβάλλεται συχνά είναι: Πώς; Ενώ 

οι τυποποιηµένες εκθέσεις – αναφορές είναι ιδανικές για τις στερεότυπες 

τυποποιηµένες εργασίες, είναι ανεπαρκείς για κάτι πιο εξειδικευµένο και δεν 

προσφέρουν πληροφόρηση εάν τίποτα ανώµαλο ή ενδιαφέρον συµβαίνει. Οι χρήσιµες 

πληροφορίες, για βρίσκονται χαµένες µέσα στη βάση δεδοµένων. Εντούτοις, έχουν 

υπάρξει διάφορες εξελίξεις που στοχεύουν στην εκµετάλλευση της δυναµικής των 

δεδοµένων. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 εµφανίστηκαν, τα Συστήµατα Υποστήριξης 

Αποφάσεων (Decision Support Systems DSS). Αυτά επέτρεψαν την ανάλυση 

µεγάλου όγκου δεδοµένων. Παρόλα αυτά µπορεί να υποστηριχτεί ότι απέτυχαν ως 

εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων δεδοµένου ότι η φύση των πληροφοριών 

παρεχόµενων ήταν αντίθετη προς την ειδική φύση των αναγκών πληροφόρησης 

στελέχους και των ακανόνιστων µεθόδων που αυτός χρησιµοποιεί κατά την 

αναζήτηση της πληροφορίας. 

Η δεκαετία του '80 είδε την εµφάνιση των ∆ιοικητικών Συστηµάτων Πληροφοριών 

(EIS). Αυτά προσπάθησαν να παρέχουν καλύτερες απόψεις της επιχείρησης 

εστιάζονται σε βασικά µέτρα απόδοσης. Ήταν φιλικά προς το χρήστη και πρόσφεραν 

πολύ καλές εκθέσεις και ανάλυση τάσεων. Τα δεδοµένα παρουσιαζόντουσαν συχνά 

σε γραφική µορφή. Όταν µια απόκλιση από τον κανόνα εµφανίζονταν µια 

προειδοποίηση προκαλούταν. Αυτή η απόκλιση µπορούσε έπειτα να αναλυθεί 

λεπτοµερώς.  
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Το 1993, ο ∆ρ Codd δηµιούργησε την τον όρο On Line Analytical Processing 

(OLAP). Αυτός αφορά τα µέσα για ανάλυση δεδοµένων που βασίζονται στην έρευνά 

του στις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Καλύπτει ένα σύνολο εργαλείων που 

χρησιµοποιούνται για τη ‘συλλογή, τη διαχείριση, την επεξεργασία και την 

παρουσίαση των δεδοµένων για λόγους ανάλυσης’. Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν 

ως εργαλείο OLAP πρέπει να τηρεί δώδεκα κανόνες του Codd. Αυτοί οι κανόνες 

περιλαµβάνουν τον πολυδιάστατο χειρισµό δεδοµένων,  µια αρχιτεκτονική πελάτη – 

εξυπηρετητή, µια ευέλικτη υποστήριξη εκθέσεων – αναφορών και υποστήριξη 

πολλών χρηστών. 

∆ύο άλλες έννοιες προέκυψαν κατά τα µέσα της δεκαετίας του '90: Data Warehousing 

και Data Mining. Η πρώτη αφορά τη σύνδεση και την ανάλυση των διαφόρων 

βάσεων δεδοµένων. Η πολυπλοκότητα προκύπτει στις δοµές των βάσεων δεδοµένων 

και τον συνδυασµό τους. Το Data Mining αφορά την εξεύρεση σχέσεων, τα πρότυπα 

και τις τάσεις που κρύβονται στα στοιχεία, και χρησιµοποιούν ισχυρές στατιστικές 

µηχανές. 

Η επιχειρησιακή νοηµοσύνη, όπως την όρισε η Gartner Inc. το 1989, συνεπάγεται τη 

χρήση των προαναφερθέντων τεχνολογιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του '90. Αυτές οι τεχνολογίες οδήγησαν σε ισχυρούς νέους τρόπους 

εξαγωγής αξίας από τα δεδοµένα. Η εγκατάστασή τους απαιτεί πείρα και έχει µεγάλο 

κόστος. Εντούτοις, προσφέρουν πλεονεκτήµατα για αλληλεπιδραστική ανάλυση από 

χρήστες που δεν έχουν τεχνικές γνώσεις. Τα στοιχεία παρουσιάζονται κατά τρόπο 

φιλικό προς το χρήστη και οπτικά ευχάριστο και η ανάλυση είναι σε πραγµατικό 

χρόνο. Επιπλέον, η ανάλυση µπορεί να διανεµηθεί εύκολα και σε άλλους. Τα 

προϊόντα συνήθως αναπτύσσονται από ενδιάµεσους προµηθευτές παρά από 

κατασκευαστές συστηµάτων ERP. Το σηµαντικό σηµείο είναι ότι αυτά τα εργαλεία 

µπορούν να παραγάγουν αξία εάν έχουν πρόσβαση σε σχετικά δεδοµένα. Ο πελάτης 

πρέπει να γνωρίζει τους περιορισµούς στην πρόσβαση δεδοµένων του συστήµατος 

ERP, επειδή µερικοί από τους ενδεχοµένως απαραίτητους τοµείς δεδοµένων µπορούν 

να είναι απρόσιτοι. Ίσως το πιο σηµαντικό είναι τα δεδοµένα πρέπει να µην έχουν 

λάθη. 
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2.2 Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (Electronic Data 

Interface EDI) 

Το EDI µπορεί να οριστεί ως: 

η µεταφορά των δοµηµένων δεδοµένων, µέσω συµφωνηθέντων προτύπων µηνυµάτων, 

από ένα σύστηµα υπολογιστών σε άλλο, µε τα ηλεκτρονικά µέσα (Harwood, 2003). 

Το EDI αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 ως µέσον για 

συναλλαγές µηνυµάτων µεταξύ των επιχειρήσεων. Η εισαγωγή του ήταν αργή, µε 

αντιληπτά οφέλη των αυτοµατοποιηµένων ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών που 

αντισταθµίζονται από: 

• τον αριθµό προτύπων και παραλλαγών τους που οι επιχειρήσεις θα 

µπορούσαν να υιοθετήσουν. Τρία πρότυπα κυριάρχησαν: ANSI X12 (US), 

EDIFACT (Ευρώπη), TRADACOMS (UK), και 

• τον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξή του. 

Μια επιχείρηση να βρεθεί σε θέση να συναλλάσσεται µε διάφορες επιχειρήσεις κάθε 

µια χρησιµοποιώντας διαφορετικά πρότυπα ή µια διαφορετική παραλλαγή προτύπων. 

Επιπλέον, κάθε τύπος συναλλαγής απαίτησε ένα υπέρµετρο ποσό εργασίας και για τα 

δύο µέρη που συµµετέχουν στη συναλλαγή. Οι επιχειρήσεις είχαν επίσης τις 

επιφυλάξεις για τις πληροφορίες που µπαινόβγαιναν στα συστήµατα πληροφοριών 

τους. Η δυσπιστία τους περιστράφηκε γύρω από την ιδέα ότι κάποιος είναι σε θέση να 

τοποθετήσει δεδοµένα στα συστήµατά τους χωρίς έλεγχο. Εντούτοις, το θετικό ήταν 

ότι ήταν ένας ασφαλής και αξιόπιστος τρόπος για τις συχνές τυποποιηµένες 

εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων των 

συναλλασσόµενων επιχειρήσεων. Οι αποδοτικότητα της δαπάνης θα κερδίζονταν από 

τον όγκο των συναλλαγών που αντιµετωπίζονται, ο οποίος ειδάλλως θα 

πραγµατοποιούταν µε το χέρι µε τον κίνδυνο λάθους κατά την εισαγωγή δεδοµένων. 

Η εισαγωγή του ήταν κυρίως στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Η βασική αρχή ήταν ότι ένα µήνυµα θα είχε ένα σαφώς καθορισµένο σχήµα. Τα 

απαραίτητα στοιχεία θα φορτώνονταν από τη βάση δεδοµένων της επιχείρησης, θα 

µεταφραζόντουσαν σε ένα αρχείο ASCII και θα το µετέτρεπαν έπειτα σε ένα 

τυποποιηµένο format EDI κατάλληλο για τη µετάδοση. ∆ιαβιβάζονταν µέσω ενός 

ασφαλούς, αφιερωµένου δικτύου που παρείχε ένας προµηθευτής δικτύων 
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προστιθέµενης αξίας (Value Added Network – VAN Provider). Το µήνυµα 

παραλαµβάνονταν, µεταφράζονταν ξανά σε ένα αρχείο ASCII και έπειτα σε ένα 

κατάλληλο format για το κατέβασµα στη βάση δεδοµένων του παραλήπτη είτε για να 

εκτυπώσει εάν υπήρξε πρόβληµα στην διασύνδεση µε την βάση δεδοµένων. 

∆εδοµένου ότι ήταν µια ηλεκτρονική συναλλαγή, οι όροι και οι διατάξεις σχετικά µε 

αυτήν την συναλλαγή υπόκειντο στην προγενέστερη συµφωνία. 

Με την εµφάνιση του ∆ιαδικτύου, έγινε αντιληπτό ότι αυτό θα µπορούσε να 

προσφέρει ένα εναλλακτικό κανάλι σε αυτό που προσφέρθηκε από τους προµηθευτές 

δικτύων προστιθέµενης αξίας (VAN). Το θετικό των VAN providers ήταν ότι 

παρείχαν την υποστήριξη, ασφάλεια και επέτρεπαν την σύνδεση µε άλλους VANs. 

Εντούτοις, οι µεταδόσεις ήταν δαπανηρές, το οποίο ήταν άλλος ένας αποτρεπτικός 

παράγοντας χρήσης στις µικρότερες επιχειρήσεις. Η τεχνολογία ∆ιαδικτύου – EDI 

χρησιµοποιεί το παραδοσιακό µήνυµα EDI, αλλά το κρυπτογραφεί προτού να 

διαβιβαστεί πέρα από τα δηµόσια δίκτυα, είτε χρησιµοποιώντας το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο είτε µε τη µεταφορά αρχείων µέσω FTP. Ένα εµπόδιο είναι η ανάγκη για 

την χρήση ίδιας τεχνολογίας στο τέλος της γραµµής µετάδοσης, αν και αυτό µπορεί 

να κοστίσει πολύ λιγότερο από το κόστος που σχετίζεται µε το παραδοσιακό EDI. 

Το ∆ιαδίκτυο προσφέρει τη σε πραγµατικό χρόνο µετάδοση έναντι του πιο αργού 

παραδοσιακού EDI. ∆ιευρύνει επίσης τον αριθµό των εµπορικών εταίρων δεδοµένου 

ότι οι δαπάνες ανάπτυξης και ο χρόνος µειώνονται σηµαντικά. Εντούτοις, το πόσο 

ασφαλής είναι η κρυπτογράφηση αµφισβητήσιµο. 

Η τεχνολογία ∆ιαδικτύου – EDI  είναι ακόµα υπό ανάπτυξη και ο µελλοντικός ρόλος 

της είναι ασαφής. Οι ανησυχίες για θέµατα ασφάλειας, είτε πραγµατικές είτε 

φανταστικές, πρέπει να ξεπεραστούν. Οι εναλλακτικές λύσεις του EDI, όπως τα web 

portals, µπορούν να προκύψουν και να εκτοπίσουν το EDI από την καθιερωµένη θέση 

του. Όπως και να έχει στο µέλλον, τώρα φαίνεται ότι το EDI αντιµετωπίζεται ως 

υποσύνολο του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

2.3 Εµφάνιση του Ηλεκτρονικού Εµπορίου (e-commerce) 

Η καινοτοµία που έχει ανοίξει νέους κόσµους στους ανθρώπους έχει τις ρίζες της στη 

δεκαετία του '60 που από έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν διαπίστωσαν πώς οι 

υπολογιστές θα µπορούσαν να επικοινωνήσουν ο ένας µε τον άλλον. Το αποτέλεσµα 

ήταν η ανάπτυξη εν από τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών, το ARPANET το οποίο 
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συνέδεε διάφορα αµερικανικά πανεπιστήµια. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70, 

το ARPANET αυξήθηκε καθώς όλο και περισσότερα πανεπιστήµια συνδεόταν µε το 

δίκτυο. ∆εδοµένου ότι η τεχνολογία εξελίχθηκε, προέκυψαν πρότυπα όπως το 

Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης / Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου (Transmission Control 

Protocol TCP/ Internet Protocol IP). Αυτό επέτρεψε στις διαφορετικές τεχνολογίες να 

συνδεθούν και ως εκ τούτου διευκόλυνε τη σύνδεση άλλων δικτύων. Ενώ τα πρώτα 

δίκτυα εξυπηρέτησαν, πρώτιστα, την ακαδηµαϊκή κοινότητα και τις αµερικανικές 

κυβερνητικές υπηρεσίες, η εµπορική δυνατότητά τους αναγνωρίστηκε. Οι ιδιωτικοί 

οργανισµοί συνέδεσαν τα δίκτυά τους στην υπάρχουσα υποδοµή. Κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του '80, ο αριθµός συνδεδεµένων υπολογιστών ανήλθε από κάτω από 

1000 σε πάνω από 100 000. Οι αρχικές χρήσεις περιελάµβανα το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, την διανοµή αρχείων και την εξ' αποστάσεως πρόσβαση. Από το 1992, 

ο αριθµός συνδεδεµένων υπολογιστών έφτασε από το ένα εκατοµµύριο, σε πέντε 

εκατοµµύρια το 1995 και 100 εκατοµµύρια το 2000. 

Μια από τις κύριες συνεισφορές στην εκρηκτική υιοθέτηση του ∆ιαδικτύου στη 

δεκαετία του '90 ήταν η εφεύρεση του World Wide Web (WWW). Το 1989, ο Tim 

Berners-Lee στο CERN, υπέβαλε µια πρόταση για ένα βασισµένο στο υπερκείµενο 

στον σύστηµα ανάκτησης πληροφοριών (WWW) χρησιµοποιώντας ένα browser 

interface. Ο σκοπός ήταν να βελτιωθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες. Το 1992, το 

CERN έδωσε τον browser ως δωρεάν λογισµικό. Η έννοια του browser προσέλκυσε 

άλλους ανθρώπους και έτσι αναπτύχθηκαν και άλλοι browsers, εκ των οποίων ο 

Netscape (1994), έγινε ο πλέον γνωστός. Η ευκολία της υιοθέτησης και της χρήσης 

browser οδήγησε σε µια έκρηξη στον αριθµό αυτών που έχουν πρόσβαση στο World 

Wide Web (το όνοµα που αρχικά δόθηκε στο πρόγραµµα του Tim Berners-Lee). 

Εκτός από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

ένα ευρύ φάσµα των ενηµερωτικών ιστοσελίδων και να ‘κατεβάσουν’ τα αρχεία. 

Μια υπόθεση που προέκυψε ήταν ότι αυτή η πηγή συνδεδεµένων χρηστών 

αποτελούσε µια πιθανή οµάδα των πελατών. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη των on-

line διευκολύνσεων για να επιτρέψει σ’ αυτούς τους ‘πελάτες’ να ψάξουν σε 

καταλόγους, να επιλέξουν και να αγοράσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και να 

πληρώσει έπειτα χρησιµοποιώντας µια πιστωτική κάρτα. Υπήρχαν φυσικά ανησυχίες 

για την ασφάλεια. Εντούτοις, το γεγονός της εύκολης πρόσβασης στους πελάτες 

γέννησε το όραµα ενός νέου τύπου επιχείρησης που συνδέεται µε τους πελάτες (B2C) 
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µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Ταυτόχρονα µε τις εξελίξεις στο B2C διαφάνηκε µια τεράστια ευκαιρία για τις 

επιχειρήσεις να συνδιαλλαγούν  µεταξύ τους (B2C) µέσω αυτού του νέου µέσου. 

Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις ήταν εδραιωµένες στην αγορά. Η παρουσία τους 

στο ∆ιαδίκτυο τους εµφανίστηκε να ακολουθεί ένα µοτίβο. Η αρχική προσφορά ήταν 

η παρουσία στο ∆ιαδίκτυο που παρείχε στους επισκέπτες τις πληροφορίες για τις 

δραστηριότητές τους. Το επόµενο βήµα ήταν διευκολύνσεις που οι χρήστες θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν µέσω των browsers τους, π.χ. παραγγελίες αγορών. 

Οι διαφορετικές κατηγορίες χρηστών ήταν διακριτές και περιελάµβανε τους 

εσωτερικούς υπαλλήλους της επιχείρησης, τους επιχειρηµατίες πελάτες, τους 

συνδροµητές και το ευρύ κοινό. Τα Intranets αναπτύχθηκαν, τα οποία περιόρισαν την 

πρόσβαση εντός της επιχείρησης, όπως επίσης και extranets, τα οποία επέτρεψαν την 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση από εξωτερικούς χρήστες. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη 

της υποδοµής για τις εφαρµογές ERP, SCM και CRM. 

Οι έννοιες της ηλεκτρονικής παραγγελίας (e-procurement) και του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (e-commerce) στο επιχειρησιακό πλαίσιο έχουν επεκταθεί πέρα από το 

ενδοδίκτυο και το WWW και ενσωµατώνουν τις αλληλεπιδράσεις σε αυτό που µπορεί 

να ονοµαστεί e-space. Αυτό ενσωµατώνει οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικής 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των πελατών και των προµηθευτών συµπεριλαµβανοµένου 

του EDI, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τηλεδιάσκεψη. Η συνέπεια ήταν να 

αλλάξει, και σε µερικές περιπτώσεις να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που οι 

επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν η µια µε την άλλη. Εκτός από την άµεση επαφή η µια µε 

την άλλη, έχει προκύψει η έννοια της ηλεκτρονικής αγοράς (‘εικονικές’ εµπορικές 

συναλλαγές ή e-marketplaces εµπορικών συναλλαγών). Παρέχει ένα εικονικό 

περιβάλλον όπου οι αγοραστές και οι πωλητές µπορούν να συναντηθούν και να 

συναλλαχθούν µε µικρή προµήθεια. Εντούτοις, παρά το µεγάλο αριθµό ανταλλαγών 

που οργανώνονται, εάν πολλοί από οποίους τους λαµβάνουν ένα βιώσιµο επίπεδο 

επιχείρησης παραµένει να φανεί. Όπως µε το B2C, η υιοθέτηση του B2B ήταν αρκετά 

χαµηλότερη κάτω από τις προσδοκίες.  

Ανεξάρτητα από εάν η εφαρµογή είναι B2C, B2B ή e-commerce, οι ευκαιρίες για τις 

εµπορικές e-space αλληλεπιδράσεις είναι σχετικά µη αναπτυγµένες µε πολλά (µερικές 

φορές δαπανηρά), λάθη που έχουν γίνει.  
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Ενώ το ∆ιαδίκτυο και ο WWW έχουν ανοίξει πολύ ένα ισχυρό (που δεν πρέπει να 

υποτιµηθεί) κανάλι µεταξύ του πελάτη και των προµηθευτών, το νέο σύνολο 

πρακτικών που έχουν προκύψει δεν πρέπει να µπερδευτεί µε ένα νέο σύνολο κανόνων 

για το πώς η επιχείρηση πρέπει να διευθυνθεί. Οι κανόνες δεν έχουν αλλάξει. Η 

επιχείρηση πρέπει να εδραιωθεί επάνω σε µια υγιή στρατηγική, έναν οικονοµικό 

έλεγχο, και λειτουργικές και λογιστικές αποδοτικότητες. Το κέρδος και η απώλεια, οι 

ταµειακές ροές και ο ισολογισµός παραµένουν βασικά κριτήρια. Η υποστήριξη της 

ανάπτυξης αυτού του νέου καναλιού είναι µια κατανόηση των σχετικών διαδικασιών. 

Αυτό το κανάλι έχει διάφορα χαρακτηριστικά που πρέπει να αναγνωριστούν. Αυτοί 

είναι ταχύτητα, προσιτότητα και διαφάνεια. Οι αλληλεπιδράσεις είναι γρηγορότερες 

µέσω του ∆ιαδικτύου απ' ό,τι µε τα παραδοσιακά µέσα. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι 

οι κατάλληλες και έγκαιρες. Το ∆ιαδίκτυο είναι ανοικτό στον καθένα µε πρόσβαση 

σε αυτό. Οι ανεπάρκειες που συνδέονται µε οποιεσδήποτε συναλλαγές που 

χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο εκτίθενται ευκολότερα. Όταν τα προβλήµατα γίνονται 

αντιληπτά δηµιουργείται µια κακή εντύπωση που αποτρέπει την επιστροφή των 

επισκεπτών. Αυτό δηµιουργεί µεγάλη πίεση έτσι ώστε οι διαδικασίες και η 

υποστήριξη του e-commerce να υλοποιηθούν σωστά.  

Υπάρχει µια άλλη διάσταση που γίνεται όλο και πιο σηµαντική. Αυτή η διάσταση έχει 

να κάνει λιγότερο µε την απόδοση των καναλιών του ηλεκτρονικού εµπορίου και 

αφορά περισσότερο τα θέµατα σχετίζονται µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου και του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Υπάρχουν τέσσερις ορισµοί σχετικοί µε τη συµπεριφορά: 

ασφάλεια νοµικά, πνευµατική ιδιοκτησία και µυστικότητα. Οι ανησυχίες για τα 

ζητήµατα ασφάλειας έχουν αναφερθεί ήδη. Από νοµική άποψη, τα ζητήµατα έχουν να 

κάνουν µε τη διεθνή εναρµόνιση των νόµων και την εθνική αρµοδιότητα ως την 

ψεύτικη αντιπροσώπευση και τις απάτες στις εµπορικές συναλλαγές. Η συζήτηση 

περί της πνευµατικής ιδιοκτησίας έχει να κάνει µε την ιδιοκτησία των domain names 

όπως επίσης µε το περιεχόµενο των ιστοχώρων και την επιβολή των νόµων περί 

πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η µυστικότητα περιλαµβάνει ζητήµατα όπως την 

τοποθέτηση των cookies στα συστήµατα χρηστών, τη χρήση και την διάδοση των 

προσωπικών λεπτοµερειών που έχουν συλλεχθεί µέσω των ιστοχώρων και της 

πρακτικής της αποστολής ανεπιθύµητου ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (spanning). Η 

πρόοδος στη διάσταση συµπεριφοράς εµφανίζεται να είναι αργή και υπονοµεύει την 

εµπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εµπόριο.  
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2.4 Προγραµµατισµός Αλυσίδων Ανεφοδιασµού (Supply 

Chain Planning SCP) 

Το MRP µεγάλωσε από την ανάγκη του να είναι γνωστό τι να αγοραστεί και πότε 

επρόκειτο να παραδοθεί. Αυτό υπόκειται σε πολλές µεταβλητές, αρχίζοντας από τον 

πελάτη. Τι θέλει ο πελάτης και πότε. Επιπλέον, οι πελάτες είναι γνωστό ότι είναι 

ασταθείς, να αλλάζουν γνώµη και να ακυρώνουν την παραγγελία ή να παραγγέλνουν 

κάτι διαφορετικό. Εάν οι πελάτες συµπεριφέρονται όπως αυτοί µετά γίνεται δύσκολη 

η προσπάθεια να ταιριαχτούν οι αγορές υλικών µε την παραγωγής. Οι µεταβλητές 

που εξετάζονται περιλαµβάνουν την παραγωγική ικανότητα, την διαθεσιµότητα των 

µηχανών, χρόνος υλοποίησης προγραµµάτων προµηθευτών και παραγωγής, τη δοµή 

των υλικών, το διαθέσιµο απόθεµα πρώτης ύλης και το διαθέσιµο απόθεµα 

ολοκληρωµένων προϊόντων. Ο στόχος ήταν πάντα να ελαχιστοποιηθεί το επίπεδο 

καταλόγου (Inventory) χωρίς όµως να υπάρξει πρόβληµα στην διαθεσιµότητα. Τα 

MRP, MRPII και το ERP παρείχαν περιορισµένες λύσεις. 

Σε αναγνώριση των προβληµάτων ανεφοδιασµού σε σχέση µε την ζήτηση, διάφορες 

πρακτικές προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80. Ο προγραµµατισµός 

πωλήσεων και διαδικασιών παρείχε µια επισκόπηση υψηλού επιπέδου της 

αντιστοιχίας µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης. Οι Just-In-Time (JIT) 

παραδόσεις βασίστηκαν σε ένα card/bin σύστηµα. Αυτό προσδιόρισε ποια στοιχεία 

απαιτήθηκαν και προκάλεσαν µαταίωση αυτών των στοιχείων από τον προµηθευτή, ο 

οποίος κράτησε τη συµφωνία να έχει ένα απόθεµα αυτών των στοιχείων διαθέσιµων 

για τις απαιτήσεις. Η ανάπτυξη προϊόντων υιοθέτησε την ιδέα της συνεργασίας 

µεταξύ του πελάτη και του προµηθευτή στο στάδιο του σχεδιασµού. Η κοινή εµπειρία 

σε αυτή τη φάση επέτρεψε το σχεδιασµό και την ανάπτυξη τυποποιηµένων µερών 

προκειµένου να µειωθεί το µέγεθος της λίστας συστατικών και να κερδιθούν 

οικονοµίες κλίµακας. 

Ο θεµελιώδης στόχος της διαχείρισης της πολυπλοκότητας του προγραµµατισµού 

δηµιούργησε µια ευκαιρία για τους προµηθευτές να αναπτύξουν προϊόντα ειδικού 

προγραµµατισµού. Αυτά ενσωµατώνουν τις προβλέψεις πελατών και των απαιτήσεων 

µε τους λειτουργικούς περιορισµούς, συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας και της 

διαθεσιµότητας, να παραγάγουν προγράµµατα παραγωγής και απαιτήσεις των 

αγορών. Αυτά τα ισχυρά εργαλεία µοντελοποίησης παρουσιάζονται κάτω από τους 
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τίτλους Supply Chain Planning(SCP) και Advanced Planning Systems (APS). Παρά 

όλο αυτό τον σοφιστικό σχεδιασµό, αυτά τα εργαλεία προγραµµατισµού είναι 

εκτεθειµένα στις αδυναµίες των προβλέψεων. Μια αισιόδοξη ή απαισιόδοξη 

πρόβλεψη που περνάει από έναν λιανοπωλητή στο διανοµέα του θα ενισχυθεί 

δεδοµένου ότι διαβιβάζεται επάνω στην αλυσίδα ανεφοδιασµού και θα µπορούσε να 

έχει µια ανεπιθύµητη επίδραση επάνω στον κατάλογο και τη διαθεσιµότητα. 

Άλλες λειτουργικές εξελίξεις έχουν προκύψει. Η συντήρηση, η επισκευή και η 

εξέταση Maintenance Repair and Overhaul (MRO) µπορούν να διαχωριστούν τη 

µεγάλη ποσότητα αριθµών µερών, µικρές ποσότητες κάθε µέρους και πολλούς 

προµηθευτές που συνδέονται µε τη συντήρηση του εξοπλισµού. Οι διαφορετικές 

απαιτήσεις καταλόγων µπορούν να ρυθµιστούν, εάν αυτές είναι στους κόµβους, τις 

αποθήκες εµπορευµάτων σε διάφορες περιοχές ή τους διαφορετικούς απολογισµούς 

καταλόγων µέσα σε µια τοποθεσία. 

Τα συστήµατα επανεφοδιασµού µπορούν επίσης να διαχειρισθούν. Η διαχείριση 

µεταφορών περιλαµβάνει το σχεδιασµό µεταφορών και την σε πραγµατικό χρόνο 

παρακολούθηση και εντοπισµό των αντικειµένων ή / και των οχηµάτων. Το 

∆ιαδίκτυο έχει τροφοδοτήσει την ανάπτυξη των self-service εµπορικών κέντρων και 

των σε on-line δηµοπρασιών όπου οι αγοραστές και οι πωλητές µπορούν να 

συµµετέχουν στη συναλλαγή. 

Συλλογικά, η σουίτα της λειτουργικότητας στην προσφορά παρέχει την αρκετά 

περιεκτική αλυσίδα ανεφοδιασµού στις πρακτικές που συνδέονται µε την έννοια της 

∆ιαχείρισης Αλυσίδας Ανεφοδιασµού (Supply Chain Management SCM). Πρέπει να 

προσεχθεί η χρήση των όρων SCP και SCM. Το SCP ενδιαφέρεται για τον 

προγραµµατισµό. Η έννοια του SCM καλύπτει όλες τις δραστηριότητες σχετικά µε 

την αλυσίδα ανεφοδιασµού. Αυτό περιλαµβάνει την επιλογή προµηθευτή, τη 

διαπραγµάτευση, τις σχέσεις και την απόδοση. Περιλαµβάνει τις διαδικασίες 

προγραµµατισµού, προµήθειας και παράδοσης και τη στρατολόγηση και κατάρτιση 

προσωπικού. Εξετάζει τα αποθέµατα του προµηθευτή, τα επιτόπια επίπεδα του 

καταλόγου, την αποµακρυσµένη διαχείριση αποθηκών, την αποδοτική χρήση των 

µεταφορών και τον εντοπισµό των εν κινήσει αντικειµένων. Άλλα ζητήµατα 

περιλαµβάνουν το δασµό, την τεκµηρίωση των εισαγωγών και τη διαχείριση ξένου 

νοµίσµατος. Μια αληθινή εφαρµογή αλυσίδων ανεφοδιασµού υποστηρίζει όλες αυτές 

τις δραστηριότητες. 
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2.5 ∆ιαχείριση σχέσεων πελατών (Customer Relationship 

Management CRM) 

Αν και η ανάγκη για διαχείριση των σχέσεων πελατών δεν είναι µια νέα έννοια, 

περίπου το 1998 µια φράση προέκυψε που προσπάθησε να ενσωµατώσει οτιδήποτε 

σχετικά µε αυτήν: ‘∆ιαχείριση σχέσεων πελατών’ (CRM). Ένα σηµαντικό 

χαρακτηριστικό γνώρισµα του CRM ήταν ότι έστρεψε την προσοχή προς τις 

δραστηριότητες που παράγουν εισόδηµα. Σε αντίθεση µε την παραδοσιακότερη 

εστίαση του ERP, η οποία είναι στις διαδικασίες, µε τις βελτιώσεις και τα οφέλη που 

ασκούν επίδραση επάνω στα θέµατα του κόστους. 

Η εµφάνισή της εµφανίζεται να είναι η έκβαση διάφορων εξελίξεων στον τοµέα των 

πωλήσεων και του µάρκετινγκ. 

Από την µία πλευρά υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις. Όλο και περισσότερο 

αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι τα συστήµατα MRPII και ERP, που εστίασαν στην 

κατασκευαστική διαδικασία και τις σχετικές δραστηριότητες, απέτυχαν να 

ικανοποιήσουν τις αυξανόµενες ανάγκες των τοµέων πωλήσεων και µάρκετινγκ. 

∆ιαχείριση επαφών µε πελάτες, λίστες προϊόντων, τιµοκατάλογοι και η άµεση 

αποστολή ήταν µεταξύ των πρώτων εφαρµογών που αναπτύχθηκαν. Πιο πρόσφατες 

προσθήκες σε αυτό έχουν περιλάβει τη διαχείριση διαφηµιστικών εκστρατειών, 

υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων και τη διαχείριση πληροφοριών της αγοράς. Ένα 

από τα βασικά τεχνολογικά ζητήµατα είναι η ολοκλήρωση των διαφορετικών 

τεχνολογιών: βάσεις δεδοµένων, φορητοί Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, πελάτης / 

διακοµιστής, ολοκλήρωση υπολογιστών – τηλεφωνίας. Το ∆ιαδίκτυο έχει υιοθέτηση 

τα νέα κανάλια: ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και πύλες (portals). Με την άρση των 

τεχνολογικών εµποδίων είναι δυνατό οι πληροφορίες να είναι αµέσως διαθέσιµες σε 

οποιαδήποτε σηµείο στον κόσµο. Εντούτοις, µια από τις κύριες ανησυχίες είναι 

ασφάλεια. Τα µη ασφαλή κανάλια παρουσιάζουν µια απειλή της παρεµπόδισης και 

της παρείσφρησης. Μια από τις λύσεις που αναπτύχθηκαν είναι κρυπτογράφηση. 

Συγχρόνως, υπήρξε µια αυξανόµενη αναγνώριση της ανάγκης για περισσότερο 

προσανατολισµό στον πελάτη. Βοηθούµενη από τις τεχνολογικές εξελίξεις, ο τοµέας 

της αναζήτησης είχε επιτυχία και τις µεγαλύτερες αποδοτικότητες. Η ανάλυση 

στοιχείων επιτρέπει την καλύτερη σκιαγράφηση των πελατών και ως εκ τούτου 

αποδοτικότερη στοχοθέτηση πελατών. Η on line εξ αποστάσεως εισαγωγή δεδοµένων 

Στεφανίδης Γεώργιος 25



Μελέτη Πληροφοριακών Συστηµάτων E.R.P. και ∆ιαδικασία Υλοποίησης σε Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

βελτιώνει τις πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις των πελατών και επιτρέπει την 

ανάπτυξη των αποδοτικότερων τρόπων προσέγγισης των πελατών. Η ανάπτυξη των 

τηλεφωνικών κέντρων επιτρέπει την εικοσιτετράωρη υποστήριξη πελατών. Η  on line 

πρόσβαση σε δεδοµένα επιτρέπει στους πελάτες να ενηµερωθούν για την παρούσα 

κατάσταση των λογαριασµών και των παραγγελιών τους. Οι εξελίξεις στην 

τεχνολογία logistics επιτρέπουν τον καλύτερο εντοπισµό των προϊόντων και την 

πρόωρη συνειδητοποίηση των προβληµάτων παράδοσης. Το συµπέρασµα είναι ότι, ο 

καλύτερα ενηµερωµένος πελάτης είναι περισσότερο ευχαριστηµένος. 

Το CRM µπορεί να περιγραφεί ως ανάπτυξη και υλοποίηση µιας στρατηγικής για την 

διαχείριση αλληλεπιδράσεων µε τους προηγούµενους, υπάρχοντες ή µελλοντικούς 

πελάτες. Καλύπτει όλες τις προσανατολισµένες στον πελάτη δραστηριότητες από τον 

προσδιορισµό πιθανής αγοράς έως την διατήρηση πίστης πελατών. Είναι τεχνολογία 

που περιλαµβάνει τη συλλογή δεδοµένων και την ανάλυση, την παραγωγή και τη 

διανοµή πληροφοριών, και την προσανατολισµένη στον πελάτη δραστηριότητα.  

Το σχήµα 2.2 επιχειρεί να διαµορφώσει τα στοιχεία CRM. Προσδιορίζει µια κεντρική 

βάση δεδοµένων, την ολοκλήρωση µε ένα σύστηµα ERP και τα διαφορετικά κανάλια 

της αλληλεπίδρασης. Αναγνωρίζει τους διαφορετικούς συµµετέχοντες και τη 

δυνατότητα για να τους διαχειριστεί. Τέλος, διακρίνει τη διαφορετική έµφαση όσον 

αφορά στον πελάτη, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης λογαριασµών και της 

εκµετάλλευσης της ευκαιρίας. 

Υπάρχουν διάφορα πιθανά οφέλη ακολουθώντας από µια διαδροµή CRM. Η 

αυξανόµενη αυτοµατοποίηση διευκολύνει την καλύτερη χρήση των υπαρχόντων 

πόρων, την καλύτερη ποιότητα πληροφορίας, γρηγορότερο χρόνο απόκρισης, 

βελτιωµένη στόχευση πελάτη, την αποτελεσµατικότερη διατήρηση πελατών και τις 

αυξηµένες πωλήσεις. Εντούτοις, η υλοποίηση ενός συστήµατος CRM έχει περιγραφεί 

δύσκολη µε τις προσδοκίες που συχνά δεν ικανοποιούνται. Οι λόγοι για την αποτυχία 

περιλαµβάνουν τις υπερβολικές προσδοκίες, έλλειψη κατανόησης του τι είναι  CRM, 

η παρερµηνεία ότι CRM είναι µια τεχνικής φύσεως  λύση και όχι µια επιχειρησιακή 

λύση, ένας ελλιπής καθορισµός απαιτήσεων, απαραίτητα δεδοµένα που δεν 

καταγράφονται ή είναι µη προσβάσιµα, η έλλειψη χορηγίας, η πολιτική και µια 

ανεπαρκής προσοχή στους υπαλλήλους. Ενώ η τεχνολογία επιτρέπει στον 

προµηθευτή να τα ξέρει όλα για τον πελάτη, µένει να φανεί εάν αυτό είναι εις βάρος 

του παλιού σκεπτικού ‘Γνώριζε του πελάτη σου’. 
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Τιµολόγια/πληρωµές/αποζηµιώσεις

ERP 
Αποθήκη 

Κινήσεις καταλόγων
∆ύναµη πωλήσεων  

 - Εξέταση  
 - Προσφορά-Πρόταση 

Λιανοπωλητής / 

διανοµέας 
 - Παραγγελία  
 - Εντοπισµός Βάση δεδοµένων ∆ιαχείριση των 

πόρων 

- ∆ιαχείριση σχέσης 

συνεργατών 
 - After sales - Τιµοκατάλογος  
 

Σχήµα 2.2 ∆οµή CRM (Πηγή Harwood) 

- Προδιαγραφές  

προϊόντων 

- ∆ιαθεσιµότητα 

- Προγραµµατισµός 

- Λίστα πελατών 

- ∆ιαµόρφωση 

προϊόντων 

- Γεγονότα προώθησης 

Εκθέσεις 
Ιστορία / προβλέψεις 

 

- Οµάδα marketing - ∆ιαχείριση 

ευκαιριών 
Φωνή 

 Τηλεφωνικό κέντρο 
- ∆ύναµη πωλήσεων e-mail  

- Εξέταση  - Εργατικό δυναµικό 

τηλεφωνικών 

κέντρων 

- ∆ιαχείριση επαφών 

πελατών 
Web portal 

 - Προσφορά-Πρόταση 
ΠΕΛΑΤΕΣ 

- Παραγγελία 
- ∆ιαχείριση 

λογαριασµών 

πελατών 

- Εντοπισµός 
- Εργατικό δυναµικό 

field service 
- After sales 

υποστήριξη 
  

Υπηρεσία τοµέων 

- Εγγύηση 

- Υπευθυνότητα 

- Εντοπισµός 

Πληροφορίες της Αγοράς 
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2.6 Σύγκλιση 

Η εξέλιξη του ERP έχει παραλληλιστεί µε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην 

επιχειρησιακή νοηµοσύνη, EDI, ηλεκτρονικό εµπόριο, SCP και CRM. Παρ’ ότι κάθε 

µία είχε την εστίασή της, υπάρχει µια αυξανόµενη συµπληρωµατικότητα µεταξύ τους. 

Αυτό έχει προκύψει από την αναγνώριση του ότι ο πιθανός πελάτης, στην σκέψη ενός 

νέου συστήµατος ERP δεν θα σκέφτεται για ένα σύστηµα παραγωγής. Πράγµατι, η 

παραγωγή µπορεί να είναι απολύτως απούσα και ένα πλήθος από προσανατολισµένες 

στις υπηρεσίες δραστηριότητες µπορεί να διαµορφώσει των πυρήνα των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων πυρήνων. Επιπλέον, ο πελάτης θα δίνει προσοχή 

στη λειτουργικότητα που θα αναβαθµίσει τις σχέσεις πελατών και προµηθευτών. Η 

προσοχή του θα εστιαστεί επάνω στις ευκαιρίες που προσφέρονται από το ∆ιαδίκτυο. 

Θα εξετάσει επίσης πώς τα δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να παρέχουν 

µια καλύτερη κατανόηση του τι συµβαίνει. Οι προµηθευτές, που το γνωρίζουν αυτό, 

αναπτύσσουν τα προϊόντα τους για να καλύψουν αυτές τις απαιτήσεις. Ενώ οι ισχύς 

των συγκεκριµένων προϊόντων τείνει να βρεθεί στις παραδοσιακές περιοχές τους, 

προσφέρουν επιπλέον λειτουργικότητα ή ολοκλήρωση µε τις εφαρµογές του 

‘συνεργάτη’. Μια ‘πλήρης λύση’ παρουσιάζεται. Ενώ οι προµηθευτές ERP 

επεκτείνονται στις περιοχές των CRM και SCP προµηθευτών, αυτοί οι προµηθευτές 

επεκτείνονται στην περιοχή των προµηθευτών ERP. Το ERP έχει γίνει ένα χωνευτήρι 

που φιλοξενεί ένα ευρύ φάσµα προγραµµάτων επιχειρηµατικών εφαρµογών. 
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3 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΕΝΙΑ 

3.1 ERP Οι Επιχειρησιακές εφαρµογές λογισµικού 

Το ERP επεκτείνεται και από την άποψη του πώς τα δεδοµένα αντιµετωπίζονται και 

το πλαίσιο στο οποίο η εφαρµογή εφαρµόζεται. Οι εφαρµογές έχουν επεκταθεί πέρα 

από την κατασκευαστική διαδικασία για να φροντίσουν για όλες τις βιοµηχανικές 

δραστηριότητες. Επιπλέον, ενώ το ERP έχει εξετάσει και τις διαδικασίες 

αντιµετώπισης πελατών και της αλυσίδα εφοδιασµού, αυτό τείνει να είναι σε ένα 

µάλλον βασικό επίπεδο που επιτρέπει στους εξειδικευµένους προµηθευτές να 

αναδειχθούν µε τις ειδικές προσφορές τους, π.χ. SCP (παράγραφος 2.4) και CRM 

(παράγραφος 2.5). Σε αντίδραση σε αυτό, οι προµηθευτές ERP έχουν αναπτύξει τις 

προσφορές τους ως ενσωµατωµένες λύσεις. Οι τεχνολογικές πρόοδοι επιτρέπουν 

στους προµηθευτές να ωθήσουν τα όρια αυτών που το ERP µπορεί να υποστηρίξει 

την άποψη λειτουργικότητας και interface. Η εµφάνιση του World Wide Web έχει 

δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες µε το άνοιγµα ενός νέου καναλιού στους χρήστες για να 

αλληλεπιδράσουν, ιδιαίτερα από αποµακρυσµένες τοποθεσίες. Το Wireless 

Application Protocol (WAP) προσφέρει τη δυνατότητα για την πρόσβαση στην 

εφαρµογή ERP εν κινήσει. Αυτό που προκύπτει είναι µια σουίτα λογισµικού που 

απευθύνεται σε οποιαδήποτε εφαρµογή µέσα σε µια επιχείρηση. Ένα µοντέλο αυτού 

παρουσιάζεται στο πίνακα 3.1. 

∆εδοµένου ότι το πεδίο της εφαρµογής λογισµικού αφορά όλη την επιχείρηση, 

προκύπτει το ερώτηµα για τον αντίκτυπό της επάνω στην οργάνωση. Μπορεί να 

υποστηριχτεί ότι είναι υποχρεωτικό να υπάρξει ένα ενσωµατωµένο σύστηµα 

πληροφοριών για την επιβίωση της επιχείρησης. Εάν αυτό συµβαίνει δεν θα υπάρξει 

οποιοδήποτε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα δεδοµένου ότι κάθε ανταγωνιστής θα έχει 

ένα σύστηµα που είναι ενδεχοµένως το ίδιο των άλλων. 

Τι διακρίνει έναν ανταγωνιστή από το άλλο είναι το πώς υιοθετούν και 

χρησιµοποιούν την εφαρµογή. Σε αυτήν την περίπτωση η εφαρµογή αναγνωρίζεται 

ως εργαλείο για να διευκολύνει την εφαρµογή µιας επιχειρησιακής στρατηγικής. Η 

επιχειρησιακή στρατηγική προσδιορίζει το που πηγαίνει η επιχείρηση, πώς πρόκειται 

να φθάσει εκεί και πότε. Εάν η τεχνολογία αναγνωρίζεται ως τρόπος να καταστεί 

δυνατόν, κατόπιν η επιχειρησιακή στρατηγική θα προσαρµόσει µια στρατηγική για 
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υιοθέτηση και ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών. Η διαφοροποίηση και το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µεταξύ των ανταγωνιστών θα βασιστούν σε δύο 

παράγοντες. Κατ' αρχάς, είναι η πρωτοπορία που κερδίζεται µε τη χρήση των 

εφαρµογών, η οποία δίνει έµφαση επάνω στην ταχύτητα της υιοθέτησης. Επίσης, 

είναι η ικανότητα µε την οποία µια επιχείρηση χρησιµοποιεί την εφαρµογή, 

βασισµένη στη δηµιουργική δυνατότητα της επιχείρησης στην επιδίωξη καινοτόµων 

χρηστών. Η καινοτόµος χρήση µπορεί να δηµιουργήσει το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Μια λεωφόρος των ευκαιριών είναι αυτή που προσφέρεται από το 

ηλεκτρονικό εµπόριο, αν και είναι ακόµα ανεπαρκώς κατανοητή, υπανάπτυκτη και 

γεµάτη λόγια. Η επιχειρησιακή στρατηγική θα καλύψει µια στρατηγική ηλεκτρονικού 

εµπορίου, η οποία προσδιορίζει πώς το ηλεκτρονικό εµπόριο θα συµπληρώσει τις 

παραδοσιακότερες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Πίνακας 3.1 Μοντέλο λογισµικού εταιρικών εφαρµογών 

Επιχειρησιακή στρατηγική 

∆ιαχείριση αλυσίδων ανεφοδιασµού 

Προµήθεια  

Interface εφοδιασµού 

Logistics / ∆ιανοµή Αποθήκη 

Προγραµµατισµός µεταφορών  

∆ιαχείριση Επιχείρησης 

Έρευνα & ανάπτυξη (R&D) 

Ανάπτυξη προϊόντων /σχεδιασµός 

διαδικασιών 

Προγραµµατισµός διαδικασιών και 

έλεγχος  

∆ιαχείριση καταλόγων και στοιχείων 

ενεργητικού 

Οικονοµική διαχείριση  

∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

∆ιαχείριση πελατών  

∆ιαχείριση πληροφοριών marketing 

(Marketing Intelligence) 

∆ιαχείριση πωλήσεων   

Self-service  

Φροντίδα πελατών 

Τηλεφωνικό κέντρο 

Προσαρµογή  

Στρατηγική ηλεκτρονικού εµπορίου 

Τεχνολογίες που το καθιστούν δυνατό 

∆ίκτυα – ∆ιαδίκτυο / Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο – Ασύρµατη δικτύωση – Ψηφιακό βίντεο 

Η/Υ γραφείου – φορητοί & επιπαλάµιοι Η/Υ – Κινητά τηλέφωνα 

Ροή εργασίας – Βάσεις δεδοµένων – Επιχειρησιακή νοηµοσύνη 

 

3.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του λογισµικού ERP 

Ένα σύστηµα ERP δεν είναι µόνο µια βάση δεδοµένων µε κάποιο προγραµµατισµό 

που προσαρµόζεται στην επιχείρηση. Αυτό που είναι προφανές είναι οι διαφορετικοί 
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τρόποι που οι προµηθευτές έχουν αναπτύξει την τεχνολογία τους. Όχι µόνο κανονίζει 

τις επιχειρησιακές διαδικασίες αλλά µπορεί επίσης να παρέχει: 

• βελτιωµένη πρόσβαση στις πληροφορίες 

• βοήθεια για όλες τις πτυχές της υλοποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της 

διαδικασίας διαµόρφωσης και της τεκµηρίωσης 

• εργαλεία για να υποστηρίξει την κατάρτιση και την ανάπτυξη. 

3.2.1 Φάση υλοποίησης  

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης υπάρχουν τρία βήµατα που ο προµηθευτής µπορεί 

να είναι σε θέση να υποστηρίξει µε την παροχή των κατάλληλων εργαλείων. Το 

πρώτο είναι να διαµορφώσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Τα αποτελέσµατα θα 

είναι ένα σύνολο διαγραµµάτων που καθορίζουν το πώς η επιχείρηση λειτουργεί. Το 

επόµενο βήµα είναι να διαµορφώσει την εφαρµογή για να ανταποκρίνεται το 

καθορισµένο µοντέλο. Αυτό το στάδιο περιλαµβάνει τη διαµόρφωση των 

πολυάριθµων παραµέτρων που ελέγχουν πώς κάθε κοµµάτι της λειτουργικής δοµής 

πρόκειται να λειτουργήσει και περιλαµβάνει τη δηµιουργία πινάκων, τη ρύθµιση των 

σηµείων – δεκτών ανοιγοκλείνοντας διάφορες ιδιότητες και την παροχή των τιµών 

και τις διακυµάνσεις τιµών. Καλύπτει επίσης τις παραµέτρους απεικόνισης και την 

ασφάλεια. Το τρίτο βήµα είναι η παραγωγή της τεκµηρίωσης. 

Μερικοί προµηθευτές παρέχουν ένα σύνολο ενσωµατωµένων εργαλείων που 

επιτρέπουν και τα τρία βήµατα να προχωρήσουν χωρίς προβλήµατα και 

ασυµβατότητες. Κατά συνέπεια καθορίζοντας το µοντέλο, αυτό ενεργοποιεί τις 

κατάλληλες ρυθµίσεις της εφαρµογής. Το λογισµικό που διαµορφώνεται, συντίθεται 

η σχετική τεκµηρίωση του περιγράµµατος. Παρά την προφανή ευκολία αυτής ης 

προσέγγισης, η πραγµατικότητα της χρησιµοποίησης αυτών των εργαλείων πρέπει να 

εξεταστεί. Ο πελάτης πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσει ότι µόλις καθιερωθεί µια 

ιδιαίτερη διαµόρφωση µπορεί να µην είναι δυνατό να αλλάξει αργότερα. 

3.2.2 Η On-Line φάση 

Όταν η εφαρµογή είναι σε λειτουργία (On-Line) υπάρχουν πολλές διαφορετικές όψεις 

στο λογισµικό. Στην υποστήριξη της εφαρµογής είναι η βάση δεδοµένων. Σχετικό µε 

αυτό είναι το ζήτηµα της πρόσβασης από άλλες εφαρµογές όπως τα λογιστικά φύλλα 

(spreadsheet), τα εργαλεία επιχειρησιακής νοηµοσύνης και άλλες υψηλής 

ολοκλήρωσης εφαρµογές. Οι συµφωνίες συνεργασίας και η θέσπιση κοινών 
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προτύπων επιτρέπουν έναν αυξανόµενο αριθµό εφαρµογών ‘plug-in-and-play’. Η 

ενσωµατωµένη ολοκλήρωση παρέχει την δυνατότητα για τη σε πραγµατικό χρόνο 

ανταλλαγή των στοιχείων. Ένα παράδειγµα µπορεί να είναι η διασύνδεση µιας 

εφαρµογής µισθοδοτικών καταστάσεων / του ανθρώπινου δυναµικού µε την 

εφαρµογή ERP. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν ενηµερώνονται οι λεπτοµέρειες 

µισθοδοτικών καταστάσεων τα αντίστοιχα αρχεία στους λογαριασµούς πρέπει να 

ενηµερωθούν. 

Πάνω από τη βάση δεδοµένων είναι η επιχειρησιακή λογική. Το σηµαντικότερο 

ζήτηµα εδώ είναι εάν ο πελάτης τηρεί την αρχική έκδοση (vanilla version) ή την 

προσαρµόζει όπως απαιτείται. Εντούτοις, όταν έρχεται η στιγµή όπου η εφαρµογή 

αναβαθµίζεται, το πρόβληµα προκύπτει είναι τι πρέπει να γίνει µε την προσαρµογή 

(customization). ∆εν είναι ασυνήθιστο να ξαναγίνει η προσαρµογή. Μερικοί 

προµηθευτές προσφέρουν µια δυνατότητα µε το οποίο ορισµένοι τοµείς διατίθενται 

για την προσαρµογή, έτσι ώστε όταν γίνεται µια αναβάθµιση, η προσαρµοσµένη 

εργασία µεταφέρεται απλά µέσω των αφιερωµένων πεδίων. ∆ιάφοροι προµηθευτές 

ξαναγράφουν τις εφαρµογές τους να εκµεταλλευθούν τα τεχνολογικά πλεονεκτήµατα 

του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Εκτιµώντας ότι τα παλαιά συστήµατα 

της δεκαετίας του '70 και της δεκαετίας του '80 ήταν ‘’µνηµειακές οντότητες’’, η 

ευκαιρία προκύπτει τώρα για να παραχθεί κώδικας εφαρµογής σε 

επαναχρησιµοποιήσιµες και εύχρηστες µονάδες που µπορούν να συνδεθούν όπως 

απαιτείται. Τα προκύπτοντα συστατικά είναι µικρά κοµµάτια της λειτουργικότητας 

που µπορούν να συνδεθούν εύκολα. Αυτό φαίνεται σαν προσφορά στους πελάτες µιας 

νέας διαδροµής βελτίωσης. Αντί της αναβάθµισης ολόκληρου του παλαιού 

συστήµατος, ο πελάτης εγκαθιστά ή αναβαθµίζει µόνο εκείνα τα µέρη που 

απαιτούνται. 

Η ροή εργασίας επιτρέπει µια ακολουθία στερεότυπων βασισµένων στην οθόνη 

στόχων να πραγµατοποιείται µέσω της τεχνολογίας. Μόλις ένα άτοµο ολοκληρώνει 

µια εργασία, ένα µήνυµα παραλαµβάνεται από το επόµενο άτοµο που τον ενηµερώνει 

ότι είναι η σειρά του για να κάνει την εργασία του. Ανάλογα µε την τεχνολογία, οι 

σχετικές οθόνες και τα έγγραφα µπορούν να κληθούν, η εργασία ολοκληρώνονται και 

το επόµενο άτοµο στην ακολουθία ειδοποιείται. Το set-up µπορεί να είναι αρκετά 

περίπλοκο και οι επόµενες αλλαγές δύσκολες στην πραγµατοποίηση. Κατά συνέπεια 

είναι σηµαντικό ότι η διαδικασία είναι σχετικά σταθερή και κάθε βήµα στη 
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διαδικασία καθορίζεται σαφώς από την άποψη ποιος κάνει τι, πότε, πώς και µε ποια 

σειρά. Το πλεονέκτηµα είναι ότι ο χρόνος για να πραγµατοποιηθούν οι στερεότυπες 

διαδικασίες µπορεί να µειωθεί σηµαντικά µε τη µείωση του νεκρού χρόνου µεταξύ 

των εργασιών. Εξασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις ολοκληρώνονται, οι εγκρίσεις 

παραλαµβάνονται και η τεκµηρίωση είναι διαθέσιµη, π.χ. να ελέγξει όλες τις πτυχές 

αλλαγής µιας µηχανολογικής διαδικασίας. Επιπλέον, οι στατιστικές µπορούν να 

συνταχθούν για τη διάρκεια της διαδικασίας, µε τις δυσχέρειες και τις καθυστερήσεις 

που σηµειώνονται επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο στα διορθωτικά µέτρα για να 

βελτιωθεί ο περαιτέρω χρόνος εργασιών. Η ροή της εργασίας εφαρµόζεται συχνά 

µετά GoLive όταν ξεκαθαριστούν οι διαδικασίες και σταθεροποιηθούν. 

Η διεπαφή (interface) οθόνης χρήστη παρέχει ένα άλλο επίπεδο για την εκτίµηση. 

Σήµερα, µπορεί να είναι αναµενόµενο ότι όλες οι διεπαφές είναι µε το Graphical Uses 

Interface (GUI). Αυτό δεν συµβαίνει, µε τα παλιά συστήµατα που προσφέρουν ακόµα 

τι παραδοσιακές µονόχρωµες οθόνες. Για τους εξοικειωµένους µε GUI χρήστες, η 

υιοθέτηση αυτών των παλαιότερων τεχνολογιών µπορεί να φανεί σας µια 

οπισθοδροµική κίνηση και να δηµιουργήσει αµφιβολίες για την ακεραιότητα της 

εφαρµογής. Επιπλέον, προκειµένου να ενισχυθεί η φιλικότητα των οθονών µπορεί να 

είναι επιθυµητό να σχεδιαστούν οι φόρµες σε ένα πιο αποδεκτό σχήµα. Ένα 

παράδειγµα µπορεί να γίνει όπου ο χρήστης πρέπει να κινηθεί µεταξύ διάφορων 

οθονών για να εκτελέσει µία εργασία. Μπορεί να είναι δυνατό να σχεδιαστεί µια 

οθόνη που µπορεί να εξυπηρετήσει το στόχο. Για να γίνει αυτό ένα εργαλείο 

σχεδίασης οθονών θα χρησιµοποιηθεί. Κάποιος ειδικός στην εταιρία πρέπει να είναι 

διαθέσιµος να µάθει και να χρησιµοποιήσει αυτό το εργαλείο. 

Από µια προοπτική εισαγωγής δεδοµένων και παραγωγής πληροφοριών υπάρχουν 

ποικίλες επιλογές. Η εισαγωγή δεδοµένων µπορεί να είναι χειρωνακτική 

χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Με την εµφάνιση του WWW, οι 

πύλες (portals) προσφέρουν µια άλλη ευκαιρία για την εισαγωγή δεδοµένων, 

ιδιαίτερα από τις αποµακρυσµένες τοποθεσίες. Εντούτοις, η ασφάλεια είναι το 

κυρίαρχο ζήτηµα δεδοµένου ότι οι µη εξουσιοδοτηµένοι επισκέπτες πρέπει να µην 

έχουν πρόσβαση. Εναλλακτικά, η συλλογή δεδοµένων µπορεί να αυτοµατοποιηθεί 

χρησιµοποιώντας, πχ. Ένα bar-code scanner ή ένα EDI. Ενώ αυτό εξαλείφει τα λάθη 

δακτυλογράφησης, η αυτοµατοποίηση θα υποστεί την πρόσθετη δαπάνη σύµφωνα µε 

τη φύση και την κλίµακα της αυτοµατοποίησης. Το EDI έχει παραδοσιακά 
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αντιµετωπισθεί ως ακριβό στην εφαρµογή λόγω της σχετικής µεγάλης ποσότητας 

εργασίας. Ένα πλήρως υλοποιηµένο σύστηµα γραµµωτού κώδικα, shop-floor 

σύστηµα εντοπισµού µπορεί να προκαλέσει ουσιαστικές δαπάνες για το hardware και 

την εγκατάσταση. Αυτές οι δαπάνες πρέπει να σταθµιστούν έναντι στα οφέλη ή τις 

θεσπισµένες απαιτήσεις. Η δυνατότητα να ελεγχθεί η κίνηση των συστατικών, της 

τρέχουσας εργασίας και των τελειωµένων εµπορευµάτων µπορεί να είναι µια 

απαίτηση ασφάλειας όπου τα κρίσιµα στοιχεία στα τελειωµένα εµπορεύµατα πρέπει 

να επισηµανθούν µε τον αριθµό παρτίδας του κατασκευαστή, έτσι ώστε όλες οι 

χρήσεις εκείνης της παρτίδα να µπορούν να προσδιοριστούν. 

Ένα από τα παράπονα µε τα παλαιότερα συστήµατα ήταν ότι περιείχαν πολλά 

δεδοµένα αλλά τα δεδοµένα αποκάλυπταν λίγα για το τι συµβαίνει. Οι τυποποιηµένες 

αναφορές (εκθέσεις), που ήρθαν µε την εφαρµογή, θα συµπληρώνονταν από 

προσαρµοσµένες που παραγόντουσαν όταν ήταν δυνατό να συνδεθεί το επιθυµητό 

πεδίο και να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητοι υπολογισµοί. Η πραγµατική εργασία 

παραγωγής µιας έκθεσης απαιτούσε ένα µεγάλο επίπεδο πείρας, το οποίο περιόρισε 

αυτόν τον στόχο στο προσωπικό IT. Αυτή η κατάσταση έχει βελτιωθεί κάπως. Εκτός 

από τις τυποποιηµένες εκθέσεις έχει γίνει ευκολότερο να παραχθούν προσαρµοσµένες 

(custom) εκθέσεις. Τα εργαλεία σύνταξης εκθέσεων είναι ευκολότερα στη χρήση και 

οι προµηθευτές έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη του πελάτη για την πρόσβαση σε µια 

ευρεία περιοχή δεδοµένων. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να συνταχτούν πιο 

σηµαντικές εκθέσεις. Ωστόσο, ένας περιορισµός των εκθέσεων είναι ότι τείνουν να 

µην είναι κατάλληλες για τις ειδικές ερωτήσεις. Κατά συνέπεια πολλές εφαρµογές 

προσφέρουν µια απλή δυνατότητα ερωτήσεων βάσεων δεδοµένων χρησιµοποιώντας 

µια απλή γλώσσα διατύπωσης ερωτηµάτων. Τα δεδοµένα µπορούν να εξεταστούν on-

line σε πραγµατικό χρόνο ή να φορτωθούν, παραδείγµατος χάριν σε ένα λογιστικό 

φύλλο (spreadsheet) για περαιτέρω ανάλυση. Αυτό επιτρέπει στους ικανότερους 

χρήστες να ερευνήσουν προβλήµατα, εφ' όσον είναι προετοιµασµένοι στους 

κινδύνους που συνδέονται µε την σύνδεση πεδίων και τη δυνατότητα για τη 

δηµιουργία της παραπληροφόρησης. Μια άλλη επιλογή για τους χρήστες είναι η 

χρήση των εργαλείων επιχειρησιακής νοηµοσύνης. Η εγκατάσταση αυτών απαιτεί 

έναν βαθµό πείρας, αν και η χρήση τους είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων πολλών 

χρηστών. Αυτά προσφέρουν στο χρήστη την ευκαιρία να ερευνήσει τα στοιχεία για τα 

µοτίβα. Μια συνηθισµένη χρήση είναι η ανάλυση πωλήσεων, µε το οποίο η 
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αλληλεπίδραση των στοιχείων για τις περιοχές, τα προϊόντα, τους πωλητές και 

οποιεσδήποτε άλλες µεταβλητές µπορούν να εξεταστούν και τα µοτίβα να 

αποκαλυφθούν. Μια χρήσιµη δυνατότητα για τους χρήστες προκύπτει όταν ο χρήστης 

είναι αβέβαιος για την ακριβή σειρά χαρακτήρων µιας εγγραφής δεδοµένων, εάν 

αυτός πρόκειται να εισαγάγει τα δεδοµένα ή να εξορύξει άλλες πληροφορίες. Αυτή η 

δυνατότητα επιτρέπει τη χρήση ενός συνδυασµού γνωστών χαρακτήρων και wild 

cards στην αναζήτηση όλων των σχετικών εισαγωγών δεδοµένων. 

Μια άλλη εξέλιξη, που διευκολύνεται από την διαθεσιµότητα εκτυπωτών καλής 

ποιότητας, είναι η παραγωγή της τυποποιηµένης τεκµηρίωσης. Αντί να τυπωθούν 

επάνω σε προεκτυπωµένα χαρτιά, είναι δυνατό να τυπωθούν ολοκληρωµένα χαρτιά 

άµεσα σε έναν εκτυπωτή λέιζερ ή να σταλεί µε e-mail ή fax µε όλη την απαραίτητη 

µορφοποίηση. Τα τιµολόγια, οι παραγγελίες, οι εντολές ή οποιοδήποτε άλλο 

τυποποιηµένο έγγραφο µπορούν να παραχθούν όπως απαιτείται προλαµβάνοντας την 

ανάγκη για τα προεκτυπωµένα χαρτιά. Τα εργαλεία για να παραγάγουν αυτά τα 

έγγραφα µπορούν να απαιτήσουν ένα επίπεδο ικανότητας πέρα από εκείνο που είναι 

διαθέσιµο στην εταιρία. Επιπλέον, είναι αµφίβολο εάν είναι οικονοµικώς αποδοτικό 

να αναπτυχθούν οι δεξιότητες εντός της εταιρίας. Εάν το αρχικό σύνολο εγγράφων 

έχει παραχθεί, οι αλλαγές µπορούν να είναι τόσο σπάνιες που είναι δυνατό και 

οικονοµικώς αποδοτικό να εξαρτηθεί από εξωτερική υποστήριξη. Ενώ αυτά τα 

εργαλεία µπορούν να είναι από κάποιο τρίτο κατασκευαστή ο προµηθευτής πρέπει να 

είναι σε θέση να παρέχει επαρκή υποστήριξη είτε άµεσα είτε µέσω ενός άλλου 

αντιπροσώπου. 

Η ανάπτυξη του Ιστού έχει δηµιουργήσει µια απαίτηση από τις εφαρµογές ERP να 

συνεργάζονται µε το web για να επιτρέπουν την εξ' αποστάσεως πρόσβαση. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι απεικονίσεις δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας ένα φιλικό στον 

φυλλοµετρητή browser (πρότυπο) όπως το HTML ή XML. Τα δεδοµένα που 

πρόκειται να προσπελαστούν, οι λόγοι για τους οποίους πρόκειται να προσπελαστούν, 

από ποιόν και τον τρόπο µε τον οποίο προσπελάζονται, είτε µονόδροµα, είτε 

αµφίδροµα, δηµιουργεί µια απαίτηση σχεδιασµού. Επιπλέον, η πρόσβαση στην 

εφαρµογή χρησιµοποιώντας έναν απλό browser έχει επιπτώσεις ασφαλείας. 

∆ικαιολογηµένα, η πρόσβαση πρέπει να περιοριστεί στους εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες. Ένα σύστηµα που έχει µια δηµόσια δίοδο εκτίθεται στην πιθανή επίθεση 

από χάκερ ή ιούς. Κατά συνέπεια, η ασφάλεια πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. 
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3.2.3 Φάση προσαρµογής 

Μόλις το σύστηµα είναι ζωντανό θα υπάρξουν διάφορες περιπτώσεις όπου είναι 

απαραίτητη µια δεύτερη µατιά στον τοµέα της λειτουργικότητας. Αυτές θα 

εµφανιστούν κατά το αναθεώρηση των πρακτικών, την ανάπτυξη των υπαρχόντων 

χρηστών ή την κατάρτιση των νέων χρηστών. Για βοήθεια υπάρχουν ποικίλες 

ευκολίες που µπορούν να είναι διαθέσιµες. Off-line ένα αλληλεπιδραστικό CD-ROM 

επιτρέπει την αυτοδιδασκαλία. Αυτό έχει το πλεονέκτηµα ότι ο ρυθµός δίδεται από 

τον µαθητευόµενο. Το CD µπορεί επίσης να παρέχει ένα κατάλληλο format για την 

τεκµηρίωση, µακριά από όγκους έντυπου υλικού. Οι on-line σύνδεση ευκολίες 

περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση και την on-line βοήθεια. Η τεκµηρίωση θα δώσει 

λεπτοµέρειες για τις διαδικασίες σχετικά µε τη χρήση του συστήµατος. Η on-line 

βοήθεια µπορεί να έχει δύο επίπεδα το πρώτο επίπεδο όπου ο χρήστης τοποθετεί το 

δροµέα στο σχετικό πεδίο και, µε τη χρησιµοποίηση ενός function key π.χ. F1, 

παίρνει µια σύντοµη εξήγηση. Όταν το function key χρησιµοποιείται πάλι, ένα 

δεύτερο επίπεδο εµφανίζεται, το οποίο περιέχει όλες τις λεπτοµέρειες. Μπορεί να 

είναι δυνατό να τροποποιηθεί το περιεχόµενο της σε on-line τεκµηρίωσης για να 

ενσωµατώσει φιλικά προς το χρήστη σχόλια και να παρέχει έτσι µια ουσιαστικότερη 

εξήγηση. Οι on-line ευκολίες αυξάνουν την ευκολία στο ψάξιµο των απαντήσεων 

στις ερωτήσεις για το σύστηµα. 

Συλλογικά, µια εφαρµογή ERP προσφέρει πολλά λειτουργικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα εκτός από τη βασική λειτουργία της. Όµως, δεν είναι όλα τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα παρόντα σε όλα τα προϊόντα των προµηθευτών. Τα 

παλαιότερα προϊόντα είναι ελάχιστα πιθανό να τα προσφέρουν, αν και αυτές οι 

παλαιότερες τεχνολογίες µπορούν να µεταµφιεστούν µέσω της χρήσης ενός GUI και 

να µιµηθούν τις νεώτερες τεχνολογίες. Αφ' ετέρου, οι πιο πρόσφατες τεχνικές 

προσφορές µπορούν να επικριθούν είναι µη δοκιµασµένες και επιρρεπής σε bugs. 

Μια επιλογή είναι να επιλεχτεί µια εφαρµογή ERP που είναι σχετικά νέα, αλλά έχει 

εγκατεστηµένη θέση. Ωστόσο, οι δουλειές ή οι λειτουργικές ευκαιρίες που χάνονται 

από την µη κατοχή των πιο πρόσφατων τεχνολογικών προσφορών πρέπει να 

εκτιµηθεί. Όποια διαδροµή επιλέγεται θα έχει µειονεκτήµατα που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. 
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3.3 Λειτουργικότητα εφαρµογών 

Μια εξέταση του ERP δεν θα ήταν πλήρης χωρίς κάποια αναφορά στη 

λειτουργικότητα του λογισµικού. Η περιγραφή κάθε ενότητας ή συστατικού της 

λειτουργικότητας σε οποιοδήποτε βάθος δεν θεωρείται σκόπιµη. Άντ’ αυτού, 

χρησιµότερη θα ήταν µια έρευνα στους ιστοχώρους των προµηθευτών ERP. 

Ωστόσο κάποιος µπορεί να καταλάβει κάπως την ποικιλία των προσφορών µε την 

εξέταση του ακόλουθου απλού µοντέλου. Αυτό προσπαθεί να επεξηγήσει τον 

ολοκληρωµένο και εκτενή χαρακτήρα της λειτουργίας ERP. Το προσωπικό του τοµέα 

του marketing έχει έναν κατάλογο πελατών, τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

για να ελέγξουν τις επαφές. Θα παρακολουθήσει την φύση των επαφών, των υλικών 

που στέλνονται σε αυτούς, των οδηγιών που δίνονται σ’ αυτούς και τις ενδείξεις όταν 

κάποια περαιτέρω επαφή πρόκειται να γίνει. Οι λεπτοµέρειες για τις καµπάνιες 

µπορούν επίσης να καταγραφούν µε την αποτελεσµατικότητά τους που αξιολογείται 

και βασίζεται στην πρωτοπορία που παράγεται. Σε κατάλληλες περιπτώσεις, το 

προσωπικό πωλήσεων µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα product Configurator επί του 

τόπου στον πελάτη για να εγκαταστήσει ένα προσαρµοσµένο (customized) προϊόν 

που καλύπτει τις συγκεκριµένες απαιτήσεις του πελάτη και παρέχει έπειτα µια άµεση 

αναφορά. Η χρήση των εργαλείων επιχειρησιακής νοηµοσύνης επιτρέπει τη σε βάθος 

ανάλυση των δεδοµένων των πωλήσεων και την εξαγωγή των πολύτιµης χρήσης στις 

παροχές υψηλής και χαµηλής απόδοσης, που κατανέµεται ανά περιοχή, προϊόν, 

πωλητή ή οποιοδήποτε άλλο ιδιαίτερο γνώρισµα. 

Στο στάδιο του σχεδιασµού, οι κατάλογοι εξαρτηµάτων µπορούν να µεταφερθούν 

από σχέδια CAD και να χρησιµοποιηθούν για να κατασκευάσουν τι λίστες των 

υλικών (Bills of Materials – BOM). Καθώς το BOM αναπτύσσεται, οι αλλαγές 

καταγράφονται, παρέχοντας ένα ιστορικό. Όταν η κατασκευαστική διαδικασία 

καθιερωθεί, µια δροµολόγηση παράγεται, η οποία προσδιορίζει ποια µέρη 

απαιτούνται σε ποιο στάδιο της παραγωγής. Το στάδιο σχεδιασµού ολοκληρώνεται 

όταν το BOM και η δροµολόγηση υλοποιούνται στην παραγωγή. Σε αυτή τη φάση το 

εξειδικευµένο προσωπικό µπορεί να καθιερώσει τα κριτήρια για επιθεώρηση, να 

παραγάγει την κατάλληλη τεκµηρίωση και να την διαθέσει στα διάφορα στάδια της 

δροµολόγησης. Κατά συνέπεια όταν η τρέχουσα εργασία φθάνει σε ένα ιδιαίτερο 

στάδιο, ο χειριστής έχει όλες τις πληροφορίες διαθέσιµες για να πραγµατοποιήσει την 
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επιθεώρηση. Έπειτα, τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης ή αυτόµατα ή µε το χέρι 

καταγράφονται και αναλύονται. 

Η δυνατότητα των κατασκευαστικών διαδικασιών καθορίζεται σε επίπεδο 

µεµονωµένων µηχανών. Επιπλέον, κάθε µηχανή έχει το πρόγραµµα συντήρησής της 

µε τα µέρη που αντικαθίστανται να προσδιορίζονται και τις λεπτοµέρειες για την 

πρόσβασή τους που καταγράφονται µε την αγορά. Όλη η διαδικασία αγοράς έχει να 

κάνει µε την παραγγελία των µερών όταν χρειάζεται ώστε είναι διαθέσιµα την 

κατάλληλη στιγµή. Υπάρχουν κατάλογοι όλων των µηχανηµάτων καθώς επίσης και 

οποιουδήποτε άλλου εξοπλισµού. Μπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτόν τον κατάλογο 

για να διαχειριστούν τους πόρους τους συµπεριλαµβανοµένου του υπολογισµού της 

µηνιαίας υποτίµησης για τους απολογισµούς τους. 

Οι προβλέψεις πωλήσεων και παραγγελιών χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν την 

ζήτηση. Οι πληροφορίες πωλήσεων εισάγονται άµεσα από την οµάδα του τµήµατος 

πωλήσεων ενώ οι ενηµερωµένες προβλέψεις παραλαµβάνονται σε συχνή βάση από το 

EDI. Αυτές οι πληροφορίες τροφοδοτούνται στην εφαρµογή προηγµένου 

προγραµµατισµού έτσι ώστε οι ηµεροµηνίες παράδοσης µπορούν να αξιολογηθούν 

από κοινού µε τους περιορισµούς του εξοπλισµού, της διαθεσιµότητας των υλικών 

και των ανθρώπων. Οποιεσδήποτε εσπευσµένες παραγγελίες µπορούν να 

αξιολογηθούν για τη δυνατότητα πραγµατοποίησής τους. Η έκβαση είναι ένα 

δοκιµαστικό σχέδιο παραγωγής. Αυτό τροφοδοτείται έπειτα στο σχεδιασµό 

απαιτήσεων υλικών και οι ελλείψεις προσδιορίζονται. Η αγορά αξιολογεί εάν 

µπορούν να υπερνικηθούν τα προβλήµατα των ελλείψεων µε την εξασφάλιση του 

ανεφοδιασµού µέσω των επαφών τους. Σε αυτή την περίπτωση, φτάνουν έπειτα και 

διαβιβάζουν ηλεκτρονικά µια εντολή αγοράς (Purchase Order – PO) στον 

προµηθευτή. Ο προµηθευτής παραδίδει τα αγαθά, τα οποία παραλαµβάνονται και 

ελέγχονται. Όταν τα στοιχεία κρατιούνται στο σύστηµα, γίνεται αντιστοίχηση των 

λεπτοµερειών µε την PO, και οι αποκλίσεις ερευνώνται. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις 

ελέγχου σηµαδεύονται και πραγµατοποιούνται. Λαµβάνεται  ένα τιµολόγιο από τον 

προµηθευτή και είναι σε θέση να το αντιπαραβάλουν µε τις λεπτοµέρειες της 

παραγγελίας. Το τιµολόγιο έπειτα είναι έτοιµο για πληρωµή, η οποία 

πραγµατοποιείται στους οριζόµενους χρόνους. Η πληρωµή που εκτελείται αυτόµατα 

εκτελεί µια µεταφορά κεφαλαίων από τον τραπεζικό λογαριασµό της επιχείρησης σε 

αυτό των προµηθευτών και ενηµερώνει τα αρχεία πληρωµών. 
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Στην κατάλληλη χρονική στιγµή, οι παραγγελίες εργασιών µπαίνουν στο σύστηµα. 

Το σύστηµα εντοπισµού ενηµερώνει τα αρχεία καταλόγων, που παρέχουν τις σε 

πραγµατικό χρόνο πληροφορίες για τη θέση και την αξία των πρώτων υλών, την 

τρέχουσα εργασία και τον κατάλογο τελειωµένων αγαθών. Όταν τα τελειωµένα 

αγαθά για µια παραγγελία πελατών είναι έτοιµα για την παράδοση, παράγεται η 

τεκµηρίωση των αποστολών, το τιµολόγιο πωλήσεων στέλνεται στον πελάτη και 

ενηµερώνονται οι κατάλληλες εγγραφές των λογαριασµών. Ένα σήµα ενηµερώνει 

πότε ένας πελάτης έχει καθυστερήσει την πληρωµή και αυτό επιτρέπει τον πιστωτικό 

έλεγχο να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. 

Ο κύκλος ζωής απασχόλησης του προσωπικού διαχειρίζεται µε την εφαρµογή 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (Human Resources – HR). Αυτή καταγράφει τις 

λεπτοµέρειες των διακοπών, της ασθένειας, της κατάρτισης, της πειθαρχίας, των 

περιγραφών εργασίας και οποιασδήποτε αλληλογραφίας. ∆ιασυνδέεται µε τη 

µισθοδοτική κατάσταση, το χρόνο & τη συµµετοχή. Το κτύπηµα της κάρτας των 

υπαλλήλων, παρέχει χρονικές πληροφορίες στις διάφορες δραστηριότητες και τη 

συµµετοχή. Ενώ το πρώτο µπορεί να παρέχει στις περιγραφές τις πληροφορίες 

κοστολόγησης εργασίας, το τελευταίο τροφοδοτεί τη µισθοδοτική κατάσταση, και 

διενεργούνται προσαρµογές για τις απουσίες ή τις καθυστερήσεις. Όταν η 

µισθοδοτική κατάσταση υπολογίζεται, µια σύνδεση BACS µεταφέρει τους µισθούς 

από τον τραπεζικό λογαριασµό της επιχείρησης στον τραπεζικό λογαριασµό των 

υπαλλήλων και οι κατάλληλοι κωδικοί λογαριασµών του Γενικού Καθολικού 

ρυθµίζονται αναλόγως. 

Εκτός από τα προαναφερθέντα καθολικά, οι λογαριασµοί µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιήσουν τις λειτουργίες διαχείρισης ταµειακών ροών, κοστολόγησης 

εργασίας και κοστολόγησης προγράµµατος. Η δυνατότητα να αντιµετωπιστούν τα 

διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα και τα νοµίσµατα µπορεί να είναι µια απαίτηση 

ακόµα και για τις µικρότερες επιχειρήσεις. 

Το προηγούµενο µοντέλο επεξηγεί µια ιδιαίτερη διαδικασία των κατά παραγγελία 

κατασκευή (manufacture-to-order). Εντούτοις, το κατασκευαστικό τµήµα αποτέλεσε 

µόνο ένα µέρος της διαδικασίας. Αυτή η κατασκευαστική λειτουργία θα µπορούσε να 

έχει άλλους τύπους διαδικασιών. Μερικοί προµηθευτές φροντίζουν εξειδικευµένα για 

τις διαδικασίες ροής εργασιών. Το σηµείο που πρέπει να προσεχτεί αναγνωρίζει είναι 

ότι δεδοµένου ότι η λειτουργικότητα έχει επεκταθεί σε όλους τους άλλους τοµείς της 
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επιχείρησης, η χρήση της εφαρµογής δεν εξαρτάται από την τοποθεσία όπου γίνεται η 

κατασκευαστική διαδικασία. 

Η διαχείριση αποθήκης και διανοµής, η υποστήριξη υπηρεσιών µετά την πώληση και 

η διαχείριση εγγράφων των προϊόντων είναι µεταξύ µερικών από τα πρόσθετα 

λειτουργικά προϊόντα στην προσφορά. 

Μια περαιτέρω µατιά στη λειτουργικότητα της προσφοράς είναι να προσδιοριστεί δε 

ποιόν τοµέα βιοµηχανιών στοχεύει ένας συγκεκριµένος προµηθευτής. Πολλοί 

προµηθευτές άρχισαν σε  συγκεκριµένες βιοµηχανίες, πριν προσπαθήσουν να 

διευρυνθούν και να τα παράσχουν όλα σε όλους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

ετών πολλοί προµηθευτές ξαναεστιάζουν σε συγκεκριµένες βιοµηχανίας. Αυτό τους 

επιτρέπει να βελτιώσουν την διευρυµένη προσφορά τους για να παρέχει καλύτερο 

ταίριασµα µε συγκεκριµένες απαιτήσεις µιας επιχείρησης σε µια συγκεκριµένη 

βιοµηχανία. Τέτοια κατάτµηση ποικίλλει αρκετά από προµηθευτή σε προµηθευτή και 

κυµαίνεται από την αυτοκινητοβιοµηχανία, την ηλεκτρονική και την αεροπλοΐα ως τη 

δασονοµία, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. 

Η κατανόησή µας για το ERP µε την τρέχουσα εκτεταµένη µορφή του µας οδηγεί 

στην εξέταση της επόµενης γενεά του λογισµικού. Αν και τα στοιχεία µπορούν να 

είναι παρόντα και διαθέσιµα σήµερα, φαίνεται να υπάρχει πολλή δουλειά ακόµη για 

αυτό που έχει αναφερθεί ως ERPII. 

Στεφανίδης Γεώργιος 40



Μελέτη Πληροφοριακών Συστηµάτων E.R.P. και ∆ιαδικασία Υλοποίησης σε Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

4 Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ 
Η έναρξη της δεκαετίας του 2000 χαρακτηρίζεται από φήµες για ERPII. Αυτό 

απεικονίζει µια αλλαγή στην έµφαση από τις προς το εσωτερικό προσανατολισµένες 

εφαρµογές στις προς το εξωτερικό συµβατές µε το web εφαρµογές. Ένας όρος που θα 

µπορούσε να δοθεί στο ERP είναι ο εξής: 

µια επιχειρησιακή στρατηγική και ένα σύνολο από εφαρµογές που εστιάζουν σε τοµείς 

της βιοµηχανία που χτίζουν την αξία για του πελάτες και τους µετόχους µε τη 

διευκόλυνση και τη βελτιστοποίηση της ευρύτερης επιχείρησης και των συνεργατικών, 

λειτουργικών και οικονοµικών διαδικασιών (Gartner Inc., 2000). 

Υπάρχουν έξι στοιχεία, τα οποία συνοψίζονται στον πίνακα 4.1. 

Το ERPII εµφανίζεται να απορρίπτει τις ρίζες του στην κατασκευαστική διαδικασία 

και γίνεται µια επιχειρηµατική εφαρµογή υπό την ευρύτερη έννοια. Η 

λειτουργικότητα στοχεύει περισσότερο στο σκοπό και στην αφθονία. Η έµφαση 

επάνω στην αντιµετώπιση εξωτερικών διαδικασιών και την αλληλοσυνδετικότητα 

αντικατοπτρίζει την υιοθέτηση των τεχνολογικών προόδων σε τέτοιες περιοχές όπως 

τα πρότυπα interface και το ∆ιαδίκτυο.  

Το επόµενο βήµα στην εξέλιξη σ’ αυτό που αναφέρεται αυτήν την περίοδο ως ERP 

είναι ένα µακρινό από αυτό που ήταν αρχικά ένα σύστηµα ελέγχου καταλόγων. Η 

εξελικτική πορεία του φαίνεται στον πίνακα 4.2. Αντιπροσωπεύει µια σύνθετη 

αλληλεπίδραση µεταξύ της διοικητικής σκέψης, των µεθοδολογικών προσεγγίσεων, 

των λειτουργικών απαιτήσεων και της εµπορευµατοποίησης των πιο πρόσφατων 

τεχνολογικών εξελίξεων. ∆εν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι ενώ έχουν προκύψει 

ονόµατα για να περιγράψουν ένα ιδιαίτερο εξελικτικό καθεστώς, η πραγµατικότητα 

είναι ότι τα όρια µεταξύ αυτών των διαφορετικών καταστάσεων είναι πολύ θολά. 

Ίσως ένα σηµαντικότερο ζήτηµα αφορά την υλοποίηση ERPII. Εάν εξεταστεί η 

υλοποίηση του ERP, τα προβλήµατα που προκύπτουν είναι εκείνα που προέκυψαν 

µια δεκαετία πριν µε την εφαρµογή MRPII. Αυτό είναι παρά το γεγονός ότι η 

τεχνολογία είναι πιο εξελιγµένη. Ωστόσο, οι βασικές αρχές της υλοποίησης 

διαφέρουν. Στον πυρήνα µιας υλοποίησης είναι η εστίαση επάνω στις διαδικασίες και 

τους ανθρώπους. Οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν κατανοητές και να καθοριστούν οι 

απαιτήσεις. Οι άνθρωποι πρέπει να ενηµερωθούν, να αναµιχθούν και να 
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εκπαιδευθούν. Η διαδικασία επιλογής δεν πρέπει να αγνοηθεί δεδοµένου ότι πολλά 

από τα ζητήµατα προκύπτουν αρχικά σε αυτή τη φάση, π.χ. ταίριασµα 

λειτουργικότητας, µεθοδολογία και σχέσεις προµηθευτών. 

Πινάκας 4.1 σύγκριση του ERP και ERPII 
Στοιχείο ERP ERPII 

Ρόλος της εφαρµογής  Βελτιστοποίηση επιχείρησης Συµµετοχή αλυσίδων αξίας 

Τοµέας επιχείρησης Κατασκευή και διανοµή Όλοι οι τοµείς / τµήµατα 

Λειτουργίες που εξετάζονται 

µέσα στην περιοχή 

Κατασκευή, πωλήσεις και 

διανοµή, και οικονοµικές 

διαδικασίες 

∆ιαβιοµηχανικός τοµέας και 

συγκεκριµένες διαδικασίες 

τοµέα 

∆ιαδικασίες που απαιτούνται 

από αυτές τις λειτουργίες 

Εσωτερικές, κρυµµένες Εξωτερικά συνδεµένος 

Αρχιτεκτονική συστήµατος Ιστοπροσαρµοσµένη, κλειστή, 

µονολιθική 

Βασισµένη στο WEB, ανοικτή, 

συστατικοποιηµένη 

Ο τρόπος που τα δεδοµένα 

αντιµετωπίζονται µέσα σε αυτές 

τις αρχιτεκτονικές 

Εσωτερικά παραγµένα και 

καταναλωµένα 

Εσωτερικά και εξωτερικά 

δηµοσιευµένα και 

υποστηριγµένα 

Πηγή Gartner Inc (2000) 
 

Οι υλοποιήσεις χρειάζονται τη διαχείριση του προγράµµατος και την προσοχή στη 

λεπτοµέρεια. Ενώ κάποιος µπορεί να συγχυστεί από την πολυπλοκότητα της 

τεχνολογίας, τα τεχνολογικά ζητήµατα έχουν αποτύχει γενικά να είναι ένα σοβαρό 

θέµα κατά τη διάρκεια µιας υλοποίησης. Αυτά τα σχόλια ισχύουν εξίσου για το 

MRPII, ERP, SCP, CRM και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Μπορεί να προβλεφθεί ότι θα 

ισχύει το ίδιο µε το ERPII. 
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Πίνακας 4.2 Ένα εξελικτικό πρότυπο για ERPII (Πηγή Gartner Inc, 2000) 

∆εκαετία   1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Όνοµα  ∆ιαχείριση καταλόγων 

(inventory management) 

MRP  Κλειστού βρόχου MRP  

(closed loop MRP) 

MRPII  ERP ERPII  

Χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα  

Οικονοµική παραγγελία 

ποσοτήτων, σηµείο 

παραγγελίας 

Κύριος προγραµµατισµός 

παραγωγής 

∆ιαχείριση ζήτησης   CIM, EIS Πεπερασµένος 

σχεδιασµός, OLAP, ροή 

εργασίας, e-mail 

Πύλες, Επιχειρησιακή 

Νοηµοσύνη 

∆ιοικητικές έννοιες    TQM, JIT,  

ΟΡΤ 

Παγκοσµίου επιπέδου 

παραγωγή 

SCM, CRM, e-commerce 

Εστίαση εφαρµογών Έλεγχος αποθεµάτων Λειτουργικός 

προγραµµατισµός και 

έλεγχος 

Λειτουργικός 

προγραµµατισµός και 

έλεγχος 

Ολοκλήρωση Εσωτερικές 

αποδοτικότητες 

Εξωτερική 

συνδετικότητα 

Θεµελιώδης µεθοδολογική 

προσέγγιση 

Χειρωνακτικά 

συστήµατα 

Επιστηµονικές λύσεις Λύσεις συστηµάτων Απλοποίηση   Επιχειρησιακές λύσεις Εικονικές επιχειρησιακές 

λύσεις 

Τεχνολογίες που το 

καθιστούν δυνατό 

Γλώσσα Μηχανής    Υψηλού επίπεδου 

διαδικαστικές γλώσσες, 

π.χ. FORTRAN, COBOL

 Ανοικτά συστήµατα, 4ης 

γενιάς γλώσσες (4GL), 

π.χ. SQL 

GUI, αντικείµενα, 

TCP/IP 

WAP, VoIP (Σύγκλιση 

δεδοµένων / φωνής) 

Υποστηρικτικές 

τεχνολογίες hardware 

Μηχανικός Batch computing On-line κεντρικός 

υπολογιστής 

Mini-computers, Σταθµοί 

εργασίας, PCs 

Client-server LANs ∆ιανεµηµένα δίκτυα 

Ηλεκτρονικές τεχνολογίες Κυκλώµατα  κενού 

σωλήνα 

Κυκλώµατα transistor Ηµιαγωγοί Ηµιαγωγοί Ηµιαγωγοί Ηµιαγωγοί 

 

Στεφανίδης Γεώργιος 43



Μελέτη Πληροφοριακών Συστηµάτων E.R.P. και ∆ιαδικασία Υλοποίησης σε Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

5 ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΟΡΩΝ 
Η επένδυση που γίνεται στην αγορά και την εφαρµογή ενός συστήµατος ERP είναι 

ένα αρκετά σηµαντικό µέρος των δαπανών µιας επιχείρησης και χρειάζεται χρόνο για 

να εξεταστεί η φύση της αγοράς. Φανταστείτε σε ένα νέο σύστηµα, να διαπιστώνεται 

ότι ο προµηθευτής ERP εξαγοράστηκε από κάποιου άλλου ή, χειρότερα, να τελέσει 

υπό αναγκαστική διαχείριση. Τι πρέπει να γίνει µετά; 

5.1 Μια εκτίµηση της αγοράς ERP ως συνοθύλευµα 

προµηθευτών λογισµικού και υπηρεσιών υποστήριξης 

Η αγορά έχει εξελιχθεί σε ένα ανησυχητικά γρήγορο ποσοστό που απεικονίζει τις 

γρήγορες εξελίξεις στην τεχνολογία, τη γρήγορη αύξηση σε ζήτηση εφαρµογών και 

τις ευκαιρίες για νεοεισερχόµενους που υιοθετούν την επόµενη γενιά της 

τεχνολογικής προόδου. Μέσα σε µερικές δεκαετίες, το MRP έχει εξελιχθεί σε MRPII, 

ακολουθούµενο από το ERP και τώρα το ERPII. Οµοίως, έχουν υπάρξει σηµαντικές 

αλλαγές στους προµηθευτές. Ο πελάτης έχει τώρα µια σειρά επιλογών ανάλογα µε 

εάν θέλει να συνδιαλλαχθεί άµεσα µε τον κατασκευαστή του λογισµικού και να 

χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες υποστήριξής τους, ή να συνδιαλλαχθεί έµµεσα µέσω 

ενός τρίτου. Ενώ δεν µπορεί να  προβλεφθεί τι θα συµβεί στο µέλλον, ίσως υπάρχουν 

µαθήµατα από το παρελθόν που αξιολογούνται. 

5.2 Προµηθευτές λογισµικού 

Στην αρχή και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60, οι µεγάλες εταιρίες 

συγκέντρωσαν τις οµάδες ανάπτυξης λογισµικού τους για να παραγάγουν τα δικά 

τους συστήµατα. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70, εµφανίστηκαν εταιρίες λογισµικού. Το 1978, 

η ΙΒΜ έδωσε σε κυκλοφορία µια από τις πιο νέες εµπορικά εφαρµογές MRP, των 

MAPICS. Αυτή η εφαρµογή κυριάρχησε στην αγορά MRP για ένα µεγάλο µέρος της 

επόµενης δεκαετίας. Αναγνωρίζοντας τη δυναµικότητα της αγοράς του MRP και τις 

σχετικές εφαρµογές, µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρίες εµπορεύτηκαν τις 

εσωτερικές εφαρµογές τους ως προϊόντα. 

Η δεκαετία του '80 χαρακτηρίστηκε από την αύξηση του αριθµού εταιριών 
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λογισµικού. Ένας µεγάλος αριθµός εφαρµογών προωθήθηκε, πολλά από αυτά 

εξυπηρετούσαν ειδικές ανάγκες. Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του '70 και στις αρχές 

της δεκαετίας του '80 όπου πολλοί από τους υπάρχοντες γνωστούς προµηθευτές 

ιδρύθηκαν. 

Η δεκαετία του '90 ήταν µια περίοδος όπου είχαµε την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του τελευταίου µισού. Οδηγήθηκε από µια σχετικά ισχυρή 

παγκόσµια οικονοµία, πελάτες που ακολουθούν την ανάγκη τους να βελτιώσουν τις 

εσωτερικές πρακτικές τους και πρόσφατα την ανάγκη για τη συµµόρφωση έτους 2000 

(Y2K). Άχρηστη να πει, αυτή η αύξηση δεν βιώθηκε παγκοσµίως από όλους τους 

προµηθευτές. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προέκυψε µια οµάδα προµηθευτών, η οποία 

κυριάρχησε στην αγορά. Αυτές είναι η SAP, η Oracle, η PeopleSoft, η JD Edwards 

και η BAAN. Όταν η ανάπτυξη της αγοράς ήταν στο µέγιστο, περίπου το 1997, το 

µερίδιο αγοράς αυτών των πέντε υπολογίζετε για πάνω από 50% της παγκόσµιας 

αγοράς. Η πελατειακή βάση αυτών των πέντε ήταν οι µεγαλύτερες εταιρίες σε όλο 

τον κόσµο. 

Εκτός από τις πέντε αυτές µεγάλες εταιρίες υπήρξαν και δεκάδες άλλες µικρότερες τα 

προϊόντα των οποίων απευθυνόταν κυρίως σε µεσαίου και µικρού µεγέθους 

επιχειρήσεις ή εστίαζαν σε συγκεκριµένους τοµείς δραστηριοτήτων. 

Με την έναρξη της νέας χιλιετίας, η αγορά για τους παραδοσιακούς κατασκευαστές 

ERP εµφανίζεται να γίνεται κορεσµένη και φθασµένη σε µια κατάσταση ωριµότητας. 

Οι µεγάλοι κατασκευαστές έχουν καταλάβει τι χρειάζεται η αγορά των µεγάλων 

εταιριών και έχουν υλοποιήσει τα συστήµατά τους. Έχουν αρχίσει να εξετάζουν 

εκείνους τους πιθανούς µεσαίου µεγέθους (midmarket) πελάτες που έχουν µικρότερη 

ικανότητα αγοράς. Στη διαδικασία αυτή έρχονται σε σύγκρουση µε τους 

παραδοσιακούς προµηθευτές σε αυτούς τους πελάτες. Η midmarket αγορά, που 

περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις µε τους κύκλους εργασιών στην περιοχή µεταξύ $40m 

και $900m, είναι το νέο πεδίο µάχης. Εντούτοις, είναι πιθανό να υπάρξουν λίγες 

επιχειρήσεις χωρίς κάποια µορφή λύσης ERP. Επιπλέον, πολλοί από αυτούς τους 

πελάτες είχαν αναθεωρήσει τις απαιτήσεις τους στο τελευταίο µισό της δεκαετίας του 

'90, ως τµήµα των ρυθµίσεών τους για το πρόβληµα του 2000 (Y2K), είτε είχαν 

αναβαθµίσει, είτε υιοθετήσει νέα συστήµατα. 
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Μια τάση που επανεµφανίστηκε είναι η εστίαση των προµηθευτών επάνω στις 

επιλεγµένες κάθετες βιοµηχανίες, π.χ. ηλεκτρονική, φαρµακευτικά είδη ή τρόφιµα / 

ποτά κτλ. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει στους προµηθευτές να διαφοροποιηθούν 

βάσει συγκεκριµένης εξειδίκευσης και λειτουργικότητας. Αυτό αντιπαραβάλλεται µε 

την ‘µια λύση παντού’ στρατηγική, την οποία λίγοι προµηθευτές είναι σε θέση να 

εκπληρώσουν. 

Η συζήτηση συνεχίζεται για την υιοθέτηση του ERP από τις πολύ µικρές επιχειρήσεις 

που απασχολούν λιγότερους από µερικές εκατοντάδες υπαλλήλους. Μπορούν τα 

οφέλη να αντισταθµίσουν τις δαπάνες; Ενώ οι παραδοσιακοί (µικροί) προµηθευτές 

που στοχεύουν σε αυτό το τµήµα θα έχουν τις κατάλληλες στρατηγικές τιµολόγησης, 

οι µεγάλοι και µεσαίοι προµηθευτές τείνουν να αγνοούν αυτό το τµήµα, 

υπερεκτιµώντας τον εαυτό τους. Από µια προοπτική οφελών, δεν υπάρχει καµία 

εγγύηση ότι µια εφαρµογή θα ‘βγάλει τα λεφτά της’ (Return On Investment – ROI) 

και ότι τα προσδοκώµενα οφέλη θα γίνουν πραγµατικότητα. Μέχρι στιγµής, τα οφέλη 

από τις εφαρµογές ERP είναι γενικά απογοητευτικά. Για µια µικρότερη επιχείρηση, ο 

κίνδυνος είναι µεγαλύτερος λόγω της δαπάνης, σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών και 

τον αριθµό υπαλλήλων. Επιπλέον, οι εφαρµογές είναι πιθανό να είναι πιο απαιτητικές 

σε πόρους. Ωστόσο, µπορούν να υπάρξουν καλοί λόγοι για να ακολουθηθεί αυτός ο 

δρόµος. Τα υπάρχοντα συστήµατα µπορούν να είναι απροσδιόριστα, τυχαία και 

ανίκανα να χειριστούν το αυξανόµενο µέγεθος της επιχείρησης. Οι πελάτες µπορούν 

να απαιτήσουν καλύτερα συστήµατα ελέγχου. Η υλοποίηση µπορεί να οδηγήσει σε 

καλύτερες και πιο σαφώς καθορισµένες πρακτικές, στις έως τώρα µη διαθέσιµες σε 

πραγµατικό χρόνο πληροφορίες και σε αυξανόµενη ελκυστικότητα στους υπάρχοντες 

και πιθανούς πελάτες. Αυτή η παραµένουσα σχετικά αναξιοποίητη οµάδα πιθανών 

πελατών προσελκύει τώρα τους µεγάλους και µεσαίους προµηθευτές. Είναι σε θέση 

να παρέχουν τις επιχειρησιακές λύσεις που βασίζονται σε πρότυπα επιχειρησιακής 

διαδικασίας σχετικά µε το συγκεκριµένο τοµέα ή βιοµηχανία. Αυτοί, συνδυάζοντας 

µεθοδολογίες γρήγορης υλοποίησης, µειώνουν τις δαπάνες που συνδέονται µε την 

υλοποίηση στις δυνατότητες αυτών των µικρότερων πελατών. 

Υπάρχουν επίσης άλλες δυνάµεις που αλλάζουν ενεργά αυτό το τοπίο. Η ζήτηση των 

πελατών εµφανίζεται να µετατοπίζεται από τις εσωτερικές διαδικασίες προς τις µε 

βλέψεις στο εξωτερικό της εταιρίας διαδικασίες. Αυτό δείχνει τη µετατόπιση στο πώς 

οι επιχειρήσεις επιθυµούν να συνδιαλλαγούν µε τους προµηθευτές και τους πελάτες 
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τους. Αυτή η απαίτηση έχει ενισχυθεί µε τις εξελίξεις στην ολοκλήρωση των 

τηλεπικοινωνιών και των υπολογιστών και την άνοδο στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Το 

CRM είναι µια σχετικά νέα ορολογία στην αγορά, µε την πρώτη αναφορά της περίπου 

το 1998. Η ελκυστικότητα των SCM και CRM ενισχύεται από το γεγονός ότι το 

ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό των εφαρµογών. Και οι 

δύο αυτές αγορές είναι αναπτυσσόµενες και προσφέρουν ευκαιρίες επέκτασης. 

Οι µεγάλοι κατασκευαστές ERP, καθώς προσπαθούν να δεχτούν την ωριµότητα της 

παραδοσιακής αγοράς τους, να επανεγκαθιδρυθούν και να εισέλθουν στις νέες 

αγορές, ενσωµατώνοντας τα SCM, CRM και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Με αυτό τον 

τρόπο, επιτίθενται στους µικρότερους καθιερωµένους φορείς. Στη βιασύνη για να 

εισέλθουν στην αγορά και να υπερνικήσουν τα εµπόδια του χρόνου και των πόρων 

του προϊόντος και της ανάπτυξης τεχνογνωσίας πείρας, εµφανίζονται να υιοθετούν τη 

µια από τις δύο στρατηγικές. Η πρώτη είναι η συνεργασία µε τους κορυφαίους 

προµηθευτές και η ανάπτυξη της συνεχούς ολοκλήρωσης. Η εναλλακτική λύση είναι 

να αποκτηθούν οι επιχειρήσεις που έχουν το απαραίτητο µίγµα τεχνολογίας – 

ικανοτήτων. 

Φυσικά η αγορά του ERP παρέµεινε ρευστή και οι εξαγορές – συγχωνεύσεις είναι 

συχνές. Το 2000 µετά από συνεχιζόµενες οικονοµικές δυσκολίες η BAAN 

εξαγοράστηκε από την Invensys. Η τελευταία το 2003 πούλησε την  BAAN στην 

SSA Global Technologies για να καταλήξει τελικά (µαζί µε την SSA) στην Infol 

Global Solutions το 2006. Το 2003 η PeopleSoft εξαγόρασε την JD Edwards  και το 

2004 η Oracle εξαγόρασε την PeopleSoft. Κατόπιν αυτών των εξελίξεων η αγορά 

κυριαρχείται πλέον από την SAP, την Oracle και την Microsoft που στο µεταξύ έκανε 

δυναµικά την είσοδό της στον χώρο τους ERP. 

5.3 VARs, επιχειρησιακοί συνεργάτες, σύµβουλοι 

Η εµφάνιση των τρίτων µεταξύ ενός κατασκευαστή – προµηθευτή λογισµικού και 

των πελατών δεν είναι νέα. Το ‘γραφείο’ της δεκαετίας του '70 και της δεκαετίας του 

'80 έτρεχε τις συγκεκριµένες εφαρµογές στα συστήµατά τους. Η µισθοδοσία ήταν µια 

συνηθισµένη εφαρµογή. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, δεδοµένου ότι όλο 

και περισσότεροι πελάτες απόκτησαν υποδοµή υπολογιστών, ένας νέος τύπος 

‘ενδιάµεσων’ προέκυψε – ο διαχειριστής υπηρεσιών. Ανέλαβαν τη δουλειά του 

συνόλου ή µέρους της λειτουργίας IT του πελάτη. Αυτό ονοµάστηκε ‘out-sourcing’. 
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Το πλεονέκτηµα αυτού ήταν ότι µείωσε το κόστος κατοχής και λειτουργίας του 

εξοπλισµού IT. Αν και ο πελάτης ήταν κύριος του εξοπλισµού, ο διαχειριστής 

υπηρεσιών είχε την οµάδα των ειδικών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από 

όπως απαιτείται. Έτσι ο πελάτης µπορούσε να επικεντρωθεί στην επιχείρησή του, 

χωρίς την αύξηση του αριθµού (ακριβού) προσωπικού IT. 

Κατά το 1998, προέκυψε η φράση ‘Application Service Provider’ (ASP). Ο  ASP 

είναι ένας όρος που εµφανίζεται να φιλοξενεί οποιοδήποτε τρίτο που συµµετέχει σε 

µια ή περισσότερες δραστηριότητες σχετικά µε το µάρκετινγκ, την πώληση, την 

εγκατάσταση, την προσαρµογή, την εφαρµογή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη 

στήριξη µιας εφαρµογής και την υποδοµή επάνω στην οποία τρέχει. Ενώ µερικοί 

παρέχουν πλήρης υπηρεσίες, άλλοι εστιάζουν σε συγκεκριµένους τοµείς. 

Αυτοί περιλαµβάνουν τους System Integrators (SIs) και τους Value Added Resellers 

(VARs). Συνδιαλλαγόµενος µε ένα SI ή ένα VAR, ο πελάτης θα αγόραζε την άδεια 

λογισµικού από τον κατασκευαστή του λογισµικού, την υλοποίηση και την µετέπειτα 

υποστήριξη από τον SI ή τον VAR. Στην πράξη, πολλοί SIs ή VARs ενεργούν ως 

one-stop-shop, παρέχοντας το υλικό, το λογισµικό, την υλοποίηση, την κατάρτιση, 

την προσαρµογή και την υποστήριξη. Η κύρια διάκριση µεταξύ ενός SI και ενός VAR 

είναι ότι το τελευταίο προσθέτει την αξία πρώτιστα µέσω των δραστηριοτήτων 

προσαρµογής λογισµικού. Εντούτοις, αυτό θέτει το θέµα του ποιος έχει την 

ιδιοκτησία της προσαρµοσµένης µερίδας του λογισµικού; 

∆εν είναι ασυνήθιστο να βρεθεί και SIs και VARs σε συνεργασία µε τους 

κατασκευαστές λογισµικού ERP. Το πλεονέκτηµα είναι ότι παρέχουν στον 

κατασκευαστή πρόσθετη ικανότητα υλοποίησης καθώς επίσης και επιτρέποντας 

κατασκευαστή να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές που είναι γεωγραφικά 

αποµακρυσµένες. Έχουν διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στην αύξηση διάφορων 

προµηθευτών ERP συµπεριλαµβανοµένου της SAP. Ο κίνδυνος, από την προοπτική 

του πελάτη, είναι ότι ο συνεργάτης µπορεί να µην έχει την απαραίτητη πείρα της 

εφαρµογής ή της τεχνολογίας του προµηθευτή. Σε αυτήν την κατάσταση, η φύση της 

σχέσης µεταξύ του κατασκευαστή και του τρίτου είναι σηµαντική. Αυτή η σχέση 

µπορεί να ποικίλει από απλές συµφωνίες µέχρι ισχυρές συνεργασίες και πρέπει να 

ερευνηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. Εάν προκύψουν προβλήµατα, 

κατόπιν η λύση µπορεί να επιβραδυνθεί µέχρι να αποφασίσουν ποιος είναι αρµόδιος 

για την συνδιαλλαγή. 
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Μια εναλλακτική επιλογή ανοικτή στον πελάτη είναι να χρησιµοποιηθεί µια 

ανεξάρτητη γνωµοδότηση που βοηθά µε την υλοποίηση. Ενώ οι σύµβουλοι µπορούν 

να έχουν πολύτιµη επιχειρησιακή και υλοποίησης εµπειρία, ο σύµβουλος µπορεί να 

είναι άγνωστος µε την εφαρµογή. 

Μια σχετικά νέα έννοια είναι αυτή των κέντρων δεδοµένων. Θυµίζοντας το γραφείο, 

αυτός ο προµηθευτής είναι κύριος και της εφαρµογής και της υποδοµής. Ο πελάτης, 

αντί να επωµίζεται τις δαπάνες που συνδέονται παραδοσιακά µε την εφαρµογή, 

πληρώνει ένα µηνιαίο µίσθωµα για τη χρήση της συγκεκριµένης λειτουργίας. Αυτή 

µπορεί να προσπελαστεί µέσω ενός απλού τερµατικού. Αυτό φέρνει το κόστος µιας 

εφαρµογής ERP στις δυνατότητες των µικρότερων επιχειρήσεων, αυτή η προσέγγιση 

αντιµετωπίζεται ως το µέλλον του business computing. Ωστόσο, οι διάφορες 

ανησυχίες έχουν εκφραστεί. Αυτές περιλαµβάνουν την ασφάλεια, την ιδιοκτησία 

δεδοµένων, την αξιοπιστία υπηρεσιών και την ανταπόκριση. Καθώς πρόκειται για µια 

ανώριµη αγορά, καθώς αναπτύσσεται, αυτά τα ζητήµατα πρέπει να εξεταστούν. 

Ένα τρίτο µέρος που παρέχει µια ειδικευµένη υπηρεσία είναι ο Enterprise Application 

Integrator (EAI). Αντίθετα από τα SI και VAR, EAI είναι απίθανο να υποστηρίξει την 

υλοποίηση. Άντ’ αυτού, ο EAI παρέχει τα εργαλεία ολοκλήρωσης (middleware) που 

διευκολύνουν την ολοκλήρωση των διαφορετικών συστηµάτων. Η τεχνολογία είναι 

σχετικά ανώριµη και υπάρχουν ερωτήσεις για το πώς αυτός ο τοµέας θα αναπτυχθεί. 

Η εισαγωγή ενός τρίτου στην εξίσωση εισάγει άλλη µια µεταβλητή. Εντούτοις, 

µπορεί να υποστηριχτεί ότι η χρήση µιας Service Level Agreement (SLA) µπορεί να 

µειώσει την πιθανότητα διαφωνίες. Η SLA καθορίζει τα αποδεκτά επίπεδα απόδοσης 

και ευθυνών για τις βασικές δραστηριότητες που παρέχονται από το φορέα παροχής 

υπηρεσιών. Ζητήµατα πιθανά είναι η ανταπόκριση, η αξιοπιστία και η τήρηση των 

προθεσµιών. Όπου οι επισυνάπτονται ποινικές ρήτρες µπορεί να ζητηθεί αποζηµίωση 

εάν η απόδοση δεν επιτυγχάνεται.  

5.4 Η προσοχή του αγοραστή 

Ώσπου ο αγοραστής ενός συστήµατος ERP να είναι σε θέση να τρέξει την εφαρµογή, 

η τεχνολογία και ο προµηθευτής θα έχουν προχωρήσει στην εξέλιξή της. Το πώς θα 

έχουν προχωρήσει είναι για συζήτηση. Ωστόσο, θα έχουν προχωρήσει, δεδοµένου ότι 

µε το να παραµείνουν ακίνητοι είναι ένας σίγουρος τρόπος για τους προµηθευτές να 

χρεοκοπήσουν και η τεχνολογία τους να πεπαλαιωθεί. Η τεχνολογία εξελίσσεται 
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συνεχώς. Οι προµηθευτές είναι υπό τη συνεχή πίεση να προσαρµοστούν, µε τον 

τρόπο που δρουν επιχειρηµατικά και την τεχνολογία τους. Γνωρίζοντας πως ότι 

φαίνεται σήµερα µπορεί να µην υπάρχει αύριο, ο αγοραστής δεν πρέπει να εκπλαγεί 

από τα γεγονότα. 
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6 ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ 

6.1 Γιατί 

Κάποιος αποφασίζει ότι υπάρχει µια ανάγκη για ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα. Η 

απόφαση µπορεί να είναι η έκβαση µιας στρατηγικής αξιολόγησης της επιχείρησης 

(παράγραφος 3.1). Το πληροφοριακό σύστηµα θα µπορούσε να ασκήσει σηµαντική 

επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης αν και αυτό πρέπει να αξιολογηθεί µέσα 

στην προοπτική όλων των στρατηγικών επιλογών. 

Εναλλακτικά, η απόφαση για ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να έρθει από 

την ιδιοτροπία ενός διευθυντή. Είναι πολύ πιθανό ότι αυτό το πρόσωπο έχει αποτύχει 

να εκτιµήσει τη σηµασία αυτής της απόφασης. Το κόστος του συστήµατος, το κόστος 

του χρόνου για την υλοποίηση του συστήµατος, ο κίνδυνος για την επιχείρηση εάν τα 

πράγµατα πάνε στραβά, το κόστος να γίνουν όλα σωστά, η αποτυχία να επιτευχθούν 

τα προβλεπόµενα οφέλη. 

Εάν κάποιος συνδέει την ανάγκη µε µια επιχειρησιακή στρατηγική είναι διακριτικός. 

Σε κάθε περίπτωση, µπορεί να είναι κοινή αίσθηση ότι η ανάγκη για ένα σύστηµα 

ERP πρέπει να καθιερωθεί. 

Η καθιέρωση της ανάγκης παρέχει την περίπτωση να ερευνηθεί και να καθοριστεί η 

ευκαιρία. Η υλοποίηση ενός νέου πληροφοριακού συστήµατος είναι ένας µεγάλος 

στόχος µε την κινητοποίηση µεγάλου µέρους από το εργατικό δυναµικό. Ωστόσο, εάν 

ο στόχος είναι να αντικατασταθεί ένα σύστηµα µε άλλο, µια ευκαιρία χάνεται. Αυτή η 

ευκαιρία είναι να εξεταστεί ο τρόπος που τα πράγµατα γίνονται και θα γίνουν 

καλύτερα. Τώρα η εστίαση είναι στις διαδικασίες. Το λογισµικό µπορεί να αναγκάσει 

να αλλάξουν οι πρακτικές έτσι ώστε τα πράγµατα να γίνονται µε τον ίδιο τρόπο αλλά 

είναι αυτό επιθυµητό; Εάν η εστίαση είναι επάνω στη διαδικασία έπειτα αυτό έχει 

επιπτώσεις στις προδιαγραφές και συνεπώς στο λογισµικό που επιλέγεται. Αυτή η 

διαφορά στην έµφαση µπορεί να έχει σηµαντικές οργανωτικές επιπτώσεις. Η εστίαση 

αντικατάστασης IT θα προκαλέσει ένα βραχύβιο πρόγραµµα που περιλαµβάνει µόνο 

το ελάχιστο των ανθρώπων. Μια εστίαση στην διαδικασία θα τους συµπεριλάβει 

όλους και θα συνεχιστεί επάνω και µετά από την GoLive περίοδο του λογισµικού, 

καθιερώνοντας µια φιλοσοφία που προσανατολίζεται στη συνεχή βελτίωση. Όπου η 

εφαρµογή συνδέεται µε µια στρατηγική, η τεχνολογία καθιστά δυνατή την 
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πραγµατοποίηση της στρατηγικής και εκείνοι που επηρεάζονται  περιλαµβάνουν 

επίσης τους προµηθευτές και τους πελάτες. Όµως, αυτή η ευκαιρία δεν θα γίνει 

αντιληπτή εάν η ανάγκη για ένα σύστηµα δεν εξερευνηθεί. 

∆εδοµένου ότι είναι απαραίτητο να καθιερωθεί η ανάγκη και µια περίπτωση για να 

ερευνηθεί η ευκαιρία, η επόµενη ερώτηση είναι, από ποιον; Η ανάγκη αναγνωρίζεται 

από ένα άτοµο ή υπάρχει µια συναίνεση των απόψεων; Θα γίνει αποδεκτή από 

άλλους η ανάγκη και εάν όχι µπορεί αυτό να υπερνικηθεί; Αυτό το σενάριο µπορεί να 

λάβει πολλές µορφές. Το κύριο σηµείο είναι ότι το πρόσωπο στην κορυφή της 

εταιρίας θα πρέπει να το υποστηρίξει αυτό, έτσι ώστε η διαδροµή αυτή πρέπει να 

είναι εξασφαλισµένη. Οποιοδήποτε σενάριο και αν δηµιουργείται η ανάγκη για ένα 

σύστηµα ERP πρέπει να καθοριστεί σαφώς. 

6.2 Κόστος 

Είναι απίθανο ένας οικονοµικός διευθυντής να υποστήριζε την ιδέα ενός ανοικτού 

προϋπολογισµού για να χρηµατοδοτήσει αυτήν την επιχείρηση. Αντ' αυτού, από µια 

θέση ελέγχου, ο προϋπολογισµός πρέπει να αποφασιστεί. Αυτό θα βασιστεί σε µια 

εκτίµηση των πιθανών δαπανών. Στον προσδιορισµό του που είναι πιθανό να 

προκύψουν οι δαπάνες, πρέπει να δοθεί προσοχή σε: 

• υλικό (hardware) 

• λειτουργικό σύστηµα 

• αµοιβή αδειών βάσεων δεδοµένων 

• αµοιβή αδειών κυρίως λογισµικού  

• πρόσθετη αµοιβή αδειών αρθρωµάτων λογισµικού 

• αµοιβή αδειών λογισµικού τρίτων 

• ολοκλήρωση του λογισµικού τρίτων 

• προσαρµογή λογισµικού 

• µετατροπή στοιχείων για GoLive 

• διαχείριση του προγράµµατος 

• συµβουλευτικές υπηρεσίες 

• κατάρτιση 

• έξοδα διαβίωσης και ταξιδιού (επίσης χρόνος ταξιδιού) 

• αναβαθµίσεις. 
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Ένα µεγάλο µέρος αυτών των πληροφοριών για τις δαπάνες θα παρασχεθεί από τον 

προµηθευτή. Ενώ είναι πιθανό ότι ο προµηθευτής θα παράσχει έναν συγκεκριµένο 

αριθµό για κάθε στοιχείο, αυτό µπορεί να είναι µόνο µια εκτίµηση. Ενώ οι δαπάνες 

του λογισµικού µπορούν να εκτιµηθούν ακριβώς, όπου υπάρχει αβεβαιότητα για αυτό 

που περιλαµβάνεται, το κόστος θα είναι µόνο µια εκτίµηση. Αυτό είναι πιθανό να 

συµβεί για τέτοια στοιχεία όπως οι συµβουλευτικές υπηρεσίες, που η ιστορία δείχνει 

ότι είναι πιθανών να υπερβεί τον προϋπολογισµό. Σε αυτήν την περίπτωση, µια 

ανώτερη και χαµηλότερη τιµή, και η αναµενόµενη τιµή πρέπει να επιδιωχθεί για να 

δοθεί µια δικαιότερη εκτίµηση του πιθανού κόστους. 

Ενώ µερικές από αυτές τις δαπάνες θα είναι παραγόµενες επί παραγγελία (π.χ. υλικό, 

κατάρτιση και συµβουλευτικές υπηρεσίες), άλλες θα βρεθούν στην πορεία (π.χ. 

συντήρηση). Για να πάρουµε µια καλύτερη εικόνα του ύψους των δαπανών, πρέπει να 

ληφθεί µια µακροπρόθεσµη προοπτική. Ένας σηµαντικός χρονικός ορίζοντας είναι τα 

πέντε έτη. Ώσπου να περάσουν αυτά τα πέντε έτη είναι αρκετά δυνατό ότι τα 

δεδοµένα έχουν αλλάξει και ένας νέος προϋπολογισµός αποφασίστηκε για την 

πρόσθετη εργασία, όπως µια αναβάθµιση ή της εγκατάστασης της πρόσθετης 

λειτουργίας. 

∆εν πρέπει να αγνοηθούν οι έµµεσες δαπάνες, οι οποίες είναι κυρίως εσωτερικές 

δαπάνες. Αυτές µπορούν να περιλάβουν: 

• τον χρόνο και το επακόλουθο κόστος των υπαλλήλων που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα 

• το κόστος του προσωρινού προσωπικού για να αντικαταστήσει εκείνους που 

εµπλέκονται στο πρόγραµµα 

• το κόστος που επέρχεται λόγω άλλων δραστηριοτήτων που δεν 

πραγµατοποιούνται 

• δαπάνες σχετικές µε τα εκτός έδρας ταξίδια και τη διαµονή, π.χ. εκτός έδρας 

εκπαίδευση 

• δαπάνες σχετικές µε τους εσωτερικούς πόρους, όπως ένα τµήµα IT, το οποίο 

διαχειρίζεται και διατηρεί το σύστηµα και παρέχει εσωτερική τεχνική 

υποστήριξη. 

Ο πίνακας 6.1 επεξηγεί πώς οι δαπάνες κατανέµονται κατά τη διάρκεια µιας 

πενταετούς περιόδου. 
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Η ετήσια αµοιβή συντήρησης είναι εκπληκτικό το πόσο σηµαντικό ποσοστό του 

συνολικού προϋπολογισµού µπορεί να είναι. Αξίζει να ερωτηθεί το τι παρέχεται για 

αυτήν την αµοιβή. Προφανώς κάθε κατάσταση θα είναι διαφορετική ανάλογα µε έναν 

πλήθος µεταβλητών συµπεριλαµβανοµένης της πολυπλοκότητας των διαδικασιών 

που επηρεάζονται, του αριθµού χρηστών, του µεγέθους προσαρµογής και της 

εξάρτησης στους συµβούλους. 

Πρέπει να είναι δυνατό να µειωθούν οι περισσότερες από τις δαπάνες, ειδικά οι 

κύριες δαπάνες, σε µια χαµηλότερη και ανώτερη τιµή και επίσης στο πιο πιθανό 

κόστος. Εντούτοις, κάτι απροσδόκητο µπορεί να αλλάξει αυτήν την εικόνα. Μερικές 

δαπάνες δεν θα είναι εύκολα ορατές και µπορούν να αγνοηθούν. Εναλλακτικά 

µπορούν να υποτιµηθούν. Ο κίνδυνος προκύπτει όταν τίθεται ένας προϋπολογισµός, 

αλλά οι δαπάνες κατά τη διάρκεια του προγράµµατος συνεχίζουν να κλιµακώνονται. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τις δαπάνες συµβούλων και κατάρτισης. 

Υπερβαίνοντας τον προϋπολογισµό στις συµβουλευτικές υπηρεσίες (γνωµοδότηση) 

αυτό αντισταθµίζεται συχνά από µια µείωση στην κατάρτιση. Αυτό δεν ενισχύεται 

από το γεγονός ότι οι δαπάνες κατάρτισης τείνουν να υποτιµηθούν αρχικά. Το 

δίληµµα είναι ότι µε την έναρξη του προγράµµατος, τόσα πολλά έχουν επενδυθεί που 

πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει. Αλλά µε ποιο κόστος; Αυτό αυξάνει την ανάγκη για 

τον έλεγχο των δαπανών σε όλο το πρόγραµµα. 

Το λογισµικό προγραµµατισµού (project) προγράµµατος µπορεί να έχει τη 

δυνατότητα για την ένωση των δαπανών µε τους πόρους που χρησιµοποιούνται στις 

δραστηριότητες που προγραµµατίζονται. Αυτό µπορεί να παρέχει µέσα για να 

προσδιορίσει τις έµµεσες δαπάνες. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το σχέδιο 

ενηµερώνεται για να απεικονίσει τους πραγµατικούς χρησιµοποιούµενους πόρους και 

το χρόνο που χρειάζεται. Αυτό δίνει µια ένδειξη του πραγµατικού κόστους που 

προκαλείται. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για την αποτίµηση των δαπανών του 

εσωτερικού προσωπικού. 

Από πρακτική άποψη, µια περιοχή όπου οι δαπάνες είναι η πλέον πιθανές να βρεθούν 

εκτός ελέγχου είναι αυτή σχετικά µε τη χρήση των συµβούλων. Η επιτόπια 

συµµετοχή του προσωπικού των προµηθευτών µπορεί να ωθήσει τις δαπάνες στα 

ύψη. Κατά συνέπεια, µπορεί να είναι επιθυµητό να αντιπαραβληθούν οι εκτιµώµενες 

δαπάνες του προσωπικού σε µια βάση ‘χρόνου και υλικών’ µε ένα σταθερό κόστος 

υλοποίησης. Ενώ τα τελευταία µπορούν να είναι ακριβότερα στο στάδιο της 
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προσφοράς η πραγµατικότητα µπορεί να είναι η αντίθετη. 

Πίνακας 6.1 Συνολικές δαπάνες µιας εφαρµογής ERP (Πηγή Harwood 2003) 
 Άπαξ Επόµενο διάστηµα 

(5έτη) 

ΑΜΕΣΟ   

Υλικό: 5 µε 10%  

Λογισµικό: 

• Βασική εφαρµογή 

• Πρόσθετα αρθρώµατα (modules) 

• Βάση δεδοµένων 

• Πακέτα τρίτων (π.χ. εξατοµικεύσιµη τεκµηρίωση, 

εργαλεία αναφορών – εκθέσεων, εργαλεία για τον  web, 

εργαλεία επιχειρησιακής νοηµοσύνης) 

25 µε 30%  

Συντήρηση προµηθευτών:  20 µε 30% 

Προγραµµατισµός: 

• Προσαρµογή 

• Ανάπτυξη interface 

5%  

Εκπαίδευση: 10%  

Συµβουλευτικές υπηρεσίες: 

Συµπεριλαµβανοµένων των ταξιδιών και της διαβίωσης 

15 µε 20%  

ΕΜΜΕΣΟ   

Εσωτερικό προσωπικό: 

• ∆ιαχείριση 

• Πλήρες ωράριο 

• Μειωµένο ωράριο 

• Προσωρινό / σύµβαση (για να πραγµατοποιήσουν τις 

καθηµερινές δραστηριότητες των εµπλεκόµενων µόνιµων 

υπαλλήλων) 

10%  5% 

 

6.3 Αιτιολόγηση – κόστος – οφέλη 

Μόλις καθοριστεί η ανάγκη και οι δαπάνες προσδιοριστούν, είναι χρήσιµο να 

καθοριστούν ποια είναι τα οφέλη και εάν τα οφέλη δικαιολογούν το κόστος. Αυτή η 

αιτιολόγηση µπορεί να ενισχύσει το επιχείρηµα για την ανάγκη υλοποίησης. Ωστόσο, 

το δίληµµα που προκύπτει αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα πραγµατοποιηθεί αυτή η 

αιτιολόγηση. Η υλοποίηση ERP είναι από την φύση της µια σύνθετη δραστηριότητα. 

Περιλαµβάνει πολλούς ανθρώπους που πρέπει να ενεργήσουν κατά τη διάρκεια µιας 
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µακριάς χρονικής περιόδου µε έναν συντονισµένο τρόπο προκειµένου να παραχθεί 

ένας συντονισµένος τρόπος εργασίας χρησιµοποιώντας µια τεχνολογία που µπορεί να 

µην λειτουργήσει ακριβώς όπως επιδιώκεται. Επιπλέον υπάρχει διαφωνία για ποια 

λογιστική τεχνική θα χρησιµοποιηθεί, εάν είναι απόδοση ή προεξοφληµένες 

ταµειακές ροές, δεδοµένου ότι και οι δύο παραποιούν την κατάσταση. Παρόµοια 

επιχειρήµατα µπορούν να δοθούν για τον προσδιορισµό των οφελών. Ενώ τα απτά 

οφέλη της µειωµένης αποθήκευσης αποθεµάτων µπορούν να ποσοτικοποιηθούν 

εύκολα, το αυξανόµενο εισόδηµα ως αποτέλεσµα των αποδοτικότερων διαδικασιών 

θα αποδειχθεί δύσκολα. Επιπλέον, η ποσοτικοποίηση οποιωνδήποτε απροσδιόριστων 

οφελών θα αποδειχθεί δύσκολο. 

Από µια πρακτική άποψη αυτή η άσκηση δεν πρέπει να είναι και δεν µπορεί να είναι 

µια ακριβής επιστήµη. Ο στόχος είναι να αποκτηθεί µια χρήσιµη εικόνα της 

κατάστασης από την άποψη του τι αναµένουµε. Οι προσδιορισµένες δαπάνες 

αξιολογούνται µέσα στο πλαίσιο του τι γίνεται κατανοητό για το µέλλον και τα 

πιθανά οφέλη. Με έναν χρονικό ορίζοντα πιθανό να είναι τα πέντε έτη, πολλά 

µπορούν να συµβούν. Κατά συνέπεια, η προσέγγιση πρέπει να είναι απλή µε τις 

υποθέσεις να καθορίζονται σαφώς. Αυτή η ανάλυση µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί 

για να καθιερώσει τα σηµεία αναφοράς ή τις συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων 

(benchmarks). Αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αξιολογήσουν την πρόοδο 

και εάν επιτυγχάνονται τα προσδοκώµενα οφέλη επιτυγχάνονται. Είναι συνετό να 

είναι κάποιος προσεκτικός για τα πιθανά κέρδη. Η ιστορία δείχνει ότι οι δαπάνες θα 

υπερβούν τον προϋπολογισµό και τα οφέλη δεν θα είναι τα αναµενόµενα. Αυτό δεν 

είναι στις ικανότητες που απαιτούνται από τον project manager στον έλεγχο των 

δαπανών και της πραγµατοποίησης των αναµενόµενων οφελών. Τέλος, προσοχή 

πρέπει να δοθεί στο πλαίσιο µέσα στο οποίο χρησιµοποιείται η αιτιολόγηση. Ποιος 

παράγει την αιτιολόγηση; Πώς άλλοι θα χρησιµοποιήσουν αυτές τις συγκριτικές 

µετρήσεις επιδόσεων – τώρα και στο µέλλον; Εάν η κατάσταση αλλάζει στο µέλλον, 

έπειτα η σχετικότητα µιας συγκεκριµένης συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων µπορεί να 

αλλάξει. Πολύ συχνά, προβλέψεις πετιούνται στον κάλαθο των αχρήστων γιατί όταν 

αλλάζουν οι συνθήκες, οι προβλέψεις αυτές παύουν να έχουν νόηµα. 

Η προσέγγιση που παρουσιάζεται εδώ είναι πολύ απλή και στοχεύει στην προσπάθεια 

να αποκτηθεί η ευρύτερη εικόνα. 

Η αφετηρία είναι να παραχθεί ένας απλός χάρτης των υπαρχόντων επιχειρησιακών 
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διαδικασιών. Αυτό βοηθά να στραφεί η προσοχή προς τις βασικές περιοχές κατά 

τρόπο συστηµατικό. Ένα υποθετικό παράδειγµα παρουσιάζεται στο σχήµα 6.1. 

Σε αυτό το παράδειγµα, η υπόθεση είναι ότι έχουµε µια κατασκευαστική επιχείρηση 

µε κυρίως χειρωνακτικά βασισµένα στο χαρτί συστήµατα. Η εξέταση αυτού του 

χάρτη αποκαλύπτει µια ροή που αρχίζει µε τον πελάτη στο σηµείο της παραγγελίας. 

Με την πρόοδο στη διαδικασία, τα ακόλουθα οφέλη θα µπορούν να επιτευχθούν. 

Σχέσεις πελατών: 

• καλύτερος χρόνος απόκρισης για το χειρισµό των παραγγελιών των πελατών. 

Σχεδιασµός παραγωγής: 

• δυνατότητα να αξιολογηθεί η επίδραση της µεταβαλλόµενης ζήτησης των 

πελατών και να βελτιστοποιηθεί ο προγραµµατισµός παραγωγής 

• δυνατότητα να κατασκευάζει σύµφωνα µε την ζήτηση παρά να αποθηκεύει, µε 

αυτόν τον τρόπο µειώνεται ο κατάλογος έτοιµων προϊόντων και η πιθανότητα 

για πεπαλαιωµένα αποθέµατα. 

Απαιτήσεις υλικών: 

• καλύτερη διαφάνεια των απαιτήσεων και των πιθανών προβληµάτων, µε 

αυτόν τον τρόπο µειώνεται η πιθανότητα της αποτυχίας να ανιχνευθεί µια 

πιθανή έλλειψη. 

∆ιαχείριση προµηθευτών: 

• δυνατότητα να κινηθεί προς τις γενικές εντολές αγοράς και τον εβδοµαδιαίο 

σχεδιασµό παράδοσης, επιτρέποντας τη µείωση καταλόγων, η οποία έχει στη 

συνέχεια µια σχετική µείωση των δαπανών στην διαχείριση και αποθήκευση 

των υλικών. 

Χειρισµός υλικών: 

• On-line ταίριασµα µε παραγγελίες και λεπτοµέρειες παράδοσης. Με αυτόν τον 

τρόπο βελτιώνεται ο έλεγχος των παραδόσεων. 

• Βελτιωµένος εντοπισµός των υλικών. Με αυτόν τον τρόπο µειώνεται η 

πιθανότητα για χαµένα υλικά. 

• Σε πραγµατικό χρόνο ρύθµιση αρχείων µετακίνησης αποθεµάτων. Με αυτόν τον 

τρόπο διευκολύνεται η ενηµερωµένη ανάλυση καταλόγων και ο προσδιορισµός 

του αργού / ακίνητου αποθέµατος. 
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Κατασκευή: 

• ∆ιαφάνεια WIP (Work In Progress) που επιτρέπει την παρακολούθηση και ως εκ 

τούτου βελτιώνει την ενηµέρωση των συνειδητοποίηση πελατών για τις 

παραδόσεις. 

• Καλύτερες και πιο έγκαιρες πληροφορίες παραγωγής µε συνέπεια τα λιγότερα 

λάθη και πιο σύντοµους χρόνους υλοποίησης. 

Αποστολή: 

• Αποδοτικότερη παραγωγή τεκµηρίωσης που επιτρέπει τη γρηγορότερη αποστολή 

των έτοιµων αγαθών. 

Ποιότητα: 

• On-line συλλογή δεδοµένων µε συνέπεια τις βελτιωµένες πληροφορίες για την 

ποιότητα που οδηγεί στα περιορισµένα προβλήµατα ποιότητας. Αυτό οδηγεί στη 

συνέχεια στις µειωµένες επιστροφές πελατών και, ως εκ τούτου, τις µειωµένες 

δαπάνες επισκευής και τις επιβαρύνσεις λόγω εγγυήσεων. 

Λογαριασµοί: 

• Ολοκλήρωση µε τις πωλήσεις, τις λειτουργίες κατασκευής και αγοράς. Με αυτόν 

τον τρόπο παρέχονται σε πραγµατικό χρόνο πληροφορίες για τη λειτουργική 

απόδοση. 

• ∆υνατότητα να αντιµετωπιστούν τα παγιωµένα τιµολόγια ή η αυτοπληρωµή µε 

συνέπεια τη λιγότερη επεξεργασία εγγράφων. 

Γενικά: 

• Η υιοθέτηση της ροής εργασίας πρέπει να οδηγήσει σε πιο σύντοµους κύκλους – 

χρόνους διαδικασιών. 

• Σε πραγµατικό χρόνο και on-line πρόσβαση στα δεδοµένα που οδηγεί σε λιγότερη 

τεκµηρίωση 

• Εισαγωγή δεδοµένων στο σηµείο προέλευσης, µε αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται η 

διπλή εισαγωγή δεδοµένων και µειώνεται η πιθανότητα των λαθών εισαγωγών 

δεδοµένων. Αυτό µειώνει στη συνέχεια τον χρόνο επαναφοράς ανάκτηση από τα 

προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από λάθος καταχώρηση δεδοµένων. 

Απροσδιόριστα: 

• Ευκολότερη και αποδοτικότερη επίλυση προβληµάτων. 

• Ένα αποδοτικότερο και ευτυχέστερο εργατικό δυναµικό 

• ∆ύναται η δυνατότητα στον εργαζόµενο να είναι πιο δυναµικός στη βελτίωση 
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της επιχείρησης. 

Πρέπει να αναµένεται ότι η λίστα που προκύπτει δεν απεικονίζει όλα τα οφέλη. Όπως 

και εκείνα που είναι απαρατήρητα, µπορούν να υπάρξουν απρόβλεπτα οφέλη, τα 

οποία προκύπτουν από την ανακάλυψη της απαρατήρητης λειτουργικότητας  ή τους 

καινοτόµους τρόπους χρήσης της νέας εφαρµογής. 

Μια από τις υποθέσεις για αυτήν την περίπτωση είναι ότι θα υπάρξει µια αλλαγή µε 

τον τρόπο που τα πράγµατα πρόκειται να γίνουν. Τα οφέλη είναι εκείνα που 

προσδοκόνται να εµφανιστούν ως αποτέλεσµα της αλλαγής προς ένα όραµα για το 

πώς θα γίνονται τα πράγµατα. Συχνά η νέα τεχνολογία συνδεόταν µε µειώσεις του 

προσωπικού. Η πραγµατικότητα είναι ότι αυτό είναι απίθανο να συµβεί. Οι αλλαγές 

στη φύση της εργασίας µπορούν να οδηγήσουν στο να εξαφανιστούν συγκεκριµένες 

εργασίες. Αφ' ετέρου νέες εργασίες θα προκύψουν. Ένα από τα µαθήµατα από αυτήν 

την περίπτωση είναι ότι το project δεν αφορά για ένα σύστηµα IT. Είναι για τους 

εργαζοµένους και τη διαχείριση των αλλαγών. 

Η ποσοτικοποίηση των οφελών παρέχει ένα µέτρο που µπορεί να αξιολογηθεί µέσα 

στο πλαίσιο των δαπανών. Η πρακτικότητα της καθιέρωσης των αριθµών τείνει να 

είναι δύσκολη και ανακριβής. Η µόνη πηγή είναι συχνά κερδοσκοπία. Εντούτοις, ο 

κίνδυνος προκύπτει πέρα από την ύπαρξη αισιοδοξίας για τα οφέλη. Εάν αποτύχει η 

υλοποίηση, θα µπορούσε να είναι επειδή η δυνατότητα να επιτευχθούν τα οφέλη 

απλά δεν υπήρχε. Ίσως είναι καλύτερα να καθιερωθεί µια καλύτερη και µια χειρότερη 

πρόβλεψη, καθώς επίσης και έναν αριθµό που αντιπροσωπεύει το τι πρέπει να 

αναµένεται. Όπου είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν τα οφέλη, η αναγνώριση ότι 

υπάρχουν οφέλη δεν πρέπει να αγνοηθεί. Συµβάλλει σε µια καλύτερη κατανόηση 

αυτού που µπορεί να επιτευχθεί.  

Υποθέτοντας ότι τα οφέλη αντισταθµίζουν τις δαπάνες, παρέχεται µια αιτιολόγηση 

για να παρθεί η απόφαση. Ο προσδιορισµός της ποσότητας παρέχει µια συγκριτική 

µέτρηση επιδόσεων µε την οποία να αξιολογείται η επιτυχία της υλοποίησης. 

Ωστόσο, αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί µε προσοχή δεδοµένου ότι οι αριθµοί 

παρήχθησαν µε ένα περιορισµένο όραµα για τις µελλοντικές συνθήκες. Πρέπει να 

εκτιµηθεί το γεγονός ότι αυτό το όραµα µπορεί να ραγίσει και ότι η πραγµατική 

κατάσταση στο µέλλον µπορεί να είναι µακριά από την αρχική σύλληψη. Εάν υπάρχει 

µια σταθεροποίηση επάνω στους αριθµούς, κατόπιν µια αρνητική απόκλιση µπορεί να 
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οδηγήσει στο να κριθεί το project σαν αποτυχηµένο. Μια θετική πτυχή για την 

καθιέρωση αυτών των συγκριτικών µετρήσεων επιδόσεων είναι ότι θέτουν έναν 

στόχο προς επιδίωξη. Εάν εξεταστεί µια αρνητική απόκλιση από αυτόν τον στόχο, 

µπορούν να φανούν ευκαιρίες για βελτίωση. Μια θετική απόκλιση µπορεί να 

αποκαλύψει ότι ο αρχικός στόχος δεν τέθηκε σωστά και οδηγεί στον καθορισµό ενός 

ρεαλιστικότερου στόχου. 

Από αυτήν την ανασκόπηση των οφελών, πρέπει να εκτιµηθεί ότι η αξία του 

συστήµατος δεν είναι η ίδια η τεχνολογία αλλά ο τρόπος που τεχνολογία 

χρησιµοποιείται. Αυτό το σηµαντικό σηµείο αποκαλύπτει την ευκαιρία που 

παρουσιάζεται έτσι ώστε η τεχνολογία να αντιµετωπιστεί ως µέσο για να επιτευχθεί 

µια στρατηγική. Επιπλέον, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µπορεί να αποκτηθεί µέσω 

της καινοτόµου χρήσης της τεχνολογίας, ακόµα κι αν ο ανταγωνισµός έχει την ίδια ή 

καλύτερη τεχνολογία. Κατά συνέπεια έχει νόηµα να εξεταστεί η εφαρµογή µέσα στο 

πλαίσιο µιας επιχειρησιακής στρατηγικής. 
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7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Ο καθορισµός των απαιτήσεων είναι µια χρονοβόρα υπόθεση όπου κάθε λεπτοµέρεια 

συλλαµβάνεται και παρουσιάζεται σε ένα ογκώδες έγγραφο. Αυτό προϋποθέτει ότι, 

κατά τη διάρκεια του καθορισµού, οι διαδικασίες δεν αλλάζουν και, εάν αλλάζουν, οι 

απαιτήσεις ενηµερώνονται, υποθέτοντας φυσικά ότι η µια αλλαγή είναι εις γνώσιν 

µας. Ωστόσο, είναι απίθανο να παραµείνουν οι διαδικασίες στατικές. Άντ’ αυτού, οι 

αλλαγές θα βρεθούν στην πράξη, σε απάντηση στις απαιτήσεις των πελατών, 

προσπάθειες να επιλυθούν τα προβλήµατα που εµφανίζονται, αλλαγές στο 

προσωπικό, προσπάθειες να βελτιωθούν οι διαδικασίες κτλ. Αλλαγές µπορούν να 

εµφανιστούν για οποιουσδήποτε λόγους και µπορούν να είναι µικρές ή µεγάλες σε 

λεπτοµέρεια και ουσία. Επιπλέον, η παρακολούθηση όλων των αλλαγών είναι πολύ 

δύσκολη. Η ερώτηση που προκύπτει έπειτα ως προς την αξία ενός τέτοιου 

καθορισµού λεπτοµερών απαιτήσεων, δεδοµένου ότι ώσπου να πρόκειται να 

µεταφραστεί σε ένα λειτουργικό σύστηµα, ενδεχοµένως µερικούς µήνες αργότερα, 

ένα µεγάλο µέρος της λεπτοµέρειας µπορεί να είναι άσχετο. 

Ένα σχόλιο που µπορεί να γίνει είναι ότι η υλοποίηση είναι µια ευκαιρία ‘να οδηγηθεί 

µία αλλαγή φιλοσοφίας και να ξεκλειδωθεί η αξία από την οργάνωση’. Αυτό είναι 

ένα εκτεταµένο σχόλιο από την άποψη των επιπτώσεών του, δεδοµένου ότι 

επικαλείται ιδέες σχετικά µε την κινητοποίηση του εργατικού δυναµικού και τον 

επανασχεδιασµό των διαδικασιών. Η απάντηση στην ερώτηση ‘τι προσπαθούµε 

πραγµατικά να κάνουµε;’ είναι καλύτερη πρακτική, αλλά πρέπει να είναι καλύτερη 

πρακτική µε έναν τρόπο που είναι λογικός για την επιχείρηση και σχετικός µε τις 

διαδικασίες. Η πραγµατικότητα είναι ότι η καλύτερη πρακτική δεν θα επιτευχθεί σε 

µία νύκτα. Άντ’ αυτού, τα θεµέλια µπορούν να τοποθετηθούν, επάνω στα οποία η 

καλύτερη πρακτική µπορεί να αναπτυχθεί. Από την προοπτική ενός καθορισµού 

απαιτήσεων, πρέπει να γίνουν γνωστές οι ανάγκες για αυτό που επιδιώκεται και να 

εξασφαλίσει ότι αυτό περιλαµβάνεται ως απαίτηση. 

Μια άλλη εκτίµηση είναι το πεδίο των απαιτήσεων. Η υλοποίηση θα καλύψει µόνο 

επιλεγµένα µέρη της οργάνωσης ή όλα τα µέρη; Η άποψη που µπορεί να υποστηριχτεί 

είναι ότι το τµήµα ανθρώπινου δυναµικού και η µισθοδοσία έχουν ένα επαρκέστατο 

σύστηµα. Οµοίως το τµήµα marketing µπορεί να χτίση τη βάση δεδοµένων τους 
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προσαρµοσµένη σε µια συνηθισµένη εφαρµογή. Το τµήµα ελέγχου ποιότητας µπορεί 

να έχει µια περίπλοκη εφαρµογή της οποίας η λειτουργία περιλαµβάνει τη στατιστική 

υποστήριξη ελέγχου διεργασίας, τη διαχείριση της τεκµηρίωσης, τα αρχεία 

κατάρτισης, ασυµφωνίες και άλλες ειδικές δυνατότητες. Άλλες παλαιότερες 

εγκαταστηµένες εφαρµογές µπορούν να θεωρηθούν επαρκείς. Ένα ζήτηµα που πρέπει 

να ληφθεί υπόψη είναι το επιθυµητό της ολοκλήρωσης µεταξύ όλων αυτών των 

αυτόνοµων συστηµάτων. Αυτό αντιπαραβάλλεται µε το πιθανά αδύνατο ή το 

υπερβολικό κόστος της ολοκλήρωσης. Εάν ορισµένα  modules παρέχονται ήδη µέσα 

στο σύστηµα ERP η απόφαση µπορεί να ληφθεί σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία 

για να αναθεωρήσει αυτές τις συγκεκριµένες απαιτήσεις να αξιολογηθούν τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της αλλαγής από το παλαιό σύστηµα. Παρ’ ότι 

τα όρια καθορίζονται σε αυτή τη φάση γεν είναι σταθερά και µπορούν να αλλάξουν 

σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία. 

7.1 Αρχίζοντας 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τον καθορισµό των απαιτήσεων. Ο στόχος είναι να 

προσδιοριστούν οι διαδικασίες, να καθοριστεί τι κάνουν και να καθοριστούν τα 

βασικά ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Η έκβαση είναι ένας κατάλογος 

ζητηµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Υπάρχουν µεθοδικά εργαλεία και 

διαθέσιµες τεχνικές που χρησιµοποιούνται από τους επιχειρησιακούς αναλυτές για να 

καθορίσουν τις απαιτήσεις. Αυτές περιλαµβάνουν τη χρήση των διαγραµµάτων ροής 

δεδοµένων, των διαγραµµάτων οντότητας – σχέσης και των προτύπων IDEF 

(Integration DEFinition). Εντούτοις πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν αυτόν τον τύπο 

εµπειρίας και πόρων στο εσωτερικό. Άντ’ αυτού, µπορούν να αποφασίσουν να 

προσλάβουν ειδικούς. Ενώ αυτό µπορεί να είναι αποτελεσµατικό στην παραγωγή 

ενός εγγράφου απαριθµώντας όλες τις διαδικασίες έχει το µειονέκτηµα ότι η γνώση 

που αποκτιέται από αυτήν την διαδικασία δεν µένει µέσα στην επιχείρηση. Κατά 

συνέπεια, δεν είναι ασυνήθιστο αυτή η ανάλυση να πραγµατοποιηθεί στο εσωτερικό. 

Η αξία της ανάλυσης είναι διπλή. Κατ' αρχάς, παρέχει µια ευκαιρία εκµάθησης 

σχετικά µε τα προβλήµατα στην σύλληψη των λεπτοµερειών των διαδικασιών, οι 

οποίες θα γίνουν χρήσιµες κατά το σχεδιασµό των νέων διαδικασιών. Επιπλέον, το 

πρόσωπο που διευθύνει την ανάλυση θα αναπτύξει µια καλή κατανόηση της 

επιχείρησης και των ζητηµάτων που έχουν επιπτώσεις στην επιχείρηση. 
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Προκειµένου να καθοριστεί τι είναι µια διαδικασία, είναι απαραίτητο να γίνει 

κατανοητό περί τίνος πρόκειται. Αν και αυτό εξετάζεται λεπτοµερέστερα αργότερα, η 

άποψη που υποστηρίζεται είναι ότι µια διαδικασία µπορεί να αντιµετωπιστεί ως 

διασυνδεδεµένο δίκτυο µαύρων κουτιών. Κάθε µαύρο κιβώτιο µετασχηµατίζει τις 

εισαγωγές σε εκβάσεις. Κάθε εισαγωγή είναι η εξαγωγή ενός άλλου µαύρου κιβωτίου 

και, επιπλέον, τα αποτελέσµατα θα είναι εισαγωγές σε άλλα µαύρα κουτιά. Η εξέταση 

των δεδοµένων που συλλέγονται από κάθε µαύρο κουτί θα αποκαλύψει τη φύση του 

µετασχηµατισµού και θα οδηγήσει στο να δοθεί ένα σε κατάλληλο όνοµα για να 

απεικονίσει αυτόν τον µετασχηµατισµό. Μόλις προσδιοριστούν όλα τα µαύρα κουτιά 

οι σχέσεις τους µπορούν να σχηµατιστούν. Ο επακόλουθος χάρτης που προκύπτει 

είναι ένα διάγραµµα διαδικασιών που αποκαλύπτει τη ροή όλων των διαδικασιών 

µέσα στην οργάνωση. Ένα απλό παράδειγµα αυτού φαίνεται στο σχήµα 6.1. 

Όταν αυτό µεταφράζεται σε εφαρµογή υπάρχουν διάφορες επιλογές. Μια προσέγγιση 

είναι η περιήγηση µέσω όλων των διαδικασιών, προσδιορίζοντας ποιος κάνει τι, ποια 

υλικά χρησιµοποιούνται και παράγονται, σε ποιόν τα παρέχουν και ποιος τα 

λαµβάνει. Αυτά τα υλικά µπορούν να είναι εκθέσεις, έγγραφα προς / από τους 

προµηθευτές ή / και τους πελάτες, εσωτερικά έγγραφα, σχέδια, απεικονίσεις 

υπολογιστών. Κάθε σηµείο όπου κάτι γίνεται αντιµετωπίζεται ως µαύρο κουτί. Ο 

στόχος είναι να καταγραφούν αυτές οι λεπτοµέρειες, ακολουθώντας τα ίχνη 

διαδοχικών πελατών έτσι ώστε να προκύπτει ένας χάρτης όλων των διαδικασιών. Το 

πρόβληµα µε αυτήν την προσέγγιση είναι ότι παρουσιάζει µόνο µια απλουστευµένη 

άποψη αυτού που συµβαίνει, µε τον κίνδυνο να ξεχαστούν τα ίχνη λόγω παράλειψης 

ή άγνοιας της ύπαρξής τους. Για το πρόσωπο που το κάνει αυτό, παρέχεται µια 

διοικητική πρόκληση στην παρακολούθηση των γεγονότων. 

Μια εναλλακτική διαδροµή περιγράφεται αργότερα ως µέθοδος ‘κολάζ’. Χωρίς να 

µπει σε λεπτοµέρειες, ο στόχος για ένα άτοµο είναι να συλληφθεί η λεπτοµέρεια των 

διαδικασιών σε µια σειρά µεγάλων διαγραµµάτων που χρησιµοποιούν τα δείγµατα 

όλης της διαθέσιµης τεκµηρίωσης. Αυτά µπορούν έπειτα να χρησιµοποιηθούν ως 

εστίαση στη συζήτηση µε εκείνους που γνωρίζουν καλύτερα τις διαδικασίες που 

αποκαλύπτουν τα βασικά ζητήµατα. Παρέχεται η ευκαιρία να ερευνηθούν οι 

καλύτερες πρακτικές και να πιστοποιηθεί πώς πρέπει να γίνουν τα πράγµατα. Αυτή η 

διεργασία µπορεί να αποκαλύψει αλλαγές που µπορούν να εφαρµοστούν αµέσως 

χωρίς πολλή προσπάθεια και να αποδώσουν οφέλη και γρήγορες διορθώσεις.  
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Έπειτα καθορίζεται κάθε δραστηριότητα και τα ζητήµατα αναδεικνύονται. Οι 

δυνατότητες συζητούνται έτσι ώστε όχι µόνο να καθιερώνονται τα ουσιαστικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της διαδικασίας αλλά να παράγεται ένας κατάλογος 

επιθυµητών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Αυτά τα κολάζ χρησιµοποιούνται έπειτα 

για να παραγάγουν τις απαιτήσεις, που διαφοροποιούν το ουσιαστικό µε την  

επιθυµία. Οι ειδικές απαιτήσεις µπορούν να τονιστούν, π.χ. γλώσσες, νοµίσµατα, 

δεκαδικές θέσεις. Οι νοµικές απαιτήσεις δεν πρέπει να αγνοηθούν δεδοµένου ότι ένα 

ξένο προϊόν λογισµικού µπορεί να µην καλύψει τις τοπικές απαιτήσεις, π.χ. πεδία 

Φ.Π.Α. Ένας χάρτης επισκόπησης των διαδικασιών µπορεί να παραχθεί, 

συµπληρωµένος από έναν κατάλογο όλων των δραστηριοτήτων και των βασικών 

ζητηµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Το κολάζ γίνεται χρήσιµο εργαλείο κατά 

τη συζήτηση των απαιτήσεων µε τους προµηθευτές. Πάλι υπάρχει ο κίνδυνος ότι 

περιοχές θα αγνοηθούν αλλά επειδή η εστίαση είναι επάνω στην τεκµηρίωση και τις 

απεικονίσεις υπάρχει λιγότερη πιθανότητα να συµβεί αυτό. 

Και στις δύο περιπτώσεις, η ρουτίνα πρέπει να συλληφθεί. Αυτό που µπορεί να 

αγνοηθεί και στις δύο προσεγγίσεις είναι η απόκλιση από τον κανόνα. Ο χειρισµός 

τέτοιων αποκλίσεων µπορεί να αποτελέσει µια ουσιαστική απαίτηση για το νέο 

σύστηµα. Κατά συνέπεια, σε κάθε σηµείο στη διαδικασία, ο αναλυτής πρέπει να είναι 

σε ετοιµότητα για τις αποκλίσεις και να γνωρίζει πώς αντιµετωπίζονται. Ωστόσο, 

πρέπει να προσεχτεί το κίνδυνος υιοθέτησης  τα ανεπιθύµητων πρακτικών και 

παλαιοτέρων συστηµάτων. Οµοίως, προσοχή πρέπει να δοθεί στη σταθερότητα των 

διαδικασιών. Είναι στατικοί και αµετάβλητοι ή εξελίσσονται συνεχώς σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις. Εάν η διαδικασία αλλάζει κατά τη διάρκεια του χρόνου, οι µελλοντικές 

απαιτήσεις µπορούν να είναι δύσκολο να καθοριστούν. Σε αυτήν την περίπτωση, 

πρέπει να επιδιωχθεί ευελιξία στο λογισµικό. Κάποιος πρέπει να διακρίνει µεταξύ των 

ουσιαστικών απαιτήσεων, που δεν µπορούν να γίνουν χωρίς, και εκείνων που είναι 

επιθυµητοί και µπορούν να χαρακτηρίσουν ως επιθυµητών. Αυτό επιτρέπει σε 

ουσιαστικές µοναδικές απαιτήσεις να αποκαλυφθούν και θα βοηθήσει στο 

φιλτράρισµα των ακατάλληλων προϊόντων. Αυτό µπορεί να περιλάβει τη συλλογή 

των συγκεκριµένων δεδοµένων ή την παραγωγή των συγκεκριµένων αναφορών. Π.χ. 

η παραγωγή των τιµολογίων στα ξένα νοµίσµατα, η πολλαπλή τιµολόγηση των 

τελικών προϊόντων ή η τριπλή εναρµόνιση των παραγγελιών µε τα γραµµάτια των 

ληφθέντων αγαθών και τα τιµολόγια των προµηθευτών. Στην εκτέλεση αυτής της 
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εργασίας, πρέπει να κρατηθεί µια ισορροπία µεταξύ της πάρα πολλής λεπτοµέρειας, 

που µπορεί να καταντήσει περιττή εάν οι διαδικασίες αλλάξουν, και της όχι αρκετής 

λεπτοµέρειας, µε την οποία οι συγκεκριµένες ανάγκες αγνοούνται. Ένας παράγοντας 

που έχει επιπτώσεις σε αυτό είναι ο διαθέσιµος χρόνος. 

Στο τέλος αυτής της άσκησης, ο αναλυτής πρέπει να έχει µια σαφή δήλωση των 

απαιτήσεων που µπορεί να δοθεί στον προµηθευτή στην κατάλληλη χρονική στιγµή. 

Το κέρδος είναι ότι οι αναλυτές θα έχουν επίσης µια καλή κατανόηση της 

επιχείρησης, η οποία θα βοηθήσει κατά την εξέταση των προϊόντων των 

προµηθευτών και τη διεξαγωγή των συζητήσεων µε τον προµηθευτή. 

7.2 Πώς θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 

Τώρα που έχουν καθοριστεί οι απαιτήσεις η ερώτηση προκύπτει είναι ο τρόπος µε τον 

οποίο θα ικανοποιηθούν. Μια σκέψη µπορεί να είναι ότι µια εφαρµογή που παρέχεται 

από έναν προµηθευτή ERP θα είναι σε θέση να καλύψει όλες τις απαιτήσεις. Με 

µερικούς από τους µεγαλύτερους προµηθευτές, όπως η SAP και η Oracle, αυτό 

µπορεί να συµβεί αλλά υπάρχουν πρακτικές εκτιµήσεις όπως ο χρόνος και το κόστος. 

Ο χρόνος και οι συνοδευτικές δαπάνες προσαρµογής του συστήµατος για να 

καλυφθούν οι απαιτήσεις µπορούν να ξεπερνούν τον προϋπολογισµό πολλών µικρών 

και µέσων επιχειρήσεων. Άλλοι προµηθευτές µπορούν να παρέχουν τις ενότητες 

(modules) ή τα συστατικά (components) για να χειριστούν τις συγκεκριµένες 

λειτουργικές απαιτήσεις αλλά η παρεχόµενη λειτουργία µπορεί να είναι πολύ βασική 

σε σύγκριση µε τα ειδικά πακέτα. Το πλεονέκτηµα ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

είναι ότι εξαλείφει την ανάγκη για επαναλαµβανόµενη εισαγωγή δεδοµένων και 

εξασφαλίζει ότι υπάρχει µόνο ένα σύνολο τιµών. Ο καθένας εξετάζει τα ίδια 

δεδοµένα. Η πραγµατικότητα είναι ότι δεν είναι πιθανό να καταγραφούν  στο 

σύστηµα ERP όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται. Πρόσθετα δεδοµένα θα 

καταγραφούν σε άλλες βάσεις δεδοµένων και σε λογιστικά φύλλα (spreadsheet). 

Εντούτοις, πολλές εφαρµογές προσφέρουν τη δυνατότητα να ορίσουν ιδιαίτερα πεδία 

για τέτοια δεδοµένα. Τα πρόσθετα πεδία επιτρέπουν στον πελάτη να προσαρµόσει την 

εφαρµογή χωρίς απαραιτήτως να θέσει σε κίνδυνο την δυνατότητα αναβάθµισης του 

συστήµατος. Ωστόσο, µε την προσαρµογή προκύπτουν συµπληρωµατικές δαπάνες 

υλοποίησης. Επιπλέον, περιπλοκότερες απαιτήσεις, µπορεί να εξεταστεί εάν θα ήταν 

ή όχι καλύτερο να προτιµηθεί µια εξειδικευµένη εφαρµογή ή η καλύτερη στην αγορά. 
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Η περίπτωση για µια εφαρµογή ‘best-of-breed’ έχει ήδη αναφερθεί. Οι ειδικές 

εφαρµογές τείνουν να είναι η έκβαση πολλών ετών ανάπτυξης και εξοικείωσης µε 

εστίαση στο συγκεκριµένο τοµέα. Προσφέρουν έναν υψηλό βαθµό λειτουργικότητας 

απίθανο να βρεθεί στα πακέτα ERP. Μπορούν και τα δύο να είναι ακριβά και στην 

αγορά αδειών χρήσης και στην εφαρµογή. Η υλοποίηση τους απαιτεί τη διαχείριση 

του προγράµµατος ιδίω δικαιώµατι και τα σχόλια σε αυτό το σύγγραµµα για το ERP 

ισχύουν εξίσου και για αυτά τα πακέτα, αν και ο αριθµός ανθρώπων που συµµετέχουν 

είναι πιθανό να είναι πολύ λιγότερος. Ένας βασικός παράγοντας που εξετάζεται είναι 

η ένταξή τους στο γενικό δίκτυο των εφαρµογών. Μια ειδική σύνδεση µπορεί να 

πρέπει να αναπτυχθεί για να εξασφαλίσει ολοκλήρωση, η οποία θα επιφέρει επιπλέον 

κόστος. Εντούτοις, αυτό δεν γίνεται ιδιαίτερο ζήτηµα δεδοµένου ότι οι προµηθευτές, 

εξ’ αρχής αναγνωρίζουν την ανάγκη των πελατών για ολοκλήρωση, σχεδιάζουν τις 

εφαρµογές µε την ολοκλήρωση ως χαρακτηριστικό γνώρισµα. 

Όταν πρέπει να ληφθεί µια απόφαση για το ποια οδός θα πρέπει να επιλεχθεί, οι 

προηγούµενοι παράγοντες δεν µπορούν να διευκρινιστούν µέχρι τη διαδικασία 

αξιολόγησης. Κατά συνέπεια, ο πελάτης µπορεί να τρέχει δύο ή περισσότερες 

διαδικασίες επιλογής ταυτόχρονα. Κάποιος χρόνος µπορεί να παρέλθει προτού ληφθεί 

µια τελική απόφαση. 
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8 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Ο προµηθευτής θα παράσχει και το λογισµικό εφαρµογών και τη δεξιότητα στο πώς 

θα χρησιµοποιηθεί η εφαρµογή. Ο προµηθευτής θα παράσχει επίσης την πείρα στο 

πώς θα χρησιµοποιηθεί η εφαρµογή  και πρέπει να περιλάβει την εξασφάλιση ότι οι 

συνθήκες µέσα στην επιχείρηση συµβάλλουν σε µια επιτυχή υλοποίηση. Η επιτυχής 

µεταφορά αυτών των δεξιοτήτων και της πείρας θα απεικονίσει την ποιότητα της 

σχέσης µε τον προµηθευτή. Η διάρκεια των συναλλαγών µε τον προµηθευτή θα είναι 

για τη διάρκεια που η εφαρµογή χρησιµοποιείται. 

Μπορεί έτσι να εκτιµηθεί ότι η επιλογή του ‘σωστού’ προµηθευτή είναι µια 

σηµαντική διαδικασία. Ο πελάτης θα πρέπει να συνεργαστεί µε τον προµηθευτή για 

όλη τη διάρκεια ζωής του λογισµικού. Η φύση της σχέσης είναι µια σχέση στην οποία 

ο πελάτης εξαρτάται αρκετά από τον προµηθευτή, δεδοµένου ότι ο προµηθευτής 

χρησιµοποιεί την εµπειρία του για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο που συνδέεται µε 

την υλοποίηση. Εάν προκύπτουν δυσκολίες στη σχέση, ο πελάτης πρέπει να τις 

διαχειριστεί όσο µπορεί καλύτερα. Η ποινική ρήτρα του χωρισµού θα είναι, στην 

καλύτερη περίπτωση, το κόστος του προγράµµατος µέχρι σήµερα, το οποίο είναι 

πιθανό να είναι το κόστος του λογισµικού και της εργασίας που έγινε. Για πολλές 

επιχειρήσεις αυτό είναι µια υψηλή τιµή.  Είναι εκτός από το χαµένο χρόνο, τις 

χαµένες ευκαιρίες και το κόστος λειτουργίας µε το παλαιό σύστηµα. Συνεπώς, οι 

πελάτες µαθαίνουν να ζουν µε το συνεργάτη τους. Ωστόσο, η διαβίωση σε µια κακή 

σχέση µπορεί να είναι αποθαρρυντική για τα συµβαλλόµενα µέρη και να εµποδίσει 

τις νέες εξελίξεις. Κατά συνέπεια είναι συνετό να γίνει ιδιαίτερα προσεκτικά η 

διαδικασία επιλογής προµηθευτή. 

8.1 Τρόπος επιλογής προµηθευτή 

Ένα από τα κρίσιµα στάδια για την αποτελεσµατική διαχείριση προµηθευτών είναι η 

διαδικασία επιλογής τους. Ένας καλός προµηθευτής µπορεί να επιλεχτεί µε τον έναν 

από τους πέντε τρόπους: 

• η τυχαία επιλογή 

• ο φίλος της διπλανής πόρτας  

• το όνοµα 

• εκτέλεση της διαδικασία µε υπεργολαβία  
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• συστηµατική και ακριβής αξιολόγηση. 

Αν και η πρώτη προσέγγιση είναι γρήγορη και µπορεί να αποδειχθεί επιτυχής, οι 

πιθανότητες δεν είναι καλές. Οι πιθανότητες µιας επιτυχηµένης επιλογής είναι ίσως 

καλύτερη µε τη δεύτερη προσέγγιση. Βεβαίως, η σχέση µπορεί να είναι καλύτερη, 

αλλά δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι το προϊόν είναι το καλύτερο ή ακόµα και 

επαρκές για την εφαρµογή. Εναλλακτικά, η τρίτη προσέγγιση προσφέρει ίσως ακόµα 

τις καλύτερες πιθανότητες δεδοµένου ότι η φήµη της προηγείται. Ωστόσο, πάσχει από 

το σύνδροµο του ότι ακριβώς επειδή έχει το όνοµα δεν σηµαίνει ότι είναι καλή για 

την επιχείρηση. Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι να απασχοληθεί ένας σύµβουλος 

να κάνει την διαδικασία. Εκτός από το κόστος, ο σύµβουλος είναι απίθανο να 

εξοικειωθεί µε την επιχείρηση και υπάρχει το ζήτηµα της αποδοχής των 

συµπερασµάτων. Ο σύµβουλος έχει µια αµερόληπτη άποψη της αγοράς προµηθευτών 

ή έχει κάποια συνεργασία µε έναν συγκεκριµένο προµηθευτή; Κάποιος πρέπει επίσης 

να εξετάσει το τι θα συµβεί αργότερα εάν η υλοποίηση ή η σχέση µε τον προµηθευτή 

γίνεται προβληµατική. Η τελευταία προσέγγιση παρότι χρονοβόρος, δεν µπορεί να 

εγγυηθεί την επιτυχία. Εντούτοις, η πιθανότητα επιλογής λάθους λανθασµένου 

προµηθευτή µειώνεται. Ανάλογα µε τα κριτήρια επιλογής χρησιµοποιούνται είναι 

πιθανότερο να παραχθεί  ένα καλύτερο ταίριασµα µε τις ανάγκες της επιχείρησης, 

καθώς επίσης και παραχθεί το καλύτερο συναίσθηµα της άνεσης µε τον προµηθευτή. 

Η τελευταία προσέγγιση υιοθετείται εδώ. 

Αφού αποφασιστεί η προσέγγιση, παραµένει να αποφασιστεί ποιος πρόκειται να 

συµµετάσχει στη λήψη της απόφασης. Υπάρχουν διάφορες θεωρήσεις. Ποιοι είναι οι 

ιδιοκτήτες του νέου συστήµατος; Θα συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και, σε 

αυτή την περίπτωση, πώς θα συµµετάσχουν; Ενώ πρέπει να αποφευχθεί το 

συναίσθηµα ότι ένα σύστηµα επιβάλλεται, είναι µη πρακτικό να συµµετέχουν όλου 

σε όλα τα στάδια. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι το πρόγραµµα δεν είναι ένα 

πρόγραµµα IT. Κατά συνέπεια, πρέπει να επιτευχθεί κάποιο είδος λογικού 

συµβιβασµού. 

Μια δυνατότητα είναι να περιοριστεί η συµµετοχή στους βασικούς διευθυντές και 

χρήστες. Αυτό έχει το όφελος της εφαρµογής της γνώσης και της εµπειρίας τους για 

το λειτουργικό ταίριασµα του λογισµικού µε τις ανάγκες. Επιτρέπει επίσης την άτυπη 

διάδοση στους άλλους. Είναι ίσως περιττό για αυτούς να έχουν µεγάλη συµµετοχή 

στα αρχικά στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης. Είναι απίθανο να ενδιαφερθούν για 
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τα µη λειτουργικής φύσης ζητήµατα. Το πρόσωπο που εξετάζει τα τεχνικά ζητήµατα 

όπως η πλατφόρµα και η βάση δεδοµένων µπορεί να επιθυµήσει περισσότερη 

συµµετοχή, ιδιαίτερα εάν αυτό το πρόσωπο πρόκειται να διατηρήσει το σύστηµα 

αφού εφαρµοστεί. Ωστόσο, κατά πρόοδο µέσω της προσέγγισης της λίστας επιλογής, 

αυτή η µικρή οµάδα µπορεί να αρχίσει να αναµιγνύεται στο στάδιο τρία (παρακάτω). 

Μπορούν επιλεκτικά να συµµετέχουν στις επιδείξεις προµηθευτών, έτσι ώστε, 

οµαδικά, να εξοικειώνονται µε κάθε εφαρµογή. Θα συναντηθούν έπειτα για να 

µειώσουν την λίστα επιλογής. Ο αρµόδιος για την έρευνα προµηθευτών µπορεί να 

καθοδηγήσει την οµάδα µέσω των µη λειτουργικών ζητηµάτων. Η οµάδα, ως 

αντιπρόσωποι των χρηστών, λαµβάνει την απόφαση για το ποιος προµηθευτής 

συµπεριλαµβάνεται στην λίστα επιλογής, εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο ότι η 

ιδιοκτησία για το σύστηµα παραµένει στην εταιρία. 

Ο βασικός περιορισµός είναι ο χρόνος. Πιο ρεαλιστικά, η πρώτη επαφή της οµάδας 

µε τον προµηθευτή µπορεί να εµφανιστεί στο στάδιο τέσσερα όταν υπάρχουν µόνο 

τρεις ή τέσσερις προµηθευτές. Ο κίνδυνος είναι ότι οι προµηθευτές µε την φιλική 

προς το χρήστη λειτουργικότητα αποβάλλονται αδικαιολόγητα, αφήνοντας έναν 

προµηθευτή µε τη φτωχή λειτουργικότητα στην λίστα επιλογής. Σε αυτή τη φάση η 

οµάδα διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση όλων των ζητηµάτων 

σχετικά µε τους προµηθευτές και όχι απλά ο ερευνητής, ο οποίος αποφασίζει ποιο 

προµηθευτή να επιλέξει. Η εστίαση είναι στην εξασφάλιση ότι η ιδιοκτησία για την 

απόφαση και για το νέο σύστηµα στηρίζεται στους χρήστες. 

8.2 Η διαδροµή της λίστας επιλογής (short-list route) 

Η διαδικασία αξιολόγησης προµηθευτών περιλαµβάνει τέσσερα στάδια: 

• στάδιο 1: έρευνα αγοράς (σύνταξη του πρώτου κατάλογου) 

• στάδιο 2: παράγωγή µιας λίστας επιλογής µε τους προµηθευτές  που πληρούν 

τις προϋποθέσεις  

• στάδιο 3: µείωση της λίστας επιλογής σε εκείνους που κρίνονται οι 

καταλληλότεροι 

• στάδιο 4: τελική επιλογή. 

Αυτή η διαδικασία µπορεί να πάρει σε ένα άτοµο τέσσερις έως έξι εβδοµάδες 

ανάλογα µε την εξοικείωσή του µε την αγορά. Μπορεί να είναι χρήσιµο να 

αναπτυχθεί ένα σχέδιο διαδικασίας αξιολόγησης συµπεριλαµβανοµένων των 

Στεφανίδης Γεώργιος 70



Μελέτη Πληροφοριακών Συστηµάτων E.R.P. και ∆ιαδικασία Υλοποίησης σε Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

ηµεροµηνιών των αποφάσεων και την ανταλλαγή συµβάσεων. Με τον 

προγραµµατισµό αυτών των γεγονότων, µπορούν να προγραµµατιστούν συνεδριάσεις 

για να εξασφαλίσουν ότι όλοι εκείνοι που συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής είναι 

διαθέσιµοι ελαχιστοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο τις καθυστερήσεις λόγω των 

συγκρουόµενων συναντήσεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα 

συλλεχθούν πολλά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν µε κάποιο τρόπο. 

Ένα λογιστικό φύλλο (spreadsheet) είναι χρήσιµο για την παραβολή αυτών των 

στοιχείων. Παρέχει ένα χρήσιµο εργαλείο για να επιτρέψει τη σύγκριση των δυνατών 

σηµείων και των αδυναµιών κάθε προµηθευτή. Επίσης διανέµεται εύκολα, αν και 

αυτό πρέπει να ελεγχθεί µε κάποιο τρόπο για να εξασφαλίσει τη συµβατότητα. 

8.2.1 Στάδιο 1: Έρευνα αγοράς (σύνταξη του πρώτου κατάλογου) 

Υπάρχουν πολλοί προµηθευτές ERP που συναγωνίζονται στην αγορά. Ο στόχος του 

πρώτου σταδίου είναι να παραχθεί ένας προκαταρκτικός κατάλογος προµηθευτών 

που µπορούν να είναι ενδιαφέροντες. Με ανίχνευση µέσω του εµπορικού Τύπου και 

την πραγµατοποίηση αναζητήσεων στο διαδίκτυο, πρέπει να είναι δυνατό να 

προσδιοριστούν 40 – 50  προµηθευτές που προσφέρουν µια λύση ERP. Αυτό είναι 

µια σχετικά γρήγορη διαδικασία. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση δεν είναι γνωστό εάν 

είναι µια σχετική λύση. Μόνο µε συστηµατική αξιολόγηση των προµηθευτών µπορεί 

να καθοριστεί η δυνατότητά τους να καλύψουν τις απαιτήσεις.  

8.2.2 Στάδιο 2: πιθανοί προµηθευτές 

Ο στόχος αυτού του σχεδίου είναι να παραχθεί µια λίστα επιλογής 10 έως 15 

προµηθευτών που. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε µοναδικές απαιτήσεις, αυτός ο 

αριθµός µπορεί να µειωθεί σε δύο ή τρεις, οπότε σ' αυτή την περίπτωση το επόµενο 

στάδιο παραλείπεται. Η λίστα επιλογής συντάσσεται µε τη λήψη της λίστας που 

παρήχθη και την αξιολόγηση του πώς κάθε προµηθευτής αποδίδει σε έναν 

περιορισµένο αριθµό (πέντε έως δέκα) βασικών κριτηρίων. Αυτή η προσέγγιση είναι 

πρώτιστα µια κορυφαία άσκηση γραφείου, που περιλαµβάνει τη χρήση των λιστών 

προµηθευτών, των άρθρων του εµπορικού Τύπου και της αρχικής επαφής µε τους 

προµηθευτές σε σηµαντικές εκθέσεις, τηλεφωνικώς ή µέσω του ιστοχώρου τους. Τα 

βασικά κριτήρια µπορούν να περιλάβουν: 

• Γεωγραφική παρουσία προµηθευτών. Πολλοί προµηθευτές εδρεύουν στις ΗΠΑ 

που και δεν έχουν µια παρουσία έξω από αυτές. Αυτοί µπορούν να αποβληθούν 
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γρήγορα εάν δεν υπάρχει καµία παρουσία στην έδρα της εταιρίας. Εντούτοις, 

χρειάζεται προσοχή, δεδοµένου ότι µπορούν να αντιπροσωπευθούν µε µεταπωλητές 

προστιθέµενης αξίας (VARs) ή συνεργατών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο στόχος είναι 

να προσδιοριστούν αυτοί οι αντιπρόσωποι, το οποίο µπορεί να γίνει εύκολα µέσω των 

ιστοχώρων προµηθευτών. 

• Προσανατολισµός της εφαρµογής στις απαιτήσεις. Εάν το προϊόν σχεδιάζεται 

για τις υπηρεσίες δεν θα είναι σχετικό µε κατασκευαστικές βιοµηχανίες. Πολλοί 

προµηθευτές έχουν τις ρίζες τους σε συγκεκριµένους τοµείς της βιοµηχανίας ή τις 

λειτουργικές περιοχές, έτσι το προϊόν τους θα είναι καταλληλότερο για µερικές 

εφαρµογές από ότι οι άλλες. Οµοίως, το προσωπικό υποστήριξής τους θα έχει την 

εµπειρία σε αυτόν τον προσανατολισµό. 

• Συγκεκριµένες λειτουργικές απαιτήσεις. Εάν υπάρχει µια συγκεκριµένη 

λειτουργική απαίτηση που είναι απίθανο να είναι συνήθως διαθέσιµη, παραδείγµατος 

χάριν, οι πολλαπλές τιµολογήσεις ή διαφορετικά ποσοστά Φ.Π.Α. των χωρών. 

Κατόπιν αυτός θα είναι ο κατάλληλος χρόνος να φιλτραριστούν εκείνες οι εφαρµογές 

που δεν είναι ικανές να καλύψουν αυτές τις απαιτήσεις. Εναλλακτικά, µπορεί να 

υπάρξει συγκεκριµένος περιορισµός υλικού ή περιορισµός βάσεων δεδοµένων που 

µπορούν να ενεργήσουν ως φίλτρο. 

• Αριθµός ολοκληρωµένων υλοποιήσεων στο συγκεκριµένο τοµέα κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων τριών ετών ή αριθµός εφαρµογών που ολοκληρώθηκαν στα 

τελευταία τρία έτη. Εάν δεν υπάρχει καµία σχετική υλοποίηση, είναι απίθανο να είναι 

σε θέση ο προµηθευτής να επιδείξει την καταλληλότητα του λογισµικού για την 

απαιτούµενη εφαρµογή. Σε αυτήν την περίπτωση, η αξιολόγηση γίνεται 

δυσκολότερη, ζητώντας πιο επινοητικές προσεγγίσεις για την αποτίµηση του 

ταιριάσµατος. Επιπλέον, εάν ο προµηθευτής έχει ελάχιστη εµπειρία στον τοµέα, δεν 

µπορείτε να ωφεληθείτε από την εµπειρία που υποτίθεται ότι έπρεπε να είχε. 

• Ευρεία εκτίµηση του κόστους για έναν δεδοµένο αριθµό χρηστών και µια πλήρη 

υλοποίηση της κατασκευαστικής και της οικονοµικής λειτουργίας (ή οποιαδήποτε 

βασική λειτουργία απαιτείται). Ο σκοπός είναι να αποκτηθεί µια προκαταρκτική 

αίσθηση για τις πιθανές δαπάνες υλοποίησης και που πρέπει να τοποθετηθεί ο 

προϋπολογισµός. 

• Μέγεθος της οργάνωσης και από την άποψη των εσόδων και του αριθµού 

υπαλλήλων. Έχουν τα έσοδα για να υποστηρίξουν την τρέχουσα ανάπτυξη 
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προϊόντων; Έχουν ικανούς πόρους για να υλοποιήσουν ταυτόχρονα σε πολλές 

εταιρίες; 

• Μετακίνηση τιµών κερδοφορίας / µεριδίου. Είναι ο προµηθευτής τρωτός λόγω 

της χαµηλής κερδοφορίας; Είναι υποψήφιος για εξαγορά; Η σηµαντικότερη ανησυχία 

εδώ είναι εάν το λογισµικό θα υποστηριχθεί αφότου έχουν ανταλλαχθεί οι συµβάσεις. 

Μια αλλαγή ιδιοκτησίας µπορεί να οδηγήσει το προϊόν στην εγκατάλειψη. Η 

επίδραση αυτού είναι ότι ενώ η εφαρµογή πρέπει να υποστηριχθεί, δεν θα υπάρξει 

καµία βελτίωση, πρόσθετη ενότητα ή άλλες τεχνικές εξελίξεις. 

• Οι αρχικές εντυπώσεις επηρεάζουν τις αποφάσεις µας. Εάν είναι διαίσθηση 

βασισµένη στις παρατηρήσεις ή µια απέχθεια για το ύφος που παρουσιάζεται από την 

πρώτη επαφή µε την επιχείρηση, αυτό το πολύ υποκειµενικό κριτήριο µπορεί να 

βοηθήσει στο να απορριφθούν ‘µικροί’ προµηθευτές από τον κατάλογο. 

Το αποτέλεσµα είναι µια λίστα επιλογής των προµηθευτών που πηγαίνουν κατευθείαν 

στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης των προµηθευτών. 

Αναφορά έχει ήδη γίνει στην παράγραφο 5.3 στην πρακτική της συνεργασίας 

προµηθευτών µε τους µεταπωλητές προστιθέµενης αξίας (VARs). Το VAR παρέχει 

την υποστήριξη υλοποίησης και ενεργεί εξ ονόµατος του προµηθευτή για το 

λογισµικό. Η επαφή µε τον προµηθευτή µπορεί να µη γίνει ποτέ δεδοµένου ότι ο 

VAR έχει την ικανότητα να κανονίσει όλες τις απαιτήσεις ενός πελάτη. Η προσέγγιση 

που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση ενός VAR δεν χρειάζεται να είναι 

διαφορετική από αυτήν ενός προµηθευτή. Πράγµατι και οι δύο πρέπει να 

αντιµετωπιστούν ως ενιαία οντότητα. Εντούτοις, ένα πρόσθετο κριτήριο είναι 

απαραίτητο, η εξέταση της φύσης της σχέσης µεταξύ του προµηθευτή και του VAR. 

Ένας στόχος είναι να ερευνηθεί εάν ο VAR έχει την ικανότητα και τη τεχνογνωσία 

του προϊόντος για να υποστηρίξει την υλοποίηση. Ένας άλλος στόχος είναι να 

ερευνηθεί η δύναµη της συνεργασίας µεταξύ του VAR και του προµηθευτή. Πόσο 

αποτελεσµατικός θα είναι ο VAR θα είναι στην επίλυση των τεχνικών προβληµάτων, 

τώρα και στο µέλλον; Ο VAR θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τις µελλοντικές 

βελτιώσεις; 

8.2.3 Στάδιο 3: µείωση της λίστας επιλογής σε εκείνους που 

κρίνονται οι καταλληλότεροι 

Αυτό είναι µια πιο λεπτοµερής ανάλυση µε στόχο την µείωση του αριθµού 
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προµηθευτών των σε τρεις ή τέσσερις. Η σειρά των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται 

για την επιλογή αυξάνεται για να παρέχει µια περιεκτικότερη κατανόηση των 

προµηθευτών. Ο πίνακας 8.1 περιγράφει ένα πλαίσιο κριτηρίων που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν. Ο στόχος είναι να παραχθεί ένα ικανοποιητικό προφίλ των 

προµηθευτών έτσι ώστε να µπορούν να αξιολογηθούν οι σχετικές δυνάµεις και οι 

αδυναµίες τους. 

Το πλαίσιο κριτηρίων επιλογής που δηµιουργείται σε αυτή τη φάση θα αναπτυχθεί 

περαιτέρω και σε περισσότερο βάθος στο επόµενο στάδιο. Οι κύριοι µηχανισµοί είναι 

επιδείξεις προµηθευτών, παρουσιάσεις, επισκέψεις και εκθέσεις τρίτων. 

Ένας τρίτος, η Gartner Inc., δηµοσιεύει περιοδικές αναθεωρήσεις της αγοράς. Ένα 

από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αυτών των αναθεωρήσεων είναι η 

αξιολόγηση για το πώς τους στέκονται οι προµηθευτές, σήµερα και στο µέλλον, όσον 

αφορά το όραµά τους για την τεχνολογία, τις υπηρεσίες, τη λειτουργικότητα και τη 

γενική βιωσιµότητά τους, και τη δυνατότητά τους να επιτύχουν αυτό το όραµα. 

Στρέφονται προς τις αγορές των κορυφαίων και µέσων πελατών, των οποίων έχουν 

διακρίνει πέντε τµήµατα: distribution - intensive, discrete - intensive, process - 

intensive, asset - intensive και services - intensive. Για να ληφθούν υπόψη για την 

αξιολόγηση, οι προµηθευτές πρέπει να ικανοποιήσουν τα κριτήρια αποδοχής. Τα 

συµπεράσµατα για έναν στοχοθετηµένο τοµέα παρουσιάζονται σε ένα απλό πίνακα, 

το ‘µαγικό τεταρτηµόριο’ (σχήµα 8.1). Ένα θετικό εκκλήσεις αυτών των 

ανασκοπήσεων είναι ότι παρέχουν τη κατάλληλη διασφάλιση για τις ώριµες απόψεις 

των προµηθευτών. Το θετικό είναι ότι αυτή η αξιολόγηση είναι από µόνη της µια 

εκτίµηση και έτσι είναι ευάλωτη σε πιθανά λάθη. 

Μέρος της διαδικασίας επιλογής µπορεί σε αυτή τη φάση να είναι η διανοµή της 

προδιαγραφής των απαιτήσεων (κεφάλαιο 7) στους προµηθευτές για να αξιολογηθεί η 

αρχική τους αντίδρασή. Ο πελάτης ψάχνει τις προβληµατικές περιοχές. Ωστόσο, θέλει 

προσοχή έτσι ώστε να µην είναι υπερβολικές οι αξιώσεις. Στις κρίσιµες λειτουργικές 

περιοχές ενδείκνυται ο προµηθευτής να καταδεικνύει πώς καλύπτονται οι απαιτήσεις, 

είτε σε αυτή τη φάση είτε στην επόµενη. 
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Πινάκας 8.1 Κριτήρια επιλογής (Πηγή Harwood, 2003) 
Κριτήρια Γιατί; Παράµετροι 

Λειτουργικότητα Το λογισµικό κάνει ό,τι απαιτείται; 

Είναι συµβατό µε το υλικό; Ποια 

πρόσθετα εργαλεία υπάρχουν; 

λειτουργικότητα βασικών 

εφαρµογών / γκάµα των modules / 

των interfaces (συµβατότητα 

ODBC και SQL) / πρόσθετα 

εργαλεία / βάση δεδοµένων / 

πλατφόρµα 
Προσέγγιση υλοποίησης Η εφαρµογή κτίζεται µε σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων 

αποτυχίας; 

προµηθευτής, VAR ή σύµβουλος / 

προσέγγιση / χρονοδιάγραµµα / 

πολιτική βελτίωσης 
∆απάνες Είναι αποδεκτές; Τα οφέλη 

αντισταθµίζουν τις δαπάνες; 
υλικό / βάση δεδοµένων / 

εφαρµογή (για το δεδοµένο αριθµό 

ταυτόχρονων 

χρηστών)/υποστήριξη υλοποίησης / 

κατάρτιση / συντήρηση / πρόσθετα 

εργαλεία 
Οργανωτική αξιοπιστία / 

βιωσιµότητα 
Η επιχείρηση θα µείνει στην αγορά 

κατά την διάρκεια ζωής του 

λογισµικού µετά από την υλοποίηση; 

προέλευση / ιστορία / τζίρος / 

εργαζόµενοι / διακύµανση 

µεριδίου-τιµών 
Εµπειρία εφαρµογής στον 

τοµέα 
Η εφαρµογή έχει εφαρµοστεί 

επιτυχώς στο απαραίτητο 

περιβάλλον; Ο προµηθευτής θα είναι 

σε θέση να παρέχει το όφελος της 

εµπειρίας του στον τοµέα; 

στατιστικές υλοποίησης / 

στοχοθετηµένοι τοµείς / πελάτες, 

περιοχές αναφοράς 

Υποστήριξη (κατά τη 

διάρκεια / µετά την 

υλοποίηση) 

Θα είναι έµπειρο προσωπικό 

διαθέσιµο σε περίπτωση ανάγκης; 
φύση της υποστήριξης, ειδικότερα, 

τοπική υποστήριξη και τηλεφωνική 

υποστήριξη 

Φήµη (πελάτες, αναφορές 

τρίτων, Τύπος...) 
Τι µπορεί να µαθευτεί για τον 

προµηθευτή από άλλους; 
 

Τρόπος απόκρυψης Πόσο δηλωτική είναι η συµπεριφορά 

του προµηθευτή αφότου υπογράφεται 

η σύµβαση; 

κυνηγός ή κυνηγηµένος 

Κατεύθυνση (πενταετής 

στρατηγική) 
Υπάρχει ένα όραµα το που η 

τεχνολογία / η επιχείρηση θα είναι σε 

πέντε έτη και πώς αυτό 

υποστηρίζεται; 

κατεύθυνση / στρατηγική 

ανάπτυξης προϊόντων / λογισµικό 

R&D προϋπολογισµός  
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Σχήµα 8.1 Το µαγικό τεταρτηµόριο (Πηγή Gartner Inc.) 
 Εστίαση στο αύριο   

Εκτελεί καλά σήµερα, 

µπορεί να εξουσιάσει 

µεγάλο τµήµα, αλλά δεν 

καταλαβαίνει την 

κατεύθυνση αγοράς.  

Εκτελεί καλά σήµερα, 

καλά τοποθετηµένος για 

το αύριο.  ∆υνατότητα να 

εκτελέσει (στην 

τεχνολογία, 
βιωσιµότητα, 

service, 

χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα) 

Είτε η εστίαση είναι σε 

µικρό τµήµα και το κάνει 

καλά, είτε δεν εστιάζει 

και δεν καινοτοµεί – 

ξεπερνά τους άλλους.  

Καταλαβαίνει που 

πηγαίνει η αγορά ή έχει 

όραµα για τους 

µεταβαλλόµενους 

κανόνες αγοράς, αλλά 

δεν εκτελεί καλά ακόµα. 

 

Εστίαση 

στο 

σήµερα 

 

Όραµα 
(στην τεχνολογία, τη βιωσιµότητα, το service, τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα) 

 
 

 Σηµείωση 1. Μαγικό τεταρτηµόριο της Gartner 

Το µαγικό τεταρτηµόριο της Gartner αντιπροσωπεύει έναν παράγοντα στην αξιολόγηση µιας 

οργάνωσης ενός προµηθευτή ή ενός προϊόντος. Για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αξιολόγησης, π.χ. 

οι οργανισµοί παροχής περίθαλψης πρέπει επίσης να εκτελέσουν ελέγχους αναφοράς, επισκέψεις σε 

άλλους οργανισµούς παροχής περίθαλψης χρησιµοποιώντας τα προϊόντα που αξιολογούνται σε 

ζωντανές διαδικασίες, και τις οικονοµικές αξιολογήσεις των προµηθευτών που εξετάζονται. 

Σηµείωση 2. Ο καθορισµός µιας αγοράς κατά Gartner  

Μια αγορά ή ένας τοµέας της αγοράς είναι ένα σύνολο πραγµατικών ή πιθανών πελατών για ένα 

δεδοµένο σύνολο προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν ένα κοινό σύνολο αναγκών που παραπέµπουν το 

ένα στον άλλο κατά τη λήψη µιας απόφασης. Ο καθορισµός µιας αγοράς ή ενός τοµέα της αγοράς 

µπορεί να αλλάξει. Παραδείγµατος χάριν, ένας καθορισµός της αγοράς για τα αυτοκίνητα δεν είναι 

πλέον χρήσιµος. Υπάρχουν πολλές σηµαντικές υποαγορές (δηλ., SUV, πολυτελή, σπορ, οικογενειακά, 

ανοιχτά κτλ) που έχουν περισσότερο νόηµα για τους πελάτες και τους προµηθευτές. Κάθε µια έχει ένα 

σύνολο αγοραστών µε πραγµατικές ή συναισθηµατικές ανάγκες καθώς επίσης και ένα σύνολο 

προµηθευτών που προσφέρουν τα προϊόντα που ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες. 

 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8.1, οι συµµετέχοντες στο στάδιο της απόφασης 

του προµηθευτή µπορούν να επιθυµήσουν να περιληφθούν στις παρουσιάσεις / 

επιδείξεις Το σχήµα µπορεί να είναι άτυπο µε το πρόγραµµα ανοικτό. Σε αυτό το 

σηµείο µπορούν να ερευνηθούν οι λειτουργικές απαιτήσεις. Ο στόχος είναι να 
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επιτραπεί στον πελάτη να µάθει για τον προµηθευτή και τις προσφορές προϊόντων και 

υπηρεσιών. Αυτές οι συνεδριάσεις πρέπει να προετοιµαστούν µε σκοπό την 

αναζήτηση των απαντήσεων στα κριτήρια της λίστας. Λαµβάνοντας υπόψη τον όγκο 

των πληροφοριών που σταχυολογείται για κάθε προµηθευτή, είναι απαραίτητο να 

είναι συστηµατική η καταγραφή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη 

λειτουργικότητα δεδοµένου ότι µπορεί να υπάρξει σύγχυση για το ποια εφαρµογή 

έκανε τι. Επίσης, προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο µε τον οποίο ο προµηθευτής 

αποκρίνεται στις ερωτήσεις. Αυτό είναι ενδεχοµένως ενδεικτικό της σχέσης κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης. Οµοίως, η απάντηση στην ερώτηση ‘γιατί να προτιµήσουµε 

εσάς;’ Μπορεί να αποκαλύψει πώς ο προµηθευτής αντιλαµβάνεται τον εαυτό του και 

αν δείχνει διορατικότητα για οποιαδήποτε µελλοντική σχέση. 

Αυτό το στάδιο ολοκληρώνεται µε την επιλογή τριών ή τεσσάρων προµηθευτών για 

αξιολόγηση µε περαιτέρω λεπτοµέρειες. 

8.2.4 Στάδιο 4: η τελική επιλογή 

Αυτό το τελικό στάδιο στοχεύει στην επιλογή ενός προµηθευτή. ∆ύο γνωρίσµατα 

χαρακτηρίζουν αυτό το στάδιο: λεπτοµέρεια και συµµετοχή των ανθρώπων. 

Είναι η κατάλληλη στιγµή ο πελάτης να τα ανακαλύψει όλα για τους προµηθευτές, τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Είναι καλύτερα να ανακαλύψει τις αδυναµίες τώρα 

απ' ό,τι µετά την επιλογή. 

Είναι επίσης ο χρόνος όπου πρέπει να συµπεριληφθούν ενεργά κι άλλοι. Είναι 

απαραίτητο να γίνει συνείδηση ένα αίσθηµα της ιδιοκτησίας για την επιλογή σε 

εκείνους που θα έχουν ευθύνη για την υλοποίηση και την χρήση του συστήµατος. Εάν 

προκύπτουν προβλήµατα σε µια µεταγενέστερη στιγµή, οι άνθρωποι που εµπλέκονται 

µε το σύστηµα δεν πρέπει να είναι στη θέση να πουν ‘δεν επέλεξα αυτό το σύστηµα’. 

Επιπλέον, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να χειριστούν ερωτήσεις για τη 

λειτουργικότητα στις περιοχές γνώσεώς τους. 

Οι εργασίες περιλαµβάνουν τη δηµοσίευση µιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, 

την οργάνωση των παρουσιάσεων και των επιδείξεων, την παραβολή και τη σύνθεση 

των απόψεων και τη διαχείριση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ο βασικός ρόλος 

εκείνων που συµµετέχουν στις επιδείξεις είναι να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα του 

λογισµικού. Αυτό πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι σχετικές αξίες των 

διαφορετικών εφαρµογών να µπορούν να συγκριθούν. 
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Μια πρόταση είναι ότι ο πελάτης προετοιµάζει µια σταθερή διάταξη για τις επιδείξεις 

των προµηθευτών. Αυτή η διάταξη δίνεται σε όλους τους προµηθευτές, στην οποία 

πρέπει να εµµείνουν. Ο στόχος είναι να επιτραπεί η οµοειδής σύγκριση για το πώς η 

λειτουργία κάθε προµηθευτή πραγµατοποιείται κατά την εκτέλεση των 

συγκεκριµένων στόχων. Τα βασικά λειτουργικά ζητήµατα προσδιορίζουν τι πρέπει να 

καταδειχθεί. Αυτά τα ζητήµατα δεν θα αφορούν εργασίες ρουτίνας που είναι τυπικές 

στις εφαρµογές. Άντ’ αυτού, θα ενδιαφερθούν για συγκεκριµένους στόχους που είναι 

πιθανό να διαφοροποιήσουν την επιχείρηση από άλλες επιχειρήσεις. Τα 

παραδείγµατα είναι, ο χειρισµός των δασµών προκειµένου να απαιτηθούν ενισχύσεις, 

η χρήση των πολλαπλών τιµών, η επιλογή να χρησιµοποιηθεί το τυπικό κόστος και η 

βασισµένη στην δραστηριότητα κοστολόγηση στα διαφορετικά τµήµατα, η 

δυνατότητα να διανεµηθούν ενοποιηµένα τα τιµολόγια στους πελάτες. Η ηµερήσια 

διάταξη θα διανεµηθεί στον προµηθευτή αρκετό χρόνο πριν για να προετοιµάσουν 

την επίδειξη µε αίτηµα η επίδειξη  να χρησιµοποιεί δεδοµένα του πελάτη. Αυτά τα 

δεδοµένα µπορούν να παρασχεθούν στον προµηθευτή σε ηλεκτρονική µορφή. Κατ' 

αυτό τον τρόπο, οι θεατές µπορούν να εξοικειωθούν µε αυτό που βλέπουν και 

αναδεικνύονται τα ζητήµατα σχετικά µε το σχήµα των δεδοµένων του πελάτη. Την 

ηµέρα(-ες) της επίδειξης, κάθε ένας από τους παρευρισκόµενους στην επίδειξη 

λαµβάνει ένα ειδικά σχεδιασµένο φύλλο αξιολόγησης επάνω στο οποίο µπορούν να 

καταγράψουν τις απόψεις τους. Αυτό τους βοηθά για να τους υπενθυµίσει τις 

διαφορές µεταξύ των εφαρµογών και όχι να τους συγχύσει. Όταν όλες οι επιδείξεις 

ολοκληρωθούν, έπειτα αυτά τα φύλλα χρησιµοποιούνται για να καθιερώσουν τις 

σχετικές αξίες των εφαρµογών από την άποψη της λειτουργικότητας. Αυτό µπορεί να 

λάβει τη µορφή µιας συζήτησης οµάδας ή µιας χωριστής ανάλυσης όλων των 

φύλλων, τα συµπεράσµατα των οποίων καταγράφονται σε µια αναφορά. 

Η τελική εργασία είναι η διαδικασία της τελικής επιλογής προµηθευτή. Το πώς 

λαµβάνεται η απόφαση θα απεικονίσει τη φύση της οργάνωσης. Όπως αναφέρθηκε 

στην παράγραφο 8.1, µπορεί να γίνει από ένα άτοµο ή από µια οµάδα. Ένα σηµείο 

που θέλει προσοχή είναι ότι µπορεί να είναι επιθυµητό να προσεχθεί ποιος έχει την 

ευθύνη της απόφασης και εάν αυτό έχει επιπτώσεις αργότερα στους σωστούς 

ανθρώπους, στους χρήστες, για την κατοχή της ιδιοκτησίας του συστήµατος. Όταν η 

παρούσα απόφαση λαµβάνεται, η προσοχή στρέφεται προς τα κριτήρια επιλογής. 

Αυτά χτίζονται επάνω σε εκείνα που περιγράφονται στον πίνακα 8.1 και εξετάζονται 
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στις ακόλουθες υποενότητες λεπτοµερέστερα. 

8.2.4.1 Λειτουργικότητα 

Το λογισµικό κάνει όλα αυτά απαιτούνται; Αυτή η περιοχή είναι ίσως η πιο σύνθετη 

δεδοµένου ότι πρέπει να δοθεί προσοχή σε έναν µακρύ κατάλογο επιχειρησιακών 

διαδικασιών. Ενώ τα συστήµατα ERP έχουν εξελιχθεί σηµαντικά από την άποψη της 

παρεχόµενης λειτουργικότητας, δεν ενδείκνυται να υποτεθεί ότι όλες οι λειτουργικές 

απαιτήσεις ρουτίνας θα καλυφτούν από οποιοδήποτε ‘καλό’ σύστηµα. Αυτό εγείρει 

το ερώτηµα τι είναι αυτό που κάνει ένα ‘καλό’ σύστηµα; Άντ’ αυτού, είναι 

σηµαντικότερο το ότι χρειάζεται προσοχή. Ότι το σύστηµα κάνει αυτό που απαιτείται 

πρέπει να ελεγχθεί. Επιπλέον, αυτή η πολυπλοκότητα γίνεται χειρότερη δεδοµένου 

ότι πρέπει να δοθεί προσοχή σε ένα πλήθος άλλων σχετικών ζητηµάτων για τα οποία 

έχει γίνει µια συνοπτική εισαγωγή στις παραγράφους 3.1 και 3.3. Αυτά µπορούν να 

απαριθµηθούν ως εξής. 

Θεµελιώδης τεχνολογία: 

• βάση δεδοµένων 

• πλατφόρµα 

• διαχείριση συντήρησης, απόδοσης και ασφάλειας 

• εξελιξιµότητα 

• δικτύωση πολλαπλών περιοχών. 

Τεχνολογία υλοποίησης: 

• εργαλεία επιχειρησιακής διαµόρφωσης 

• εργαλεία διαµόρφωσης συστηµάτων 

• εργαλεία εγγράφων διοίκησης. 

On-line τεχνολογία: 

• πρόσθετα πεδία 

• συνδεσιµότητα ODBC 

• σύνδεση CAD 

• δυνατότητα να χειριστεί αρχεία xls και  txt  

• ευελιξία συλλογής δεδοµένων 

• οθόνες GUI 

• φιλικότητα στον χρήστη 

• οθόνες συµβατές µε web 
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• ικανότητα σχεδιασµού απεικονίσεων (οθονών) 

• ενσωµατωµένα εργαλεία αναφορών 

• εργαλεία OLAP 

• ροή εργασίας 

• ευκολία στην προσαρµογή 

• χαρτικά (που προεκτυπώνονται ή on-line). 

Προσαρµογή 

• διαδραστικό εκπαιδευτικό CD/DVD ROM 

• on-line βοήθεια 

• on-line αναζήτηση δεδοµένων 

• περιεκτική τεκµηρίωση της λειτουργικότητας 

• ευκολία στην αναβάθµιση. 

Πολλά από τα ανωτέρω ζητήµατα µπορούν να καθοριστούν και να αξιολογηθούν 

σαφώς έτσι ώστε οι προσδοκίες να πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης. Μια περιοχή που συνήθως προκαλεί απογοήτευση σε ένα µεταγενέστερο 

στάδιο αφορά τη λειτουργία της επεξεργασίας των δοσοληψιών και του λειτουργικού 

προγραµµατισµού και ελέγχου. Παρά τις απαιτήσεις χρηστών που καθορίστηκαν 

(κεφάλαιο 7), µπορούν να αγνοηθούν κρίσιµες πτυχές της λεπτοµέρειας. Αυτές, ίσως, 

δεν περιλήφθηκαν στην προδιαγραφή και έτσι δεν ελέγχονται ως διαθέσιµα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του λογισµικού. Υπάρχει µια λεπτή γραµµή µεταξύ της 

λίγης λεπτοµέρειας και της υπερβολικής. Ένα άλλο ζήτηµα είναι η λειτουργικότητα, 

η οποία, όταν επανελέγχεται κατά τη διάρκεια της διαµόρφωσης πρωτοτύπων, δεν 

λειτουργεί όπως αναµένεται ή είναι ανεπαρκής. Αυτό δεν έχει να κάνει µε το δίληµµα 

της πρόγνωσης του πώς οι διαδικασίες θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια του χρόνου και 

ποιες θα είναι οι µελλοντικές απαιτήσεις. Αυτές οι ανεπάρκειες µπορούν να 

υπερνικηθούν µε την προσαρµογή, αλλά αυτό κοστίζει. 

Μια άλλη θεώρηση είναι η ταχύτητα µε την οποία αλλάζει η τεχνολογία. Κάποιος 

µπορεί να παρεκτραπεί από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και να προσελκυστεί στα 

νεότερα χαρακτηριστικά. Υπάρχει ένας κίνδυνος που συνδέεται µε αυτό. Σαν πρώτη 

εταιρία που υιοθετεί αυτά τα νέα χαρακτηριστικά θα είναι το πειραµατόζωο για τη 

ζωντανή δοκιµή τους το οποίο θα µπορούσε να προκαλέσει µεγάλες καθυστερήσεις 

µέχρι να διορθωθούν τα προβλήµατα. Αυτή η επιλογή είναι ελκυστική σε εκείνους 
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που µπορούν να προβλέψουν τις ευκαιρίες που συνδέονται µε τους εµπλουτισµούς 

και δεν φοβούνται να ρισκάρουν. Εναλλακτικά, εάν η προσοχή στρέφεται επάνω στις 

υπάρχουσες εργασίες, ενώ οι ευκαιρίες που συνδέονται µε τους εµπλουτισµούς 

µπορούν να χαθούν, υπάρχει πολύ λιγότερη πιθανότητα ύπαρξης προβληµάτων 

σχετικών µε την τεχνολογία όπως επίσης και σχετική καθυστέρηση. 

8.2.4.2 Προσέγγιση υλοποίησης 

Έχει η µεθοδολογία µια αποδεδειγµένη και δοµηµένη προσέγγιση; Τα διαφορετικά 

στάδια µιας υλοποίησης καθορίζονται και χωρίζονται σε σαφείς και ευδιάκριτες 

δραστηριότητες µε τις οποίες οι άνθρωποι µπορούν να σχετιστούν και να εκτελέσουν; 

Υπάρχουν σαφή σηµεία µετάβασης για να εξασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες 

ολοκληρώνονται πριν το επόµενο σύνολο δραστηριοτήτων; Ο προµηθευτής εµµένει 

σε µια ορισµένη µεθοδολογία; 

Ο στόχος είναι να µειωθεί η πιθανότητα να αποτύχει η υλοποίηση. Εάν η 

µεθοδολογία είναι δοµηµένη θα παράσχει µια λογική ακολουθία γεγονότων που 

αποτρέπει την παράβλεψη ζητηµάτων ή την εξέταση σε λάθος χρόνο. Εάν 

χρησιµοποιηθεί έξυπνα, η µεθοδολογία µπορεί να προσαρµοστεί για να απεικονίσει 

τη δεδοµένη κατάσταση και έτσι δεν γίνεται ένας περισταλτικός µανδύας. Η 

µεθοδολογία πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα σε ένα περιβάλλον διαχείρισης του 

προγράµµατος. Κατ' αυτό τον τρόπο, µπορούν να καθοριστούν οι ευθύνες και τα 

χρονοδιαγράµµατα, οι πόροι και οι δαπάνες ελέγχονται και η πρόοδος 

παρακολουθείται. 

Μια άλλη πτυχή της µεθοδολογίας, που συχνά παραλείπεται, είναι βασισµένη στην 

υπόθεση ότι οι αποτελεσµατικές υλοποιήσεις πραγµατοποιούνται όταν οι συνθήκες 

µέσα στην επιχείρηση είναι σωστές. Οι αποτυχηµένες υλοποιήσεις αποδίδονται συχνά 

σε προβλήµατα που αφορούν ζητήµατα οργανωτικά και προσωπικού παρά 

προβλήµατα µε το λογισµικό. Παρέχει ο CEO υποστήριξη; συµµετέχουν οι σωστοί 

άνθρωποι στο πρόγραµµα; Υπάρχουν οργανωτικά ζητήµατα που αποτρέπουν το 

διευθυντή προγράµµατος από το να δράσει αποτελεσµατικά; Είναι οι τελικοί χρήστες 

του νέου συστήµατος πρόθυµοι να δεχτούν το νέο σύστηµα; Υποτίθεται ότι ο 

προµηθευτής έχει την εµπειρία και επιτυχηµένων και αποτυχηµένων υλοποιήσεων. Ο 

πιο έµπειρος προµηθευτής να αναµένεται να αναγνωρίσει τους παράγοντες που 

υπονοµεύουν την υλοποίηση. Συνεπώς, ο προµηθευτής είναι σε θέση, κατά τη 
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διάρκεια µιας υλοποίησης, να αναγνωρίσει προειδοποιητικά σηµάδια όταν τα 

πράγµατα δεν πηγαίνουν οµαλά και επεµβαίνει παρέχοντας υποστήριξη στο 

διευθυντή προγράµµατος και συµβουλές στα ανώτερα στελέχη επιχείρησης. Αυτό 

θέτει το θέµα του τι πρέπει να κάνει ο προµηθευτής για να εξασφαλίσει ότι οι 

συνθήκες µέσα στην επιχείρηση ευνοούν µια αποτελεσµατική υλοποίηση; Ποιος, 

µέσα στον προµηθευτή, θα το κάνει αυτό και θα έχει την αξιοπιστία για να είναι 

επηρεάζει τα ανώτερα στελέχη; 

Προκειµένου να µειωθεί ο απαιτούµενος χρόνος για να υλοποιηθεί µια λύση ERP, 

µερικοί προµηθευτές προσφέρουν µια διαδροµή γρήγορης υλοποίησης. Αυτή η 

προσέγγιση υιοθετεί µια προδιαµορφωµένη λύση λογισµικού σχετική µε τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα της εταιρίας. Είναι απίθανο να ταιριάξει ακριβώς µε τις 

διαδικασίες ενός πελάτη. ∆εδοµένου ότι το λογισµικό είναι προδιαµορφωµένο, οι 

διαδικασίες πρέπει να τροποποιηθούν για να ταιριάξουν µε τη διαµόρφωση. Η 

εξοικονόµηση χρόνου κερδίζεται µε το αντίτιµο του κλειδώµατος σε διαδικασίες που 

µπορεί να µην είναι ιδανικές για την επιχείρηση. Εντούτοις, ο κακός συνδυασµός 

µπορεί δυσχέρειες που είναι ασήµαντες σε σχέση µε τα γενικά οφέλη. Αυτή η επιλογή 

πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορές των 

διαδικασιών. 

8.2.4.3 Υποστήριξη (κατά τη διάρκεια / µετά από την υλοποίηση) 

Είναι εξαιρετικά απίθανο κάποιος να θεωρούσε ότι αγοράζοντας µια εφαρµογή 

λογισµικού µπορεί να την υλοποιήσει χωρίς την βοήθεια του προµηθευτή ή του 

αντιπροσώπου του. Άντ’ αυτού, η υποστήριξη που δίνεται από τον προµηθευτή θα 

περιλάβει τη µεταφορά της γνώσης για την εφαρµογή, της καθοδήγησης σχετικά µε 

την υλοποίηση και της επίλυσης των προβληµάτων. Αυτή η εξάρτηση στον 

προµηθευτή εγείρει ποικίλα ζητήµατα για την σχέση τους µε τον πελάτη και τη φύση 

όλης της επαφής. Το σχετικό προσωπικό του προµηθευτή πρέπει να είναι προσβάσιµο 

όταν προκύπτει ανάγκη. Τα ζητήµατα που εξετάζονται περιλαµβάνουν: 

• Πού είναι το κοντινότερο παράρτηµα; Οι σύµβουλοι χρεώνουν την απόσταση σε 

χιλιόµετρα από την έδρα τους ή από το κοντινότερο παράρτηµα; Ποια είναι η 

συνολική διάρκεια του ταξιδιού; Υπάρχει τοπική οµάδα υποστήριξης που µπορεί 

να έρθει σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα εάν υπάρχει κάποιο πρόβληµα; 

• Ποιος ορίζεται στο πρόγραµµα ως διευθυντής προγράµµατος και ποιος ως 

σύµβουλος; Ποια είναι η εµπειρία τους από το λογισµικό και τις εφαρµογές; Ο 
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πελάτης δεν θέλει έναν σύµβουλο ο οποίος έχει έλλειψη οικειότητας µε το 

λογισµικό οδηγεί σε λάθη και τις καθυστερήσεις. 

• Ποιες είναι οι ώρες της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης; Ποια ζητήµατα µπορούν να 

αντιµετωπίσουν; Υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για κάλυψη εκτός ωραρίου; 

• Υπάρχει δυνατότητα ο προµηθευτής να έχει πρόσβαση στην εφαρµογή 

αποµακρυσµένα; 

• Εάν τα προβλήµατα δεν επιλύονται ποιος είναι ο τρόπος κλιµάκωσης; 

• Ποια είναι η πολιτική και η διαδικασία βελτίωσης; Πώς αυτή υποστηρίζεται; 

• Ποιες είναι οι απόψεις των υπαρχόντων πελατών για τις υπηρεσίες που αυτοί 

έχουν λάβει από τον προµηθευτή; 

8.2.4.4 Επανεξέταση δαπανών 

Το ζήτηµα των δαπανών έχει εισαχθεί ήδη στην παράγραφο 6.2, αλλά από µια 

προοπτική αιτιολόγησης και οφελών. Η κύρια ερώτηση σε αυτή τη φάση δεν είναι το 

εάν ο πελάτης µπορεί να αντέξει οικονοµικά το σύστηµα, αλλά τι ο πελάτης παίρνει 

για τα χρήµατά του. Από τις πρώτες συζητήσεις µε τους προµηθευτές, θα 

διαµορφωθεί µια εικόνα των πιθανών δαπανών. Κατά τη διάρκεια αυτού του τελικού 

σταδίου της διαδικασίας επιλογής µαζεύονται οι µικρότερες λεπτοµέρειες για τις 

δαπάνες. Από αυτό το στάδιο, θα σχηµατιστεί µια αρκετά σαφής εικόνα των 

απαιτήσεων και πώς θα πραγµατοποιηθούν. Η προσοχή πρέπει να είναι στην 

σύγκριση οµοειδών πραγµάτων. Η διακοπή, όπως παρουσιάζεται στην παράγραφο 

6.2, παρέχει ένα χρήσιµο πλαίσιο κατηγοριοποίησης των συγκεντρωµένων 

πληροφοριών: 

• υλικό (hardware) 

• λειτουργικό σύστηµα 

• αµοιβή αδειών βάσεων δεδοµένων 

• αµοιβή αδειών κυρίως λογισµικού 

• πρόσθετη αµοιβή αδειών αρθρωµάτων λογισµικού 

• αµοιβή αδειών λογισµικού τρίτων 

• ολοκλήρωση του λογισµικού τρίτων 

• προσαρµογή λογισµικού 

• µετατροπή στοιχείων για GoLive 

• διαχείριση του προγράµµατος 
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• συµβουλευτικές υπηρεσίες 

• κατάρτιση 

• έξοδα διαβίωσης και ταξιδιού (επίσης χρόνος ταξιδιού) 

• αναβαθµίσεις. 

Είναι αρκετά πιθανό να υπάρξουν µόνο οριακές διαφορές των δαπανών µεταξύ των 

τελικών συµπεριλαµβανόµενων στην λίστα επιλογής προµηθευτών. 

Τα σηµεία που υπογραµµίζονται περιλαµβάνουν τα εξής: µπορεί να υπάρξει επιλογή 

οι αµοιβές αδειών να είναι για έναν σταθερό αριθµό ταυτόχρονων χρηστών αντί για 

ονοµατισµένους χρήστες. Το πρώτο είναι πιθανό να είναι η φτηνότερη και πιο 

ευέλικτη επιλογή. Το ποσό που διατίθεται στην κατάρτιση τείνει να είναι 

συντηρητικό. ∆εδοµένου ότι µια από τις κύριες αδυναµίες µιας υλοποίησης είναι 

έλλειψη κατάρτισης, προτείνεται ότι οι προϋπολογισµοί κατάρτισης πρέπει να 

αυξηθούν σηµαντικά για να αντιµετωπιστεί το άγνωστο. ∆εν πρέπει να ξεχαστεί η 

ετήσια αµοιβή συντήρησης, η οποία καλύπτει την τηλεφωνική υποστήριξη και µπορεί 

να περιλάβει τις αναβαθµίσεις του λογισµικού (όχι όµως το κόστος της εργασίας για 

τη διαδικασία αναβάθµισης). Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να γίνεται διαπραγµάτευση 

για τις δώσεις της πληρωµής οι οποίες θα βασίζονται σε κύρια σηµεία – στόχοι που 

επιτυγχάνονται. Μια υλοποίηση σταθερού ποσοστού είναι πιθανό να είναι 

ακριβότερη, αλλά τείνει να βεβαιώσει µια εγγυηµένη υλοποίηση. Εάν δεν υπάρχει 

κανένα τµήµα IT, µπορεί να εξεταστεί η επιλογή αυτή η δραστηριότητα να δοθεί σε 

εξωτερικό συνεργάτη. Εντούτοις, αυτή η λύση µπορεί να είναι γεµάτη µε 

προβλήµατα. Μια πρόσφατη καινοτοµία σε µία προσπάθεια να υπερνικηθούν οι 

υψηλές απ’ ευθείας δαπάνες της υλοποίησης είναι η επιλογή της µίσθωσης. Μπορεί 

να καταστήσει τα ακριβότερα πακέτα ελκυστικότερα αλλά αυτό µπορεί να επισύρει 

κρυµµένες δαπάνες ή να είναι ακριβότερο µακροπρόθεσµα. Συµπληρωµατικές 

δαπάνες µπορούν να προστεθούν εάν απαιτείται υλικό και λογισµικό συλλογής 

δεδοµένων. 

8.2.4.5 Αξιοπιστία / βιωσιµότητα του προµηθευτή 

Αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί από δύο προοπτικές. Η πρώτη είναι το προφίλ του 

προµηθευτή. Πόσο µεγάλος είναι σαν οργανισµός; Πού βρίσκεται; Πότε 

καθιερώθηκε; Είναι κερδοφόρος; Πόσο εισόδηµα παράγεται από τις αµοιβές νέων 

αδειών σε σχέση µε την συντήρηση; Τι ξοδεύει σε R&D; Πώς καλός είναι ο 
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ιστοχώρος; Αυτές είναι µερικές από τις ερωτήσεις που πρέπει να εξεταστούν για να 

πάρει κανείς µια αίσθηση για τον προµηθευτή. Ο στόχος είναι να βεβαιωθεί ότι ο 

προµηθευτής είναι ένας από αυτούς θέλει κανείς να συνεργαστεί. Μπορεί να είναι το 

ότι υπάρχει ένα συναίσθηµα άνεσης εξετάζοντας έναν µεγάλο προµηθευτή και όχι µια 

µικρή επιχείρηση. Εναλλακτικά, µπορεί να θεωρηθεί ότι µια µικρή επιχείρηση µπορεί 

να παρέχει πιο προσωπική υποστήριξη. Οµοίως, µπορεί να θεωρηθεί ότι ένας µεγάλος 

ξοδεύει σε R&D στην επένδυση προϊόντων για τα µελλοντικά ή καινοτόµα 

χαρακτηριστικά. Με την κατασκευή ενός προφίλ, κάθε µια από τις σχετικές αξίες της 

επιχείρησης µπορεί να αξιολογηθεί. 

Η δεύτερη προοπτική αφορά το εάν ο προµηθευτής θα είναι στην αγορά µελλοντικά. 

Αν όχι, από πού θα προέλθει η υποστήριξη για το λογισµικό; Η ασταθής φύση της 

αγοράς ERP απεικονίζεται στους προµηθευτές λογισµικού, είτε µεγάλους είτε 

µικρούς, υφίστανται οικονοµικές απώλειες, την κατάρρευση µερίδιο-τιµών και τις 

εξαγορές. Οι υψηλές απαιτήσεις επένδυσης R&D, που συνδέονται µε την ρευστότητα 

της αγοράς εκθέτουν όλες τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια το απροσδόκητο µπορεί να 

συµβεί, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 5.2. 

8.2.4.6 Εµπειρία του επιχειρησιακού τοµέα του πελάτη 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την ζήτηση εµπειρίας του επιχειρησιακού τοµέα του 

πελάτη. Κατ' αρχάς, µια υλοποίηση στον τοµέα του πελάτη προτείνει ότι το λογισµικό 

λειτουργεί σε παρόµοιο περιβάλλον. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό να καλυφθούν 

πολλές από τις λειτουργικές απαιτήσεις. Ο συλλογισµός είναι ότι και άλλες 

επιχειρήσεις σε αυτόν τον τοµέα είναι πιθανό να έχουν παρόµοιες διαδικασίες, 

προµηθευτές και πελάτες, έτσι υπάρχει οµοιότητα στον τρόπο εργασίας. Ωστόσο, 

αυτός ο συλλογισµός δεν πρέπει να ληφθεί για δεδοµένος. Τα στοιχεία είναι 

επιθυµητά υπό τη µορφή περιοχών αναφοράς που µπορούν να επισκεφτούν. 

Επιπλέον, όπως δηλώνεται στην παράγραφο 8.2.4.1, δεν πρέπει να υποτίθεται ότι 

οποιαδήποτε πτυχή της λειτουργίας λαµβάνεται όπως δίνεται. 

Ένας από τους στόχους της υλοποίησης είναι να υιοθετηθούν οι καλύτερες πρακτικές. 

Η λογική είναι ότι τα οφέλη µπορούν ενδεχοµένως να προκύψουν τόσο µε τον 

επανασχεδιασµό των διαδικασιών όσο και µε τη χρησιµοποίηση του νέου λογισµικού. 

Το λογισµικό καθιστά δυνατές τις νέες πρακτικές. Ένας τρόπος που αυτό µπορεί να 

γίνει είναι µέσω της εµπειρίας των συµβούλων του προµηθευτή. Μπορεί να εξεταστεί 
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εάν είναι απαραίτητο για έναν σύµβουλο να έχει τη συγκεκριµένη εµπειρία του 

επιχειρησιακού τοµέα του πελάτη. Το πλεονέκτηµα είναι ότι ο σύµβουλος θα είναι 

εξοικειωµένος µε τα κύρια ζητήµατα. Εντούτοις, η διατοµεακή εµπειρία µπορεί να 

παρέχει φρέσκιες ιδέες σε άλλες πρακτικές που µπορούν να µεταφραστούν σε 

καλύτερες πρακτικές για τον πελάτη. 

8.2.4.7 Φήµη 

Συµπληρωµατικά µέσα αξιολόγησης προµηθευτών είναι οι πηγές τρίτων. Αυτές 

περιλαµβάνουν τους ανεξάρτητους σχολιαστές στη βιοµηχανία. Παρέχουν χρήσιµα 

σχόλια για, µεταξύ άλλων, την κατάσταση της αγοράς, τον προσδιορισµό της θέσης 

των προµηθευτών (το µαγικό τεταρτηµόριο: σχήµα 8.1) και µελλοντικές τάσεις. Ο 

περιοδικός τύπος υπολογιστών και ο σχετικός εµπορικός τύπος είναι άλλη µια πηγή 

που παρέχει ειδήσεις για την αγορά, η εµπειρία από υλοποίησης πελατών και επίσης 

για τους προµηθευτές, συµπεριλαµβανοµένων των ατυχιών τους. Οι επισκέψεις σε 

επιχειρήσεις που φιλοξενούν την εφαρµογή ενός προµηθευτή µπορούν να παρέχουν 

από πρώτο χέρι περιγραφές των εµπειριών τους. Αυτές οι επισκέψεις µπορούν να 

παρέχουν στοιχεία και τους λόγους για τους οποίους ένας προµηθευτής επιλέχτηκε, 

τα προβλήµατα που προέκυψαν και πώς αντιµετωπίστηκαν, µια εικόνα για αυτό που 

θα είχε γίνει εάν το ρολόι γυρνούσε πίσω και τα οφέλη πραγµατοποιούνταν. Αυτοί 

µπορούν να είναι χρήσιµοι δεδοµένου ότι µπορούν να δώσουν την προγενέστερη 

γνώση στο προσωπικό του προµηθευτή, το οποίο µπορεί να είναι το πλέον πιθανό να 

εκτελέσει την υλοποίηση. 

8.2.4.8 Τρόπος χειρισµού της έρευνας 

Ο µύθος ότι η πρώτη εντύπωση είναι σηµαντική στην απόφαση εάν η σχέση θα 

λειτουργήσει δεν πρέπει να αγνοηθεί. Η προ-συµβολαίου εµπειρία µε τον προµηθευτή 

µπορεί να είναι ένας καλός δείκτης για αυτό που θα ακολουθήσει. Μια δυναµική 

οµάδα πωλήσεων που χαράζει κάθε ερώτηση µπορεί να πει πολλά για την οµάδα 

πωλήσεων. Μπορεί επίσης να απεικονίσει την κουλτούρα της οργάνωσης, οπότε σ' 

αυτή την περίπτωση, εκείνα που περιλαµβάνονται στην υλοποίηση είναι πιθανό να 

συµπεριφερθούν κατά τρόπο παρόµοιο. Εάν αυτό συµβεί, µπορεί να δώσει ένα 

συναίσθηµα άνεσης ότι τα προβλήµατα υλοποίησης θα τακτοποιηθούν 

αποτελεσµατικά. Αυτό αντιπαραβάλλεται µε την οµάδα πωλήσεων που καταδιώκεται 

συνεχώς για απαντήσεις. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, η οµάδα πωλήσεων 
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ακολουθεί την ατζέντα τους ή προσαρµόζονται στις ανάγκες του πελάτη; Ο 

προσανατολισµός στον πελάτη του προµηθευτή πρέπει να είναι ορατός µέσω της 

οµάδας πωλήσεών του. Εάν είναι απούσα είναι πιθανό να είναι παρούσα κάπου 

αλλού; 

8.2.4.9 Κατεύθυνση – πενταετής στρατηγική 

Οι απαντήσεις σε αυτό το τµήµα είναι πιθανό να προκύψουν ταυτόχρονα µε την 

αντιµετώπιση ζητηµάτων σχετικά µε το προφίλ και τη βιωσιµότητα του προµηθευτή 

(παράγραφος 8.2.4.5). Η δήλωση της αποστολής, η δήλωση του προέδρου της 

εταιρίας στην ετήσια έκθεση, η δαπάνη R&D, οι λευκές βίβλοι και οι εξελίξεις των 

προϊόντων µπορούν να παρέχουν τις ιδέες για το που πηγαίνει η επιχείρηση. Εάν 

υπάρχει πολλή δραστηριότητα από την άποψη των νέων προϊόντων και των νέων 

τεχνολογιών, µπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό είναι µέρος µιας µακροπρόθεσµης 

στρατηγικής για να είναι ανταγωνιστική. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την επέκταση 

σε νέες γεωγραφικές περιοχές, οι οποία µπορεί να είναι ενδεικτική µιας στρατηγικής 

µικρότερης περιόδου για να αυξήσουν τα εισοδήµατα αγοράς. Αν και πολλά µπορούν 

να διαβαστούν στις δραστηριότητες ενός προµηθευτή, η κύρια ανησυχία είναι να 

βεβαιωθεί ότι υπάρχει εστίαση στο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντων. Όταν έρχεται ο χρόνος για 

αναβάθµιση, το προϊόν έχει εξελιχθεί αρκετά; Ποια είναι η στρατηγική ανάπτυξης; 

Είναι µέσω της εσωτερικής ανάπτυξης ή είναι µέσω απόκτησης άλλων εταιριών; Η 

τελευταία στρατηγική µπορεί να αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων 

γρηγορότερα από ότι η προηγούµενη, αλλά υπάρχουν ζητήµατα ολοκλήρωσης των 

προϊόντων µαζί µε το ζήτηµα εάν η εξαγορά αποδυναµώνει την οικονοµική θέση του 

προµηθευτή. Μια τρίτη στρατηγική ανάπτυξης είναι µέσω των συνεργασιών και του 

µοιράσµατος της τεχνογνωσίας. Εάν αυτές οι συνεργασίες είναι επιφανειακές η κοινή 

γνώση είναι πιθανά περιορισµένη και ο δεσµός µπορεί να σπάσει εύκολα. Ίσως το πιο 

σηµαντικό, είναι η απουσία δεικτών των µελλοντικών εξελίξεων που προειδοποιούν 

τον πελάτη. Εάν ο προµηθευτής δεν εξελίσσεται, θα είναι ανταγωνιστικός στο 

µέλλον; Αν όχι, θα παραµείνει στην αγορά, θα σταµατήσει τις συναλλαγές ή θα 

εξαγοραστεί από κάποιον που θέλει την τεχνολογία τους; ∆υστυχώς, δεν υπάρχει 

τρόπος να προβλεφθεί τι θα συµβεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση. 

8.2.4.10 Εκτιµήσεις για προτεραιότητα στα κριτήρια 
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Η απόφαση για τον προµηθευτή που επιλέγεται θα βασιστεί σε κάποια συγκριτική 

αξιολόγηση σε κάθε ένα από τα κριτήρια. Μια προσέγγιση είναι να χρησιµοποιηθεί 

ένα σύστηµα αξιολόγησης µε πόντους. Πόντοι δίνονται σε κάθε κριτήριο για κάθε 

έναν από τους προµηθευτές. ∆ιαφορετική στάθµιση µπορεί να συνδεθεί µε κάθε 

κριτήριο ανάλογα µε την αντιληπτή σηµασία της. Μπορεί να θεωρηθεί ότι η 

λειτουργικότητα πρέπει να σταθµιστεί µε βάρος και ότι κατεύθυνση που σταθµίζεται 

χαµηλότερα, µε τα υπόλοιπα να ζυγίζονται κάπου µεταξύ. ∆εδοµένου ότι τα βάρη 

είναι θέµα προσωπικής άποψης, καµία πρόταση που πρέπει να είναι δίνονται αυτά τα 

βάρη δεν θα δοθεί. Ένα τελικό αποτέλεσµα για κάθε κριτήριο καθορίζεται µε τον 

πολλαπλασιασµό κάθε αποτελέσµατος µε τη στάθµισή του. Αυτά τα τελικά 

αποτελέσµατα προστίθενται για να δώσουν ένα µέτρο της ελκυστικότητας του 

προµηθευτή. Ο προµηθευτής µε την υψηλότερη βαθµολογία είναι αυτός που 

επιλέγεται. 

Περνώντας από την προσέγγιση της λίστας επιλογής για την επιλογή προµηθευτών, η 

έκβαση είναι ένας προµηθευτής που επιλέγεται επειδή θεωρείται ότι αυτός έχει να 

προσφέρει τα περισσότερα. Σε αυτό το σηµείο, µπορεί να είναι επιθυµητό για τους 

υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων να υπογράψουν την απόφασή τους, έτσι ώστε 

εάν εµφανιστούν προβλήµατα σε ένα µεταγενέστερο στάδιο, µπορούν να 

υπενθυµιστούν για την υποχρέωσή τους. Μια τελική δραστηριότητα θα εµφανιστεί 

προτού να αρχίσει η εργασία για την ίδια την υλοποίηση αυτή της διαπραγµάτευσης 

της σύµβασης. 
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9 ‘ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ’ 

9.1 ∆ιαπραγµάτευση σύµβασης 

Η κάλυψη του θέµατος της διαπραγµάτευσης και των συµβάσεων σε οποιοδήποτε 

βάθος είναι πέρα από το πεδίο αυτού του συγγράµµατος. Υπάρχουν δύο πτυχές: το 

πώς θα γίνει η διαπραγµάτευση και το περιεχόµενο των διαπραγµατεύσεων. Όσον 

αφορά το πρώτο, έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για αυτό το θέµα. Όσον αφορά στο 

περιεχόµενο των διαπραγµατεύσεων, υπάρχουν µερικά σηµεία που µπορούν να 

τονιστούν. 

Υποστηρίζοντας ότι οι τις διαπραγµατεύσεις είναι δύο δραστηριότητες, η πρώτη 

πρόκειται να προετοιµάσει λεπτοµερώς τα πάντα. Αυτό µειώνει την πιθανότητα της 

απώλειας ή της παράβλεψης των σηµαντικών ζητηµάτων. Ο δεύτερος στόχος είναι να 

γίνει γνωστός ο προµηθευτής. Πρέπει να γίνουν πολλές ερωτήσεις. Να γίνει διάκριση 

µεταξύ της διαφηµιστικής εκστρατείας και των γεγονότων. Όταν λαµβάνεται η 

απόφαση να προτιµηθεί ένας ιδιαίτερος προµηθευτής πολλά πρέπει να µαθευτούν για 

αυτόν, πώς µπορεί κάποιος να συνεργαστεί µαζί του και ποιες είναι οι αδυναµίες του. 

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων µε τον προµηθευτή, πρέπει να δοθεί προσοχή στις 

λεπτοµέρειες της σύµβασης και της διατύπωσής της. Είναι γνωστό ότι οι 

διαπραγµατεύσεις των συµβάσεων µπορούν να πάρουν περισσότερο από το 

αναµενόµενο µια και η προσοχή στην λεπτοµέρεια µπορεί να πάρει χρόνο. ∆ιάφορες 

παραχωρήσεις µπορεί να είχαν προσφερθεί απλόχερα κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων. Αυτές µπορούν τώρα να αναπτυχθούν στη σύµβαση. 

Η διαδικασία χτισίµατος της σύµβασης µπορεί να αρχίσει µε τον προµηθευτή που 

παρουσιάζει την τυποποιηµένη σύµβασή του. Κατά την ανάγνωση της, δεν πρέπει να 

εκπλαγεί κανείς αν διαπιστώσει ότι µπορεί να είναι προκατειληµµένη προς τον 

προµηθευτή. Συστήνονται οι νοµικές συµβουλές συστήνονται. Η δοµή της σύµβασης 

θα διαφέρει από προµηθευτή σε προµηθευτή, αλλά κάθε µια είναι πιθανό να αναφέρει 

τα περισσότερα, εάν όχι όλα, από τα εξής: 

• ορισµοί 

• τιµή / πληρωµή 
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• παράδοση 

• κατάρτιση 

• πνευµατικά δικαιώµατα / ιδιοκτησία 

• άδεια λογισµικού 

• λογισµικό τρίτων 

• λειτουργικό σύστηµα 

• υλικό (hardware) 

• ευθύνη 

• εγγύηση 

• λάθη λογισµικού 

• υποστήριξη λογισµικού 

• νέες εκδόσεις 

• ακύρωση της άδειας. 

Προφανώς, πρέπει να ελεγχθεί αυστηρά το περιεχόµενο, οι απαραίτητες 

τροποποιήσεις και οι προσθήκες που έγιναν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 

έννοια των χρησιµοποιούµενων λέξεων, ειδικότερα, οι λεπτές διαφορές σε 

συγκεκριµένες λέξεις. Πρέπει να περιληφθούν ο καθορισµός των απαιτήσεων και οι 

επόµενες τροποποιήσεις. Το περιεχόµενο πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις πιθανότητες 

για τη διάρκεια της υλοποίησης του λογισµικού και της άδειάς του. 

Αυτά που πρέπει να προσεχτούν περιλαµβάνουν: 

• προφίλ πληρωµών: µια πιθανή περίπτωση είναι να σχεδιαστούν οι πληρωµές 

σύµφωνα µε την επίτευξη των στόχων και της τελικής προθεσµίας 

• αµοιβές αδειών βασισµένες σε ονοµατισµένους χρήστες ή σε αριθµό ταυτόχρονων 

χρηστών 

• τι συµβαίνει εάν ένα bug στο λογισµικό αποτρέπει την υλοποίηση της 

συγκεκριµένης λειτουργίας και η επιδιόρθωση του bug θα είναι διαθέσιµη στην 

επόµενη διαθέσιµη αναβάθµιση σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία 

• ποια είναι η διαδικασία για τον έλεγχο των τροποποιήσεων στο λογισµικό και τη 

δοκιµή τους, και ποια η περίοδος εγγύησης 

• ποιος είναι κύριος των προσαρµογών στο λογισµικό και των σχετικών 

πνευµατικών δικαιωµάτων 

• ποιος έχει ευθύνη για την προέλευση του νέος υλικού και τι συµβαίνει εάν µπορεί 
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να αποκτηθεί φτηνότερα από αλλού 

• ποινικές ρήτρες για τη µεταφορά του λογισµικού από παλαιό σε νέο υλικό 

• περιορισµοί στο ποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει το λογισµικό, π.χ. δορυφορικές 

διαδικασίες 

• καθορισµοί για πρόσθετες υπηρεσίες 

• διαδικασία δράσης για τα προβλήµατα συµπεριλαµβανοµένης της διαδροµής 

κλιµάκωσης 

• ρυθµίσεις µεταβίβασης, εάν έπεφτε ο προµηθευτής σε αναγκαστική διαχείριση. 

Αυτοί είναι µερικοί δείκτες. Λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της επένδυσης, η 

ασφαλέστερη λύση είναι να αναζητηθεί η νοµική πείρα. Μπορεί να είναι συνετό να 

µην αποµακρυνθεί η δεύτερη επιλογή του προµηθευτή σε περίπτωση διακοπής των 

διαπραγµατεύσεων. 

9.2 Ανασκόπηση 

Η προσέγγιση που παρουσιάστηκε δεν είναι ο µόνος τρόπος επιλογής του 

προµηθευτή. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 8.1 υπάρχουν διαφορετικές 

διαδροµές για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσµατος. Η προσέγγιση που υιοθετείται 

εξαρτάται από τον πελάτη. Ακόµα κι αν η διαδροµή της λίστας επιλογής είναι αυτή 

που υιοθετείται, υπάρχουν διαφορετικές παραλλαγές ως προς τον τρόπο µε τον οποίο 

µπορεί να αντιµετωπιστεί. Είναι πολύ πιθανό ότι µόνο τα στάδια 1, 2 και 4 

ακολουθούνται µε την τελική λίστα επιλογής περιλαµβάνοντας έναν προµηθευτή. 

Οποιαδήποτε προσέγγιση υιοθετείται, η έκβαση θα είναι ένας προµηθευτής µε τον 

οποίο θα υπάρξει συνεργασία για αρκετά έτη. Το µόνο που µπορεί να κάνει κανείς για 

να αποτρέψει την δηµιουργία κακών σχέσεων είναι να γίνει κάποια εργασία εκ των 

προτέρων. Ακόµα και τότε, δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι η σχέση δεν θα χαλάσει. 
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10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Με τη γρήγορη αύξηση στον αριθµό εφαρµογών MRP / MRPII κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του '70 και της δεκαετίας του '80, ήρθε η συνειδητοποίηση ότι πολλοί 

απέτυχαν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες τους. Παρά το αυξανόµενο µέγεθος της 

έρευνας και της εµπειρίας αυτή η άποψη έµεινε ακόµα και στη δεκαετία του '90. Μια 

έρευνα του 1994, της Benchmark Research Ltd, οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις του 

Ηνωµένου Βασιλείου µε περισσότερους από 200 υπαλλήλους και σε λειτουργία 

συστήµατα MRP µε λιγότερο από τρία έτη παλαιότητα αποκαλύφθηκε ότι: 

• 28% δεν είχε κανένα µέτρο των προσδοκώµενων οφελών πριν από την έναρξη 

της υλοποίησης 

• εκτός από τον υψηλό αριθµό αυτών που αποκρίθηκαν που δεν είχαν κανέναν 

προγενέστερο καθορισµό των οφελών, στην καλύτερη περίπτωση ένας στους 

τέσσερις δεν επιτυγχάνουν τα αναµενόµενα οφέλη 

• 51% των υλοποιήσεων πήρε περισσότερο από το προγραµµατισµένο 

• 28% των υλοποιήσεων ξεπέρασε τον προϋπολογισµό 

• 68% των πακέτων προσαρµόστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

• 56% δεν είχε ικανοποιητική κατάρτιση έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

χρησιµοποιήσουν πλήρως το σύστηµα σε GoLive. 

Μια snapshot έρευνα το 1999 από την ίδια οργάνωση, διαπίστωσε ότι: 

• οι πελάτες έτειναν να είναι ικανοποιηµένοι µε την απόδοση του πακέτου 

λογισµικού, το οποίο δεν είναι παράξενο εξετάζοντας την ταχεία πρόοδο κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στην ανάπτυξη λογισµικού 

• αυτοί που αποκρίθηκαν έτειναν να εκτιµήσουν την ικανοποίησή τους µε µια 

νέα υλοποίηση συστηµάτων µεταξύ του έξι και του επτά από τα 10 µε τις 

κύριες αδυναµίες σχετικά µε την κατάρτιση / εκπαίδευση 

• τα συστήµατα έτειναν να πάρουν περισσότερο από το αναµενόµενο για να 

υλοποιηθούν κυµαινόµενα από 20 % περισσότερο για ένα µεγάλο σύστηµα 

(µέσος πραγµατικός χρόνος = 12 µήνες) σε 50 % περισσότερο για µια 

υλοποίηση ενός µικρού συστήµατος (µέσος πραγµατικός χρόνος = 9 µήνες) 

• το κόστος της υλοποίησης ήταν περίπου 55% του κόστους του λογισµικού και 
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του υλικού, µε τις δαπάνες κατάρτισης να συµβάλλουν στις υπερβάσεις 

προϋπολογισµών 

• 25% αυτών που αποκρίθηκαν δεν είχε αρκετή κατάρτιση 

• 52% είχε περιλάβει κάποια προσαρµογή στο λογισµικό, µε εκείνους που 

έκαναν εκτενείς τροποποιήσεις όντας οι πιο ελάχιστα ικανοποιηµένοι µε το 

αποτέλεσµα. 

Η τελευταία εικόνα είναι ότι οι περισσότερες εφαρµογές εµφανίζονται να 

αντιµετωπίζονται ως επιτυχείς, ιδιαίτερα όπου η επαρκής κατάρτιση και έχει 

προϋπολογιστεί και έχει παρασχεθεί. Επιπλέον, µπορεί να προκύψει ότι τα οφέλη 

είναι µεγαλύτερα όταν υπάρχει µια καλύτερη αντιστοιχία µεταξύ του λογισµικού και 

των απαιτήσεων παρά µε την προσαρµογή του λογισµικού. Αυτό δίνει έµφαση στην 

επιλογή του σωστού λογισµικού. Ωστόσο, το τι αποτελεί επιτυχία διαφέρει από 

πρόσωπο σε πρόσωπο και από οργανισµό σε οργανισµό. Η επιτυχία σε µια οργάνωση 

φαίνεται στο στάδιο GoLive, ενώ σε άλλη είναι η επίτευξη των µετρήσιµων 

επιχειρησιακών στόχων. Οποιαδήποτε άποψη υιοθετείται, είναι σαφές ότι τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα αφορούν και τα χρονοδιαγράµµατα και τις δαπάνες. Εάν 

πρόκειται να επιτευχθούν τα σιωπηρά ή ρητά κριτήρια για την επιτυχία µε την 

τοποθέτηση πρόσθετου χρόνου και χρηµάτων στην υλοποίηση, κατόπιν είναι ακόµα 

επιτυχής η υλοποίηση; Οποιαδήποτε είναι τα επιχειρήµατα για αυτό που αποτελεί την 

επιτυχία, οι υλοποιήσεις δεν είναι εύκολες και πολλά µπορούν να πάνε στραβά, 

ανεξάρτητα από τα µαθήµατα του παρελθόντος. 

10.1 Μαθήµατα από την ιστορία 

Πολλά µπορούν να µαθευτούν από τα προβλήµατα που συνδέονται µε αποτυχηµένες 

υλοποιήσεις. Εντούτοις, µπορεί να υπάρξει διαφωνία για το τι αποτελεί µια 

αποτυχηµένη υλοποίηση. Ένα πρόγραµµα που ξεκινάει εγκαίρως και στα πλαίσια του 

προϋπολογισµού µπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία από την άποψη ενός διευθυντή 

προγράµµατος αλλά εάν τα οφέλη αποτυγχάνουν να υλοποιηθούν και υπάρχουν τα 

επακόλουθα, κατόπιν, από την άποψη ενός επιχειρησιακού διευθυντή, η υλοποίηση 

απέτυχε. 

Εκτός από την διαφωνία ως προς αυτό που αποτελεί ένα αποτυχηµένο πρόγραµµα, 

πολλοί σχολιαστές καταθέτοντας τις απόψεις τους στο γιατί πολλά προγράµµατα 

αποτυγχάνουν, αναγνωρίζουν ότι, κυρίως, τα προβλήµατα τείνουν να µην έχουν να 
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κάνουν µε την τεχνολογία αλλά µε τους ανθρώπους. Οι πιο κοινοί λόγοι που 

αναφέρονται για αυτά τα προβλήµατα περιλαµβάνουν: 

• έλλειψη κατανόησης την ανώτερης διοίκησης, συµµετοχής ή / και διαφάνειας 

• έλλειψη δέσµευσης  

• άπειροι διευθυντές προγράµµατος 

• απροθυµία στην δέσµευση πόρων 

• λάθος άνθρωποι στην οµάδα ανάπτυξης 

• πολιτική 

• διακοπή στις επικοινωνίες 

• έλλειψη ιδιοκτησίας 

• έλλειψη συµµετοχής των τελικών χρηστών 

• ανεπαρκής ή έλλειψη κατάρτισης 

• σφιχτές προθεσµίες 

• ανεπαρκώς καθορισµένες απαιτήσεις  

• ανεπαρκώς καθορισµένες επιχειρησιακές διαδικασίες 

• άπειρο προσωπικό που παρέχεται από τον προµηθευτή των συστηµάτων 

ολοκλήρωσης  

• ανεπαρκής προσοχή του προσωπικού που παρέχεται από τον προµηθευτή των 

συστηµάτων ολοκλήρωσης. 

Είναι πολύ πιθανό ότι αυτά τα προβλήµατα των ανθρώπων είναι µια εκδήλωση του 

επικρατούντος τύπου πολιτισµού στην οργάνωση και ο τρόπος χειρίζεται την αλλαγή. 

Εάν συµβαίνει αυτό, κατόπιν η ερώτηση προκύπτει ως προς το ποίοι τύποι 

πολιτισµού συµβάλλουν στην επιτυχία και ποιοι όχι; Αντί να απαντηθεί αυτή η 

ερώτηση άµεσα, η απάντηση πρέπει να προκύψει από την επίγνωση αυτού που 

απαιτείται από µια υλοποίηση ERP. 
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11 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

11.1 Η γενική προσέγγιση 

Η προσέγγιση που παρουσιάζεται γενικά από τους επαγγελµατίες είναι η ακόλουθη: 

• καταλάβετε τι κάνετε τώρα 

• καταλάβετε πώς λειτουργεί το λογισµικό 

• τυποποιήστε τις διαδικασίες: πιστοποιήστε πώς πρόκειται να γίνονται οι 

διαδικασίες στο µέλλον (επανασχεδιασµός ανάλογα µε τις ανάγκες) 

• καθοδηγήστε τις διαδικασίες: αποδείξτε ότι η διαδικασία λειτουργεί 

• η πλήρης τεκµηρίωση και παροχή κατάρτισης 

• GoLive 

• Αναθεώρηση – ανασκόπηση. 

Η υποστήριξη αυτής της προσέγγισης είναι ο προσδιορισµός για το πώς το λογισµικό 

και οι επιχειρησιακές διαδικασίες πρόκειται να εργαστούν από κοινού. Αυτή η 

προσέγγιση πραγµατοποιείται σε ένα περιβάλλον προγράµµατος, έχει µια σαφή 

οργανωτική δοµή, ένα πνεύµα οµαδικής εργασίας και µια προγραµµατισµένη 

ακολουθία γεγονότων και προϊόντων. 

Υπάρχουν παραλλαγές σε αυτήν την προσέγγιση. Μερικοί από τους µεγαλύτερους 

προµηθευτές προσφέρουν µια προσέγγιση ‘γρήγορης υλοποίησης’ που στοχεύει στην 

επιτάχυνση της υλοποίησης. Εκτιµώντας ότι σε µια κανονική υλοποίηση, το 

λογισµικό απαιτεί διαµόρφωση, στη ‘γρήγορη υλοποίηση’ το λογισµικό είναι 

προδιαµορφωµένο σε ένα επιχειρησιακό πρότυπο υποθετικά σχετικό µε τον τοµέα 

που λειτουργεί ο πελάτης. Σε αυτήν την κατάσταση, οι διαδικασίες του πελάτη 

τροποποιούνται για να ταιριάξουν µε αυτό το επιχειρησιακό πρότυπο. 

Η γρήγορη υλοποίηση αντιπαραβάλλεται µε την συντόµευση διαδικασιών (κόψιµο 

δρόµου). Οι συντοµότεροι δρόµοι είναι ενδεχοµένως επικίνδυνοι δεδοµένου ότι 

αγνοούν τους ελέγχους προγράµµατος. Ο κίνδυνος είναι ότι ο συντοµότερος δρόµος 

που λαµβάνεται από κάποιον απρόσεκτο µπορεί να οδηγήσει σε µια κατάσταση που 

µπορεί να απαιτήσει τον έλεγχο των προηγούµενων βηµάτων. Αυτό µπορεί να έχει 

επιπτώσεις χρόνου και κόστους, να έχουν επιπτώσεις στην αξιοπιστία του 

προγράµµατος και στην αποδοχή των χρηστών και επίσης να προκαλέσει ζηµιές στις 
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σχέσεις µε τους πελάτες ή / και τους προµηθευτές. Σκεφτείτε να ξεκινήσετε µε µια 

διαδικασία που δεν έχει εξεταστεί. Εν ζωή, ο προκύπτων όγκος των προβληµάτων 

µπορεί να απαιτήσει την αναστολή της διαδικασίας και της εισαγωγής προσωρινό 

πρόχειρων λύσεων για να εξεταστεί η κατάσταση, ενώ η διαδικασία επανεξετάζεται 

και επανακατασκευάζεται. Εάν χρειάζονται οκτώ εβδοµάδες προτού να επανεισαχθεί 

η διαδικασία, από ποιο χρόνο είναι κατάλληλη η διαδικασία για τον προοριζόµενο 

στόχο, κατόπιν υπάρχουν οκτώ εβδοµάδες για να γίνουν οι τοποθετήσεις. Εάν 

επηρεάζονται διάφορες διαδικασίες η ζηµία πολλαπλασιάζεται. Εάν λαµβάνεται ένας 

συντοµότερος δρόµος, λαµβάνονται έπειτα και οι πλήρεις συνέπειες αυτού, εάν κάτι 

πάει στραβά και θα πρέπει επίσης να εκτιµηθεί και αξιολογηθεί αναλόγως. 

11.2 ∆ιαχείριση του προγράµµατος 

Η φύση της υλοποίησης είναι τέτοια που αντιµετωπίζεται καλύτερα µέσα σε ένα 

πλαίσιο διαχείρισης του προγράµµατος. Η υλοποίηση περιλαµβάνει µια σειρά 

δραστηριοτήτων που δεν αρµόζουν φυσικά στον κανονικό επιχειρηµατικό κύκλο των 

γεγονότων. Αυτές οι δραστηριότητες είναι πεπερασµένης διάρκειας. Έχουν ένα 

τελικό σηµείο, και µετά κάθε περαιτέρω εργασία πρέπει να γίνει όντας 

απορροφηµένη στην κανονική επιχειρησιακή δραστηριότητα. Απαιτεί επίσης 

διατιθέµενο πόρο και την ανάπτυξη συγκεκριµένων δεξιοτήτων. Απαιτεί πειθαρχία 

και είναι προσανατολισµένη στην οµάδα. Η πολυπλοκότητα συντίθεται από την 

ανάγκη να περιληφθεί ένας αυξανόµενος αριθµός ανθρώπων κατά τη διάρκεια του 

χρόνου, αποσπώντας τους από τις κανονικές δραστηριότητές τους. Κατά συνέπεια, ο 

τρόπος εργασίας τείνει να αντιπαρατεθεί µε τις συµβατικές προσανατολισµένες στα 

τµήµατα επιχειρήσεις. 

Για τη διαχείριση του προγράµµατος για να είναι αποτελεσµατικό πρέπει να έχει το 

σωστό περιβάλλον. Το PA Consulting Group έχει αναγνωρίσει τη διάκριση µεταξύ 

των ικανών ατόµων που είναι αποτελεσµατικοί και µιας φιλοσοφίας υποστήριξης του 

προγράµµατος. ∆ηλώνουν ότι ένας από τους λόγους για ένα αποτυχηµένο πρόγραµµα 

µπορεί να είναι ‘το λάθος περιβάλλον’. Αυτό µπορεί να λάβει τη µορφή µιας 

αντιπαραγωγικής επιχειρησιακής φιλοσοφίας ή µιας ανεπαρκούς εταιρικής δέσµευσης 

ή χορηγίας. Αυτό προσθέτει αποδοχή στην προηγούµενη δήλωση ότι µπορούν να 

υπάρξουν συγκεκριµένες φιλοσοφίες που συµβάλλουν στην επιτυχία περισσότερους 

από άλλους. 
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Μπορεί να κερδηθεί η καλύτερη επίγνωση στη φύση αυτής της συµβάλλουσας 

φιλοσοφίας µε την εξέταση της καθορισµένης οργάνωσης που βρίσκεται συχνά 

συνδεµένη µε µια υλοποίηση. 

11.2.1 Οργάνωση 

Η καθορισµένη οργάνωση παίρνει το ακόλουθο σχήµα. Το πρόσωπο που 

διαχειρίζεται την υλοποίηση είναι ο διευθυντής προγράµµατος. Ο διευθυντής 

προγράµµατος αναφέρει σε µια οργανωτική επιτροπή, η οποία επιθεωρεί την πρόοδο 

και επιλύει οποιεσδήποτε διαφωνίες τοµεακές, των πόρων ή της πολιτικής. Ο CEO ή 

MD διευθύνει την οργανωτική επιτροπή και υποστηρίζει το πρόγραµµα. 

Η εργασία για το διευθυντή προγράµµατος είναι τα µέλη της οµάδας προγράµµατος 

που αναπτύσσουν τις διαδικασίες χρησιµοποιώντας το νέο λογισµικό. Τρέχουν έπειτα 

τις νέες διαδικασίες επιδιώκοντας την ετοιµότητα για την ηµέρα GoLive, παράγοντας 

την τεκµηρίωση και εκπαιδεύοντας τους τελικούς τους χρήστες. Ο προµηθευτής θα 

αναθέσει σε έναν από τους συµβούλους του να παρέχει την υποστήριξη στο 

διευθυντή προγράµµατος, να διαχειριστεί τον λογαριασµό του πελάτη και να 

συντονίσει τους άλλους πόρους του προµηθευτή. Οι σύµβουλοι των προµηθευτών 

συµβουλεύουν για τις καλύτερες πρακτικές εργασίας, λειτουργικότητα λογισµικού 

και βοηθούν µε τα τεχνικά ζητήµατα. Η κατάρτιση παρέχεται σε πρώτο στάδιο από 

τον προµηθευτή στην οµάδα προγράµµατος µέσω είτε των συµβούλων είτε των 

ειδικών εκπαιδευτών. Μόλις εξελιχθεί η οµάδα προγράµµατος και δοκιµαστεί στο νέο 

τρόπο που γίνεται τα πράγµατα, παράγουν τη διαδικαστική τεκµηρίωση και 

εκπαιδεύουν τους τελικούς χρήστες. Οι ευθύνες των προαναφερθέντων ανθρώπων 

που συµµετέχουν στο πρόγραµµα περιγράφονται στον πίνακα 11.1. 

11.2.1.1 CEO/MD 

Ο ανώτερος ρόλος είναι αυτός του CEO ή του MD. Αυτό το πρόσωπο έχει δύο 

βασικές ευθύνες. Ο πρώτος πρόκειται να προωθήσει το όραµα αυτού που µπορεί να 

επιτευχθεί χρησιµοποιώντας την υλοποίηση ως καιροσκοπικό καταλύτη για την 

αλλαγή. Πόσο ριζοσπαστικό είναι αυτό το όραµα εξαρτάται από το άτοµο και επίσης 

τους ανώτερους συναδέλφους. Αυτοί οι συνάδελφοι πρέπει να µοιραστούν και να 

έχουν τη δική τους συµβολή σε αυτό το όραµα. Εάν το όραµα επεκτείνεται στην 

άποψη ότι η υλοποίηση είναι µια ευκαιρία να προωθηθεί η αλλαγή φιλοσοφίας και να 

ξεκλειδωθεί αξία από την οργάνωση είναι επουσιώδες. Το όραµα αυτού που πρέπει 
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Πίνακας 11.1 Ευθύνες προγράµµατος υλοποίησης 
Ρόλος Ευθύνες 

Chief Executive Officer / 

Managing Director 

Υπερασπίζεται το όραµα 

Στηρίζει το πρόγραµµα 

Οργανωτική επιτροπή Εξασφαλίζει ότι οι συνθήκες είναι σωστές για την υλοποίηση 

Θέτει τους στόχους 

Εγκρίνει το πεδίο του προγράµµατος, προϋπολογισµός, σχέδιο οργάνωσης, 

µετρικές 

Εξασφαλίζει διαθεσιµότητα των πόρων  

Παρακολουθήστε την πρόοδο σε σχέση µε το σχεδιασµό  

Επίλυση των ζητηµάτων που υποπίπτουν στην αντίληψή τους 

Είναι υπεύθυνη για την επίτευξη των οφελών 

∆ιευθυντής 

προγράµµατος (project 

manager) 

Αναφέρει στην οργανωτική επιτροπή 

Ηγείται και κατευθύνει το πρόγραµµα 

Ελέγχει το πεδίο του προγράµµατος  

∆ηµιουργεί και διαχειρίζεται το σχέδιο προγράµµατος και το ενηµερώνει 

σε σχέση µε την πρόοδο 

Χτίζει, αναπτύσσει και ηγείται της οµάδας προγράµµατος 

Ελέγχει και επιδιώκει λύσεις σε ζητήµατα πόρων 

Επιλύει τα ζητήµατα που εκκρεµούν από την οµάδα προγράµµατος ή 

επιδιώκει την επίλυση από την οργανωτική επιτροπή  

∆ιευκολύνει τις αλλαγές  

Ελέγχει τις τροποποιήσεις του λογισµικού  

Επικοινωνεί  

∆ιαχειρίζεται τον προµηθευτή 

Μέλη οµάδας 

προγράµµατος 

Καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το λογισµικό 

Παραδίδουν τις διαδικασίες  

Παράγουν την τεκµηρίωση 

Εκπαιδεύουν τους χρήστες  

∆ιευθυντής IT ∆ιαχειρίζεται τις τεχνικές απαιτήσεις του υλικού, του δικτύου και του 

λογισµικού 

∆ιευθυντής 

προγράµµατος του 

προµηθευτή 

Συµβουλεύει για τη διαχείριση του προγράµµατος της υλοποίησης 

Συντονίζει τους πόρους του προµηθευτή και τις δραστηριότητες των τρίτων 

Επιλύουν προβλήµατα σχετικά µε τον προµηθευτή ως πρώτο σηµείο της 

επαφής και έπειτα κλιµακώνει ανάλογα µε τις ανάγκες  

Συµβουλεύει και συντονίζει τις ανάγκες κατάρτισης 

Σύµβουλοι προµηθευτή Συµβουλεύει για τη λειτουργία του λογισµικού και τις καλύτερες πρακτικές 

Κατάρτιση – εκπαίδευση 
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να επιτευχθεί πρέπει να απεικονίσει το για τι η οργάνωση είναι ικανή. Ανεξάρτητα 

από εάν η οργάνωση έχει την ικανότητα να κινήσει βουνά ή µόνο λοφίσκους, η 

εστίαση είναι επάνω στην πρόοδο. Εντούτοις, όσο µεγαλύτερη η φιλοδοξία, τόσο 

περισσότερη δέσµευση απαιτείται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ανώτερα και µεσαία 

στελέχη, τα οποία, σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον, είναι παραδοσιακά τα 

ανθεκτικότερα. Είναι ο ρόλος του CEO/ MD να αξιολογήσει αυτήν την ικανότητα και 

να οδηγήσει αναλόγως. 

Η άλλη ευθύνη είναι η υποστήριξη του προγράµµατος. Αυτό σηµαίνει ότι η 

υποστήριξη δίνεται στο πρόγραµµα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προωθεί τη σηµασία 

του, υποστηρίζει τη θέση του διευθυντή προγράµµατος, ευθυγραµµίζει τις διαφωνίες 

των µεσαίων / ανώτερων των στελεχών, ενεργεί ως διαιτητής και πραγµατοποιεί 

οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που εξασφαλίζουν ότι το πρόγραµµα δεν 

χαλαρώνει, συµπεριλαµβανοµένης της αντικατάστασης του διευθυντή προγράµµατος 

εάν είναι απαραίτητο. Ο CEO ή MD πρέπει να εξασφαλίσει ότι το χάσµα 

γεφυρώνεται µεταξύ των λόγων και της δράσης. 

11.2.1.2 Οργανωτική επιτροπή 

Η οργανωτική επιτροπή είναι οµάδα ανώτερων στελεχών που αντιπροσωπεύουν τα 

ενδιαφέροντα της οµάδας ανώτερης διαχείρισης. Σε οποιεσδήποτε, εκτός από τις 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις, η ύπαρξη µιας χωριστής οµάδας στη διοικητική οµάδα 

µπορεί να είναι µη ρεαλιστική. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διευθυντής προγράµµατος 

αναφέρει στη διοικητική οµάδα στην εβδοµαδιαία τους συνεδρίαση ή, εάν δεν 

συναντιούνται, οργανώνουν µια εβδοµαδιαία συνεδρίαση για να πραγµατοποιηθούν 

οι απαραίτητες συζητήσεις. Καθορίζουν τους στόχους, παρακολουθούν την πρόοδο 

και τα γρήγορα επιλυµένα ζητήµατα που υποπίπτουν στην αντίληψή τους. 

Εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες είναι σωστές για την υλοποίηση. Αυτό σηµαίνει ότι 

εξαλείφουν οποιεσδήποτε πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων που µπορούν να 

δοκιµάσουν τα µέλη των οµάδων προγράµµατος, ότι ο διευθυντής προγράµµατος 

είναι σε θέση να κλιµακώσει τις ανησυχίες σε αυτούς και ότι για αυτές τις ανησυχίες 

θα γίνουν ενέργειες, ότι ο πρόσθετος χρόνος και η προσπάθεια εκείνου που 

συµµετέχουν αναγνωρίζονται, ότι δεν γίνονται πρόχειρες δουλειές χάριν της ευκολίας 

και ότι είναι δεσµευµένοι στην κατάργηση οποιωνδήποτε εµποδίων µπορούν να 

εµποδίσουν την πρόοδο και την πραγµατοποίηση των οφελών. Πρέπει να είναι 
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γνώστες να ρυθµίσουν, την πιθανή ασυµφωνία µεταξύ της πειθαρχίας της διαχείρισης 

του προγράµµατος και του διοικητικού ύφους τους, ιδιαίτερα εάν η διαχείριση του 

προγράµµατος δεν είναι µια γνωστή πρακτική µέσα στην οργάνωση. 

11.2.1.3 ∆ιευθυντής προγράµµατος 

Ο κεντρικός ρόλος είναι αυτός του διευθυντή προγράµµατος. Ο διευθυντής 

προγράµµατος είναι ο καταλύτης και από αυτόν ξεκινούν όλα. Ένα προφίλ διευθυντή 

προγράµµατος έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: να διαµορφώνει την νοοτροπία, 

επικοινωνιακός, γνώστης της επιχείρησης, αξιόπιστος για την επιχείρηση, το 

διπλωµάτης και µεθοδικός, ανθεκτικός και ελαστικός. Ο διευθυντής προγράµµατος 

είναι επίσης διαχειριστής και διατηρεί αρχεία για την πρόοδο του προγράµµατος, 

τηρώντας το σχέδιο προγράµµατος (project plan), χειρίζεται την αλληλογραφία και 

ελέγχει τα τιµολόγια. 

Ο διευθυντής προγράµµατος µπορεί να γίνει αναποτελεσµατικό εάν δεν υπάρχει 

καµία προφανής υποστήριξη από την κορυφή. Μπορεί να απαιτήσει προοπτική για να 

κάνει πράγµατα χωρίς να έχει δικαιοδοσία σε αυτό. Εάν το πρόσωπο είναι αρεστό 

µπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους για να συνεργαστούν. Προβλήµατα θα 

προκύψουν στην περίπτωση που τα µέλη της οµάδας προγράµµατος χωρίζουν το 

χρόνο τους µεταξύ των κανονικών καθηκόντων τους και εκείνων του προγράµµατος. 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις θα επικρατήσουν στην απόφαση για το τι έχει 

προτεραιότητα. Επιπλέον, οι αποφάσεις για τις εργασίες µπορούν να οδηγήσουν στην 

µεταφορά εργασιών από ένα τµήµα σε άλλο. Ενώ αυτό φαίνεται να έχει νόηµα, 

µπορούν να υπάρξουν αντιρρήσεις από την ηγεσία των τµηµάτων. Το τµήµα µπορεί 

ήδη να είναι πιεσµένο και η ερώτηση που προκύπτει αφορά τον αριθµό του 

προσωπικού. Ο ρόλος του υπεύθυνου είναι να αντιµετωπίσει αυτές και άλλες 

δυσάρεστες καταστάσεις. Κατά συνέπεια οι ρόλοι του διευθυντή και του υπεύθυνου 

προγράµµατος είναι συµπληρωµατικοί και ουσιαστικοί για την επιτυχία. Υπάρχουν 

περιπτώσεις προγραµµάτων που έχουν προχωρήσει καλά και σκοντάφτουν έπειτα εάν 

αναχωρήσει ο υπεύθυνο. Οι εργασίες που συνήθως παίρνουν τις ηµέρες, παίρνουν 

µήνες επειδή ο διευθυντής προγράµµατος δεν έχει το κύρος να προχωρήσει τους 

στόχους που ο υπεύθυνος έχει. 

11.2.1.4 Οµάδα προγράµµατος 

Ο διευθυντής προγράµµατος πρέπει να χτίσει µια οµάδα των ανθρώπων. Ο στόχος 

Στεφανίδης Γεώργιος 100



Μελέτη Πληροφοριακών Συστηµάτων E.R.P. και ∆ιαδικασία Υλοποίησης σε Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

τους θα είναι να καταλάβουν τις υπάρχουσες διαδικασίες, να µάθουν πώς να 

χρησιµοποιήσουν το λογισµικό και να καθορίσουν πώς πρέπει να γίνουν τα πράγµατα 

χρησιµοποιώντας το νέο σύστηµα πληροφοριών. Τα µέλη οµάδας µπορούν να είναι 

µερικής ή πλήρους απασχόλησης ανάλογα µε τις απαιτήσεις της επιχείρησης και τους 

στόχους του προγράµµατος πέρα από το απλά να θέσουν ένα σύστηµα πληροφοριών 

σε υπηρεσία. Ο διευθυντής προγράµµατος πρέπει να πραγµατοποιεί τακτικές 

συνεδριάσεις που φέρνουν την οµάδα µαζί έτσι ώστε να είναι όλοι ενήµεροι αυτού 

που συµβαίνει. Αυτό είναι µια ευκαιρία για επισκόπησή της προόδου, για τα 

ζητήµατα που αναδεικνύονται και για τα προβλήµατα που µοιράζονται. 

Η φύση των εργασιών του προγράµµατος προτείνει ότι το ιδανικό προφίλ ενός 

µέλους της οµάδας προγράµµατος είναι ενός που έχει τη δυνατότητα να µάθει, να 

σκεφτεί και να είναι απροκατάληπτος. ∆ηµιουργικότητα και δεξιότητες κριτικής 

ανάλυσης είµαι επιθυµητός, δεδοµένου ότι αυτός πρέπει να επινοεί και έπειτα να 

αξιολογεί αυστηρά νέες διαδικασίες. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λύσουν 

προβλήµατα και να υπερνικήσουν τα εµπόδια στο πώς θέλουν να κάνουν τα 

πράγµατα. Ενώ µπορούν να είναι ειδικοί στον τοµέα τους αυτό µπορεί να µην είναι 

τόσο σηµαντικό, δεδοµένου ότι δεν είναι ασυνήθιστο για τα µέλη οµάδων 

προγράµµατος να εργαστούν σε λειτουργικές περιοχές εκτός από αυτές που είναι 

εξοικειωµένοι. Η άγνοια µπορεί να οδηγήσει σε ερωτήσεις για ζητήµατα που 

λαµβάνονται συχνά ως δεδοµένα. Αυτό µπορεί να ανατρέψει µερικούς από τους 

µύθους που περιβάλλουν τις πρακτικές. Τα µέλη θα φορτωθούν πολλές απαιτήσεις. 

Θα πρέπει να αναπτύξουν µια λεπτοµερή κατανόηση για το πώς δουλεύει το 

λογισµικό, αποκτούν νέες δεξιότητες, π.χ. η χαρτογράφηση διαδικασίας, εκτελούν 

άγνωστες εργασίες π.χ. προτυποποίηση και κατάρτιση, και εξετάζουν προβλήµατα 

που κανονικά δεν θα αντιµετώπιζαν ποτέ, π.χ. να πιστοποιήσει ποια πορεία 

διαδικασίας είναι η πιο αποδεκτή. Μπορεί να µην διαθέτουν την εµπιστοσύνη για τη 

δυνατότητά τους να πραγµατοποιήσουν αυτούς τους στόχους. Ο διευθυντής 

προγράµµατος πρέπει να είναι άγρυπνος σε αυτό και να υποστηρίζει την οµάδα. 

Ο κύριος περιορισµός στην οικοδόµηση της ιδανικής οµάδας προγράµµατος είναι η 

διαθεσιµότητα των ανθρώπων. Οι καλύτεροι για το πρόγραµµα είναι πιθανό να είναι 

εκείνοι που έχουν το λιγότερο ελεύθερο χρόνο, δεδοµένου ότι είναι ήδη σε βασικές 

θέσεις. Όσο µικρότερη η οργάνωση, τόσο κρισιµότερο θα είναι αυτό το ζήτηµα. Θα 

υπάρξουν λιγότερες επιλογές. Εκείνοι που επιλέγονται θα προβάλουν τις µεγαλύτερες 
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απαιτήσεις σχετικά µε τον χρόνο τους. Είναι πιθανό να απασχοληθούν πολλές ώρες 

για πολλούς µήνες, συµπεριλαµβανοµένων των Σαββατοκύριακων, να καλύψουν τα 

κανονικά καθήκοντά τους και επίσης τους στόχους προγράµµατός τους. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου µπορεί να είναι απαραίτητο να περιοριστούν οι διακοπές 

τους, δεδοµένου ότι αυτές µπορούν να συµπέσουν µε ένα κρίσιµο στάδιο στην 

υλοποίηση. Η συνεχής εισβολή στον ελεύθερο χρόνο µπορεί να έχει επιπτώσεις στην 

οικογενειακή ζωή και πρέπει να διευθετηθεί. Για αυτόν τον λόγο δεν θα ήταν 

αδικαιολόγητο να αναθεωρηθεί η αµοιβή, οι διακοπές  για τα µέλη της οµάδας. 

Πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους µορφές εκµάθησης και 

διαφορετικούς ποσοστά τους, ιδιαίτερα κατά την ασχολία τους µε το άγνωστο. Με το 

πέρασµα του χρόνου, τα µέλη της οµάδας πρέπει να παρακολουθούνται για απώλεια 

ενδιαφέροντος, δυσαρέσκειας ή εξάντλησης και να αντιµετωπιστούν µε προσοχή. Εάν 

µέλη της οµάδας αφήσουν την επιχείρηση, οι αντικαταστάτες µέχρι να 

προσαρµοστούν θα προκαλέσουν τις καθυστερήσεις. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο περιβάλλον εργασίας της οµάδας. Το ιδανικό είναι ένας 

αφιερωµένος χώρος όπου οι άνθρωποι µπορούν να απασχοληθούν ανενόχλητοι. 

Αυτός ο χώρος  πρέπει να έχει αφθονία σε διαστάσεις τοίχων έτσι ώστε τα 

διαγράµµατα να µπορούν να κρεµαστούν στους τοίχους. Πρέπει να εξοπλιστεί µε 

δικτυωµένους Η/Υ, πίνακες flip-chart και ράφια για την τεκµηρίωση. Υποδοχές 

δικτύων για φορητούς Η/Υ πρέπει να είναι διαθέσιµες έτσι ώστε οι σύµβουλοι να 

µπορούν να συνδέσουν τον εξοπλισµό τους στο δίκτυο. Αυτός ο χώρος θα 

χρησιµεύσει ως κέντρο για το πρόγραµµα. Όπως και σε ένα περιβάλλον εργασίας, θα 

πραγµατοποιηθούν συνεδριάσεις για το πρόγραµµα και θα χρησιµεύσει ως ένας τόπος 

κατάρτισης. Αυτός ο χώρος δεν χρειάζεται να εγκαταλειφθεί µετά από την θέση σε 

υπηρεσία (GoLive) δεδοµένου ότι µπορεί να χρησιµεύσει ως κέντρο διαδικασιών για 

τις συνεχείς οµάδες βελτίωσης και επίσης ως ένας τόπος κατάρτισης για τους νέους 

υπαλλήλους, εκείνους που επιθυµούν να αναβαθµίσουν τις δεξιότητές τους ή εκείνους 

που επιθυµούν να εξετάσουν την εξοικείωση του µε τις διαδικασίες. 

11.2.1.5 Ειδικός IT 

Μέρος της οµάδας θα είναι και ένας ειδικός IT που θα ασχοληθεί µε τα τεχνικά 

ζητήµατα. Αυτό το πρόσωπο θα έχει την ευθύνη για την εγκατάσταση και την 

ανάθεση του υλικού και του λογισµικού, συντήρηση συστηµάτων, που οργανώνει την 

ασφάλεια και έναν πλήθος σχετικών ζητηµάτων. Αν και έχει λίγη συµµετοχή στην 
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κατανόηση των λειτουργιών, κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτή η γνώση µπορεί να 

αποκτηθεί έτσι ώστε µπορεί να παρέχει υποστήριξη. 

11.2.1.6 Προσωπικό προµηθευτών 

∆εν µπορεί να αγνοηθεί το προσωπικό προµηθευτών. Ο προµηθευτής θα διορίσει 

έναν από τους συµβούλους τους ως διευθυντή προγράµµατος. Αυτό το πρόσωπο 

πρέπει να έχει ικανοποιητικές γνώσεις και την εµπειρία της εφαρµογής και της 

µεθοδολογίας υλοποίησης έτσι ώστε µπορεί να παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη 

σε όλα τα µέλη της οµάδας προγράµµατος. Κανονικά θα είναι το πρώτο σηµείο της 

επαφής µέσα στον προµηθευτή και θα συντονίσει τη ροή της πείρας των διαφόρων 

προµηθευτών. Αυτοί είναι πιθανό να περιλαµβάνουν συµβούλους, τεχνικούς 

συµβούλους, εκπαιδευτές και προγραµµατιστές λογισµικού. 

Η οργάνωση που περιγράφεται περαιτέρω απεικονίζει το γεγονός ότι µια υλοποίηση 

είναι µια σύνθετη δραστηριότητα που περιλαµβάνει πολλούς ανθρώπους κατά τη 

διάρκεια µιας ενδεχοµένως µακριάς χρονικής περιόδου. Φιλοξενεί την ανάγκη των 

µελών των οµάδων να έχουν ευελιξία όσον αφορά τις ηµερήσιες εργασίες. Ακόµα 

εξασφαλίζει ότι υπάρχει µια δοµή πληροφόρησης – αναφορών έτσι ώστε τα ζητήµατα 

να µπορούν να επιλυθούν γρήγορα. Ο καθένας πρέπει να είναι σαφή γνώση των 

ευθυνών του. Η επικοινωνία είναι κυρίαρχη. Ενώ οι διαφορετικές οργανώσεις θα 

έχουν διαφορετικές παραλλαγές αυτής της δοµής ανάλογα µε το µέγεθος και τη 

διανοµή τους, τα βασικά συστατικά του υπεύθυνου, της οργανωτικής επιτροπής, του 

διευθυντή προγράµµατος και της οµάδας ανάπτυξης τείνουν να γίνουν αποδεκτά ως 

ουσιαστικά για την επιτυχία. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι αυτή η δοµή δεν 

είναι ανόµοια µε αυτήν που υιοθετείται από τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα 

συνεχή προγράµµατα βελτίωσης. Όταν οι υλοποιήσει θεωρούνται αποτυχηµένες ένας 

σηµαντικός αριθµός των λόγων που συµβάλλουν στην αποτυχία είναι οργανωτικά 

ζητήµατα (παράγραφος 10.1). 

11.2.2 Σκοπός 

Μια από τις βασικές αποφάσεις είναι ο στόχος της υλοποίησης. Μια επιλογή είναι να 

επιχειρηθεί µια πλήρης µεταστροφή από οποιαδήποτε παλαιά συστήµατα στο νέο 

σύστηµα, η προσέγγιση ‘big bang’. Μια άλλη επιλογή είναι να εισαχθεί το λογισµικό 

σταδιακά, o πυρήνας πρώτα και έπειτα ξεδιπλώνοντας τις πρόσθετες λειτουργίες σε 

διαδοχικά στάδια. Και στις δύο καταστάσεις υπάρχει η επιλογή το εάν τα παλαιά και 
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νέα συστήµατα τρέξουν παράλληλα. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί σε διάφορους παράγοντες: 

• ταχύτητα ή πόσο επείγει η υλοποίηση 

• διαθεσιµότητα των ανθρώπων για την εκτέλεση των εργασιών της υλοποίησης 

• διαθεσιµότητα χρόνου για την κατάρτιση όλων των χρηστών 

• κόστος 

• εµπιστοσύνη στο νέο σύστηµα 

• διάσπαση στις διαδικασίες 

• συνολικό χρονοδιάγραµµα. 

Οποιαδήποτε επιλογή αποφασίζεται, πρέπει να αναφερθεί ότι για εκείνους που 

συµµετέχουν στην υλοποίηση θα ξοδευτεί πολύς χρόνος στην εργασία της ανάπτυξης, 

χρόνος που ειδάλλως θα ξοδευόταν στα κανονικά καθήκοντα. Η ερώτηση προκύπτει 

για το πώς αυτά τα κανονικά καθήκοντα πρόκειται να εκπληρωθούν. Μια επιλογή 

είναι να προσληφθεί προσωρινό προσωπικό για να εκτελέσει τους κανονικούς 

στόχους. Εντούτοις, αυτό υποθέτει ότι οι απαιτούµενες δεξιότητες µπορούν να 

αποκτηθούν. 

11.2.3 Το σχέδιο (πλάνο) προγράµµατος 

Το σχέδιο προγράµµατος τεκµηριώνει το ποιοι, τι, γιατί, που, πότε και πώς του 

προγράµµατος. Είναι η έκβαση των συζητήσεων µε τους ανθρώπους που 

επηρεάζονται και περιλαµβάνει τις διαπραγµατεύσεις για τους πόρους, τα 

χρονοδιαγράµµατα, τις δαπάνες και τη συµφωνία τους. Πρέπει να είναι ρεαλιστικό, 

διαφορετικά, εάν τα χρονοδιαγράµµατα είναι πάρα πολύ σφιχτά, υπάρχει πιθανότητα 

διάσπασης στο σχέδιο και, εάν τα χρονοδιαγράµµατα είναι πάρα πολύ µεγάλα , η 

ορµή µπορεί να χαθεί. Το σχέδιο παρέχει έναν οδηγό στο πρόγραµµα και 

χρησιµοποιείται για να παρακολουθήσει την πρόοδο. Επιτρέπει στους ανθρώπους να 

εκτελέσουν ένα σύνολο διασυνδεόµενων εργασιών µε έναν συντονισµένο τρόπο. Οι 

οπισθοδροµήσεις τονίζονται και καθιερώνονται διορθωτικά µέτρα. Εάν είναι 

απαραίτητο, οι ηµεροµηνίες ξαναπρογραµµατίζονται. Το σχέδιο κοινοποιείται σε 

όλους όσους πρέπει να ξέρουν για το πρόγραµµα, καθιστώντας τους ενήµερους για 

την πρόοδο και τις αλλαγές. 

Το πιο βασικό σχέδιο θα προσδιορίσει όλες τις δραστηριότητες, εκείνους που τις 

κάνουν και το χρονικό πλαίσιο. Ένα σχέδιο προγράµµατος µπορεί να είναι 
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χειρόγραφο ή να παραχθεί χρησιµοποιώντας κάποια εφαρµογή υπολογιστών. Ένα 

λογιστικό φύλλο (spreadsheet) προσφέρει απλότητα και είναι εύκολα διαθέσιµο. 

Επιπλέον, µπορεί να διανεµηθεί εύκολα σε άλλους δεδοµένου ότι µια εφαρµογή 

λογιστικών φύλλων (π.χ. Microsoft Excel) τείνει να είναι εγκατεστηµένη σε πολλά 

PCs. Εναλλακτικά, είναι διαθέσιµες εξειδικευµένες εφαρµογές όπως το Project της 

Microsoft. Αυτοί συλλαµβάνουν πολλές λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα, επιτρέπουν 

τις διαφορετικές όψεις του προγράµµατος, όπως το χρονοδιάγραµµα ή η κρίσιµη 

διαδροµή, και διευκολύνουν τις αναφορές πολλών διαφορετικών ζητηµάτων, π.χ. 

δαπάνες, χρήση των πόρων και υπερήµερες δραστηριότητες. Η βασική ανησυχία είναι 

το ποσό πολυπλοκότητας για την οργάνωση, τον χειρισµό και την αναβάθµιση. Αυτό 

είναι µια λειτουργία του ποσού λεπτοµέρειας που απαιτείται. Έτσι είναι απαραίτητο 

να ρωτηθεί πόση λεπτοµέρεια είναι απαραίτητη. Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να 

δοθεί προσοχή είναι η διανοµή του σχεδίου. Με ένα εξειδικευµένο πακέτο, δεν 

µπορούν να έχουν όλοι οι παραλήπτες το µεγαλώνοντας λογισµικό, αυξάνοντας το 

δίληµµα του τι πρέπει να διανείµουν και πώς. 

Ένα περιληπτικό υποθετικό σχέδιο προγράµµατος σε µορφή λογιστικού φύλλου (MS 

Excel) παρουσιάζεται στο σχήµα 11.1 και το αντίστοιχο σε MS Project στο σχήµα 

11.2. Το χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση είναι δώδεκα µήνες, αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου, µε τον προγραµµατισµό και το βασικό γεγονός την θέση σε λειτουργία 

(GoLive) στο τέλος του Οκτωβρίου. Αυτή η ηµεροµηνία GoLive συµπίπτει µε ένα 

Σαββατοκύριακο, το οποίο παρέχει το χρόνο για τη συλλογή των δυναµικών 

δεδοµένων και την εγκατάσταση τους στο νέο σύστηµα. Από το Φεβρουάριο µέχρι 

τον Αύγουστο, η οµάδα προγράµµατος εκτελεί τις εργασίες που συνδέονται µε την 

καθιέρωση των νέων διαδικασιών. Το τέλος έτους της επιχείρησης είναι στο τέλος 

του Ιουνίου, έτσι οι δραστηριότητες προγράµµατος οργανώνονται για να προβάλουν 

λιγότερες απαιτήσεις στους επιχειρησιακούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Αυτές οι απαιτήσεις αρχίζουν πραγµατικά το Σεπτέµβριο µε την έναρξη 

εξάπλωσης των νέων διαδικασιών και της κατάρτισης των χρηστών. Καθώς φτάνουν 

πιο κοντά στο GoLive, τα στοιχεία αρχίζουν να µεταναστεύουν, καταλήγοντας στη 

µετανάστευση των δυναµικών δεδοµένων τις ηµέρες αµέσως πριν το GoLive. Τα 

γεγονότα ελέγχονται κατά τη διάρκεια των επόµενων δύο µηνών µε τα προβλήµατα 

να κανονίζονται καθώς προκύπτουν. Στο τέλος αυτής της περιόδου, η επίσηµη φάση 

προγράµµατος τελειώνει µε έναν απολογισµό του προγράµµατος. Τα µαθήµατα από  
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Σχήµα 11.1 ένα περιληπτικό σχέδιο προγράµµατος – project (Microsoft Excel) 

Γεγονός Όνοµα πόρου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ ∆εκ

Γεγονότα επιχείρησης

Υποχρεώσεις τέλους έτους επιχειρησιακό προσωπικό

Υλοποίηση

Προγραµµατισµός προγράµµατος διευθυντής προγράµµατος, προµηθευτής

Εγκατάσταση λογισµικού και υλικού προµηθευτής, διευθυντής IT

∆ιαµόρφωση οµάδας προγράµµατος διευθυντής προγράµµατος

Εκπαίδευση οµάδας προγράµµατος διευθυντής προγράµµατος, οµάδα προγράµµατος

Κατανόηση υπαρχόντων διαδικασιών διευθυντής προγράµµατος, οµάδα προγράµµατος

Κατανόηση λογισµικού διευθυντής προγράµµατος, οµάδα προγράµµατος

Προτυποποίηση διευθυντής προγράµµατος, οµάδα προγράµµατος

Πιλοτικό στάδιο διευθυντής προγράµµατος, οµάδα προγράµµατος

Πλήρης τεκµηρίωση οµάδα προγράµµατος

Κατάρτιση – εκπαίδευση χρηστών οµάδα προγράµµατος, χρήστες

Μετανάστευση δεδοµένων οµάδα προγράµµατος, χρήστες

GoLive όλοι

Ανασκόπηση διευθυντής προγράµµατος, οµάδα προγράµµατος,

προµηθευτής
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Σχήµα 11.2 ένα περιληπτικό σχέδιο προγράµµατος – project (Microsoft Project) 
ID Task Name Resource Names

1 Γεγονότα επιχείρησης
2 Υποχρεώσεις τέλους έτους επιχειρησιακό προσωπικό
3 Υλοποίηση
4 Προγραµµατισµός προγράµµατος διευθυντής προγράµµατος, προµηθευτής
5 Εγκατάσταση λογισµικού και υλικού προµηθευτής, διευθυντής IT
6 ∆ιαµόρφωση οµάδας προγράµµατος διευθυντής προγράµµατος
7 Εκπαίδευση οµάδας προγράµµατος διευθυντής προγράµµατος, οµάδα προγράµµατος
8 Κατανόηση υπαρχόντων διαδικασιών διευθυντής προγράµµατος, οµάδα προγράµµατος
9 Κατανόηση λογισµικού διευθυντής προγράµµατος, οµάδα προγράµµατος
10 Προτυποποίηση διευθυντής προγράµµατος, οµάδα προγράµµατος
11 Πιλοτικό στάδιο διευθυντής προγράµµατος, οµάδα προγράµµατος
12 Πλήρης τεκµηρίωση οµάδα προγράµµατος
13 Κατάρτιση – εκπαίδευση χρηστών οµάδα προγράµµατος, χρήστες
14 Μετανάστευση δεδοµένων οµάδα προγράµµατος, χρήστες
15 GoLive όλοι
16 Ανασκόπηση διευθυντής προγράµµατος, οµάδα προγράµµατος,
17 προµηθευτής

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Qtr 1, 2007 Qtr 2, 2007 Qtr 3, 2007 Qtr 4, 2007 Qtr 1, 
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αυτόν προσαρµόζονται µέσα στις επόµενες φάσεις. Η λειτουργικότητα που τέθηκε σε 

λειτουργία λαµβάνει τώρα την προσοχή κάτω από την ενδυµασία της συνεχούς 

βελτίωσης. 

Στην πράξη, ένα σχέδιο προγράµµατος θα χωριστεί µε πολύ περισσότερη λεπτοµέρεια 

µε τα παράθυρα να είναι εβδοµάδες παρά τους µήνες. Πρόσθετες στήλες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να προσδιορίσουν τις ηµεροµηνίες έναρξης, ηµεροµηνίες λήξης, 

ποσό εργασίας (ώρες), εκτίµηση της ολοκλήρωσης (ποσοστό), καθυστέρησης, 

δαπανών και οποιωνδήποτε άλλων ζητηµάτων που κρίνονται σχετικών. Μερικές 

εργασίες θα εξαρτηθούν από την ολοκλήρωση άλλων ενώ άλλες εργασίες µπορούν να 

τρέξουν παράλληλα. Τα χρονοδιαγράµµατα πρέπει να είναι ρεαλιστικά. Εάν είναι 

υπερβολικά αισιόδοξα το πρόγραµµα θα µείνει σύντοµα πίσω και είναι απίθανο να 

προφθάσει τις προθεσµίες. Αυτό αποθαρρύνει την οµάδα. Οµοίως εάν τα 

χρονοδιαγράµµατα είναι πάρα πολύ µεγάλα, η ορµή δεν µπορεί ποτέ να δηµιουργηθεί 

και οι καθυστερήσεις µπορούν να προκύψουν από την αδράνεια. Αφού παραχθεί ένα 

σχέδιο, είναι σηµαντικό να διατηρηθεί αυτό το σχέδιο έναντι στην πρόοδο, 

αναβαθµίζοντάς το και αναθεωρώντας το ανάλογο µε τις ανάγκες. Όταν προκύπτουν 

προβλήµατα αυξάνονται οι πιθανότητες για καθυστερήσεις. Μπορεί να υποστηριχτεί 

ότι είναι καλύτερο ξαναγίνονται οι ηµεροµηνίες παρά να µην γίνουν σωστά, 

δεδοµένου ότι µια προχειροφτιαγµένη λύση µπορεί να επανεµφανιστεί σε µια 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία µε ενισχυµένο αντίκτυπο. 

11.2.4 Προϋπολογισµός 

Με τις δαπάνες προσδιοριζόµενες, µπορεί να αποφασιστεί ένας προϋπολογισµός. 

Πρέπει επίσης να αναµένεται ότι προβλήµατα και απρόβλεπτα ζητήµατα είναι πιθανό 

να οδηγήσουν σε πρόσθετες δαπάνες. Εάν ληφθεί µέριµνα για αυτό είναι µια 

απόφαση πολιτικής από την οικονοµική διεύθυνση. Οι πραγµατικές δαπάνες σε σχέση 

µε τον προϋπολογισµό κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Οι διαφοροποιήσεις που 

πρέπει να προσεχθούν περιλαµβάνουν τις υψηλές δαπάνες των συµβούλων, ιδιαίτερα 

στα αρχικά στάδια του προγράµµατος, και τις χαµηλές δαπάνες κατάρτισης. Οι 

λεπτοµέρειες των συµβουλευτικών δαπανών πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας επιλογής και να ελέγχονται για να αποφευχθεί υπέρβαση 

στον προϋπολογισµό. Εκτός αν οι προδιαγραφές του προγράµµατος αλλάξουν µεταξύ 

του τότε και της υλοποίησης, αυτή η εκτίµηση πρέπει να απεικονίσει τι επιφέρει. Εάν 
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υπάρχει µια σηµαντική διαφορά η ερώτηση είναι τι είναι αυτή. Το άλλο κόστος που 

πρέπει να ελέγχεται είναι η εκπαίδευση. Όταν υπάρχει µια ένδειξη ότι θα έχουµε 

υπέρβαση προϋπολογισµού, τείνει να υποφέρει είναι ο προϋπολογισµός κατάρτισης. 

Εντούτοις, η κατάρτιση είναι µια περιοχή που συνήθως αναφέρεται ως ανεπαρκής 

(κεφάλαιο 10). 

11.2.5 Επίλυση προβληµάτων 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης θα προκύψουν πολλά ζητήµατα που θα απαιτήσουν 

επίλυση. Ο κίνδυνος είναι ότι µερικά από αυτά τα ζητήµατα, που έχουν 

προσδιοριστεί, είναι ξεχασµένα και θα βγουν στην επιφάνεια αργότερα, ίσως αφότου 

το σύστηµα τεθεί σε λειτουργία. Κατά συνέπεια, είναι επιθυµητό να υπάρχει µια 

συµφωνηθείσα διαδικασία για την καταγραφή των ζητηµάτων και την επίλυσή τους. 

Εάν αυτό γίνεται µέσω ενός απλού διαγράµµατος ή µιας περιπλοκότερης διαδικασίας, 

πρέπει να γίνει αποδεκτή µια πρακτική ότι όταν προκύπτει ένα ζήτηµα καταγράφεται. 

Όταν το ζήτηµα επιλυθεί µπορεί έπειτα να χαρακτηριστεί ότι έκλεισε. Με την 

υιοθέτηση µιας απλής προσέγγισης τα εκκρεµή ζητήµατα αναδεικνύονται. Αυτό 

µπορεί να αποκαλύψει ότι µερικά ζητήµατα αγνοούνται απλά προς το παρόν. 

Εναλλακτικά, µπορεί να αποκαλύψει ζητήµατα που χρειάζονται πρόσθετη 

υποστήριξη, ίσως µια διοικητική απόφαση ή υποστήριξή του προµηθευτή. Με την 

παρακολούθηση των προβληµάτων, µπορούν να αντιµετωπιστούν συστηµατικά. Η 

πιθανότητα να εµφανιστεί κάτι δυσάρεστο σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία µειώνεται. 

11.2.6 Αξιολόγηση του κινδύνου 

Η συχνά αναφερόµενη φράση ‘εάν κάτι µπορεί να πάει στραβά αυτό θα πάει στραβά’ 

δεν πρέπει να αγνοηθεί. Τα πιο λεπτοµερή σχέδια προγράµµατος µπορούν να 

παραστρατήσουν για γεγονότα που θα µπορούσαν να προβλεφθούν και έχουν 

αποτραπεί. Είναι συνετό να πραγµατοποιηθεί µια αξιολόγηση του κινδύνου. Ο στόχος 

είναι να προβλεφθούν τα πιθανά προβλήµατα, να αξιολογηθεί η πιθανότητα να 

συµβούν και η ένταση του αντίκτυπού τους, και, τελικά, να πιστοποιήσει πώς 

µπορούν να αποτραπούν ή να αντιµετωπιστούν καλύτερα εάν η πρόληψη δεν είναι 

δυνατή. 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στην αξιολόγηση του κινδύνου που έχουν 

τεκµηριωθεί καλά. Για πολλούς, η προϋπόθεση για την κατανόηση του τι 

περιλαµβάνεται σε µια αξιολόγηση κινδύνου αµφισβητείται από το παράρτηµα της 
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πρώτης φάσης. Για να γίνει κατανοητό, µια βασική προσέγγιση υιοθετείται. Η 

αφετηρία είναι να αναγνωριστεί ότι το πρόγραµµα πιθανώς αποτύχει. Η ερώτηση που 

πρέπει να έρθει στο µυαλό είναι... γιατί; 

Ο πρώτος στόχος είναι να γίνει κατανοητός το τι περιλαµβάνεται. Ενώ αυτή η 

αναφορά στον κίνδυνο παρουσιάζεται στα κεφάλαια σχετικά µε ‘την υλοποίηση’, 

αξίζει να προσεχθεί ότι, τα προβλήµατα που εµφανίζονται στο στάδιο υλοποίησης 

µπορεί να προκύψουν λόγω απροσεξίας κατά τη διάρκεια του σταδίου επιλογής. 

Κατά συνέπεια, µπορεί να υποστηριχτεί ότι η αξιολόγηση του κινδύνου 

πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της διαδικασίας επιλογής. 

Ωστόσο, αυτό υποθέτει ότι ο αξιολογητής είναι εξοικειωµένος µε τη διαδικασία 

επιλογής και υλοποίησης ERP, η οποία µπορεί να συµβεί εάν έχει προγενέστερη 

εµπειρία µιας υλοποίησης ή έχει διαβάσει κάποιο σχετικό σύγγραµµα. Για πολλούς 

ανθρώπους αυτή θα είναι µια νέα εµπειρία και η ικανοποιητική κατανόηση του τι 

περιλαµβάνεται δεν θα προκύψει έως ότου θεωρηθούν τα διοικητικά ζητήµατα 

σχετικά µε το πρόγραµµα, την καθιέρωση ενός σχεδίου προγράµµατος και την έναρξη 

της ίδιας υλοποίησης. Οπότε σ' αυτή την περίπτωση, ενώ δεν είναι πάρα πολύ αργά 

για να πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση του κινδύνου, µπορεί να σηµαίνει ότι οι 

συνθήκες προκύπτουν ήδη για µερικά προβλήµατα, τα οποία είναι αυτήν την περίοδο 

σε κατάσταση ύπνου. 

Μια εκτίµηση αυτού που περιλαµβάνεται θα επιτρέψει να καθοριστούν οι πιθανοί 

κίνδυνοι. Μια διορατικότητα στα πιθανά ζητήµατα µπορεί να αποκτηθεί µε την 

επισκόπηση των κύριων προβληµάτων που αντιµετώπισαν άλλοι (παρ. 10.1). Πολλά 

τείνουν να είναι σχετικά µε τους ανθρώπους. Η τεχνολογία και τα µεθοδολογικά 

ζητήµατα τείνουν να είναι µικρότερης σηµασίας. Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι ένας 

δύσχρηστος, µακρύς κατάλογος. Σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να είναι επιθυµητό 

να θεωρηθούν ποιοι κίνδυνοι είναι οι σηµαντικότεροι και εστιάσουν σε αυτούς. Κάθε 

κίνδυνος αξιολογείται για πόσο σοβαρά µπορεί να επηρεάσει το πρόγραµµα και την 

επιχείρηση, και την πιθανότητα εµφάνισής της. Αυτό είναι µια υποκειµενική 

διαδικασία και οι απόψεις τρίτων  µπορούν να βοηθήσουν. Εάν ένας κίνδυνος έχει 

υψηλή σηµασία και µια υψηλή πιθανότητα να συµβεί αυτό απαιτεί την άµεση 

προσοχή. Επιπλέον, οι κίνδυνοι που εκτιµώνται µε χαµηλή σηµασία και υψηλή 

πιθανότητα να συµβούν θα απαιτήσουν την προσοχή εάν δεν πρόκειται να είναι 

αποδιοργανωτικοί. Οι περιπτώσεις όπου υπάρχει µια χαµηλή πιθανότητα να συµβούν 
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µπορούν να µπουν σε µια πλευρά. Να σηµειωθεί ότι δεν απορρίπτονται. Αυτή η 

διαδικασία δίνει προτεραιότητα στα ζητήµατα που χρειάζονται προσοχή. Το 

αποτέλεσµα πρέπει να είναι µια µείωση της πιθανότητας να πάνε στραβά τα 

πράγµατα. Εντούτοις, ενώ προτείνεται ότι αυτή η αξιολόγηση γίνεται στην έναρξη 

του προγράµµατος, πρέπει να ξαναεξετάζεται τακτικά. Οι εξελίξεις και οι αλλαγές της 

διαδικασίας στις συνθήκες του προγράµµατος µπορούν να αυξήσουν το προφίλ των 

κινδύνων που αντιµετωπίσθηκαν προηγουµένως ως ασήµαντοι. 

11.2.7 Απόδοση 

Η έννοια της απόδοσης συνδέεται µε τις έννοιες του ελέγχου και των στόχων. Τρεις 

µετρήσιµες ποσότητες σχετικές µε την απόδοση έχουν παρουσιαστεί ήδη: κόστος – 

δαπάνες (παράγραφος 11.2.4 (προϋπολογισµός)), χρόνος (παράγραφος 11.2.3 (σχέδιο 

προγράµµατος)), οφέλη (παράγραφος 6.3 (κόστος – οφέλη)). Ωστόσο, µια υλοποίηση 

ERP έχει µια διαβόητη φήµη για υπέρβαση προϋπολογισµού, αργοπορηµένα και µε 

οφέλη που αποτυγχάνουν να πραγµατοποιηθούν. Επιπλέον, µε µακροχρόνιο 

χρονοδιάγραµµα, δεν είναι πρακτικό να περιµένει µέχρι το GoLive για να 

ανακαλυφθεί εάν όλα λειτουργούν όπως θα έπρεπε. 

Το σχέδιο προγράµµατος προσδιορίζει ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν. Ο στόχος 

είναι έπειτα να εκτελεσθούν οι εργασίες. Είναι επιθυµητό να υπάρξει κάποια ένδειξη 

ότι οι εργασίες πραγµατοποιούνται όπως απαιτείται και ότι έχουν ολοκληρώσει αυτό 

για το οποίο προορίζονται. Η υπόθεση είναι ότι όταν γίνεται µια εργασία επιτυγχάνει 

ένα ή πολλούς αντικειµενικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια, η κατάρτιση ενός χρήστη 

πρέπει να οδηγήσει σε έναν χρήστη που είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει µια 

συγκεκριµένη περιοχή της λειτουργίας. Οµοίως, η προτυποποίηση µιας διαδικασίας 

πρέπει να οδηγήσει στο λεπτοµερή καθορισµό µιας µη δοκιµασµένης διαδικασίας που 

καλύπτει τις προκαθορισµένες απαιτήσεις. 

Για κάθε βήµα ή σειρά βηµάτων της υλοποίησης, οι στόχοι µπορούν να καθοριστούν 

που, εάν επιτυγχάνονται, αντιπροσωπεύουν την πρόοδο. Με την επίτευξη αυτών των 

προϊόντων υπάρχει λιγότερη πιθανότητα προβληµάτων που προκύπτουν αργότερα ως 

αποτέλεσµα ενός προηγούµενου γεγονότος. Αντιθέτως, η αποτυχία να επιτευχθούν 

αυτά τα προϊόντα και η επακόλουθη πρόοδος, στο επόµενο στάδιο θα αυξηθεί η 

πιθανότητα των ενδεχοµένως σηµαντικών προβληµάτων που προκύπτουν σε ένα 

µεταγενέστερο στάδιο. Επιπλέον, η πρόοδος µπορεί να ελεγχθεί κατά τρόπο 
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συστηµατικό. Κάθε εργασία ή σύνολο εργασιών αξιολογούνται ως προς την επιτυχή 

ολοκλήρωσή τους, π.χ. η κατάρτιση είναι αποτελεσµατική, είναι η τεκµηρίωση 

πλήρης, είναι οι διαδικασίες κατάλληλες για το σκοπό; 

Μαζί, τις τέσσερις µετρήσιµες ποσότητες, κόστος χρόνος – οφέλη και τα προϊόντα 

παρουσιάζουν τις διαφορετικές διαστάσεις για τη µέτρηση της απόδοσης µιας 

υλοποίησης. Συχνά µόνο το κόστος και ο χρόνος ελέγχονται. ∆ικαιολογηµένα, γιατί 

έχουν µια ορατή επίδραση στα οικονοµικά και τις διαδικασίες της επιχείρησης. 

Σπάνια αξιολογούνται τα οφέλη. Μπορεί να υποστηριχτεί ότι ο έλεγχος των οφελών 

πραγµατοποιείται µετά από το γεγονός, έτσι ποια είναι η αξία αυτού; Εντούτοις, µε 

την αξιολόγηση εάν τα οφέλη έχουν επιτευχθεί και οι λόγοι για τους οποίους όχι, 

δηµιουργείται η ευκαιρία να αποκτηθεί γνώση από αυτό που έχει συµβεί. Αυτά τα 

µαθήµατα µπορούν έπειτα να εφαρµοστούν στις επόµενες φάσεις της υλοποίησης. 

Η χρήση των προϊόντων παρέχει την ευκαιρία να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα 

αυτού που γίνεται. Προκύπτει όµως µία πιθανή σύγκρουση. Η εξασφάλιση ότι µια 

εργασία ολοκληρώνεται κατάλληλα µπορεί να περιλάβει µια απρόβλεπτη αύξηση στο 

ποσό εργασίας και να την οδηγήσει σε καθυστέρηση. Ενώ το προϊόν έχει επιτευχθεί, 

είναι εις βάρος δύο άλλων µετρήσιµων: χρόνος και κόστος. Έτσι στον καθορισµό του 

εάν το πρόγραµµα ήταν επιτυχές, πρέπει να εξεταστεί ποία µετρήσιµη 

χρησιµοποιείται. Αυτό το δίληµµα ενισχύεται όταν οι στόχοι χρησιµοποιούνται 

λαθεµένα ως εργαλείο για να κατηγορηθεί κάποιος ή για να ‘ανέβει’ κάποιος σε 

βάρος του άλλου. Ενώ οι µετρήσιµες παρέχουν ένα µέσο να αξιολογηθεί η πρόοδος 

και η επίτευξη, από µόνες τους δεν καθορίζουν την επιτυχία. Παρέχουν µόνο σηµεία 

αναφοράς για την περαιτέρω δράση. ∆εν είναι υποκατάστατο για την διαχείριση των 

ανθρώπων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν το καλύτερό τους. 

11.2.8 ∆ιαχείριση προµηθευτών 

Μόλις ανταλλαχθεί η σύµβαση ο προµηθευτής θα καθοδηγήσει την επιχείρηση, 

ειδικότερα τον διευθυντή προγράµµατος και την οµάδα του µέσω µιας σειράς 

γεγονότων που καταλήγουν στη χρήση του αγορασµένου λογισµικού. Ο διευθυντής 

προγράµµατος, όπως µε όλους τους άλλους πόρους, θα πρέπει να διαχειριστεί τον 

προµηθευτή έτσι ώστε όλα να προχωρήσουν όπως θα έπρεπε. Μια προειδοποίηση 

αφορά τη δύναµη του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει ενδεχοµένως το πάνω χέρι 

στη σχέση µε τον πελάτη. Ο πελάτης, που έχει υπογράψει τη σύµβαση και ίσως έχει 
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δώσει µια προκαταβολή θα είναι απρόθυµος να τερµατίσει ολοκληρώσει τη σχέση 

εάν ο προµηθευτής αποτύχει να ικανοποιήσει τις προσδοκίες. Οι σύµβουλοι µπορούν 

να µην είναι διαθέσιµοι στις υποχρεώσεις κατά τον χωρισµό. Τα bugs λογισµικού δεν 

µπορούν να διορθωθούν σε περίπτωση ανάγκης. Οι συνδέσεις λογισµικού µπορούν 

απλά να µην λειτουργούν. Όλα αυτά συµβάλλουν στην καθυστέρηση. Ο στόχος του 

διευθυντή προγράµµατος είναι να  το διαχειριστεί. 

Ο προµηθευτής θα διορίσει πιθανότατα ένα ενιαίο σηµείο της επαφής, ο διευθυντής 

προγράµµατος του προµηθευτή. Ο ρόλος αυτού του προσώπου θα είναι να παράσχει 

την υποστήριξη στο διευθυντή προγράµµατος, να συµβουλέψει και να συµφωνήσει 

για το σχέδιο προγράµµατος, να διαχειριστεί τον  λογαριασµό του πελάτη και να 

συντονίσει τους παρεχόµενους από τον προµηθευτή πόρους. Πρέπει να συµφωνηθεί 

µια διαδικασία µεταξύ των δύο διευθυντών για το πώς η εργασία που γίνεται από τον 

προµηθευτή πρόκειται να εγκριθεί από τον πελάτη. Αυτό αποτρέπει τα µη 

εγκεκριµένα γεγονότα όπως οι µη σχεδιασµένες επισκέψεις ή από τον χρήστη 

ζητούµενες αλλαγές λογισµικού. Θα είναι το πρώτο σηµείο της επαφής για την 

επίλυση των προβληµάτων εάν αυτό είναι τεχνικής φύσεως έχουν σχέση µε 

καλύτερες πρακτικές ή έχουν σχέση µε τιµολόγια προµηθευτών. Μέσα στη σύµβαση 

πρέπει να υπάρξει µια πρόταση που καθορίζει πώς πρόκειται να αντιµετωπιστούν τα 

προβλήµατα και το επιτρεπόµενο χρονοδιάγραµµα. Εάν τα προβλήµατα δεν 

επιλύονται πρέπει να καθοριστεί µια πορεία κλιµάκωσης προσδιορίζοντας τους 

ανθρώπους που έρχονται σε επαφή. Η επικοινωνία πρέπει να υποστηριχτεί εγγράφως. 

Αυτό µειώνει την πιθανότητα παρανοήσεων. 

Ο διευθυντής προγράµµατος θα πρέπει να διαχειριστεί την οργάνωση των 

επισκέψεων, εξασφαλίζοντας ότι οι επισκέψεις είναι έγκαιρες και παραγωγικές. Αυτό 

περιλαµβάνει την εξασφάλιση ότι επιτόπιο προσωπικό είναι διαθέσιµο. ∆εν είναι 

ασυνήθιστο για τον προµηθευτή να παρέχει µια αναφορά επίσκεψης περιγράφοντας τι 

έχει γίνει και τα ζητήµατα που χρειάζονται επίλυση. Εάν υπάρχει ανησυχία για την 

αποτελεσµατικότητα αυτών των επισκέψεων πρέπει να επινοηθούν πιο µεθοδικοί 

µηχανισµοί. Αυτό µπορεί να περιλάβει την παραγωγή των εκθέσεων συµµετοχής από 

το εσωτερικό προσωπικό που επισκέπτεται από τον προµηθευτή. Ο στόχος είναι να 

προσδιοριστεί ο σκοπός της συνόδου, τι έχει επιτευχθεί και ποια είναι η ακόλουθη 

δράση. Ενώ αυτό µπορεί να είναι γραφειοκρατικό και ένα σηµάδι ότι υπάρχουν 

προβλήµατα προσώπων, υπογραµµίζουν την ανάγκη να γίνουν οι περισσότερες από 
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αυτές τις αλληλεπιδράσεις και να δοθεί έµφαση στις εργασίες που πρέπει να 

ολοκληρωθούν πριν από την επόµενη συνεδρίαση. 

Άλλες εργασίες περιλαµβάνουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δαπανών. 

Με τον έλεγχο του επιτόπου χρόνου του προσωπικού του προµηθευτή είναι δυνατό 

να ελεγχθούν οι δαπάνες γνωµοδότησης (συµβουλευτικές), µια περιοχή πιθανή για 

υπέρβαση προϋπολογισµού (βλ. προϋπολογισµό, παράγραφος 11.2.4). Συµβαίνουν 

λάθη και είναι ενδεδειγµένο να ελέγχονται τα τιµολόγια του προµηθευτή. Ο 

προµηθευτής πρέπει να προσέξει στην σύµβαση εάν υπάρχει αναφορά για 

παρακράτηση της πληρωµής. Τέλος, ο διευθυντής προγράµµατος πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι ο προµηθευτής πληρώνεται εγκαίρως. 

11.3 Ζητήµατα συστηµάτων 

Αν και ένα µεγάλο µέρος της προσοχής στρέφεται προς τις κύριες δραστηριότητες της 

υλοποίησης, στο υπόβαθρο υπάρχει πολλή εργασία που έχει σχέση µε τα τεχνικά 

ζητήµατα. Οι εργασίες περιλαµβάνουν την εγκατάσταση και την ανάθεση του υλικού 

και του λογισµικού. Αυτές οι εργασίες θα προσδιοριστούν στο σχέδιο προγράµµατος 

αλλά εκείνοι που θα συµµετέχουν θα είναι το προσωπικό των συστηµάτων IT 

(Information Technologies). Η τεχνική υποστήριξη θα παρασχεθεί, όπως απαιτείται, 

από τους αρµόδιους προµηθευτές. Από µια προοπτική ERP υπάρχουν µερικές 

ερωτήσεις που δεν πρέπει να αγνοηθούν. 

• Πώς το σύστηµα αποδίδει όταν η εφαρµογή ERP είναι σε βαριά χρήση; 

• Πόσο γρήγορα θα καταναλωθεί ο χώρος αποθήκευσης όταν το σύστηµα είναι σε 

λειτουργία ; Ποια είναι η διαδικασία δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (back-

up); 

• Μπορεί η σε λειτουργία περιοχή να αναπαραχθεί έτσι ώστε να µπορεί να γίνει η 

εργασία σε άλλη περιοχή όπως η ανάπτυξη νέας διαδικασίας, χωρίς να επηρεαστεί 

η εν λειτουργία περιοχή; Πόσες εναλλακτικές περιοχές µπορούν να 

δηµιουργηθούν; Πόσο καιρό θα πάρει η µεταφορά; 

• Τι συµβαίνει όταν δύο άνθρωποι προσπαθούν να προσπελάσουν τα ίδια δεδοµένα; 

Κλειδώνει το σύστηµα και εάν ναι πώς ξεκλειδώνει; 

• Οι θέσεις PCs και των εκτυπωτών χρειάζεται να αλλαχτούν; 

• Εάν η πρόθεση είναι να χρησιµοποιηθούν προεκτυπωµένα χαρτικά σε 

αφοσιωµένους εκτυπωτές µπορεί αυτό να γίνει και σε αυτή την περίπτωση τι 
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περιλαµβάνεται και πότε είναι ο σωστός χρόνος για να γίνει; 

• Πόσο ασφαλές είναι το σύστηµα; Πώς θα περιοριστεί επιλεκτικά η πρόσβαση 

χρηστών; Είναι από την οθόνη ή από το πεδίο; Πώς ρυθµίζονται οι κωδικοί 

πρόσβασης; Ποια µενού χρηστών πρέπει να παραχθούν και πώς αυτό θα 

αντιµετωπιστεί; 

• Υπάρχει κάποια αυτόµατη δυνατότητα αποσύνδεσης εάν ένας λογαριασµός παρ’ 

ότι συνδεδεµένος δεν χρησιµοποιείται για µια χρονική περίοδο; 

• Ποια είναι η διαδικασία αποκατάστασης καταστροφής; 

Αυτός δεν είναι ένας πλήρης κατάλογος που αποκαλύπτει την ποικιλοµορφία των 

ζητηµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Όσο νωρίτερα προσδιορίζονται αυτά τα 

ζητήµατα, τόσο περισσότερος χρόνος υπάρχει για την εξέταση τους. Μια 

δευτερεύουσα λεπτοµέρεια όπως ένας αφοσιωµένος εκτυπωτής για τα 

προεκτυπωµένα χαρτικά µπορεί να αποτρέψει την έκδοση εντολών αγοράς εάν ο 

εκτυπωτής δεν µπορεί να διαµορφωθεί έτσι ώστε τα απαραίτητα στοιχεία να 

τυπωθούν σωστά. Σε µια ζωντανή κατάσταση, η καθυστέρηση που συνεπάγεται η 

εύρεση µιας λύσης ως προς τον τρόπο µε τον οποίο οι εντολές αγοράς θα τυπωθούν 

εάν ο εκτυπωτής δεν µπορέσει να διαµορφωθεί θα µπορούσε να οδηγήσει σε 

λειτουργικές διακοπές λόγω των µη διαθέσιµων υλικών. Επιπλέον, οι χρήστες πρέπει 

να προµηθευτούν τους κωδικούς πρόσβασης και να εκπαιδευθούν στη διαδικασία 

σύνδεσης. Τι συµβαίνει εάν κάποιος ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης; 

11.4 Κατάρτιση και η ανάγκη για µια στρατηγική 

κατάρτισης 

Η κατάρτιση (εκπαίδευση) είναι ίσως η πιο αδικηµένη δραστηριότητα της φάσης 

υλοποίησης. Ένα µεγάλο παράπονο είναι ότι δεν γίνεται αρκετή εκπαίδευση 

(κεφάλαιο 10). Αν και η κατάρτιση είναι µια προγραµµατισµένη ρυθµισµένη 

δραστηριότητα, εµφανίζεται να παραµελείται ή είναι ασύµβατη µε την εφαρµογή. 

Επιπλέον, δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της κατάρτισης πραγµατοποιείται προς 

το τέλος του κύκλου υλοποίησης, όταν φαίνεται ότι οι συνολικές δαπάνες θα 

υπερβούν τον προϋπολογισµό, η κατάρτιση είναι η πρώτη δραστηριότητα που 

περιορίζεται. 

Προκειµένου να τονιστεί η σηµασία της, η κατάρτιση αντιµετωπίζεται χωριστά στο 

τµήµα διαχείρισης του προγράµµατος (παράγραφος 11.2). Η κάλυψη του το θέµατος 
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της κατάρτισης παρέχει µια επισκόπηση των κύριων ζητηµάτων που εξετάζονται 

κατά το ξεκίνηµα αυτής της σηµαντικής δραστηριότητας.  

Αν και µπορεί να είναι κατάλληλο να υιοθετηθεί µια άτυπη µέθοδος στην κατάρτιση 

µε την οποία το προσωπικό παίρνει γνώση και δεξιότητες στην πορεία, αυτό είναι 

απρόβλεπτο από την άποψη µιας επιτυχούς έκβασης εκµάθησης. Μια πιο µεθοδική 

προσέγγιση στην κατάρτιση τείνει να περιλάβει µια σειρά έξι σταδίων: 

• καθορισµός των στόχων εκµάθησης – τι θα είναι σε θέση να κάνει ο 

καταρτιζόµενος σαν αποτέλεσµα της κατάρτισης; 

• καθορισµός του περιεχοµένου – ποιες δεξιότητες και ποια γνώση πρόκειται να 

αναπτυχθεί; 

• σχέδιο – πότε και πώς η κατάρτιση θα πραγµατοποιηθεί; Ποιοι πόροι, υλικά, 

εγκαταστάσεις απαιτούνται; Πώς θα δοµηθεί το περιεχόµενο; 

• παράδοση – η εµπειρία του καταρτιζόµενου 

• αξιολόγηση του καταρτιζόµενου έχει επιτύχει τους στόχους; 

• Επισκόπηση αποτελεσµατικότητας της περιόδου κατάρτισης – τι πήγε 

στραβά; Τι µπορεί να γίνει καλύτερα; 

∆ίδεται έµφαση στην προετοιµασία. 

Εκείνοι που λαµβάνουν την κατάρτιση είναι αρχικά τα µέλη της οµάδας 

προγράµµατος, οι διαχειριστές των συστηµάτων και τελευταία οι τελικοί χρήστες και 

οι διευθυντές. Μπορούν να βρεθούν και άλλοι. Κάθε οµάδα καταρτιζόµενων θα έχει 

διαφορετικές απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, η φύση της κατάρτισης είναι πιθανό να 

είναι διαφορετική για κάθε διαφορετική σειρά (ρεύµα) καταρτιζόµενων. 

Μια στρατηγική κατάρτισης µπορεί να αναπτυχθεί, καθορίζοντας την πολιτική 

κατάρτισης και περιγράφοντας το πρόγραµµα κατάρτισης. Κάθε σειρά θα 

προσδιοριστεί και θα περιγραφεί από την άποψη των έξι σταδίων. Η στρατηγική θα 

παράσχει µια επισκόπηση των στόχων κατάρτισης, προσδιορίζοντας τους ανθρώπους 

που συµµετέχουν, τα διαφορετικά ρεύµατα και το περιεχόµενο κάθε ρεύµατος, 

οργανωµένες σε σειρές µαθηµάτων και περιόδων. Ένα σχέδιο θα παράσχει µια 

επισκόπηση του που, πότε και πώς θα πραγµατοποιηθεί η κατάρτιση. Προκαταρκτικά 

προσοχή θα δοθεί στην αξιολόγηση των αρχαρίων. Πώς µπορεί η γνώση και η 

επάρκεια της ικανότητας να αξιολογηθεί; Επιπλέον, προσοχή δίνεται στην 

αποτελεσµατικότητα της κατάρτισης και πώς αυτό αξιολογείται. Τέλος, το 
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αποδιδόµενο κόστος θα υπολογιστεί. Αυτές οι δαπάνες µπορούν έπειτα να 

χρησιµοποιηθούν για να θέσουν έναν προϋπολογισµό. Η επακόλουθη στρατηγική 

παρέχει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο υπάρχει η δραστηριότητα κατάρτισης. 

Εάν η στρατηγική γίνεται αποδεκτή από την επιχείρηση, µπορεί να εφαρµοστεί. Εάν 

η στρατηγική δεν γίνεται αποδεκτή πρέπει να αναθεωρηθεί. Ένα θεµελιώδες ζήτηµα 

είναι η αφοσίωση της επιχείρησης στην κατάρτιση. Η σωστή µέση λύση πρέπει να 

βρεθεί µεταξύ της σωστής κατάρτισης και της οικονοµικώς αποδοτικής. 

Παρακάτω παρέχεται µια ένδειξη των ζητηµάτων που εξετάζονται στη στρατηγική 

κατάρτισης, αν και πολλά έχουν τη σχέση µε το επίπεδο της υλοποίησης. 

11.4.1 Καθορίστε τους στόχους κατάρτισης 

Υποστηρίζοντας τη στρατηγική κατάρτισης υπάρχουν δύο στόχοι. Κατ' αρχάς, είναι η 

µεταφορά της γνώσης από το προσωπικό του προµηθευτή στο βασικό προσωπικό του 

πελάτη. ∆εύτερον, είναι η διάδοση αυτής της γνώσης σε όλη την οργάνωση. 

Ακριβέστερα, οι στόχοι κατάρτισης (εκµάθησης) πιστοποιούν τι ο αρχάριος πρέπει να 

είναι σε θέση να κάνει ως αποτέλεσµα της κατάρτισης. Η γνώση µπορεί να 

επιδιωχθεί, ιδιαίτερα εάν συνδέεται µε τις λειτουργικές καλύτερες πρακτικές. Πρέπει 

να ερωτηθεί το πώς αυτή η γνώση µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσα στην επιχείρηση. 

Εντούτοις, είναι πιθανό ότι η κύρια ώθηση της κατάρτισης είναι στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων στη χρήση του λογισµικού. 

Η ανάγκη η οργανωτική επιτροπή να έχει ικανοποιητική κατανόηση αυτού που 

περιλαµβάνεται σε ένα πρόγραµµα υλοποίησης έτσι ώστε να εκτιµήσουν τα πιθανά 

προβλήµατα και να είναι σε θέση να δώσει την υποστήριξη που απαιτείται. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα για τον υπεύθυνο του προγράµµατος. Η έλλειψη εκτίµησής του για τα 

ζητήµατα µπορεί να τον οδηγήσει στο να βλέπει την υλοποίηση ως άλλο ένα 

πρόγραµµα και να οδηγήσει στην αποστασιοποίηση του από αυτό. Μπορεί να έχει µια 

φτωχή κατανόηση των ρόλων και των ευθυνών όλων των συµµετεχόντων και όταν 

προκύπτουν τα προβλήµατα, µπορεί να αποτύχει να εκτιµήσει ότι απαιτείται η 

συµµετοχή του. 

Τα µέλη της οµάδας προγράµµατος πρέπει να αναπτύξουν τέτοιες γνώσεις και 

δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να καθιερώσουν πώς να χρησιµοποιηθεί καλύτερα 

η λειτουργικότητα για το GoLive και να αναζητήσουν αµέσως µετά τις βελτιώσεις 

στη χρήση της. Πρέπει να έχουν συγκεκριµένη δεξιότητα για να αναπτύξουν τις 
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διαδικασίες. ∆εδοµένου ότι η έκβαση των προσπαθειών τους είναι η εξειδίκευση στις 

αντίστοιχες περιοχές εστίασής τους, θα γίνουν οι εκπαιδευτές των τελικών χρηστών. 

Κατά συνέπεια, πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα για να είναι σε θέση να 

διατυπώσουν και να παραδώσουν ένα εκπαιδευτικό µάθηµα. 

Οι χρήστες πρέπει να έχουν την ικανότητα στη χρησιµοποίηση της σχετικής 

λειτουργίας µε τους ρόλους τους. Ενώ αυτό δεν θα είναι αρχικά τόσο λεπτοµερές όσο 

αυτό που παραλαµβάνουν από τους εκπαιδευτές, κατά τη διάρκεια του χρόνου 

µπορούν να προκύψουν άτοµα τα οποία θα έχουν την επιθυµία να εξοικειωθούν 

περισσότερο µε την εφαρµογή και να την αναπτύξουν περαιτέρω. 

Άλλοι που χρειάζονται κατάρτιση είναι οι διευθυντές, οι οποίοι πρέπει να έχουν 

τουλάχιστον µια εκτίµηση αυτού που κάνει το σύστηµα. Ιδανικά ο διευθυντής 

προγράµµατος πρέπει να έχει µια καλή κατανόηση όλων των πτυχών του λογισµικού 

έτσι ώστε να µπορεί να είναι αποτελεσµατικός σε οποιαδήποτε ζητήµατα που 

προκύπτουν. Ένας αριθµός επίλεκτων ανθρώπων θα χρειαστεί µια πιο συγκεκριµένη 

τεχνική κατάρτιση έτσι ώστε µπορούν να σχεδιάσουν τις οθόνες, να παραγάγουν τις 

αναφορές και να θέσουν ερωτήµατα στη βάση δεδοµένων για συγκεκριµένες ειδικές 

απαιτήσεις. 

Οι διαχειριστές συστηµάτων πρέπει να είναι σε θέση να οργανώσουν το σύστηµα και 

κατόπιν να το συντηρούν. Θα χρειαστούν τη γνώση για το πώς να χειριστούν την 

ασφάλεια των συστηµάτων και να εξετάσουν τα τεχνικά προβλήµατα. Θα πρέπει να 

αναπτύξουν ένα επίπεδο κατανόησης της λειτουργίας έτσι ώστε, σε κάποιο σηµείο 

µετά από το GoLive όταν διαλυθεί η οµάδα προγράµµατος, να είναι σε θέση να 

εξετάσουν τα προβλήµατα λειτουργίας. 

11.4.2 Καθορίστε το περιεχόµενο 

Το περιεχόµενο της κατάρτισης µπορεί να χωριστεί σε διαφορετικά στοιχεία. 

• Επισκόπηση του συστήµατος: εστιάζεται η προσοχή στην δοµή της εφαρµογής, 

για να παρέχει µια εκτίµηση του πώς λειτουργεί το λογισµικό ως ενσωµατωµένο 

πακέτο και την ικανότητα πλοήγησης στο σύστηµα. 

• Λειτουργική λεπτοµέρεια: η εστίαση είναι επάνω στα συγκεκριµένα µέρη της 

εφαρµογής, για να επιτρέψει τον πειραµατισµό µε τις διαφορετικές επιλογές, 

επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη της ‘καλύτερης χρήσης’ της 

εφαρµογής. Από την προοπτική εκείνων που εφαρµόζουν το λογισµικό, η εστίαση 
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θα είναι σε ποια λειτουργία υπάρχει τι και πώς λειτουργεί. Ο τελικός χρήστης θα 

έχει µια εστίαση στη διαδικασία, όπου η έµφαση είναι επάνω στο πώς η 

λειτουργία υποστηρίζει τη διαδικασία. 

• Τεχνικά: το περιεχόµενο αυτού εξετάζει την εγκατάσταση υλικού και λογισµικού, 

το στήσιµο και τη διαχείριση. Θα προσαρµόσει τα ζητήµατα ασφάλειας, π.χ. ποιος 

έχει πρόσβαση σε ποια δεδοµένα; Θα εξετάσει την προστασία του συστήµατος 

από εξωτερικές διαταραχές όπως οι χάκερ ή οι ιοί. Άλλα ζητήµατα 

περιλαµβάνουν τη συντήρηση βάσεων δεδοµένων και το backup, το σχεδιασµό 

οθονών και την παραγωγή αναφορών, και για τα αντίγραφα σε χαρτί και την 

πρόσβαση µέσω του web. 

• Ερωτήµατα: η ανησυχία είναι για το πώς να χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα για να 

ανακαλυφθεί  τι συµβαίνει. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτό περιλαµβάνουν 

τις έτοιµες τυποποιηµένες εκθέσεις (αναφορές), προσαρµοσµένες εκθέσεις, ειδικά 

ερωτήµατα και αυτά που διφορούµενα καλείται ‘επιχειρησιακή νοηµοσύνη’. 

Όσον αφορά στις έτοιµες τυποποιηµένες εκθέσεις η εστίαση είναι στην ανάπτυξη 

της συνειδητοποίησης του χρήστη του τι είναι διαθέσιµο και πού να βρει την 

έκθεση. Αυτό αντιπαραβάλλεται µε την ανάγκη να αναπτυχθεί η σύνταξη των 

εκθέσεων, δεξιότητες σύνταξης ερωτηµάτων και επιχειρηµατικής νοηµοσύνης, 

για να επιτρέψει στο χρήστη να ρωτήσει ο ίδιος το σύστηµα. Αυτά θέτουν 

βαρύτερες απαιτήσεις στον καταρτιζόµενο δεδοµένου ότι η εστίαση είναι επάνω 

στη γλώσσα και τις τεχνικές για τα αντίστοιχα εργαλεία ερωτηµάτων. 

• ∆εν πρέπει να αγνοηθεί η ανάγκη να αναπτυχθούν οι δεξιότητες κατάρτισης της 

οµάδας προγράµµατος. Θα είναι οι εκπαιδευτές των τελικών χρηστών. Για αυτό 

πρέπει να έχουν µερικές βασικές δεξιότητες για να εξασφαλιστεί ότι είναι 

αποτελεσµατικοί στην κατάρτισή τους. 

Αυτός δεν είναι ένας οριστικός κατάλογος, αλλά θα χρησιµεύσει να δώσει έµφαση 

στις κυρίαρχες περιοχές. Μέσα σε αυτές τις περιοχές µπορούν να προσδιοριστούν 

συγκεκριµένα θέµατα που µπορούν να αναπτυχθούν ως σειρές µαθηµάτων. Κάθε 

σειρά µαθηµάτων θα έχει µια περίληψη των θεµάτων που καλύπτονται. Στον 

καθορισµό του περιεχοµένου, το τι πρέπει να µαθευτεί µπορεί να διακριθεί σε αυτό 

που πρέπει να µαθευτεί και στο τι µπορεί να µαθευτεί. Όταν υπάρχει ένας χρονικός 

περιορισµός, η εστίαση είναι επάνω σε αυτό που πρέπει να µαθευτεί, δηλ. το βασικό 

περιεχόµενο. 
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11.4.3 Σχέδιο (πλάνο) 

Αυτό πιστοποιεί πώς πρόκειται να παραδοθεί η κατάρτιση. ∆ιάφοροι τίτλοι µπορούν 

να προσδιοριστούν. 

• Γενική οργάνωση: υπάρχουν δύο ευδιάκριτες φάσεις στην κατάρτιση. Η πρώτη 

αφορά την οµάδα προγράµµατος που έχει να ανέβει µια απότοµη καµπύλη 

εκµάθησης και πολύ υλικό να αφοµοιώσει. Παράλληλα µε αυτούς είναι η 

κατάρτιση των διαχειριστών συστηµάτων. Η δεύτερη φάση αφορά τους τελικούς 

χρήστες και τους διευθυντές.  

• Εκπαιδευτής: κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, διακρίνονται δύο οµάδες 

εκπαιδευτών, οι εκπαιδευτές του προµηθευτή (σύµβουλοι) και τα µέλη της 

οµάδας προγράµµατος που µετατρέπονται σε εκπαιδευτές.  

• Άνθρωποι: ποίο είναι το ακροατήριο; Έχουν οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις; 

Ποια είναι τα επίπεδά της γνώσης και των δεξιοτήτων; Ποιες είναι οι ικανότητες 

εκµάθησής τους; Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης το ακροατήριο είναι η 

οµάδα προγράµµατος, ενώ κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης είναι οι χρήστες 

και οι διευθυντές. Μια από τις σηµαντικότερες ανησυχίες είναι η 

αποτελεσµατικότητα της µεταφοράς της γνώσης, ιδιαίτερα µεταξύ των 

εκπαιδευτών του προµηθευτή και των µελών της οµάδας προγράµµατος. 

• Θέση: πού γίνεται η κατάρτιση. Η επιτόπια τείνει να προκαλέσει το πρόβληµα της 

απόσπασης της προσοχής. Βάζει σε πειρασµό το γρήγορο πέταγµα µεταξύ της 

περιοχής εργασίας και της περιοχής κατάρτισης. Εάν η θέση είναι εκτός έδρας, 

πρέπει να ληφθούν µέριµνες για ταξίδια και, εάν είναι απαραίτητο για στέγαση 

και διατροφή.  

• Εγκαταστάσεις: τι εξοπλισµός απαιτείται σε σχέση µε το τι εξοπλισµός είναι 

διαθέσιµος; Τι χώροι απαιτούνται; Ο χώρος έχει PCs, άσπρους πίνακες, πίνακες 

flip chart, προβολέα, έξυπνους πίνακες (smart board). ∆εν πρέπει να αγνοηθεί η 

διάταξη των καθισµάτων. Αυτές πρέπει να καθοριστούν µε έναν τρόπο που 

ταιριάζει καλύτερα στην κατάρτιση. Κατά τη διαδικασία του σχεδιασµού, οι 

ελλείψεις µπορούν να προδιαγραφούν. Κατά την διάρκεια της παράδοσης, ο 

χώρος πρέπει να προελεγχτεί για τον εξοπλισµό. 

• ∆οµή σειράς µαθηµάτων: ποιες σειρές µαθηµάτων απαιτούνται και πώς δοµείται 

το περιεχόµενο; Η εστίαση δεν είναι στη λεπτοµέρεια του περιεχοµένου, που 

προσδιορίζεται εξετάζεται κατά την προετοιµασία για την υλοποίηση, αλλά 
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επάνω στην καθιέρωση της σειράς των θεµάτων που καλύπτονται και την εξέταση 

του πώς πρόκειται να οργανωθούν σε θέµατα και µεµονωµένες συνόδους. Κάθε 

µεµονωµένη σύνοδος έχει µια δοµή, η οποία περιλαµβάνει µια αρχή, µια µέση και 

ένα τέλος. Η αρχή εισάγει το θέµα και ενηµερώνει για αυτό που είναι να έρθει. 

Πρέπει να υποκινήσει το ενδιαφέρον. Η µέση είναι το περιεχόµενο του θέµατος 

που οργανώνεται κατά τρόπο γεµάτο νόηµα έτσι ώστε να ρέει. Το τέλος είναι το 

συµπέρασµα. Παρέχει µια ανακεφαλαίωση αυτού που έχει προηγηθεί, συνοψίζει 

τα βασικά σηµεία του µαθήµατος και δηµιουργεί µια γέφυρα στο επόµενο γεγονός 

εκµάθησης. 

• Χρόνος: πόσος χρόνος απαιτείται; Πόσος χρόνος είναι διαθέσιµος; Είναι 

επιθυµητό να µην συµβιβαστεί η κατάρτιση δουλεύοντας µέσα σε µη ρεαλιστικά 

σύντοµα χρονοδιαγράµµατα.  

• Μέθοδος: αυτή είναι η προσέγγιση που υιοθετείται που επιτυγχάνει καλύτερα το 

στόχο. ∆εδοµένου ότι η έµφαση είναι στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

υπολογιστών, η προσέγγιση πρέπει να περιστραφεί γύρω από την εργασία σε ένα 

τερµατικό υπολογιστών σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να 

συµπληρωθεί, ανάλογα µε την περίπτωση, µε την χρήση άλλων µεθόδων, οι 

οποίες περιλαµβάνουν τις παρουσιάσεις, τις επιδείξεις, τις ασκήσεις, τις δοκιµές, 

τις οµαδικές συζητήσεις, το παιχνίδι των ρόλων και τα παιχνίδια. Σηµαντική είναι 

και η προσωπική µελέτη, όπου η έµφαση είναι κάποιος επάνω να εργαστεί µόνος 

µε κατάλληλα αναπτυγµένα υλικά. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο εάν οι άνθρωποι 

πρόκειται να εργαστούν κατά οµάδες ή χωριστά. 

• Πόροι / υλικά: υπάρχουν ποικίλα υλικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Αυτά 

περιλαµβάνουν τις διαφάνειες και τα φυλλάδια για τις παρουσιάσεις, τα εγχειρίδια 

και τα χειρόγραφα για τις βασισµένες σε υπολογιστή ασκήσεις, και το CD-ROM 

για την προσωπική µελέτη. Με την εστίαση ενός µεγάλου µέρους της κατάρτισης 

να είναι στις επιχειρησιακές διαδικασίες, το ‘κολάζ’, τα screen-dumps των 

οθονών και των ολοκληρωµένων διαδικασιών είναι ιδιαίτερα σχετικά και 

εξετάζονται παρακάτω. 

Το προκύπτον σχέδιο παρέχει ένα εργαλείο για να ενηµερώσει και να καθοδηγήσει 

τον καθένα για την κατάρτιση. Καθιστά επίσης τους ανθρώπους ενήµερους για αυτό 

που αναµένεται από αυτούς σε αρκετό χρόνο για να προετοιµαστούν για την 

κατάρτιση. 

Στεφανίδης Γεώργιος 121



Μελέτη Πληροφοριακών Συστηµάτων E.R.P. και ∆ιαδικασία Υλοποίησης σε Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

11.4.4 Αξιολόγηση  

Όταν τελειώσει η κατάρτιση είναι απαραίτητο να καθιερωθεί εάν η πέτυχε τους 

στόχους της. Έµαθαν οι καταρτιζόµενοι αυτό που απαιτείται από αυτούς; Είναι ικανοί 

χρήστες του συστήµατος; Ξέρουν όχι µόνο τι να κάνουν, αλλά γιατί; Αυτό θα 

περιλάβει κάποια µορφή αξιολόγησης που σχεδιάζεται ειδικά για κάθε κατάσταση. Η 

στρατηγική πρέπει να περιγράψει πώς θα γίνει αυτή η αξιολόγηση. 

Μια επιλογή είναι µια απλή δοκιµή που χρησιµοποιεί ένα χειρόγραφο για να 

εκτελέσει µια εργασία. Μια πιο σύνθετη προσέγγιση είναι να χρησιµοποιηθεί ένα 

λεπτοµερές σύνολο ερωτηµατολογίων, τα οποία επιδιώκουν απαντήσεις σε 

συγκεκριµένες πτυχές µιας δραστηριότητας. Κάθε διαδοχικό ερωτηµατολόγιο 

εξετάζει για ένα αυξανόµενο επίπεδο λεπτοµέρειας, παρέχοντας κατά συνέπεια µια 

ένδειξη του επιπέδου ικανότητας που επιτυγχάνεται. 

Ενώ αυτό µπορεί να είναι σχετικά εύκολο για τους τελικούς χρήστες στη φάση δύο 

της κατάρτισης, είναι δυσκολότερο για την οµάδα προγράµµατος κατά τη διάρκεια 

της φάσης ένα. Ερωτήσεις πρέπει να τεθούν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων µε τον 

προµηθευτή στο στάδιο επιλογής για τη µέθοδο που υιοθετείται από τους 

προµηθευτές για να εξασφαλίσουν ότι κάθε µέλος οµάδων αναπτύσσει ένα επίπεδο 

ικανότητας στη χρήση της εφαρµογής. Η αποτελεσµατικότητα της µεταφοράς της 

γνώσης για την εφαρµογή µπορεί να µεταµφιεστεί όταν κάνει το προσωπικό 

προµηθευτών εκτελεί το έργο ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της προτυποποίησης των 

δραστηριοτήτων χωρίς να ενηµερώσει πλήρως τα µέλη οµάδων για το γιατί 

επιλέγεται µια ιδιαίτερη διαδροµή. Στη χειρότερη περίπτωση, τα µέλη οµάδων είναι 

σε θέση να επαναλάβουν µια διαδικασία που καθορίζεται για αυτούς που δεν 

κατάλαβαν πώς λειτουργεί η διαδικασία ή ποιες είναι οι επιλογές. Όταν 

αναγνωρίζεται αυτή η κατάσταση, το πρόγραµµα µπορεί να έχει υπερβεί τον 

προϋπολογισµό από τις συµβουλευτικές δραστηριότητες και η προτυποποίηση µπορεί 

να έχει ολοκληρωθεί. Η ευκαιρία κατάρτισης είναι παρελθόν και ο πελάτης αφήνεται 

µε µια ανεπάρκεια στη γνώση για την εφαρµογή. Το πιο σηµαντικό, τα µέλη των 

οµάδων θα είναι ανίκανα να παρέχουν επαρκή κατάρτιση στους τελικούς χρήστες. 

11.4.5 Αναθεώρηση 

Το τελικό στάδιο στον κύκλο κατάρτισης είναι να αναθεωρηθεί το επιµορφωτικό 

πρόγραµµα. Ο στόχος είναι να πιστοποιηθεί τι λειτούργησε και τι θα µπορούσε να 
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γίνει καλύτερα. Τα προβλήµατα εξετάζονται και καθιερώνεται προληπτική δράση. 

Αυτό δεν πρέπει να αφεθεί στο τέλος του επιµορφωτικού προγράµµατος αλλά 

πραγµατοποιείται σε συνεχή βάση. Τα µαθήµατα τροφοδοτούνται έπειτα στις 

επόµενες περιόδους κατάρτισης. Στο τέλος του προγράµµατος µια τελική 

αναθεωρητική συνεδρίαση πρέπει να πραγµατοποιηθεί παίρνοντας µαζί την εµπειρία 

από κάθε µια από τις µεµονωµένες συνόδους. Τα µαθήµατα από αυτό µπορούν έπειτα 

να ενσωµατωθούν στα µεταγενέστερα επιµορφωτικά προγράµµατα. 

11.4.6 Κόστος / προϋπολογισµός 

∆εν πρέπει να αγνοηθεί το κόστος της κατάρτισης. Οι δαπάνες θα συνδεθούν µε: 

• τον χρόνο για την προετοιµασία των εκπαιδευτών, τα ταξίδια, την παράδοση 

και την αναθεώρηση, οι οποίες µπορούν να παρουσιαστούν υπό µορφή 

ποσοστού 

• ο χρόνος των καταρτιζοµένων (τελικών χρηστών) µακριά από τη θέση τους 

• τους πόρους , τα υλικά, π.χ. φυλλάδια, εγχειρίδια, σηµειωµατάρια και µολύβια 

• τις εγκαταστάσεις, π.χ. µίσθωση χώρου, εξοπλισµός, διευκολύνσεις. 

Η εξωτερική κατάρτιση θα περιλάβει το κόστος των εξόδων των µαθηµάτων και 

επίσης ταξιδιού και διαµονής. Προτείνεται ότι ο προϋπολογισµός κατάρτισης πρέπει 

να αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του συνολικού προϋπολογισµού προγράµµατος. 

Χρησιµοποιώντας αυτή τη φόρµουλα από έναν συνολικό προϋπολογισµό π.χ. 

600.000€, που είναι ένας λογικός προϋπολογισµός για µια µικροµεσαία επιχείρηση 

του εξωτερικού τα 60.000€ πρέπει να διατεθούν στην κατάρτιση. Όταν κάποιος 

εξετάζει το κόστος ενός συµβούλου που εκπαιδεύει µια πενταµελή οµάδα 

προγράµµατος για µια τρίµηνη περίοδο και µια πενθήµερη εξωτερική σειρά 

µαθηµάτων για το διαχειριστή συστηµάτων, 60.000€ δεν είναι πολύ µεγάλο ποσό. 

Προσθέστε σε αυτό το κόστος κατάρτισης του τελικού χρήστη και το κόστος 

µεγαλώνει γρήγορα. Εντούτοις, η κατάρτιση είναι ένας τοµέας που τείνει να µην 

πραγµατοποιείται πλήρως (κεφάλαιο 10). 

Ένα προφίλ δαπανών µπορεί να υπολογιστεί για όλη την προσδοκώµενη κατάρτιση. 

Το λεπτοµερές σχέδιο πρέπει να παρέχει ένα µεγάλο µέρος των πληροφοριών σχετικά 

µε τον εσωτερικό χρόνο των πόρων. Αυτό το προφίλ µπορεί έπειτα να τεθεί ως 

προϋπολογισµός. Όταν προκύπτουν οι πραγµατικές δαπάνες, συγκρίνονται µε τον 

προϋπολογισµό και οι διαφορές ελέγχονται. Εάν υπάρχουν λιγότερες δαπάνες, η 
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ερώτηση που προκύπτει είναι εάν η κατάρτιση που έχει παρασχεθεί ήταν επαρκής. 

Αντιθέτως, η υπέρβαση του προϋπολογισµού δείχνει ότι είτε υπάρχει κάτι 

λανθασµένο µε στους αρχικούς υπολογισµούς ή ότι η κατάρτιση είναι ανεπαρκής. 

Ο προϋπολογισµός πρέπει να ελέγχεται συνεχώς. Οι δαπάνες φάσεως ένα είναι 

πιθανό να διασκορπιστούν λόγω της δυσκολίας στη διάκριση µεταξύ της κατάρτισης 

και σχετικών µε τους συµβούλους δραστηριοτήτων. Οι δαπάνες φάσεως δύο, που 

αφορούν την κατάρτιση των τελικών χρηστών, πρέπει να είναι πιο σαφώς 

προσδιορισµένη. Ωστόσο, κάποιος δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα της υπερβολικής 

σπατάλης σε άλλη περιοχή και της περικοπής στον προϋπολογισµό κατάρτισης. Η 

ιστορία προτείνει ότι αυτό είναι κακή οικονοµία. 
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12 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Η υλοποίηση του προγράµµατος αρχίζει µε την κατάρτιση της οµάδας προγράµµατος 

έτσι ώστε είναι σε θέση να εκτελέσουν τις εργασίες τους. Αυτό ακολουθείται από µια 

σειρά δραστηριοτήτων που προσανατολίζονται στο σχέδιο και τον καθορισµό των 

νέων διαδικασιών. Κατόπιν ακολουθεί η δοκιµή, η τεκµηρίωση, η οργάνωση των 

δεδοµένων και η κατάρτιση των τελικών χρηστών, αλλά όχι απαραιτήτως µε αυτή τη 

σειρά. Αυτή η πορεία υποθέτει ότι τα σχετικά µε τη διαχείριση του προγράµµατος 

ζητήµατα, ειδικότερα, ο οργανωτικός προγραµµατισµός και τα ζητήµατα κατάρτισης, 

έχουν αντιµετωπιστεί επαρκώς. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό πρέπει να δηµιουργήσει 

τις σωστές συνθήκες έτσι ώστε η υλοποίηση να µπορεί να προχωρήσει σχετικά 

οµαλά. Ωστόσο, ενώ η πορεία εµφανίζεται αρκετά απλή και ακριβής σας έννοια, η 

πραγµατικότητα θα είναι διαφορετική. 

12.1 Η υλοποίηση της στρατηγικής κατάρτισης – φάση 1 

Η υλοποίηση της πρώτης φάσης της στρατηγικής κατάρτισης είναι η δραστηριότητα 

που αφορά την κατάρτιση της οµάδας προγράµµατος και των διαχειριστών των 

συστηµάτων. 

Η εστίαση της κατάρτισης για την οµάδα προγράµµατος θα είναι στην κατανόηση της 

λειτουργίας του λογισµικού. Εκπαίδευση σε θέµατα όπως οι καλύτερες πρακτικές, η 

χαρτογράφηση διαδικασίας, οι δεξιότητες κατάρτισης και η τεκµηρίωση µπορούν να 

παρασχεθούν από τον προµηθευτή, αλλά αυτό θα ποικίλει από τον προµηθευτή σε 

προµηθευτή. Μια τοπική υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευση ή άλλη εκπαιδευτική 

οργάνωση µπορεί να είναι σε θέση να γεµίσει οποιαδήποτε κενά. Η κατάρτιση των 

διαχειριστών συστηµάτων θα στραφεί προς τα τεχνικά µέρη της εγκατάστασης των 

συστηµάτων, της συντήρησης, της σύνταξης αναφορών και οποιωνδήποτε άλλων 

προσδιορισµένων ζητηµάτων. 

Ο στόχος της κατάρτισης είναι να µεταφερθούν η γνώση και οι δεξιότητες για την 

εφαρµογή, τις πρακτικές υλοποίησης και τις λειτουργικές καλύτερες πρακτικές από 

τους εξωτερικούς εκπαιδευτές στο οριζόµενο εσωτερικό προσωπικό. Ενώ το 

µεγαλύτερο µέρος αυτών θα γίνει σε πιο επίσηµες διαδικασίες, η µεταφορά της 

γνώσης για τη λειτουργία λογισµικού τείνει να γίνει σε πιο άτυπη βάση. ∆εδοµένου 

ότι αυτή η µεταφορά της γνώσης για τη λειτουργία δεν χρειάζεται να είναι 
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λεπτοµερής, αξίζει να εξεταστεί περισσότερο αυτή η συγκεκριµένη περιοχή. 

12.1.1 Περιεχόµενο – κατανόηση των λειτουργιών της εφαρµογής  

Η κατανόηση των µελών της οµάδας της λειτουργικότητας της εφαρµογής είναι 

κρίσιµη για την αποτελεσµατική ανάπτυξη και την εισαγωγή των νέων διαδικασιών. 

Χωρίς αυτή, γίνεται αδύνατο να γίνει το µεγαλύτερο µέρος αυτού που είναι µια 

ακριβή επένδυση. 

Ενώ οι pre-sales επιδείξεις θα προωθήσουν τις αξίες της λειτουργικότητας του 

λογισµικού, τα µειονεκτήµατά του µπορούν να αποµακρυνθούν. 

Η πρώτη αληθινή έκθεση στο λογισµικό έρχεται όταν γίνεται απαραίτητο να κάνει η 

λειτουργικότητα κάνει ότι απαιτείται από αυτήν. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα γνώσης 

και δεξιοτήτων που απαιτούνται από την οµάδα προγράµµατος έτσι ώστε να 

αναπτύσσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες που χρησιµοποιούν το λογισµικό. Για 

κάθε µέλος απαιτείται γνώση για: 

• πώς να πλοηγείται στο σύστηµα, και 

• η λεπτοµέρεια της λειτουργικότητας όπου απαιτείται. 

Κάθε µέλος πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα να είσαι σε θέση να αξιολογήσει τους 

διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας προκειµένου να καθιερωθεί αυτό που είναι 

καλύτερο για την επιχείρηση. 

Το πρώτο πρόβληµα είναι πλοήγηση. Εκ πρώτης όψεως, το εύρος των επιλογών 

µπορεί να φανεί αποθαρρυντικό. Εντούτοις, αυτό µπορεί να υπερνικηθεί µε την 

ανάπτυξη µιας γενικής συνειδητοποίησης αυτού που κάνει κάθε σύνολο λειτουργιών 

και πώς συνεργάζονται. Εάν η δοµή του µενού σχεδιαστεί µε λίγη προσοχή και 

οργανώνεται κατά τρόπο διαδοχικό απεικονίζοντας τη ροή των διαδικασιών µέσα 

στην επιχείρηση, κατόπιν η πλοήγηση µπορεί να βελτιωθεί εύκολα. Ο πιθανός τρόπος 

παράδοσης για αυτήν την εισαγωγή είναι µια επίσηµη εργαστηριακή οµάδα. Τα 

σηµεία που µελετώνται περιλαµβάνουν το επίπεδο λεπτοµέρειας που παρουσιάζεται 

και το περιεχόµενο που προσαρµόζεται στις σχετικές µε την επιχείρηση διαδικασίες. 

Το επόµενο πρόβληµα αφορά τη συγκεκριµένη λειτουργία που ενδιαφέρει. Πώς 

µπορεί κάποιος να καταλάβει πώς λειτουργεί; Οι σύµβουλοι του προµηθευτή πρέπει 

να είναι οι ειδικοί στον τρόπο µε τον οποίο το λογισµικό λειτουργεί. Πρέπει να 

αναµένεται ότι αυτοί οι σύµβουλοι θα καθίσουν µε τα µέλη οµάδων χωριστά, 
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προχωρώντας στις οθόνες και τους τοµείς για τις διαδικασίες που ενδιαφέρουν την 

επιχείρηση. Αυτός ο τρόπος κατάρτισης απαιτεί την ενεργή συµµετοχή των 

εµπλεκοµένων. 

Αυτή είναι µια ιδανική ευκαιρία για να µάθουν τα µέλη της οµάδας. Εντούτοις, 

µπορούν να µην έχουν ικανοποιητικές δεξιότητες για να µάθουν αποτελεσµατικά. 

Μπορούν να ακούσουν και να προσπαθήσουν να θυµηθούν, αλλά αποτυγχάνουν στο 

να κρατήσουν σηµειώσεις. Όταν, σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία προσπαθούν να 

ανακαλέσουν τη σύνοδο που δεν µπορούν να θυµηθούν, η σύνοδος πρέπει να 

επαναληφθεί. Η απλή τεχνική των λεπτοµερών σηµειώσεων βοηθά σε αυτή την 

περίπτωση. Οι αποτυπώσεις των οθονών είναι χρήσιµες και, όταν σχολιάζονται, 

παρέχουν µια χρήσιµη αναφορά για µελλοντική χρήση. Προσοχή πρέπει να δοθεί στις 

λεπτοµέρειες, ειδικότερα, σε ιδιορρυθµίες που συνήθως δεν τεκµηριώνονται. 

Πράγµατι η τεκµηρίωση, είτε on-line είτε ως έντυπα εγχειρίδια, µπορεί να µην 

βοηθήσει. Τα περιεχόµενά τους µπορεί να είναι ελλιπή ή ασαφή. 

Είναι πολύ πιθανό ότι τα ίδια ζητήµατα ξαναεµφανίζονται σε διάφορες περιπτώσεις 

µέχρι να επέλθει οικειότητα. Κάθε εµπλεκόµενος πρέπει εγκαίρως να κτίσει µια καλή 

κατανόηση για συγκεκριµένα µέρη της εφαρµογής. Ο στόχος τους είναι να είσαι σε 

θέση να πειραµατιστούν µε τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης του λογισµικού και η 

µεταφορά αυτής της γνώσης σε άλλους. Αυτοί οι χρήστες κλειδιά είναι αρµόδιοι για 

να εξασφαλίσουν ότι µαθαίνουν όσα µπορούν για τη λειτουργία. 

Εάν υπάρχει ανησυχία για το εάν τα µέλη της οµάδας προγράµµατος αναπτύσσουν τις 

απαιτούµενες γνώσεις και τις δεξιότητες, µπορεί να είναι επιθυµητό να αξιολογηθούν. 

Το τι γίνεται αυτό πρέπει να καθιερωθεί κατόπιν διαβουλεύσεων µε τον προµηθευτή, 

γιατί αυτός έχει την πείρα. Ωστόσο, θα γίνουν εύκολα αντιληπτά τα κενά στη γνώση 

ενός προσώπου και στις δεξιότητες καθώς αρχίζει να δοκιµάζει και να ασχολείται µε 

την εφαρµογή από µόνος του. Αναµένεται ότι αυτό το πρόσωπο θα προσπαθήσει να 

καλύψει αυτά τα κενά δεδοµένου ότι αποκαλύπτονται µε την πρώτη ευκαιρία. 

12.1.2 Προγραµµατισµός 

Παρά την άτυπη φύση µέρους αυτής της κατάρτισης, µπορούν όλα να 

προγραµµατιστούν. Οι ηµεροµηνίες µπορούν να καθιερωθούν και να οργανωθούν οι 

άνθρωποι και οι τοποθεσίες. Η έµφαση αυτής της φάσης είναι επάνω στην οργάνωση 

και τον προγραµµατισµό της κατάρτισης. Η παράδοση πραγµατοποιείται από 
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εξωτερικούς εκπαιδευτές. 

Η κατάρτιση είναι πιθανό να περιλάβει ένα µίγµα επίσηµων εργαστηρίων σε ένα 

περιβάλλον οµάδας και άτυπων µεµονωµένων συνόδων. Το µεγαλύτερο µέρος της 

κατάρτισης θα πραγµατοποιηθεί επί του τόπου στον πελάτη στο γραφείο οµάδας 

προγράµµατος και θα παραδοθεί από τον προµηθευτή. 

Είναι αναπόφευκτο ότι κάποια κατάρτιση θα είναι εκτός έδρας στις επίσηµες 

δηµόσιες τάξεις που παρέχονται από τον προµηθευτή. ∆εδοµένου ότι αυτές θα έχουν 

καθορισµένες τις ηµεροµηνίες και, εάν είναι δηµοφιλείς, οι θέσεις θα προκρατηθούν 

γρήγορα, είναι σηµαντικό να προσδιοριστούν οι σχετικές σειρές µαθηµάτων όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα και να γίνει προσπάθεια να κρατηθούν οι θέσεις στις 

καταλληλότερες ηµεροµηνίες. ∆υστυχώς, εάν η τάξη έχει προκρατηθεί και η επόµενη 

δεν προγραµµατίζεται π.χ. στους επόµενους τρεις µήνες, µπορεί να αποτρέψει τα 

άτοµα από να είσαι σε θέση να εκτελούν ορισµένες εργασίες. Μπορεί να είναι δυνατό 

να γίνει διαπραγµάτευση τοποθεσίας και ηµεροµηνίας όπως απαιτείται. Εναλλακτικά, 

µια ιδιωτική σύνοδος µπορεί να οργανωθεί, αν και αυτό θα είναι σηµαντικά 

ακριβότερο εάν εκπαιδεύεται µόνο ένα άτοµο. 

Μια συγκεκριµένη περιοχή που πρέπει να εξεταστεί στο σχέδιο είναι η τεχνική 

κατάρτιση στη σύνταξη αναφορών (εκθέσεων), τη γλώσσα διατύπωσης ερωτήσεων 

και τα εργαλεία επιχειρησιακής νοηµοσύνης τρίτων. Ο συγχρονισµός αυτών των 

γεγονότων πρέπει να απεικονίσει την προσδοκώµενη χρήση αυτών των ευκολιών. 

Ενώ οι δεξιότητες σύνταξης αναφορών και ερωτήσεων µπορούν να απαιτηθούν σε 

κάποιο σηµείο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, η χρήση των εργαλείων 

επιχειρησιακής νοηµοσύνης δεν µπορεί να απαιτηθεί µέχρι κάποιο σηµείο µετά το 

GoLive. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι κάποιος λαµβάνει εκπαίδευση και  έπειτα δεν 

χρησιµοποιεί τις δεξιότητες ή τη γνώση µέχρι κάποια µεταγενέστερη ηµεροµηνία, 

όταν ξεχαστεί ένα µεγάλο µέρος από αυτές. Περισσότερα από ένα πρόσωπα πρέπει να 

αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες δεδοµένου ότι αυτό µειώνει την εξάρτηση επάνω σε 

ένα πρόσωπο και αποτρέπει τις καθυστερήσεις λόγω των άλλων υποχρεώσεων αυτού 

του προσώπου. 

Όταν ολοκληρωθεί, αυτό το σχέδιο κατάρτισης θα γίνει µέρος του σχεδίου 

υλοποίησης του προγράµµατος και θα ελεγχθεί αναλόγως. 
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12.2 Καθορισµός των διαδικασιών 

Μια από τις βασικές δραστηριότητες της υλοποίησης είναι αυτή του καθορισµού και 

της ανάπτυξης των νέων διαδικασιών. Αυτό είναι ένα δηµιουργικό στάδιο και 

βασίζεται στη γνώση για τις υπάρχουσες πρακτικές, την καλύτερη πρακτική και τη 

λειτουργικότητα της εφαρµογής ERP. Επίσης απαιτείται η δυνατότητα 

συνειδητοποίησης των πρακτικών από την άποψη των διαδικασιών και όχι ως σειρά 

αποµονωµένων δραστηριοτήτων. Ένας προσανατολισµός στην διαδικασία βελτιώνει 

την πιθανότητα να υπάρχει ροή µεταξύ των αλληλεπιδρώντων δραστηριοτήτων και 

ότι αντιµετωπίζονται όλα τα ζητήµατα. Ωστόσο, το να σκεφτεί κάποιος από την 

άποψη των διαδικασιών απαιτεί κάποια κατανόηση του τι είναι µια διαδικασία. 

12.2.1 Ένα θεωρητικό πλαίσιο 

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να οριστούν οι διαδικασίες που υπάρχουν σε µια 

επιχείρηση. Αυτός που υιοθετείται εδώ είναι βασισµένος σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο 

που αναπτύσσεται στο Harwood (1996). 

Αυτό το πλαίσιο αρχίζει µε την άποψη ότι µια επιχείρηση είναι µια ρυθµιζόµενη 

διαδικασία. Αυτή η διαδικασία µπορεί να οριστεί ως σκόπιµη δραστηριότητα. 

Περιλαµβάνει το µετασχηµατισµό των εισαγωγών (πόροι) σε εξαγωγές (προϊόντα ή 

υπηρεσίες). Η ρύθµιση της διαδικασίας µειώνει την πιθανότητα παραγωγής 

απαράδεκτων εκβάσεων και µε αυτόν τον τρόπο αυξάνει την πιθανότητα  παραγωγής 

αποδεκτών εξαγωγών. Εντούτοις, οι εξωτερικές διαταραχές µπορούν να 

αναστατώσουν την αποτελεσµατικότητα της ρυθµιζόµενης διαδικασίας. Ένα απλό 

πρότυπο αυτής παρουσιάζεται στο σχήµα 12.1. 

Σχήµα 12.1  Η άποψη ‘µαύρου κουτιού’ ενός µετασχηµατισµού 

 

Ρύθµιση 

∆ιαταραχές 

Εισαγωγές Εξαγωγές  
Μετασχηµατισµός
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Η εξέταση µιας διαδικασίας αποκαλύπτει τέσσερα στοιχεία (σχήµα 12.2): 

µετασχηµατισµός, αλληλεπιδράσεις, άτοµο και τεχνολογία. Το δίκτυο των 

αλληλεπιδρώντων µετασχηµατισµών καθορίζει την επιχειρησιακή δοµή. Οι άνθρωποι 

θα αντιληφθούν αυτήν την δοµή µε διαφορετικούς τρόπους. ∆εν θα δουν ούτε θα 

εκτιµήσουν απαραιτήτως όλο το µετασχηµατισµό και τις αλληλεπιδράσεις που 

πραγµατοποιούνται. Οι διαφορετικές δοµές µπορούν να διακριθούν: δοµές υποβολής 

εκθέσεων, δοµές διαδικασίας και άτυπων δικτύων. Αυτό γίνεται ενδεχοµένως 

προβληµατικό όταν υποβάλλονται ερωτήσεις για το σκοπό της επιχείρησης. 

Σχήµα 12.2 Τα στοιχεία µιας διαδικασίας 

 

Ποιοι είναι οι βασικοί µετασχηµατισµοί που κρύβονται κάτω από αυτόν τον σκοπό; 

Ένας διευθυντής παραγωγής µπορεί να δει τη µηχανική λειτουργία ως υποστήριξη 

στην παραγωγή. Ο µηχανολογικός διευθυντής µπορεί να υποστηρίξει την αντίθετη 

άποψη ότι η παραγωγή µπορεί να εκτελεσθεί µε υπεργολαβία εάν είναι απαραίτητο. 

Κεντρικός στην έννοια µιας διαδικασίας είναι ο ρόλος του ατόµου. Το άτοµο 

επιτρέπει το µετασχηµατισµό και την εµφάνιση των αλληλεπιδράσεων, είτε άµεσα 

είτε αποµακρυσµένα. Το άτοµο φέρνει τις ιδιότητες της ύπαρξης του ανθρώπου στο 

µετασχηµατισµό και τις αλληλεπιδράσεις. Το πρόσωπο που βρίσκεται σε κακή ηµέρα 

κάνει πολλά λάθη, το οποίο οδηγεί σε λανθασµένες παραδόσεις στους πελάτες. Όταν 

ένα πρόσωπο είναι άρρωστο, η διαδικασία αναστατώνεται όταν δεν γίνεται µία 

εργασία σχετική µε µέρος της διαδικασίας. Η οµάδα περιλαµβάνει ανθρώπους που 

δεν ταιριάζουν ο ένας µε τον άλλον, έτσι δεν υπάρχει καµία κοινωνική ή µηχανική 

αλληλεπίδραση µέσα στην οµάδα. 

Το άτοµο αναπτύσσει τις απόψεις για το µετασχηµατισµό και τις αλληλεπιδράσεις. 

Εάν το άτοµο έχει µια έννοια του σκοπού της διαδικασίας, κατόπιν µπορεί να 

υποβάλει τις ερωτήσεις για το µετασχηµατισµό και τις αλληλεπιδράσεις. Μπορεί να 

Μετασχηµατισµός

Άτοµο Τεχνολογία

Αλληλεπιδράσεις
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εξετάσει εάν πραγµατοποιούνται οι σωστοί µετασχηµατισµοί και οι αλληλεπιδράσεις. 

Γίνονται όλα σωστά; Η προσοχή εστιάζεται στην δυνατότητα αποδοχής ή τη 

‘συµπεριφορά’ για αυτό που γίνεται. Το σύνολο µετασχηµατισµού και των 

αλληλεπιδράσεων που αφορούν τη µετακίνηση των κεφαλαίων από τον τραπεζικό 

λογαριασµό της επιχείρησης σε έναν προσωπικό τραπεζικό λογαριασµό θα είναι 

αποδεκτό εάν είναι νόµιµο, αλλά θα αντιµετωπισθεί ως κλοπή εάν δεν είναι. 

Συνήθως, η προσοχή στρέφεται στο εάν ότι ολοκληρώνεται είναι αποδεκτό. Υπάρχει 

ανησυχία για την αποδοχή των εξαγωγών του µετασχηµατισµού η ‘απόδοση’ του 

µετασχηµατισµού. Συχνά η απόδοση και η συµπεριφορά αντιµετωπίζονται 

µεµονωµένα. Αυτό δεν πρέπει να συµβαίνει. Η αλληλεπίδραση υπάρχει µεταξύ του 

σκοπού, της συµπεριφοράς, της απόδοσης και της βασικής δοµής. Αυτό σηµαίνει 

προτείνει ότι η δοµή και η στρατηγική µιας επιχείρησης εξαρτώνται αµοιβαία η µια 

από την άλλη. Κάθε µία  περιορίζει ή βοηθάει την άλλη. 

Τέλος, ο ρόλος της τεχνολογίας πρέπει να αναγνωριστεί. Επεκτείνει το πεδίο αυτού 

που ένα άτοµο µπορεί να κάνει, και από την άποψη του µετασχηµατισµού που 

πραγµατοποιείται και των αλληλεπιδράσεων που επιτρέπονται. Η αυτοµατοποίηση 

των διαδικασιών αναµένεται να βελτιώσει την παραγωγή των εξαγωγών µε έναν ή 

περισσότερους τρόπους. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφοριών διευκολύνει τη 

συλλογή των δεδοµένων, την επεξεργασία και την ανάλυσή τους. Οι εξελίξεις των 

τηλεπικοινωνιών αφαιρούν τη τοποθεσία ως περιορισµό για τις αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των ανθρώπων. Από µια προοπτική ανάπτυξης, τίθεται ερώτηση εάν η 

τεχνολογία πρέπει να ευθυγραµµιστεί στη δοµή ή αντίστροφα. Συχνά η τεχνολογία 

υπαγορεύει το πώς θα γίνουν όλα. Ενώ η τεχνολογία είναι ένα µεγάλο βοήθηµα, δεν 

είναι πανάκεια αυτή καθεαυτή. Η τεχνολογία απαιτεί ο χρήστης, χρησιµοποιώντας 

την τεχνολογία, προσπαθεί να πάρει κάποιο όφελος από τη χρήση του. Ενώ η 

τεχνολογία µπορεί να τρέξει αποµακρυσµένα για µια µακριά χρονική περίοδο, θα 

υπάρξει κάποιος που θα έχει αρχίσει τη χρήση του. 

Η αναδυόµενη άποψη µιας επιχειρησιακής διαδικασίας περιλαµβάνει τέσσερα 

στοιχεία (µετασχηµατισµός, αλληλεπιδράσεις, άτοµο και τεχνολογία) και τέσσερις 

προοπτικές (σκοπός, δοµή, συµπεριφορά και απόδοση). Υπάρχει αλληλεπίδραση 

µεταξύ κάθε µιας.  

Στο κέντρο είναι το άτοµο. Το άτοµο, όταν περιλαµβάνεται σε µια διαδικασία 
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συµµετέχει στη σκόπιµη δραστηριότητα. Αυτός ο σκοπός µπορεί να δηλωθεί ρητά ή 

να υπονοηθεί σιωπηλά µέσω των ενεργειών του. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, 

πρέπει να εµφανιστούν συγκεκριµένοι µετασχηµατισµοί και αλληλεπιδράσεις, που 

καθορίζουν τη δοµή της διαδικασίας. Το άτοµο µπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητά 

του να πραγµατοποιήσει αυτούς τους µετασχηµατισµούς και τις αλληλεπιδράσεις µε 

τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας και, µε αυτές τις ενέργειες, να εξαλείψει τον 

ανθρώπινο παράγοντα από την διαδικασία. Όταν το άτοµο αξιολογεί τη διαδικασία θα 

είναι από την άποψη της συµπεριφοράς και της απόδοσής της. 

Η αξία αυτού του θεωρητικού προτύπου είναι ότι παρέχει ένα χρήσιµο πλαίσιο που 

βοηθά µε την πρακτικότητα της χάραξης σχεδίου των υπαρχουσών και νέων 

διαδικασιών. Η χαρτογράφηση των διαδικασιών απαιτεί αµετάβλητα µια πορεία µέσω 

κάθε διαδικασίας, συλλέγοντας τις λεπτοµέρειες καθ' οδών. Το πρόσωπο που κάνει τη 

χαρτογράφηση θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τους ανθρώπους, κοµµάτια 

εγγράφων, οθόνες υπολογιστών, αντικείµενα, εξοπλισµό, και πραγµατικών 

µετασχηµατισµών και αλληλεπιδράσεων. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει είναι το 

πώς να συναρµολογήσει όλα αυτά τα γνωρίσµατα για να παραγάγει ένα χρήσιµο 

πρότυπο µοντέλο της διαδικασίας. Η λύση είναι να ερµηνευθεί κάθε γνώρισµα από 

την άποψη των εισαγωγών, των εξαγωγών, του µετασχηµατισµού και των 

αλληλεπιδράσεων. Κάθε στοιχείο θα είναι το προϊόν ενός µετασχηµατισµού που 

πραγµατοποιείται από κάποιο µε έναν τίτλο εργασίας. Αυτό το στοιχείο θα 

διαβιβαστεί µε κάποιο τρόπο σε έναν άλλο µετασχηµατισµό που πραγµατοποιείται 

από κάποιον µε έναν τίτλο εργασίας. Ενώ αυτός ο στόχος περιλαµβάνει πολλή 

εργασία, το αποτέλεσµα θα είναι ένας σύνθετος χάρτης των επιχειρησιακών 

διαδικασιών. Εντούτοις, υπάρχει µια απλή προσέγγιση που βοηθά να υπερνικηθεί η 

πολυπλοκότητα που αντιµετωπίζεται κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης – το 

‘κολάζ’. 

12.2.2 ‘κολάζ’ 

Κατά την προσπάθεια να γίνει κατανοητή µια διαδικασία δεν είναι ασυνήθιστο να 

δυσκολευθεί κάποιος από την αντιληπτή πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Μια απλή 

προσέγγιση που είναι αρκετά αποτελεσµατική για την σύλληψη µεγάλου µέρους 

αυτής της πολυπλοκότητας είναι το ‘κολάζ’. 

Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Μια είναι η διαθεσιµότητα χώρου στους τοίχους. 
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Ιδανικά ο χώρος της οµάδας προγράµµατος (παράγραφος 11.2.1) θα το έχει αυτό. Η 

άλλη είναι η διαθεσιµότητα µεγάλων φύλλων του εγγράφου, τα οποία κρεµιούνται 

καλύτερα στους τοίχους. Αυτά τα φύλλα µπορούν γρήγορα και εύκολα να 

δηµιουργηθούν από έναν µεγάλο ρολό χαρτιού. Τρία ή τέσσερα κοµµάτια ίσου 

µεγέθους κόβονται και συνδέονται µαζί. Αυτά τα φύλλα χρησιµεύουν ως ο καµβάς 

για το κολάζ. 

Το κολάζ απαιτεί την συλλογή δειγµάτων για: 

• όλη την τεκµηρίωση, συµπεριλαµβανοµένων του τίτλου και των σελίδων 

περιεχοµένου των εκθέσεων, των εντύπων λογιστικών φύλλων και των 

προτύπων 

• screen dumps όλων των χρησιµοποιηµένων οθονών υπολογιστών 

• ετικέτες,  ταµπέλες και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που ενηµερώνουν. 

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να περάσει από κάθε διαδικασία µε εκείνους που 

συµµετέχουν στις καθηµερινές δραστηριότητές. Οι στερεότυπες και οι ειδικές 

διαδικασίες πρέπει να καλυφθούν. Εάν ένα έγγραφο τροποποιείται κατά τη διάρκεια 

µιας διαδικασίας κάθε στάδιο της τροποποίησής του πρέπει να καταγραφεί, το 

ιδανικότερο µε ένα αντίγραφο από κάθε στάδιο. 

Κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύει κάτι που διαβιβάζεται από έναν µετασχηµατισµό σε 

έναν άλλο. Οι λεπτοµέρειες που συλλαµβάνονται για κάθε στοιχείο περιλαµβάνουν το 

ποιος το παρήγαγε, πώς παράχθηκε και πόσο συχνά, ποιος το λαµβάνει, πώς 

χρησιµοποιείται και πόσο συχνά. Κενά πρέπει να αναµένονται στα συλλεχθέντα 

δεδοµένα δεδοµένου ότι σε αυτή τη φάση πολλές ερωτήσεις µπορούν να µείνουν 

αναπάντητες. Οι απαντήσεις θα προκύψουν αργότερα. ∆εδοµένου ότι αυτές είναι οι 

εισαγωγές και οι εξαγωγές τα αποτελέσµατα, είναι σηµαντικό να καταγραφεί η 

ακολουθία µε την οποία προκύπτει κάθε στοιχείο. 

Τα συγκεκριµένα στοιχεία είναι κολληµένα επάνω στον έτοιµο καµβά χωρίς να 

σωριάζονται ακατάστατα στον καµβά. Ο καµβάς σχολιάζεται όπως απαιτείται. Ο 

στόχος είναι να χαραχτεί η ακολουθία στην οποία αυτά τα στοιχεία 

χρησιµοποιούνται. Λόγω των φυσικών περιορισµών του καµβά ένας αριθµός φύλλων 

µπορούν να παραχθούν. Μπορεί να είναι χρήσιµο να υπάρξουν αντίγραφα κάθε 

στοιχείου σε περίπτωση ζηµίας σε ένα αντίγραφο. 

Μόλις ολοκληρωθεί το αρχικό κολάζ είναι πιθανό να αποκαλυφθούν πολλά άκρα που 
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κρέµονται (χαλαρές άκρες). Ωστόσο, κάθε εισαγωγή πρέπει να προέλθει από κάπου 

και κάθε εξαγωγή πρέπει να έχει έναν προορισµό. Η επιχειρησιακή διαδικασία είναι 

ένα κλειστό δίκτυο δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, ο επόµενος στόχος είναι να 

ερευνηθεί κάθε χαλαρό άκρο. Αυτό θα περιλάβει την συνάντηση εκείνων που 

συµµετέχουν στη διαδικασία και, χρησιµοποιώντας το κολάζ ως σηµείο εστίασης τις 

συζητήσεις, την επίλυση των χαλαρών άκρων. Παραδείγµατος χάριν, ένα έγγραφο 

µπορεί να εµφανιστεί να στέκεται µεµονωµένο. Εντούτοις, θα παραχθεί ως εξαγωγή 

µιας δραστηριότητας, η οποία θα έχει προκληθεί από ένα γεγονός µέσα σε µια άλλη 

διαδικασία. Η ικανότητα είναι στην εγκατάσταση αυτής της σύνδεσης. Οποιεσδήποτε 

χαλαρές άκρες είτε δεν έχουν επιλυθεί κατάλληλα είτε δείχνουν τον πλεονασµό. Η 

εξαγωγή θα είναι ένα σύνολο εξετάσεων που παρέχουν πολλή λεπτοµέρεια για όλες 

τις επιχειρησιακές διαδικασίες. 

Αυτή η τεχνική έχει πολλά οφέλη, ανεξάρτητα από εάν έχει χρησιµοποιηθεί για να 

καταγράψει τα πραγµατικά γεγονότα ή για να σχεδιάσει µια υποθετική διαδικασία. 

• ∆εδοµένου ότι η εστίαση είναι επάνω στις εισαγωγές και τις εξαγωγές 

υπερνικά το µεθοδολογικό πρόβληµα να επιχειρήσει να ονοµατίσει τους 

µετασχηµατισµούς, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν διαφορετικά ονόµατα σε χρήση 

ή όπου οι µετασχηµατισµοί είναι κρυµµένοι µέσα στα όρια ενός κοµµατιού 

του εξοπλισµού ή ενός υπολογιστικού συστήµατος. 

• Παρέχει µια γρήγορη και εύκολη µέθοδο για την σύλληψη της 

πολυπλοκότητας µιας διαδικασίας µε έναν τρόπο που επιτρέπει να φαίνεται 

ολόκληρη η εικόνα διατηρώντας την πρόσβαση στη λεπτοµέρεια για κάθε ένα 

από τα µέρη. 

• Παρέχει ένα σηµείο αναφοράς για την ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήµατα 

σχετικά µε τη διαδικασία, η οποία µπορεί να καταγραφεί στο κολάζ. Αυτές οι 

συζητήσεις µπορούν να ξεκαθαρίσουν τους µύθους που αφορούν τις 

διαδικασίες. Αποκαλύπτουν εάν γίνονται ορισµένοι στόχοι, την έννοια που 

είναι συνδεµένη µε τους διαφορετικούς τοµείς δεδοµένων στα έγγραφα και τις 

οθόνες, και την αξία κάθε σταδίου. 

• Παρέχει τη βάση για την καθιέρωση της τεκµηρίωσης διαδικασίας και ενός 

λογιστικού ελέγχου για να ελέγξει την ισχύ της τεκµηρίωσης διαδικασίας το 

οποίο είναι σηµαντικό από µια θέση συστηµάτων ποιοτικής διαχείρισης. 

• Παρέχει το υλικό κατάρτισης. 
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• Παρέχει ένα σηµείο αναφοράς κατά την αναθεώρηση της διαδικασίας, γιατί τα 

πράγµατα έγιναν µε έναν ορισµένο τρόπο. 

Εάν χρησιµοποιείται πλήρως, το κολάζ είναι µια πολύ χρήσιµη προσέγγιση. 

12.2.3 Καταλάβετε τι γίνεται τώρα 

Υπάρχει µια φράση που ταιριάζει ‘εάν θέλετε να πάτε κάπου, ανακαλύψτε που είστε 

πρώτα’. Αυτή η συµβουλή έχει την αξία µπροστά στο στόχο. Κατανοώντας τι γίνεται 

τώρα αποκαλύπτει τους µύθους και τις πλάνες που περιβάλλουν το τι γίνεται και 

παρέχει ένα σηµείο αναφοράς επάνω στο οποίο θα γίνει η δόµηση. Παρά τη 

δυνατότητα ότι η ξανασχεδιασµένη διαδικασία δεν µπορεί να έχει καµία οµοιότητα 

µε την υπάρχουσα διαδικασία, η αξία αυτής της άσκησης είναι ότι αποκαλύπτει τα 

ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν στον επανασχεδιασµό. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό σε ένα γρήγορα µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Πάρτε το 

παράδειγµα µιας µικρής λειτουργίας που έχει ταχεία ανάπτυξη µέσα σε µια 

επιχείρηση που τρέχει σε µια υλοποίηση. Στο στάδιο επιλογής προµηθευτών, τότε 

που καθορίζονται οι απαιτήσεις (κεφάλαιο 7), οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει 

κατανοητή η διαδικασία θα αποκαλύψει ποια χειρωνακτικά συστήµατα είναι σε 

λειτουργία. Όταν αρχίζει η προτοτυποποίηση, αρκετούς µήνες αργότερα, ο 

αντίκτυπος της ανάπτυξης θα µπορούσε να είναι µια αύξηση στον αριθµό του 

προσωπικού, τον τεµαχισµό των διαδικασιών εργασίας και την εµφάνιση νέων 

µηχανισµών υποβολής εκθέσεων. Οι απαιτήσεις των νέων πελατών µπορεί να είχαν 

οδηγήσει σε νέα παράδοση ή τιµολόγηση των διαδικασιών. Οι νέοι προµηθευτές, που 

επιλέγονται λόγω της ανικανότητας των υπαρχόντων προµηθευτών να ικανοποιήσουν 

την ζήτηση, µπορούν να παρέχουν νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση της διαδικασίας 

µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα διάφορα ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στις 

διαδικασίες ακόµα δεν οριστικοποιούνται. Το πρόβληµα εδώ είναι για το πώς να 

σχεδιαστεί µια διαδικασία που υποβάλλεται σε σταθερή αλλαγή. 

Σε κάποιο σηµείο η διαδικασία πρέπει να παγώσει. Η κατανόηση κερδίζεται για αυτό 

που συµβαίνει σε εκείνο το σηµείο και προσδιορίζονται τα ζητήµατα που είναι πιθανό 

να εξελιχθούν ή να προκύψουν. Κατά τη διάρκεια της προτυποποίησης, µπορούν να 

ενσωµατωθούν οι εξελίξεις. Οι διαδικασίες εξελίσσονται όπως απαιτείται. Ώσπου να 

επιτευχθεί το GoLive, οι προκύπτουσες διαδικασίες µπορεί να έχουν ελάχιστη 

οµοιότητα µε το αρχικό στιγµιότυπο. 
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Η έκβαση της καθιέρωσης του τι γίνεται θα είναι ένα σύνολο εγγράφων και 

διαγραµµάτων. Οι τοίχοι του γραφείου µπορούν να διακοσµηθούν µε τα κολάζ. Αυτά 

παρουσιάζουν έναν λεπτοµερή χάρτη όλων των διαδικασιών. Εάν αυτός ο στόχος έχει 

γίνει µε προσοχή στη λεπτοµέρεια, όχι µόνο τα ουσιαστικά γνωρίσµατα της 

διαδικασίας θα συλληφθούν αλλά και οι λεπτοµέρειες για το πώς αντιµετωπίζονται οι 

αποκλίσεις από τις κανονικές πρακτικές. Αυτός ο χάρτης µπορεί να παροµοιαστεί µε 

µια συλλογή επικαλυπτόµενων αεροφωτογραφιών που παρουσιάζουν την εικόνα µιας 

περιοχής. Η προσεκτική εξέταση θα αποκαλύψει όλη τη λεπτοµέρεια, ενώ κοιτώντας 

πίσω θα αποκαλυφθούν τα κυρίαρχα γνωρίσµατα. 

Μια από ψηλά άποψη για το πώς µοιάζει ο χάρτης παρουσιάζεται στο σχήµα 12.4. 

Αυτό αποκαλύπτει τη γενική ροή των επιχειρησιακών διαδικασιών από την άποψη 

των κύριων µετασχηµατισµών και των εισαγωγών / εξαγωγών. Μπορεί επίσης να 

αποκαλύψει σηµαντικές βάσεις δεδοµένων, σε αυτό το παράδειγµα εκείνων σχετικά 

µε τους πελάτες, τους προµηθευτές και το απόθεµα. ∆εν στοχεύει να επιδείξει 

οποιαδήποτε λεπτοµέρεια, αυτό που αποτελεί αντικείµενο άλλης τεκµηρίωσης 

υποστήριξης. Μπορεί να αποκαλύψει δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπάρχει 

κανένας προφανής λόγος να γίνονται κληρονοµιές µιας εποχής που πέρασε. 

Εντούτοις, αυτές πρέπει να αντιµετωπιστούν µε την προσοχή. Οι ερωτήσεις που 

πρέπει να υποβληθούν αφορούν τα προβλήµατα που προσπαθούσαν να επιλύσουν. 

12.2.4 Γρήγορες διορθώσεις  

Μια αξιολόγηση των υπαρχόντων διαδικασιών µπορεί να αποκαλύψει ευκαιρίες όπου 

οι µικρές αλλαγές µπορούν να καταστήσουν τα πράγµατα ευκολότερα. Αν και οι 

διαδικασίες µπορούν να αλλάξουν συνεπεία της υλοποίησης, οι βελτιώσεις στις 

υπάρχουσες διαδικασίες, που περιλαµβάνουν µόνο ένα ελάχιστο της προσπάθειας, 

µπορούν να φέρουν τα βραχυπρόθεσµα κέρδη. Αυτές οι ‘γρήγορες διορθώσεις’ 

µπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή των περιττών εργασιών ή των δευτερευόντων 

τροποποιήσεων στις ουσιαστικές εργασίες. 

Από την άλλη, η αξιολόγηση µπορεί να αποκαλύψει ότι µερικές διαδικασίες είναι 

συνολικά ακατάλληλες για την περίσταση. Επιπλέον, πολλή προσπάθεια µπορεί να 

απαιτηθεί για να επέλθει µια αλλαγή, η οποία µπορεί να ακολουθηθεί από µια άλλη 

αλλαγή συνεπεία της προτυποποίησης. Η φύση της αλλαγής είναι τέτοια που 

περιλαµβάνει τον επανασχεδιασµό της διαδικασίας. Όταν αντιµετωπίζεται αυτή η 
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κατάσταση, προκύπτει το δίληµµα για το εάν είναι αρµόζον να γίνει κάτι σε αυτή τη 

φάση. Θα αντισταθµίσουν τα οφέλη την προσπάθεια και τη διάσπαση; 

12.2.5  Επανασχεδιασµός επιχειρησιακής διαδικασίας 

Η έννοια του επανασχεδιασµού της επιχειρησιακής διαδικασίας έκανε την εµφάνισή 

της στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Ένας ορισµός µπορεί να είναι ‘ο 

επανασχεδιασµός προσπαθεί να φύγει από τους παλαιούς κανόνες για το πώς 

οργανώνεται και διευθύνεται η επιχείρηση’. Μπορεί να πει κανείς ότι η τεχνολογία 

πληροφοριών θα µπορούσε να διαδραµατίσει έναν ισχυρό ρόλο στον επανασχεδιασµό 

των επιχειρησιακών διαδικασιών. Η υποκείµενη έννοια είναι ότι ο επανασχεδιασµός 

των υπαρχόντων πρακτικών τείνει να µην προκαλέσει το γιατί τα πράγµατα γίνονται 

µε εκείνο τον τρόπο. Κατά συνέπεια, όταν αυτές οι αλλαγές ενσωµατώνουν την 

τεχνολογία πληροφοριών τα πραγµατικά οφέλη της τεχνολογίας χάνονται. 

Η προσέγγιση του επανασχεδιασµού τείνει να συνδεθεί µε µια απολύτως φρέσκια 

άποψη για το πώς γίνονται τα πράγµατα. Αρχίζοντας από λευκή κόλλα, καθορίζονται 

οι στόχοι της διαδικασίας. Κατόπιν καθορίζεται ο καλύτερος τρόπος επίτευξης αυτών 

των στόχων. Οι ιδέες προέρχονται από τις καλύτερες πρακτικές τόσο από µέσα όσο 

και από έξω από τον ιδιαίτερο τοµέα της βιοµηχανίας. Αυτές οι ιδέες 

χρησιµοποιούνται έπειτα για να καθιερώσουν τη νέα διαδικασία. Ενώ εννοιολογικά 

είναι απλό, στην πραγµατικότητα το να γίνει αυτό µπορεί να είναι δύσκολο. 

Κατ' αρχάς, η διαχείριση πρέπει να έχει ένα όραµα των οφελών και µια δέσµευση να 

φανεί αµέσως η αλλαγή. Κατόπιν η αντίσταση του εργατικού δυναµικού στην αλλαγή 

πρέπει να υπερνικηθεί. Οι χρήστες πρέπει να επενδύσουν και στην ανάγκη και στην 

επιθυµία για αλλαγή. Τέλος, η ίδια η αλλαγή πρέπει να διαχειρισθεί. Πολλά από τα 

ζητήµατα είναι εκείνα που σχετίζονται µε την υλοποίηση ενός συστήµατος ERP. 

Πράγµατι, η µόνη σηµαντική διαφορά µεταξύ του ενός και του άλλου είναι ο ρόλος 

του συστήµατος ERP ως βοηθού. 

Κατά συνέπεια, όταν αντιµετωπίζεται η κατάσταση που παρουσιάζεται στο 

προηγούµενο τµήµα, όταν απαιτείται µια απόφαση για το εάν πρέπει να 

επανασχεδιαστεί µια ακατάλληλη διαδικασία υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι 

να επανασχεδιαστεί η διαδικασία στο επιθυµητό σχήµα και κατόπιν να εφαρµοστεί η 

λειτουργικότητα του ERP. Η δεύτερη είναι ο επανασχεδιασµός της διαδικασίας µέσα 

στους περιορισµούς της διαθέσιµης λειτουργικότητας του ERP. Το επιχείρηµα υπέρ 
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της πρώτης προσέγγισης είναι ότι παρέχει ενδεχοµένως την καλύτερη λύση, 

υποθέτοντας ότι η λειτουργικότητα του λογισµικού είναι σε θέση να κάνει όλα όσα 

απαιτούνται από αυτό. Αυτό αντισταθµίζεται από τη πιθανότητα για καθυστερήσεις 

ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης της νέας διαδικασίας και της επακόλουθης 

µηχανοργάνωσής της. Η δεύτερη προσέγγιση συνδυάζει και τα δύο βήµατα, έτσι 

θεωρητικά, πρέπει να είναι γρηγορότερη. Ωστόσο, µπορεί να υποστηριχτεί ότι η 

καλύτερη πρακτική συµβιβάζεται στις προσταγές του λογισµικού. 

Η πραγµατικότητα είναι ότι τα οφέλη και οι χαµένες ευκαιρίες είναι µια λειτουργία 

της φύσης της διαδικασίας και της αποτελεσµατικότητας της αλλαγής. Στην απόφαση 

ποια διαδροµή να υιοθετηθεί, κάθε κατάσταση πρέπει να εξεταστεί ανάλογα µε τη 

σχετική αξία της. Μερικές διαδικασίες µπορούν να είναι επιτεύξιµες µόνο µέσω των 

γνωρισµάτων της λειτουργικότητας ERP ενώ άλλα είναι λιγότερο εξαρτώµενα. Για 

εκείνες τις διαδικασίες που είναι υποβοηθούµενες από την τεχνολογία, είναι 

πιθανότερο ότι πολλά από τα οφέλη µιας αλλαγής διαδικασίας µπορούν να µην 

εµφανιστούν µε το GoLive. Μάλλον, αναµένεται ότι ένα µεγάλο µέρος του οφέλους 

θα φανερωθεί µέσα σε ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης µετά από το GoLive. Στη 

µετα-GoLive περίοδο οι αδυναµίες του σχεδίου αναγνωρίζονται και οι δυνάµεις του 

συστήµατος εκτιµώνται όλο και περισσότερο. Οποιαδήποτε διαδροµή υιοθετείται, η 

έκβαση θα είναι ο καθορισµός του πλάνου της διαδικασίας για το µέλλον. 

12.3 Προτυποποίηση 

Η δραστηριότητα της προτυποποίησης είναι µια από τις βασικές δραστηριότητες της 

υλοποίησης. Είναι η δραστηριότητα που πιστοποιεί πώς πρόκειται να γίνουν τα 

πράγµατα χρησιµοποιώντας το νέο λογισµικό. Εάν είναι απαραίτητο, οι διαδικασίες 

επανασχεδιαστούν. Ο στόχος δεν είναι σε αυτή τη φάση να παραχθεί ο καλύτερος 

τρόπος εργασίας. Όχι µόνο αυτό είναι υπερβολικά φιλόδοξο, αλλά είναι επίσης 

απίθανο να συµβεί βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα. Σε ένα δυναµικό περιβάλλον µε 

τρέχουσα την αλλαγή στις διαδικασίες, δεν µπορεί ποτέ να συµβεί. Ρεαλιστικά, η 

διαδικασία µπορεί να καθοριστεί έτσι ώστε να υιοθετεί τις καλύτερες πρακτικές. 

Αυτό είναι έπειτα µεταφράζεται σε λειτουργική πρακτική έτσι ώστε οι διαδικασίες να 

κάνουν ό,τι απαιτείται από αυτές. Τα ζητήµατα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του 

σταδίου ανάπτυξης εξετάζονται και κλείνουν. Όταν λειτουργήσει το σύστηµα, θα 

προκύψουν περαιτέρω ζητήµατα. Με την εξέταση αυτών µέσω ενός συνεχούς 
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προγράµµατος βελτίωσης, η διαδικασία µπορεί να βελτιωθεί. 

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας του σχεδιασµού της διαδικασίας διάφορες 

ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται συνεχώς: 

• Τι προσπαθούµε να επιτύχουµε; 

• Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για αυτό; 

• Θέλουµε να κάνουµε τα πράγµατα µε τον τρόπο που τα κάναµε πάντα; Σε 

αυτή την περίπτωση, γιατί; 

• Ποιοι εναλλακτικοί τρόποι υπάρχουν για να γίνει αυτό; 

• Γιατί δεν µπορώ να το κάνω όπως θέλω; 

Οι απαντήσεις µπορεί να µην είναι εύκολα διαθέσιµες, αλλά κατά τη διάρκεια του 

χρόνου, πρέπει να προκύψουν οι διαδικασίες που είναι αποδεκτές στους 

συµµέτοχους. Ο θεµελιώδης κανόνας σχετικά µε το σχεδιασµό της διαδικασίας είναι 

‘κρατήστε το απλό’. 

Κατά τη διάρκεια της προτυποποίησης, η νέα διαδικασία θα ξετυλιχθεί, εν µέρει κάτω 

από την καθοδήγηση των συµβούλων του προµηθευτή και εν µέρει µέσω του 

πειραµατισµού. Όσο πιο σύνθετη είναι η διαδικασία, τόσο µεγαλύτερη είναι η ανάγκη 

για παρακολούθηση των εξελίξεων. Ένα κολάζ που παράγεται παράλληλα µε τη 

διαδικασία, θα παράσχει ένα χρήσιµο διάγραµµα της ροής διαδικασίας δίνοντας 

έµφαση στις χαλαρές άκρες και σε περαιτέρω περιοχές για έρευνα. Μπορεί να 

παρέχει ένα σηµείο εστίασης για τη συζήτηση σχετικά µε τη διαδικασία, ιδιαίτερα µε 

εκείνους που θα είναι οι τελικοί χρήστες. 

Καθώς ότι η διαδικασία ξετυλίγεται, λαµβάνονται οι αποφάσεις για τις πολυάριθµες 

ρυθµίσεις των συστηµάτων. Αυτές οι ρυθµίσεις παράγουν την τελική διαµόρφωση 

του συστήµατος. Είναι σηµαντικό σε αυτή τη φάση να είναι κάποιος προσεκτικός 

όταν αποφασίζει για τις ιδιαίτερες ρυθµίσεις δεδοµένου ότι µπορεί να µην είναι 

δυνατό να αλλαχτούν αργότερα. Μερικές από αυτές τις ρυθµίσεις µπορούν να 

περιλάβουν τις θεµελιώδεις επιχειρησιακές αποφάσεις όπως η δοµή κώδικα 

λογαριασµού. Υπάρχει ένας κίνδυνος να κλειδωθεί κάποιος σε µια ρύθµιση λόγω µιας 

κακής απόφασης σε αυτό το στάδιο σχεδιασµού. 

Ταυτόχρονα µε τους πειραµατισµούς µε τη λειτουργία, µπορούν να προκύψουν bugs 

λογισµικού. Αυτοί πρέπει να καταγραφούν και ληφθούν µέτρα. Είναι σηµαντικό να 

εξασφαλιστεί ότι αυτά τα bugs επιλύονται αµέσως δεδοµένου ότι η πρόοδος µπορεί 
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να συναντήσει εµπόδια. Μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις όπου δεν µπορούν να 

επιλυθούν γρήγορα ή να µην επιλυθούν καθόλου, οπότε σ' αυτή την περίπτωση 

πρέπει να καθοριστεί κάποιο µπάλωµα. Ενώ αυτή δεν είναι µια ικανοποιητική 

κατάσταση, η µόνη εναλλακτική λύση είναι να κλιµακωθεί το θέµα. Αυτή η δράση 

µπορεί να παραγάγει το επιθυµητό αποτέλεσµα αλλά έπειτα πάλι, εάν το bug είναι 

ένα σηµαντικό τεχνικό πρόβληµα µπορεί να αφεθεί άλυτο. 

Η φάση προτυποποίησης είναι µια καλή ευκαιρία να διαµορφωθεί ο τρόπος που η 

επιχείρηση θα λειτουργήσει στο µέλλον. Πολλές σηµαντικές αποφάσεις θα 

απαιτηθούν οι οποίες πρέπει να περιλάβουν τους αντίστοιχους συµµέτοχους. Πολλά 

ζητήµατα θα προκύψουν, µερικά από τα οποία µπορούν να απαιτήσουν τις 

διαβουλεύσεις µε τους πελάτες και τους προµηθευτές. Πολλά προβλήµατα θα 

αντιµετωπιστούν και πρέπει να κλεισθούν. Εάν αυτή η ευκαιρία αξιοποιείται θα 

απεικονίσει το όραµα των υψηλών στελεχών, την δέσµευση ολόκληρου του 

εργατικού δυναµικού και την απόφαση να προχωρήσει. 

12.3.1 Ο κατάλογος ζητηµάτων 

Όταν προκύπτουν προβλήµατα, πρέπει να καταγράφονται ως ζητήµατα. Τα µέλη της 

οµάδας πρέπει να αναπτύξουν πειθαρχία για να καταγραφούν τα προβλήµατα καθώς 

εµφανίζονται. Η αποτυχία του να γίνει αυτό µπορεί να οδηγήσει στο να ξεχαστούν, 

για να προκύψουν αργότερα σε πιο ακατάλληλη στιγµή. Αυτό το ηµερολόγιο – αρχείο 

καταγραφής παρέχει µια ατζέντα για την επίλυση του προβλήµατος. Κάποιος 

διορίζεται σε κάθε ζήτηµα που πρέπει να επιλυθεί και αυτό το πρόσωπο καθορίζει 

πόσο καιρό πρέπει να πάρει για να επιλύσει το ζήτηµα. Μπορεί να είναι εύκολο να 

επιλυθεί αλλά για κάποιους λόγους δεν παίρνει ποτέ τον δρόµο για την επίλυση. 

Εναλλακτικά, ό,τι µπορεί να είναι µε την πρώτη µατιά ένας απλός στόχος, µπορεί να 

είναι πολύ σύνθετος στην επίτευξή του. Η επίλυση µπορεί να απαιτήσει την πείρα του 

προµηθευτή, µια τροποποίηση του λογισµικού ή, σε περίπτωση που µια λύση 

λογισµικού δεν µπορεί να βρεθεί, κάποιο µπάλωµα. Ο κατάλογος πρέπει να ελέγχεται 

τακτικά από το διευθυντή προγράµµατος για να εξασφαλίσει ότι τα ζητήµατα 

εξετάζονται και επιλύονται. 

12.3.2 Τροποποιήσεις λογισµικού – συµβιβασµός µεταξύ της 

διαδικασίας και της λειτουργικότητας λογισµικού 

Η ορθόδοξη σκέψη εκείνων που συµµετέχουν στις υλοποιήσεις ERP είναι ότι οι 
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τροποποιήσεις στο λογισµικό, για να παρέχουν ή να ενισχύσουν τη λειτουργικότητα, 

είναι ανεπιθύµητες. Ο στόχος πρέπει να είναι να µείνει το λογισµικό ατροποποίητο 

(vanilla version). Εκτός από το κόστος των τροποποιήσεων, υπάρχει συµβιβασµός 

στις αναβαθµίσεις και οι τροποποιήσεις θα απαιτηθεί πιθανώς να ξαναγίνουν. 

Μια εναλλακτική άποψη είναι ότι το λογισµικό πρέπει να κάνει ό,τι θέλει η 

επιχείρηση να κάνει. 

Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ένα δίληµµα. Η προσέγγιση της ατροποποίητης 

έκδοσης οδηγεί στο ότι το λογισµικό υπαγορεύει το πώς θα λειτουργήσουν οι 

διαδικασίες. Το τελευταίο υπαγορεύει τη λειτουργία που το λογισµικό δεν µπορεί να 

χειριστεί. Ανεξάρτητα από το πόσο αποτελεσµατικός είναι ο καθορισµός των 

απαιτήσεων (κεφάλαιο 7), οι λεπτοµέρειες θα έχουν αγνοηθεί. Εναλλακτικά, οι 

διαδικασίες που δεν λήφθηκαν υπόψη εκείνη την περίοδο, προκύπτουν ανάλογα µε 

τις ανάγκες. Είναι πιθανό ότι θα υπάρξει ένας κακό ταίριασµα µεταξύ αυτού που 

επιδιώκεται και τι είναι ικανό να κάνει το λογισµικό. 

Ενδεχοµένως, τα προβλήµατα να προκύπτουν µόνο µε τις δευτερεύουσες 

λεπτοµέρειες. Εντούτοις, εάν µια σηµαντική λειτουργία εξετάζεται βιαστικά, υπάρχει 

ο κίνδυνος σηµαντικές διαδικασίες να µην µπορούν να λειτουργήσουν µε τον 

επιθυµητό τρόπο. Οι προκύπτουσες επιλογές δεν είναι επιθυµητές. Μια επιλογή είναι 

η διαδικασία να λειτουργήσει µε τον τρόπο που υπαγορεύεται από τη λειτουργία του 

λογισµικού. Εναλλακτικά, µπορεί να γίνει µια τροποποίηση λογισµικού, αλλά αυτό 

είναι πιθανό να κοστίζει. Εάν και οι δύο επιλογές είναι δυσάρεστες, µια τρίτη λύση 

µπορεί να είναι το να γίνει κάτι ανεξάρτητο από το λογισµικό, π.χ. αναπτύσσεται ένα 

χειρωνακτικό σύστηµα ή αποκτιέται ένα εξειδικευµένο πακέτο για να κάνει την 

εργασία. Ωστόσο, χάνεται το πλεονέκτηµα της ολοκλήρωσης και θα προκύψουν άλλα 

ζητήµατα ανάλογα µε τη φύση της λύσης. 

Κατά επίλυση αυτού, η προσοχή πρέπει να δοθεί στα ζητήµατα 

συµπεριλαµβανοµένου του χάσµατος µεταξύ της καλύτερης πρακτικής του, τι το 

σύστηµα µπορεί να κάνει και τι πρέπει να επιτευχθεί. Πρέπει να εξεταστεί η ευκαιρία 

που προσφέρεται από τις διαφορετικές επιλογές. ∆εν είναι ασυνήθιστο να επιτευχθεί 

ένας συµβιβασµός µε τον οποίο αποφασίζεται µια τροποποίηση. Αυτό πρέπει να γίνει 

µέσα στο πλαίσιο µιας ελεγχόµενης διαδικασίας τροποποίησης. Οι τροποποιήσεις 

πρέπει να γίνουν µόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο και πρόκειται να αποκοµιστεί 
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ένα σαφές όφελος, π.χ. χρόνος που κερδίζεται µε µια συχνή και στερεότυπη εργασία. 

Αυτή η διαδικασία θα αντιµετωπίσει τα ζητήµατα που περιλαµβάνουν: 

• την φύση της αλλαγής 

• την αιτιολόγηση για την αλλαγή 

• ποιος ζητά την αλλαγή και ποιος εγκρίνει την αλλαγή (δύο διαφορετικοί 

άνθρωποι) 

• κόστος της τροποποίησης 

• προσδοκώµενο όφελος της τροποποίησης 

• χρονοδιάγραµµα για την πραγµατοποίηση της τροποποίησης. 

Οι τροποποιήσεις πρέπει να δικαιολογηθούν. Εάν οι τροποποιήσεις δεν ελέγχονται, 

µπορούν να εµφανιστούν ως αποτέλεσµα της ιδιοτροπίας κάποιου και να οδηγήσουν 

στον πολλαπλασιασµό τους. Συνέπεια αυτού θα είναι µια κλιµάκωση στις δαπάνες, οι 

οποίες θα ανιχνευθούν µόνο µετά από το γεγονός. Μέρος αυτού πρέπει να περιλάβει 

µια διαδικασία τερµατισµού. Ο τερµατισµός επιτρέπει να πραγµατοποιηθεί η 

τροποποίηση και την δέχεται µόλις πραγµατοποιηθεί και εξεταστεί για να 

εξασφαλίσει ότι λειτουργεί σωστά. 

Πρέπει να αναφερθεί το ότι οι τροποποιήσεις θα πρέπει να επανεφαρµοστούν κατά 

την αναβάθµιση του συστήµατος και θα οδηγήσουν σε περισσότερες δαπάνες. 

12.3.3 Χρηστικότητα 

∆εν είναι ασυνήθιστο π.χ. για τις οικιακές συσκευές να διαθέτουν ένα πλήθος 

λειτουργιών. Το µόνο πρόβληµα είναι ότι πολλοί άνθρωποι χρειάζονται µερικές µόνο 

από αυτές τις λειτουργίες. Επιπλέον, λόγω της σχετικής πολυπλοκότητας, πολλοί 

άνθρωποι έχουν δυσκολία στην χρησιµοποίηση αυτών των λειτουργιών. Το 

αποτέλεσµα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αποθαρρύνονται από αυτές τις συσκευές και 

αναζητούν απλούστερες εναλλακτικές λύσεις. 

Αυτή η κατάσταση είναι κοινή και για τις εφαρµογές λογισµικού. Ένα χαοτικό ποσό 

λειτουργικότητας προσφέρεται στους υπολογιστές, αλλά πολύ λίγα 

χρησιµοποιούνται. Μια εφαρµογή ERP θα έχει, λόγω της πολυπλοκότητάς της, ένα 

αντίστοιχα υψηλό ποσό λειτουργικότητας. Η παρουσίαση αυτής της λειτουργικότητας 

θα ποικίλει αρκετά στη φιλικότητα προς τον χρήστη από εφαρµογή σε εφαρµογή. 

Ο συνήθεις χρήστης θα τείνει να χρησιµοποιήσει µόνο ένα περιορισµένο ποσό αυτής 
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της λειτουργικότητας. Αυτό δεν περιλαµβάνει τα ζητήµατα ασφάλειας και 

περιορισµού της πρόσβασης σε ορισµένες λειτουργίες, π.χ. λογαριασµοί. Κατά 

συνέπεια, είναι σωστό να προσαρµοστούν τα µενού και οι οθόνες έτσι ώστε να µην 

αποτρέπουν τον χρήστη, αποτρέποντας την πρόσβαση στις απαγορευµένες περιοχές. 

Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει κατά τρόπο οικονοµικό δεδοµένου ότι αυτός ο στόχος 

είναι χρονοβόρος και µπορεί να υπάρξει ένας µεγάλος αριθµός χρηστών. Μια 

προσέγγιση είναι να οργανωθούν οι χρήστες σε οµάδες και να καθιερωθεί η δοµή των 

µενού για κάθε οµάδα. Στο επίπεδο οθονών, όπου χρησιµοποιούνται οι πολλαπλές 

οθόνες κατά τρόπο συχνό και στερεότυπο, µπορεί να σχεδιαστεί µια ενιαία οθόνη. 

Όπως και µε τις απαιτήσεις ασφάλειας, µπορεί να ενισχύσει τη πρόσληψη γνώσης 

των χρηστών. Εντούτοις, αυτό πρέπει να γίνει µε την εκτίµηση ότι οι διαδικασίες 

µπορεί να αλλάξουν στο µέλλον. 

12.4 Πιλοτικό στάδιο 

Το πιλοτικό στάδιο παρέχει µια ευκαιρία να δοκιµαστεί η τελική προέκδοση της 

διαδικασίας όσο πιο κοντά σε µια ζωντανή κατάσταση όπως µπορεί να προσοµοιωθεί. 

Είναι προσοµοίωση των πραγµατικών γεγονότων. Ο στόχος είναι να εξεταστεί η 

ακεραιότητα της διαδικασίας και να εκτεθούν οποιεσδήποτε αδυναµίες πριν από την 

τελική έκδοση. Παρέχει µια ευκαιρία να κανονιστούν όλα τα ζητήµατα έτσι ώστε να 

µην γίνονται προβλήµατα όταν λειτουργεί το σύστηµα. 

12.4.1 Προετοιµασία 

Η προετοιµασία είναι ουσιαστική στην επιτυχία της δοκιµής. Θα συµµετάσχουν 

πολλοί εάν όχι όλα τα µέλη της οµάδας προγράµµατος και οποιοιδήποτε τελικοί 

χρήστες των οποίων η γνώση για το εργασιακό περιβάλλον µπορεί να συµβάλει στην 

ανάπτυξη του σεναρίου προσοµοίωσης. Το ίδιο το σενάριο θα αρχίσει µε µια 

κανονική συναλλαγή. Η επίδραση αυτής της συναλλαγής στις άλλες διαδικασίες θα 

εξεταστεί για να εξασφαλίσει ότι ο αντίκτυπος είναι ο αναµενόµενος. Κατόπιν 

εξετάζονται οι αποκλίσεις στην κανονική λειτουργία της διαδικασίας. 

Ένα παράδειγµα είναι η αύξηση µιας παραγγελίας (Purchase Order – PO) έναντι σε 

έναν προγραµµατισµό υλικών απαιτήσεων (Material Requirements Planning – MRP). 

Μόλις η PO αυξηθεί, η επίδρασή της στην αναφορά της ανοικτής παραγγελίας και 

οποιεσδήποτε σχετικές αναφορές µπορούν να επαληθευτούν. Όταν παραλαµβάνονται, 

τα αγαθά κρατιούνται σε: δελτίο αποστολής (Goods Received Note – GRN) και θα 

Στεφανίδης Γεώργιος 144



Μελέτη Πληροφοριακών Συστηµάτων E.R.P. και ∆ιαδικασία Υλοποίησης σε Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

εισαχθούν οι λεπτοµέρειές του στο σύστηµα και θα καταγραφούν έναντι στην PO, το 

απόθεµα θα διατεθεί µια θέση αποθεµάτων, ίσως σε µια περιοχή επιθεώρησης εάν το 

µέρος µαρκάρεται ως ‘για επιθεώρηση’. Ο αντίκτυπος στα αρχεία αποθεµάτων, το 

MRP και οι πληρωτέοι λογαριασµοί (Accounts Payable – AP) πρέπει να εξεταστούν. 

Η επιθεώρηση των αγαθών µπορεί να εκτελέσει ποικίλες προσοµοιώσεις για να 

εξετάσει σε αυτή τη φάση τα αποτελέσµατα της απελευθέρωσης µερικού αποθέµατος 

στα καταστήµατα, της επιστροφής µερικού αποθέµατος στον προµηθευτή και της 

τοποθέτησης µερικού αποθέµατος σε καραντίνα έτσι ώστε το συµβούλιο 

επιθεώρησης υλικών να µπορεί να λάβει µια απόφαση για το τι θα γίνει µε το 

απόθεµα. Επίσης, ο αντίκτυπος στα αρχεία αποθεµάτων, στο MRP και στο AP πρέπει 

να εξεταστεί. Όταν παραλαµβάνεται το τιµολόγιο προµηθευτών πρέπει να ελεγχθεί σε 

σχέση µε τα GRN και PO, να εισαχθεί στο σύστηµα, και να δοθεί έπειτα στο Γενικό 

Καθολικό. Παρόµοιοι έλεγχοι πρέπει να πραγµατοποιηθούν όταν πληρώνεται ο 

προµηθευτής. Τα προβλήµατα που συνδέονται µε κάθε ένα από αυτά τα στάδια 

πρέπει να προσδιοριστούν και να ενσωµατωθούν στο σενάριο προσοµοίωσης. 

Παραδείγµατος χάριν, τι συµβαίνει εάν η παραδοθείσα ποσότητα είναι λιγότερη από 

αυτή της PO; Πώς κάποιος πρέπει να χειρίζεται τις διαφορές µεταξύ PO και GRN; 

Εάν είναι ζήτηµα τα ξένα νοµίσµατα τα σενάρια πρέπει να περιλάβουν την χρήση των 

POs και των πληρωµών προµηθευτών στα περιληφθέντα νοµίσµατα, δίνοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται η ανταλλαγή νοµίσµατος 

µέσα στα αρχεία λογιστικής. 

Αυτό το παράδειγµα καταδεικνύει ότι µια απλή διαδικασία µπορεί να φέρει πολλή 

πολυπλοκότητα. Αυτή η πολυπλοκότητα ενισχύεται όταν εµφανίζονται αποκλίσεις 

από τις κανονικές πρακτικές. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει µια 

απόκριση για το χειρισµό τέτοιων αποκλίσεων. Αυτό σηµαίνει ότι όλες αυτές οι 

αποκλίσεις πρέπει να προσδιοριστούν, το ιδανικότερο κατά τη διάρκεια του σταδίου 

προτυποποίησης και να ενσωµατωθούν στο σενάριο ως τµήµα της προσοµοίωσης. 

Αυτό θα απαιτήσει πιθανώς τη συµµετοχή των χρηστών που είναι εξοικειωµένοι µε 

τις καθηµερινές εργασίες. Το αποτέλεσµα είναι ότι όταν η διαδικασία δοκιµάζεται, 

υπάρχει διαθέσιµη µια απόκριση για να χειριστεί κάθε απόκλιση. Επιπλέον, ο 

αντίκτυπος της απόκρισης οπουδήποτε αλλού στο σύστηµα κρίνεται αποδεκτός. Εάν 

η δοκιµή αποκαλύπτει προβλήµατα µε τη διαδικασία παρουσιάζεται η ευκαιρία να 

αναπτυχθούν οι κατάλληλες απαντήσεις χωρίς την ύπαρξη ενός εν λειτουργία 
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συστήµατος. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε οποιεσδήποτε εργασίες έχουν περιλάβει 

τροποποιήσεις λογισµικού. Κάνει η τροποποίηση αυτό που υποτίθεται ότι κάνει; Το 

πιο σηµαντικό, έχει επιπτώσεις στα άλλα µέρη του συστήµατος µε τον τρόπο που 

πρέπει; 

Η ποιότητα του πιλοτικού σταδίου θα επηρεαστεί από την ποιότητα των διαθέσιµων 

στοιχείων µε τα οποία θα εξεταστούν διαδικασίες. Μέρος της προετοιµασίας θα 

περιλάβει την εξασφάλιση ότι υπάρχουν αρκετά δεδοµένα στο σύστηµα, να 

προσδιοριστούν τα κενά και να εισαχθούν δεδοµένα για να καλύψουν αυτά τα κενά. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα σύνολο δεδοµένων που έχει λάθη, τα οποία θα 

εµφανίζονται κάθε φορά που κάποιος εισάγει µια άκυρη καταχώρηση, µπορεί να 

υπονοµεύσει την αποτελεσµατικότητα του πιλοτικού σταδίου. Τα λάθη µπορούν να 

µπερδέψουν την ερµηνεία των αριθµών. Κατά συνέπεια, το σύνολο δεδοµένων 

προετοιµάζεται ειδικά για το πιλοτικό στάδιο. 

Ένας τρίτος στόχος, για το διευθυντή προγράµµατος, είναι να αναπτύξει το πιλοτικό 

πρόγραµµα. Αυτό θα συνοψίσει την σειρά των σεναρίων, όταν θα τρέξουν και θα 

παράσχει µια εκτίµηση του πόσο καιρό θα πάρουν. Θα προσδιορίσει ποιος 

συµµετέχει στο τρέξιµο του κάθε σεναρίου και εξασφαλίζει ότι και οι άνθρωποι και οι 

εγκαταστάσεις είναι διαθέσιµοι όταν χρειαστεί. 

Η προετοιµασία είναι πλήρης όταν προετοιµάζονται τα σενάρια, τα δεδοµένα είναι 

έτοιµα και καθιερώνεται το πρόγραµµα των γεγονότων. Είναι τώρα η ώρα να 

πραγµατοποιηθεί το πιλοτικό στάδιο. 

12.4.2 Προσοµοίωση 

Η προσοµοίωση πρέπει (το ιδανικότερο) να πραγµατοποιηθεί σε ένα χώρο µε 

διάφορα δικτυωµένα τερµατικά έτσι ώστε εκείνοι που πραγµατοποιούν το πιλοτικό 

στάδιο µπορούν να εργαστούν µαζί κοινού. Ο καθένας πρέπει να έχει ένα αντίγραφο 

του σεναρίου. Ο διευθυντής προγράµµατος µπορεί να πάρει το ρόλο του συντονιστή 

της προσοµοίωσης, εξασφαλίζοντας ότι προχωρεί χωρίς πάρα πολλή καθυστέρηση 

και ότι τα προβλήµατα ή τα ζητήµατα καταγράφονται. Είναι σηµαντικό να 

καταγράφονται όλα τα ζητήµατα έτσι ώστε τίποτα να µην αγνοηθεί. Ο προκύπτων 

κατάλογος ζητηµάτων (παράγραφος 12.3.1) παρέχει µια ατζέντα για την συνέχεια. 
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Ο χρόνος πρέπει να είναι διαθέσιµος έτσι ώστε να µπορούν να γίνουν όλοι οι 

απαραίτητοι έλεγχοι. Η µετακίνηση από ένα βήµα στο επόµενο πρέπει να γίνει µόνο 

όταν πραγµατοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για εκείνο το βήµα. Κατ' αυτό 

τον τρόπο, ο αντίκτυπος ενός βήµατος δεν µπορεί να συγχέεται µε διάφορα βήµατα 

όπως θα συνέβαινε εάν ένας έλεγχος πραγµατοποιούνταν µόνο κάθε, π.χ. δέκα 

βήµατα. Τα αποτελέσµατα είναι ότι το πιλοτικό στάδιο µπορεί να είναι αργό. 

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι αυτό είναι ο ιδανικός χρόνος να εξεταστεί εάν το 

σύστηµα κάνει αυτό που πρέπει. 

Εάν η δοκιµή αποκαλύπτει προβλήµατα µε τη διαδικασία, παρουσιάζει την ευκαιρία 

να αναπτυχθούν οι κατάλληλες αποκρίσεις χωρίς την ύπαρξη εν λειτουργία 

συστήµατος. 

Μια ευκαιρία που το πιλοτικό στάδιο παρέχει είναι η δυνατότητα για το διαχειριστή 

συστηµάτων να πάρει µια αρχική ιδέα για το πώς η λειτουργία του λογισµικού έχει 

επιπτώσεις στην απόδοση των συστηµάτων, π.χ. χωρητικότητα δίσκων, επίδραση σε 

άλλες εφαρµογές, κυκλοφορία στο δίκτυο. Ενώ αυτό µπορεί να είναι µόνο µια 

ελάχιστη εικόνα, µπορεί να είναι ικανοποιητικό να αποκαλυφθεί εάν υπάρχουν 

οποιαδήποτε τεχνολογικά εµπόδια. 

12.4.3 Συνέχιση 

Η συνέχιση της πραγµατικής προσοµοίωσης είναι η επίλυση οποιωνδήποτε 

ζητηµάτων που προκύπτουν. Ο κατάλογος ζητηµάτων (παράγραφος 12.3.1) που 

δηµιουργείται παρέχει µια ατζέντα για την περαιτέρω δράση. Μόλις κανονιστούν τα 

ζητήµατα το πιλοτικό στάδιο πρέπει να επαναληφθεί. Αυτός ο κύκλος των δοκιµών, 

του προσδιορισµού των ζητηµάτων, της επίλυσης τους, έπειτα το πιλοτικό στάδιο 

συνεχίζεται έως ότου επιλυθούν όλα τα ζητήµατα. Όταν όλοι πεισθούν ότι η 

διαδικασία λειτουργεί όπως απαιτείται, µπορεί να είναι επιθυµητό ο διευθυντής 

προγράµµατος, η οµάδα προγράµµατος και οι τελικοί χρήστες να πουν ότι η 

διαδικασία είναι αποδεκτή. Έτσι µπορεί να αποφευχθεί η απόδοση ευθυνών σε έναν 

όταν τα πράγµατα πηγαίνουν στραβά. 

12.5 Ευθύνες 

Ο γρηγορότερος τρόπος να εκτεθεί η πολιτική µιας επιχείρησης είναι να αποτύχει να 

ορίσει ευθύνες για όλους τους στόχους. Εάν µία εργασία τονίζεται µετά το GoLive 
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όταν ακόµα δεν έχει ανατεθεί σε κανένα η ευθύνη, η έκβαση µπορεί να εκφυλιστεί 

στη λογοµαχία για ποιος πρέπει να έχει ευθύνη για την εργασία. Επιπλέον, µόλις 

δοθεί η ευθύνη, η κατάλληλη τεκµηρίωση θα πρέπει να ενηµερωθεί για να το 

καταγράψει. Ενώ οι πιο στερεότυπες διαδικασίες θα οριστούν σαφώς, ο κίνδυνος 

προκύπτει από την παράβλεψη των λιγότερο στερεότυπων διαδικασιών, όπως 

εργασίες στα τέλη του µήνα. Αγνοούνται ευκολότερα οι ευθύνες για την οργάνωση 

των δεδοµένων. Εάν υπάρχει ένας νέος προµηθευτής που προστίθεται στο σύστηµα, 

ποιος έχει την ευθύνη για όλες τις παραµέτρους, µην ξεχνώντας τις λεπτοµέρειες των 

τραπεζών έτσι ώστε ο προµηθευτής να µπορεί να πληρωθεί; Σε αυτήν την περίπτωση, 

η ευθύνη για τις διαφορετικές παραµέτρους µπορεί να διαιρεθεί µεταξύ του τµήµατος 

προµηθειών και του λογιστηρίου . το τµήµα προµηθειών έχει την ευθύνη για όλες τις 

λεπτοµέρειες µε εξαίρεση εκείνων σχετικά µε τις τράπεζες και την πληρωµή, οι 

οποίες ορίζονται στο λογιστήριο. 

Μία συνετή εργασία είναι να συνταχθούν δύο κατάλογοι. Ο πρώτος κατάλογος 

προσδιορίζει όλες τις ευδιάκριτες διαδικασίες. Ο δεύτερος κατάλογος προσδιορίζει 

όλες τις ευδιάκριτες κατηγορίες οργάνωσης δεδοµένων, π.χ. λεπτοµέρειες 

προµηθευτών, δροµολογήσεις, τιµοκατάλογοι, αναπροσαρµογές διαγραµµάτων των 

λογαριασµών. Και για τους δύο καταλόγους, οι ρόλοι χρειάζεται να προσδιοριστούν, 

οι ευθύνες να ανατεθούν και να συµφωνηθούν. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι άνθρωποι 

που συµµετέχουν στη συλλογή των δεδοµένων για εισαγωγή µπορούν να είναι 

διαφορετικοί από εκείνους που εισάγουν τα στοιχεία στο σύστηµα. Η απόδοση των 

ευθυνών ίσως γίνεται καλύτερα προτού να οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες, 

δεδοµένου ότι εξασφαλίζει ότι εκείνοι που τους ανατέθηκε η ευθύνη για την εργασία 

έχουν την ευκαιρία να αναµιχθούν στην τελική φάση της ανάπτυξης της διαδικασίας. 

12.6 Τεκµηρίωση 

Η τεκµηρίωση είναι το τελικό στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης. Η τεκµηρίωση 

περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες, τις οδηγίες και τα πρότυπα, που είναι σχετικά µε 

τη διαδικασία. Οι διαδικασίες και οι οδηγίες ενηµερώνουν το προσωπικό πώς πρέπει 

να ενεργούν. Οι διαδικασίες και οι οδηγίες πρέπει έτσι να απεικονίσουν το τι γίνεται. 

Τα πρότυπα µπορεί να χρειάζονται για να καταγράφονται τα δεδοµένα  που δεν είναι 

συλλέξιµα µέσω του υπολογιστή. Η τεκµηρίωση περιλαµβάνει επίσης τις περιγραφές 

εργασίας, δεδοµένου ότι η εργασία µπορεί να είχε επαναπροσδιοριστεί µετά από την 
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επανασχεδίασή της διαδικασίας. ∆εν πρέπει να αγνοηθούν οι εκθέσεις και χαρτικά. 

Ενώ οι αλτρουιστικές φιλοδοξίες του paperless γραφείου να είναι µια διαχυόµενη 

φιλοσοφία, η πραγµατικότητα είναι ότι τα έγγραφα είναι απαραίτητα. 

Εάν η οργάνωση εµµένει σε διεθνή πρότυπα για το σύστηµα ποιοτικής διαχείρισής 

της, π.χ. η σειρά ISO 9000 θα υπάρξει µια απαίτηση για την κατάλληλη τεκµηρίωση. 

Εάν οι επαναπροσδιορισµένες διαδικασίες δεν έχουν υποστηρικτική τεκµηρίωση η 

οργάνωση παραβιάζει τα ποιοτικά πρότυπα. 

Η τεκµηρίωση η σχετική µε τις διαδικασίες, ανεξάρτητα από εάν συσχετίζεται µε το 

σύστηµα ποιοτικής διαχείρισης, πρέπει να εµπέσει στη διαδικασία ελέγχου εγγράφων. 

Αυτό πρέπει να απαιτήσει ένα τυποποιηµένο σχήµα τεκµηρίωσης και διαδικασίες για 

την έγκριση, τη διανοµή, την αλλαγή και την απόσυρση των εγγράφων. Όταν µια 

διαδικασία αλλάζει, η τεκµηρίωσή της θα αλλάξει µε ελεγχόµενο τρόπο. Εάν η 

τεκµηρίωση δεν είναι διαθέσιµη, η ατεκµηρίωτη διαδικασία δεν συµµορφώνεται µε 

τη φιλοσοφία και την πρακτική του ότι όλες οι διαδικασίες τεκµηριώνονται. Ένας 

δρόµος είναι να πάρει την έγκριση από το διαχειριστή του ελέγχου διεργασίας για να 

τρέχει η διαδικασία µε µια ‘παραχώρηση’. Εντούτοις, αυτή η αόριστη δράση 

εµποδίζει την παροχή υλικών κατάρτισης. Η τεκµηρίωση παρέχει το βασικό υλικό για 

την κατάρτιση του προσωπικού στις διαδικασίες, πρέπει έτσι να είναι διαθέσιµη κατά 

την διάρκεια της κατάρτισης. 

12.6.1 ∆ιαδικασίες και οδηγίες εργασίας 

Οι διαδικασίες και οι οδηγίες εργασίας περιγράφουν το πώς οι στόχοι εκτελούνται, µε 

τις τελευταίες λεπτοµερέστερα. Η παραγωγή αυτών των εγγράφων δεν είναι µια 

εργασία για ένα άτοµο, αλλά για εκείνους που καθορίζουν τις διαδικασίες. Η 

διαδικασία παραγωγής της τεκµηρίωσης αρχίζει κατά τη διάρκεια της 

προτυποποίησης και αναπτύσσεται µέσω του πιλοτικού σταδίου, στο τέλος του 

οποίου οριστικοποιείται. Μια χρήσιµη προσέγγιση που υιοθετείται είναι να ληφθεί 

µια ακολουθία από screen dumps των απαραίτητων οθονών και να επικολληθούν σε 

ένα αρχείο κειµενογράφου. Το παρόν αρχείο µπορεί έπειτα να διορθωθεί όπως 

απαιτείται και παρέχει τη βάση για τα µελλοντικά έγγραφα. Όπου απαιτείται, πρέπει 

να χρησιµοποιηθούν τα εγχειρίδια της εφαρµογής ή τα on-line σύνδεση αρχεία 

βοήθειας, αν και όπου η χρησιµοποιούµενη γλώσσα είναι ασαφής, αυτό το υλικό 

πρέπει να µεταφραστεί σε µια µορφή µε νόηµα. 
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∆εδοµένου ότι ένα ευρύ φάσµα διαδικασιών είναι πιθανό να επηρεαστούν, αυτό είναι 

µια ευκαιρία να αναθεωρηθεί το σχήµα της τεκµηρίωσης της οργάνωσης. Οι τίτλοι 

των εγγράφων είναι πιθανό να περιλάβουν: 

• όνοµα διαδικασίας 

• σκοπός της διαδικασίας 

• περιγραφή της διαδικασίας 

• ρόλοι αρµόδιοι για τη λειτουργία και τη συντήρηση της διαδικασίας 

• ροή διαδικασίας 

• λεπτοµερείς οδηγίες 

• λεπτοµέρειες της σχετικής τεκµηρίωσης. 

Κάθε έγγραφο πρέπει να δηµιουργήσει έναν αριθµό θέµατος, έναν συντάκτη και µια 

ηµεροµηνία. 

Ο διευθυντής προγράµµατος µπορεί να το βρει χρήσιµο να παραγάγει έναν κατάλογο 

όλης της τεκµηρίωσης και να χρησιµοποιήσει αυτόν τον κατάλογο για να ελέγξει την 

ολοκλήρωσή του. Εάν έχει παραχθεί ένας κατάλογος διαδικασιών για την ανάθεση 

των ευθυνών (παράγραφος 12.5) αυτός ο κατάλογος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

προσδιορίσει τις σχετικές απαιτήσεις τεκµηρίωσης. Η τεκµηρίωση δεν πρέπει να 

αφεθεί στο τελευταίο λεπτό δεδοµένου ότι υπάρχει ένας κίνδυνος ότι δεν θα είναι 

διαθέσιµη για την κατάρτιση ή το πιο σηµαντικό για το GoLive. 

12.6.2 Περιγραφές εργασίας 

Η ανάπτυξη των νέων διαδικασιών θα οδηγήσει στην εµφάνιση νέων περιγραφών 

εργασίας. Η αυτοµατοποίηση των χειρωνακτικών εργασιών και η δηµιουργία νέων το 

καθιστούν αναπόφευκτο. Εντούτοις, οι άνθρωποι τείνουν να αντιστέκονται στην 

αλλαγή. Κατά συνέπεια, το προσωπικό του τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού πρέπει 

να περιληφθεί σε ένα αρχικό στάδιο στην υλοποίηση. Οι επιπτώσεις σχετικά µε τις 

αλλαγές στις περιγραφές εργασίας πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά τρόπο ευχάριστο 

και φιλικό. Τα συνδικάτα πρέπει να κρατηθούν ενήµερα. Τα οφέλη αυτού που 

ακολουθείται πρέπει να προωθηθούν καθώς επίσης και η ευηµερία αυτών που 

επηρεάζονται. Στις οργανώσεις όπου η αλλαγή είναι ένα κυρίαρχο γνώρισµα της ζωής 

αυτό δεν πρέπει να είναι ένα πρόβληµα. Στις οργανώσεις όπου η αλλαγή είναι 

άγνωστη αυτό µπορεί να γίνει ένα µεγάλο ζήτηµα. Εάν αντιµετωπιστεί προσεκτικά, 

όλοι θα είναι ευχαριστηµένοι. 
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12.6.3 Εκθέσεις (αναφορές) 

Ενώ οι διαδικασίες ενηµερώνουν τους ανθρώπους για το πώς να εισαγάγουν τα 

δεδοµένα στο σύστηµα, αυτά τα δεδοµένα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να 

ενηµερώσουν τους ανθρώπους για αυτό που συµβαίνει. Αυτό µπορεί να γίνει µε 

διάφορους τρόπους. Συγκεκριµένες πληροφορίες µπορούν να προσπελαστούν 

χρησιµοποιώντας την οθόνη εισαγωγής δεδοµένων, αλλά µε προσοχή, για να 

αποφευχθεί η τυχαία εισαγωγή δεδοµένων, η διαγραφή ή η αλλαγή. Εναλλακτικά, οι 

τυποποιηµένες έτοιµες εκθέσεις που δίδονται µε την εφαρµογή µπορούν να 

επιδειχθούν στην οθόνη, να αποθηκευτούν σε αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία, ή 

να εκτυπωθούν. Μια εργασία για την οµάδα προγράµµατος είναι να προσδιορίσει τις 

διαθέσιµες εκθέσεις, και να ενηµερώσει τους χρήστες και τους διευθυντές, για αυτές 

που είναι διαθέσιµες  και που µπορούν να βρουν την έκθεση. 

Εάν οι έτοιµες εκθέσεις αποτυγχάνουν να δώσουν τις πληροφορίες που απαιτούνται, 

πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις. Για τα ειδικά ερωτήµατα, ένα εργαλείο 

ερωτηµάτων, ίσως να παρέχεται την εφαρµογή και να επιτρέπει την πρόσβαση στα 

δεδοµένα. Ωστόσο, αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε την προσοχή από τους µη 

εξοικειωµένους µε τις παγίδες του. Τα εργαλεία επιχειρησιακής νοηµοσύνης 

υποστηρίζουν µια περιπλοκότερη ανάλυση των στοιχείων αλλά συνήθως είναι 

εφαρµογές τρίτων, οι οποίες µπορεί να µην έχουν αγοραστεί, και χρειάζονται 

εµπειρία για το στήσιµό τους. Και στις δύο περιπτώσεις, οι χρήστες θα απαιτήσουν 

ένα υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης για να γίνουν ικανοί στη χρήση αυτών των 

προσεγγίσεων. Αυτό θα πάρει χρόνο επίσης. 

Μια άλλη προσέγγιση είναι να αναπτυχθούν οι εκθέσεις που προσαρµόζονται στις 

απαιτήσεις. Ενώ αυτό απαιτεί κατάρτιση, βραχυπρόθεσµα, µπορεί να είναι σχετικά 

γρήγορος τρόπος για να εκπληρωθούν οι ανάγκες. Ένας περιορισµένος αριθµός 

ανθρώπων επιλέγεται για να αναπτύξει τις δεξιότητες σύνταξης εκθέσεων. Είναι 

πιθανό να περιληφθούν ο διαχειριστής συστηµάτων και επιλεγµένα µέλη οµάδων. Να 

σηµειωθεί ότι εάν ένα άτοµο µόνο µάθει αυτές τις δεξιότητες, αυτό θα µπορούσε να 

τον δυσκολέψει εάν η απαίτηση για εκθέσεις είναι µεγάλη, ή το πρόσωπο αυτό είναι 

απόν για κάποιους λόγους. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί όταν αυτές οι εκθέσεις πρόκειται να παραχθούν. Εάν αυτές 

οι εκθέσεις παράγονται κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, έχουν ως σκοπό να 
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καλύψουν τις προσδοκώµενες απαιτήσεις. Ωστόσο, αυτές οι απαιτήσεις µπορούν να 

αλλάξουν µόλις γίνει η µεταφορά στη ζωντανή κατάσταση και οι απαιτήσεις γίνονται 

καλύτερα κατανοητές. Αυτό θα δηµιουργήσει πρόσθετη εργασία, που περιλαµβάνει 

την επανακατασκευή ή ίσως τον πλήρη επανασχεδιασµό των εκθέσεων. Εναλλακτικά, 

οι απαιτήσεις µπορούν να περιµένουν µέχρι το GoLive. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 

χρήστες µπορούν να αναπτύξουν µια καλύτερη εκτίµηση των απαιτήσεών τους από 

την εµπειρία τους, µε αποτέλεσµα µια καλύτερη προδιαγραφή εκθέσεων. Αυτό έχει 

το µειονέκτηµα της καθυστέρησης της πρόσβασης στην πληροφοριακή αξία του 

συστήµατος. Είναι πιθανό ότι θα επιτευχθεί ένας συµβιβασµός µε το οποίο µερικές 

εκθέσεις παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρµογής ενώ άλλες προκύπτουν µετά 

από το GoLive. 

Η πραγµατική διαδικασία παραγωγής µιας προσαρµοσµένης έκθεσης πρέπει να 

ακολουθήσει µια ελεγχόµενη διαδικασία που συντονίζεται από το διευθυντή 

προγράµµατος. Ένα αίτηµα πρέπει να συνοδευτεί από µια προδιαγραφή. Αυτή η 

προδιαγραφή πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες για τον αιτούντα, το σκοπό της 

έκθεσης, τους τίτλους στηλών, τα κριτήρια επιλογής, τα κριτήρια ταξινόµησης και 

οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις όπως οι υπολογισµοί. Οι συγγραφείς εκθέσεων θα 

αξιολογήσουν εάν είναι σε θέση να συντάξουν την έκθεση ή εάν θα απαιτηθεί η 

τεχνική υποστήριξη του προµηθευτή. Όταν απαιτείται εξωτερική υποστήριξη, 

απαιτούνται παραδείγµατα και εκτιµήσεις του χρονοδιαγράµµατος έτσι ώστε να 

αξιολογούνται οι αξίες των πρόσθετων δαπανών. Μπορεί να είναι δυνατό να βρεθεί 

µια εναλλακτική λύση στην επίλυση συγκεκριµένων πληροφοριακών αναγκών. Η 

αξία της κατοχής µιας ελεγχόµενης διαδικασίας είναι ότι εξασφαλίζει ότι οι εκθέσεις 

συντάσσονται µέσα σε έναν λογικό χρόνο. Μειώνει επίσης την πιθανότητα να 

προκύψει καθυστέρηση, µε την οποία αλλάζουν συνεχώς οι εκθέσεις, επειδή ο 

τελικός χρήστης δεν µπορεί να αποφασίσει για αυτό που θέλει. 

12.6.4 Χαρτικά 

Υποτίθεται ότι η τεκµηρίωση που εστάλη στους πελάτες και προµηθευτές 

χρησιµοποίησε προεκτυπωµένα χαρτικά. Αυτή η τεκµηρίωση παρουσιάζει µια εικόνα 

της επιχείρησης. Επιπλέον, τα προεκτυπωµένα χαρτικά µπορούν να είναι ακριβά και 

η τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την εκτύπωση της τεκµηρίωσης µπορεί να είναι 

παλιά. Η υλοποίηση µια ευκαιρία να αναθεωρηθεί αυτή η εικόνα και τα µέσα για να 

παραχθεί η τεκµηρίωση. Υπάρχουν δύο επιλογές (παράγραφος 3.1), συνέχιση 
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χρησιµοποίησης προεκτυπωµένων χαρτικών και αφιερωµένων εκτυπωτών ή 

εκτύπωση εγγράφων όπως απαιτείται χρησιµοποιώντας το σχήµα χαρτικών που 

ενσωµατώνεται στην εντολή εκτύπωσης. Μπορεί να υπάρξει µια ευκαιρία για µείωση 

κόστους µε την εξάλειψη της ανάγκης χρήσης προεκτυπωµένων χαρτικών. Εάν 

λαµβάνεται η απόφαση χρήσης προεκτυπωµένων στα χαρτικών η εργασία µπορεί να 

είναι απλά η διαµόρφωση των εκτυπωτών για να χειριστούν τα δεδοµένα από τη νέα 

εφαρµογή. Ωστόσο, η διαµόρφωση των εκτυπωτών µπορεί να µην είναι τεχνολογικά 

δυνατή, θέτοντας το ερώτηµα του τι πρέπει να γίνει. Σχεδιασµός νέων 

προεκτυπωµένων χαρτικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν; Αγορά νέων 

εκτυπωτών; Εναλλακτικά, µπορεί να αποφασιστεί να χρησιµοποιηθούν έγγραφα που 

είναι σχηµατοποιηµένα κατά την διάρκεια της εκτύπωσης. 

Οποιαδήποτε διαδροµή υιοθετηθεί, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα. Ένας κατάλογος µπορεί να περιλάβει µερικά ή όλα τα 

ακόλουθα: 

• παραγγελίες πωλήσεων 

• βεβαιώσεις λήψης παραγγελιών 

• τιµολόγια πωλήσεων 

• σηµειώσεις παράδοσης 

• πιστώσεις 

• χρεώσεις 

• παραγγελίες αγορών 

• δηλώσεις πελατών 

• ετικέτες µε bar-code. 

Εάν τα έγγραφα ξανασχεδιάζονται, προεκτυπωµένα ή όχι, οι απαιτήσεις πρέπει να 

καθιερωθούν για κάθε τύπο εγγράφων. Η προσοχή στη λεπτοµέρεια είναι ουσιαστική. 

Όπως και η καθιέρωση της δοµής του σχεδίου. Πολλές ερωτήσεις µπορούν να 

υποβληθούν για το τι έχει κάθε έγγραφο: 

• Υπάρχει λογότυπο; 

• Παίζει ρόλο ο χρωµατισµός; 

• Ποια είναι τα πεδία των δεδοµένων και πώς αυτά χαρτογραφούνται στα πεδία 

δεδοµένων του συστήµατος; 

• Ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές, π.χ. το ΑΦΜ της επιχείρησης; 
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• Ποιες πρόσθετες πληροφορίες θα έπρεπε να φαίνονται που να είναι χρήσιµες, 

όπως τα ονόµατα για επικοινωνία, οι αριθµοί τηλεφώνου και το όνοµα του 

προσώπου που δηµιούργησε το έγγραφο (όταν είναι σε χρήση); 

• Ποιοι τίτλοι απαιτούνται; 

• Ποιες είναι οι µονάδες µέτρησης και πώς αυτές φαίνονται; 

• Πώς αντιµετωπίζονται τα ξένα νοµίσµατα και οι γλώσσες; 

• Ποιος πρόσθετος σχολιασµός απαιτείται; 

• Πώς αντιµετωπίζονται οι όροι και οι συνθήκες; 

Οι αποφάσεις µπορεί να απαιτήσουν τη συµµετοχή διάφορων ανθρώπων, οι οποίοι 

πρέπει να αναµιχθούν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας. Όπως µε 

οποιαδήποτε διαδικασία σχεδιασµού, µια διάταξη αποφασίζεται αφού κάποιος 

αποφασίσει αν αλλάξει κάτι. Αυτό πρέπει να ελέγχεται δεδοµένου ότι οι αλλαγές 

µπορούν να καθυστερήσουν ή και να µαταιώσουν. Κάθε έγγραφο πρέπει να ανατεθεί 

σε κάποιον. Πρέπει να επικυρώσουν την τελική έκδοση για να δείξουν ότι την 

δέχονται. Αυτό υπονοεί ότι το έχουν ελέγξει λεπτοµερώς προτού να δοθεί σε χρήση. 

Εάν βρεθούν λάθη αφού χρησιµοποιηθούν, µπορεί να κοστίζει το να διορθωθούν. Τι 

γίνεται µε τα προεκτυπωµένα χαρτικά εάν έχουν κάποιο λάθος; Πόσο γρήγορα µπορεί 

να έρθει ένας προγραµµατιστής για να διορθώσει το λάθος εάν είναι σε µια 

ενσωµατωµένη διάταξη; Από την πλευρά των λογιστών τίθεται το θέµα ποιανού 

προϋπολογισµό βαρύνουν οι οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές δαπάνες. 

Εάν η διάταξη των χαρτικών πρόκειται να ενσωµατωθεί έτσι ώστε να είναι τυπωµένο 

στο χρόνο που το έγγραφο παράγεται, ή ερώτηση που προκύπτει είναι το πώς αυτή η 

τεκµηρίωση πρόκειται να αναπτυχθεί. Υπάρχουν αρκετά ζητήµατα για εξέταση. Τα 

εργαλεία για να παραγάγουν αυτά τα έγγραφα µπορεί να απαιτήσουν ένα επίπεδο 

ικανότητας πέρα από το διαθέσιµο στο εσωτερικό της επιχείρησης. Μπορεί να 

εξεταστεί εάν είναι οικονοµικώς αποδοτικό να αναπτυχθούν οι δεξιότητες στο 

εσωτερικό. Θα πάρει το χρόνο να εκπαιδευθεί κάποιος. Άπαξ παραχθεί το αρχικό 

σύνολο εγγράφων, οι αλλαγές µπορούν να είναι τόσο σπάνιες που είναι δυνατή και 

οικονοµικώς αποδοτική η εξάρτιση από την εξωτερική υποστήριξη. Εντούτοις, ποια 

είναι η φύση αυτής της εξωτερικής υποστήριξης; Ενώ είναι πιθανό το εργαλείο να 

είναι κάποιου τρίτου, µπορεί ο προµηθευτής να παρέχει επαρκή υποστήριξη; Πόσο 

γρήγορα µπορεί κάποιος να είναι διαθέσιµος για να κάνει τις αλλαγές σε περίπτωση 

ανάγκης ή να εξετάσει τα προβλήµατα όταν εµφανίζονται; Θα µπορούσε να υπάρξει 
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ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα προτού ένας προγραµµατιστής ελευθερωθεί. Είναι 

δυνατό το έργο ανάπτυξης να γίνεται µακρινά µέσω µιας σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

Εάν συµβεί αυτό, θα χαθεί χρόνος στην προσπάθεια να εξηγηθούν τα πράγµατα από 

το τηλέφωνο. Όπως µε οποιαδήποτε πτυχή της υλοποίησης ERP, τα γεγονότα πρέπει 

να προγραµµατιστούν και το πρόγραµµα να διαχειριστεί έτσι ώστε η τεκµηρίωση να 

είναι διαθέσιµη όταν χρειαστεί. 

12.7 Υλοποίηση της στρατηγικής κατάρτισης – φάση 2 

Αυτή η φάση στην κατάρτιση είναι η κατάρτιση των τελικών χρηστών και 

διευθυντών (στελεχών). Ο στόχος είναι να διαδοθεί σε όλη την οργάνωση η γνώση 

και οι δεξιότητες της οµάδας προγράµµατος σχετικά µε την εφαρµογή και τις νέες 

διαδικασίες. Η αναµενόµενη έκβαση είναι οι εκπαιδευόµενοι να είναι σε θέση να 

χρησιµοποιήσουν το σύστηµα. 

12.7.1 Το πρόγραµµα 

Για αυτήν την φάση, µπορεί να αναπτυχθεί ένα πρόγραµµα που να καλύπτει όλες τις 

περιοχές που απαιτούνται. Μπορεί να οργανωθεί σε διαφορετικά θέµατα για να 

απεικονίσει τα διαφορετικά πεδία και τα ακροατήρια. Ενώ µια γενική επισκόπηση θα 

απευθυνθεί σε όλους, οι εξειδικευµένες περιοχές θα είναι σχετικές µόνο µε έναν 

περιορισµένο αριθµό ανθρώπων. 

Ένα θέµα, που θα είναι σχετικό µε όλους, είναι η είσοδος (log in) και ασφάλεια 

χρηστών. ∆εν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι µπορούν να υπάρξουν νέοι χρήστες 

που δεν έχουν καµία δεξιότητα µε το πληκτρολόγιο. Κατά συνέπεια, πρέπει να 

προβλεφτεί µια βασική σειρά µαθηµάτων απόκτησης δεξιοτήτων µε το πληκτρολόγιο. 

Μπορούν να διακριθούν δύο ακροατήρια: οι τελικοί χρήστες και οι διευθυντές. Ενώ 

οι πρώτοι θα ενδιαφερθούν για το πώς να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα, οι 

διευθυντές θα ενδιαφερθούν για το πώς να πάρουν πληροφορίες για το σύστηµα. Οι 

χρήστες µπορούν να διαφοροποιηθούν περαιτέρω στους περιστασιακούς χρήστες, 

τους κανονικούς χρήστες και τους στοχαστικούς χρήστες. Το ενδιαφέρον των 

περιστασιακών χρηστών περιορίζεται στο να είναι σε θέση να εκτελέσουν ορισµένες 

εργασίες εάν απαιτηθεί. Οι κανονικοί χρήστες είναι οι συνηθισµένοι χρήστες µιας 

συγκεκριµένης ακολουθίας λειτουργιών. Το κύριο ενδιαφέρον τους είναι να 

χρησιµοποιήσουν το σύστηµα για να κάνουν την εργασία τους. Οι στοχαστικοί 
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χρήστες θα θελήσουν µια βαθύτερη κατανόηση για το πώς λειτουργεί το σύστηµα 

έτσι ώστε να µπορούν να λύσουν προβλήµατα και να κάνουν βελτιώσεις. Κατά 

συνέπεια, µπορεί να είναι σωστό να διακριθούν δύο επίπεδα κατάρτισης: το 

ουσιαστικό για να εκτελούν τους στόχους και µια πιο λεπτοµερή σύνοδο για τα 

λεπτότερα σηµεία του συστήµατος. 

Το σχήµα αυτής της κατάρτισης θα τείνει να κτιστεί στα επίσηµα εργαστήρια 

κατάρτισης που βασίζονται σε ένα PC. Τα δεδοµένα πρέπει να είναι αυτά που θα 

χρησιµοποιούν εν λειτουργία έτσι ώστε να µπορούν να εξοµοιωθούν οι πραγµατικές 

καταστάσεις. Αυτό µπορεί να απαιτήσει την προετοιµασία των δεδοµένων. Ενώ το 

υλικό κατάρτισης πρέπει να είναι προσανατολισµένος στην εργασία, θα είναι 

επεξηγηµατικό προκειµένου να ενθαρρυνθεί µια εκτίµηση γιατί τα πράγµατα γίνονται 

µε τον τρόπο που γίνεται. Ο χώρος της οµάδας προγράµµατος µπορεί να παρασχεθεί 

στους εκπαιδευόµενους για πρακτική ως συνέχιση των εκπαιδευτικών µαθηµάτων. 

Οι εκπαιδευτές θα είναι οι νέοι ‘ειδικοί’ στο σύστηµα, τα µέλη της οµάδας 

προγράµµατος. Η φάση 1 της κατάρτισης πρέπει να έχει περιλάβει την κατάρτιση της 

οµάδας στο πώς να εκπαιδεύσει. 

Ο συγχρονισµός της κατάρτισης πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να µην υπάρχει κάποιο 

µακροχρόνιο χάσµα µεταξύ της λήψης της κατάρτισης και της χρησιµοποίησης της 

εφαρµογής. Ένα µάθηµα εµπέδωσης µπορεί να είναι πιθανό. 

Το κόστος της κατάρτισης πρέπει να ελεγχθεί σε σχέση µε τον προϋπολογισµό. 

12.7.2 Σχέδιο (πλάνο) 

Σε επίπεδο λεπτοµέρειας κάθε µεµονωµένης συνόδου, η προετοιµασία της θα 

βασιστεί στο σχέδιό της, το οποίο θα εξετάσει: 

• στόχοι 

• εκπαιδευτής 

• ακροατήριο 

• χρόνος 

• τόπος 

• εγκαταστάσεις 

• περιεχόµενο και δοµή 

• µέθοδος 

Στεφανίδης Γεώργιος 156



Μελέτη Πληροφοριακών Συστηµάτων E.R.P. και ∆ιαδικασία Υλοποίησης σε Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

• πόροι / υλικά 

• κόστος. 

Πολλά από τα ζητήµατα έχουν καλυφθεί ήδη στην παράγραφο 11.4.3. Ένα απλό 

πρότυπο (σχήµα 12.5) παρέχει µια βοήθεια για να µειώσει την πιθανότητα να 

αγνοηθεί κάτι. 

Σχήµα 12.5 Ένα πρότυπο σχεδίου κατάρτισης (Πηγή Ptak –  Schragenheim, 2004) 
Σχέδιο κατάρτισης 

Γενικές πληροφορίες

Ηµεροµηνία:      Θέση: 

Θέµα:       ∆ιάρκεια: 

Στόχος:       Ακροατήριο: 

 

Στόχοι: 

Εισαγωγή

∆ιάρκεια 
Βασικό 

περιεχόµενο 
Μέθοδος Πόροι Αξιολόγηση 

     

 

Σώµα

∆ιάρκεια 
Βασικό 

περιεχόµενο 
Μέθοδος Πόροι Αξιολόγηση 

     

 

Συµπέρασµα

∆ιάρκεια 
Βασικό 

περιεχόµενο 
Μέθοδος Πόροι Αξιολόγηση 

     

 

Ανασκόπηση 
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12.7.3 Παράδοση και αξιολόγηση 

Η παράδοση της κατάρτισης συµπληρώνεται από µια αξιολόγηση για να εξασφαλίσει 

ότι η παράδοση είναι επιτυχής. 

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης, ο εκπαιδευτής θα έρθει αντιµέτωπος µε ένα µίγµα 

από νοοτροπίες και προσδοκίες. Ενώ θα υπάρξουν κάποιοι µε µια θετική προοπτική, 

θα υπάρξουν και άλλοι που θα έχουν µια αρνητική άποψη για την κατάσταση. 

Επιπλέον, κάποιοι µπορούν να έχουν υψηλές προσδοκίες για την ποιότητα της 

κατάρτισης και να αποτύχουν να εκτιµήσουν την απειρία των εκπαιδευτών. Κατά 

συνέπεια, οι εκπαιδευτές πρέπει να γνωρίσουν ότι ίσως δεν µπορούν να γίνουν 

εύκολα κατανοητοί και να είναι σε θέση να αποκριθούν αναλόγως. Αυτό δίνει 

έµφαση στη σηµασία της κατάρτισης των εκπαιδευτών κατά την διαδικασία 

κατάρτισης. 

Η παράδοση της κατάρτισης πρέπει να οδηγήσει σε εκπαιδευόµενους που 

αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που διδάσκονται. Για να εξασφαλιστεί ότι 

γίνεται αυτό, πρέπει να πραγµατοποιηθεί κάποια µορφή αξιολόγησης. Όπως 

αναφέρθηκε στην παράγραφο 11.4.5, η έµφαση είναι στην αξιολόγηση του ποιου 

επιπέδου ικανότητα ή γνώση έχει επιτευχθεί. Εντούτοις, πρέπει να αναφερθεί ότι οι 

εκπαιδευόµενοι σπάνια θα διατηρήσουν αυτήν την γνώση ή ικανότητα όσο 

περισσότερο περνά ο χρόνος προτού να χρειαστεί για να την χρησιµοποιήσουν. Κατά 

συνέπεια, η αξιολόγηση µπορεί να αποκαλύψει µόνο το τι το πρόσωπο είναι ικανό να 

κάνει παρά να παρέχει µια ένδειξη του αν το πρόσωπο είναι ικανό σε µια 

συγκεκριµένη εργασία. Μπορεί να είναι απαραίτητο να παρασχεθούν τα µαθήµατα 

εµπέδωσης πιο κοντά στο GoLive. 

12.7.4 Αναθεώρηση – απολογισµός 

Αφού ολοκληρωθεί κάθε σύνοδος, πρέπει να αναθεωρηθεί προκειµένου να εστιάσει 

στα προβλήµατα, και να αξιολογηθεί τι λειτούργησε και τι θα µπορούσε να έχει γίνει 

καλύτερα. Τα ζητήµατα που προκύπτουν µπορούν να αφορούν το υλικό που 

παρουσιάζεται και να δώσουν έµφαση στην ανάγκη για την αναθεώρησή του. 

Εναλλακτικά, µπορεί να δώσει έµφαση στα ανθρώπινα ζητήµατα και την ανάγκη να 

καθιερωθεί µια στρατηγική χειρισµού τους. Κάθε κατάσταση θα είναι διαφορετική, 

αλλά κάθε µία θα συµβάλει σε µία συσσώρευσης πλούτου εµπειρίας που, όταν 
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τροφοδοτεί συνεχώς τις επόµενες περιόδους άσκησης, θα πρέπει να κάνει αυτές τις 

συνόδους πιο επιτυχής εµπειρία εκµάθησης για τους εκπαιδευόµενους. 

12.8 Οργάνωση δεδοµένων 

Τα δεδοµένα είναι η βάση για όλα τα γεγονότα µέσα στην επιχείρηση. Τα δεδοµένα 

είναι παντού, είτε είναι αποθηκευµένα σε σκληρούς δίσκους, είτε σε µαυροπίνακες 

είτε γραµµένα πρόχειρα σε χαρτί. Η αξία της είναι η ενηµέρωση. Εάν δεν είναι σωστά 

δεν ενηµερωνόµαστε σωστά και λαµβάνουµε λανθασµένες αποφάσεις. Από αυτές τις 

αποφάσεις γίνονται ενέργειες που δεν είναι κατάλληλες για τις περιστάσεις. Το 

αποτέλεσµα είναι χρόνος και προσπάθεια για να γίνουν τα πράγµατα σωστά ίσως 

χαµένοι πελάτες, δυσαρεστηµένοι υπάλληλοι και δύσπιστοι προµηθευτές. Και θα 

υπάρξουν και επιπτώσεις στις δαπάνες. 

Η ευκαιρία υπάρχει για να εξασφαλιστεί ότι τα δεδοµένα για τη νέα εφαρµογή είναι 

καθαρά, µε άλλα λόγια, χωρίς λάθη. Το πόσο σηµαντικό είναι αυτό θα απεικονίσει τη 

στάση απέναντι στην ακρίβεια των δεδοµένων. Κάποιοι θα δεχτούν ότι τα δεδοµένα 

είναι γεµάτα λάθη και θα το αποδεχτούν. Μερικοί θα υποστηρίξουν ότι κάνοντας τη 

διαδικασία καθαρισµού των δεδοµένων τα λάθη θα εισάγονται από τους χρήστες όταν 

το σύστηµα είναι σε λειτουργία, οπότε προς τι τόση φασαρία. 

Το βασικό ζήτηµα είναι ότι η ακεραιότητα του συστήµατος συµβιβάζεται µε τα λάθη 

δεδοµένων, είτε στην οργάνωση είτε όταν είναι σε λειτουργία. Αυτό έχει επιπτώσεις 

στην αποτελεσµατικότητα του πληροφοριακού συστήµατος στο να λειτουργήσει 

όπως απαιτείται. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η ολοκλήρωση είναι ένα χαρακτηριστικό 

ενός συστήµατος ERP, τα λάθη µεταφέρονται και ίσως περνούν απαρατήρητα µέχρι 

να προκύψει κάποιο γεγονός που τα εκθέτει, π.χ. τέλος λογιστικού µήνα. Τα λάθη των 

δεδοµένων µειώνουν την εµπιστοσύνη στο σύστηµα και µπορούν να οδηγήσουν στην 

εµφάνιση των πρακτικών όπως η χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου (spreadsheet) µε 

τα ίδια δεδοµένα ‘επειδή είναι ακριβέστερο’. Η δυνατότητα των προµηθευτών και 

των πελατών να αποκτήσουν περιορισµένη πρόσβαση στη βάση δεδοµένων εκθέτει 

το ζήτηµα της εµπιστοσύνης για τα δεδοµένα που βλέπουν. Κατά συνέπεια, όχι µόνο 

είναι επιθυµητό να υπάρξουν καθαρά δεδοµένα όταν το σύστηµα είναι σε λειτουργία, 

αλλά και οι πρακτικές πρέπει να είναι τέτοιες που τα δεδοµένα θα παραµένουν 

καθαρά κατά την λειτουργία. Ωστόσο, ο πρώτος στόχος είναι να µπουν τα δεδοµένα 

στο σύστηµα. 
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12.8.1 Μεταφόρτωση (µετανάστευση) των δεδοµένων 

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι εισαγωγής δεδοµένων στο σύστηµα. Τα δεδοµένα 

µπορούν να δακτυλογραφηθούν ή µπορούν να µεταφερθούν ηλεκτρονικά. Ο πρώτος 

είναι προφανώς πιο αργός, απαιτεί κόπο και είναι δαπανηρότερος. Αν και τα 

δεδοµένα µπορούν να ελεγχθούν για λάθη πριν από την είσοδο, δεν υπάρχει καµία 

εγγύηση ότι η χειρωνακτική εισαγωγή είναι ελεύθερη λαθών. Η ηλεκτρονική 

µεταφορά είναι σε γενικές γραµµές γρηγορότερη και καθαρότερη, ιδιαίτερα για 

µεγάλο όγκο δεδοµένων. Εντούτοις, υπάρχουν διάφορες θεωρήσεις. Αρχικά είναι η 

υπόθεση ότι τα δεδοµένα να παραχθούν στο παλαιό σύστηµα µε ένα τύπο που είναι 

προσβάσιµος. ∆εύτερον, έχοντας πρόσβαση στα δεδοµένα, πρόσθετα δεδοµένα 

µπορούν να απαιτηθούν προτού µπορέσουν να γίνουν αποδεκτά από το νέο σύστηµα. 

Αυτό µπορεί να εµφανιστεί όπου υπάρχουν πρόσθετα πεδίου δεδοµένων, όπως οι 

ενδείκτες (flags), σε αυτά που µεταφορτώθηκαν. Εναλλακτικά, τα στοιχεία µπορούν 

να χρειαστούν µετατροπή ή επαναµορφοποίηση. Ο χρόνος για τον καθαρισµό των 

δεδοµένων µπορεί να είναι στο ενδιάµεσο στάδιο αφότου έχουν µεταφορτωθεί τα 

δεδοµένα από το παλαιό σύστηµα και πριν από την φόρτωση τους στο νέο σύστηµα. 

Η ηλεκτρονική εισαγωγή είναι πιθανό να απαιτήσει την τεχνογνωσία του προµηθευτή 

λογισµικού. 

Η µετανάστευση δεδοµένων είναι µια σύνθετη διαδικασία. Οποιαδήποτε προσέγγιση 

υιοθετείται, αν και είναι πιθανό ότι και οι δύο τρόποι θα χρειαστούν, η µετανάστευση 

των δεδοµένων στο νέο σύστηµα θα χρειαστεί λεπτοµερή προγραµµατισµό και σε 

σηµείο αρκετά νωρίς στην υλοποίηση για να εξασφαλιστεί ότι αυτή η διαδικασία 

ολοκληρώνεται εγκαίρως. Οι ερωτήσεις που πρέπει να εξεταστούν περιλαµβάνουν: 

• Ποια δεδοµένα απαιτούνται στο νέο σύστηµα; 

• Μπορούν αυτά τα δεδοµένα να µεταφερθούν από το παλαιό σύστηµα; 

• Ποια δεδοµένα απαιτούνται που δεν υπάρχουν στο παλαιό σύστηµα; 

• Υπάρχουν αλλού αυτά τα δεδοµένα και πώς µπορούν να εισαχθούν καλύτερα; 

• Πώς θα καθαριστούν τα δεδοµένα; 

• Ποια (στατικά) δεδοµένα µπορούν να µεταφερθούν πριν την θέση σε 

λειτουργία και ποια (δυναµικά) δεδοµένα µπορούν να µεταφερθούν µόνο µετά 

από την τελευταία χρήση του παλαιού συστήµατος; 

• Ποιος θα ελέγξει τα δεδοµένα και πότε; 
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• Ποιος θα εισαγάγει τα δεδοµένα και πότε; 

• Πώς θα ρυθµιστεί η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων; 

• Πώς θα επαληθευτεί η ακρίβεια των δεδοµένων που εισάγονται; 

Τα στατικά δεδοµένα µπορούν να εισαχθούν για µια χρονική περίοδο. Τα δυναµικά 

δεδοµένα τα οποία αλλάζουν κατά τη διάρκεια του χρόνου µπορούν να µεταφερθούν 

µόνο µετά από την τελευταία συναλλαγή στο παλαιό σύστηµα. Παραδείγµατα 

δυναµικών δεδοµένων περιλαµβάνουν τις παραγγελίες αγοράς, τις παραγγελίες 

πωλήσεων και τις λεπτοµέρειες αποθεµάτων. Η µετανάστευση των δυναµικών 

δεδοµένων µπορεί να πάρει αρκετές ηµέρες, έτσι δεν είναι ασυνήθιστο να 

προγραµµατιστεί η ηµεροµηνία GoLive για να συµπέσει µε ένα Σαββατοκύριακο. 

Αυτό παρέχει περισσότερο χρόνο να εξασφαλιστεί ότι η µετανάστευση δεδοµένων 

ολοκληρώνεται και µειώνει την πιθανότητα χαµένων εργάσιµων ηµερών λόγω της 

απουσίας ενός πληροφοριακού συστήµατος. 

12.9 Τελευταίος µικρός έλεγχος 

Ήρθε η ώρα, οι χρήστες έχουν εκπαιδευθεί, οι διαδικασίες δοκιµάστηκαν, η 

τεκµηρίωση διανεµήθηκε και τα δεδοµένα εισήχθησαν στο σύστηµα. Το υλικό 

ελέγχθηκε και οι εκτυπωτές λειτουργούν. Τι ξεχάστηκε; Αξίζει αυτή η ερώτηση 

επειδή είναι εξίσου πιθανό να είναι µια δευτερεύουσα λεπτοµέρεια ή κάτι προφανές 

το οποίο κανένας δεν σκέφτηκε. Αυτό είναι µια ανοικτή ερώτηση και ο καθένας είναι 

ευπρόσδεκτος να δώσει µια απάντηση. 
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13 GOLIVE / ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
Το ιδανικό είναι, όταν το νέο σύστηµα µπαίνει σε λειτουργία, οι άνθρωποι 

µεταπηδούν από τις παλαιές πρακτικές τους σε εκείνες που απαιτούνται από το νέο 

σύστηµα. Εάν ο καθένας εκπαιδεύεται κατάλληλα, κάθε πρόσωπο ξέρει τι πρέπει να 

κάνει την ηµέρα GoLive. Εάν οι διαδικασίες εξετάστηκαν κατάλληλα θα 

προχωρήσουν οµαλά. Εάν η µετανάστευση δεδοµένων αντιµετωπίστηκε κατάλληλα 

τα δεδοµένα θα έχουν σηµασία και νόηµα σε εκείνους που τα χρησιµοποιούν. Η 

επιτυχία της ηµέρας GoLive αξιολογείται από την έλλειψη προβληµάτων. Το 

συναίσθηµα αποκλιµάκωσης υπονοµεύει το επίτευγµα ενός από τα σηµαντικότερα 

γεγονότα στην υλοποίηση. Εντούτοις, η υλοποίηση δεν έχει τελειώσει. Η εργασία που 

αρχίζει αφορά την πραγµατοποίηση των οφελών του νέου συστήµατος. 

Ωστόσο, εάν προκύψουν προβλήµατα και µετά το GoLive, οι µηχανισµοί θα πρέπει 

να είναι διαθέσιµοι για να τα κανονίσουν. 

13.1 Προβλήµατα και επίλυση προβλήµατος 

Όταν προκύπτουν προβλήµατα πρέπει να υπάρξει ένας µηχανισµός απόκρισης στα 

προβλήµατα που τα κανονίζει και τα οποία γνωρίζει ο καθένας. Αυτός ο µηχανισµός 

πρέπει να είναι απλός και να παρέχει τα µέσα για την πρόοδο στην επίλυση του 

προβλήµατος. Όταν ένα πρόβληµα προσδιορίζεται, πρέπει να αναφερθεί στο 

πρόσωπο που διορίζεται µε την ευθύνη για την επίλυση του προβλήµατος. Αυτό 

µπορεί να είναι ο διευθυντής προγράµµατος. 

Η αρχική έρευνα θα αποκαλύψει εάν το πρόβληµα επιλύεται εύκολα, εάν απαιτεί 

περαιτέρω έρευνα ή εάν είναι κάποιο πράγµα που πρέπει να µεταφερθεί στον 

προµηθευτή για να το κανονίσει. Απαιτούνται λεπτοµέρειες για το πρόβληµα. Αυτές 

θα περιλάβουν µια περιγραφή του τι γινόταν κατά το χρόνο που προέκυψε το 

πρόβληµα. Τα στοιχεία για το πρόβληµα πρέπει να συλλεχθούν υπό µορφή screen 

dumps (screenshots) και οποιασδήποτε σχετικής τεκµηρίωσης. 

Ο συντονιστής των προβληµάτων θα ορίσει ποιος πρόκειται να χειριστεί το πρόβληµα 

και να παρακολουθήσει την πρόοδο στην επίλυση του προβλήµατος. Τα εύκολα 

προβλήµατα µπορούν να κλείσουν γρήγορα. Τα υπόλοιπα πρέπει να ελεγχθούν για να 

εξασφαλιστεί ότι εξετάζονται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τα προβλήµατα 
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που έχουν επιπτώσεις σε κρίσιµες εργασίες, παραδείγµατος χάριν τις σχετικές µε τις 

δραστηριότητες του τέλους του µήνα. Όταν ένα πρόβληµα αναφέρεται στον 

προµηθευτή, αυτό τείνει να είναι µέσω του helpdesk χρηστών του προµηθευτή. 

13.1.1 Το helpdesk χρηστών 

Το helpdesk χρηστών είναι µια ευκολία που παρέχεται από τον προµηθευτή µέσω 

τηλεφωνικού κέντρου, η οποία επιτρέπει στον πελάτη να αναφέρει τα προβλήµατα 

που δεν µπορεί να επιλύσει. Οι ώρες εξυπηρέτησης τείνουν να είναι οι κανονικές 

ώρες γραφείων, αν και αυτό θα ποικίλει σύµφωνα µε τον προµηθευτή. 

Ένας τυπικός κύκλος των γεγονότων είναι ο ακόλουθος. Όταν ένα πρόβληµα 

καταγράφεται όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες για το πρόβληµα αναφέρονται και 

τονίζονται οι επείγουσες ανάγκες. Ο προµηθευτής ορίζει στο πρόβληµα έναν 

µοναδικό αριθµό αναγνώρισης και δίνει µια ένδειξη για το πότε θα είναι σε θέση να 

το εξετάσει κάποιος. Κάποια στιγµή, ένας προγραµµατιστής θα επιδιώξει να λάβει 

άδεια να µπει στο σύστηµα και, εάν γίνεται, θα µπει για να ερευνήσει το πρόβληµα. 

Εάν ο προγραµµατιστής µπορεί να διορθώσει το πρόβληµα θα το διορθώσει. 

∆ιαφορετικά, θα ερευνηθεί περαιτέρω. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται περαιτέρω 

έρευνα, ο πελάτης πρέπει να παρακολουθήσει την πρόοδο για να εξασφαλίσει ότι το 

πρόβληµα εξετάζεται. Μπορεί τελικά να αναγνωριστεί ότι το πρόβληµα δεν µπορεί να 

διορθωθεί. Εάν το πρόβληµα ήταν ένα αποµονωµένο γεγονός µπορεί να µην είναι 

λόγος ανησυχίας. Εντούτοις, τα επαναλαµβανόµενα περιστατικά θα απαιτήσουν µια 

εναλλακτική λύση. Ενώ αυτό είναι ενοχλητικό, παρέχει τα µέσα για να παρακαµφθεί 

το πρόβληµα ενώ ακολουθούν συζητήσεις µε τον προµηθευτή για το πώς θα το 

χειριστούν. Με τον καιρό τα περισσότερα προβλήµατα που προκύπτουν θα κλείσουν. 

Τα προβλήµατα που δεν επιλύθηκαν πρέπει να λυθούν άµεσα από τον προµηθευτή. 

Ενώ αυτή η υπηρεσία θα είναι µέρος της συµφωνίας συντήρησης υπάρχει µια 

διάκριση µεταξύ των τεχνικών προβληµάτων και εκείνων που προκαλούνται από την 

απροσεξία των χρηστών. Τα τελευταία, εάν επαναλαµβάνονται, µπορούν να 

αποτελέσουν µια δαπάνη. 

Από µια άποψη συντονισµού προβλήµατος, είναι πρακτικό ο πελάτης να υποδείξει 

τους ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στο helpdesk χρηστών. 

Κατά συνέπεια, όταν αναφέρονται προβλήµατα, καταγράφονται παράλληλα µε τα 

άλλα προβλήµατα. Το βασικό σηµείο είναι ότι όλα τα προβλήµατα, ανεξάρτητα από 
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το ποιος τα επιλύει, πρέπει να καταγραφούν και να ελεγχθούν για να εξασφαλίσουν 

ότι τους επιλύονται κατά τρόπο αποδεκτό και έγκαιρο και ότι τελικά κλείνουν 

µακριά. 

13.1.2 Το τέλος του πρώτου µήνα 

Η διαδικασία του τέλους του µήνα πρέπει να ακολουθήσει µια σαφώς καθορισµένη 

διαδικασία στην οποία παρατίθενται όλες οι εργασίες και προσδιορίζονται τα άτοµα 

για να τις κάνουν. 

Το τέλος του πρώτου µήνα είναι µια ενδεχοµένως δύσκολη περίοδος δεδοµένου ότι 

µπορεί να αποκαλύψει προβλήµατα, τα οποία, λόγω της φύσης τους, έχουν 

παραµείνει κρυµµένα. Τα λειτουργικά προβλήµατα εµφανίζονται στην πορεία. 

Ωστόσο, µε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα, τα λειτουργικά ζητήµατα είναι 

µεταφρασµένα σε λογιστικού αριθµούς. Οι ανώµαλες τιµές µπορούν να βρεθούν κατά 

τη διάρκεια της καθηµερινής εργασίας, αλλά, εκτός αν κάποιος ψάχνει αυτούς τους 

αριθµούς, περνούν απαρατήρητοι. Μπορεί να είναι δυνατό να τρέξει δοκιµαστικούς 

αριθµούς σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης περιόδου 

για να σταχυολογήσει οποιεσδήποτε ανωµαλίες. Αυτό παρέχει την ευκαιρία να 

βρεθούν τα προφανέστερα προβλήµατα. Η πρώτη περιεκτική εικόνα για το εάν οι 

λογιστικοί αριθµοί ισορροπούν και έχουν νόηµα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας τελών του µήνα. Η εξέταση αυτών των αριθµών θα αποκαλύψει 

ανωµαλίες και έτσι χρειάζεται άµεση έρευνα. Το λάθος set-up των λογιστικών 

κωδικών ή οι ελλιπείς κωδικοί µπορεί να είναι ο λόγος. 

Οµοίως, η διαδικασία τελών του έτους θα έχει την διαδικασία της. Εντούτοις, εάν οι 

διαδικασίες τελών µήνα δεν έχουν προβλήµατα, από µια προοπτική εφαρµογής, η 

διαδικασία τελών του έτους αναµένεται να µην έχουν προβλήµατα επίσης. Ωστόσο, 

κάτι απροσδόκητο µπορεί να προκύψει οποιαδήποτε στιγµή 

13.2 Αναθεώρηση 

Σε κάποιο σηµείο µετά από το GoLive, είναι χρήσιµος ο συλλογισµός σχετικά µε την 

υλοποίηση και να εξεταστεί πώς προχώρησε η εφαρµογή. Έξι εβδοµάδες είναι µια 

κατάλληλη περίοδος δεδοµένου ότι επιτρέπει στο σύστηµα να ‘κρεµάσει’ και 

επιτρέπει επίσης να πραγµατοποιηθεί ένα λογιστικό τέλος µήνα. 

Η αναθεώρηση παρέχει µια ευκαιρία µάθησης µάθει από την υλοποίηση: 

Στεφανίδης Γεώργιος 164



Μελέτη Πληροφοριακών Συστηµάτων E.R.P. και ∆ιαδικασία Υλοποίησης σε Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

• Κάνει το λογισµικό ότι αναµένεται από αυτό; Ποια είναι τα σηµαντικά ή 

προκύπτοντα ζητήµατα; 

• Τι µπορεί να µαθευτεί από την υλοποίηση; Τι θα µπορούσε να έχει γίνει 

καλύτερα; Πώς µπορεί αυτό να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον; 

• Ποια χρονοδιαγράµµατα και ποιος προϋπολογισµός απαιτείται για να 

κανονιστούν τα υπόλοιπα ζητήµατα; 

• Το πρόγραµµα είναι επιτυχές (παράγραφος της 11.2.7 για µια συνοπτική 

συζήτηση για αυτό που αποτελεί την επιτυχία); 

Αυτό είναι ιδιαίτερα ανεκτίµητο εάν υπάρχουν διαδοχικές φάσεις που περιλαµβάνουν 

την εισαγωγή της πρόσθετης λειτουργικότητας. Πρέπει να περιλάβει την εξαγωγή 

ανάδρασης από τους χρήστες και τους διευθυντές. Αυτή η ανάδραση µπορεί να 

αποκαλύψει ζητήµατα που µπορούν να αντιµετωπιστούν εύκολα όπως η παροχή 

επιπλέον εκπαίδευσης. 

Αυτή η αναθεώρηση δεν είναι το τέλος της υλοποίησης, µόνο ένα γεγονός µετάβασης 

που χαρακτηρίζει τη µετάβαση στην επόµενη σηµαντική φάση του κύκλου 

εφαρµογής ERP. 
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14 ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 
Η υλοποίηση δεν πρέπει ποτέ πραγµατικά να σταµατήσει. Τα οφέλη που 

προσδοκόνται στην έναρξη µπορεί να µην προκύψουν χωρίς περαιτέρω προσοχή στις 

διαδικασίες, δεδοµένου ότι η διαδικασία προτυποποίησης είναι απίθανο να παραγάγει 

τις βέλτιστες λύσεις. Μόλις ξεκινήσει µια ιδιαίτερη διαδικασία και έχει το χρόνο να 

κατασταλάξει, προκύπτουν ζητήµατα που, εάν εξετάζονται, µπορεί να οδηγήσουν στη 

βελτίωση των διαδικασιών. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι το σύστηµα ERP είναι 

µόνο ένα εργαλείο για να διευκολύνει τις δραστηριότητες µέσα στην επιχείρηση. 

Κατά συνέπεια, όταν εµφανίζονται οι βελτιώσεις δεν χρειάζεται να εµπλακούν άµεσα 

µε το σύστηµα ERP. Οι βελτιώσεις στη χρήση του συστήµατος ERP είναι µια έκβαση 

των βελτιώσεων στη διαδικασία. Αυτές οι βελτιώσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν 

ανεπίσηµα σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν ή σε ένα περιβάλλον στο 

οποίο οι βελτιώσεις είναι µέρος της κουλτούρας. Όπου οι βελτιώσεις είναι µέρος της 

κουλτούρας, τείνουν να πραγµατοποιηθούν µέσα σε ένα πλαίσιο, κάτω από µια 

σηµαία όπως Ολική ∆ιαχείριση Ποιότητας ή το Συνεχές Πρόγραµµα Βελτίωσης. 

Επιπλέον, µια βασική πτυχή της κουλτούρας µπορεί να περιγραφεί από µια έκφραση 

που έχει προκύψει στη δεκαετία του '90 – ο εκπαιδευόµενος οργανισµός. Μαζί, 

παρέχουν τα µέσα για την διατήρηση της αλλαγής ως στρατηγικό όπλο για την 

καθιέρωση και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. 

Όταν επιτυγχάνεται το χρονικό σηµείο όπου το εργαλείο – το σύστηµα ERP – 

αντιµετωπίζεται περισσότερο ως εµπόδιο παρά ως βοήθηµα, ο κύκλος υλοποίησης 

ολοκληρώνει τον κύκλο. Η ερώτηση που υποβάλλεται είναι να γίνει αναβάθµιση ή να 

γίνει αντικατάσταση µε ένα νέο σύστηµα. Οποιαδήποτε και αν είναι η απόφαση, το 

αποτέλεσµα είναι να ξαναρχίσει ο κύκλος. 

Αυτό το κεφάλαιο θα παράσχει µια συνοπτική εισαγωγή σε µερικά από τα ευρύτερα 

ζητήµατα σχετικά µε τη βελτίωση έπειτα κλείνει ο κύκλος µε την εξέταση µερικών 

από τα ζητήµατα σχετικά µε τη συζήτηση για την αναβάθµιση ή την αντικατάσταση. 

14.1 Συνεχής βελτίωση 

Η συνεχής βελτίωση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του '80 όταν έγινε ευρύτερα γνωστή. Το βασικό αξίωµα είναι ότι υπάρχει 

µια συνεχής αναζήτηση των καλύτερων τρόπων πραγµατοποίησης των διαδικασιών. 
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Όταν υιοθετείται ως φιλοσοφία της επιχείρησης, περιλαµβάνει όλους τους 

εργαζοµένους. Η προσέγγιση τείνει να οργανωθεί γύρω από ένα ευρύ επιχειρησιακό 

πρόγραµµα δραστηριοτήτων. Αυτό το πρόγραµµα πραγµατοποιείται συχνά κάτω από 

τη σηµαία της Ολικής Ποιότητας και θεωρείται ως τοµέας της ποιότητας. 

Τα χαρακτηριστικά ενός συνεχούς προγράµµατος βελτίωσης παρουσιάζονται στον 

πίνακα 14.1. Υπάρχουν ισχυρές οµοιότητες µε µια υλοποίηση ERP,  δεδοµένου ότι η 

εστίαση και των δύο είναι επάνω στη διαχείριση της αλλαγής. Οι διαφορές είναι πιο 

αποκαλυπτικές. Η υλοποίηση ERP τείνει να εστιάζει στο πρόγραµµα (project), µε µια 

αρχή και ένα τέλος. Η συνεχής βελτίωση είναι µέρος της καθηµερινής εργασίας για 

την οποία υπάρχει διαθέσιµος  χρόνος. Η προσέγγιση των οµάδων µέσα στο ERP 

τείνει να προσανατολίζεται πρώτιστα γύρω από την οµάδα προγράµµατος. Αυτό 

απεικονίζει το γεγονός ότι ένα µεγάλο µέρος της εργασίας εκτελείται από τα άτοµα 

που εργάζονται κατόπιν διαβουλεύσεων µε άλλα. Σχηµατίζονται συνεχώς οµάδες 

βελτίωσης για να εξετάσουν ένα συγκεκριµένο ζήτηµα ή ένα σύνολο ζητηµάτων και 

έπειτα όταν κανονιστεί αυτό το ζήτηµα διαλύεται. Εναλλακτικά, η οµάδα µπορεί να 

έχει µια εστίαση στην διαδικασία, δηλαδή εξετάζουν µια συγκεκριµένη διαδικασία 

και τους τρόπους που µπορεί να βελτιωθεί. Σε οποιαδήποτε στιγµή υπάρχουν πολλές 

οµάδες, των οποίων τα µέλη αποτελούνται από εκείνους που έχουν άµεσο ενδιαφέρον 

για το θέµα. Είναι πολύ πιθανό ότι ο καθένας θα ανήκει τουλάχιστον σε µια οµάδα. 

Μια προσέγγιση στη συνεχή βελτίωση αναγνωρίζει ότι υπάρχει µια σειρά σταδίων 

που χαρακτηρίζουν τη µετάβαση από την ανυπαρξία ελέγχου στην προσπάθεια για 

την τελειότητα. Στην έναρξη η υπόθεση είναι ότι οι διαδικασίες είναι εκτός ελέγχου. 

Το πρώτο βήµα είναι να επιτευχθεί µια κατάσταση ελέγχου. Η φιλολογία της 

ποιότητας παρέχει τους ακριβείς ορισµούς για το πότε κρίνεται ότι µια διαδικασία 

είναι σε κατάσταση ελέγχου, βασιζόµενη στις στατιστικές προσεγγίσεις στην 

αξιολόγηση διαδικασίας. Μια γενικότερη άποψη είναι ότι µια διαδικασία µπορεί να 

αντιµετωπισθεί ότι είναι σε µια κατάσταση ελέγχου όντα παράγει αποδεκτές 

εκβάσεις. Με άλλα λόγια, µη αποδεκτές εκβάσεις είναι σπάνιες. Μια απλή 

προσέγγιση στην καθιέρωση του ελέγχου είναι να προσδιοριστούν τα προβλήµατα 

και η συστηµατική εργασία για την εξάλειψη τους. Όταν η παραγωγή των µη 

αποδεκτών εξαγωγών γίνει σχετικά σπάνια η διαδικασία µπορεί να περιγραφεί 

αόριστα όπως ελέγχεται. 
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Πινάκας 14.1 Χαρακτηριστικά ενός συνεχούς προγράµµατος βελτίωσης  

Αντικειµενικός 

σκοπός 
 

Να γίνει πιο ανταγωνιστική 
Να ρίξει το κόστος 
Να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών 

Προσέγγιση 
 

Με τη βοήθεια ενός συνεχούς επιχειρησιακού προγράµµατος βελτίωσης, για να µειωθεί η 

µη προσαρµογή σε όλες τις δραστηριότητες. Αυτό απαιτεί: 

• κατανόηση της επιχείρησης, της διαδικασίες που αποτελούν την επιχείρηση και τις 

επιπτώσεις της αλλαγής 

• εστίαση 

• προγραµµατισµός, υλοποίηση και έλεγχος 

• εκπαίδευση / κατάρτιση του εργατικού δυναµικού, συµπεριλαµβανοµένης της 

διοίκησης 
Συµµετέχοντες 
 

Όλοι οι άνθρωποι µέσα στην οργάνωση, πρέπει να έχουν: 

• ατοµική κατανόηση και συνειδητοποίηση (µέσω αποτελεσµατικής επικοινωνίας) και 

ευθύνη (για τη δράση) 

• αναγνώριση για την επιτυχία 

• διοικητική δέσµευση και αρχηγία ειδικά από τα κορυφαία στελέχη 
Σηµειώσεις 
1 Απαιτείται µια σαφής κατανόηση των διαδικασιών. 
2 Πρέπει να καθιερωθεί η κατοχή για όλες τις διαδικασίες. 
3 Η οργάνωση για τη συνεχή βελτίωση τείνει να περιλάβει µια οργανωτική επιτροπή και τις οµάδες (κύκλοι 

ποιότητας, ανάληψη αποστολής). Η οργανωτική επιτροπή χειρίζεται τα στρατηγικά ζητήµατα, ενώ οι 

οµάδες χειρίζονται τα λειτουργικά ζητήµατα. 
4 Τα µέτρα απόδοσης (κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας, βασικοί δείκτες απόδοσης, στατιστικός έλεγχος 

διεργασίας) απαιτούνται για να παρακολουθήσουν την πρόοδο. 
5 Η αναγνώριση είναι ουσιαστική αν και αυτό δεν χρειάζεται να έχει οικονοµική βάση. Ο στόχος είναι να 

υπάρξουν οι άνθρωποι που εργάζονται µαζί παρά να ανταγωνίζονται ο ένας µε τον άλλο. 

 

Το επόµενο στάδιο είναι η µετάβαση προς µια κατάσταση βελτίωσης. Η προσοχή 

στρέφεται τώρα προς το πώς να παραγάγει αποτελεσµατικότερα αποδεκτές εξαγωγές. 

Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για τις διαδικασίες; Μπορεί να αναµένεται ότι η 

υλοποίηση θα είχε καθιερώσει τον καλύτερο τρόπο για τις διαδικασίες. Αντιθέτως, η 

υλοποίηση θα έχει προσδιορίσει και θα έχει εφαρµόσει έναν καλύτερο τρόπο. 

Εντούτοις, σε ακραίες περιπτώσεις, µπορεί να µην είναι ο καλύτερος τρόπος. Για 

διάφορους λόγους µπορεί να είχε αποφασιστεί ότι µια µετάβαση σε µια απολύτως 
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διαφορετική προσέγγιση ήταν ακατάλληλη σε αυτή τη φάση και έµεινε για µια 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η µετάβαση σε ένα kanban 

σύστηµα. Σε αυτό το υποθετικό παράδειγµα, µπορεί να θεωρηθεί ότι ένα συνεχές 

περιβάλλον βελτίωσης, µε τη συµµετοχή χρηστών µέσω των οµάδων βελτίωσης, θα 

συνέβαλε στην επιτυχία από ένα περιβάλλον υλοποίησης. Γενικά, το πρότυπο για την 

καλύτερη πρακτική είναι πιθανό να έχει καθοριστεί κατά τη διάρκεια της 

προτυποποίησης της υλοποίησης. Μέσω της δοκιµής στον χρόνο της χρήσης των 

νέων πρακτικών θα αναγνωριστούν οι αδυναµίες και οι ευκαιρίες, θα ερευνηθούν και 

θα αναπτυχθούν. 

Το τρίτο στάδιο είναι να κινηθεί προς µια κατάσταση της τελειότητας. Η εστίαση 

είναι στην καλύτερη πρακτική και η προσέγγιση που υιοθετείται αξιολογείται. Η 

αξιολόγηση είναι η έρευνα των καλύτερων πρακτικών η την ενσωµάτωση εκείνων 

των µεταβιβάσιµων στοιχείων της καλύτερης πρακτικής στις διαδικασίες κάποιου. 

Αυτές οι πρακτικές µπορούν να βρεθούν εσωτερικά αλλού µέσα στην οργάνωση, στις 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή στις απολύτως διαφορετικές βιοµηχανίες. Καθώς η 

αναζήτηση γίνεται πιο εκτενής, µεγαλώνουν οι ευκαιρίες για µια απολύτως φρέσκια 

µατιά. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει την ευκαιρία των σηµαντικών βελτιώσεων και 

των βέλτιστων επιπέδων απόδοσης. Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία κινείται από 

µια κατάσταση βελτίωσης προς µια κατάσταση τελειότητας. Ωστόσο, υπάρχει ο 

κίνδυνος να υιοθετηθούν καλύτερες πρακτικές που είναι ακατάλληλες στην 

επιχείρηση. 

Αυτή η τριών σταδίων διαδικασία παρέχει ένα απλό πλαίσιο για να καθοδηγήσει τη 

συνεχή προσπάθεια βελτίωσης. Μπορεί να είναι καλό να καταργηθούν το δεύτερο και 

το τρίτο στάδιο µε την υιοθέτηση µιας αξιολογητικής προσέγγισης ως µέσο 

βελτίωσης της διαδικασίας. Εάν αγνοηθεί το πρώτο στάδιο µπορεί να οδηγήσει στην 

αποτυχία να γίνει κατανοητό γιατί εµφανίζονται οι µη αποδεκτές εξαγωγές. Αυτό έχει 

την επίδραση ότι µεταφέρονται εκείνα τα χαρακτηριστικά, που προκαλούν τις µη 

αποδεκτές εξαγωγές. 

Η συνεχής βελτίωση είναι η λογική επέκταση του προγράµµατος υλοποίησης. 

Επιτρέπει τις τραχιές πρακτικές που αναπτύχθηκαν στην τεχνητή κατάσταση του 

περιβάλλοντος της οµάδας προγράµµατος να καθαριστούν και να συντονιστούν στην 

πραγµατικότητα των καθηµερινών διαδικασιών από εκείνους που είναι στην 

καλύτερη θέση να πραγµατοποιήσουν την αλλαγή: εκείνους που κάνουν την εργασία. 
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Σαν επιχειρησιακή πρακτική, µπορεί να εγκαινιαστεί οποιαδήποτε στιγµή, αν και 

απαιτεί οργάνωση, δέσµευση και προγραµµατισµό. Η µετάβαση από την οµάδα 

προγράµµατος στην οµάδα συνεχούς βελτίωσης πρέπει να προγραµµατιστεί εκ των 

προτέρων. Η έκβαση της συνεχούς βελτίωσης είναι η µετάβαση από τη δυνατότητα 

να πραγµατοποιηθούν τα οφέλη (παράγραφος 6.3) της εφαρµογής ERP στην 

πιθανότητα ότι αυτά τα οφέλη πραγµατοποιούνται. 

Ενώ οι απαραίτητες συνθήκες για τη συνεχή βελτίωση τείνουν να είναι όπως 

περιγράφονται εδώ, οι µεµονωµένες πρακτικές διαφέρουν. Εκείνες που είναι 

επιτυχείς είναι εκείνες που έχουν κατορθώσει να δηµιουργήσουν ένα αγαθό 

κατάλληλο µε την επιχειρησιακή φιλοσοφία. 

14.1.1 Η πολιτιστική διάσταση 

Τα άρθρα για τα θέµατα σχετικά µε την οργανωτική αλλαγή αναφέρονται συχνά στο 

νεφελώδη όρο ‘πολιτισµός’ ή ‘κουλτούρα’. Μπορεί να εκτιµηθεί ότι ένας πολιτισµός 

όπου όλοι εργάζονται µαζί είναι πιθανό να πραγµατοποιήσει την αλλαγή πιο 

διαδοχικά από µια που χαρακτηρίζεται από εσωτερικές έριδες. Το µήνυµα είναι ότι 

µερικοί πολιτισµοί συµβάλλουν περισσότερο στην αλλαγή από άλλους. Η υποστήριξη 

αυτού του µηνύµατος είναι η έννοια ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην οµάδα των 

ανθρώπων που αποτελούν την οργάνωση. Αυτό το κάτι δεν είναι ορατό αλλά µπορεί 

να έχει µια σηµαντική επιρροή επάνω στο πώς η οµάδα ανθρώπων λειτουργεί από 

κοινού. Αυτό το κάτι ή πολιτισµός έχει προκαλέσει συζητήσεις. Ένας χρήσιµος 

ορισµός περιγράφει τον πολιτισµό ως ‘κοινές φιλοσοφίες, ιδεολογίες, αξίες, 

υποθέσεις, πεποιθήσεις, προσδοκίες, νοοτροπίες, και κανόνες που πλέκουν µια 

κοινότητα µαζί’. Παραφράζοντας, ‘έτσι δουλεύουµε εδώ. 

Εντούτοις, ένας πολιτισµός δεν µένει στάσιµος αλλά εξελίσσεται κατά τη διάρκεια 

του χρόνου. Η αποχώρηση παλαιών υπαλλήλων, οι νέες προσλήψεις, οι πιο 

απαιτητικοί πελάτες ή οι νοµοθετικές απαιτήσεις είναι µερικές από τις επιρροές που 

µπορούν να τροποποιήσουν τον επικρατούντα πολιτισµό. Εάν ένας πολιτισµός µπορεί 

να αλλάξει η ερώτηση που προκύπτει είναι εάν ένας πολιτισµός µπορεί να 

διαµορφωθεί σε µια πιο επιθυµητή κατάσταση. Τι µπορεί να γίνει για να αλλάξει ένας 

πολιτισµός; Να καταστεί πιο συντελεστικός στην αλλαγή. Αυτό έχει προκαλέσει 

µεγάλη συζήτηση, ιδιαίτερα στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και της ολικής 

ποιοτικής διαχείρισης. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει εύκολη απάντηση. 
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Οι επιτυχείς προσπάθειες να επηρεαστεί ένας πολιτισµός περιλαµβάνει ποικίλες 

δραστηριότητες. Τα κορυφαία στελέχη προωθούν ένα όραµα για το πώς επιθυµούν να 

γίνει η δουλειά. Αυτό υποστηρίζεται από τα γεγονότα που ενισχύουν το µήνυµα. Η 

εστίαση είναι σε ολόκληρο εργατικό δυναµικό. Τα γεγονότα µπορούν να έχουν πολλά 

πρόσωπα. Εξετάζουν και το συµβολισµό που συνδέεται µε τις πρακτικές καθώς 

επίσης και τις ίδιες τις πρακτικές. Τα σύµβολα που είναι σε διαφωνία µε το όραµα 

αφαιρούνται ή αντικαθίστανται µε τα σύµβολα που ευθυγραµµίζονται µε το όραµα. 

Πρέπει να ληφθεί προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι τα γεγονότα συµφωνούν µε το 

µήνυµα. Η επιχείρηση που ασπάζεται έναν πολιτισµό µη επίπληξης αλλά συµµετέχει 

σε κυνήγια µαγισσών για να ανακαλύψει ποιος είναι αρµόδιος για κάποιο παράπτωµα 

είναι απίθανο να ληφθεί σοβαρά από το εργατικό δυναµικό της. Η αλλαγή πολιτισµού 

µπορεί να είναι όλο προβλήµατα. Οι παλιές συνήθειες µπορεί να είναι δύσκολο να 

αλλαχτούν. Οι µακροχρόνια καθιερωµένες παραδόσεις µπορεί να αντισταθούν στις 

προσπάθειες για εγκατάλειψη. Μπορεί να προκύψουν απροµελέτητες και 

ανεπιθύµητες παρενέργειες. Οι καλές προθέσεις µπορούν να οδηγήσουν σε άσχηµα 

συναισθήµατα σε εκείνους που επηρεάζονται. Μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει η 

πολιτιστική αλλαγή. ∆εν φαίνεται να υπάρχει µια φόρµουλα για την πραγµατοποίηση 

της πολιτιστικής αλλαγής. Άντ’ αυτού, η πολιτιστική αλλαγή εµφανίζεται να είναι µια 

σχεδόν αόρατη βαθµιαία διαδικασία που περιλαµβάνει έναν συνδυασµό γεγονότων 

που ενεργούν κατά τρόπο µοναδικό στην συγκεκριµένη οργάνωση. 

Αυτή η έννοια του πολιτισµού είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να εκτιµηθεί 

και να αντιµετωπιστεί. Από µια προοπτική ERP, ένας πολιτισµός που αγκαλιάζει την 

αλλαγή είναι επιθυµητός για µια επιτυχή υλοποίηση. Αποτελεί µέρος των συνθηκών 

που συµβάλλουν για την αλλαγή. Εντούτοις, µπορεί να υποστηριχτεί ότι µια 

προσέγγιση διαχείρισης του προγράµµατος σε µια υλοποίηση ERP, που 

υποστηρίζεται από µια ισχυρή ανώτερη διαχείριση (τα ανώτερα στελέχη), µπορεί να 

πιέσει µέσω της υλοποίησης. Οι νέες πρακτικές µπορούν να επιβληθούν επάνω στο 

εργατικό δυναµικό. Ωστόσο, αυτές οι πρακτικές θα πραγµατοποιηθούν µηχανικά και 

θα είναι απούσα η ώθηση για να γίνουν τα πράγµατα καλύτερα. Είναι ιδιαίτερα 

απίθανο να υπάρξει η συνεχής φάση βελτίωσης της εφαρµογής. Μόλις το σύστηµα 

είναι σε υπηρεσία, τα πράγµατα επιστρέφουν ‘σε κανονικούς ρυθµούς’. 

14.1.2 Οργανωτική εκµάθηση και η εκπαιδευόµενη οργάνωση 

Για τους περισσότερους ανθρώπους που συµµετέχουν σε µια υλοποίηση ERP, 
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ολόκληρος ο κύκλος είναι µια εµπειρία εκµάθησης. Τα µέλη οµάδων προγράµµατος 

αποκτούν νέα γνώση. Οι τελικοί χρήστες µαθαίνουν νέες δεξιότητες. Οι διευθυντές 

µαθαίνουν τις νέες προσεγγίσεις για την κατανόηση του τι συµβαίνει. Το γεγονός ότι 

εµπλέκονται τόσοι πολλοί άνθρωποι µέσα στην οργάνωση αυξάνει την έννοια της 

κοινοτικής εκµάθησης, συχνότερα καλούµενη ως οργανωτική εκµάθηση. 

Παρά την πρόσφατα διαδεδοµένη χρήση της, η έννοια της οργανωτικής εκµάθησης 

δεν είναι νέα. Ο Shrivastava παρήγαγε µια θεώρηση το 1983 που αποκαλύπτει ότι 

υπήρξαν πολλές διαφορετικές θεωρίες για την οργανωτική εκµάθηση. ∆ίνει έµφαση 

στην ανάγκη της οργανωτικής εκµάθησης για τη διατύπωση των οργανωτικών 

στρατηγικών και των ευρύτερων οργανωτικών αλλαγών’. ∆ιακρίνει µεταξύ της 

εκµάθησης ενός ατόµου και της συµµετοχής των ατόµων στη διανοµή της γνώσης και 

της πείρας. Συστήµατα για να υποστηριχθεί η σειρά εκµάθησης από τα άτυπα δίκτυα 

στους επίσηµους µηχανισµούς. Ενώ µερικά συστήµατα προκύπτουν, άλλα 

σχεδιάζονται. Οι πιο επίσηµοι µηχανισµοί είναι συνδεδεµένοι µε γραφειοκρατία. 

Μια άλλη άποψη µπορεί να ενισχύει το µήνυµα ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί 

τρόποι για την οργανωτική εκµάθηση. Η υποστήριξη αυτών είναι µια προσπάθεια να 

γίνουν κατανοητές οι διαδικασίες εκµάθησης µέσα στις οργανώσεις. Αυτό είναι 

ευδιάκριτο από την έννοια µιας εκπαιδευόµενης οργάνωσης, η οποία περιγράφεται ως 

εξιδανικευµένη οργάνωση όπου ‘µεγιστοποιείται η εκµάθηση’. Εντούτοις, οι 

προσπάθειες να δηµιουργηθεί µια εκπαιδευόµενη οργάνωση είναι ίσως περισσότερο 

φιλοδοξία παρά πρακτικότητα δεδοµένου ότι ‘η εκπαιδευόµενη οργάνωση είναι ένας 

επιδιωκόµενος στόχος παρά µια προς επίτευξη κατάσταση συµβάντων’. Ενώ µπορεί 

να οδηγήσει σε µια ιδεολογική προοπτική στο ρόλο της εκµάθησης µέσα στην 

οργάνωση, η πραγµατικότητα µπορεί να είναι η ανάπτυξη των συστηµάτων και των 

πρακτικών που υποστηρίζουν τη σύλληψη, τη χρήση και τη διανοµή των δεδοµένων, 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, τη γνώση και την πνευµατική ιδιοκτησία και την 

διέγερση της δηµιουργικότητας. Προτείνονται έξι στρατηγικές που εξετάζουν τις 

πτυχές αυτών των ζητηµάτων. Η υλοποίηση αυτών των στρατηγικών στρέφεται προς 

τις διαδικασίες ή τους µηχανισµούς που υποστηρίζουν την εκµάθηση και την 

οργανωτική εκµάθηση, υπό την ευρύτερη έννοια της σηµασίας τους. Ο προφανής 

αντίκτυπος είναι στον πολιτισµό της οργάνωσης. Η εκµάθηση γίνεται ένα αποδεκτό 

µέρος του εργασιακού βίου. 

Το ERP έχει να κάνει µε την αλλαγή και εάν αυτή η αλλαγή πρόκειται να 
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ακολουθήσει επιτυχώς απαιτεί τη συλλογική ικανότητα των ανθρώπων να 

καταλάβουν το περιβάλλον τους, να µάθουν για τις δυνατότητες για το µέλλον και να 

ενεργήσουν για την πραγµατοποίηση. Για αυτόν τον λόγο, µια οργάνωση που 

επιβιβάζεται σε µια υλοποίηση ERP µπορεί να ωφεληθεί θεωρώντας τον εαυτό της ως 

εκπαιδευόµενη οργάνωση και υιοθετώντας πρακτικές σχετικά µε τις διαφορετικές 

πτυχές της εκµάθησης που παρουσιάζονται σε αυτήν την σύντοµη επισκόπηση του 

θέµατος. Η υιοθέτησή τους µπορεί στη συνέχεια να ασκήσει επίδραση επάνω στην 

επιχειρησιακή φιλοσοφία µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχυθούν οι συµβάλλουσες 

συνθήκες σε µια επιτυχή υλοποίηση ERP. 

14.2 Αναβάθµιση ή νέο λογισµικό 

Έρχεται κάποια στιγµή όπου κρίνεται ότι το υπάρχον σύστηµα έχει εξυπηρετήσει το 

σκοπό του και αντιµετωπίζεται περισσότερο ως εµπόδιο στην πρόοδο απ' ό,τι ως 

βοήθηµα. Με το πέρασµα του χρόνου, η απόφαση για το τι πρέπει να γίνει µπορεί να 

αναβάλλεται συνεχώς. Η ευκαιρία να επιδιωχθούν τα οφέλη ενός νέου ή 

αναβαθµισµένου συστήµατος αντισταθµίζεται από την σκέψη του πιθανού κόστους 

και της προσπάθειας. Αυτή η καθυστέρηση µπορεί να αναβάλει την επίπτωση των 

δαπανών της αλλαγής, αλλά αυτό αντισταθµίζεται από τις δαπάνες που προκαλούνται 

µέσω των χαµένων ευκαιριών που συνδέονται µε την ενισχυµένη λειτουργικότητα. 

Όταν τελικά λαµβάνεται η απόφαση για να γίνει κάτι υπάρχουν τρεις επιλογές: η 

αναβάθµιση, η ανανέωση ή η αντικατάσταση. Κάποιος πρέπει να εξετάσει ποιο 

πλεονέκτηµα προσφέρει κάθε επιλογή και πώς κάθε µια αντισταθµίζεται από τα 

ζητήµατα όπως το κόστος, η διάσπαση, ή ο κίνδυνος νέου, µη δοκιµασµένου, γεµάτου 

λάθη λογισµικού. 

Η αναβάθµιση έχει το πλεονέκτηµα ότι οι άνθρωποι είναι εξοικειωµένοι και µε το 

λογισµικό και µε τον προµηθευτή. Επίσης µια αναβάθµιση µπορεί να εφαρµοστεί 

γρηγορότερα από µια αντικατάσταση. Ο προµηθευτής πρέπει να έχει την εµπειρία της 

αναβάθµισης, έτσι µπορεί να διευκολύνει την οµαλή µετάβαση. Ωστόσο, αυτό 

αντισταθµίζεται από το εάν η αναβαθµισµένη τεχνολογία προσφέρει πραγµατικά 

οποιαδήποτε πλεονεκτήµατα. Η συµµετοχή µε µια οµάδα χρηστών µπορεί να 

επιτρέψει στον προµηθευτή να επηρεαστεί για την πορεία ανάπτυξης της 

λειτουργικότητας της, µε συνέπεια τα µεµονωµένα αρθρώµατα (modules) που 

καλύπτουν συγκεκριµένες απαιτήσεις και παρέχουν ευπροσδιόριστα οφέλη. Εάν το 
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χάσµα µεταξύ της υπάρχουσας αδειοδοτηµένης έκδοσης και της πιο πρόσφατης 

έκδοσης είναι µεγάλο µπορούν να υπάρξουν σηµαντικές διαφορές στο λογισµικό. Η 

όψη και η αίσθηση µπορούν να είναι εντελώς διαφορετικά. Ο κώδικας της εφαρµογής 

µπορεί να είχε ξαναγραφεί συνολικά, χρησιµοποιώντας 4GL παρά 3GL. Μπορεί να 

µην είναι δυνατό απλά να αντικατασταθεί η υπάρχουσα έκδοση µε µια αναβάθµιση 

και να εισαχθεί σταδιακά η χρήση της πρόσθετης λειτουργικότητας. Μπορεί να 

απαιτηθεί µια πλήρης υλοποίηση. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η προοπτική µπορεί να 

ξεπεραστεί µε συστατικοποίηση των πακέτων. Η έννοια είναι ότι ένα απαραίτητο 

συστατικό (component) µεταφορτώνεται από την (portal) του προµηθευτή και 

εγκαθίσταται. Η προσοχή στρέφεται µόνο στις δραστηριότητες σχετικά µε αυτό το 

συστατικό. Κατά συνέπεια, η διαδικασία αναβάθµισης είναι απλούστερη, πιο 

εύχρηστη και γίνεται στη βάση των αναγκών. Εντούτοις, η πραγµατικότητα µπορεί να 

είναι διαφορετική. Ένα συστατικό µπορεί να απαιτήσει άλλα συστατικά για να 

λειτουργήσει. Κατά συνέπεια, η αναβάθµιση µπορεί να απαιτήσει το κατέβασµα ενός 

συνόλου συστατικών και να περιλάβει τόση εργασία όση στην παραδοσιακή 

αναβάθµιση. 

Η ανανέωση της υπάρχουσας εφαρµογής περιλαµβάνει την προσαρµογή της για να 

καλύψει τις νέες απαιτήσεις. Εάν η εφαρµογή έχει ήδη επενδύσει πολλά στην 

προσαρµογή της η ανανέωση µπορεί να είναι µια αποδεκτή επιλογή. Ωστόσο, πρέπει 

να εξεταστούν διάφορα ζητήµατα: η ηλικία του βασικού λογισµικού, η κλίµακα των 

πρόσθετων απαιτήσεων, ποιος έχει πρόσβαση στον κώδικα, ποια είναι τα συµβατικά 

ζητήµατα σχετικά µε τον κώδικα, ποιος κάνει την τροποποίηση, εξοικειωµένοι είναι 

αυτοί µε τον κώδικα, πόσο γρήγορα απαιτείται µια λύση, πώς η τροποποίηση έχει 

επιπτώσεις στην υποστήριξη του προµηθευτή, είναι η απαιτούµενη λειτουργικότητα 

αρκετά χρήσιµη για την εφαρµογή; Υπάρχει ένας πλήθος ζητηµάτων και αυτή η 

διαδικασία είναι πιθανό να απευθύνεται  µόνο στις µεγαλύτερες οργανώσεις. 

Τέλος, υπάρχει η επιλογή να αντικατασταθεί το παλαιό σύστηµα µε ένα νέο σύστηµα 

µε τις σχετικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες του. 

Οποιαδήποτε επιλογή αποφασίζεται, ο κύκλος υλοποίησης έχει επιστρέψει στην 

αφετηρία του. Ο κύκλος αρχίζει πάλι µε την ανάγκη και πώς αυτή η ανάγκη πρόκειται 

να εκπληρωθεί. 
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15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

∆ΗΜΟΥ 
Ως πληροφοριακό σύστηµα του ∆ήµου ορίζεται το σύνολο των µηχανογραφικών 

εφαρµογών και το σύνολο των φυσικών αρχείων στο οποίο αποθηκεύονται και 

φυλάσσονται τα στοιχεία και τα λοιπά δεδοµένα που απαιτούνται ώστε ο ∆ήµος να 

λειτουργεί ορθά και αποτελεσµατικά. Οι πληροφορίες οι οποίες φυλάσσονται στο 

Πληροφοριακό Σύστηµα είναι ποικίλες και καταχωρούνται µε πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους. 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το Πληροφοριακό Σύστηµα είναι οι εξής: 

• Να υπάρχουν κοινές προδιαγραφές για τις εφαρµογές λογισµικού και πάντοτε 

µε την πρόβλεψη για λειτουργία σε δίκτυο ώστε να είναι εφικτή η 

µηχανογραφική κάλυψη των αποκεντρωµένων µονάδων του ∆ήµου 

(∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα κ.λ.π.). 

• Να   υπάρχει   συµβατότητα   των   υπολογιστικών   συστηµάτων   των   

∆ήµων δυνατότητα δικτύωσης και πρόβλεψη για την επικοινωνία µε το 

διαδίκτυο και τους λοιπούς Ο.Τ.Α. 

• Να υπάρχει σε τοπικό επίπεδο, διαρκής και καλής ποιότητας τεχνική 

υποστήριξη. 

• Να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 

των Ο.Τ.Α. και πρόβλεψη για την ύπαρξη εξειδικευµένου προσωπικού. 

15.1 Οι χρήστες του Πληροφορικού Συστήµατος 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα του ∆ήµου πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών 

οµάδων, µε διαφορετικά αντικείµενα. Η κάθε οµάδα έχει διαφορετικές ανάγκες και 

απαιτήσεις από το Πληροφοριακό Σύστηµα του Ο.Τ.Α. 

Πρώτη οµάδα είναι ο υπηρεσιακός µηχανισµός του ∆ήµου. Επειδή οι υπάλληλοι του 

∆ήµου διαχειρίζονται την πληροφορία η χρήση του Πληροφορικού Συστήµατος θα 

διευκολύνει την καθηµερινή χρήση και διαχείριση αυτών των πληροφοριών, οι οποίες 

απαιτούνται από τις υπόλοιπες οµάδες, καθώς θα µπορούν: 

Στεφανίδης Γεώργιος 175



Μελέτη Πληροφοριακών Συστηµάτων E.R.P. και ∆ιαδικασία Υλοποίησης σε Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

1. να είναι καλύτερα ενηµερωµένες και έτσι να παρέχουν ικανοποιητικότερα τις 

υπηρεσίες προς τους δηµότες, 

2. να τροφοδοτούν µε καλύτερα ενηµερωµένα και πλέον έγκυρα στοιχεία την 

διοίκηση του ∆ήµου και 

3. να επικοινωνούν ευκολότερα µε τους συναλλασσόµενους, τους άλλους Ο.Τ.Α 

και το Κράτος. 

∆εύτερη οµάδα είναι οι πολίτες (δηµότες και κάτοικοι). Αυτή είναι η οµάδα από την 

οποία αντλεί την ύπαρξη του ο ∆ήµος και της οποίας πρέπει κατά προτεραιότητα να 

καλύπτονται οι ανάγκες. Στην συγκεκριµένη οµάδα οι πολίτες νοούνται ως αποδέκτες 

των υπηρεσιών του ∆ήµου. Το πληροφοριακό Σύστηµα θα πρέπει καλύπτει 

απαιτήσεις των πολιτών που αφορούν πιστοποιητικά, δοσοληψίες για την πληρωµή 

τελών και φόρων κ.λ.π. 

Τρίτη οµάδα είναι οι αιρετοί. Ο δήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

έχουν ανάγκη από έγκαιρη πληροφόρηση για να αντεπεξέλθουν στο επιτελικό έργο 

τους µε κύριο στόχο την ανάπτυξη του ∆ήµου και την εξυπηρέτηση των δηµοτών. 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα εκτός από την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών 

διοικητικής φύσεως (αλληλογραφία, αποφάσεις, πρακτικά κ.λ.π.) πρέπει να καλύπτει 

τις ανάγκες για πληροφορίες που αφορούν χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα που είναι 

απαραίτητα για τον προγραµµατισµό και την χάραξη πολιτικής ανάπτυξης του Ο.Τ.Α. 

Στην πλήρη ανάπτυξη του το Πληροφοριακό Σύστηµα θα πρέπει να δίνει τη 

δυνατότητα στους αιρετούς να αντλούν µε ευκολία, και χωρίς την ανάγκη ιδιαίτερα 

επίπονης εκπαίδευσης, τα απαραίτητα στοιχεία και να δηµιουργούν σενάρια για την 

ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. µέσα στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. 

Άλλη οµάδα αποτελούν οι Ο.Τ.Α, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Περιφέρειες, το 

Κράτος και οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την οµάδα αυτή ο Ο.Τ.Α., 

εκτός από δεδοµένα διοικητικής υφής ανταλλάσσει και πληροφορίες απαραίτητες για 

τον ∆ηµοκρατικό Προγραµµατισµό και το συντονισµό των ενεργειών για την 

ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Ο.Τ.Α. 

Το Κράτος και η Αυτοδιοίκηση τροφοδοτούν το Πληροφοριακό Σύστηµα του Ο.Τ.Α. 

µε διοικητική κυρίως πληροφορία (εγκύκλιοι, νόµους, διάφορα έγγραφα) και ζητούν 

αντίστοιχες πληροφορίες. Σήµερα η επικοινωνία γίνεται µε τους κλασσικούς τρόπους 

µεταφοράς πληροφορίας (fax, έγγραφα, CDs). Όταν το Κράτος και οι φορείς της 
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Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α., Νοµαρχίες) αποκτήσουν Πληροφοριακά Συστήµατα µε 

δυνατότητες ασφαλούς επικοινωνίας τότε όλη αυτή η διοικητική πληροφορία θα 

ανταλλάσσεται µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

Τέλος, ιδιαίτερη οµάδα αποτελούν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία 

παρέχουν υπηρεσίες προς τον ∆ήµο και µε τα οποία ο ∆ήµος έχει οικονοµικές 

συναλλαγές. 

Οι λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήµατος στην ολοκληρωµένη του µορφή, θα 

πρέπει να εξυπηρετούν: 

• Τις εσωτερικές διοικητικές λειτουργίες των υπηρεσιών του ∆ήµου 

• Τις λειτουργίες εξυπηρέτησης των πολιτών 

• Τους συναλλασσόµενους µε τις υπηρεσίες 

• Τις ανάγκες επικοινωνίας µε εξωτερικές πηγές πληροφοριών 

• Από το Πληροφοριακό Σύστηµα θα πρέπει να εξυπηρετείται όλο το φάσµα 

των δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α. και να υποστηρίζονται µε εφαρµογές 

πληροφορικής οι διοικητικές, οικονοµικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές, 

πολεοδοµικές, αναπτυξιακές, προγραµµατισµού και οργάνωσης ώστε να 

τεθούν τα θεµέλια της οικονοµικής ευρωστίας του. 

15.2 Γενικές αρχές λογισµικού 

Οι εφαρµογές λογισµικού είναι από τους βασικούς παράγοντες της αποτελεσµατικής 

λειτουργίας των ∆ήµων που έχουν µηχανογραφηθεί. 

Για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. πρέπει να 

εξασφαλίζεται οµοιόµορφο, φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας για τους 

χρήστες κατά την εκτέλεση της εργασίας τους από το λειτουργικό σύστηµα των 

σταθµών εργασίας. 

Οι εφαρµογές πρέπει να λειτουργούν σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την 

λειτουργία που εξυπηρετούν, να λειτουργούν µε συνέπεια και ορθότητα, να 

εξασφαλίζουν για την ακεραιότητα των δεδοµένων και την ιστορικότητα τους σε 

όποιο σηµείο αυτό απαιτείται και βεβαίως να είναι λειτουργικές και φιλικές προς το 

χρήστη. 

Πέραν τούτου για την ασφαλή λειτουργία απαιτείται η φυσική ασφάλεια και 

προστασία των υπολογιστικών συστηµάτων και των δικτύων όπου θα λειτουργούν οι 
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εφαρµογές λογισµικού. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογικές απαιτήσεις για το Υλικό 

(Hardware), το ∆ίκτυο, (Network), το Λογισµικό Συστήµατος (System Software) και 

το Λογισµικό Εφαρµογών (Application Software). 

• Ανοικτά Συστήµατα (Open Systems) 

Η γενική φιλοσοφία των συστηµάτων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να 

ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για ‘Ανοικτή Αρχιτεκτονική’ (Open Architecture) και 

Ανοικτά Συστήµατα (Open Systems). Ο όρος ‘ανοικτό’ υποδηλώνει κατά βάση την 

ανεξαρτησία από συγκεκριµένο προµηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων 

(Standards) που διασφαλίζουν: 

o Την αρµονική συνεργασία και λειτουργία µεταξύ συστηµάτων και 

λειτουργικών εφαρµογών διαφορετικών προµηθευτών 

o Την µέσω δικτύων συνεργασία και εφαρµογών που βρίσκονται σε 

διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα. 

o Την Μεταφερσιµότητα των εφαρµογών 

o Την δυνατότητα αύξησης του µεγέθους των µηχανογραφικών 

συστηµάτων χωρίς αλλαγές στη δοµή και τη φιλοσοφία 

Βασικότερα λειτουργικά συστήµατα που µπορούν να χαρακτηριστούν «ανοικτά» 

Unix – Linux και τα Windows. 

Το Unix (και το πρόσφατο Linux) χρησιµοποιείται σε workstations, servers καθώς 

και σε µεσαία και µεγάλα συστήµατα για την εξυπηρέτηση πολλών χρηστών (multi-

user), πολλών ταυτόχρονα εφαρµογών (multi-tasking) και εφαρµογών πραγµατικού 

χρόνου (real-time). 

Τα Windows, ο κυριότερος ανταγωνιστής του Unix, χαρακτηρίζεται εκτός από τα 

βασικά χαρακτηριστικά (multi-user, multi-tasking), και από την µεγάλη υποστήριξη 

σε επίπεδο εφαρµογών, µε βασικό πλεονέκτηµα κυρίως την ύπαρξη εφαρµογών που 

διαθέτουν ένα σταθερό, χρηστικό και απλό γραφικό περιβάλλον. Ωστόσο πρέπει να 

προσεχθεί ότι όταν ο προµηθευτής του συστήµατος είναι ένας ενδέχεται αυτό να είναι 

σχετικά κλειστό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσεχθεί κατά την διάρκεια της 

διαδικασίας επιλογής. 

• Αρχιτεκτονική Client/Server 
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Βασικό χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής Client/Server είναι η αξιοποίηση των 

δικτύων για την κατανεµηµένη επεξεργασία προβληµάτων. Μία εφαρµογή πελάτης 

(Client) που συνήθως επικοινωνεί µε το χρήστη, ζητά από τον εξυπηρετητή (Server), 

που συνήθως βρίσκεται σε διαφορετικό υπολογιστικό σύστηµα, να επεξεργαστεί ένα 

σύνθετο αίτηµα για το οποίο έχει το πλεονέκτηµα να έχει ή τα στοιχεία ή την 

υπολογιστική ισχύ να το διεκπεραιώσει γρήγορα. 

Τα πλεονεκτήµατα της αρχιτεκτονικής Client/Server είναι η ευελιξία για τη κατανοµή 

κόστους µεταξύ κεντρικών συστηµάτων και σταθµών εργασίας, ευκολία 

ολοκλήρωσης και εξυπηρέτησης αποµακρυσµένων σταθµών εργασίας, η αποδοτική 

εκµετάλλευση του δικτύου και η µεγάλη ευκολία στην επεκτασιµότητα. 

Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων (RDBMS) 

Η σχεσιακές βάσεις δεδοµένων µε τη χρήση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Σχεσιακών 

Βάσεων ∆εδοµένων (Relational Data Base Management Systems – RDBMS) έχουν 

καθιερωθεί σαν η πλέον οµοιόµορφη προσέγγιση στην διαχείριση στοιχείων µε 

ταυτόχρονη αποδέσµευση από τα ιδιωτικά συστήµατα αποθήκευσης των δεδοµένων. 

Με τη χρήση αρχιτεκτονικών Client/Server η πρόσβαση στα δεδοµένα πολλών 

βάσεων δεδοµένων µπορεί να γίνει µε διαφανή τρόπο και ανεξάρτητα από το µέγεθος 

των βάσεων δεδοµένων ή το µέγεθος και την ταχύτητα των εµπλεκόµενων 

υπολογιστικών συστηµάτων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται καλύτερη αξιοποίηση της 

υπάρχουσας υποδοµής και ανεξαρτητοποιούνται οι εφαρµογές από τα δεδοµένα που 

χρησιµοποιούν. 

Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης Σχεσιακών Βάσεων ∆εδοµένων µπορούν να 

συνοψιστούν στα εξής: 

 Μεταφερσιµότητα των εφαρµογών 

 ∆ιαχείριση µεγάλου όγκου δεδοµένων 

 Αποδοτική διαχείριση της Βάσης ∆εδοµένων 

 ∆υνατότητα  δηµιουργίας  εφαρµογών φιλικών  στο  χρήστη   σε  παραθυρικό 

περιβάλλον 

 Αυξηµένη διαθεσιµότητα του συστήµατος µε ικανοποιητικό χρόνο απόκρισης 

στην περίπτωση αποτυχίας κάποιου τµήµατος του συνολικού συστήµατος. 

 ∆υνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδοµένα. 

• Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας (GUI) 
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Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας µε τον υπολογιστή (Graphical User Interface – 

GUI) αποτελεί ένα από τα βασικότερα σηµεία για τη αποδοτική χρήση των 

εφαρµογών και από τα άτοµα που δεν έχουν ειδικές γνώσεις υπολογιστών. 

Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας προσφέρει: 

 Ευκολία εκµάθησης της εφαρµογής 

 Ευκολία στη χρήση και κατά συνέπεια αύξηση της παραγωγικότητας 

 ∆υνατότητα διαχείρισης ήχου και εικόνας 

15.3 Το Λογισµικό Συστηµάτων 

Τα συστήµατα που θα εγκατασταθούν σε κάθε Ο.Τ.Α. είναι ένα τουλάχιστον 

εξυπηρετητής (server) και κάποιος αριθµός σταθµών εργασίας. Στη συνέχεια 

περιγράφονται οι γενικές αρχές που πρέπει να ισχύουν για το λογισµικό συστήµατος, 

το λογισµικό κοινής χρήσης και το λογισµικό διαχείρισης των υπολογιστικών 

συστηµάτων. 

Ο server και ο σταθµοί εργασίας θα είναι συνδεδεµένοι σε ένα τοπικό δίκτυο (LΑΝ) 

και θα επικοινωνούν µεταξύ τους τουλάχιστον µε το πρωτόκολλο ΤCΡ/IΡ. Στον 

server θα υπάρχει εγκατεστηµένο, και σε λειτουργία, Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Σχεσιακών Βάσεων ∆εδοµένων (RDBMS). 

Επίσης θα είναι εγκατεστηµένο λογισµικό και υλικό για τη λήψη των αντιγράφων 

ασφαλείας (Backup) και των δεδοµένων του server και των αρχείων που θα 

βρίσκονται στους σταθµούς εργασίας. 

Ο server και οι σταθµοί εργασίας θα διαθέτουν λειτουργικό σύστηµα µε εξολοκλήρου 

γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI) για την επικοινωνία µε τον χρήστη. 

Το υλικό και το λογισµικό κάθε υπολογιστικού συστήµατος και όλες οι εφαρµογές 

πρέπει: 

 Να λειτουργούν βάση του προτύπου ΕΛΟΤ-9281 µε τις επεκτάσεις για τη 

χρήση του Ευρώ. 

 Να υποστηρίζουν το σύµβολο του Ευρώ (εµφάνιση στο πληκτρολόγιο, στην 

οθόνη και στις εκτυπώσεις) 

15.4 Το λογισµικό εφαρµογών 

Κοινές απαιτήσεις για όλες τις εφαρµογές είναι: 
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 Η πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται 

 Η ακεραιότητα των δεδοµένων της εφαρµογής 

 Η φιλικότητα προς τον χρήστη και η παροχή εκείνων των διευκολύνσεων που 

παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής 

 Η ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων της εφαρµογής 

 Η ανεξαρτησία των στοιχείων από την εφαρµογή συγκεκριµένου προµηθευτή 

 Η ύπαρξη βοηθητικών προγραµµάτων για την εξαγωγή όλων των στοιχείων 

της εφαρµογής από την βάση ∆εδοµένων  και την εισαγωγή εξωτερικών 

στοιχείων συγκεκριµένης δοµής. 

Θεωρείται η επαρκής εκπαίδευση των χρηστών για την αποτελεσµατική χρήση της 

κάθε εφαρµογής. 

• Λειτουργία µε βάση το Θεσµικό πλαίσιο 

Κάθε εφαρµογή είναι απαραίτητο να λειτουργεί σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που 

διέπει τη µηχανογραφηµένη λειτουργία. 

Από το θεσµικό πλαίσιο καθορίζονται τα υποχρεωτικά στοιχεία και οι υποχρεωτικές 

λειτουργίες που πρέπει να διενεργούνται από την εφαρµογή. Η εφαρµογή είναι 

απαραίτητο να αποθηκεύει σε Βάση δεδοµένων όλα αυτά τα στοιχεία. Παράλληλα 

από τη καθηµερινή λειτουργία και τις ανάγκες των χρηστών της εφαρµογής µπορεί να 

προκύπτει η ανάγκη επέκτασης µε επιπλέον δεδοµένα και λειτουργίες, αν βέβαια 

αυτό επιτρέπεται από το θεσµικό πλαίσιο. 

Είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση της εφαρµογής όποτε αλλάζει το θεσµικό ή 

κανονιστικό πλαίσιο. 

• Παράλληλη λειτουργία πολλών χρηστών 

Σε περιβάλλοντα, όπως αυτά των Ο.Τ.Α. είναι απαραίτητη η πρόσβαση πολλών 

ατόµων σε κοινά δεδοµένα. Στις περιπτώσεις αυτές η εφαρµογή είναι απαραίτητο 

 Να εξυπηρετεί πολλούς ταυτόχρονους χρήστες (multi-user). 

 Να λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου και στο µοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή 

(Client/Server) 

 Να  αποθηκεύει  τα  δεδοµένα  σε ένα  εξυπηρετητή  (server) που  θα είναι 

προσβάσιµος από όλους τους χρήστες 

 Να αποθηκεύει τα δεδοµένα σε ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων 

∆εδοµένων (RDBMS) ώστε να διασφαλίζεται η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση 
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και η ακεραιότητα των δεδοµένων. 

• Φιλικότητα προς τον χρήστη. 

Η τ ο ρίσει ότι η λειτουργία σε γραφικό περιβάλλον εχν λογική εξέλιξη έχει πλέον καθο

είναι η ελάχιστη απαίτηση που µπορεί κάποιος να έχει από µια σύγχρονη εφαρµογή. 

Παράλληλα έχει γενικευτεί η χρήση του ποντικιού (mouse), των διαφόρων τύπων 

µενού (drop-down, popup menus) και των εργαλειοθηκών (toolbars). Η ευκολία και η 

οµοιοµορφία, στο χειρισµό των εφαρµογών, δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη, 

εύκολα να προσαρµοστεί στο περιβάλλον της εφαρµογής και να επικεντρώσει την 

προσπάθεια του στην εκµάθηση της ουσίας της εφαρµογής. 

Επιπλέον σε όποιο σηµείο της εφαρµογής και αν βρίσκεται ο χρήστης και σχεδόν για 

κάθε µία από τις λειτουργίες η βοήθεια βρίσκεται ‘ένα κλικ µακριά’. 

• Η εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στα δεδοµένα 

Τα όλυτης κυριότητας του στοιχεία που διαχειρίζεται η κάθε εφαρµογή είναι της απ

Ο.Τ.Α. και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν εγκατεστηµένα 

βοηθητικά προγράµµ τα για την εξαγωγή όλων των στοιχείων της εφαρµογής από α

την Βάση ∆εδοµένων και την εισαγωγή εξωτερικών στοιχείων από και προς αρχεία 

συγκεκριµένης δοµής. 

Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τους Ο.Τ.Α. (∆ηµοτολόγιο 

κ.λ.π.) δεν πρέπει να είναι κλειδωµένες. Στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο 

για λόγους ασφαλείας τότε, αρµόδια εξουσιοδοτηµένος µόνιµος υπάλληλος του 

Ο.Τ.Α. θα πρέπει να µπορεί να ξεκλειδώσει την εφαρµογή χωρίς την παρέµβαση 

οποιουδήποτε τρίτου. 

• Η ασφάλεια και η ακεραιότητα των δεδοµένων 

Θεω ίρε ται απαραίτητο: 

 Να υπάρχει διάκριση των χρηστών, των αρµοδιοτήτων και ενεργειών που 

επιτρέπεται να κάνουν 

 η χρήση συγκεκριµένων τεχνικών, η ακεραιότητα των Να διασφαλίζεται, µε τ

δεδοµένων της εφαρµογής 

• αρµογής Τεχνικά εγχειρίδια της εφ

Κάθ ε νοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια στα ε φαρµογή πρέπει οπωσδήποτε να συ
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οποία, ενδεικτικά, θα αναφέρονται αναλυτικά: 

o Τα στοιχεία που αποθηκεύει η εφαρµογή στη Βάση ∆εδοµένων 

o Τα   επιπλέον   στοιχεία  τα   οποία   φυλάσσονται   ώστε  να   διασφαλίζεται   

η ακεραιότητα των δεδοµένων και να είναι εφικτή η διακρίβωση αλλοιώσεων 

των στοιχείων. 

o λειτουργίες   (συνδεσµολογίες,   ενδιάµεσες   εγγραφές,   Εσωτερικές   

µεταφορές στοιχείων κ.λ.π.) οι οποίες δεν είναι ορατές στον χρήστη και 

εκτελούνται στη διάρκεια δικών του ενεργειών. 

o Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρµογής 

o Εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας της εφαρµογής 

o Γενικές  οδηγίες  για  τις  εφαρµογές   και  την  ασφάλεια   όπου   θα  δίνονται 

κατευθύνσεις και οδηγίες τουλάχιστον για τα ακόλουθα θέµατα τα οποία θα 

είναι και θέµατα της εκπαίδευσης των υπαλλήλων: 

1. Που θα πρέπει να αποθηκεύονται τα προγράµµατα και τα αντίστοιχα 

εγχειρίδια; 

2. έπει να ασχολούνται µε την δηµιουργία των αντιγράφων, ποιες Ποιοι θα πρ

διαδικασίες να ακολουθούνται, πως αξιολογούνται και πως βελτιώνονται 

οι διαδικασίες αυτές; 

3. ς σε προγράµµατα και δεδοµένα αρχείων θα πρέπει Ποιοι τύποι πρόσβαση

να προσφέρονται, πως ελέγχεται η πρόσβαση; 

4. ρικά µε τη χρήση αλλαγής Ποια πολιτική πρέπει να ακολουθείται αναφο

κωδικών ή µυστικών πληροφοριών απαραίτητων για την επαλήθευση της 

ταυτότητας κατά τον έλεγχο της πρόσβασης; 

5. ρικά µε την καταγραφή  και Ποια πολιτική πρέπει να  ακολουθείται αναφο

αξιοποίηση παραβιάσεων δικαιωµάτων πρόσβασης σε προγράµµατα και 

αρχεία δεδοµένων; Τι λογισµικό ή και υλικό πρέπει να χρησιµοποιηθεί για 

τον έλεγχο πρόσβασης; 

6. κκίνησης  και  επανόρθωσης  (recovery) πρέπει  Ποιες διαδικασίες επανε

να ενσωµατωθούν και αξιοποιηθούν; 

7. ρίωσης πρέπει να χρησιµοποιούνται Ποιες διαδικασίες ελέγχου και τεκµη

στο πλαίσιο της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης; 

8. εκτρονική µορφή Πως µπορούν τα δεδοµένα ή πληροφορίες σε ηλ

απόρρητου χαρακτήρα να προστατεύονται  κατά την αποθήκευση  και  

µετάδοση από υποκλοπή; Ποια πρέπει να χαρακτηριστούν σαν απόρρητα; 
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9.  Πως µπορούν να ελέγχονται οι διάφορες ρουτίνες και διαγνώσεις για την

επαλήθευση των αποτελεσµάτων µέσων ειδοποίησης ή ενηµέρωσης 

κρίσιµης σηµασίας; 
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16 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

16.1 Σκοπός της υλοποίησης 

Οι βασικές αρχές στις οποίες πρέπει να στηρίζεται το έργο: 

• Χρήση της διαδικτυακής υποδοµής και των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω 

του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

• Υιοθέτηση του προτύπου XML για την απεικόνιση και ολοκλήρωση των 

δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα. 

• Χρήση του φυλλοµετρητή (web browser) σαν το βασικό εργαλείο 

αλληλεπίδρασης. Παράλληλα θα είναι δυνατή η εναλλακτική πρόσβαση από 

άλλα µέσα (κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο, PDA). 

• ∆ιαλειτουργικότητα και χρήση ανοικτών προτύπων σύµφωνα µε το Ελληνικό 

και ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. 

• Επεκτασιµότητα – ∆υνατότητα των συστηµάτων να προσαρµοστούν ώστε να 

µπορούν να ανταποκριθούν σε µεγάλο φόρτο εργασίας. 

• ∆ιαφάνεια – Οι προδιαγραφές και ο τρόπος αποθήκευσης δεδοµένων θα είναι 

γνωστός και διαθέσιµος στο κοινό. 

Η υλοποίηση του έργου περιλαµβάνει τα παρακάτω πακέτα εργασίας: 

1. Αποτύπωση Υφιστάµενης Κατάστασης στον ΟΤΑ: αποτύπωση της 

υπάρχουσας κατάστασης και των αναγκών και προτεραιοτήτων για την 

αυτοµατοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας µε το πολίτη και τις 

επιχειρήσεις, ανάλυση καλών πρακτικών και βιβλιογραφική έρευνα. 

2. Λειτουργικές προδιαγραφές του διαδικτυακού περιβάλλοντος του ΟΤΑ 

για παροχή υπηρεσιών στο πολίτη και στις επιχειρήσεις: Προσδιορισµός 

του πλαισίου διαχείρισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχονται, το 

περιβάλλον στο οποίο θα χρησιµοποιείται, τα προβλήµατα τα οποία πρόκειται 

να επιλύσει και τις εφαρµογές που πρόκειται να προσφέρει στις διάφορες 

κατηγορίες χρηστών του. 

3. Υλοποίηση της Βασικής Πλατφόρµας του διαδικτυακού περιβάλλοντος 

του ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στο πολίτη και στις επιχειρήσεις: 

Προσαρµογή εργαλείων λογισµικού ανοικτών προτύπων στις απαιτήσεις του 
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ΟΤΑ (τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στις διαδικασίες οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΟΤΑ), και η διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού περιβάλλοντος, που θα αποτελέσει την βασική ενιαία 

πλατφόρµα για τον ΟΤΑ µε την υλοποίηση των αναγκαίων Τεχνικών 

Μέτρων Ασφάλειας (Security Safeguards – Countermeasures), που πρέπει 

να ληφθούν για την επαρκή προστασία του συνόλου υπηρεσιών. Πρόσθετα, 

σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωµένου διαδραστικού περιβάλλοντος 

επικοινωνίας και συνεργασίας οµάδων και εικονικών κοινοτήτων. 

4. Υλοποίηση αρθρωµάτων ενδιάµεσου Λογισµικού ∆ιαλειτουργικότητας 

της βασικής Πλατφόρµας µε υφιστάµενα συστήµατα του ∆ήµου: θα 

επεκταθεί το λογισµικό διαλειτουργικότητας που θα δίνει τη δυνατότητα να 

αξιοποιηθούν µέσα από το νέο σύστηµα υφιστάµενες εφαρµογές 

πληροφορικής που καλύπτουν τοµείς δραστηριότητας του ∆ήµου ώστε να 

δηµιουργηθούν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τον πολίτη. 

5. Λειτουργικές απαιτήσεις – µελέτη εφαρµογής για την υλοποίηση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις βάσει των 

απαιτήσεων και των προτεραιοτήτων του ∆ήµου. 

6. Συγκέντρωση και επεξεργασία του αναγκαίου περιεχοµένου για την 

υλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις 

βάσει των απαιτήσεων και των προτεραιοτήτων του ∆ήµου που θα 

προσδιοριστούν κατά την µελέτη εφαρµογής. 

7. Προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού (θέσεις εργασίας Η/Υ και 

δοµηµένη καλωδίωση) και των απαιτούµενων υπηρεσιών υπολογιστικού 

κέντρου επικοινωνίας, αποθήκευσης και διαχείρισης δεδοµένων (DATA 

CENTER) για την εγκατάσταση, παραµετροποίηση και παραγωγική 

λειτουργία υπηρεσιών για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις του ∆ήµου. 

8. Εγκατάσταση και παραµετροποίηση της Βασικής Πλατφόρµας βάσει των 

απαιτήσεων και των προτεραιοτήτων του ∆ήµου που θα προσδιοριστούν κατά 

την µελέτη εφαρµογής. Πιλοτικές δοκιµές και Αξιολόγηση πιλοτικής 

λειτουργίας. 

9. Εκπαίδευση χρηστών: Οι υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών αναµένεται – σε 

συνδυασµό µε τις διοικητικές ρυθµίσεις που θα ληφθούν – να συµβάλλουν 
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ουσιαστικά τόσο στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά µε τη 

χρήση, διαχείριση και τη χρήση των εφαρµογών και υπηρεσιών που θα 

αναπτυχθούν, όσο και στη µεταβίβαση στα στελέχη του δήµου της αναγκαίας 

«κουλτούρας», των πλεονεκτηµάτων του νέου πληροφοριακού περιβάλλοντος 

και των υπηρεσιών που αναπτύσσονται. 

10. Σχέδιο ανάκαµψης από καταστροφή: περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την ανάκαµψη του Συστήµατος και την ανάκτηση των 

∆εδοµένων σε περίπτωση φυσικής ή άλλης καταστροφής. 

11. Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του SLA: Το SLA αυτό θα καλύψει 

την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη περίοδο παραγωγικής λειτουργίας 

του παρόντος έργου. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι: 

a. Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας 

b. Μεταφορά Τεχνογνωσίας – Υποστήριξη Χρηστών – ‘on the job 

training’ 

c. Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης 

d. Υπηρεσίες πληροφόρησης – διάθεσης της Βασικής Πλατφόρµας µέσω 

γραφείου υποστήριξης (help desk) που θα λειτουργεί κεντρικά µέσω 

του διαδικτύου και τηλεφωνικά 

e. Οργάνωση και ενεργοποίηση εθελοντικών οµάδων για την υποστήριξη 

της τοπικής αυτοδιοίκησης στη εξάπλωση της αξιοποίησης των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη και στις επιχειρήσεις. 

16.2 ∆ιαστασιολόγηση του έργου 

Γενικά 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ταξινοµούνται ανάλογα µε το επίπεδο ‘ωριµότητας’ και 

ολοκλήρωσής τους σε τέσσερα επίπεδα υπηρεσιών, που είναι: 

i. Επίπεδο 1: πληροφόρηση: η αναγκαία πληροφόρηση για την παροχή και λήψη 

µιας υπηρεσίας που είναι διαθέσιµη on-line 

ii. Επίπεδο 2: µονόδροµη αλληλεπίδραση (one-way interaction): µέσω 

∆ιαδικτυακής πύλης παρέχεται ή δυνατότητα λήψης της φόρµας αίτησης για µια 

υπηρεσία ή την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήµατος για την λήψη των αναγκαίων 

εγγράφων (µη ηλεκτρονικών) για µία υπηρεσία που δεν παρέχεται ηλεκτρονικά. 

iii. Επίπεδο 3: αµφίδροµη αλληλεπίδραση (two-way interaction): µέσω 
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∆ιαδικτυακής πύλης παρέχεται ή δυνατότητα υποβολής αίτησης για µια 

υπηρεσία. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει διαδικασία ταυτοποίησης του 

αιτούντος. 

iv. Επίπεδο 4: πλήρως ηλεκτρονική υπηρεσία: µέσω ∆ιαδικτυακής πύλης 

παρέχεται ή δυνατότητα υποβολής αίτησης για µια υπηρεσία, ταυτοποίησης του 

αιτούντος και λήψης της υπηρεσίας χωρίς την διαµεσολάβηση καµίας µη 

ηλεκτρονικής διαδικασίας. 

Βασικά Χαρακτηριστικά Έργου 

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το εύρος των Υπηρεσιών που ο 

προµηθευτής πρέπει να αναπτύξει ώστε να παρέχονται από τον δήµο στους πολίτες 

και στις επιχειρήσεις: 

Πίνακας 16.2 Περιγραφή Υπηρεσιών (Πηγή ΚΕ∆ΚΕ, 2006) 

Θεµατική ενότητα  Περιγραφή υπηρεσιών  

Για τους Πολίτες  

1.  Πληρωµή ∆ηµοτικών 

τελών, φόρων, προστίµων 

και χρεώσεων για παροχή 

συγκεκριµένων υπηρεσιών 

από το δήµο 

• Πληροφόρηση για το που και πώς µπορεί να γίνει 

η πληρωµή 

• Πρόσβαση στα στοιχεία του δήµου για 

ενηµέρωση σχετικά µε το ύψος της οφειλής 

• Πληρωµές µέσω διαδικτύου (e-payments) 

• Ενηµέρωση για εκπρόθεσµες οφειλές µέσω SMS, 

e-mail, τηλεφωνικά κλπ.  

2.  Εγγραφή/ διαγραφή/ 

τροποποίηση στα δηµοτικά 

µητρώα 

• Πληροφόρηση για το που και πώς µπορεί να γίνει 

η εγγραφή κλπ. στα δηµοτικά µητρώα (Μητρώο 

αρρένων, ∆ηµοτολόγιο, Ληξιαρχείο, εκλογικοί 

κατάλογοι, κλπ.) 

• Πρόσβαση στα στοιχεία του δήµου για 

ενηµέρωση σχετικά µε τα υπάρχοντα στοιχεία 

στο δήµο. 

• Κατέβασµα (downloading) αιτήσεων και 

σχετικών οδηγιών 

• Ηλεκτρονική κατάθεση συµπληρωµένων 

αιτήσεων 
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• Ενηµέρωση για την ολοκλήρωση της πράξης ή 

ύπαρξης προβλήµατος µέσω SMS, e-mail, 

τηλεφωνικά κλπ. 

3.  Έκδοση ατοµικών ή 

οικογενειακών 

πιστοποιητικών και 

βεβαιώσεων 

• Πληροφόρηση για το που και πώς µπορεί να γίνει 

η έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, γάµου, 

θανάτου, οικογενειακής µερίδας, µητρώου 

αρρένων, πιστοποιητικό εντοπιότητας, βεβαίωση 

µόνιµης κατοικίας κλπ) 

• Πρόσβαση στα στοιχεία του δήµου για 

ενηµέρωση σχετικά µε την υπάρχοντα στοιχεία 

στο δήµο. 

• Κατέβασµα (downloading) αιτήσεων 

• Ηλεκτρονική κατάθεση συµπληρωµένων 

αιτήσεων 

• Ενηµέρωση για την παραλαβή του 

πιστοποιητικού ή ύπαρξης προβλήµατος µέσω 

SMS, e-mail κλπ. 

4.  Πολεοδοµικά θέµατα – 

έκδοση οικοδοµικών 

άδειών 

• Πληροφόρηση για το που και πώς µπορεί να γίνει 

η έκδοση οικοδοµικής άδειας  

• Κατέβασµα (downloading) σχετικών εντύπων και 

κανονισµών 

• Ενηµέρωση για την παραλαβή της άδειας ή 

ύπαρξης προβλήµατος µέσω SMS, e-mail κλπ.  

5.  Συγκοινωνίες και οδικό 

δίκτυο 

• Πληροφόρηση για µέσα µαζικής µεταφοράς 

(ωράρια – διαδροµές – στάσεις, κόστος, κλπ.) 

• Πληροφόρηση για χώρους στάθµευσης (θέσεις 

κόστος, κλπ.) 

• Πληροφόρηση για πρόστιµα για παραβάσεις 

στάθµευσης  

• Κατέβασµα (downloading) αιτήσεων και 

κανονισµών για παραχώρηση χώρου στάθµευσης 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες  
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• Ενηµέρωση για την παραλαβή της άδειας χώρου 

στάθµευσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή 

ύπαρξης προβλήµατος µέσω SMS, e-mail κλπ.  

6.  Περιβάλλον – καθαριότητα 

– ανακύκλωση 

• Πληροφόρηση για κίνηση απορριµµατοφόρων 

(ωράρια – διαδροµές, κλπ.) για οικιακά απόβλητα 

– προγράµµατα ανακύκλωσης, κλπ. 

• Πληροφόρηση για διαδικασία συλλογής ογκωδών 

αντικειµένων, οικοδοµικών υλικών, κλπ. 

• Πληροφόρηση για πρόστιµα σε περιπτώσεις 

παραβάσεων  

• Κατέβασµα (downloading) αιτήσεων για 

τοποθέτηση κάδου απορριµµάτων ή αλλαγή 

θέσης οικιακών αποβλήτων  

• Ηλεκτρονική κατάθεση συµπληρωµένων 

αιτήσεων για τοποθέτηση κάδου απορριµµάτων ή 

αλλαγή θέσης  

• Ενηµέρωση για την υλοποίηση µέσω SMS, e-

mail κλπ. 

• Κατέβασµα (downloading) αιτήσεων για συλλογή 

ογκωδών αντικειµένων, οικοδοµικών υλικών, 

κλπ. 

• Ηλεκτρονική κατάθεση συµπληρωµένων 

αιτήσεων για συλλογή ογκωδών αντικειµένων, 

οικοδοµικών υλικών, κλπ. 

• Ηλεκτρονική αποστολή χρέωσης για συλλογή 

ογκωδών αντικειµένων, οικοδοµικών υλικών, 

κλπ.  
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7.  Υγεία και Κοινωνική 

φροντίδα 

• Πληροφόρηση για τις διαθέσιµες υπηρεσίες 

υγείας και κοινωνικής φροντίδας στο δήµο ή 

προσβάσιµες από τους δηµότες  

• Πληροφόρηση για τις προϋποθέσεις πρόσβασης 

στις δηµοτικές κοινωνικές υπηρεσίες  

• Κατέβασµα (downloading) αιτήσεων για παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών (βρεφονηπιακοί, παιδικοί 

σταθµοί, Κ∆ΑΠ, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι, 

Κέντρα Πρόληψης, κλπ. 

• Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων  

• Ενηµέρωση για την έκβαση της αίτησης µέσω 

SMS, e-mail κλπ. 

• Ηλεκτρονική αποστολή έγκρισης παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών  

• Ηλεκτρονική αποστολή χρέωσης για παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών  

• Κλείσιµο ραντεβού µέσω διαδικτύου( e-booking ) 

στις µονάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

του δήµου  

8.  Εκπαίδευση • Πληροφόρηση για υποδοµές και προγράµµατα 

εκπαίδευσης παιδιών 

• Πληροφόρηση για υποδοµές και προγράµµατα 

εκπαίδευσης ενηλίκων του δήµου 

• Κατέβασµα (downloading) αιτήσεων συµµετοχής 

• Ηλεκτρονική κατάθεση συµπληρωµένων 

αιτήσεων 

• ενηµέρωση για την έκβαση της αίτησης µέσω 

SMS, e-mail κλπ. 

• Ηλεκτρονική αποστολή έγκρισης συµµετοχής 

• ∆ιασύνδεση εθελοντών εκπαιδευτών (µαθητών ή 

φοιτητών) µε πολίτες που επιθυµούν να 

εκπαιδευτούν στην χρήση Η/Υ, internet, κλπ.) 
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• e-learning σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες  

9.  Αναζήτηση εργασίας • Πληροφόρηση για τις υπηρεσίες προώθησης της 

απασχόλησης στην περιοχή του δήµου 

• Πληροφόρηση για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

που αναζητούν εργαζοµένους στην περιοχή του 

δήµου 

• Υπηρεσίες ενηµέρωσης για προσλήψεις από 

δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα µέσω SMS, e-mail κλπ. 

10.  Πολιτισµός – ψυχαγωγία • Πληροφόρηση για πολιτιστικές – ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες – εκδηλώσεις του δήµου 

(πρόγραµµα – κόστος εισόδου) 

• Πληροφόρηση για πολιτική προώθησης 

πολιτισµού – ψυχαγωγίας σε ειδικές 

πληθυσµιακές οµάδες 

• Κατέβασµα (downloading) αιτήσεων για 

προσκλήσεις – πρόσβαση ειδικών πληθυσµιακών 

οµάδων 

• Ηλεκτρονική κατάθεση συµπληρωµένων 

αιτήσεων 

• Ενηµέρωση για την έκβαση της αίτησης µέσω 

SMS, e-mail κλπ. 

• Ηλεκτρονική αποστολή έγκρισης πρόσβασης  

11.  Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες • On-line αναζήτηση βιβλίων, περιοδικών, κλπ. 

που είναι διαθέσιµα στις δηµοτικές βιβλιοθήκες ή 

στις βιβλιοθήκες των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

του δήµου  
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12.  Τοπική οικονοµική 

ανάπτυξη και 

επιχειρηµατικότητα 

• Πληροφόρηση για την προώθηση εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού, πρωτογενούς τοµέα και του 

‘ηλεκτρονικό επιχειρείν’ για την ενίσχυση 

επιχειρηµατικότητας και των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων 

• Ηλεκτρονικά newsletters 

• Personalized information services 

• Πληροφόρηση για τις διαθέσιµες υπηρεσίες και 

προγράµµατα – επαγγελµατικής κατάρτισης του 

δήµου 

• e-learning για διάφορα θέµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης και προσανατολισµού – κατάρτιση 

στην χρήση ΤΠΕ, κλπ. 

• Προσωποποιηµένες υπηρεσίες ενηµέρωσης για 

νέες υπηρεσίες ή προγράµµατα µέσω SMS, e-

mail κλπ.  

• Πληροφόρηση για τουριστικές υποδοµές στην 

περιοχή του δήµου  

• Υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων σε 

τουριστικές µονάδες (διαµονή, αθλητικές, 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κλπ.) 

• Πληρωµές µέσω internet (e-payments) για 

κρατήσεις σε τουριστικές µονάδες (διαµονή, 

αθλητικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κλπ.)  
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13.  Ηλεκτρονική δηµοκρατία (e-

democracy) 

• Ηλεκτρονική υποβολή παραπόνων, διαµαρτυριών 

ή προτάσεων και λήψη αντίστοιχων απαντήσεων 

• On-line fora – για να συζητούν οι πολίτες µεταξύ 

τους συγκεκριµένα θέµατα και να προωθούν τις 

απόψεις τους στους αιρετούς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης (εστιασµένα σε ηλικιακές οµάδες 

και συγκεκριµένα θέµατα) 

• On-line ερωτηµατολόγια για έκφραση απόψεων 

και συµµετοχή στα κοινά (εστιασµένα σε 

ηλικιακές οµάδες και συγκεκριµένα θέµατα) 

• SMS broadcasting για την ενεργοποίηση 

εθελοντικών οµάδων (π.χ. πυρόσβεσης) 

• e-democracy games – ηλεκτρονικά παιχνίδια που 

βοηθούν του πολίτες να κατανοήσουν το ρόλο 

και τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης 

(εστιασµένα σε ηλικιακές οµάδες) 

• e-petitioning για την ανάδειξη συγκεκριµένων 

ζητηµάτων εντός του δήµου ή και ευρύτερα  

• Ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-voting) 

• Πρόσβαση σε θέµατα – αποφάσεις του δηµοτικού 

συµβουλίου  

Για τις Επιχειρήσεις  

1.  Άδειες ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχειρήσεων 

• Πληροφόρηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστηµάτων, επιχειρήσεων, χώρων 

ψυχαγωγίας – θεάτρων, κινηµατογράφων, 

µουσικής σε δηµόσια κέντρα, ίδρυσης 

παιδότοπων κλπ.) 

• Κατέβασµα (downloading) αιτήσεων 

• Ενηµέρωση για την έκβαση της αίτησης µέσω 

SMS, e-mail κλπ.  
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2.  Ατοµικές άδειες 

επαγγελµατικής 

δραστηριότητας 

• Πληροφόρηση για χορήγηση αδειών 

µικροπωλητών (στάσιµο εµπορίου) και 

λειτουργίας κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους 

(άλση, κήπους κλπ.) 

• Ηλεκτρονική υποβολή ερωτηµάτων και λήψη 

απαντήσεων  

• Κατέβασµα (downloading) αιτήσεων και 

σχετικών οδηγιών 

• Ενηµέρωση για την έκβαση της αίτησης µέσω 

SMS, e-mail κλπ.  

3.  Πληρωµή ∆ηµοτικών τελών, 

φόρων και προστίµων 

• Πληροφόρηση για πληρωµή ∆ηµοτικών τελών, 

φόρων και προστίµων 

• Πληρωµές µέσω διαδικτύου (e-payments) 

• Ενηµέρωση για εκπρόθεσµες οφειλές µέσω SMS, 

e-mail κλπ. 

• Κατέβασµα (downloading) εντύπων και οδηγιών 

για ετήσια εκκαθάριση τελών παρεπιδηµούντων 

(διασύνδεση µε TAXIS – ΦΠΑ)  

4.  

∆ηµόσια έργα και 

προµήθειες 

• e-procurement  
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16.2.1 Οργανωτικό και Λειτουργικό Πλαίσιο των ∆ήµων 

16.2.1.1 Περιβάλλον λειτουργίας ∆ήµων – Κοινοτήτων 

 

16.2.1.2 Πλαίσιο οργανωτικής διάρθρωσης 

Το πλήθος και το εύρος των θεσµικών αρµοδιοτήτων των δήµων είναι κοινά, στην 

πραγµατικότητα όµως το πλήθος και το εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς 

και η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση των ∆ήµων διαφοροποιείται µε βάση το 

µέγεθος (πληθυσµό), έκταση, αριθµό δηµοτικών διαµερισµάτων, τα ιδιαίτερα 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά (νησιωτικοί, ορεινοί, παραµεθόριοι, ηπειρωτικοί, 

ηπειρωτικοί που συνορεύουν µε θάλασσα, κλπ.) και την κύρια οικονοµική 

δραστηριότητα (αγροτική, δασική, τουριστική, βιοµηχανική, κλπ). Οι βασικές 

λειτουργίες – υπηρεσίες και ένα ενδεικτικό πλαίσιο οργανωτικής διάρθρωσης των 

υπηρεσιών ενός µεσαίου µεγέθους δήµου είναι ως εξής: 

Βασικές και ∆ιοικητικές Λειτουργίες 

Περιφέρεια ΥΠΕΣ∆∆ΑΑ 

∆ήµος / 
Κοινότητα 

∆ηµοτικές / 
∆ιαδηµοτικές 
Επιχειρήσεις 

Σύνδεσµοι / 
Ενώσεις 

Σώµατα 
Ασφαλείας 
(Λιµενικό, 
Αστυνοµία) 

Πυροσβεστικό 
Σώµα 

Υγεία / 
Εκπαίδευση 

Υπουργεία & 
Κεντρικές 
Υπηρεσίες 

∆ιεθνής Ενώσεις 
Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Πολίτης / 
Ιδιωτικές 

Επιχειρήσεις 

ΚΕ∆ΚΕ 

ΤΕ∆Κ 
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• Λειτουργίες Υποστήριξης (Γραµµατειακή υποστήριξη ∆ηµάρχου και αιρετών, 

∆ηµόσιες Σχέσεις, ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αγροτική – Τουριστική ανάπτυξη, 

Παιδεία, Νεολαία, Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισµός, Μηχανοργάνωση, 

Υποστήριξη Αιρετών οργάνων και ∆ιοικητική υποστήριξη Νοµικών 

Προσώπων και Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων) 

• ∆ιοικητικές Υπηρεσίες (∆ιαχείριση προσωπικού, Γραµµατειακή υποστήριξη, 

∆ιαχείριση πρωτοκόλλου και Αρχείου, Χορήγηση πιστοποιητικών στους 

πολίτες, Χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων, Τήρηση Ληξιαρχείου –

∆ηµοτολογίου – Μητρώου αρρένων, ∆ηµοτική Αστυνοµία, Καθαριότητα 

κτηρίων και λοιπές βοηθητικές εργασίες.) 

1. Οικονοµικές Λειτουργίες 

• Οικονοµικές Υπηρεσίες ( ∆ιαχείριση Εσόδων, ∆ιαχείριση ∆ηµοτικής 

Περιουσίας, Προϋπολογισµός, ∆ιαχείριση ∆απανών, Μισθοδοσία 

Προσωπικού, Προµήθειες, ∆ιαχείριση Αποθήκης, Ταµειακή 

Υπηρεσία) 

2. Τεχνικές και περιβαλλοντικές Λειτουργίες 

• Τεχνικά Έργα (Μελέτες, Επίβλεψη Τεχνικών και Η/Μ Έργων, 

Κατασκευή, Συντήρηση Τεχνικών Έργων, Σήµανση Οδών, 

Πολεοδοµικές Εφαρµογές, Φροντίδα Πρασίνου) 

• Περιβάλλον και Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός (∆ιαχείριση 

Απορριµµάτων, Ύδρευση /Αποχέτευση / Άρδευση, Καθαριότητα 

περιβάλλοντος, Ηλεκτροφωτισµός, ∆ηµοτικά ΜΜΜ, ∆ιαχείριση 

Κοιµητηρίων) 

16.3 Γενικές τεχνικές απαιτήσεις της υλοποίησης – 

Ασφάλεια 

16.3.1 Γενικά 

Τα προσωπικά δεδοµένα, στα οποία συγκαταλέγονται πολλές από τις πληροφορίες 

σχετικά µε την δηµοτική κατάσταση του πολίτη, αποτελούν σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων ‘ευαίσθητα’ 

δεδοµένα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και κάθε επεξεργασία πρέπει να 

γίνεται σύµφωνα µε τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει η νοµοθεσία για την 
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προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

Ζητήµατα ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων αποκτούν όλο και µεγαλύτερη 

σηµασία στην κοινωνία της πληροφορίας. Η ασφάλεια των δεδοµένων αφορά στα 

τεχνολογικά και οργανωτικά µέτρα που διασφαλίζουν το δικαίωµα του φυσικού 

προσώπου στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων του. Η ασφάλεια αποτελεί 

συνεπώς µέσο προς την επίτευξη του σκοπού και θεµελιώδη προϋπόθεση της 

νοµιµότητας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων. 

16.3.2 Θεσµικό Πλαίσιο Ασφάλειας 

Τα δεδοµένα του πολίτη αποτελούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 

προστατεύονται στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς µε ειδικές ρυθµίσεις. 

Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (EΣ∆A) του 1950 

προστατεύει στο άρθρο 8 την ιδιωτική ζωή, στην οποία συγκαταλέγονται και τα 

προσωπικά δεδοµένα. 

Η Σύσταση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1981 για την προστασία των 

ατόµων από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο ΟΟΣΑ εξέδωσε το 1980 σειρά ‘κατευθυντήριων γραµµών’ για την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων γενικώς. 

Ως προς τα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σταθµό στην προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων αποτελεί η Οδηγία 95/46/EK για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. Με την Οδηγία αυτή 

εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών – µελών ως προς 

την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και η ελεύθερη κυκλοφορία τους στα 

κράτη – µέλη. Ο ελληνικός νόµος 2472/97 µεταφέρει την Οδηγία στο εσωτερικό 

δίκαιο και συγχρόνως εκπληρώνει την υποχρέωση της Ελλάδας που απορρέει από τη 

Σύσταση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης να θεσπίσει ειδικές διατάξεις για την 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Σύµφωνα µε την Οδηγία 95/46/EK – και τον 

ελληνικό νόµο 2472/97. 

Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ψήφισαν την Οδηγία 

97/66/EK για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό 

τοµέα η οποία αντικαταστάθηκε πρόσφατα από την Οδηγία 2002/58/EK για την 
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προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Οι εν λόγω Οδηγίες εξειδικεύουν την Οδηγία 95/46/EK ως προς ορισµένες πτυχές 

που συνδέονται µε τη συγκεκριµένη κατηγορία εφαρµογής. Ο ελληνικός νόµος 

2774/99 µεταφέρει την Οδηγία 97/66/EK στο εσωτερικό δίκαιο. 

Τέλος, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων έχει κατοχυρωθεί και στα 

συντάγµατα διάφορων χωρών. Σύµφωνα µε το άρθρο 9A του ελληνικού Συντάγµατος 

η προστασία των προσωπικών δεδοµένων του ατόµου αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα. 

Η επεξεργασία των δεδοµένων του ατόµου επιτρέπεται µόνο υπό τις προϋποθέσεις 

που ορίζει ο νόµος. Επίσης, η Προκήρυξη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετήθηκε από τα κράτη – µέλη το 2000 προβλέπει ειδικό 

άρθρο (αρθ. 8) για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 

16.3.3 Πλήρες Σχέδιο Λειτουργιών Ασφάλειας 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο µέγιστος δυνατός βαθµός προστασίας των δεδοµένων, 

απαιτούνται κατ’ ελάχιστο µία σειρά µελετών και αναγκαίων παραδοτέων οι οποίες 

είναι: 

• Αποτίµηση Επικινδυνότητας και Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας (Risk 

Assessment and Security Plan Development) 

• Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων και Ιδιωτικότητας (Data Protection and 

Privacy) 

• Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας (Security Safeguards – Countermeasures) 

(Παραδοτέο του Προµηθευτή) 

• Σχέδιο Ανάκαµψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan) (Παραδοτέο 

του Προµηθευτή) 

Εν συντοµία περιγράφονται συνοπτικά οι παραπάνω ενότητες. 

1. Αποτίµηση Επικινδυνότητας και Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας 

Η ανάλυση και αποτίµηση επικινδυνότητας στηρίζεται στην εκτίµηση των 

απειλών (threats) που υφίσταται ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (ΠΣ) ή µια 

εγκατάσταση, των ευπαθειών (vulnerabilities) του ΠΣ ή της εγκατάστασης αυτής, 

καθώς και των επιπτώσεων και των συνεπειών που θα υποστεί το σύστηµα ή η 

εγκατάσταση σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης της ασφάλειας. Το 

αποτέλεσµα της αποτίµησης επικινδυνότητας είναι ένα οργανωµένο σύνολο 
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τεχνικό-οργανωτικών µέτρων ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν, ώστε το 

πληροφοριακό σύστηµα ή η εγκατάσταση να προστατεύεται επαρκώς. Η 

αποτίµηση επικινδυνότητας αποτελεί το θεµέλιο λίθο στον οποίο στηρίζεται η 

ενσωµάτωση λειτουργιών ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε ένα ΠΣ ή µια 

εγκατάσταση. Αποτελεί, επίσης, ένα αποτελεσµατικό µέσο κατανόησης (‘gain the 

understanding’) των θεµάτων ασφάλειας. 

2. Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων και Ιδιωτικότητας 

Τα ΠΣ που επεξεργάζονται προσωπικά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα πρέπει 

να εναρµονίζονται µε τις επιταγές του ισχύοντος σχετικού κανονιστικού και 

θεσµικού πλαισίου. Έτσι, πρέπει να προηγούνται συγκεκριµένες ενέργειες που 

έχουν καθοριστεί από το Νόµο (π.χ. αναγγελία επεξεργασίας, άδεια λειτουργίας / 

διασύνδεσης αρχείου / ων ευαίσθητων δεδοµένων κλπ.). Επειδή η επεξεργασία 

περιλαµβάνει και ευαίσθητα δεδοµένα, τότε της επεξεργασίας αυτής πρέπει να 

έχει, κατ’ ανάγκην, προηγηθεί αποτίµηση επικινδυνότητας του ΠΣ (άρ. 10, παρ. 

3, Ν. 2472/97). 

3. Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας 

Η αποτίµηση της επικινδυνότητας ενός ΠΣ ή µιας εγκατάστασης καθώς και οι 

υποδείξεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

καταλήγουν στην περιγραφή των τεχνικών, οργανωτικών και διοικητικών µέτρων 

που πρέπει να ληφθούν για την επαρκή προστασία του ΠΣ ή της εγκατάστασης. Η 

ενότητα εργασίας αυτή αποσκοπεί στην υλοποίηση των τεχνικών µόνο µέτρων (το 

πλήθος των οποίων ενδέχεται να ανέρχεται σε δεκάδες), δεδοµένου ότι τα 

οργανωτικό-διοικητικά µέτρα – στο σύνολό τους – πρέπει να υλοποιηθούν από τα 

αρµόδια στελέχη του ∆ήµου. 

4. Σχέδιο Ανάκαµψης από Καταστροφή – Disaster Recovery Plan (DRP) 

Τα συγκεκριµένα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια του 

συστήµατος ή της εγκατάστασης ενίοτε, τέλος, περιλαµβάνουν σύσταση 

εκπόνησης Σχεδίου Ανάκαµψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan, DRP), 

µαζί µε τις βασικές παραµέτρους του. Οι ενότητες εργασίας που αναφέρονται πιο 

πάνω συνδέονται µεταξύ τους λογικά και αποτελούν ένα ενιαίο και σχετικά 

ολοκληρωµένο σύνολο, µε δεδοµένο και συγκεκριµένο στόχο, την επαρκή 

προστασία των πληροφοριακών συστηµάτων. Η Αποτίµηση Επικινδυνότητας και 
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η Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας είναι µελέτες των οποίων η παραγωγή είναι 

ευθύνη του ∆ήµου. Ο προµηθευτής οφείλει να συµµορφωθεί και να τροποποιήσει 

ανάλογα τα πληροφοριακά συστήµατα που προσφέρονται, εφόσον τα παραδοτέα 

αυτά ολοκληρωθούν πριν τις πιλοτικές δοκιµές. Σε περίπτωση που προκύψουν 

επιπλέον αλλαγές εναρµόνισης για λόγους ασφαλείας (π.χ. στον υπάρχοντα 

εξοπλισµό), αυτές θα γίνουν βάσει πρόσθετων υπηρεσιών και ανάλογα µε τον 

τιµοκατάλογο υπηρεσιών που αυτός θα προσφέρει. Επίσης, τυχόν επιπλέον 

ανάγκες σε εξοπλισµό µε αφορµή τις παραπάνω ενότητες εργασίας τον ∆ήµο. Το 

σχέδιο ανάκαµψης από καταστροφή (DRP) είναι επίσης υποχρέωση του 

προµηθευτή και περιγράφεται στην ενότητα των υποχρεώσεων του προµηθευτή. 

16.3.4 Υποχρεώσεις Ασφάλειας του Προµηθευτή 

Η ασφάλεια της επεξεργασίας είναι υποχρέωση του υπευθύνου της επεξεργασίας και 

προϋπόθεση της νοµιµότητας της επεξεργασίας. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας 

θεωρείται ο ∆ήµος ο οποίος θα είναι και ο φορέας λειτουργίας του έργου. Οι 

παρακάτω υποχρεώσεις του υποψηφίου αναδόχου έχουν ως σκοπό τη συµµόρφωση 

των πληροφοριακών συστηµάτων µε την προαναφερθείσα νοµοθεσία και κατ’ 

επέκταση τη δυνατότητα λήψης άδειας λειτουργίας από την Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων. 

Ο βαθµός της απαιτούµενης ασφάλειας κρίνεται από το σκοπό της επεξεργασίας / 

εφαρµογής, τη φύση των δεδοµένων που θα αποτελέσουν αντικείµενο της 

επεξεργασίας, τους κινδύνους που εγκυµονεί η συγκεκριµένη επεξεργασία και οι 

οποίοι πρέπει να προσδιορισθούν µε σχετική Αποτίµηση Επικινδυνότητας (risk 

assessment), καθώς και από την εξέλιξη της τεχνολογίας και το κόστος των µέτρων. 

Όπως ειπώθηκε και στην προηγούµενη παράγραφο, η Αποτίµηση Επικινδυνότητας θα 

πρέπει να διενεργηθεί µε ευθύνη του ∆ήµου και να παραδοθεί προς υλοποίηση στον 

προµηθευτή, ο οποίος οφείλει να υλοποιήσει τα τεχνικά µέτρα ασφαλείας. 

Εάν υπάρχουν µέτρα ασφαλείας µε µικτό χαρακτήρα (οργανωτικά – τεχνικά, 

διοικητικό – τεχνικά), τότε ο προµηθευτής οφείλει να συνεργασθεί µε τα αρµόδια 

στελέχη του ∆ήµου για την υλοποίηση του τεχνικού τους µέρους. 

Η υλοποίηση των τεχνικών µέτρων πρέπει να γίνει µε την ελάχιστη δυνατή 

παρεµπόδιση της λειτουργίας του ∆ήµου. 

• Ο Προµηθευτής θα πρέπει επίσης να εκπονήσει σχέδιο ανάκαµψης από 
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καταστροφή. Θα πρέπει να αξιοποιήσει κατά το δυνατόν την υποδοµή 

ασφαλείας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, όπως αυτή περιγράφεται στο υποέργο 9 του έργου 

αυτού. 

• Υπηρεσίες που θα παρέχονται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ (π.χ. Υπηρεσία Φιλοξενίας 

Ιστοσελίδων – web hosting –,  Υποδοµή ΡΚΙ, παροχή έξυπνων καρτών, κλπ) 

µε ευθύνη του αναδόχου θα αξιοποιηθούν στην υλοποίηση και παραγωγική 

λειτουργία του έργου. 

• Οι αρχές και οι προδιαγραφές ασφαλείας που περιγράφονται εδώ αφορούν το 

σύνολο της υλοποίησης. 

Η χρήση TΠE στον τοµέα της τοπικής αυτοδιοίκησης επιβάλλει τη λήψη όλων των 

απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων. Τα µέτρα αυτά εκτείνονται από την 

ενηµέρωση και εκπαίδευση των χρηστών, την ύπαρξη υπεύθυνου για το 

πληροφοριακό σύστηµα µέχρι τη φυσική και λογική προστασία του πληροφοριακού 

συστήµατος, των δικτυακών συνδέσεων και της διαβίβασης των δεδοµένων. Σε κάθε 

περίπτωση η ασφάλεια αφορά στις διαδικασίες και δοµές της επεξεργασίας, στους 

συµµετέχοντες και στη φυσική και λογική ασφάλεια του πληροφοριακού 

συστήµατος. 

Κατ’ αρχήν η χρήση TΠE στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης πρέπει να εξασφαλίζει 

την 

• Πιστοποίηση (authentication): έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας 

των µερών µιας ανταλλαγής δεδοµένων. 

• Εξουσιοδότηση (authorization): η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι 

εξουσιοδοτηµένη. 

• Εµπιστευτικότητα (confidentiality): η τήρηση του απορρήτου των 

δεδοµένων. Η πληροφορία διατίθεται µόνο στους χρήστες εκείνους που είναι 

εξουσιοδοτηµένοι. Η πιστοποίηση της δικαιοδοσίας των χρηστών θα πρέπει 

να βασιστεί πάνω στο σύστηµα των ρόλων, που είναι και το διεθνές de facto 

standard λόγω της ευελιξίας που προσφέρει. Επίσης πρέπει να λαµβάνονται 

όλα τα κατάλληλα ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις κλοπής δεδοµένων. 

• Ακεραιότητα (integrity): τα δεδοµένα θα πρέπει να παραµείνουν ακέραια, 

δηλαδή να µην υπόκεινται σε αλλοιώσεις. Για την διαφύλαξη της 

ακεραιότητας των δεδοµένων είναι απαραίτητη η χρήση συστηµάτων 
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διαχείρισης βάσεων δεδοµένων που θα παρέχουν τους κατάλληλους 

µηχανισµούς εξασφάλισης της ακεραιότητας και συνέπειάς τους (consistency) 

και να αποτρέπουν επιθέσεις δολιοφθοράς δεδοµένων (µη εξουσιοδοτηµένη 

αντιγραφή, µη εξουσιοδοτηµένη καταστροφή δεδοµένων, κλπ) 

• Μη δυνατότητα άρνησης συµµετοχής (non-repudiation): ο χρήστης δεν 

πρέπει να µπορεί να αρνηθεί τη συµµετοχή του στην ανταλλαγή των 

δεδοµένων. Επιτυγχάνεται µε το κατάλληλο µηχανισµό καταγραφής των 

κινήσεων των χρηστών (auditing, logging). 

• ∆υνατότητα ελέγχου (revision / audit): κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των 

δεδοµένων πρέπει να µπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε. 

• Ευθύνη (accountability): πρέπει να προκύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για την 

εισαγωγή, πρόσβαση ή τροποποίηση κάθε δεδοµένου. 

• ∆ιαφάνεια (transparency): πρέπει να γίνεται τεκµηρίωση των διαδικασιών της 

επεξεργασίας ώστε να µπορούν να ελεγχθούν. 

• ∆ιαθεσιµότητα (availability): τα δεδοµένα πρέπει να είναι διαθέσιµα όταν 

χρειάζεται. Επιτυγχάνεται µε τη χρήση µηχανισµών που αποτρέπουν επιθέσεις 

τύπου denial of service. 

Το πρόβληµα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων εν γένει µπορεί να 

αναλυθεί στις εξής βασικές συνιστώσες: 

1. Φυσική ασφάλεια (physical security) και ασφάλεια του υπολογιστικού 

συστήµατος (computer security). Σχετίζεται µε προστασία από φυσικές 

καταστροφές (κλοπή, φωτιά, πληµµύρες, βανδαλισµούς), µη 

εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση κ.λπ. 

2. Ασφάλεια των Βάσεων ∆εδοµένων (database security). Σχετίζεται µε την 

εφαρµογή µίας προκαθορισµένης πολιτικής προστασίας των πληροφοριών 

(security policy), που αφορά στη δυνατότητα προσπέλασης και 

επεξεργασίας των πληροφοριών της βάσης δεδοµένων. 

3. Ασφάλεια ∆ικτύων Επικοινωνιών του συστήµατος (network security). 

Σχετίζεται µε την προστασία των πληροφοριών του συστήµατος κατά τη 

µετάδοσή τους µέσω δικτύων υπολογιστών (π.χ. καλωδίων, τηλεφώνων, 

δορυφόρων, κλπ.). 
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∆ιευκρινίζεται ότι ο σχεδιασµός των µέτρων φυσικής ασφάλειας και ασφάλειας του 

υπολογιστικού συστήµατος είναι µέρος της αποτίµησης επικινδυνότητας και του 

σχεδίου ασφάλειας τα οποία θα εκπονηθούν µε ευθύνη του ∆ήµου όπως έχει 

αναφερθεί. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τη 

φυσική ασφάλεια του συστήµατος σε όλη τη διάρκεια ισχύος του SLA,. 

Η ασφάλεια περιλαµβάνει την ασφάλεια τόσο της επιτόπιας εφαρµογής όσο και της 

επικοινωνίας των υποσυστηµάτων. Από τις προαναφερθείσες παραµέτρους, 

σηµαντικές για την ασφάλεια της εφαρµογής θεωρούνται η εξουσιοδότηση, ο έλεγχος 

της πρόσβασης στο σύστηµα, η διαθεσιµότητα των δεδοµένων, η µη δυνατότητα 

άρνησης συµµετοχής και ο έλεγχος. Για την ασφάλεια της επικοινωνίας σηµαντικές 

παράµετροι θεωρούνται η εξασφάλιση της πιστοποίησης, ο έλεγχος της πρόσβασης, η 

ακεραιότητα και εµπιστευτικότητα των δεδοµένων, η διαθεσιµότητα των δεδοµένων 

και η µη δυνατότητα άρνησης της συµµετοχής στην ανταλλαγή των δεδοµένων. 

Απαιτείται πλήρης προστασία των προσωπικών πληροφοριών µέσω αυστηρών και 

παραµετρικά καθοριζόµενων δικαιωµάτων πρόσβασης. Κάθε τµήµα ή οργανωτική 

µονάδα θα έχει πρόσβαση µόνο στα δικά του / της δεδοµένα, εκτός των περιπτώσεων 

ειδικής εξουσιοδότησης. 

Ως προς την ακεραιότητα των δεδοµένων, θα πρέπει να τηρούνται αντίγραφα 

ασφαλείας (backup) σε ασφαλές χώρο του ∆ήµου. 

Ο προµηθευτής θα πρέπει να διασφαλίσει τη ακεραιότητα των δεδοµένων τηρώντας 

κωδικοποιηµένα δεδοµένα στη βάση δεδοµένων (όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό), 

ενώ θα πρέπει να πρέπει να διασφαλίσει τη κρυπτογράφηση των δεδοµένων που 

µεταδίδονται διαµέσου κάποιου τηλεπικοινωνιακού µέσου. Το προτεινόµενο 

σύστηµα ασφάλειας θα αξιοποιεί όλες τις σχετικές υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

16.3.5 ∆ιασύνδεση Υφιστάµενων Εφαρµογών 

Επίσης, ο προµηθευτής πρέπει να λάβει υπόψη τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

1. Σχετικά µε την ανάπτυξη των απαραίτητων διεπαφών µε τις υφιστάµενες 

εφαρµογές, ο προµηθευτής θα πρέπει να προτείνει και να αναπτύξει µια 

λύση (Ενδιάµεσο Λογισµικό ∆ιαλειτουργικότητας (ΕΛ∆)) ώστε ή νέα 

εφαρµογή να µπορεί να συνεργαστεί µε τις υπάρχουσες. Εναλλακτικά, ο 

προµηθευτής µπορεί να προτείνει λύση για µεταφορά των δεδοµένων από 
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την παλιά στην νέα εφαρµογή. Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη θα γίνει σε 

συνεργασία µε τον ∆ήµο και τους προµηθευτές. 

2. Κανένα σηµαντικό πρόσθετο φορτίο (workload) δεν πρέπει να εισάγεται 

στα ήδη υπάρχοντα συστήµατα λόγω της διασύνδεσης τους 

3. Η διασύνδεση των υπαρχόντων συστηµάτων πρέπει να είναι µια 

οικονοµικώς συµφέρουσα ενέργεια 

Η παρατήρηση (2) απαιτεί την προσθήκη µιας εφαρµογής διασύνδεσης (π.χ. 

Middleware) σε ένα σύστηµα ώστε να µην το υπερφορτώνει ξαφνικά σε τέτοιο βαθµό 

που δεν προβλέφθηκε από τους σχεδιαστές του. Ο κίνδυνος που υπάρχει µε τις 

συνεχείς αναζητήσεις (queries) σε ένα σύστηµα είναι ότι µπορεί να µειωθεί η 

απόδοσή του και εν τέλει να γίνει αιτία για την πλήρη ‘αχρήστευσή’ του. 

Η παρατήρηση (3) είναι προφανής καθώς κάθε προσπάθεια σύνδεσης ανοµοιογενών 

συστηµάτων µεταξύ τους, πρέπει να υλοποιείται σε περιορισµένο χρόνο και 

προϋπολογισµό. Αυτή η προϋπόθεση παρέχει ένα σαφές κριτήριο για οποιαδήποτε 

προτεινόµενη αρχιτεκτονική. 

16.4 Προδιαγραφές εξοπλισµού και λογισµικού 

16.4.1 Αντικείµενο και περιβάλλον του έργου 

Με την αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων θα αναπτυχθεί η βασική πλατφόρµα 

του διαδικτυακού Περιβάλλοντος ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στο πολίτη και στις 

επιχειρήσεις, που θα παρέχει τις παρακάτω Κατηγορίες Υπηρεσιών (ΚΥ): 

• Υπηρεσίες Προσωποποιηµένης Ασφαλούς Πρόσβασης: Οι Υπηρεσίες 

Προσωποποιηµένης Πρόσβασης αφορούν τις βασικές λειτουργίες που είναι 

απαραίτητες για την προσωπική και ασφαλή εξυπηρέτηση όλων των 

εγγεγραµµένων χρηστών. 

• Back-Office Υπηρεσίες: Οι Back-Office Υπηρεσίες σχετίζονται µε την 

διαχείριση των βασικών οντοτήτων του συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, 

πρόκειται για τις λειτουργίες εκείνες που αφορούν την δηµιουργία και 

διαχείριση της βασικής δοµής του συστήµατος και της αρχικοποίησης των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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• Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου: Οι Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου αφορούν κατά κύριο λόγο τις ενέργειες που µπορούν να λάβουν 

χώρα πάνω σε κάθε περίπτωση περιεχοµένου. 

• Υπηρεσίες Εσωτερικής Οργάνωσης: Οι Υπηρεσίες Εσωτερικής Οργάνωσης 

προσοµοιώνουν και αποτυπώνουν τις διαδικασίες ενός πραγµατικού 

οργανισµού και συντελούν στην αποτελεσµατική οργάνωση και καταγραφή 

κάθε πληροφορίας απαραίτητης για την αποτελεσµατική, ασφαλή και οµαλή 

λειτουργία ενός δήµου. 

• Υπηρεσίες Ενηµέρωσης και Συµµετοχής:Οι υπηρεσίες Ενηµέρωσης και 

Συµµετοχής, επιτρέπουν στους χρήστες του συστήµατος να ενηµερώνονται 

πάνω σε ζητήµατα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και να 

εκφράζουν τις απόψεις τους πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα. 

• Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Συνεργασίας: Οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας και 

Συνεργασίας καθορίζουν ένα σύνολο από συνολικά εµπλεκόµενες 

λειτουργικότητες που µπορούν να είναι ανεξάρτητες από την υφή µιας 

εφαρµογής ή λειτουργικότητας. Χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη της 

επικοινωνίας και της συνεργασίας των χρηστών του συστήµατος σε 

πραγµατικό ή όχι χρόνο. 

• Υπηρεσίες διαχείρισης διεργασιών (workflow management): Το λογισµικό 

διαχείρισης διεργασιών µπορεί να αυτοµατοποιήσει µια λειτουργία ενός 

∆ήµου κατά την οποία διακινούνται ή επεξεργάζονται δεδοµένα βάσει 

συγκεκριµένων κανόνων. Με το λογισµικό διαχείρισης διεργασιών γίνεται 

δυνατή η αυτόµατη µεταφορά πληροφορίας από και προς τις υπηρεσίες των 

δήµων και όπου είναι δυνατόν η πλήρης αυτοµατοποίηση των διεργασιών µε 

χρήση πληροφοριακών συστηµάτων. 

• Υπηρεσίες e-payment: Μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωµών 

δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να εξοφλήσουν ηλεκτρονικά τις οφειλές 

τους προς τον ∆ήµο ή και να αγοράσουν υπηρεσίες που παρέχονται από το 

δήµο. Οι συναλλαγές γίνονται µε ασφαλή τρόπο σε πραγµατικό χρόνο και σε 

συνεργασία µε τα τραπεζικά συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών. 

• Ενδιάµεσο λογισµικό διαλειτουργικότητας (Middleware) βασικής 

πλατφόρµας µε υφιστάµενα συστήµατα των ΟΤΑ (διπλογραφικό, διαχείριση 
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µητρώων, κλπ.) Η επικοινωνία και η ανταλλαγή δεδοµένων µε υπηρεσίες, 

συστήµατα και βάσεις δεδοµένων που δεν χρησιµοποιούν κάποιο γνωστό και 

ανοιχτό τρόπο επικοινωνίας, γίνεται µε χρήση ενδιάµεσου λογισµικού 

διαλειτουργικότητας middleware. 

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το έργο είναι: 

• Χρήση της ευρυζωνικής διαδικτυακής υποδοµής που παρέχεται µέσω του 

έργου Σύζευξις. 

• Υιοθέτηση του προτύπου XML για την απεικόνιση και ολοκλήρωση των 

δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα. 

• Χρήση του φυλλοµετρητή (web browser) σαν το βασικό εργαλείο 

αλληλεπίδρασης. Παράλληλα θα είναι δυνατή η εναλλακτική πρόσβαση από 

άλλα µέσα (κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο, PDA). 

• ∆ιαλειτουργικότητα και χρήση ανοικτών προτύπων σύµφωνα µε το Ελληνικό 

και Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. 

• Επεκτασιµότητα – ∆υνατότητα των συστηµάτων να προσαρµοστούν ώστε να 

µπορούν να ανταποκριθούν σε µεγάλο φόρτο εργασίας. 

• ∆ιαφάνεια – Οι προδιαγραφές και ο τρόπος αποθήκευσης δεδοµένων θα είναι 

γνωστός και διαθέσιµος στο κοινό. 

Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις 

πρόσβασης από ΑΜΕΑ και άλλες ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, και να εφαρµοστούν 

οι σχετικοί διεθνώς αναγνωρισµένοι κανόνες και οδηγίες προσβασιµότητας, όπως: 

του Web Accessibility Initiative και συγκεκριµένα τα Web Content Accessibility 

Guidelines, Authoring Tool Accessibility Guidelines και User Agent Accessibility 

Guidelines, που αφορούν την ανάπτυξη προσβάσιµων εφαρµογών και υπηρεσιών για 

το ∆ιαδίκτυο. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης θα µελετηθούν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση και την παραγωγική λειτουργία των προτεινοµένων υπηρεσιών ώστε να 

υλοποιηθούν εγκαίρως όλες οι αναγκαίες παρεµβάσεις όπως: ευαισθητοποίηση και 

εκπαίδευση πολιτών και ανθρώπινου δυναµικού στην χρήση ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

16.4.2 ∆ιαδικασίες και βασικές ροές 

Οι διαδικασίες που θα συµπληρωθούν ή θα αντικατασταθούν από τις ηλεκτρονικές 
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υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου είναι οι κάτωθι κατά 

δραστηριότητα ή λειτουργία του δήµου: 

1. Πληρωµή ∆ηµοτικών τελών, φόρων, προστίµων και χρεώσεων για παροχή 

συγκεκριµένων υπηρεσιών από το δήµο 

a. Η διαδικασία της Ταµειακής Υπηρεσίας που αφορά στην είσπραξη (από 

πολίτες και επιχειρήσεις) ∆ηµοτικών τελών, φόρων, προστίµων και λοιπών 

χρεώσεων για παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών από το δήµο 

b. Η διαδικασία της Οικονοµικής Υπηρεσίας που αφορά στη γνωστοποίηση στον 

πολίτη ή την επιχείρηση του προς είσπραξη ποσού 

2. Εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση στα δηµοτικά µητρώα και Έκδοση ατοµικών ή 

οικογενειακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 

a. Η διαδικασία επικοινωνίας και πληροφόρησης του πολίτη της αντίστοιχης 

οργανικής µονάδας Μητρώου, ∆ηµοτολογίου, Ληξιαρχείου και του ΚΕΠ 

b. Η διαδικασία παραλαβής της αίτησης του πολίτη του Τµήµατος Πρωτοκόλλου 

ή του ΚΕΠ 

3. Πολεοδοµικά θέµατα – έκδοση οικοδοµικών άδειών 

a. Η διαδικασία επικοινωνίας και πληροφόρησης του πολίτη του Πολεοδοµικού 

Γραφείου και του ΚΕΠ 

4. Συγκοινωνίες και οδικό δίκτυο 

a. Η διαδικασία επικοινωνίας και πληροφόρησης του πολίτη της ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας ή της Τεχνικής Υπηρεσίας 

5. Περιβάλλον – καθαριότητα – ανακύκλωση 

a. Η διαδικασία επικοινωνίας και πληροφόρησης του πολίτη της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας 

b. Η διαδικασία παραλαβής της αίτησης του πολίτη του Τµήµατος Πρωτοκόλλου 

(για τοποθέτηση ή αλλαγή θέσης κάδου απορριµµάτων οικιακών αποβλήτων, 

για συλλογή ογκωδών αντικειµένων, οικοδοµικών υλικών, κλπ.) 

c. Η διαδικασία χρέωση του πολίτη της Υπηρεσίας Καθαριότητας (για 

τοποθέτηση ή αλλαγή θέσης κάδου απορριµµάτων οικιακών αποβλήτων, για 

συλλογή ογκωδών αντικειµένων, οικοδοµικών υλικών, κλπ.) 

6. Υγεία και Κοινωνική φροντίδα 
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a. Η διαδικασία επικοινωνίας και πληροφόρησης του πολίτη της αρµόδιας 

οργανικής µονάδας (Κοινωνική Υπηρεσία) για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 

(βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθµοί, Κ∆ΑΠ, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι, 

Κέντρα Πρόληψης, κλπ. 

b. Η διαδικασία παραλαβής της αίτησης του πολίτη του Τµήµατος Πρωτοκόλλου 

για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθµοί, Κ∆ΑΠ, 

ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρα Πρόληψης, κλπ 

c. Η διαδικασία γνωστοποίησης στο πολίτη της αρµόδιας οργανικής µονάδας 

(Κοινωνική Υπηρεσία) για την έγκριση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 

(βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθµοί, Κ∆ΑΠ, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι, 

Κέντρα Πρόληψης, κλπ. 

d. Η διαδικασία κλεισίµατος ραντεβού του πολίτη µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες 

υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

7. Εκπαίδευση 

a. Η διαδικασία επικοινωνίας και πληροφόρησης του πολίτη της αρµόδιας 

οργανικής µονάδας για προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων του δήµου 

b. Η διαδικασία παραλαβής της αίτησης συµµετοχής του πολίτη του Τµήµατος 

Πρωτοκόλλου 

c. Η διαδικασία γνωστοποίησης στο πολίτη της αρµόδιας οργανικής µονάδας για 

την έγκριση/ απόρριψη της συµµετοχής του σε προγράµµατα εκπαίδευσης 

ενηλίκων του δήµου 

8. Πολιτισµός – ψυχαγωγία 

a. Η διαδικασία επικοινωνίας και πληροφόρησης του πολίτη της αρµόδιας 

οργανικής µονάδας για πολιτιστικές – ψυχαγωγικές δραστηριότητες – 

εκδηλώσεις του δήµου (πρόγραµµα – κόστος εισόδου) και για προσκλήσεις – 

πρόσβαση ειδικών πληθυσµιακών οµάδων 

b. Η διαδικασία παραλαβής της αίτησης συµµετοχής του πολίτη (ειδικών 

πληθυσµιακών οµάδων) του Τµήµατος Πρωτοκόλλου 

c. Η διαδικασία γνωστοποίησης στο πολίτη της αρµόδιας οργανικής µονάδας 

(για πολιτισµό – ψυχαγωγία) για την έγκριση/ απόρριψη της πρόσβασής του 

σε προγράµµατα πολιτιστικές – ψυχαγωγικές δραστηριότητες – εκδηλώσεις 

του δήµου 

9. Τοπική οικονοµική ανάπτυξη και επιχειρηµατικότητα 
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a. Η διαδικασία επικοινωνίας και πληροφόρησης του πολίτη της αρµόδιας 

οργανικής µονάδας για τις διαθέσιµες υπηρεσίες και προγράµµατα – 

επαγγελµατικής κατάρτισης του δήµου 

10. Ηλεκτρονική δηµοκρατία (e-democracy) 

a. Η διαδικασία επικοινωνίας και πληροφόρησης του πολίτη της αρµόδιας 

οργανικής µονάδας του δήµου για το που και πώς µπορεί να γίνει υποβολή 

παραπόνων, διαµαρτυριών ή προτάσεων, για πρόσβαση σε θέµατα – 

αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και για την ενεργοποίηση εθελοντικών 

οµάδων 

b. Η διαδικασία παραλαβής της αίτησης του πολίτη του Τµήµατος Πρωτοκόλλου 

για υποβολή παραπόνων, διαµαρτυριών ή προτάσεων και για πρόσβαση σε 

θέµατα – αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου 

c. Η διαδικασία γνωστοποίησης στο πολίτη της αρµόδιας οργανικής µονάδας της 

απάντησης σε περιπτώσεις υποβολής παραπόνων, διαµαρτυριών ή προτάσεων 

και για θέµατα – αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου 

d. Υπηρεσίες διαβούλευσης (Βήµατα διαλόγου – Forum κ.α..) και έκφρασης 

γνώµης (polls, gallops κλπ) 

11. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων και Ατοµικές άδειες 

επαγγελµατικής δραστηριότητας 

a. Η διαδικασία επικοινωνίας και πληροφόρησης του πολίτη της αρµόδιας 

οργανικής µονάδας του δήµου για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστηµάτων, επιχειρήσεων, χώρων ψυχαγωγίας – θεάτρων, 

κινηµατογράφων, µουσικής σε δηµόσια κέντρα, ίδρυσης παιδότοπων κλπ.) και 

για χορήγηση αδειών µικροπωλητών (στάσιµου εµπορίου) και λειτουργίας 

κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους (άλση, κήπους κλπ.) 

16.4.3 Οµάδες χρηστών 

Το διαδικτυακό περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στο πολίτη και στις 

επιχειρήσεις θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών οµάδων χρηστών. Η 

κάθε οµάδα θα έχει διαφορετικές απαιτήσεις αλλά και διαφορετικές δυνατότητες 

πρόσβασης σε αυτό. Παρακάτω παρουσιάζονται οι οµάδες χρηστών που θα 

χρησιµοποιούν το αυτό το διαδικτυακό περιβάλλον. 

Προσωπικό ∆ήµου 
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Πρώτη οµάδα χρηστών είναι ο υπηρεσιακός µηχανισµός του ∆ήµου. Το προσωπικό 

του ∆ήµου θα είναι ο βασικός χρήστης συγκεκριµένων εφαρµογών – υπηρεσιών του 

συστήµατος. Μέσω αυτών των εφαρµογών οι υπάλληλοι των ∆ήµων θα έχουν τη 

δυνατότητα να εκτελούν τις εργασίες τους µε µεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα. Στο 

πλαίσιο αυτό, το σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες τους για: 

• Ευέλικτη διαχείριση της καταχωρηµένης πληροφορίας σε επίπεδο αναζήτησης 

και διάθεσης στους πολίτες και στις επιχειρήσεις 

• Ολοκληρωµένη διαχείριση των ∆ηµοτικών Φόρων, Αιτήσεων 

Πιστοποιητικών ∆ηµοτολογίου, κλπ. 

• Βελτίωση στην επικοινωνία µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

• Εκσυγχρονισµό του τρόπου λειτουργίας του ∆ήµου 

• Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών και αύξηση του διαθέσιµου 

χρόνου των υπαλλήλων για άλλες εργασίες 

Προσωπικό ∆ιαχείρισης Συστήµατος 

∆εύτερη οµάδα χρηστών είναι τα στελέχη του ∆ήµου που θα έχουν τη γενικότερη 

ευθύνη διαχείρισης του διαδικτυακού περιβάλλοντος. Θα έχουν την ευθύνη για τον 

εντοπισµό προβληµάτων, δυσλειτουργιών, καθυστερήσεων στους χρόνους 

ανταπόκρισης και την κοινοποίησή τους στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου 

και στον ανάδοχο. 

Πολίτες 

Τρίτη οµάδα χρηστών είναι οι πολίτες, οι οποίοι είναι η πρώτη οµάδα αποδεκτών των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών του διαδικτυακού περιβάλλοντος. Οι πολίτες θα µπορούν 

µέσω ∆ιαδικτύου, Τηλεφώνου και ΚΕΠ να εξυπηρετούνται ταχύτερα. Στο πλαίσιο 

αυτό, το πληροφοριακό σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για: 

• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

• Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών 

• 24ώρη εξυπηρέτηση 7 ηµέρες την εβδοµάδα των πολιτών 

• Αύξηση της διαφάνειας 

Επιχειρήσεις 

Τέταρτη οµάδα χρηστών είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα είναι η δεύτερη οµάδα 

αποδεκτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του διαδικτυακού περιβάλλοντος. Οι 
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επιχειρήσεις θα µπορούν επίσης µέσω του ∆ιαδικτύου και του Τηλεφώνου να 

εξυπηρετούνται και να ενηµερώνονται ταχύτερα. 

ΚΕΠ 

Η τελευταία οµάδα χρηστών του διαδικτυακού περιβάλλοντος θα είναι το προσωπικό 

των ΚΕΠ. Το προσωπικό των ΚΕΠ θα µπορεί, µέσω ∆ιαδικτύου, να κάνει χρήση του 

συστήµατος και να εξυπηρετεί τους πολίτες που δεν είναι εξοικειωµένοι µε την 

τεχνολογία των υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου ή δεν διαθέτουν πρόσβαση σε αυτό. 

Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι, θα µπορούν για λογαριασµό των πολιτών να 

συµπληρώνουν τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις για Πιστοποιητικά ∆ηµοτολογίου, για 

Βεβαιώσεις, Αιτήσεις, κτλ. 

16.4.4 Μέσα παροχής υπηρεσιών 

Τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την παροχή των υπηρεσιών στον πολίτη και τις 

επιχειρήσεις είναι, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και το διαδίκτυο ανάλογα µε το 

είδος της υπηρεσίας. Συγκεκριµένα: 

Μέσω ∆ιαδικτύου µπορούν να ζητηθούν πληροφορίες να υποβληθούν αιτήσεις για 

διάφορες υπηρεσίες και να γίνουν πληρωµές. Στη συγκεκριµένη περίπτωση πρόκειται 

για µία Web-based εφαρµογή εγκατεστηµένη. Π.χ. Εφ’ όσον επιλέξει ο πολίτης την 

υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Αίτησης, δίνει τα στοιχεία ταυτοποίησής του, δηλ. PIN 

και ένα ακόµη κωδικό ανάλογα µε την υπηρεσία (ΑΦΜ, αριθµό δηµοτικής µερίδας, 

ΑΤ, κλπ.) καθώς και τον επιθυµητό τρόπο παραλαβής της βεβαίωσης. Τα στοιχεία 

της αίτησης καταχωρούνται στην κεντρική Βάση ∆εδοµένων και οι αρµόδιοι 

υπάλληλοι του ∆ήµου θα έχουν πρόσβαση στο συγκεκριµένο υποσύστηµα µέσω 

∆ιαδικτύου, από όπου θα µπορούν να παρακολουθούν τις εισερχόµενες αιτήσεις µε 

όλα τα στοιχεία που δηλώθηκαν (ονοµατεπώνυµο, τόπος παραλαβής κτλ) και να 

καταγράφουν όλες τις ενέργειες που κάνουν (π.χ. έκδοση βεβαίωσης, αποστολή και 

παραλαβή βεβαίωσης κτλ.). Το υποσύστηµα θα παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας 

εκτυπώσεων (αιτήσεις σε εκκρεµότητα, αιτήσεις που διεκπεραιώθηκαν, χρόνοι 

απόκρισης κτλ.) 

Μέσω σταθερού και κινητού Τηλεφώνου µπορούν να ζητηθούν πληροφορίες και 

να υποβληθούν αιτήσεις για διάφορες υπηρεσίες χωρίς τη µεσολάβηση κάποιου 

υπαλλήλου, π.χ. Εφ’ όσον επιλέξει ο πολίτης µια συγκεκριµένη υπηρεσία 

(πληκτρολόγηση κωδικού υπηρεσίας στο τηλέφωνο) θα καλείται να δώσει τα 
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στοιχεία ταυτοποίησης του, δηλ. το PIN και ένα ακόµη κωδικό ανάλογα µε την 

υπηρεσία (ΑΦΜ, αριθµό δηµοτικής µερίδας, ΑΤ, κλπ.) Η διαδικασία θα κλείνει µε 

την επιλογή του τόπου παραλαβής του πιστοποιητικού, βεβαίωσης από τον πολίτη (µε 

την πληκτρολόγηση αντίστοιχου κωδικού στο τηλέφωνο). Τα στοιχεία της αίτησης 

που πληκτρολογήθηκαν θα αποκωδικοποιούνται από το αντίστοιχο υποσύστηµα του 

και θα καταγράφονται στην κεντρική Βάση ∆εδοµένων µε τα αιτήµατα. 

Μέσω κινητού Τηλεφώνου – µηνύµατα (SMS) ενηµερώνονται πολίτες και 

επιχειρήσεις για την έκβαση ενός αιτήµατος. 

16.4.5 Ηλεκτρονικές πληρωµές 

Οι πληρωµές φόρων, τελών, προστίµων κλπ. θα µπορεί να γίνεται µε δύο τρόπους: 

• Πληρωµή µε πιστωτική κάρτα: 

Εφ’ όσον ο οφειλέτης επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωµής θα συνδέεται µε το 

σύστηµα πληρωµής µέσω πιστωτικών καρτών της Τράπεζας µε την οποία 

συνεργάζεται ο ∆ήµος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωµής θα 

καταγράφεται στο αντίστοιχο υποσύστηµα ότι έχει πραγµατοποιηθεί πληρωµή, η 

οποία θα πρέπει να ελεγχθεί από το ∆ήµο.  

• Πληρωµή µέσω Web Banking: 

Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει τραπεζικό λογαριασµό στην, 

κατά περίπτωση, Τράπεζα µε τις οποία συνεργάζεται ο εκάστοτε ∆ήµος και επίσης να 

έχει δυνατότητα ολοκλήρωσης τραπεζικών συναλλαγών µέσω ∆ιαδικτύου 

(δυνατότητα Web Banking). Στο υποσύστηµα θα καταγράφεται ότι  

έγινε πληρωµή από τον συγκεκριµένο οφειλέτη, η οποία θα πρέπει να ελεγχθεί στη 

συνέχεια από τον ∆ήµο. 

• Πληρωµή απ’ ευθείας στην Τράπεζα 

ο οφειλέτης µπορεί να εξοφλεί τις οφειλές του απ’ ευθείας στην Τράπεζα 

(λογαριασµό του ∆ήµου) και στη συνέχεια µέσω διαδικτύου να δηλώνει τον αριθµό 

κατάθεσης. Και σε αυτή την περίπτωση θα καταγράφεται ότι έγινε πληρωµή από τον 

συγκεκριµένο οφειλέτη, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να ελεγχθεί από τον ∆ήµο. 

16.4.6 Αρχιτεκτονική συστήµατος 

Προτείνεται να χρησιµοποιηθεί ευέλικτο σύστηµα διαχείρισης ροής επιχειρησιακών 
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διαδικασιών (workflow management system) µε στόχο την ευκολότερη και 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση της ροής των εργασιών που διενεργούνται. Θα 

υπάρχει η δυνατότητα και ο κατάλληλος µηχανισµός παραµετροποίησης του 

συστήµατος. Το σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα να προσαρµοστεί στις εκάστοτε 

απαιτήσεις της παρεχόµενης υπηρεσίας αλλά και στον τρόπο που λειτουργεί ο ∆ήµος. 

Με το λογισµικό διαχείρισης διεργασιών γίνεται δυνατή η αυτόµατη µεταφορά 

πληροφορίας από και προς τις υπηρεσίες και όπου είναι δυνατόν η πλήρης 

αυτοµατοποίηση των διεργασιών µε χρήση πληροφοριακών συστηµάτων. ∆ίνεται 

έτσι η δυνατότητα on-line παροχής υπηρεσιών στον πολίτη και σε φορείς του 

δηµοσίου τοµέα µέσω του διαδικτύου. 

Για να καλυφθεί όλο το φάσµα των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης µε όσο το δυνατόν λιγότερη πολυπλοκότητα και κόστος θα πρέπει 

κάθε λειτουργική µονάδα να είναι σαφώς διαχωρισµένη και να επικοινωνεί µε τις 

υπόλοιπες λειτουργικές µονάδες µε συγκεκριµένο και σαφώς ορισµένο τρόπο. 

Ο διαχωρισµός των επιχειρηµατικών διεργασιών (workflows) από την καθεαυτή 

λειτουργικότητα των εφαρµογών προσφέρει µεγάλη ευελιξία και προσαρµοστικότητα 

δεδοµένου ότι η ίδια βασική εφαρµογή µε πολύ λίγες αλλαγές, µπορεί να καλύψει 

διαφορετικές ανάγκες. Για τους ίδιους λόγους προτείνεται ο διαχωρισµός του 

περιεχόµενου από την παρουσίαση και ο διαχωρισµός της διεπαφής χρήστη από την 

λειτουργικότητα. Ένα σύστηµα σχεδιασµένο µε αυτή τη λογική είναι επίσης εύκολα 

επεκτάσιµο και επαναχρησιµοποιήσιµo. 

Χρήση της υποδοµής του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

Οι εφαρµογές θα είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να µπορούν να συνεργάζονται µε την 

υποδοµή και να αξιοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Επίσης, από τις εφαρµογές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να υποστηρίζεται η 

υπάρχουσα Υποδοµή ∆ηµοσίων Κλειδιών (Public Key Infrastructure – PKI) του 

έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

∆ιαλειτουργικότητα και χρήση ανοιχτών προτύπων 

Κάθε εφαρµογή και πληροφοριακό σύστηµα θα πρέπει να είναι συµβατή µε το 

Ελληνικό πλαίσιο. Για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας έχει δηµιουργηθεί 

ευρωπαϊκό και ελληνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση. Το πλαίσιο διαλειτουργικότητας περιέχει τεχνικές προδιαγραφές και 
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περιγράφει αναλυτικά τρόπους αποθήκευσης, µεταφοράς και παρουσίασης 

δεδοµένων. 

Προϋπόθεση για τη διαλειτουργικότητα είναι η χρήση ανοικτών και τεκµηριωµένων 

προτύπων. Κάποια από τα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα ανοιχτά πρότυπα 

επικοινωνίας είναι τα XML, RDF και electronic government metadata standards (e-

GMS) . 

Η επικοινωνία και η ανταλλαγή δεδοµένων µε υπηρεσίες, συστήµατα και βάσεις 

δεδοµένων που δεν χρησιµοποιούν κάποιο γνωστό και ανοιχτό τρόπο επικοινωνίας, 

θα γίνεται µε χρήση ενδιάµεσου λογισµικού διαλειτουργικότητας middleware. 

16.4.7 Υποχρεώσεις του προµηθευτή 

16.4.7.1 Μελέτη – υλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

16.4.7.1.1 Υπηρεσίες Υλοποίησης – Παραµετροποίησης 

Τα στοιχεία που θα οριστικοποιηθούν από τη µελέτη εφαρµογής θα χρησιµοποιηθούν 

για την υλοποίηση και παραµετροποίηση – προσαρµογή του διαδικτυακού 

Περιβάλλοντος. 

Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει τα εξής επί µέρους βήµατα: 

• Εγκατάσταση εξοπλισµού στον ∆ήµο. 

• Παραµετροποίηση του Συστήµατος και συµπλήρωση εφαρµογών µε βάση τις 

λειτουργικές προδιαγραφές. 

• ∆ηµιουργία ‘συνδέσεων’ µε τις υφιστάµενες (προγενέστερες) εφαρµογές και 

τις νέες εφαρµογές του έργου. 

• Μετάπτωση δεδοµένων από το λειτουργούν σύστηµα (όπου υφίσταται) στο 

νέο προδιαγραφόµενο. 

• Έλεγχος λειτουργίας εφαρµογών και υπηρεσιών. 

Σύνδεση µε υπάρχουσες εφαρµογές 

Στον ∆ήµο λειτουργούν (ή βρίσκονται υπό προµήθεια) µια σειρά από εφαρµογές. Ο 

προµηθευτής οφείλει να αξιοποιήσει την υφιστάµενη εγκατεστηµένη βάση 

εφαρµογών εφόσον αυτές δεν δηµιουργούν δυσλειτουργία στις καθηµερινές εργασίες 

του ∆ήµου ούτε και στην ανταλλαγή δεδοµένων µε τις νέες ή άλλες υπάρχουσες 

τρίτες εφαρµογές. 
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Σχετικά µε τη διασυνδεσιµότητα, πρέπει να καλύπτονται οι προδιαγραφές όπως αυτές 

περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια. 

16.4.7.1.2 Πιλοτικές ∆οκιµές και Αξιολόγηση Πιλοτικής Λειτουργίας 

Οι πιλοτικές δοκιµές αφορούν στη λειτουργία των εφαρµογών και υπηρεσιών του 

∆ήµου σε ελεγχόµενο περιβάλλον προκειµένου να ελεγχθούν διεξοδικά: 

• Οι παραµετροποιήσεις και προσαρµογές λογισµικού που έγιναν 

• Ο εννοιολογικός σχεδιασµός 

• Η ανταπόκριση του εξοπλισµού 

• Οι ρυθµίσεις του λογισµικού συστήµατος 

• Οι ρυθµίσεις της βάσης δεδοµένων 

• Η ολοκλήρωση του λογισµικού µε τις απαιτούµενες διαδικασίες 

• Η φυσική ανταπόκριση του συστήµατος 

• Οποιαδήποτε άλλη παράµετρος επηρεάζει την οµαλή λειτουργία του 

συστήµατος 

• Μετάπτωση των δεδοµένων από το παλαιό σύστηµα στο νέο, εφόσον 

υφίστανται ιστορικά ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να µεταπέσουν. 

• Τελικές ρυθµίσεις τον συστήµατος για την βελτίωση της απόδοσης (fine 

tuning) 

Οι επιτυχηµένες πιλοτικές δοκιµές οδηγούν στην έναρξη της παραγωγικής 

λειτουργίας. Κατά τις πιλοτικές δοκιµές γίνεται και η εκπαίδευση των τελικών 

χρηστών του συστήµατος. Οι πιλοτικές δοκιµές πρέπει να είναι διάρκειας περίπου 

ενός µηνός και η πιστοποίηση των ορθών αποτελεσµάτων της να γίνεται βάσει των 

της ανάλυσης απαιτήσεων και των σεναρίων δοκιµών και απαιτήσεων παραλαβής του 

έργου. 

16.4.7.1.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Υποστήριξης Χρηστών 

Ο βαθµός επιτυχίας της υλοποίησης συναρτάται άµεσα αφενός από τον βαθµό 

ένταξης των προσφερόµενων υπηρεσιών στην καθηµερινή διαδικασία παροχής 

υπηρεσιών του ΟΤΑ και αφετέρου από τον βαθµό ευαισθητοποίησης και 

ενεργοποίησης των πολιτών και επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των υπηρεσιών 

αυτών. 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου 
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αναµένεται – σε συνδυασµό µε τις διοικητικές ρυθµίσεις που θα ληφθούν – να 

συµβάλλουν ουσιαστικά τόσο στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά µε 

τη χρήση, διαχείριση και τη χρήση των εφαρµογών και υπηρεσιών που θα 

αναπτυχθούν, όσο και στη µεταβίβαση στα στελέχη του δήµου της αναγκαίας 

‘κουλτούρας’, των πλεονεκτηµάτων του νέου πληροφοριακού περιβάλλοντος και των 

υπηρεσιών που αναπτύσσονται . 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών αφορούν: 

• Την βασική εκπαίδευση των υπαλλήλων του δήµου στη χρήση των 

εφαρµογών. 

• Την παράδοση ολοκληρωµένης σειράς τεχνικής και λειτουργικής 

τεκµηρίωσης από τον προµηθευτή και η οποία θα επικαιροποιείται καθ’ όλη 

τη διάρκεια της υλοποίησης. 

• Την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών και επιχειρήσεων στην 

αξιοποίηση των υπηρεσιών 

• Την παράδοση σειράς φυλλαδίων ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των 

πολιτών και επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών 

Το αναλυτικό πλάνο υποστήριξης χρηστών (εκπαίδευσης των υπαλλήλων του δήµου 

και ευαισθητοποίησης των πολιτών) και η κατανοµή τους θα προσδιοριστεί στο 

πλαίσιο της µελέτης εφαρµογής του έργου. 

Εκπαίδευση στη χρήση του λογισµικού και στις νέες διαδικασίες 

Τα προγράµµατα της βασικής εκπαίδευσης – που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του 

έργου και τα οποία αποτελούν ευθύνη του προµηθευτή – αφορούν σε ενέργειες 

βασικής κατάρτισης που θα διενεργηθούν µε µεθόδους face to face διδασκαλίας σε 

περιβάλλον εργαστηρίου και σε τµήµατα που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθµό των 

δώδεκα (12) συµµετεχόντων. Η κατάρτιση αυτή ενδείκνυται να υλοποιηθεί σε 

πιστοποιηµένους εκπαιδευτικούς χώρους (π.χ. τα ΚΕΚ ορισµένων δήµων) εφόσον ο 

προµηθευτής δεν έχει αντίστοιχη υποδοµή να προσφέρει. 

Οι ενέργειες βασικής εκπαίδευσης ενδεικτικά αφορούν: 

• Κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των εφαρµογών 

ανάλογα µε το αντικείµενο εργασίας και τις ανάγκες της θέσης εργασίας του 

κάθε εργαζοµένου που θα εκπαιδευτεί. 
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• Κατάρτιση και εκπαίδευση στις νέες διαδικασίες και πρακτικές (π.χ. 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, κλπ), µε έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο οι 

παραπάνω πρακτικές ενσωµατώνονται στις διαδικασίες του ΟΤΑ και ανάλογα 

µε την ωριµότητα των χρηστών. 

Αρµοδιότητα του προµηθευτή όσον αφορά το πρόγραµµα εκπαίδευσης αποτελεί: 

1. ο καθορισµός των στόχων (γνώσεις, δεξιότητες και συµπεριφορές) που 

αφορούν τις υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, 

2. ο καθορισµός των προγραµµάτων βασικής κατάρτισης που θα προβλεφθούν 

στο πλαίσιο του έργου, σε συσχέτιση µε το γνωστικό υπόβαθρο των 

συµµετεχόντων, 

3. η σύνταξη των προγραµµάτων σπουδών που αφορούν τα προγράµµατα 

κατάρτισης στο έργο, 

4. ο καθορισµός των προδιαγραφών των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού 

που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί κατά τη διενέργεια των προγραµµάτων 

κατάρτισης (η εκπαίδευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε σε χώρο του 

δήµου, είτε σε ειδικά διαµορφωµένες και κατάλληλες αίθουσες µε ευθύνη του 

προµηθευτή), 

5. ο καθορισµός της διαδικασίας και του αντικειµένου πιστοποίησης των 

στελεχών που θα καταρτιστούν, 

6. ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

7. η διενέργεια των προγραµµάτων βασικής κατάρτισης 

Τα σηµεία 1,2 και 3 θα γίνουν σε συνέργια µε τα αρµόδια στελέχη του ∆ήµου και τον 

Τεχνικό του Σύµβουλο. Σηµειώνεται ότι τόσο οι γνώσεις και δεξιότητες όσο και η 

χρονική διάρκεια των προγραµµάτων αναφέρονται ενδεικτικά, καθώς η 

οριστικοποίηση των προγραµµάτων βασικής κατάρτισης θα προκύψει από τη 

συνεργασία του προµηθευτή µε τα αρµόδια στελέχη του κάθε δήµου. Κατ’ ελάχιστον 

το πρόγραµµα κατάρτισης θα περιέχει: 

 ∆ιαχειριστές συστήµατος (προσωπικό ΤΠ&Ο) 

• Βασικές έννοιες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (έννοιες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών) 

• Βασικές έννοιες και διαδικασίες ανά τοµέα και διεύθυνση των δήµων 

• Αρχιτεκτονική του συστήµατος. 
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• Περιβάλλον ανάπτυξης. 

• Προσφερόµενη Βάση ∆εδοµένων 

• Εννοιολογικός σχεδιασµός 

• ∆ιαχείριση των εφαρµογών (διαχείριση ασφάλειας, backup – restore, 

διαχείριση παραµέτρων του συστήµατος, βιβλιοθήκες συστήµατος). 

• ∆ιαχείριση ηµερήσιας κίνησης – περιοδικές εργασίες 

 Χρήστες 

• Βασικές έννοιες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (έννοιες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών) 

• Βασικές έννοιες και διαδικασίες ανά τοµέα και διεύθυνση των δήµων 

• ∆ιαχείριση συναφών και λοιπών παραµετρικών αρχείων. 

• ∆ιαχείριση ηµερήσιας κίνησης ανά τµήµα και θέση εργασίας 

• Παρακολούθηση όλων των βηµάτων των ανάλογων διαδικασιών µέσω των 

πληροφοριακών συστηµάτων 

• Έκδοση αναγκαίων αναφορών και εκτυπωτικών 

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί θα διατίθεται σε ηλεκτρονικά 

µαθήµατα (e-learning modules ) µέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου του ∆ήµου. 

Τεκµηρίωση 

Ο προµηθευτής καλείται να παραδώσει στους δήµους πλήρη τεκµηρίωση που θα 

αφορά: 

• Εγχειρίδια χρήστη (user manuals) τα οποία θα περιγράφουν αναλυτικά τις 

λειτουργικότητες της εφαρµογής, τη πλοήγηση του χρήστη, το γραφικό 

περιβάλλον, σενάρια χρήσης, κλπ. 

• Τεχνική περιγραφή του σχήµατος της βάσης δεδοµένων (λογικός και φυσικός 

σχεδιασµός). 

• Την ασφάλεια του συστήµατος (ρόλοι χρηστών, διαχείριση κωδικών, 

δικαιώµατα πρόσβασης, καταγραφή κινήσεων στη βάση δεδοµένων (auditing, 

log files), ακεραιότητα δεδοµένων κλπ), η οποία θα περιλαµβάνει τις τυχόν 

τροποποιήσεις που θα έχουν προκύψει από τα τεχνικά µέτρα ασφαλείας που 

θα υλοποιήσει ο προµηθευτής, και µετά την αποτίµηση επικινδυνότητας (risk 

assessment) και το σχέδιο ασφαλείας (security policy). 
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• Την τεκµηρίωση της διασύνδεσης εφαρµογών, βάσει του ελληνικού πλαισίου 

διαλειτουργικότητας 

Η παραπάνω τεκµηρίωση πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

Το σύνολο της τεκµηρίωση θα πρέπει να αποθηκευτεί και να ταξινοµηθεί 

ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιείται από τα στελέχη του ∆ήµου και 

να είναι προσβάσιµη µέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου του έργου του ∆ήµου. 

16.4.7.1.4 Σχέδιο Ανάκαµψης από Καταστροφή 

Ο προµηθευτής θα εκπονήσει Σχέδιο Ανάκαµψης από Καταστροφή (Disaster 

Recovery Plan, DRP), το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για 

την ανάκαµψη του Συστήµατος και την ανάκτηση των ∆εδοµένων σε περίπτωση 

φυσικής ή άλλης καταστροφής αξιοποιώντας και τις σχετικές υπηρεσίες του 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Οι διαδικασίες τήρησης των αντιγράφων ασφαλείας (Backups) θα 

περιγράφονται αναλυτικά στο συνολικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστροφών που θα 

εκπονήσει ο προµηθευτής. Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνεται 

και το κόστος του απαιτούµενου εξοπλισµού, λογισµικού και παροχής υπηρεσιών 

(στο πλαίσιο του SLA) για τη φυσική προστασία των δεδοµένων και την υποστήριξη 

της λειτουργίας βασικών λειτουργιών διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών στο 

πολίτη. 

Το σχέδιο θα καθορίζει τουλάχιστον τις διαδικασίες ενηµέρωσης των χρηστών για 

την καταστροφή, την λειτουργία των εφαρµογών για την υποστήριξη κρίσιµων 

διαδικασιών διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών στον πολίτη και τον σχεδιασµό της 

επαναφοράς του συστήµατος σε φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας. 

16.4.7.2 Υπηρεσίες που παρέχονται στο Πλαίσιο του SLA 

Στο πλαίσιο του έργου ο προµηθευτής θα συντάξει σχέδιο πλήρους Συµβολαίου 

Εξασφάλισης Επιπέδου Παρεχόµενων Υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA), 

µε βάση τους όρους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Συµβόλαιο Εξασφάλισης 

Επιπέδου Παρεχόµενων Υπηρεσιών, διάρκειας µεγαλύτερης του ενός χρόνου από την 

ηµεροµηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του έργου. Το SLA αυτό θα 

καλύψει την παροχή υπηρεσιών του προµηθευτή που αφορούν στη περίοδο 

παραγωγικής λειτουργίας για αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. Οι υπηρεσίες που θα 

προσφέρουν είναι: 
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1. Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας 

2. Μεταφορά Τεχνογνωσίας – Υποστήριξη Χρηστών – on the job training 

3. Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης 

4. Υπηρεσίες πληροφόρησης του ΟΤΑ 

5. Οργάνωση και ενεργοποίηση εθελοντικών οµάδων για την υποστήριξη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στη εξάπλωση της αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον 

πολίτη και στις επιχειρήσεις. 

16.4.7.2.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης Λειτουργίας 

Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, ο προµηθευτής καλείται να προσφέρει 

υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας µε παροχή οµάδας ατόµων πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ∆ήµου και µετά και κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος 

του SLA κατ’ ελάχιστον. Ο προµηθευτής υποχρεούται στην προσφορά του να 

παρουσιάσει το πλήρες σχήµα παροχής των παρακάτω οριζόµενων υπηρεσιών 

υποστήριξης λειτουργίας. 

Μπορεί να απαιτηθεί ο προµηθευτής να συµπεριλάβει επιτόπια παρουσία τεχνικών 

στον κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος του SLA. Ο αριθµός των ατόµων αυτών θα 

πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του SLA. Τα άτοµα αυτά θα 

πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης για το έργο. 

Οι υπηρεσίες αυτές θα διέπονται από τους όρους του SLA. Οι υπηρεσίες που θα 

διατεθούν µαζί µε το αντίστοιχο λογισµικό εφαρµογής και θα του δίνουν 

προστιθέµενη αξία ώστε να υποστηριχθούν εµπλεκόµενοι φορείς και τα τµήµατά τους 

και να αντεπεξέλθουν αποτελεσµατικά στην αποστολή τους, αφορούν: 

A. Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

• Αναβάθµιση διασυνδέσεων µε τρίτα πληροφοριακά συστήµατα και επέκταση 

– τροποποίηση – βελτίωση σεναρίων διασύνδεσης. Κατά συνέπεια κατά τη 

παραγωγική λειτουργία ο προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την συντήρηση 

και την αναβάθµιση των διασυνδέσεων που ζητούνται. Για παράδειγµα µια 

διασύνδεση που δεν είχε εντοπιστεί ή αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά στο 

πλαίσιο των πιλοτικών δοκιµών και η οποία ανέκυψε ως ανάγκη κατά το 

χρόνο ισχύος του SLA θα σηµαίνει και µια τροποποίηση – επέκταση – 

βελτίωση ενός σεναρίου διασύνδεσης. 
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• Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 

για την υποστήριξη της µετάβασης του ∆ήµου στο νέο µοντέλο 

επιχειρησιακής λειτουργίας. 

B. ∆ιαδικασίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (back-up) 

Εκτός των παραπάνω υπηρεσιών (Α+Β), ο προµηθευτής καλείται να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια ώστε να διευκολύνεται η πλήρης συµβατότητα στην περίπτωση 

εξελίξεων, θεσµικών ή άλλων αλλαγών στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

∆ιευκρινίζεται ότι το παρόν µπορεί να µην αποτελεί απαίτηση στα πλαίσια της 

υλοποίησης, παρόλα αυτά πρέπει να ζητηθεί να αναφερθεί το πώς θα 

αντιµετωπισθούν τέτοιες περιπτώσεις. 

16.4.7.2.2 Μεταφορά Τεχνογνωσίας – Υποστήριξη Χρηστών – On the Job 

Training 

Η χρήση των προτεινόµενων εφαρµογών αναµένεται να έχει ευεργετική δράση στην 

οργάνωση του ∆ήµου ως προς την αποτελεσµατικότητα της εξυπηρέτησης του 

πολίτη. Ωστόσο, η µετάβαση στο νέο περιβάλλον εργασίας απαιτεί, για το χρονικό 

διάστηµα του SLA κατ’ ελάχιστον, την υποστήριξη του προµηθευτή προκειµένου να 

ενσωµατωθεί το λογισµικό στις καθηµερινές εργασίες των δήµων και παράλληλα να 

γίνει η αναγκαία µεταφορά τεχνογνωσίας. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να διασφαλίσει την αναγκαία µεταφορά τεχνογνωσίας 

στα στελέχη των δήµων ώστε αυτά να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στη 

λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η µεταφορά τεχνογνωσίας δύναται να 

πιστοποιηθεί από σύντοµη γραπτή εξέταση των βασικών χρηστών στο τέλος της 

προβλεπόµενης υποστήριξης από τον ανάδοχο. 

Ο προµηθευτής θα πρέπει να περιγράψει την διαδικασία εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναµικού κατά την εργασία (on the job training – OJT), την οποία θα εφαρµόσει 

κατά τη διάρκεια του SLA κατ΄ ελάχιστον. Σηµειώνεται ότι ο προµηθευτής θα 

διαθέσει στελέχη του τα οποία θα συµµετέχουν ενεργά στην καθηµερινή παραγωγική 

λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του SLA και ανάλογα µε το βαθµό µεταφοράς 

τεχνογνωσίας. 

Ο προµηθευτής καλείται να διευκρινίσει τις τελικές του προτάσεις (π.χ. εκτιµήσεις σε 

άνθρωπο – προσπάθεια, κλπ) στο πλαίσιο της µελέτης εφαρµογής του έργου. 
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16.4.7.2.3 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης 

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης αποτελούν σηµαντικό 

παράγοντα επιτυχίας του έργου καθώς έρχονται να επιλύσουν κρίσιµα ζητήµατα 

τεχνικής φύσεως και διαχρονικής ανάπτυξης των προσφεροµένων εφαρµογών. 

∆ιασφάλιση Καλής Λειτουργίας Συστηµάτων 

Ως διασφάλιση καλής λειτουργίας εξοπλισµού (αυτού που θα προσφερθεί στο 

πλαίσιο του παρόντος έργου θέσεις εργασίας Η/Υ και δοµηµένη καλωδίωση) και 

λογισµικού συστηµάτων ορίζονται τα παρακάτω: 

a. Προληπτική συντήρηση (εργασίες και ανταλλακτικά) του εξοπλισµού 

(hardware) 

b. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού 

(hardware) 

c. Βελτιώσεις, παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισµικού 

συστήµατος. 

∆ιασφάλιση Καλής Λειτουργίας Λογισµικού Εφαρµογών 

Ως διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισµικού εφαρµογών ορίζονται κατ’ ελάχιστον 

τα παρακάτω, τα οποία θα προσφερθούν από τον ανάδοχο, και στα οποία 

συµπεριλαµβάνονται όποτε απαιτείται και αντίστοιχες υπηρεσίες από τους επιµέρους 

κατασκευαστές – προµηθευτές των προσφερόµενων προϊόντων: 

a. Αποκατάσταση των ανωµαλιών λειτουργίας του λογισµικού εφαρµογών 

(bugs). 

b. Βελτιώσεις, παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισµικού 

και εφαρµογών. 

c. Επικαιροποίηση των εγχειριδίων του λογισµικού εφαρµογών µε τις µεταβολές 

ή τις επανεκδόσεις ή τροποποιήσεις του λογισµικού εφαρµογών 

16.4.7.2.4 Γραµµή Άµεσης Βοήθειας (Helpdesk) 

Η Γραµµή Άµεσης Βοήθειας (helpdesk) θα είναι προσιτή σε όλους τους χρήστες, 

µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης , fax, e-mail που θα έχουν γνωστοποιηθεί στον ∆ήµο 

από τον ανάδοχο και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες και θα υποστηρίζεται από 

ανάλογη εφαρµογή υποστήριξης HELPDESK. 

Πρώτο Επίπεδο Παρέµβασης (Τηλεφωνική ή e-mail Βοήθεια): 
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• σχετικά µε τη χρήση των εφαρµογών. 

• για την αντιµετώπιση προβληµάτων που θα εµφανιστούν κατά την κανονική 

χρήση των εφαρµογών. 

• για τη διόρθωση / διαχείριση λαθών χρηστών στη χρήση του λογισµικού 

εφαρµογών και του λογισµικού συστήµατος (βάσεις δεδοµένων, λειτουργικά 

συστήµατα, κλπ) 

Η γραµµή αυτή πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο της υποστήριξης όλων των 

χρηστών. Η υποστήριξη αυτή θα παρέχεται από οµάδες στελεχών του προµηθευτή ή 

εξειδικευµένων συνεργατών του. 

∆εύτερο Επίπεδο Παρέµβασης (επιτόπου βοήθεια) 

Όταν τα αναφερόµενα προβλήµατα δεν µπορούν να επιλυθούν απευθείας και κατά 

µόνιµο τρόπο από το Πρώτο Επίπεδο Παρέµβασης, πρέπει να προωθούνται σε 

ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την απαιτούµενη λύση επιτόπου. Τονίζεται ότι οι 

συγκεκριµένες διαδικασίες επίλυσης των προβληµάτων που θα προτείνει ο 

προµηθευτής πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα των 

δεδοµένων του συστήµατος. 

Είναι επιθυµητό να υπάρχει δυνατότητα εφαρµογής µεθόδων τηλε-επιτήρησης και 

τηλε-διάγνωσης του εξοπλισµού και του λογισµικού που θα προσφερθεί από τον 

ανάδοχο. 

Ο προµηθευτής καλείται να αναφερθεί αναλυτικά στο σενάριο επιτόπου βοηθείας, για 

την άµεση και αποτελεσµατική υποστήριξη των αποµακρυσµένων φορέων βάσει των 

όρων του SLA (π.χ. συνεργασία µε τοπικές εταιρείες, µετακίνηση των στελεχών του 

από το κέντρο, κλπ). 
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17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ Ο.Τ.Α. 
Το έναυσµα για την εφαρµογή αυτή δόθηκε µε το Ν. 2526/1997 ο οποίος υποχρεώνει 

όλους τους δήµους µε κατοίκους άνω των 5.000 κατοίκων ή προϋπολογισµού εσόδων 

άνω των 500 εκατ. δρχ, να εφαρµόζουν το διπλογραφικό σύστηµα παρακολούθησης 

όλων των συναλλαγών τους, για να έχουν περισσότερες πληροφορίες. 

Είναι γνωστό ότι µε το παλαιό σύστηµα (∆ηµόσιο Λογιστικό) των ∆ήµων η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών του δήµου γινόταν µε µόνο µία εγγραφή, και 

συνεπώς για την άντληση και την επεξεργασία µιας πληροφορίας από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο γινόταν χρήση ενός ή περισσοτέρων βιβλίων, µε αποτέλεσµα να 

απαιτείται πολύς χρόνος για τον έλεγχο και την επεξεργασία των πληροφοριών. 

Αυτή η διαδικασία είχε σαν αποτέλεσµα µεγαλύτερο κόστος για τον ∆ήµο τόσο από 

πλευράς χρόνου όσο και ακρίβειας πληροφοριών για µελλοντικές αποφάσεις όπως 

στην περίπτωση κατάρτισης του προϋπολογισµού του ∆ήµου. 

Όλες αυτές οι δυσλειτουργίες είχαν µεγάλη επίδραση στους πολίτες του ∆ήµου, που 

λόγω καθυστέρησης κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης τους ένιωθαν αναξιοπιστία 

λόγω του υπάρχοντος συστήµατος. 

Με το διπλογραφικό σύστηµα η ∆ιοίκηση δίνει µια νέα διάσταση στις πληροφορίες 

τις οποίες αντλεί γρηγορότερα και δηµιουργικότερα για το ∆ήµο, δεδοµένης της 

διαφορετικής φιλοσοφίας, που θέλει την κάθε συναλλαγή να παρακολουθείται 

υποχρεωτικά τουλάχιστον από δύο (2) αρχεία, προαιρετικά δε από όσα θεωρούµε 

απαραίτητα. Αυτό σηµαίνει ότι µε µία καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του 

δήµου, η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ευκολότερη και γρηγορότερη, χωρίς να 

σπαταλιέται ιδιαίτερος χρόνος, ώστε να λαµβάνονται γρηγορότερες µελλοντικές 

αποφάσεις για σωστή διοίκηση, για σωστή χρηµατοοικονοµική και διοικητική 

διοίκηση, µε στόχο πάντα την µεγαλύτερη ωφέλεια που απολαµβάνουν οι πολίτες. 

17.1 Οικονοµικές λειτουργίες του ∆ήµου 

Η Οικονοµική υπηρεσία ενός δήµου έχει την ευθύνη της κατάρτισης και του ελέγχου 
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του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων, της διαχείρισης των προµηθειών του, της 

έκδοσης και πληρωµής των χρηµατικών ενταλµάτων, των βεβαιώσεων εσόδων και 

της είσπραξης εσόδων οίκοθεν ή βάσει τίτλων. Οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται στα 

διάφορα τµήµατα της Οικονοµικής Υπηρεσίας του δήµου, που είναι το Τµήµα 

Λογιστηρίου και Προµηθειών, το Τµήµα Προσόδων και η Ταµειακή Υπηρεσία. 

Πίνακας 17.1 Οι οικονοµικές λειτουργίες του ∆ήµου (Πηγή Καραµπίδου, 2000) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Θέµατα Λογιστηρίου  Λογιστικό Πακέτο  

Σύνταξη /παρακολούθηση προϋπολογισµού –

Σύνταξη απολογισµού  

Προϋπολογισµός – Απολογισµός  

Έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής  Εντάλµατα  

Μισθοδοσία  Μισθοδοσία  

Προµήθειες  Προµήθειες  

∆ιαχείριση υλικών – Αποθήκη  ∆ιαχείριση υλικών  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

∆ιαχείριση εσόδων  Εφαρµογές εσόδων και τελών  

Ζητήµατα ∆ηµοτικής περιουσίας  ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Λειτουργίες Ταµεία – Εισπράξεις – Έλεγχοι –

Πληρωµές  

Ταµείο  

Στις εργασίες των Οικονοµικών Υπηρεσιών εντάσσονται οι λειτουργίες: 

• Προϋπολογισµός – Οικονοµική παρακολούθηση – Απολογισµός 

• ∆ιαχείριση εσόδων και ∆ηµοτικής περιουσίας 

• ∆ιαχείριση δαπανών – Μισθοδοσία 

• ∆ιαχείριση ταµείου (ταµειακή υπηρεσία) 

• Προµήθειες – Αποθήκη 

Ο µεγάλος φόρτος από αναγκαίες εργασίες ρουτίνας και η έλλειψη προσωπικού, 

δυσκολεύουν την παρακολούθηση και τον ορθό έλεγχο του οικονοµικού 

αποτελέσµατος. Οι υποχρεώσεις µε τις οποίες είναι επιφορτισµένη η υπηρεσία είναι 

πολλές και ποικίλες και σχετίζονται άµεσα µε την εξυπηρέτηση των πολιτών, αφού 

όλες οι πληρωµές προς τους προµηθευτές του δήµου, αλλά και των εισπράξεων των 

τελών από τους οφειλέτες του δήµου, διεκπεραιώνονται από αυτή την υπηρεσία. Για 
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το µεγάλο αυτόν όγκο δουλειάς το υπάρχον προσωπικό, χωρίς την υποστήριξη της 

τεχνολογίας της πληροφορικής, δεν επαρκεί και συνεπώς η εξυπηρέτηση των 

συναλλασσόµενων θα είναι ανεπαρκής, αλλά και οι εισπράξεις του δήµου από 

βεβαιωµένα έσοδα θα υστερούν από έλλειψη υποδοµής. Αυτό όπως είναι φυσικό 

δηµιουργεί προβλήµατα λειτουργίας όπως: 

• Μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση των ενταλµάτων, µε δυσαρέσκεια των 

συναλλασσοµένων δικαιούχων πολιτών, από την µη γνώση ύπαρξης σχετικής 

πίστωσης στον ανάλογο κωδικό. 

• Μεγάλη υστέρηση στην ενηµέρωση του δήµου για την κατάσταση των 

οικονοµικών στοιχείων. 

• Μεγάλα κονδύλια βεβαιωµένων εσόδων του δήµου να καθυστερούν στην 

είσπραξη τους από τη µη ύπαρξη σοβαρής υποδοµής στον εισπρακτικό 

µηχανισµό. 

• Καθυστέρηση στην ενηµέρωση των βιβλίων, στην συµπλήρωση των ετήσιων 

λογαριασµών και των απολογιστικών στοιχείων, από τον φόρτο εργασίας που 

έχουν µε την υπάρχουσα κατάσταση σήµερα οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. 

Βασικά οφέλη που προκύπτουν από την ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικονοµικής 

υπηρεσίας είναι: 

• Πλήρης ενηµερότητα της οικονοµικής κατάστασης του δήµου 

• Βελτίωση του εισπρακτικού µηχανισµού 

• Έγκαιρη είσπραξη βεβαιωµένων τελών 

• Συντονισµός και τυποποίηση των εργασιών 

• Κατάργηση των εργασιών ρουτίνας 

• Ταχύτητα στην διεκπεραίωση των συναλλαγών µε τους πολίτες 

• Βελτίωση των οικονοµικών του δήµου 

Η λειτουργία της Οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, σ' ένα ολοκληρωµένο 

περιβάλλον που παρέχει ένα Πληροφοριακό Σύστηµα, µε πλήρη ενηµέρωση όλων 

των Τµηµάτων της υπηρεσίας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθµη 

λειτουργία της. 

Σε ότι αφορά τα έξοδα, στην πράξη αυτό σηµαίνει, ότι για την αυτόµατη ενηµέρωση 

των λογαριασµών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: κατάρτιση του 
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προϋπολογισµού, αναµορφώσεις των πιστώσεων, προέγκριση της δαπάνης και 

δέσµευση της πίστωσης, πλήρης παρακολούθηση των προµηθειών (αποθήκη – 

προµηθευτές), έκδοση χρηµατικού εντάλµατος από το λογιστήριο µε ενηµέρωση των 

ενταλθέντων των λογαριασµών, εξόφληση του από την Ταµειακή Υπηρεσία µε 

ταυτόχρονη ενηµέρωση των πληρωθέντων των λογαριασµών. Μ' αυτόν τον τρόπο 

κάθε στιγµή η υπηρεσία έχει την πλήρη εικόνα του κωδικού, δηλαδή προϋπολογισµό, 

αναµορφώσεις, ενταλθέντα, πληρωθέντα και αντίστοιχα υπόλοιπα. 

Σε ότι αφορά τα έσοδα η διαδικασία παρακολούθησης είναι ανάλογη και στηρίζεται 

στην φιλοσοφία ότι ο υπόχρεος εµφανίζεται στο σύστηµα µόνο µία φορά (ως φυσικό 

πρόσωπο στοιχείο µοναδικότητας µπορεί να αποτελεί το Α.Φ.Μ. ή ο Α.∆.Τ.), και η 

κάθε οφειλή του αποτελεί κίνηση στην καρτέλα του, είτε αυτό είναι Τ.Α.Π., 

µισθώµατα, άδειες οικοδοµών, ύδρευση, αποχέτευση, νεκροταφείο κ.λ.π. Με τον 

τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των υπόχρεων του δήµου και η έκδοση 

της σχετικής ενηµερότητας. Επίσης διευκολύνεται ο δήµος µε τον τρόπο αυτό για την 

είσπραξη των τελών, αφού θα µπορεί να εκδίδει ειδοποίηση προς τον υπόχρεο, που 

να περιλαµβάνει όλα του τα χρέη. 

Η αυτόµατη δηµιουργία των γραµµατίων είσπραξης από τα διπλότυπα είσπραξης των 

εισπρακτόρων του ταµείου, η αυτόµατη δηµιουργία της βεβαίωσης των χρηµατικών 

καταλόγων και η αυτόµατη ενηµέρωση των αντίστοιχων κωδικών εσόδων του 

προϋπολογισµού, καθιστούν πλέον το κλείσιµο του µήνα µια αυτοµατοποιηµένη 

διαδικασία, που εξασφαλίζει επιπλέον την αποφυγή λαθών κατά την διάρκεια 

ενηµερώσεων. 

Τέλος παράλληλα µε το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα που θα διεκπεραιώνει 

όλες τις καθηµερινές εργασίες – συναλλαγές του ∆ήµου, προτείνεται η υποστήριξη 

του από Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων ή Έµπειρων συστηµάτων που θα 

διευκολύνουν την διοίκηση (∆ηµοτικό Συµβούλιο) στη λήψη γρήγορων και έγκυρων 

αποφάσεων σε θέµατα προγραµµατισµού και στρατηγικού σχεδιασµού. 

Άµεση χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων µπορεί να γίνει κατά την προσπάθεια 

κατάρτισης του προϋπολογισµού, µέσα από τον οποίο ουσιαστικά αντικατοπτρίζεται 

ο βραχυχρόνιος προγραµµατισµός του δήµου για έργα και προµήθειες. Η σωστή 

κατανοµή των ποσών στους διαφόρους κωδικούς θα διευκολύνει το έργο σε ετήσια 

βάση αποφεύγοντας τις αναµορφώσεις και παρέχοντας στο δήµο ένα πραγµατικά 
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ευέλικτο σχήµα κινήσεων. Στη κατανοµή αυτή τα Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων 

ή Έµπειρων συστηµάτων έχοντας τη βάση δεδοµένων από το λογιστικό 

πληροφοριακό σύστηµα µπορούν να προτείνουν εναλλακτικές προτάσεις στην 

προσπάθεια κατάρτισης του, αφήνοντας πάντα τη διοίκηση να πάρει την τελική 

απόφαση. 

17.2 Μηχανογραφική κάλυψη λειτουργιών Οικονοµικής 

Υπηρεσίας. 

Η ροή πληροφοριών στα τρία τµήµατα της οικονοµικής υπηρεσίας (Ταµειακή 

Υπηρεσία, Τµήµα Εσόδων, Λογιστήριο) παριστάνεται στο σχήµα 17.2. Με βάση 

αυτές τις λειτουργίες γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του απαιτούµενου λογισµικού 

για τις λειτουργίες των τριών αυτών τµηµάτων. 

• Λειτουργίες εφαρµογής Προϋπολογισµού – Απολογισµού 

- ∆ιαχείριση Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. 

- Μεταφορά Λογιστικού Σχεδίου από έτος σε έτος 

- Κατάρτιση προϋπολογισµού 

- Καταχώριση πράξεων έγκρισης για όλους τους κωδικούς 

- Υπολογισµός αποθεµατικού ή ελλείµµατος 

- ∆υνατότητα πολλαπλών αναµορφώσεων του προϋπολογισµού µε 

αυτόµατη µεταφορά ποσών από το αποθεµατικό 

- ∆υνατότητα συσχέτισης κωδικού προϋπολογισµού µε πηγές 

χρηµατοδότησης 

- ∆υνατότητα λογιστικής παρακολούθησης έργων 

- ∆υνατότητα προβολής ειδικών λογαριασµών 

- ∆υνατότητα προβολής καρτέλας κωδικών προϋπολογισµού µε τις 

κινήσεις τους συγκεντρωτικά ανά µήνα. 

• Λειτουργίες Εσόδων 

Το Τµήµα Προσόδων περιλαµβάνει τις εξής λειτουργίες: 

- Τήρηση κοινού αρχείου εσόδων για όλα τα έσοδα 

- Υπολογισµός οφειλόµενων ποσών κατά κατηγορία εσόδου και 

υπόχρεου από τα υποσυστήµατα των αντίστοιχων εφαρµογών 

- ∆ιαχείριση  (σύνταξη,  µεταβολές,  διαγραφές) Χρηµατικών  
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Καταλόγων των οφειλόµενων ποσών κατά κατηγορία εσόδου 

- ∆ιαχείριση οίκοθεν εσόδων. 

- Συνολική   παρακολούθηση   οφειλών   υπόχρεου   για    έκδοση   

∆ηµοτικής Ενηµερότητας 

Για να παρακολουθούνται οι παραπάνω λειτουργίες απαιτούνται δύο σηµαντικές 

εφαρµογές, η Εφαρµογή Προσόδων και η Εφαρµογή ∆ηµοτικής Περιουσίας. 

Η Εφαρµογή Προσόδων εξυπηρετεί τους παρακάτω τοµείς: 

- Κοινόχρηστοι χώροι 

- Μικροπωλητές – Περίπτερα 

- Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) 

- Τέλη Καθαριότητας – Φωτισµού 

- Άδειες Καταστηµάτων 

Οι αναφερόµενες εφαρµογές ενδεικτικά θα εµπεριέχουν: 

- Ενηµέρωση – Παρακολούθηση Βεβαιωτικών καταλόγων 

- Μεταφορά εγγραφών για είσπραξη στο ταµείο 

- Παρακολούθηση αδειών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 

- Παρακολούθηση ηλεκτροδοτούµενων και µη δηµοτών (για τέλη καθαριότητας 

– Φωτισµού – Τ.Α.Π.) 

- Παρακολούθηση αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστηµάτων 

- Εκτυπώσεις για άδειες λειτουργίας καταστηµάτων, διαβιβαστικών, 

αποφάσεων και ειδοποιητηρίων. 

Η Εφαρµογή ∆ηµοτικής Περιουσίας εξυπηρετεί: 

- Τη σύνταξη Κτηµατολογίου µε παρακολούθηση όλων των ακινήτων που 

έρχονται στην κυριότητα του δήµου είτε µε αγορά, απαλλοτρίωση, 

προσκύρωση, είτε προέρχονται από δωρεά αποτελούν κληροδότηµα. Επίσης 

παρακολουθούνται οι ασφάλειες αυτοκινήτων και οι ασφάλειες κτιρίων που 

ανήκουν στο δήµο καθώς και αρχειοθέτηση των σχολικών κτιρίων 

- Την εκµετάλλευση ∆ηµοτικής Περιουσίας µε παρακολούθηση µίσθωσης των 

ακινήτων του δήµου σε ιδιώτες και αντίστοιχη βεβαίωση των εσόδων και την 

σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου. 

- Τα κληροδοτήµατα και τις Μισθώσεις Ακινήτων µε καταγραφή όλων των 

ακινήτων που ο δήµος ενοικιάζει από δηµότες για δική του χρήση. 
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- Τις Αγορές – Απαλλοτριώσεις Ακινήτων µε αρχειοθέτηση των ακινήτων που 

έρχονται στο δήµο είτε µε απ’ ευθείας αγορά, απαλλοτρίωση ή δηµοπρασία. 

• Λειτουργίες Εξόδων 

Το Τµήµα του Λογιστηρίου περιλαµβάνει τις εξής λειτουργίες: 

- Καταχώρηση έκθεσης ανάληψης δαπάνης 

- Έγκριση, ακύρωση, µεταβολή έκθεσης µε έλεγχο του διαθέσιµου ποσού του 

προϋπολογισµού και δέσµευση του ποσού της έκθεσης 

- Έκδοση ενταλµάτων µε έλεγχο του διαθέσιµου ποσού του αντίστοιχου 

κωδικού, ταυτόχρονη ενηµέρωση του προϋπολογισµού για τα ενταλθέντα 

ποσά συγκεντρωτικά και ανά µήνα και υπολογισµό του νέου διαθέσιµου 

ποσού. 

- ∆ιαχείριση κρατήσεων ενταλµάτων 

Ενδεικτικά η εφαρµογή θα πρέπει να περιέχει: 

- Έκδοση ενταλµάτων µε αυτόµατη χρέωση των κωδικών Προϋπολογισµού και 

των λογαριασµών 

- Καταχώρηση των κρατήσεων που έχει το ένταλµα και αυτόµατος 

υπολογισµός του ποσού τους 

- ∆υνατότητα  καταχώρησης για το κάθε ένταλµα περισσότερων από  έναν 

λογαριασµό εξόδου και κατηγορία (Τακτικά, Έκτακτα) 

- Εκτύπωση καρτέλας δικαιούχου, µε τα ανεξόφλητα και εξοφληµένα 

εντάλµατα του, καθώς επίσης και στοιχείων σχετικά µε τον νόµιµο 

εκπρόσωπο, την ασφαλιστική και φορολογική του ενηµερότητα κ.λπ. 

- Αυτόµατη φραγή στο σύστηµα εάν κατά την διαδικασία έκδοσης του 

χρηµατικού εντάλµατος διαπιστωθεί ότι ο κωδικός αριθµός δεν έχει επαρκή 

πίστωση. 
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∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Λογαριασµοί Τάξεως (Οµάδα 0) 

Γενική Λογιστική (Οµάδα 1-8) 

Αναλυτική Λογιστική (Οµάδα 9) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Γραµµάτια 
Είσπραξης 

 

Επιχορηγήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ

Οίκοθεν Είσπραξη 
 

Χρηµατικοί 
Κατάλογοι για 
βεβαίωση 

 Λογιστήριο 

Προµήθειες 

Έκθεση Ανάληψης 
∆απάνης 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ 

ΤΑΜΙΑΣ (Εισπράξεις) 

Συναλλαγές µε Πολίτη 

Εισπράξεις  Πληρωµές 

Τιµολόγιο 
 

∆ελτίο Αποστολής 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Σχήµα 17.2 Η ροή πληροφοριών στα τρία τµήµατα της οικονοµικής υπηρεσίας (Πηγή Καραµπίδου, 2000)
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• Λειτουργίες Ταµείου 

- Βεβαιώσεις Χρηµατικού Καταλόγου 

- Βεβαιώσεις Οίκοθεν εσόδων 

- Ταυτόχρονη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων 

- Εισπράξεις από Χρηµατικό Κατάλογο 

- Ενηµέρωση των υποσυστηµάτων των εφαρµογών εσόδων µε τα στοιχεία των 

εισπράξεων (οίκοθεν ή από χρηµατικό κατάλογο) 

- Ενηµέρωση των αντίστοιχων κωδικών προϋπολογισµού για όλες τις 

βεβαιώσεις (συγκεντρωτικά και ανά µήνα) 

- Ενηµέρωση των αντίστοιχων κωδικών προϋπολογισµού για όλες τις 

εισπράξεις (συγκεντρωτικά ανά µήνα) 

- Εκδόσεις διπλοτύπων είσπραξης για όλες τις εισπράξεις. 

- Εκδόσεις γραµµατίων είσπραξης 

- Υπολογισµοί προσαυξήσεων 

- ∆υνατότητα µερικής εξόφλησης οφειλής (διακανονισµός) 

- Πληρωµές ενταλµάτων µε δυνατότητα µερικής εξόφλησης 

- Ενηµέρωση των αντίστοιχων κωδικών προϋπολογισµού για όλες τις πληρωµές 

(συγκεντρωτικά και ανά µήνα) 

- ∆υνατότητα καθορισµού του Ειδικού Λογαριασµού πληρωµής του 

εντάλµατος 

- ∆ιαχείριση εισπρακτόρων 

• Προµήθειες – Αποθήκη 

- ∆ιαχείριση προµηθευτών 

- ∆ιαχείριση και παρακολούθηση αποθεµάτων και παγίων 

• Μισθοδοσία 

Όσον αφορά την µισθοδοσία θα απαιτηθεί ξεχωριστή εφαρµογή µέσα στο ίδιο 

πληροφοριακό σύστηµα οι λειτουργίες τις οποίας θα περιλαµβάνουν: 

- Τη συγκέντρωση στοιχείων µεταβολών του προσωπικού ή αντιστοίχων 

καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του 

δήµου µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, που αντιστοιχούν και έχουν 

επίδραση στην καταβολή των αµοιβών τους. 

- Τη µέριµνα για την ενηµέρωση των µηχανογραφικών αρχείων του 

Στεφανίδης Γεώργιος 233



Μελέτη Πληροφοριακών Συστηµάτων E.R.P. και ∆ιαδικασία Υλοποίησης σε Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

προσωπικού µε τα προηγούµενα στοιχεία και την εξαγωγή των περιοδικών 

µισθολογικών καταστάσεων πληρωµής κάθε είδους προς το προσωπικό του 

δήµου. 

- Τον έλεγχο των προηγουµένων καταστάσεων και την έγκαιρη διαβίβαση ενός 

αντιγράφου στο Ταµείο για πληρωµές 

- Την τήρηση αρχείου καταβληθέντων αµοιβών στο προσωπικό του δήµου και 

έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών. 

Τα στοιχεία της εφαρµογής αφορούν την τήρηση αρχείων παραµέτρων (Συµβάσεις, 

κρατήσεις, εξαγορές ταµείων φορολογικά στοιχεία) και την τήρηση αρχείων 

εργαζοµένων (προσωπικά στοιχεία, µισθολογικά στοιχεία, στοιχεία για εξαγορές 

ασφαλιστικών ταµείων, στοιχεία εκκαθαρίσεων). 

Οι λειτουργίες που θα επιτελεί η εφαρµογή είναι:  

- Εκκαθάριση τακτικών αποδοχών 

- Εκκαθάριση αποδοχών επιδοµάτων εορτών και άδειας 

- Εκκαθάριση των αποδοχών ασθενείας 

- Εκκαθάριση των αποδοχών υπερωριών και νυχτερινής εργασίας ή εργασίας σε 

αργίες 

- Εκκαθάριση αποδοχών για το επίδοµα ληξιάρχου 

- Εκκαθάριση αποδοχών αποζηµίωσης αδείας επί λύσεως σχέσης εργασίας  

- Εκκαθάριση αποδοχών τριµηνιαίων εξόδων κίνησης 

- Εκκαθάριση αναδροµικών 

- Εκκαθάριση εξόδων παράστασης ∆ηµάρχων και Αντιδηµάρχων 

• Αναζητήσεις µε οποιαδήποτε κριτήρια 

- ∆υνατότητα αναζητήσεων βάσει οποιουδήποτε στοιχείου του 

προϋπολογισµού, των εσόδων / εξόδων των υπόχρεων των ηµεροµηνιών κ.λ.π. 

ή και οποιουδήποτε συνδυασµού χαρακτηριστικών 

- ∆υνατότητα  καθορισµού τρόπου  ταξινόµησης των επιλεγόµενων  µε την 

λειτουργία της αναζήτησης εγγραφών 

• Εκτυπώσεις µε χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης 

- Αναλυτικός προϋπολογισµός εσόδων / εξόδων και ανακεφαλαίωση 

- Αναλυτικός προϋπολογισµός εσόδων και ανακεφαλαίωση 

- Αναλυτικός προϋπολογισµός εξόδων και ανακεφαλαίωση 
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- Γενική ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων 

- Κατάσταση αναµορφώσεων 

- Κατάσταση αναλυτικού προϋπολογισµού µε αναµορφώσεις 

- Αναλυτική κατάσταση απολογισµού εσόδων και ανακεφαλαίωση 

- Αναλυτική κατάσταση απολογισµού εξόδων και ανακεφαλαίωση 

- Ανακεφαλαίωση απολογισµού εσόδων – εξόδων 

- Περιοδικός απολογισµός εσόδων – εξόδων 

- Χρηµατικού κατάλογοι 

- Συνοπτικοί Χρηµατικού κατάλογοι 

- Ατονικού καρτέλα οφειλέτη 

- Καθολικό εσόδων (βεβαιωµένα) 

- Ανάλυση οίκοθεν εισπράξεων από διπλότυπα τύπου Β 

- Εκτύπωση αδέσµευτου υπολοίπου κωδικού προϋπολογισµού 

- Βιβλίο καταχώρησης εκθέσεων αναλήψεων δαπανών 

- Βιβλίο αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων 

- Ηµερολόγιο καταχώρισης εκδιδοµένων χρηµατικών ενταλµάτων 

- Βιβλίο καθολικό καταχώρισης εκδιδοµένων ενταλµάτων 

- Εκτύπωση ενταλµάτων – έκθεση δαπάνης 

- Κατάσταση ενταλµάτων ανά προµηθευτή 

- Εκτύπωση κρατήσεων 

- Εκτύπωση βεβαίωσης παρακράτησης φόρου 

- Ατοµική ειδοποίηση οφειλέτη 

- Εκτύπωση εκδιδοµένων διπλοτύπων είσπραξης ανά εισπράκτορα 

- Ανάλυση εισπράξεων από διπλότυπα τύπου Β 

- Κωδικοί ανά βεβαιωτικό τίτλο 

- Κατάσταση εισπραχθέντων εσόδων 

- Βιβλίο τρεχούµενων λογαριασµών (πληρωµές) 

- Βιβλίο εισπρακτέων εσόδων (βεβαιωµένα) 

- Βιβλίο εισπρακτέων εσόδων (εισπραχθέντα) 

- Κατάσταση πληρωθέντων ενταλµάτων 

- Κατάσταση πληρωθέντων ενταλµάτων ανά Ειδικό Λογαριασµό. 

• ∆ιπλογραφικό Σύστηµα 

Το παραπάνω Πληροφοριακό Σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει µε τον καλύτερο 
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δυνατό τρόπο και την ενηµέρωση βιβλίων ∆ιπλογραφικής ∆ιαχείρισης (Γ’ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) που από τις αρχές του 2000 είναι υποχρεωτική η τήρηση τους 

από το ∆ήµο. Αυτό επιτυγχάνεται µε τελείως αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες κάτω 

βεβαίως από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: 

• Μηχανογραφική υποστήριξη και υποδοµή 

• ∆ιακριτές τέσσερις (4) φάσεις κατή την διεκπεραίωση της δαπάνης. ∆ηλαδή 

1) Προµήθειες (µε έκθεση ανάληψης δαπάνης), 

2) Προµήθειες (µε την καταχώρηση των τιµολογίων των προµηθευτών), 

3) Λογιστήριο όπου ενταλµατοποιείται η δαπάνη 

4) Ταµείο όπου εξοφλείται η δαπάνη. 

Στους περισσότερους η ‘υποχρέωση προς τους προµηθευτές’ και άρα η 

λογιστικοποίηση της πράξης, εµφανίζεται µε την ενταλµατοποίηση µε αποτέλεσµα να 

µην είναι σε θέση ο ∆ήµος να γνωρίζει τις πραγµατικές του υποχρεώσεις. 

Η διαχείριση των εσόδων, είτε προέρχονται από αυτοτελείς πόρους (π.χ. Ύδρευση, 

Αποχέτευση, Τέλη Νεκροταφείων, Τέλη ∆ιαφήµισης κ.λ.π.), είτε από άλλες πηγές 

(Επιχορηγήσεις, Χρηµατοδοτήσεις από Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων κ.λ.π.), 

δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην διαχείριση τους αρκεί η χρέωση να 

περνά υποχρεωτικά µέσω της βεβαίωσης της οφειλής του. 

Στην περίπτωση της οίκοθεν είσπραξης συνεχίζεται ο ταµειακός χαρακτήρας του 

εσόδου (µε πίστωση του εσόδου και χρέωση του ταµείου), όπου αυτό εµφανίζεται και 

λογιστικοποιείται την στιγµή της είσπραξης. Επίσης ένα ιδιαίτερο σηµείο που πρέπει 

να τονισθεί είναι ότι ο δήµος πρέπει να τηρεί µια καρτέλα για τον κάθε οφειλέτη, που 

να συµπεριλαµβάνει όλες του τι οφειλές και όχι αυτό που κατά κανόνα συµβαίνει 

σήµερα στους περισσότερους δήµους, δηλαδή να τηρείται διαφορετική καρτέλα, µε 

αποτέλεσµα ο ίδιος οφειλέτης να εµφανίζεται παραπάνω από µία φορές στα αρχεία 

του δήµου. 

Για την επιτυχή εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος θεωρήθηκε απαραίτητη η 

αυτόµατη ενηµέρωση του διπλογραφικού συστήµατος (Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) από 

ανοικτά δηµοφιλή πακέτα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής (Κεφάλαιο, Φάσµα 

κ.λ.π.), δηλαδή η αυτόµατη ενηµέρωση των Λογαριασµών Τάξεως (Οµάδα Ο) στους 

οποίους γίνεται η παρακολούθηση του ∆ηµόσιου Λογιστικού, της Γενικής Λογιστικής 

(Οµάδα 1-8) και της αναλυτικής Λογιστικής (Οµάδα 9). Με τον τρόπο δεν υπάρχει 
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καµιά ουσιαστική διαφοροποίηση στην λειτουργική και οργανωτική δοµή των 

Ο.Τ.Α., αλλά και του γνωστικού αντικειµένου των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. µε 

αποτέλεσµα η µετάβαση να είναι οµαλή. 

Το λογισµικό που θα χρησιµοποιεί ο ∆ήµος για τη µηχανογραφική τήρηση των 

βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων του, πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

των σχετικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά και επιπλέον θα πρέπει να έχει τις 

ακόλουθες δυνατότητες: 

• Να είναι προσαρµοσµένο στο εκάστοτε ισχύον σχέδιο λογαριασµών ώστε να 

παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης κωδικών αριθµών και τίτλων 

λογαριασµών 

• Να εξασφαλίζει στον ίδιο τον φορέα τη δυνατότητα προσδιορισµού των 

µεταβλητών όπως εισφορών, τελών κ.λ.π. 

• Να εξασφαλίζει την αυτόµατη ετήσια προοδευτική αρίθµηση κάθε 

ηµερολογιακής εγγραφής, χωριστά για κάθε ηµερολόγιο, και η οποία δεν 

επιτρέπεται να µεταβάλλεται από τα χρήστη. 

• Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα ακύρωσης του λανθασµένου ενιαίου 

µηχανογραφικού παραστατικού στοιχείου και των εγγραφών που έγιναν 

ταυτόχρονα στους οικείους λογαριασµούς, µε µηχανογραφική έκδοση ειδικού 

ακυρωτικού στοιχείου 

• Να αποκλείει στο χρήστη την αναδροµική τροποποίηση ή παρεµβολή 

οποιασδήποτε εγγραφής, µετά ην πάροδο της προθεσµίας ενηµέρωσης 

• Τα ποσά των ηµερολογίων, των λογαριασµών, των ισοζυγίων, των 

καταστάσεων και των στηλών των βιβλίων πρέπει να αθροίζονται αυτόµατα 

και τα αθροίσµατα να µεταφέρονται από τη µία σελίδα στην άλλη. 
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18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η πρώτη σκέψη που κάνει κανείς, είναι το πόσο πολύπλοκη είναι η διαδικασία 

υλοποίησης ενός συστήµατος E.R.P. Υπάρχουν πολλά ζητήµατα που πρέπει να 

αναγνωριστούν και να αντιµετωπιστούν. Πολλά από αυτά τα ζητήµατα προσπάθησε 

να καλύψει το παρόν σύγγραµµα. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι µια εργασία αυτής της 

φύσεως δεν µπορεί να καλύψει το τεράστιο εύρος περιπτώσεων και χρήσεων των 

πληροφοριακών συστηµάτων. Αυτό που έγινε ήταν να δοθούν οι βασικές αρχές της 

υλοποίησης και οι ανάγκες ενός Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε σκοπό να 

πρωτοτυπήσει και – γιατί όχι – να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Το υλικό του παραρτήµατος αποτελεί ενηµερωτικό υλικό της εταιρίας Open 

Technology Services (OTS) και είναι δείγµα συνόλου εφαρµογών που αποτελούν 

Πληροφοριακό Σύστηµα προσανατολισµένο στον δηµόσιο τοµέα και πιο 

συγκεκριµένα τους ∆ήµους. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 
 

 

• Σύγχρονα πρότυπα (Standards) σχεδίασης - ανάπτυξης  ανοιχτής αρχιτεκτονικής 

(Open Architecture). Χρήση εξαιρετικών τεχνολογιών (Thin Client Computing, 3-

tier αρχιτεκτονική, Voice-Data ∆ικτύων). 

• Μέγιστη απόδοση σε αποκεντρωµένα υπολογιστικά περιβάλλοντα.  

• Ευκολία χειρισµού σε γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας (GUI).  

• Πλήρη βοήθεια µε την µορφή On-Line HELP, Tips, wizards και αναλυτικές 

αναφορές. Χειρισµός ήχου, εικόνας και γενικευµένη χρήση του ποντικιού 

(mouse). ∆ιαφόρων τύπων menu (drop-down, popup) και εργαλειοθηκών 

(toolbars). Όλες οι εργασίες και µε χρήση του πληκτρολογίου. 

• Σχεδιασµός µε γνώµονα τον χρήστη ∆ηµόσιου Οργανισµού. Λειτουργικό, φιλικό 

και οµοιόµορφο περιβάλλον κατά την εκτέλεση της εργασίας. Ίδια λογική σε όλες 

τις επιµέρους λειτουργίες, µε αποτέλεσµα την ευκολότερη εκµάθησή τους. 

Προσοµοίωση καθηµερινών εργασιών µε χρήση της ιδιαίτερης ορολογίας των 

Ν.Π.∆.∆. 

• Λειτουργία σε περιβάλλον δικτύου σύµφωνα µε το µοντέλο πελάτη – 

εξυπηρετητή (client server) και πλήρη εκµετάλλευση των τις δυνατοτήτων του.  

• Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών χρηστών και πρόσβαση σε κοινά δεδοµένα, τα 

οποία αποθηκεύονται σε κεντρικό υπολογιστή (Server). Ευελιξία και  πλήρη 

Στεφανίδης Γεώργιος 242



Μελέτη Πληροφοριακών Συστηµάτων E.R.P. και ∆ιαδικασία Υλοποίησης σε Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

εξυπηρέτηση αποµακρυσµένων σταθµών εργασίας,  µέσω ∆ικτύων 

Τηλεπικοινωνιών, Internet και Info kiosks. 

• Power Builder ως κύριο εργαλείο ανάπτυξης και συµβατότητα µε τις σύγχρονες 

σχεσιακές βάσεις µε NATIVE Drivers ή ODBC τεχνολογία (Oracle, Sybase, SQL 

Server κτλ).  

• Χρήση τεχνολογίας OLE (Object Linking and Embedding) για επικοινωνία και 

ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλες εφαρµογές.  

• Στατιστικά στοιχεία, αριθµητικά και µε παράθεση γραφηµάτων (Ιστογράµµατα – 

πίτες) 

• Εσωτερική σύνδεση υποσυστηµάτων, σύµφωνα µε το ενιαίο σύστηµα 

επικοινωνίας και κοινό αρχείο φυσικών και νοµικών προσώπων.  

• Κάλυψη θεσµικού πλαισίου και συνεχής αναπροσαρµογή σε κάθε αλλαγή του. 

EURO ready και συµβατότητα µε το 2.000 (millennium bag).  

• Πληρότητα στην κάλυψη αναγκών. Ενσωµατωµένες λειτουργίες για τον  

εκσυγχρονισµό των διαδικασιών. Αποτελέσµατα σε κάθε φάση.  

• ∆υναµικά και ταχύτατα ευρετήρια, πολλαπλών αναζητήσεων διαθέσιµα σε όλες 

τις φάσεις. Η ταξινόµηση των εγγραφών, γίνεται σύµφωνα µε οποιοδήποτε 

στοιχείο και αλλάζει εύκολα (ένα κλικ). Αναζήτηση µε οποιουδήποτε στοιχείο της 

εγγραφής. ∆υνατότητες ορισµού ειδικών φίλτρων επιλογής εγγραφών.  

• Οι ισχυρές γεννήτριες αναφορών, για παραγωγή των αναγκαίων εκτυπώσεων, οι 

οποίες εντάσσονται στο σύστηµα των menus, µε απλές και εύκολες διαδικασίες. 

Χρήση των δυνατοτήτων ευρετηρίων και φίλτρων για ατοµική ή µαζική έκδοση: 

Στον εκτυπωτή (εκτύπωση), στην οθόνη (προβολή), σε πρόγραµµα επεξεργασίας 

(επεξεργασία), σε αρχείο (export).  

• Ασφάλεια, ακεραιότητα και εξασφάλιση δεδοµένων µε ισχυρό σύστηµα 

ασφαλείας (security) και ελέγχου της πρόσβασης.  

• Καθορισµός χρηστών µε διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης σε κάθε οµάδα, είτε 

σε επίπεδο λειτουργιών, είτε σε επίπεδο οθονών.  
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• Ιστορικό αρχείο µεταβολών, όπου  καταγράφονται οι «κρίσιµες» (διαγραφές 

µεταβολές, αλλαγή), ενέργειες των χρηστών Ειδικότερα καταγράφονται: Η 

ηµεροµηνία, ο χρήστης και το στοιχείο στο οποίο έγινε η µεταβολή (περιεχόµενο 

πριν και µετά). Το αρχείο µεταβολών, το διαχειρίζεται αποκλειστικά ο υπεύθυνος 

του συστήµατος.  

 
• Ενσωµατωµένος έλεγχος ορθότητας δεδοµένων µε δυνατότητα ελέγχου 

συµφωνίας και επιδιόρθωσης των προβληµατικών εγγραφών, σε περίπτωση 

πτώσης του συστήµατος. Στατιστικά στοιχεία χρήσης.  
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• Απλές διαδικασίες για την δηµιουργία, τον έλεγχο και την επιστροφή αντιγράφων 

ασφαλείας. (αποκατάσταση αρχείων). 

• Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης και τεχνικά εγχειρίδια γραµµένα στην Ελληνική 

γλώσσα. 
 
 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Μέρος του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ηµοσίου της OTS. 
 

 
• Ανήκει στον πυρήνα του Ο. Π. Σ. ∆ΗΜΟΣΙΟΥ της OTS και σχεδιάστηκε 

αποκλειστικά για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Καλύπτει τόσο τις ανάγκες 

εκκαθάρισης µισθοδοσίας, όσο και τις ανάγκες παρακολούθησης και διαχείρισης 

του προσωπικού. 

• Καλύπτει κάθε σύµβαση εργασίας (µόνιµοι, αορίστου χρόνου, συµβασιούχοι, 

λοιπές ΣΣΕ, ειδικοί συνεργάτες) και συµπεριλαµβάνει τεχνολογία ορισµού 

συµβάσεων και τρόπου υπολογισµών, µε έτοιµες συναρτήσεις αλγεβρικών ή 

λογικών εκφράσεων ώστε προσαρµόζεται ταχύτατα σε κάθε αλλαγή θεσµικού 

πλαισίου. 

• Χαρακτηρίζεται από το πλέον ισχυρότερο σύστηµα παραµετροποίησης, µέσα από 

το οποίο ο διαχειριστής, µπορεί να το προσαρµόσει σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

και να το επεκτείνει αυτόνοµα, ώστε να καλύψει αλλαγές στην νοµοθεσία και 

στον τρόπο υπολογισµού. 
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• ∆ιαχωρίζει τις λειτουργίες παραµετροποίησης και ορισµού συµβάσεων εργασίας, 

από την καθηµερινή λειτουργία µε αποτέλεσµα την ευκολία στην εκµάθησή του 

και στην «καθηµερινής εργασία».  

• ∆ιαχρονική παρακολούθηση φακέλων εργαζοµένου. Ισχυρό σύστηµα 

υπενθύµισης για συµπλήρωση χρόνου αλλαγής κλιµακίων ή χρονοεπιδοµάτων και 

σύστηµα µαζικών µεταβολών στοιχείων. 

• Παρακολουθεί πλήρη φάκελο εργαζοµένων µε όλα τα στοιχεία και όλες τις 

µεταβολές: Εκπαίδευση, άδειες, ασθένειες, επιδόµατα, µισθολογικές µεταβολές, 

οικογενειακές µεταβολές, στρατολογική κατάσταση, ιατρικά στοιχεία κλπ, 

αµοιβές, ποινές κλπ. 

• OLE Server, για Σύνδεση εργαζοµένου µε κάθε είδος ηλεκτρονικό αρχείο. 

Φωτογραφίας, ηλεκτρονικών ή ψηφιοποιηµένων εγγράφων. 

• Οργανόγραµµα του Οργανισµού και δυνατότητα ένταξης κάθε εργαζόµενου, είτε 

σε ένα είτε σε πολλά κέντρα κόστους. 

• Παρέχει παραµετρικό σύστηµα αξιολόγησης εργαζοµένων ή προϊσταµένων. 

Καταγράφει και παρακολουθεί όλες τις αξιολογήσεις.  

• Παράγει όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις γραφείου Προσωπικού: Ευρετήρια, 

Καταστάσεις κανονικών ή αναρρωτικών αδειών, ∆ιοικητικές αποφάσεις, 

προϋπηρεσίες, στατιστικά (Έντυπα 1,2,7,51,62). 
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• Τηρεί αρχείο εργαζοµένων µε όλα τα απαραίτητα µισθολογικά στοιχεία: 

Ταυτότητας, πρόσληψης, αποχώρησης, φορολογικών, οικογενειακής κατάστασης, 

ασφαλιστικών ταµείων, τραπεζών, επιδοµάτων, εξαγορών ταµείων, δανείων, 

χρηµατικών ποινών, κέντρων κόστους. 

• Τηρεί τα απαραίτητα στοιχεία και υπολογίζει κάθε είδους αποδοχές (Τακτικές, 

έκτακτες, αναδροµικά, υπερωρίες, ασθενείας ΙΚΑ, εργασίας σε αργίες, 

αποζηµίωση αδείας, εξόδων κίνησης ή παράστασης) και κάθε είδος κρατήσεων, 

είτε ασφαλιστικά ταµεία, είτε χαρτόσηµο και ΟΓΑ. 

• Τηρεί προοδευτικά στοιχεία εκκαθαρίσεων, τα οποία χρησιµοποιεί είτε για τον 

υπολογισµό των αναδροµικών και του φόρου, είτε για την εκτύπωση των ετήσιων 

βεβαιώσεων αποδοχών. 

• Ενσωµατώνει ήδη έτοιµες όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις: Καταστάσεις και 

ευρετήρια εργαζοµένων. Μισθολογικές καταστάσεις. Φάκελοι εκκαθαρίσεων. 

Στατιστικά. Υπηρεσιακά σηµειώµατα. Κλπ. 

• Παράγει µηχανογραφικά αρχεία για ΙΚΑ, ΚΕΠΥΟ, Τράπεζες, µε  

γραµµογράφηση που προσαρµόζεται από τον χρήστη. 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & K.O.K. 
Μέρος του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ηµοσίου της OTS. 

 

Η εφαρµογή απευθύνεται κυρίως σε υπηρεσίες Οικονοµικής και Λογιστικής 

∆ιαχείρισης Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στοχεύει στην αποτελεσµατική 
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διαχείριση οχηµάτων, παρκόµετρων, καρτών στάθµευσης και την λογιστική 

παρακολούθηση εσόδων από πρόστιµα.  

 
• Γενικά χαρακτηριστικά εφαρµογής: 

Λειτουργεί είτε σε σύνδεση µε την Λογιστική και την ∆ιαχείριση Προσωπικού 

είτε αυτόνοµα. Υποστηρίζει την δηµιουργία µητρώου συναλλασσοµένων, 

οχηµάτων, παρκόµετρων, καρτών στάθµευσης. Παρέχει την δυνατότητα έκδοσης 

Βεβαιωτικών Σηµειωµάτων και Χρηµατικών Καταλόγων.  

 
• Οχήµατα: 

Καταχώρηση οχηµάτων µε πλήρη στοιχεία (Αριθµό Κυκλοφορίας, Κατηγορία, 

Μάρκα, Χρώµα, Μοντέλο), αντιστοίχιση τους σε ιδιοκτήτες, ποσοστού 

κυριότητας και ηµεροµηνίας µεταβίβασης, ώστε να είναι δυνατή η 

παρακολούθηση του ιστορικού µεταβολών µέσα από µια λίστα. Η on-line 

σύνδεση µε την Λογιστική επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αναζήτηση των 
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ιδιοκτητών. 

• Υπάλληλοι: 

Αναζήτηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας (∆ηµοτική Αστυνοµία), µέσα από την βάση 

δεδοµένων της ∆ιαχείρισης Προσωπικού ή / και καταχώρηση υπαλλήλων της 

Αστυνοµίας µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία.  

• Κάρτες στάθµευσης: 

Εύκολη αναζήτηση συναλλασσοµένων µε αυτόµατη αντιστοίχιση των οχηµάτων 

τους. Εισαγωγή στοιχείων καρτών στάθµευσης (Ποσό, Ηµεροµηνία Έκδοσης, 

Ηµεροµηνία Λήξης, Σχόλια). 

 
• Παρκόµετρα: 

Κατάλογος διαχείρισης παρκόµετρων µε αυτόµατη αθροιστική ενηµέρωση των 

συνολικών εσόδων χρήσης ανά παρκόµετρο.  

• Συλλογές παρκόµετρων: 

Η συνοπτική παρουσίαση στοιχείων συλλογών και η δυνατότητα αναλυτικής 

καταγραφής τους µε Κωδικό Συλλογής, Ηµεροµηνία Συλλογής, Αιτιολογία, 

Ονόµατα Υπαλλήλων,  Παρκόµετρα, Ποσό Συλλογής, Αναγραφόµενο Ποσό, 

Αιτιολογία Αποκλίσεων, διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό την παρακολούθηση της 

διαδικασίας και βοηθά σηµαντικά στην αποφυγή λαθών.     

• Κλήσεις  ΚΟΚ / Στάθµευσης: 

Η διαχείριση κλήσεων υλοποιείται σε χωριστές για κάθε είδος παραβάσεων 

ενότητες, µέσω δηµιουργίας Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης που περιλαµβάνει:  
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o την καταγραφή Οχήµατος µέσω αυτοµατοποιηµένης αναζήτησης  

o την αντιστοίχιση Οχήµατος σε Κάτοχο ή Οδηγό µε αναφορά της 

∆ιεύθυνσης κατοικίας  

o τον καθορισµό ∆ιοικητικού Προστίµου για κάθε παράβαση 

o επιπρόσθετα µέτρα (Αφαίρεση Άδειας Ικανότητας, Αφαίρεση Άδειας 

Κυκλοφορίας, Αφαίρεση Πινακίδων) 

o την δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών παραβάσεων που επιλέγονται 

είτε από κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ είτε από κατάλογο παραβάσεων 

στάθµευσης  

o την υπηρεσία που διαπίστωσε την παράβαση (∆ηµοτική Αστυνοµία, 

Τροχαία) 

o την χρονική στιγµή και τον τόπο παράβασης 

o τα στοιχεία του υπαλλήλου που καταχώρησε την Έκθεση Βεβαίωσης 

Παράβασης 

• Αναζητήσεις, µεταβολές κλήσεων: 

∆υναµική αναζήτηση µέσω Αριθµού κλήσης, Αριθµού Κυκλοφορίας Οχήµατος, 

Οφειλέτη, Κατηγορίας κλήσης (Ακυρωµένες, Απλήρωτες, Πληρωµένες). Εµφάνιση 

διαφορετικού χρωµατισµού στον κατάλογο για κάθε κατηγορία κλήσεων. 

Μεταβολές κλήσεων (Πληρωµή, Ακύρωση) µε πολύ απλό τρόπο.  

 
• Βεβαιωτικά σηµειώµατα – Χρηµατικοί κατάλογοι: 
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∆ηµιουργία, αναζήτηση και επεξεργασία Βεβαιωτικών Σηµειωµάτων – 

Χρηµατικών Καταλόγων µε επιλογή των απαραίτητων στοιχείων µέσα από τις 

αντίστοιχες οθόνες στις οποίες οδηγείται αυτόµατα ο χρήστης.  

• Εκτυπώσεις: 

∆ιάφορες κατηγορίες εκτυπώσεων (Ειδοποιητήρια, Ταξινοµηµένες Λίστες 

κλήσεων κατά ηµεροµηνία κλπ.) Με τον ∆ιαχειριστή Φορµών παρέχεται η 

δυνατότητα δηµιουργίας προτύπων σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 
• Παραµετροποίηση: 

∆υναµικό σύστηµα παραµετροποίησης, στο οποίο µπορούν να γίνουν αλλαγές σε 

πολλές παραµέτρους (π.χ. Παραβάσεις Παρκόµετρων, Αιτιολογίες Ακύρωσης) καθώς 

και η αντιστοίχιση Λογαριασµών της Λογιστικής που θα ενηµερώνονται.   

• Πλήρης διαχείριση οµάδων / χρηστών συστήµατος 

∆υνατότητα δηµιουργίας, µεταβολών χρηστών καθώς και καθορισµός 

δικαιωµάτων πρόσβασης στα αρχεία της εφαρµογής από τον διαχειριστή του 

συστήµατος. 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
Μέρος του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ηµοσίου της OTS. 
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Η εφαρµογή απευθύνεται σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στοχεύει στην 

αποτελεσµατική διαχείριση κοιµητηρίων και την λογιστική παρακολούθηση των 

αντίστοιχων εσόδων.  

  

• Γενικά χαρακτηριστικά εφαρµογής: 

Υποστηρίζει την διαχείριση τάφων, οστεοθηκών, οστεοφυλακίων, χωνευτηρίων, 

µεταφορών καθώς και των δικαιωµάτων ταφής, παραµονής, τελών / χρεώσεων. 

Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης πολλών κοιµητηρίων. Η ενηµέρωση της 

Γενικής Λογιστικής γίνεται αυτόµατα µέσω της δηµιουργίας χρηµατικών 

καταλόγων και έκδοσης βεβαιωτικών σηµειωµάτων. 

• Τάφοι: 

∆υνατότητα καθορισµού κατηγοριών τάφων και λογικής υποδιαίρεσης των 

κοιµητηρίων σε τµήµατα. Ειδική διαχείριση οικογενειακών τάφων µε τήρηση 

αιτήσεων, συµβολαίου και ιστορικού. Καταχώρηση στοιχείων θανόντων στις 

καρτέλες τάφων, η οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τους  συγγενείς, 

ληξιαρχικές πράξεις, παρατηρήσεις και τις χρεώσεις – λειτουργικές δαπάνες για 

τις αντίστοιχες εκδηλώσεις. Οι µεταβολές, όπως µεταφορά σε οστεοφυλάκιο, 

χωνευτήρι καθώς και 

 η εκταφή γίνονται µε µια κίνηση. Η πληρότητα των κοιµητηρίων µπορεί να 

ελεγχθεί µέσω ειδικά για το λόγο αυτό προβλεπόµενης αναφοράς (κατειληµµένες / 
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κενές θέσεις). Εύκολη και γρήγορη αναζήτηση θανόντων µέσω ονόµατος ή 

τµήµατος κοιµητηρίου.  

 

• Οστεοφυλάκια / Οστεοθήκες / Χωνευτήρια: 

Αναλυτικός κατάλογος µε πλήρη στοιχεία των θανόντων που φυλάσσονται καθώς 

και καταγραφή των αντίστοιχων χρεώσεων.  

• Κατάλογος οφειλετών: 

Οι κατάλογοι οφειλετών προέρχονται από την βάση δεδοµένων που υπάρχει ήδη 

στην εφαρµογή ∆ιπλογραφικής Λογιστικής OTS, ώστε να αποφεύγονται οι 

διπλοκαταχωρήσεις. Η καταχώρηση νέου οφειλέτη γίνεται µε απλό τρόπο. 

• Χρηµατικοί κατάλογοι – βεβαιωτικά σηµειώµατα: 

Λογιστική οριστικοποίηση µε µια κίνηση και ταυτόχρονη δηµιουργία είτε 

χρηµατικού καταλόγου είτε βεβαιωτικού σηµειώµατος καθώς και δυνατότητα 

έκδοσης διπλότυπου είσπραξης. 

• Εκτυπώσεις: 

Στην αρχική εγκατάσταση περιέχεται πλήθος φορµών εκτυπώσεων, όπως: 

Χρεώσεις τρεχουσών περιόδων, βιβλίων ενταφιασµών, στατιστικά, εκταφές, 

κατάλογοι τάφων και πολλές άλλες. Παράλληλα είναι δυνατή η εξαγωγή 

δεδοµένων σε αρχεία για περαιτέρω επεξεργασία.  

• Παραµετροποίηση: 
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Η παραµετρική καταχώρηση τιµών ορισµένων πεδίων (Αιτίες θανάτων, 

κατάλογοι εργολάβων κηδειών, θρησκειών, επαγγελµάτων κλπ.)  απαλλάσσει 

από την επαναλαµβανόµενη πληκτρολόγηση στοιχείων. 

• Πλήρης διαχείριση οµάδων / χρηστών συστήµατος 

∆υνατότητα δηµιουργίας, µεταβολών χρηστών καθώς και καθορισµός 

δικαιωµάτων πρόσβασης στα αρχεία της εφαρµογής από τον διαχειριστή του 

συστήµατος. 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 
Μέρος του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ηµοσίου της OTS. 

 

Η εφαρµογή απευθύνεται σε Οικονοµικές Υπηρεσίες Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και στοχεύει στην αποτελεσµατική διαχείριση των εσόδων από την 

∆ηµοτική Φορολογία επιχειρήσεων.  

 
• Γενικά χαρακτηριστικά εφαρµογής: 

Συνδέεται on-line µε την εφαρµογή Λογιστικής και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

OTS, από την οποία αντλεί τα στοιχεία των οφειλετών. Υποστηρίζει διάφορες 

κατηγορίες τελών, την επιβολή προστίµων σε περιπτώσεις εκπρόθεσµης 

ενηµέρωσης, την εισαγωγή Ελεγκτικών Εγγραφών, την Έκδοση Βεβαιωτικών 

Σηµειωµάτων και την δηµιουργία Χρηµατικών Καταλόγων. 

• Κατάλογοι – Καρτέλες Οφειλετών: 

Ο κατάλογος οφειλετών προέρχεται από την βάση δεδοµένων της Λογιστικής 

ώστε να αποφεύγονται οι διπλοκαταχωρήσεις. Η καταχώρηση νέου οφειλέτη 
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γίνεται µε απλό τρόπο. Με βάση τα στοιχεία που εισάγονται στην καρτέλα (Ηµερ. 

∆ήλωσης, ∆ηλωθέν ποσό, Κατηγορία Τέλους) υπολογίζονται αυτόµατα το 

Τέλος, το Πρόστιµο και το Ποσό Βεβαίωσης. Με την δυνατότητα καταχώρησης 

Ελεγκτικών Εγγραφών καταγράφονται  ενδεχόµενες αποκλίσεις ∆ηλωθέντων 

Ποσών και υπολογίζονται εκ νέου τα Τέλη-Πρόστιµα. Παράλληλα ο χρήστης 

µπορεί να επέµβει στον καθορισµό του ύψους των Τελών και προστίµων.   

 
• Βεβαιωτικά σηµειώµατα – Χρηµατικοί Κατάλογοι: 

Έκδοση Βεβαιωτικού Σηµειώµατος και Χρηµατικού Καταλόγου µε µια κίνηση 

καθώς και δυνατότητα αντιστοίχισης τελών σε χειρόγραφο βεβαιωτικό ή 

παρελθόντων ετών, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση των λογαριασµών της Γενικής 

Λογιστικής.  

• Παραµετροποίηση: 

Στο σύστηµα παραµετροποίησης προβλέπεται η παραµετρική καταχώρηση τιµών 

ορισµένων πεδίων (Κατηγορίες Επιχειρήσεων, Κατηγορίες Βιβλίων, Ποσοστά 

τελών και Προστίµων, σχέση ΑΦΜ –Προθεσµίας, Τελών Εξ Ορισµού), κάτι  που 

απαλλάσσει από την επαναλαµβανόµενη   πληκτρολόγηση στοιχείων.  
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• Πλήρης διαχείριση οµάδων / χρηστών συστήµατος: 

∆υνατότητα δηµιουργίας, µεταβολών χρηστών καθώς και καθορισµός 

δικαιωµάτων πρόσβασης στα αρχεία της εφαρµογής από τον διαχειριστή του 

συστήµατος. 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
Μέρος του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ηµοσίου της OTS. 

 

Η πλέον ενδεδειγµένη λύση για την καταχώρηση τήρηση, αναζήτηση και εκτύπωση 

αποφάσεων κάθε µορφής ∆ηµοτικών, Νοµαρχιακών και ∆ιοικητικών Συµβουλίων, 

∆ηµαρχιακών επιτροπών, κλπ. 

 Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσαρµόσει τις πρωτότυπες αποφάσεις, 

σύµφωνα µε τις δικές του ανάγκες, όπως επίσης και τη δυνατότητα να καθορίσει 

απεριόριστες χρήσεις, π.χ. µία για κάθε έτος, απεριόριστες κατηγορίες 

αποφάσεων, αποφάσεις ∆.Σ., ∆.Ε.  

 Οι Αποφάσεις παράγονται αυτόµατα, σύµφωνα µε τα προσχεδιασµένα 

πρότυπα για τις συνήθεις περιπτώσεις (που ήδη εµπεριέχει η εφαρµογή), ή 

σύµφωνα µε τα πρότυπα που σχεδιάζει ο χρήστης, ο οποίος καταχωρεί και  τις 

βασικές πληροφορίες που απαιτούνται (αριθµός, θέµα, περίληψη, έτος, 

ηµεροµηνία κλπ).  
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• Οι πληροφορίες αυτές χρησιµοποιούνται τόσο στην αυτόµατη δηµιουργία της 

απόφασης (βάση του επιλεγµένου προτύπου), όσο και στην δηµιουργία του 

δυναµικού ευρετηρίου αναζήτησης, το οποίο παρέχει πολλαπλές ταξινοµήσεις 

και πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης των καταχωρηµένων αποφάσεων (µε 

έτος, µε ηµεροµηνία, µε θέµα, µε περίληψη, µε λέξεις κλειδιά κλπ). 

 
 Παράγονται φυσικά, οι απαραίτητες εκτυπώσεις: 
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o Απόσπασµα απόφασης 

o Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης 

o Έγγραφο αποστολής  

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ν.Π.∆.∆. 
Μέρος του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ηµοσίου της OTS. 

 
• Αποτελεί το βασικότερο τµήµα του Ο. Π. Σ. ∆ΗΜΟΣΙΟΥ της OTS και καλύπτει 

µε τον ιδανικότερο τρόπο τις ανάγκες κάθε Ν.Π.∆.∆. 

• Είναι η πρώτη ενιαία εφαρµογή, που αποµυθοποίησε τις δυσκολίες µετάβασης 

στην ∆ιπλογραφία και ανάγκασε τον ανταγωνισµό να υιοθετήσει την φιλοσοφία 

της. 

••  Καλύπτει πλήρως το θεσµικό πλαίσιο, τους Νόµους και όλα τα σχετικά 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα. ΚΒΣ, Π∆ 80/97, Π∆ 205/98, Π∆ 315/99..  

• Παρέχει δύο οπτικές γωνίες  Μία για το ∆ηµόσιο Λογιστικό και µία για το 

∆ιπλογραφικό.  

• Προσοµοιώνει την καθηµερινή εργασία των χρηστών, µε εδικά σχεδιασµένα 

παραστατικά κίνησης για κάθε ενέργεια. (Κατάρτιση, έγκριση και αναµορφώσεις 

προϋπολογισµού. ∆έσµευση δαπανών. Παραστατικά αγορών και  δαπανών. 

Εντάλµατα. Πληρωµές. Απόδόση κρατήσεων. Χρηµατικοί κατάλογοι. Βεβαιώσεις 

οίκοθεν. Τριπλότυπα - Γραµµάτια είσπράξης). 
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• Με ισχυρό σύστηµα παραµετροποίησης, τα άρθρα ενηµέρωσης βιβλίων και 

λογαριασµών (Τάξεως, Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής), παράγονται 

αυτόµατα χωρίς να απαιτείται καµία επιπλέον εγγραφή  από τον χρήστη και 

φυσικά, καµία προηγούµενη γνώση της διπλογραφίας. 

• Κατάρτιση Προϋπολογισµού, µε έλεγχο πλεονάσµατος/ ελλείµµατος, φύλλα 

αιτιολόγησης δαπανών, χαρακτηρισµό µε ταµειακή κατηγορία και 

χρηµατοδότηση.    

• Αυτόµατη µεταφορά προηγούµενης χρήσης, µεταφορά προτεινόµενου σε 

εγκεκριµένο και αυτόµατη παραγωγή των άρθρων πρότασης / έγκρισης.  

• Εµφάνιση όλου του Οικονοµικού έτους σε µία οικεία οθόνη (Προτεινόµενος, 

εγκεκριµένος, αναµορφώσεις, διαµορφωµένο,  δεσµεύσεις, εντάλµατα, 

πληρωµές), µε υπόλοιπα σε κάθε κατηγορία και δυνατότητα άµεσης εµφάνισης 

των κινήσεων (καρτέλα). 

• Αναµορφώσεις µέσω αποθεµατικού και αυτόµατη παραγωγή του άρθρου 

Αναµόρφωσης. 

• Εκθέσεις ανάληψη δαπάνης, µε αυτόµατη αρίθµηση, έλεγχο του διαθεσίµου 

ποσού και προοδευτική παρακολούθηση υπολοίπων δεσµεύσεων ανά κωδικό, 

ενταλµάτων και πληρωµών ανά δέσµευση. Αυτόµατη παραγωγή του άρθρου 

∆έσµευσης. 
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• Τήρηση µητρώου δικαιούχων, µε δυνατότητες κατηγοριοποίησης και 

δυνατότητα αυτόµατου ορισµού του κωδικού Γ. Λογιστικής. Τήρηση στοιχείων 

Ταυτότητας, φορολογίας, τραπεζών και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί 

στην Υπηρεσία (Ασφαλιστική, φορολογική, καταστατικό κλπ) 

• Παραστατικά ∆απανών µε έλεγχο διαθεσίµου ποσού, αυτόµατο υπολογισµό των 

κρατήσεων και αυτόµατη έκδοση ∆ελτίου Συµψηφιστικής Εγγραφής.  On Line 

δηµιουργία του άρθρου και ενηµέρωση καρτέλας δικαιούχου.  

• Παραστατικά Αγορών µε έλεγχο διαθεσίµου ποσού, αυτόµατο υπολογισµό των 

κρατήσεων και αυτόµατη έκδοση ∆ελτίου Συµψηφιστικής Εγγραφής και 

δηµιουργία του άρθρου. 

Αναλυτική καταχώρηση των ειδών αγοράς µε διάκριση σε Πάγιο ή Απόθεµα και 

On Line δηµιουργία του άρθρου και ενηµέρωση καρτέλας δικαιούχου.  

 

 
• Αυτόµατη έκδοση πρωτοκόλλων παραλαβής ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και 

αυτόµατη µετατροπή των παραστατικών σε Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµής 

(ΧΕΠ). 

• Τήρηση µητρώου παγίων και περιουσίας, µε δυνατότητες αυτόµατης απόδοσης 

λογαριασµού, σύµφωνα µε προκαθορισµένες κατηγορίες. Αυτόµατη ενηµέρωση 
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κτήσης παγίου από τα παραστατικά αγορών. Χρέωση παγίου σε τµήµα και 

υπεύθυνο. Επεκτάσεις – τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Αυτόµατη απόσβεση και 

άµεση εµφάνιση των αναλυτικών κινήσεων του Παγίου. 

• Τήρηση αρχείου Αποθήκης, µε ιεραρχική δόµηση των επιµέρους αποθηκών, 

αυτόµατη ενηµέρωση από τα παραστατικά αγορών και παρακολούθηση της 

διακίνησης. 

• Πρότυπα παραστατικά δαπανών µε δυνατότητα διάκρισης σε παραστατικά 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ και πλήρη διαχείριση ΧΕΠ.  

 
• Αντιστοίχιση µεταξύ λογαριασµών εξόδων ∆ηµόσιας και γενικής Λογιστικής. 

• Σύνδεση παραστατικών µε την εφαρµογή διαχείρισης έργων, ώστε να 

ενηµερώνονται On Line οι αποπληρωµές. 

• ∆υνατότητα αυτόµατης εισαγωγής παραστατικών από περιφερειακές 

εφαρµογές π.χ. από µισθοδοσία  

• Αυτόµατη δηµιουργία Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής (ΧΕΠ), από το / 

τα καταχωρηµένα παραστατικά εξόδων. Αυτόµατος υπολογισµός κρατήσεων. 

Αυτόµατη ένταξη και έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ανάλογα µε την 

κατηγορία του εντάλµατος. 

• Ορισµός και σύνταξη απεριόριστων τύπων Χρηµατικών Καταλόγων, µε 

δυνατότητες παρακολούθησης δόσεων και δυνατότητες αυτόµατης εισαγωγής 

τους από άλλες περιφερειακές εφαρµογές. 

• Βεβαιώσεις Χρηµατικών Καταλόγων και Βεβαιώσεις οίκοθεν µε δυνατότητες 

παρακολούθησης προστίµων και προσφυγών. 
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• Τήρηση συνολικής καρτέλας υπόχρεου για έκδοση ενηµερότητας 

αποσπασµάτων και ειδοποιητηρίων. 

 
• Αυτόµατη δηµιουργία πληρωµών από το / τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής 

µε δυνατότητες πληρωµής µε µετρητά, έµβασµα ή αυτόµατη έκδοση 

µηχανογραφηµένων επιταγών. 

• Έκδοση ειδοποιητηρίων δικαιούχων και δυνατότητα επέκτασης για ενηµέρωση 

δικαιούχων µέσω συστήµατος αµφίδροµης φωνητικής επικοινωνίας (IVR) ή µέσω 

γραπτών µηνυµάτων (SMS) ή µέσω διαδικτύου (WEB). 

• Αυτόµατη δηµιουργία διπλοτύπων είσπραξης, οίκοθεν ή από Χ.Κ, µε 

δυνατότητα παρακολούθησης πολλών εισπρακτόρων. 

• Αυτόµατη δηµιουργία γραµµατίων είσπραξης είτε από τα διπλότυπα, είτε από 

τα παραστατικά εσόδων. 

• Παρακολούθηση των λογαριασµών όψεως µε καταχώρηση καταθέσεων και 

αναλήψεων αλλά και καταχώρηση των µηνιαίων τραπεζικών extrai, για έλεγχο 

πληρωµής των επιταγών 

• Αυτόµατη απόδοση κρατήσεων µε δυνατότητα είτε οµαδοποιηµένης π.χ 

πωλήσεων είτε επιλεκτικής επιλογής και δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας  των 

εγγραφών εξόφλησης. 
 

∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ – ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
Μέρος του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ηµοσίου της OTS. 

Από µόνο του, αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και 

παρακολούθησης της αστικο-δηµοτικής κατάστασης ενός ΟΤΑ. 

Στεφανίδης Γεώργιος 262



Μελέτη Πληροφοριακών Συστηµάτων E.R.P. και ∆ιαδικασία Υλοποίησης σε Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Τηρεί αρχεία µε όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία, ∆ηµοτολογίων, Μητρώων αρένων 

και Εκλογικών Καταλόγων, µε δυνατότητες αυτόµατης ανταλλαγής στοιχείων 

µεταξύ των διαφόρων υποσυστηµάτων. 

 

 
• Αυτόµατος αριθµός µερίδας ή µέλους. 

• Έτοιµες απαντήσεις διαφόρων επιπέδων. π.χ. Έτοιµα βασικά στοιχεία που 

αντλούνται από τον αρχηγό. Συχνές απαντήσεις και πίνακες απαντήσεων 

(ιθαγένεια, θρησκεύµατα, κλπ), τους οποίους διαµορφώνει ο χρήστης. 

• Σύστηµα  γραµµατικών πτώσεων, έλεγχοι, προειδοποιήσεις και αυτόµατες 

διορθώσεις. Π.χ. όταν καταχωρηθεί κύριο όνοµα µε πεζό χαρακτήρα.  

• Εισαγωγή λατινικών χαρακτήρων, λογική συνέχεια ηµεροµηνιών. 

• Στοιχεία γάµου για εγγραφή συζύγου και  ένδειξη, αν πρόκειται  για 

αναγνωρισµένο τέκνο του συζύγου ή της συζύγου. 

• Πλήρη στοιχεία τόπων, Ληξιαρχείων και διαγραφών, µε δυνατότητες 

αυτόµατης µεταφοράς σε µερίδα και αυτόµατης ενηµέρωσης στοιχείων. 

• Τήρηση ηµεροµηνιών µε ελλιπή στοιχεία και πρακτικά απεριόριστο µήκος 

ονοµάτων. ∆υνατότητα καταχώρησης δύο ή και περισσοτέρων ονοµάτων. 

• Έκδοση πράξεων (αποφάσεων) ∆ηµάρχου.  

• Τήρηση στοιχείων εκλογικών καταλόγων σύµφωνα µε τους κανόνες της 

εγκυκλίου 31593/22-9-2000 του ΥΠΕΣ∆∆Α. Ορισµός Εκλογικών 

∆ιαµερισµάτων. Επεξεργασία στοιχείων µε αυτόµατες διαδικασίες (οδών, 

αριθµών κλπ). ∆ηµιουργία, διαχείριση ετήσιων µεταβολών σύµφωνα µε το Ν. 

2623/98. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου εκλογικών καταλόγων. 
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• Ετήσια Ταξινόµηση Μητρώου Αρένων µε απόλυτη αλφαβητική σειρά 

επωνύµων και απόδοση οριστικού αύξοντα αριθµού σε κάθε εγγεγραµµένο. 

• ∆ιαδικασίες αναζήτησης µε δυναµικό και ταχύτατο ευρετήριο, πολλαπλών 

ταξινοµήσεων.   

• Έκδοση πιστοποιητικών, καταλόγων, ετικετών και στατιστικών στοιχείων µε 

δυναµική γεννήτρια εκτυπώσεων είτε ατοµικά είτε µαζικά µε χρήση ειδικών 

φίλτρων επιλογής εγγραφών και κριτηρίων 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ   
Μέρος του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ηµοσίου της OTS. 

• Όλες οι εργασίες σε µία οθόνη, µε  έξυπνη σχεδίαση: Εισερχόµενο, εξερχόµενο, 

χρέωση, αρχειοθέτηση, συσχέτιση και Ιστορικό ενεργειών. 

• Ανταποκρίνεται µε την ίδια άνεση και ευκολία τόσο σε µικρές – single user 

εγκαταστάσεις, όσο και σε σύνθετες multi user εγκαταστάσεις και 

αποκεντρωµένα περιβάλλοντα. 

• Ακόµη υποστηρίζει σύνθετες περιπτώσεις ταυτόχρονης λειτουργίας και 

συνύπαρξης πολλών πρωτοκόλλων, κάποια εκ των οποίων χαρακτηρίζονται ως 

κεντρικά.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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• Περιλαµβάνει διαδικασίες εσωτερικής διακίνησης και χρέωσης εγγράφων, µε 

ταυτόχρονη κοινοποίηση των συνοδευτικών, καθώς και διαδικασίες ενηµέρωσης 

ενεργειών και διεκπεραίωσης. 

Άµεσα διαθέσιµες διαδικασίες σε µια σειρά εικονιδίων  

• Πλήρη ηλεκτρονική βοήθεια. 

• Έξοδος από την εφαρµογή. 

• Νέο έγγραφο. 

• ∆ιαγραφή εγγραφής. 

• Αποθήκευση καταχωρήσεων. 

• Αποθήκευση ως (σε νέα εγγραφή). 

• Νέος συσχετισµός. 

• Εµφάνιση σχετικών εγγράφων. 

• Νέα ενέργεια διεκπεραίωσης. 

• Χρέωση µε προθεσµία 

διεκπεραίωσης. 

 

• Σύνδεση µε ηλεκτρονικό αρχείο ή 

scanning. 

• Εµφάνιση του πρώτου αριθµού. 

• Εµφάνιση του επόµενου αριθµού. 

• Εµφάνιση του προηγούµενου 

αριθµού. 

• Εµφάνιση του τελευταίου αριθµού. 

• Εκτύπωση αποδεικτικού παραλαβής. 

• Αναζήτηση εγγραφής. 

• Επεξεργασία απαντητικού εγγράφου. 

• Κλείσιµο βασικής Οθόνης. 

• Ενσωµατωµένες όλες οι βασικές εκτυπώσεις: Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Μόνο 

εισερχόµενα, Μόνο Εξερχόµενα, Αναπάντητα (ανοιχτά), Ελλείποντα έγγραφα 

(Κενοί αριθµοί πρωτοκόλλου), Λίστα παραγωγικότητας,  ∆ιεκπεραίωση κλπ. 

• Εύχρηστο ευρετήριο, άµεσα διαθέσιµο, µε αναλυτικά στοιχεία. Αλλαγή και 

ταξινόµηση µε ένα κλικ. Εντοπισµός εγγραφών µε όποιο στοιχείο είναι γνωστό, 

είτε «ακριβώς ίσο», είτε µέρος αυτού. Π. χ. πρωτόκολλα που περιέχουν στο θέµα 

τη λέξη “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓ”. Άµεση Μετάβαση στη βασική οθόνη (ένα κλίκ). 

• ∆ιαδικασίες περιορισµού (φιλτραρίσµατος) των εγγραφών, που εµφανίζονται είτε 

στα ευρετήρια, είτε στις εκτυπώσεις. 

 

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.  

• Υποστηρίζει µε ενιαίο τρόπο την αρχειοθέτηση και διαχείριση όλων των ειδών 

αρχείων που προσδιορίζουν την πληροφορία ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης 

(Έγγραφα, εικόνες, Fax, αρχεία office και multimedia). 

• Υποστηρίζει προεραιτική πρόσβαση σε περιβάλλον Web browser και 

περιλαµβάνει διαδικασίες διαδικασίες chek in / out.  
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• Ενσωµατωµένη διαδικασία ψηφιοποίησης εγγράφου (Scanning) µε δυνατότητα 

καθορισµού παραµέτρων σάρωσης, απεριόριστο αριθµό σελίδων, δυνατότητες 

αναπαραγωγής των συνηµµένων εγγράφων. 

• Ταυτόχρονα µε την χρέωση των εγγράφων, ανα διεύθυνση τµήµα - υπάλληλο, η 

οποία µπορεί να είναι και πολλαπλή, καλύπτει και τις ανάγκες εσωτερικής 

διακίνησης των συννηµένων ηλεκτρονικών εγγράφων. 

• Ενηµερώνει τον παραλήπτει µε εµφάνιση του αριθµού των συνοδευτικών 

εγγράφων και απαντά στον αποστολέα για την ανάγνωσή τους. 

• Εισαγωγή εγγράφων από οποιαδήποτε λίστα (explorer, find list κλπ), µέσω drag 

& drop. 

 

Παράµετροι – Πίνακες – Λοιπά Βοηθήµατα  

Στον διαχειριστή παρέχονται δυνατότητες για: 
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• Ορισµό οµάδων χρηστών και καθορισµό των δικαιωµάτων πρόσβασης, σε 

επίπεδο οθόνης, ή σε επίπεδο ενέργειας. 

• Ορισµό γενικών παραµέτρων οι οποίες διαχωρίζονται σε καθολικές (Κεντρικά) 

και τοπικές (Θέση εργασίας).  

• ∆ιαχείριση ιστορικού µεταβολών: (Ενεργοποίηση και προβολή µε όλα τα στοιχεία 

κάθε µεταβολής). 

• Πίνακες µε έτοιµες απαντήσεις και προτάσεις, το περιεχόµενο των οποίων 

προσαρµόζεται από τον χρήστη, ανάλογα µε τα δεδοµένα της Υπηρεσίας. 

 

Άλλες δυνατότητες 

• Αυτόµατη αρίθµηση των πρωτοκολληµένων εγγράφων η οποία µπορεί να 

συνεχίζεται ή να επαναλαµβάνεται στην αρχή κάθε έτους και δυνατότητα για 

σύνθετη διπλή αρίθµηση τύπου: α/α κεντρικού - ένδειξη γραµµατείας - α/α 

γραµµατείας 

• Έτοιµες εξ ορισµού απαντήσεις και δυνατότητα επανάληψης της προηγούµενης 

εγγραφής, για ταχύτητα στην προτωκόλληση επαναλαµβανόµενων εγγράφων 

ιδίου τύπου. 

• Συσχέτιση µε όλα τα πρωτοκολληµένα έγγραφα (προηγούµενα και επόµενα), 

χωρίς περιορισµούς και άµεσα διαθέσιµη αλυσίδα σχετικών, µέσω της οποίας µε 

ένα απλό κλικ, γίνεται η µετάβαση στο επιθυµητό έγγραφο. 

• Πλήρη παρακολούθηση των ενεργειών διεκπεραίωσης ανά ηµεροµηνία και 

ενέργεια. 

• Εκτύπωση αποδεικτικού παραλαβής και απεριόριστος χώρος παρατηρήσεων. 

 

Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
Μέρος του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ηµοσίου της OTS. 

 

Η εφαρµογή απευθύνεται σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆. 

Ε. Υ. Α) και σε ∆ήµους οι οποίοι παρακολουθούν µόνοι τους την Ύδρευση. 

• Γενικά Χαρακτηριστικά της εφαρµογής: 

Υποστηρίζει και αξιοποιεί πλήρως την τεχνολογία bar code σε συνδυασµό και µε 

την Ταχυπληρωµή των ΕΛΤΑ.  
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Υποστηρίζει φορητές συσκευές καταµέτρησης ενδείξεων Υδροµέτρων και 

Αναγνώστες γραµµωτού κώδικα (barcode readers). 

Η καρτέλα που αφορά κάθε παροχή περιέχει στοιχεία τόσο για τα Υδρόµετρα 

όσο και για τους Καταναλωτές. 

 

• Υδρόµετρα:  

Παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης – αναζήτησης των στοιχείων: Κωδικός 

Περιοχής, Αριθµός Υδροµέτρου, ∆ιαδροµή, Θέση Υδροµέτρου στη διαδροµή, 

Κατηγορία Χρέωσης, Στοιχεία ∆ιεύθυνσης, Κατάσταση Παροχής, Χρήση Χώρου 

κ.λ.π. 

• Καταναλωτές:  

∆ιαθέτει πεδία για: Ονοµατεπώνυµο, Α∆Τ, Πατρώνυµο, Στοιχεία ∆ιεύθυνσης 

Καταναλωτή, Αριθµοί Τηλεφώνου και Φαξ, ΑΦΜ και ∆ΟΥ. Η καταχώρηση 

στοιχείων διευκολύνεται µέσω: 

o Αυτόµατης πρότασης επόµενου αριθµού 

o Έτοιµων εγγραφών – προκαταχώρηση περιεχοµένου πεδίων 

o Προειδοποιήσεων κενών πεδίων 

o Ελέγχων τύπων και µέγιστης δυνατότητας καταγραφής 
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• Πλήρη διαχείριση ∆ιαδροµών, Θέσεων Υδροµέτρων στις ∆ιαδροµές, 

∆ιακοπών Επανασυνδέσεων, Ενδείξεων, Χρεώσεων (εµπεριέχει τη 

δηµιουργία χρηµατικών καταλόγων), Χρήσεων.  

• Παρέχει τη δυνατότητα, πέρα από τις φόρµες που περιέχονται στην αρχική 

εγκατάσταση, δηµιουργίας αναφορών, εκτυπώσεων, στατιστικών ανάλογα µε τις 

ανάγκες κάθε Υπηρεσίας. 

• Η εφαρµογή επικοινωνεί on-line µε το αρχείο υπόχρεων – οφειλετών του 

Οικονοµικού και Λογιστικού Συστήµατος (Εφαρµογή ∆ιπλογραφικής Λογιστικής της 

O.T.S.) όπου και πραγµατοποιείται η χρέωση, πίστωση καθώς και οι όποιες 

προσαυξήσεις που αφορούν τον λογαριασµό κάθε παροχής. 
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