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Πεξίιεςε
Απφ ηα κέζα ηνπ 1990 πνιιέο εηαηξείεο μεθίλεζαλ λα εγθαζηζηνχλ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
(Π) ERP γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξηαθέο ηνπο αλάγθεο. Σν ρακειφ θφζηνο ηνπο ζε
ζχγθξηζε κε ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ In house, ε γξήγνξε εγθαηάζηαζε αιιά θαη ε πςειή
πνηφηεηα ησλ Π ERP θαζηζηά απηά ηα παθέηα ινγηζκηθνχ κηα απφ ηηο θαιχηεξεο ιχζεηο γηα
ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε έλα θνηλφ
ζχζηεκα. Πνιινί δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη πηζηεχνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα ERP απνηεινχλ, απφ
ζηξαηεγηθήο ζθνπηάο, ηελ πην ζεκαληηθή ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο.
Ωζηφζν, παξά ηελ πςειή ζεκαζία ησλ Π ERP γηα ηελ εηαηξεία, ηξία ζηα ηέζζεξα project
εθαξκνγήο ηνπο απνηπγράλνπλ. θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη αξρηθά λα
γίλεη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ γηα επηηπρεκέλε εθαξκνγή
ελφο παθέηνπ ινγηζκηθνχ ERP, ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ ελνηήησλ (modules) ελφο ERP
θαη ηα βαζηθφηεξα νθέιε γηα ηνλ νξγαληζκφ. ην δεχηεξν ζθέινο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη
εθαξκνγή ελφο αλνηρηνχ θψδηθα Π ERP, φπνπ πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη: (α) ε
δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ, (β) ε παξνπζίαζε ηεο δηεπαθήο θαη ησλ
ελνηήησλ ηνπ, (γ) ε θφξησζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη παξνπζίαζε δχν ζελαξίσλ ρξήζεο
βαζηζκέλα ζε πξφηππα ηεο SAP. Σν ινγηζκηθφ πνπ επηιέρηεθε γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη ην
Dolibar ERP CRM. Πξφθεηηαη γηα έλα ινγηζκηθφ ειεπζέξνπ θψδηθα πνπ δηαλέκεηαη δσξεάλ ζην
θνηλφ. Σν ινγηζκηθφ απηφ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ε εθαξκνγή ηνπ
κπνξεί λα γίλεη είηε on premise είηε ζην cloud. Παξάιιεια κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη,
ην παθέην ERP ελνπνηεί θαη ελφηεηεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ
CRM πεξηνξίδνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε γηα εγθαηάζηαζε επηπιένλ standalone
παθέησλ ινγηζκηθνχ ζηνλ νξγαληζκφ.
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Abstract
From the mid 1990’s many corporations have started to implement ERP IS to satisfy their
information needs. Their low cost compared to in house software development, the fast
implementation and the high quality of the ERP IS makes these packets of software one of the
best solutions for integration of all the working areas and operations of the corporation into a
single system. Many chief executives believe that ERP systems make, from a strategic point of
view, the most important computational platform of their organization. Despite of the high
importance of ERP IS for the companies, three out of four implementation projects fail. The
purpose of this particular thesis is firstly to present a bibliographic overview of the Critical
Success Factors for a successful implementation of an ERP software package, the basic modules
of an ERP and the basic benefits for the organization. At the second half of the thesis, there is an
implementation of an open source ERP. Specifically, there is a presentation of: (a) the
implementation procedure of the software package, (b) the user interface and its modules, (c)
the data loading and two case studies based on SAP templates. The software that was picked for
this purpose was Dolibarr ERP CRM. This open-source software that is distributed to the public
for free. The software is designed for small and mid-sized businesses and its application can be
either on premise or at the cloud. Parallel to the possibilities that it can offer, this package of
software integrates modules relevant to customer relations management limiting even more the
need for installation of even more standalone packages of software into the organization.

Keywords: ERP, Implementation, Open source, CSFs, SMEs, O2C, P2P
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Δηζαγσγή
Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο
Ο ζπλερψο απμαλφκελνο αληαγσληζκφο απφ ηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο (MNC) δεκηνπξγεί
κεγάιεο πξνθιήζεηο ζηηο κηθξφ κεζαίεο επηρεηξήζεηο (SME) πνπ πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν
λα επηβηψζνπλ. πκθψλα κε ηνπο (Denis and Bourgault, 2003), ε δηαζθάιηζε καθξνπξφζεζκεο
βησζηκφηεηαο ζε έλα ηφζν απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ (γηα κηα SME ) εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα
ηεο λα δηαηεξεί κηα αμηφπηζηε θαη ζπλερήο βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαη ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο. Έλα κεγάιν βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξνηείλνπλ ν Denis
θαη Bourgault ζα ήηαλ ε επηηπρεκέλε πινπνίεζε ελφο Π ERP ζηελ SME. πκθψλα κε
ζηαηηζηηθέο κειέηεο ε χπαξμε θαη ιεηηνπξγηά ελφο Π ERP ζε κηα SME κπνξεί λα κεηψζεη ηα
ιεηηνπξγηθά θφζηε έσο θαη 23% θαη ηα δηνηθεηηθά θφζηε έσο θαη 23%. Δπηπιένλ 95% ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ERP πεηπραίλνπλ ηεξάζηηεο βειηηψζεηο ιφγσ ηεο κείσζεο
ησλ ρξφλσλ δηεξγαζηψλ, ηεο βειηίσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, θαη ζπγθεληξσηηζκνχ φισλ ησλ
επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα (Rajendra Roul, 2021).
Οη SMEs έρνπλ έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ζπγθξηηηθά κε ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο. Σν
πιενλέθηεκα είλαη φηη απηέο έρνπλ πην απιέο θαη ζπλεπψο πην δηαρεηξίζηκεο επηρεηξεκαηηθέο
δηαδηθαζίεο. Η απιφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ δίλεη ηελ επηινγή γηα παθέηα ERP
ειεχζεξνπ θψδηθα (OSS). Απηά κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ απιή ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ
απαηηνχλ νη SMEs ζε αληίζεζε κε ηηο MNCs. Απηέο ζα ρξεηαζηνχλ έλα παθέην θιεηζηνχ
θψδηθα (CSS) απφ θάπνηα εηαηξεία, πάξνρν, κε εκπεηξία ζηνλ θιάδν ηεο MNC θαη ζηηο
επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο.

ηόρνη ηεο κειέηεο
Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη αξρηθά λα γίλεη κηα βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε. Απηή αθνξά ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ERP, ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα
επηηπρεκέλε εθαξκνγή ελφο παθέηνπ ινγηζκηθνχ ERP ζε κηα SME θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ
βαζηθφηεξσλ ελνηήησλ (modules) ελφο ERP. Σν δεχηεξν ζθέινο ηεο εξγαζίαο έρεη σο ζηφρν λα
γίλεη εθαξκνγή ελφο αλνηρηνχ θψδηθα Π ERP ζε κία πξαγκαηηθή SME. πγθεθξηκέλα
παξνπζηάδνληαη: (α) ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ, (β) ε παξνπζίαζε
ηεο δηεπαθήο (GUI) ηνπ θαη ησλ ελνηήησλ ηνπ, (γ) ε ελνπνίεζε ησλ ελνηήησλ ηνπ θαη ε
παξακεηξνπνίεζε ηνπο, (δ) ε θφξησζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ε παξνπζίαζε δχν ζελαξίσλ
ρξήζεο (O2C, P2P), βαζηζκέλα ζε πξφηππα ηεο SAP. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζθέινο ηεο
εξγαζίαο έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ
δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ Π ERP αιιά θαη λα επηζεκάλεη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα
κειινληηθή εμέιημε ηνπ. Σν ινγηζκηθφ πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ
είλαη ην Dolibarr ERP CRM. Πξφθεηηαη γηα έλα ινγηζκηθφ ειεπζέξνπ θψδηθα πνπ δηαλέκεηαη
δσξεάλ ζην θνηλφ. Σν ινγηζκηθφ απηφ ζεσξείηαη έλα απφ ηα θαιχηεξα open source ERPs θαη
είλαη ζρεδηαζκέλν γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Η εθαξκνγή ηνπ κπνξεί λα γίλεη είηε on
premise είηε ζην cloud. ηελ παξνχζα εθαξκνγή ηνπ πξνηηκήζεθε ε on premise εγθαηάζηαζε
γηα ιφγνπο πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ.
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Πεξηερόκελα ηεο κειέηεο
Σν θεθάιαην Α είλαη αθηεξσκέλν απνθιεηζηηθά ζηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη κειέηε,
πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη, ζην πξψην
ππνθεθάιαην (Α΄.1) ηνλ νξηζκφ ελφο Π ERP καδί κε ηα κνληέια ιεηηνπξγίαο ηνπ (On premise,
Cloud, SaaS, Hosted, Hybrid). ην δεχηεξν ππνθεθάιαην (Α΄.2) παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή
αλάδξνκε ησλ Π ERP, πνπ μεθηλάεη απφ ηελ πξψηκε κνξθή ηνπο (IC, ROP) θαη ηειεηψλεη κε
ηε ζεκεξηλή ηνπο θαηάζηαζε. ην ηξίην ππoθεθάιαην (Α΄.3) γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ
βαζηθφηεξσλ παξαγφλησλ (CSFs) πνπ αλ εθαξκνζηνχλ ζα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα κηα
επηηπρεκέλε εγθαηάζηαζε ελφο Π ERP ζε κηα SME. Οη παξάγνληεο πνπ επηιέρηεθαλ θαη
αλαιχζεθαλ ήηαλ απηνί πνπ αλαθέξνληαλ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε ζρεηηθέο κειέηεο. ην
ηέηαξην ππνθεθάιαην (Α΄.4) παξνπζηάδνληαη νη ζεκειηψδεηο ελφηεηεο ινγηζκηθνχ/Modules ελφο
Π ERP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο νξγαληζκνχο.
Σν θεθάιαην Β ηεο εξγαζίαο αθνξά θχξησο ην πξαθηηθφ θνκκάηη, πνπ είλαη ε εθαξκνγή ηνπ
ERP ζε έλα πξαγκαηηθφ νξγαληζκφ. πγθεθξηκέλα ζην πξψην θαη δεχηεξν ππνθεθάιαην (Β΄.1
θαη Β΄.2) γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηφζν ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζα εθαξκνζηεί ην Π ERP, φζν θαη
ηνπ Π απηνχ θαζεαπηνχ (Dolibarr ERP CRM). ην ηξίην ππνθεθάιαην (Β΄.3) παξνπζηάδεηαη
αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ Dolibarr επηιέγνληαο ην
κνληέιν ιεηηνπξγίαο On premise κε ρξήζε XAMPP. ην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη επηπιένλ
κε βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο νη ιφγνη πνπ έγηλε ε επηινγή απηνχ ηνπ κνληέινπ. Σν ηέηαξην
ππνθεθάιαην (Β΄.4) αθνξά ηελ πεξηγξαθή ησλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ
δηαηεξνχληαη ζε έλα Π ERP αιιά θαη ηε δηαδηθαζία θφξησζεο ηνπο ζην λέν Π ηνπ
νξγαληζκνχ. Η δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηε θφξησζε ησλ νξγαλσηηθψλ δεδνκέλσλ,
Master δεδνκέλσλ (Πειαηψλ, Πξνκεζεπηψλ, Σξαπεδψλ θ.α.) θαη δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ. ην
πέκπην ππνθεθάιαην (Β΄.5) γίλεηαη ε εηζαγσγή θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ ελνηήησλ
ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν νξγαληζκφο. Πξηλ ηελ εηζαγσγή θάζε ελφηεηαο
ινγηζκηθνχ πξνεγείηαη ε πεξηγξαθή ηεο θαη ν ζθνπφο ηεο. ην έθην θαη ηειεπηαίν (Β΄.6)
ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη δπν ζελάξηα ρξήζεο. Απηά ηα ζελάξηα ζεσξνχληαη φηη είλαη ηα
πην ζεκαληηθά γηαηί εθαξκφδνληαη ζηελ πνιπςήθηα ησλ νξγαληζκψλ. Η αιιεινπρία ησλ
βεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ηα ζελάξηα απηά παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην θαη είλαη
βαζηζκέλα ζηα αληίζηνηρα ηεο SAP κε ηα νπνία γίλεηαη θαη ζχγθξηζε. Σν πξψην ζελάξην έρεη
φλνκα ελάξην Πψιεζεο Πξντφλησλ (O2C). Απηφ μεθηλάεη κε ηε δεκηνπξγία πξνζθνξάο πξνο
έλαλ πειάηε ηεο επηρείξεζεο θαη ηειεηψλεη κε ηελ απνζηνιή θαη ιήςε πιεξσκήο απφ απηφλ
γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ πξνζθέξζεθαλ. Σν δεχηεξν ζελάξην έρεη φλνκα
ελάξην Πξνκήζεηαο Δηδψλ (P2P). Απηφ μεθηλάεη κε ηε δεκηνπξγία αηηήκαηνο αγνξάο (Purchase
Requisition ) θαη ηειεηψλεη κε ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ αγνξάζηεθαλ
αιιά θαη θαηαβνιή ηεο πιεξσκήο ηνπο ζηνλ πξνκεζεπηή.
Σν θεθάιαην Γ ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φια ηα πξνβιήκαηα αιιά θαη ηξφπνπο
αληηκεηψπηζήο ηνπο πνπ εκθαληζηήθαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ Π ERP.
Αλαιπηηθφηεξα ην πξψην ππνθεθάιαην (Γ΄.1) εζηηάδεηαη ζην πξφβιεκα ζχλδεζεο κε ηε βάζε
δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί ν ρξήζηεο λα ζπλδεζεί ζην Π. Σν πξφβιεκα ηειηθά
εληνπίδεηαη ζε έλα αιινησκέλν αξρείν ην φπνην ζηε ζπλέρεηα επηδηνξζψζεθε. Σν δεχηεξν
ππνθεθάιαην (Γ΄.2) εζηηάδεηαη ζε έλα πξφβιεκα ηεο phpmyadmin. Απηή δελ εκθάληδε ηα user
accounts, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ εμνπζηνδφηεζε ησλ ρξεζηψλ.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ιχζε ήηαλ ε επηδηφξζσζε ηνπ build in πηλάθα db ην νπνίν έιπζε ην
πξφβιεκα.
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Σν θεθάιαην Γ ηεο εξγαζίαο ζπλνςίδεη φια ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ ζα θεξδίζεη ν νξγαληζκφο
απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Π ERP αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ρξεηάζηεθε λα αληηκεησπίζεη γηα
λα θηάζεη ζε απηφ ην ζεκείν.
Σν θεθάιαην Δ ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζην πφζν εχρξεζηε ζα κπνξέζεη λα γίλεη κειινληηθά
ε επηινγή ηνπ Dolibarr ERP CRM, κεηά ηελ δεκηνπξγία ηεο WooSync ελφηεηαο ινγηζκηθνχ
απφ ηνπο Developers ηνπ. Πην αλαιπηηθά απφ απηή ηελ ελφηεηα ζα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ
φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο CMS ην Woo Commerce (40,9%) θαη είλαη ζηελ
αλαδήηεζε γηα έλα Π ERP. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κέζσ απηήο ηεο ελφηεηαο φια ηα master
δεδνκέλα ζα θνξηψλνληαη θαη ζα ζπγρξνλίδνληαη απηφκαηα.
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Α΄ Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε
Α΄.1 Οξηζκόο ελόο Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ERP
Α΄.1.1 Ση είλαη έλα Π ERP
Ο νξηζκφο πνπ έρεη δψζεη ε (SAP,2021) γηα έλα Π ERP είλαη:
Έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ERP κπνξεί λα νξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο
πεξηνρέο ελφο νξγαληζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ν ηνκέαο ησλ Πσιήζεσλ, ηεο
Παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, Λνγηζηηθήο, Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, Πξνκήζεηαο
πξψησλ πιψλ θ.α. ηελ πην απιή ηνπ κνξθή έλα Π ERP ελνπνηεί φιεο απηέο ηηο ιεηηνπξγηθέο
πεξηνρέο ζε έλα εληαίν ζχζηεκα.
Σα Π ERP είλαη νξγαλσκέλα σο έλα ζχλνιν απφ ελφηεηεο ινγηζκηθνχ πνπ επηθνηλσλνχλ
κεηαμχ ηνπο θαη κνηξάδνληαη κηα θνηλή βάζε δεδνκέλσλ, πνπ βξίζθεηαη είηε ζην cloud είηε
εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Κάζε ελφηεηα ινγηζκηθνχ αληηζηνηρίδεηαη κε κία ιεηηνπξγηθή πεξηνρή
ηνπ νξγαληζκνχ κε πην βαζηθέο ηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Ωζηφζν, νη
θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζηεκάησλ πέξα απφ ηηο ηεηξηκκέλεο ελφηεηεο πνπ είλαη θνηλέο ζε φινπο
ηνπο νξγαληζκνχο παξέρνπλ θαη ελφηεηεο αλάινγα κε ηνλ θιάδν ηεο επηρείξεζεο, πνπ
εθηείλνληαη απφ ηελ παξαγσγή κέρξη θαη ην ιηαληθφ εκπφξην. Σέινο, θάζε ελφηεηα είλαη
ζπλήζσο ζρεδηαζκέλε λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο
λα επηιέμνπλ απηέο ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπο.
Σα Π ERP δελ απεπζχλνληαη κφλν ζε πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο.
Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη πνιιέο εθδνρέο ηνπο ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη ζην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ζηνλ θιάδν πνπ απηή
δξαζηεξηνπνηείηαη. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ θαη ηνλ εηήζην ηδίξν νη
επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε κηθξέο, κεζαίεο, αθφκα θαη ζε πνιπεζληθέο. Σα ERP γηα κηθξέο
επηρεηξήζεηο ζπλδξάκνπλ ζηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ νξγαληζκνχ, απφ ηηο
πσιήζεηο θαη πειαηεηαθέο ζρέζεηο κέρξη θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Σα ERP εξγαιεία ησλ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζπλήζσο απνζεθεπκέλα θαη πξνζπειάζηκα ζην cloud, γξήγνξα ζηελ
εγθαηάζηαζε θαη ζρεδηαζκέλα λα αλαπηχζζνληαη κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο πνπ αλαπηχζζεηαη ν
νξγαληζκφο. Σα ERP κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πξνζθέξνπλ επηπιένλ θαη ππνζηήξημε ζηε ιήςε
ησλ απνθάζεσλ κε βάζε ηζηνξηθά δεδνκέλα αιιά θαη νινθιεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθέο
δηαδηθαζίεο, νξηζκέλεο κε βήκαηα (ζπλήζσο ζε BPMN) γηα δηαθνξέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
νξγαληζκνχ. Σα ERP πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ είλαη ε πην νινθιεξσκέλε κνξθή ζπζηήκαηνο
ERP πνπ εθκεηαιιεχεηαη φιεο ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, φπσο ε ηερλεηή λνεκνζχλε θαη ε
κεραληθή κάζεζε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε κε ην βέιηηζην δπλαηφ
ηξφπν δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (BPA).
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Α΄.1.2 Μνληέια ιεηηνπξγίαο
Σα κνληέια ιεηηνπξγίαο ησλ Π ERP δηαθξίλνληαη ζε


On premise :
Σν ζχζηεκα ERP εγθαζίζηαηαη ζε εμνπιηζκφ ηεο επηρείξεζεο. Με ην ζπγθεθξηκέλν
κνληέιν, ε επηρείξεζε έρεη ηελ επζχλε ηφζν γηα ηελ ππνδνκή, φζν θαη γηα ηε
ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ινγηζκηθνχ (ππνζηήξημε, αλαβάζκηζε,
δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο θ.ι.π.) (softone,2020)



Cloud ε SaaS :
To ERP θηινμελείηαη ζε Cloud εμνπιηζκφ ηνπ παξφρνπ ηνπ ινγηζκηθνχ, ν νπνίνο έρεη
θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημήο ηνπ. Η επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ην
ινγηζκηθφ κε ηε κνξθή κίαο ζπλδξνκεηηθήο ππεξεζίαο, ην ηίκεκα ηεο νπνίαο
πεξηιακβάλεη θαη φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν πάξνρνο. (softone,2020)



Hosted :
ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ιεηηνπξγίαο, ην ζχζηεκα ERP θηινμελείηαη ζε Cloud
ππνδνκή ηνπ παξφρνπ, σζηφζν ε επηρείξεζε εμαθνινπζεί θαη θέξεη ηε ζπλνιηθή
επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ινγηζκηθνχ. (softone,2020)



Hybrid :
Σν hybrid κνληέιν ιεηηνπξγίαο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηνπ Cloud θαη ηνπ On premise
κνληέισλ. ε απηφ ην κνληέιν νη εθαξκνγέο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ERP είλαη
κνηξαζκέλα θαη ζην Cloud θαη On premise. Σν κνληέιν απηφ πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη
θαη σο two –tier ERP (SAP,2020)

Δηθόλα 1: Σα κνληέια ιεηηνπξγίαο ησλ Π ERP (χλδεζκνο)
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Α΄.2 Ιζηνξηθή Δμέιημε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ERP
H εμέιημε ησλ Π ERP είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ
θιάδν ηνπ hardware ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ζπζηεκάησλ (Mohammad A.
Rashid et al , 2002). ηα κέζα 1960 πνιινί νξγαληζκνί μεθίλεζαλ γηα πξψηε θνξά λα
ζρεδηάδνπλ θαη λα εγθαζηζηνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θεληξηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο απνζεκάησλ (IC). Σα ζπζηήκαηα απηά νλνκάδνληαη θαη ζπζηήκαηα ζεκείνπ
Δπαλαπαξαγγειίαο (ROP) θαη είραλ σο ζθνπφ λα κελ ηειεηψλεη ην απφζεκα ζηα πξντφληα ηνπ
νξγαληζκνχ. Απηφ ην πεηχραηλαλ κε ην λα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα ζέηνπλ γηα θάζε
πξντφλ μερσξηζηά έλα φξην. Αλ ην απφζεκα έπεθηε θάησ απφ απηφ, γίλνληαλ απηφκαηα
παξαγγειία γηα λα αλαλεσζεί. Σα Π MRP πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 1960 θαη
απνηέιεζαλ ηνλ πξφδξνκν ησλ Π MRP II θαη Π ERP. Η δεκηνπξγία ηνπο ήηαλ ην
απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δχν εηαηξεηψλ: ηεο εηαηξείαο ππνινγηζηψλ IBM θαη ηεο
εηαηξείαο θαηαζθεπήο γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ (Σξαθηέξ) θαη άιισλ κεραλψλ θαηαζθεπήο J.I
Case. Απηή ε πξφσξε κνξθή ησλ Π ERP απνηεινχζε ηελ ηφηε θαιχηεξε δπλαηή κέζνδν γηα
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ παξαγσγή ζχλζεησλ
ηειηθψλ πξντφλησλ (Jacobs et al ., 2007). Η κέζνδνο απηή είλαη επξέσο γλσζηή θαη σο BOM
θαη πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά κηα ιίζηα απφ πξψηεο χιεο, εμαξηήκαηα, θαη νδεγίεο πνπ
απαηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή, παξαγσγή, ή επηδηφξζσζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Η
κέζνδνο ΒΟΜ παξνπζηάδεηαη ζε ηεξαξρηθή κνξθή κε ην πςειφηεξν επίπεδν λα παξνπζηάδεη ην
ηειηθφ πξντφλ θαη ην ρακειφηεξν λα παξνπζηάδεη ηα κεκνλσκέλα εμαξηήκαηα θαη ηηο πξψηεο
χιεο (Grant, 2020). Η δεκηνπξγία ησλ Π MRP νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δηαζεζηκφηεηα
ηεο κλήκεο ηπραίαο πξνζπέιαζεο (Ram) γεγνλφο πνπ επαιεζεχεη φηη ε εμέιημε ησλ Π
ζπκβαδίδεη κε ηελ εμέιημε ζηελ ηερλνινγία. ηα κέζα ηνπ 1980 μεθίλεζαλ λα εκθαλίδνληαη λέα
ζπζηήκαηα ηα νπνία εκπεξηείραλ ζρεδφλ πάληα φιε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πξφζθεξαλ ηα Π
MRP, αιιά, επηπιένλ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ήηαλ ζρεηηθή κε Marketing, Logistics,
πξφβιεςε δήηεζεο, δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ινγηζηηθή (Hayes, 2020). Απηά ηα ζπζηήκαηα
νλνκάζηεθαλ αξρηθά “Business Requirements Planning” απφ ηνλ Ollie Wight αιιά επεηδή ην
φλνκα είρε θαηαρσξεζεί λσξίηεξα σο εκπνξηθφ ζήκα κεηνλνκάζηεθαλ ζε Π MRP II. Απφ ηα
ηέιε ηνπ 1980 o φξνο πνπ εηζήγαγε ν Ollie Wight ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο γηα λα
δηαθνξνπνηήζεη ηα λέα ζπζηήκαηα απφ ηα πξψηα απινπζηεπκέλα ζπζηήκαηα (Jacobs et al .,
2007). Ο φξνο Π δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ (ERP) επηλνήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1990
απφ ηελ Gartner Group (Wylie, 1990) κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη ηα λέα ζπζηήκαηα πνπ
μεθίλεζαλ λα εληάζζνληαη ζηελ αγνξά. Η θχξηα δηάθνξα ηνπο κε ηα Π MRP ΙΙ ήηαλ φηη
πξφζθεξαλ κεγαιχηεξε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ
νξγαληζκφ. Γειαδή ήηαλ ζρεδηαζκέλα λα ππνζηεξίδνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ
νξγαληζκνχ (ζε αληίζεζε κε ηα MRP πνπ ππνζηήξηδαλ έλα ππνζχλνιν) κε νπνηαδήπνηε
κεηαβνιή ζε κηα ιεηηνπξγηθή πεξηνρή λα επεξεάδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κηα άιιε.
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Α΄.3 Κξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρνύο εγθαηάζηαζεο Π ERP ζε SMEs
Οη ιχζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηα Π ERP έρνπλ ζρεδηαζηεί κε θχξην ζθνπφ λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ
δηαζθνξπηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο ζηα εθάζηνηε ηκήκαηα ησλ νξγαληζκψλ. Θέηνπλ σο ζηφρν ηελ
ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Έηζη, ηα
νινθιεξσκέλα Π, φπσο είλαη ηα ERP, ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ην λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ
αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, κε ηηο πιεξνθνξίεο λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηνπο λεπξηθνχο παικνχο ηνπ.
(Davenport T., 2000). Βέβαηα, παξά ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη έλα Π
ERP ζηνλ νξγαληζκφ, νη κειέηεο εθηηκάλε φηη ην 96,4% ησλ project απνηπγράλνπλ θαηά ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπο (Rao SS, 2000). Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα κεησζεί ην πνζνζηφ ησλ
απνηπρεκέλσλ project νη κειεηεηέο έρνπλ αλαπηχμεη θάπνηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο
πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ελφο Π ERP.
ηνλ πηλάθα δχν ζηειψλ (Πίλαθαο 1) πνπ αθνινπζεί νη (M. Munir Ahmad n, Ruben Pinedo
Cuenca, 2012) παξνπζηάδνπλ:
ηελ αξηζηεξά ζηήιε 33 CSFs(Critical Success Factor’s), θαη ζηε δεμηά αλαθέξνπλ ην πφζν
ζπρλά εληνπίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία νη ζπγθεθξηκέλνη CSFs.
Πίλαθαο 1
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Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ νη CSFs πνπ αλαθέξνληαη πην ζπρλά ζε ζρεηηθά επηζηεκνληθά άξζξα
είλαη :
ID17
ID13
ID8
ID15
ID14
ID4
ID33

Τπνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη αθνζίσζε
Γηαηκεκαηηθή επηθνηλσλία
Αλαζρεδηαζκφο επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (BPR)
Οη ηθαλφηεηεο θαη ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ
Γηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία
Γηαρείξηζε ηνπ έξγνπ
Ξεθάζαξνη θαη πξνζδηνξηζκέλνη ζηφρνη

100%
84.21%
78.95%
78.95%
73.68%
68.42%
68.42%

Α΄3.1 Τπνζηήξημε από ηε δηνίθεζε
Η ππνζηήξημε απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε έρεη αλαγλσξηζηεί σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο
επηηπρίαο ζε έλα project πινπνίεζεο ελφο ERP (Zhang et al., 2002). H ππνζηήξημε ηεο
αλψηαηεο δηνίθεζεο ζηελ πινπνίεζε ελφο Π ERP έρεη δχν θχξηεο πηπρέο: ηελ παξνρή εγεζίαο
θαη ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ. Δπηπιένλ, νη ξφινη ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζηελ
πινπνίεζε ERP πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ, ηελ
θαζηέξσζε εχινγσλ ζηφρσλ γηα ην ζχζηεκα ERP, ηε γλψζε φηη είλαη δεζκεπκέλνη ζε απηφ ην
έξγν θαη ηέινο ηε δηάδνζε ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο
(Umble et al., 2003)
Ο (Al-Mashari et al., 2003) αλαθέξεη φηη ε ππνζηήξημε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο δελ πξέπεη λα
ηειεηψλεη κε ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, αιιά ζα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία
πινπνίεζεο ηνπ Π ζπζηήκαηνο ERP. Δπηπιένλ, ε ππνζηήξημε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο πξέπεη
λα παξέρεη θαηεχζπλζε ζηηο νκάδεο πινπνίεζεο θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ.
Α΄3.3 Αλαζρεδηαζκόο επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ (BPR)
Οη (Hammer and Champy, 2001) φξηζαλ ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
(BPR) σο «ηε ζεκειηψδε επαλεμέηαζε θαη ηνλ ξηδηθφ επαλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ δξακαηηθέο βειηηψζεηο ζηα θξίζηκα, κε ηα ζεκεξηλά
δεδνκέλα κέηξα απφδνζεο, φπσο ην θφζηνο, ε πνηφηεηα, ε εμππεξέηεζε θαη ε ηαρχηεηα ». Οη
(Somers θαη Nelson,2004) δήισζαλ φηη ην BPR παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα αξρηθά ζηάδηα
πινπνίεζεο (ηνπ Π ERP).
Ο (Nah,2003) ζεκείσζε φηη o αλαζρεδηαζκφο πξέπεη λα ζπλερηζηεί κε λέεο ηδέεο θαη
ελεκεξψζεηο γηα λα γίλεη πιήξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP φηαλ απηφ είλαη έηνηκν γηα
ρξήζε. Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα είλαη πξφζπκνη λα αιιάμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο
(επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο), ψζηε απηέο λα ηαηξηάδνπλ ζην ινγηζκηθφ πξνθεηκέλνπ λα
κεησζεί ν βαζκφο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ (Murray and Coffin, 2001). Πνιινί νξγαληζκνί
έρνπλ θάλεη πεξηηηέο, πεξίπινθεο παξακεηξνπνηήζεηο ζην ινγηζκηθφ ERP επεηδή νη άλζξσπνη
πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο αιιαγέο απηέο δελ θαηαιαβαίλνπλ πιήξσο ηηο επηρεηξεκαηηθέο
πξαθηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ (Nah,2003). χκθσλα κε ηνπο (Somers θαη Nelson, 2004) ην λέν
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θαη ν αλαζρεδηαζκφο πνπ νδεγεί ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη έλαο
παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα θάλεη ην ERP επηηπρεκέλν. Δπηπιένλ, ν (Davison,2002) ππνζηήξημε
φηη ε πινπνίεζε ελφο ERP ζπρλά απαηηεί αιιαγέο ζηηο πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηηο
βαζηθέο δεμηφηεηεο.
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Α΄3.4 Οη ηθαλόηεηεο θαη ε ζύλζεζε ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ
Η νκάδα ERP ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θαιχηεξα άηνκα ζηνλ νξγαληζκφ (Loh θαη Koh
2004). χκθσλα κε ηνλ (AlMashari et al., 2006) ε επηηπρία ησλ έξγσλ ζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε,
ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ζηελ
επηινγή ησλ ζσζηψλ κειψλ ηεο νκάδαο. Δπίζεο, ε νκάδα πξέπεη φρη κφλν λα είλαη ηερλνινγηθά
ηθαλή, αιιά ζα πξέπεη λα θαηαλνεί ηελ εηαηξεία θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο απαηηήζεηο
(Remus,2006).
Α΄3.5 Γηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία
Έλα έξγν ERP πεξηιακβάλεη φια ηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο. Απαηηεί
πξνζπάζεηα θαη ζπλεξγαζία ηερληθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ expert θαζψο θαη ηειηθψλ ρξεζηψλ
(Loh θαη Koh, 2004). Σφζν νη επηρεηξεκαηηθνί expert φζν θαη νη ηερληθέο γλψζεηο είλαη
πξναπαηηνχκελεο γηα ηελ επηηπρία (Nah,2003). Ο δηακνηξαζκφο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ
εηαίξσλ πινπνίεζεο είλαη απαξαίηεηνο θαη απαηηεί εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία (Loh θαη Koh,
2004). Δπηπιένλ, ε νκάδα ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλε κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο
θαη πξντφληα έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα βειηησζεί ζην ηξέρνλ ζχζηεκα (Rosario,
2000).
Α΄3.6 Γηαρείξηζε ηνπ έξγνπ
Η πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ERP είλαη έλα ζχλνιν πνιχπινθσλ δξαζηεξηνηήησλ, επνκέλσο νη
νξγαληζκνί πξέπεη λα έρνπλ απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο έξγνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο
δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο (Zhang et al., 2002). Οη δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο έξγνπ εθηείλνληαη
απφ ην πξψην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ERP έσο ην θιείζηκν ηνπ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ν
έιεγρνο ηνπ έξγνπ είλαη ζπλάξηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ, φπσο ην κέγεζνο ηνπ
έξγνπ, εκπεηξίεο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηε δνκή ηνπ έξγνπ (Somers θαη Nelson, 2004).
Α΄3.8 Ξεθάζαξνη θαη πξνζδηνξηζκέλνη ζηόρνη
Έλα ζαθέο επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη φξακα είλαη πξναπαηηνχκελα γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
project θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ERP (Loh θαη Koh, 2004). Η δηαρείξηζε
έξγνπ πξνζδηνξίδεη ηξεηο αληαγσληζηηθνχο αιιά θαη αιιειέλδεηνπο ζηφρνπο πνπ είλαη
νλνκαζηηθά: ε εκβέιεηα, ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο (Schwalbe, 2000). Σν πξσηαξρηθφ ζηάδην θάζε
έξγνπ πξέπεη λα μεθηλά κε ηε ζχιιεςε ησλ ζηφρσλ θαη πηζαλνχο ηξφπνπο γηα λα επηηεπρζνχλ
απηνί νη ζηφρνη. Δπηπιένλ, νη ζηφρνη πξέπεη λα εμεγνχληαη έηζη ψζηε λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη
ιεηηνπξγηθνί γηα λα ππνδεηθλχνπλ ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ έξγνπ (Somers θαη Nelson,
2004). Ο (Nah,2003) δήισζε φηη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
εξγνδεγνί ησλ project ERP δελ πξνέξρνληαη απφ ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ ERP, αιιά
απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα άηνκα αλψηεξνπ
πξνζσπηθνχ θαη νη άιινη βαζηθνί κέηνρνη. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ πξηλ
αθφκε γίλεη ην θάιεζκα ηεο θνξπθαίαο δηνίθεζεο γηα ππνζηήξημε. Πνιιέο πινπνηήζεηο ERP
απέηπραλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζαθψλ ζηφρσλ (Somers θαη Nelson, 2004).
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Α΄.4 Βαζηθέο ελόηεηεο ινγηζκηθνύ/Modules ελόο Π ERP
Α΄4.1 Δλόηεηα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
Η ελφηεηα νηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθήο είλαη ε πην ζεκαληηθή ελφηεηα ζε έλα Π ERP επεηδή
επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηηο
κειινληηθέο πξννπηηθέο ηνπο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ελφηεηαο πεξηιακβάλνπλ
ηελ παξαθνινχζεζε Πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ (Accounts Payable ) θαη Δηζπξαθηέσλ
ινγαξηαζκψλ (Accounts Receivable) θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ. Δπίζεο ε
ελφηεηα απηή δεκηνπξγεί θαη απνζεθεχεη θξίζηκα νηθνλνκηθά έγγξαθα φπσο ηζνινγηζκνχο,
απνδείμεηο πιεξσκψλ θαη θνξνινγηθέο δειψζεηο.
Η ελφηεηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο κπνξεί λα απηνκαηνπνηήζεη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο ηηκνινγήζεηο, ηηο πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ θαη ηε ζπκθσλία ινγαξηαζκψλ, βνεζψληαο έηζη
ην ινγηζηήξην λα θιείζεη ηα βηβιία εγθαίξσο θαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηα ηξέρνληα πξφηππα
αλαγλψξηζεο εζφδσλ. Γηαζέηεη επίζεο ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη νη εξγαδφκελνη πνπ
ζρεηίδνληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη αλάιπζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία βαζηθψλ
εθζέζεσλ, φπσο ησλ θαηαζηάζεσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο (P&L), εθζέζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαη εθηέιεζε πιάλσλ ζελαξίσλ.
(Ian McCue, 2020)
Α΄4.2 Δλόηεηα Πξνκεζεηώλ
Η ελφηεηα πξνκεζεηψλ, γλσζηή θαη σο κνλάδα αγνξψλ, βνεζά έλαλ νξγαληζκφ λα εμαζθαιίζεη
ηα πιηθά ή ηα πξντφληα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ή/θαη ηελ πψιεζε αγαζψλ. Οη
εηαηξείεο κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ κηα ιίζηα εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηψλ ζε απηήλ ηελ ελφηεηα
θαη λα ζπλδένπλ απηνχο ηνπο πξνκεζεπηέο κε νξηζκέλα είδε. Η ελφηεηα κπνξεί λα
απηνκαηνπνηήζεη ηα αηηήκαηα γηα πξνζθνξέο, λα παξαθνινπζεί θαη λα αλαιχεη ηηο λέεο
πξνζθνξέο πνπ έξρνληαη.
Μφιηο κηα εηαηξεία απνδερζεί κηα πξνζθνξά, ε ελφηεηα πξνκεζεηψλ βνεζά ην ηκήκα αγνξψλ
λα πξνεηνηκάζεη θαη λα ζηείιεη εληνιέο αγνξάο. ηε ζπλέρεηα, κπνξεί λα παξαθνινπζεί απηήλ
ηελ εληνιή αγνξάο θαζψο ν πσιεηήο ηελ κεηαηξέπεη ζε παξαγγειία πψιεζεο θαη ζηέιλεη ηα
αγαζά, ελεκεξψλνληαο απηφκαηα ηα επίπεδα απνζέκαηνο κφιηο θηάζεη ε παξαγγειία.
(Ian McCue, 2020)
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Α΄4.3 Δλόηεηα Παξαγσγήο
Η παιαηφηεξε έθδνζε ηνπ ERP, ήηαλ ηα ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ απαηηήζεσλ πιηθψλ (MRP).
Απηά είραλ ζρεδηαζηεί ηφηε γηα ηνπο παξαγσγνχο. ήκεξα ην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο
παξακέλεη αθφκα βαζηθφ θνκκάηη ησλ Π ERP. Σα ζπζηήκαηα ERP έρνπλ ηππηθά έλα ζχζηεκα
δηαρείξηζεο παξαγσγήο ή ζχζηεκα εθηέιεζεο παξαγσγήο (MES). Η ελφηεηα παξαγσγήο βνεζά
ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ παξαγσγή θαη λα βεβαησζνχλ φηη έρνπλ φια φζα
ρξεηάδνληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο παξαγσγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, φπσο
πξψηεο χιεο θαη δηαζεζηκφηεηα κεραλεκάησλ. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, ε ελφηεηα απηή
κπνξεί λα ελεκεξψζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ππφ εμέιημε πξντφλησλ θαη λα βνεζήζεη ηηο εηαηξείεο
λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή, έλαληη ηεο πξνβιεπφκελεο παξαγσγήο. Παξέρεη
επίζεο κηα εηθφλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπ εξγνζηάζηνπ, θαηαγξάθνληαο πιεξνθνξίεο ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα αληηθείκελα ζε εμέιημε θαη ηειηθά πξντφληα. Μπνξεί λα ππνινγίζεη ηνλ
κέζν ρξφλν παξαγσγήο ελφο πξντφληνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπγθξίλεη ηελ πξνζθνξά κε ηελ
πξνβιεπφκελε δήηεζε έηζη ψζηε λα πξνγξακκαηίζεη επαξθή παξαγσγή.
(Ian McCue, 2020)
Α΄4.4 Δλόηεηα Γηαρείξηζε απνζεκάησλ
Η ελφηεηα δηαρείξηζεο απνζέκαηνο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν απνζέκαηνο. Απηφ γίλεηαη κε ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ πνζνηήησλ αιιά θαη ηε ζέζε ησλ εηδψλ ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ SKU.
Απηή ε ελφηεηα πξνζθέξεη κηα πιήξε εηθφλα φρη κφλν ηνπ ηξέρνληνο αιιά θαη ηνπ
εηζεξρφκελνπ απνζέκαηνο. Απηφ ην θαηαθέξλεη κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ηεο κε ηελ ελφηεηα
πξνκεζεηψλ. Απηφ ην θνκκάηη ινγηζκηθνχ βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα δηαρεηξηζηνχλ ην θφζηνο
απνζέκαηνο, δηαζθαιίδνληαο φηη δηαζέηνπλ επαξθή απνζέκαηα ρσξίο λα δεζκεχζνπλ πάξα
πνιιά κεηξεηά ζε πιενλάδνλ απφζεκα. Μηα εθαξκνγή δηαρείξηζεο απνζέκαηνο κπνξεί λα
ππνινγίζεη ηηο ηάζεηο πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ην δηαζέζηκν πξντφλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
βνεζάεη ηηο εηαηξείεο λα ιάβνπλ ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πσο λα απμήζνπλ ηα
πεξηζψξηα θέξδνπο θαη inventory turn (έλα κέηξν πνπ δείρλεη ην πφζν ζπρλά πσινχληαη ηα
απνζέκαηα γηα κηα νξηζκέλε πεξίνδν). Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνηξνπή ειιείςεσλ
απνζεκάησλ θαη θαζπζηεξήζεσλ, γεγνλφο πνπ βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ άιιεο ελφηεηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
κπνξνχλ ελαιιαθηηθά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ελφηεηα δηαρείξηζεο απνζέκαηνο γηα λα
ρεηξηζηνχλ παξαγγειίεο αγνξάο, παξαγγειίεο πσιήζεσλ θαη απνζηνιέο. Οη κεγαιχηεξνη
νξγαληζκνί ζα ρξεηαζηνχλ κηα έθδνζε απηήο ηεο ιχζεο κε ζθνπφ λα κπνξνχλ λα
παξαθνινπζνχλ ην απφζεκα ζε πνιιέο ηνπνζεζίεο.
(Ian McCue, 2020)
Α΄4.5 Δλόηεηα Γηαρείξηζε Παξαγγειηώλ
Η ελφηεηα δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ παξαθνινπζεί ηηο παξαγγειίεο απφ ηε ιήςε ηνπο έσο θαη
ηελ παξάδνζε ηνπο. Απηφ ην θνκκάηη ηνπ Π ERP θνηλνπνηεί φιεο ηηο παξαγγειίεο ζηελ
απνζήθε, ζην θέληξν δηαλνκήο ή ην θαηάζηεκα ιηαληθήο αθνχ απηέο ηνπνζεηεζνχλ απφ ηνπο
πειάηεο. Δπηπιένλ παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαζψο πξνεηνηκάδνληαη, εθπιεξψλνληαη
θαη απνζηέιινληαη ζηνλ πειάηε. Η ελφηεηα δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ εκπνδίδεη ηηο παξαγγειίεο
λα ράλνληαη θαη απμάλεη ηα πνζνζηά έγθαηξεο παξάδνζεο θξαηψληαο ηνπο πειάηεο
επραξηζηεκέλνπο θαη κεηψλνληαο πεξηηηά έμνδα γηα ηαρεία απνζηνιή.
Οη πην πξνεγκέλεο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ κπνξνχλ επηπιένλ λα βνεζήζνπλ κηα
εηαηξεία λα θαζνξίζεη ηελ πην νηθνλνκηθή επηινγή γηα ηελ εθπιήξσζε κηαο παξαγγειίαο-έλα
θαηάζηεκα έλαληη κηαο απνζήθεο, έλαληη ελφο ζπλεξγάηε, γηα παξάδεηγκα-κε βάζε ην
δηαζέζηκν απφζεκα θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ αγνξαζηή.(Ian McCue, 2020)
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Α΄4.6 Δλόηεηα Γηαρείξηζεο Απνζήθεο
Μηα ελφηεηα δηαρείξηζεο απνζήθεο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηαρείεο επηζηξνθέο ζηελ επέλδπζε γηα
επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο απνζήθεο. Απηή ε εθαξκνγή κπνξεί λα
θαζνδεγήζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο ππαιιήινπο ηεο απνζήθεο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο
απνζήθεο. Απηφ γίλεηαη απφ ηε δηαξξχζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ ηνπνζέηεζε φηαλ
θηάλνπλ νη απνζηνιέο έσο ηελ ζπιινγή, ην παθεηάξηζκα θαη ηελ απνζηνιή. Μπνξεί επίζεο λα
βνεζήζεη ηηο εηαηξείεο λα πξνγξακκαηίζνπλ ηνλ θφξην εξγαζίαο βάζεη ηνπ αλακελφκελνπ
φγθνπ παξαγγειηψλ. Η ελφηεηα δηαρείξηζεο απνζήθεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη δηαθνξεηηθέο
ζηξαηεγηθέο ζπιινγήο, φπσο ζπιινγή ζε παξηίδεο, ζπιινγή αλά ισξίδα θαη ζπιινγή αλά
δψλε. Η επηινγή γίλεηαη αλάινγα κε ην πνηα είλαη ε πην απνδνηηθή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε
επηρείξεζε. Δπηπιένλ ππάξρνπλ νξηζκέλεο ελφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα δείμνπλ ζηνπο
εξγαδφκελνπο ηελ πην απνηειεζκαηηθή δηαδξνκή γηα ζπιινγή.
ην ζελάξην πνπ ε ελφηεηα δηαρείξηζεο απνζήθεο είλαη ελνπνηεκέλε κε ηηο ελφηεηεο
δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θαη δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ, νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα βξνπλ
γξήγνξα ηα ζσζηά πξντφληα κε απνηέιεζκα νη απνζηνιέο λα γίλνληαη γξεγνξφηεξα. Η
ηαρχηεξε παξάδνζε είλαη ν παξάγνληαο πνπ απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ.
(Ian McCue, 2020)
Α΄4.7 Δλόηεηα Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο
Η ελφηεηα δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο παξαθνινπζεί θάζε βήκα ζηελ θίλεζε
πξνκεζεηψλ θαη αγαζψλ θαζ φιε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Ξεθηλψληαο απφ πξνκεζεπηέο έσο
πξνκεζεπηέο έσο θαηαζθεπαζηέο έσο δηαλνκείο έσο ιηαλέκπνξνπο ή θαηαλαισηέο. Μπνξεί
επίζεο λα δηαρεηξηζηεί ηπρφλ επηζηξνθέο πιηθψλ ή πξντφλησλ γηα επηζηξνθή ή πίζησζε
ρξεκάησλ ή αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ.
Όπσο ζεκεηψζεθε λσξίηεξα, ε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
έλα επξχ θάζκα ελνηήησλ φπσο πξνκεζεηψλ, δηαρείξηζε απνζεκάησλ, θαηαζθεπή, δηαρείξηζε
παξαγγειηψλ θαη δηαρείξηζε απνζεθψλ. Ωζηφζν, κπνξεί λα έρεη ιεηηνπξγηθφηεηα πέξα απφ ηηο
βαζηθέο δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ ελνηήησλ.
(Ian McCue, 2020)
Α΄4.8 Δλόηεηα δηαρείξηζεο πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ
Η ελφηεηα δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (CRM) απνζεθεχεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο
πειαηψλ θαη δπλεηηθψλ πειαηψλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ην ηζηνξηθφ επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξείαο κε
έλα άηνκν - γηα παξάδεηγκα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ησλ θιήζεσλ θαη ησλ email - θαη ην
ηζηνξηθφ αγνξψλ ηνπο. Η ελφηεηα CRM βειηηψλεη ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ επεηδή ην
πξνζσπηθφ κπνξεί εχθνια λα έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη φηαλ
εξγάδεηαη κε έλαλ πειάηε.
Πνιιέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ην CRM γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ
επθαηξηψλ πσιήζεσλ. Μπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο
θαη λα πξνηείλεη ζε πνηνπο πειάηεο ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξέο ή
επθαηξίεο Cross-selling. Οη πην εμειηγκέλεο ελφηεηεο CRM ελδέρεηαη λα ππνζηεξίδνπλ
ηκεκαηνπνίεζε πειαηψλ (επηηξέπνληαο πην ζηνρεπφκελν κάξθεηηλγθ) θαη πξνεγκέλε δηαρείξηζε
επαθψλ θαη εξγαιεία αλαθνξψλ.
(Ian McCue, 2020)
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Α΄4.9 Δλόηεηα δηαρείξηζεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ
Η ελφηεηα δηαρείξηζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη παξφκνηα κε ηελ ελφηεηα δηαρείξηζεο
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Η δηαθνξά είλαη φηη απηή έρεη ζρεδηαζηεί γηα εηαηξείεο κε
πεξηζζφηεξνπο σξνκίζζηνπο απφ φηη κηζζσηνχο ππαιιήινπο. Απηή κπνξεί λα παξαθνινπζεί
ηελ πξνζέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ κπνξεί λα κεηξά πξάγκαηα
φπσο ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηηο απνπζίεο ηνπο.
Η κηζζνδνζία ησλ εξγαδφκελσλ ζα κπνξνχζε θαη απηή λα εκπίπηεη ζηελ ελφηεηα δηαρείξηζεο
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ κηαο ππνελφηεηαο κηζζνδνζίαο. Απηή ζα έρεη σο ζθνπφ λα δηαλέκεη
απηφκαηα ηηο ακνηβέο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε έλα πξν θαζνξηζκέλν πξφγξακκα κε ηνπο
θαηάιιεινπο θφξνπο λα αθαηξνχληαη απηφκαηα. Μπνξεί επίζεο λα παξέρεη αλαθνξέο γηα έμνδα
κηζζνδνζίαο, ζπλνιηθέο ππεξσξίεο θαη παξφκνηνπο KPIs.
(Ian McCue, 2020)
Α΄4.10 Δλόηεηα Marketing
Όπσο θαη κε ηελ ελφηεηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νξηζκέλνη πάξνρνη ινγηζκηθνχ ERP έρνπλ
αλαπηχμεη αλάκεζα ζε φιεο ηηο ελφηεηεο θαη κηα ελφηεηα απηνκαηηζκνχ κάξθεηηλγθ. Μηα
ελφηεηα κάξθεηηλγθ δηαρεηξίδεηαη θακπάληεο κάξθεηηλγθ ζε ςεθηαθά θαλάιηα, φπσο
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηζηφ, θνηλσληθά κέζα θαη SMS. Μπνξεί λα απηνκαηνπνηήζεη
ελεκεξσηηθέο απνζηνιέο κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ βάζεη θάπνηαο θακπάληαο.
Αθφκα έρεη πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο ηκεκαηνπνίεζεο πειαηψλ, έηζη ψζηε νη πειάηεο λα
ιακβάλνπλ κφλν ζρεηηθά κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο κελχκαηα. Σν ινγηζκηθφ απηνκαηηζκνχ
κάξθεηηλγθ, είηε απνηειεί κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP είηε μερσξηζηή ιχζε. Απηφ κπνξεί λα
παξέρεη ιεπηνκεξείο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ θακπαληψλ γηα ηε δηακφξθσζε
κειινληηθψλ ζρεδίσλ κάξθεηηλγθ θαη δαπαλψλ. Απηέο νη εθαξκνγέο έρνπλ σο ζθνπφ λα
απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ, ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ, θαη ηηο πσιήζεηο.
(Ian McCue, 2020)
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B΄ Eθαξκνγή αλνηρηνύ θώδηθα Π ERP γηα SMEs
B΄.1 Πεξηγξαθή ηνπ νξγαληζκνύ
Ο νξγαληζκφο, ζηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηεί ην λέν Π ERP μεθίλεζε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
1990. Ο νξγαληζκφο δηέζεηε ζηελ αξρή ηξία θαηαζηήκαηα ζηνπο Ννκνχο Κνδάλεο θαη
Φιψξηλαο. ήκεξα παξακέλεη κφλν ην θαηάζηεκα ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο. Ο νξγαληζκφο
δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πψιεζε αζιεηηθψλ ελδπκάησλ,
ππνδεκάησλ θαη αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Παξέρεη ζηνπο πειάηεο θηιηθφ θαη φκνξθα
δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ κε ηζρπξέο κάξθεο ηεο αζιεηηθήο αγνξάο θαη δηαηεξεί
αληαγσληζηηθέο ηηκέο πψιεζεο. Σν 2018 ν νξγαληζκφο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ
θαηαζηήκαηνο ην φπνην είλαη ελεκεξσκέλν, ιεηηνπξγηθφ θαη ηδηαίηεξα απνδνηηθφ. Ο
νξγαληζκφο απαζρνιεί πέληε ππαιιήινπο: Γχν πσιήηξηεο, έλαλ ππεχζπλν πξνκεζεηψλ θαη
απνζήθεο, έλαλ ππεχζπλν δηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, θαζψο θαη έλαλ γεληθφ
δηεπζπληή. ηφρνη ηνπ παξαπάλσ νξγαζκνχ είλαη λα παξέρεη ιχζεηο ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο
ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή, δηεπθνιχλνληαο ηε δηαδηθαζία επηινγήο, αγνξάο θαη παξαιαβήο
πξντφλησλ. Γηα λα πεηχρεη ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο πξνζθέξεη :






Μέγηζηε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε
Γηαξθή παξνπζίαζε πξντφλησλ
πζηεκαηηθή αλαλέσζε ζηε κνξθή ηνπ θπζηθνχ θαη Ηι. θαηαζηήκαηνο
πλερή βειηίσζε θαη νξγάλσζε
εβαζκφο θαη ππεπζπλφηεηα ζηνπο ζπλεξγάηεο

Ο νξγαληζκφο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ζπλερήο βειηίσζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ απνθάζηζε λα
εληάμεη ην Π Dolibarr ERP CRM.

B΄.2 Πεξηγξαθή ηνπ Dolibar ERP CRM
Σν Dolibarr ERP/CRM είλαη έλα Λνγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα/Διεχζεξν ινγηζκηθφ γηα
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. Σν γεγνλφο ηνπ φηη
είλαη Διεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα (FOSS) ην θαζηζηά κηα αληαγσληζηηθή ιχζε.
Αξθεηέο ρηιηάδεο πξνγξακκαηηζηέο, δνθηκαζηέο, κεηαθξαζηέο θαη ηειηθνί ρξήζηεο εξγάδνληαη
αθαηάπαπζηα πάλσ ζε απηφ γηα λα ην θάλνπλ αθφκα θαιχηεξν θαη ελήκεξν. (dolibarr.org)
Δπηπιένλ ρξεζηκνπνίεη κνληέιν πνιιαπιήο δηαλνκήο. Γειαδή κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί είηε on
Premise είηε ζην Cloud (SaaS).
Σέινο παξέρεη έλα κεγάιν εχξνο απφ παξακεηξνπνηήζεκεο ελφηεηεο/Modules πνπ είλαη ηθαλέο
λα αληαπνθξηζνχλ ζε φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν νξγαληζκφο
απαηηεί θάηη πην εμαηνκηθεπκέλν παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο ελφηεηαο απφ ην
κεδέλ.
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B΄.3 Δγθαηάζηαζε ηνπ Dolibarr ERP CRM
Η πξνζέγγηζε πνπ πξνηηκήζεθε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Dolibarr ERP CRM ζηνλ νξγαληζκφ,
ήηαλ ε εγθαηάζηαζή ηνπ on Ρremise. Ο θχξηνο ιφγνο πνπ έγηλε απηή ε επηινγή ήηαλ γηαηί ζηελ
παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν ν νξγαληζκφο δηαζέηεη σο εγθαηαζηάζεηο κφλν έλα ηνπηθφ θαηάζηεκα
θαη κηα απνζήθε πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ δελ ππάξρεη ε αλάγθε γηα
πξφζβαζε ζην Π κέζσ ηνπ Cloud απφ θάπνηα απνθεληξσκέλε πεξηνρή, αθνχ νη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ γίλνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ
αλαθεξζήθαλ. Δπηπιένλ, ε on Ρremise εγθαηάζηαζε ηαηξηάδεη ζην profile ηνπ νξγαληζκνχ ηφζν
απφ ζηξαηεγηθήο φζν θαη απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο. Αλαθνξηθά κε ην νηθνλνκηθφ ζθέινο, απηφ
ζπκβαίλεη δηφηη, ν νξγαληζκφο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Π δελ ζα επηβαξπλζεί κε επηπιένλ
πεξηνδηθέο ρξεψζεηο. Απηέο δελ κεηψλνληαη κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ (Bartolj et al.2009), φπσο
γηα παξάδεηγκα ηα έμνδα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλδξνκή γηα ηελ cloud έθδνζε ηνπ Π
(DoliCloud). Δπίζεο, νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα Legacy Systems ηνπ
νξγαληζκνχ είλαη ηθαλέο λα ππνζηεξίμνπλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Π. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα λα κελ δεκηνπξγεζνχλ επηπιένλ upfront έμνδα, πνπ ζχκθσλα κε
ηνλ
(Grumman,2011) απηά πεξηιακβάλνπλ έμνδα γηα πιηθφ, άδεηεο ρξήζεο (ε on premise έθδνζε
είλαη δσξεάλ γηαηί δελ πεξηιακβάλεη ην hosting) θαη θφζηνο εγθαηάζηαζεο (ζα γίλεη απφ ήδε
κηζζσηφ άηνκν). ε φ,ηη αθνξά ην ζηξαηεγηθφ κέξνο, ε on Ρremise εγθαηάζηαζε ηαηξηάδεη ζην
profile ηνπ νξγαληζκνχ, γηαηί κεηά ηελ πεηπρεκέλε εγθαηάζηαζε ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ
Dolibar ERP CRM, απηφ ζα απνηειεί αλ φρη ηελ κνλαδηθή, ηελ θχξηα πιαηθφξκα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεί ν νξγαληζκφο γηα λα εθηειεί ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο
ζπκπεξηιακβάλνπλ απφ ηε κεραλνξγαλσκέλε έθδνζε ηηκνινγίσλ κέρξη θαη ηελ δηαρείξηζε
απνζήθεο θαη ηηο ρνλδξηθέο πσιήζεηο ζε ζπλεξγάηεο (νη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο γίλνληαη κέζσ
CMS - ζα γίλεη αλαθνξά γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ ηνπ κε ην ERP αξγφηεξα). Άξα, ην ζέκα ηεο
αμηνπηζηίαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θχξηαο ζεκαζίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ.
χκθσλα κε ηνλ (Kim et al., 2009) ηα Π ERP πνπ είλαη ζην cloud ζπλδένληαη κε ξίζθα πνπ
ζρεηίδνληαη κε κε αμηνπηζηία θαη ρακειή ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ, ξίζθα δηαθνπψλ θαη
πεξηνξηζκνχο ζε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνθεπρζνχλ φια ηα
παξαπάλσ, ε ζηαζεξή θαη αμηφπηζηε ιχζε ηεο On premise εγθαηάζηαζεο είλαη ε θαιχηεξε
επηινγή γηα ηνλ νξγαληζκφ. ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη ε παξνπζίαζε εγθαηάζηαζεο
ηνπ Π Dolibar ERP CRM ζην θεληξηθφ ππνινγηζηή ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
αλαθεξζεί φηη ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε επηηξέπεη ηελ κεηάβαζε
κειινληηθά θαη ζην cloud, εάλ ν νξγαληζκφο επηζπκεί λα έρεη κηα hybrid εθδνρή (ηφζν ζην
cloud φζν θαη on premise) ηνπ ERP.
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B΄.3.1 Δγθαηάζηαζε On Premise
Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηθφλαο 1 πνπ είλαη ε επίζεκε Διιεληθή πχιε ηνπ Dolibarr ERP CRM
κπνξεί θάπνηνο εθηφο απφ ην λα δεη ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο γχξσ απφ ην ινγηζκηθφ θαη λα
ζπδεηήζεη ζε ζρεηηθφ forum γηα ππνζηήξημε. Αθφκα κπνξεί λα θαηεβάζεη έλα αληίγξαθν ηνπ
παθέηνπ ινγηζκηθνχ. Γηα ηελ ιήςε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε πξψην ζηάδην πξέπεη λα επηιέμεη ην κπιε
πιαίζην φπσο είλαη επηζεκαζκέλν κε θφθθηλν ρξψκα ζηελ Δηθφλα 2.

Δηθόλα 2: Δπίζεκε Διιεληθή πχιε ηνπ Dolibarr (χλδεζκνο)

ηελ ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζε κηα εηδηθή πιαηθφξκα ην Source Forge πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε έξγσλ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ
θψδηθα απφ ηελ ζρεηηθή θνηλφηεηα. Απφ εθεί, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3, ν ρξήζηεο κπνξεί
λα επηιέμεη αλάκεζα απφ δηάθνξεο εθδφζεηο ην ινγηζκηθνχ. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε
επηιέρηεθε ε λεφηεξε έθδνζε (13.0.2).

Δηθόλα 3: Πιαηθφξκα ηνπ SourceForge (χλδεζκνο)
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ηελ ζπλέρεηα δίλεηαη ε επηινγή ιήςεο αλάκεζα απφ δχν επεθηάζεηο αξρείσλ .zip θαη .tgz.
ηελ πεξίπησζε απηή επηιέρηεθε ε πην δηαδεδνκέλε επέθηαζε .zip φπσο θαίλεηαη ζηελ
παξαθάησ Δηθφλα 4.

Δηθόλα 4: Δπηινγή επέθηαζεο αλάκεζα ζε .zip ε ,tgz

Αθνχ νινθιεξσζεί ε ιήςε ηνπ .zip αξρείνπ ζα πξέπεη πξηλ λα γίλεη ε απνζπκπίεζή ηνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ζηεζεί ν ηνπηθφο server. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην πεξηβάιινλ
XAMPP πνπ είλαη θαη απηφ φπσο θαη ην Dolibarr ERP, έλα παθέην ειεχζεξνπ θψδηθα. Η ιήςε
ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ XAMPP κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ, φπσο
θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηνπ Dolibarr
ERP ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο PHP. Γηα λα δεη θάπνηνο πνηα έθδνζε PHP
ππνζηεξίδεη ην δηθφ ηνπ παθέην κπνξεί λα επηζθεθηεί ηελ ηζηνζειίδα
(https://wiki.dolibarr.org/index.php/Releases). Σν παθέην Dolibarr (13.0.2) πνπ επηιέρηεθε ζε
απηή ηελ εξγαζία ππνζηεξίδεη PHP (7.4) νπφηε έγηλε ε ιήςε ηνπ αληίζηνηρνπ παθέηνπ XAMPP
(7.4.19) πνπ είλαη επηζεκαζκέλν κε θφθθηλν ζηελ Δηθφλα 5.

Δηθόλα 5: Πιαηθφξκα ηνπ XAMPP (ύλδεζκνο)
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ιήςεο ηνπ XAMPΡ, πξέπεη λα γίλεη ε εθηέιεζε ηνπ (.exe) γηα λα
μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο. Γεληθά κηα θαιή πξαθηηθή γηα λα κελ
δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηαδηθαζία, είλαη λα απελεξγνπνηεζνχλ ηα antivirus πνπ
ηξέρνπλ ζηνλ ππνινγηζηή. Αθφκα αλ είλαη δπλαηφλ ε εγθαηάζηαζε λα κελ γίλεη ζηνλ δίζθν πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλν ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ψζηε λα κελ ρξεηαζηεί αξγφηεξα λα δνζνχλ
δηθαηψκαηα εγγξαθήο (ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ conf.php πνπ αθνινπζεί
παξαθάησ). O set up Wizard ηνπ XAMP γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 6. Απφ
εθεί αθνινπζνχληαη κε ηε ζεηξά ηα βήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε.

Δηθόλα 6: Set up Wizard ηνπ XAMPP

Αθνχ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ XAMPP ζα πξέπεη ζην root directory λα δεκηνπξγεζεί
έλαο θάθεινο κε φλνκα Dolibarr (εθεί ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ ζπλέρεηα ηα αξρεία απφ ην .zip πνπ
έγηλε ιήςε πξνεγνπκέλσο ). Σν root directory ζηελ πεξίπησζε ηνπ XAMPP έρεη φλνκα htdocs
θαη ην κνλνπάηη γηα απηφ ηνλ θάθειν κνηάδεη κε απηφ: E:\Program Files\xampp\htdocs. Δθεί
πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ν θάθεινο κε φλνκα Dolibarr φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 7.

Δηθόλα 7: Γεκηνπξγία θαθέινπ Dolibarr ζην root directory ηνπ XAMPP
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Σν επφκελν βήκα είλαη λα γίλεη ε απνζπκπίεζε ηνπ .zip αξρείνπ ζε έλα νπνηνδήπνηε κέξνο.
Απφ ην απνζπκπηεζκέλν αξρείν ζα ρξεηαζηεί ν θάθεινο πνπ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη
φλνκα htdocs (\dolibarr-13.0.2\htdocs) Δηθφλα 8.

Δηθόλα 8: Φάθεινο htdocs ζηα αξρεία ηνπ Dolibarr

Σνλ θάθειν απηφλ πξέπεη ζηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο λα ηνλ κεηαθέξεη ζην θάθειν Dolibarr
(E:\Program Files\xampp\htdocs\dolibarr) πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πξνεγνχκελν βήκα, φπσο
θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 9.

Δηθόλα 9: Μεηαθνξά htdocs ηνπ Dolibarr ζην XAMPP

Σν ηειεπηαίν βήκα ζηε δηαδηθαζία είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα θελφ αξρείν κε φλνκα conf.php.
H ηνπνζεζία πνπ πξέπεη λα θαηαρσξεζεί είλαη κέζα ζηνλ θάθειν (conf) πνπ βξίζθεηαη ζηα
htdocs ηνπ dolibar (dolibarr\htdocs\conf). Σν ηειηθφ απνηέιεζκα πξέπεη λα είλαη φπσο
απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 10.

Δηθόλα 10: Γεκηνπξγία θελνχ αξρείνπ conf.php ζηνλ θάθειν conf
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Όηαλ νινθιεξσζνχλ φια ηα παξαπάλσ βήκαηα κπνξεί λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία
εγθαηάζηαζεο ηνπ Dolibarr ERP CRM. Αξρηθά, πξέπεη λα γίλεη ε εθθίλεζε ηνπ control panel
ηνπ XAMPP θαη λα επηιερηεί ην start ζηα modules Apache θαη MySQL (Δηθφλα 11). ε
πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζεί ζθάικα ζεκαίλεη φηη θάπνηα άιιε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ην port
80,443,3306 πνπ είλαη ην default ζην XAMPP.

Δηθόλα 11: Δλεξγνπνίεζε ησλ modules Apache θαη MySQL ζην XAMPP

ηελ ζπλέρεηα, αλ δελ δεκηνπξγεζεί θάπνην ζθάικα ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ
δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα πιεθηξνινγεζεί ζε έλαλ νπνηνδήπνηε
θπιινκεηξεηή ε δηεχζπλζε πνπ αθνινπζεί (http://localhost/dolibarr/htdocs/install/). Δθεί
εκθαλίδεηαη set up wizzard ηνπ Dolibarr γηα ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο φπσο παξνπζηάδεηαη
ζηελ Δηθφλα 12.

Δηθόλα 12: Set up wizzard ηνπ Dolibarr (χλδεζκνο)
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Δπηιέγνληαο ην θνπκπί “επφκελν βήκα” ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζηελ ζειίδα ηεο Δηθφλαο 13. Δθεί
ζα θαλεί αλ πιεξνχληαη ηα πξναπαηηνχκελα γηα λα κπνξέζεη λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία ηεο
εγθαηάζηαζεο. Σα πξναπαηηνχκελα αθνξνχλ θπξίσο ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ Dolibarr ERP CRM
κε ηελ έθδνζε ηεο PHP γηα ηε ζχλδεζε κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. Αλ έρεη γίλεη κε επηηπρία ην
πξνεγνχκελν βήκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκβαηφηεηαο, ηφηε δελ ζα εκθαληζηεί πξφβιεκα. Γεληθά
αλ κπνξεί λα επηιερηεί ην πιήθηξν start θάησ δεμηά ηφηε ε δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί.

Δηθόλα 13: Έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο Dolibarr κε έθδνζε PHP

ηελ ακέζσο επφκελε ζειίδα (Δηθφλα 14) ν ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θάπνηα ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ κε ρξήζε URL θ.ά. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
αλαθεξζεί φηη αλ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα επηιερηεί ην
πεδίν γηα ηε δεκηνπξγία λέαο βάζεο δεδνκέλσλ. Αλ ππάξρεη ήδε βάζε δεδνκέλσλ απφ
πξνεγνχκελε εγθαηάζηαζε ζηελ phpmyadmin ην κφλν πνπ ζα ρξεηαζηεί είλαη λα
θαηαρσξεζνχλ ην φλνκα θαη ζπλζεκαηηθφ γηα λα κπνξεί λα γίλεη πξφζβαζε ηεο (Database
server).

Δηθόλα 14: πκπιήξσζε ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ θάπνηα ηππηθά βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία θσδηθψλ πξφζβαζεο
Δηθφλα 15.
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Δηθόλα 15: Γεκηνπξγία θσδηθνχ πξφζβαζεο

Αθνχ νινθιεξσζνχλ φια ηα βήκαηα κε επηηπρία ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ζπλδέεηαη ζην ERP
κέζσ ηεο ζειίδαο index.php πνπ δεκηνπξγήζεθε, Δηθφλα 16.

Δηθόλα 16: ειίδα εηζφδνπ ζην Dolibarr (ύλδεζκνο)

Μεηά ηελ πξψηε ζχλδεζε ζηελ εθαξκνγή (Δηθφλα 17) παξαηεξείηαη φηη εκθαλίδνληαη πνιιέο
επηζεκάλζεηο απφ ην UI ηεο εθαξκνγήο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζε απηφ ην ζηάδην δελ
έρεη γίλεη αθφκα ε θφξησζε ησλ δεδνκέλσλ. Η ελνπνίεζε ησλ modules αιιά θαη ε κεηάπησζε
ησλ δεδνκέλσλ απφ ην legacy ζχζηεκα ηνπ νξγαληζκνχ ζα γίλεη ζε επφκελν θεθάιαην.

Δηθόλα 17: UI ηνπ Dolibarr.
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B΄.4 Φόξησζε δεδνκέλσλ ζην Dolibarr ERP CRM
Β΄.4.1 Φόξησζε νξγαλσζηαθώλ δεδνκέλσλ
Β΄.4.1.1 Γεδνκέλα νξγαλσζηαθήο δνκήο
Σα νξγαλσζηαθά δεδνκέλα (Organizational data) είλαη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ. Απηά πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ
νξγαλσζηαθή δνκή ηεο εηαηξίαο (CEO, VP θ.ά.), ηνπο θπζηθνχο ρψξνπο, (δηεχζπλζε, πφιε,
ρψξα, απνζήθεο θ.ά.) θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο εηαηξείαο (ΑΦΜ, Γ.Ο.Τ, Γξαζηεξηφηεηα,
πεξηγξαθή θ.ά.). Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηα δεδνκέλα απηά απφ ηα
αληίζηνηρα ησλ ζπλαιιαγψλ, είλαη φηη ηα Organizational data παξακέλνπλ ζρεηηθά ακεηάβιεηα
ζην ρξφλν.
Γηα λα γίλεη ε θφξησζε νξγαλσζηαθψλ δεδνκέλσλ ζην Dolibar ERP CRM πξέπεη αθνχ γίλεη ε
είζνδνο ζηελ εθαξκνγή λα επηιερηεί απφ ηελ θεληξηθή νζφλε ε θαξηέια ξπζκίζεηο θαη έπεηηα ε
θαξηέια Δηαηξεία/Οξγαληζκφο. Αλ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη θαηαρψξεζε ηέηνησλ
δεδνκέλσλ, ε παξαπάλσ θαξηέια ζα είλαη επηζεκαζκέλε κε εηθνλίδην ζαπκαζηηθφ, φπσο
θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 18.

Δηθόλα 18:Δηζαγσγή νξγαλσζηαθψλ δεδνκέλσλ.

Αθνχ γίλεη ε επηινγή Δηαηξεία/Οξγαληζκφο ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζηελ ζειίδα ηεο Δηθφλαο 19.
Δθεί κπνξεί λα μεθηλήζεη ε θαηαρψξεζε ησλ νξγαλσζηαθψλ δεδνκέλσλ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ
απαξαίηεησλ πεδίσλ.

Δηθόλα 19:Καηαρψξεζε νξγαλσζηαθψλ δεδνκέλσλ.
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Β΄.4.1.2 Γεδνκέλα θπζηθώλ ρώξσλ
Γηα λα γίλεη ε θαηαρψξεζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηηο απνζήθεο ηνπ νξγαζκνχ ζα πξέπεη
πξψηα λα πξνεγεζεί ε ελεξγνπνίεζε ησλ ελνηήησλ (Modules) “ Πξντφληα ” θαη “Γηαρείξηζε
Απνζεκάησλ ” πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα θεθάιαηα Β΄5.2 θαη Β΄5.3 αληίζηνηρα. ηελ ζπλερεία,
ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη «λέα απνζήθε» κε ην λα επηιέμεη ηελ ελφηεηα “ Πξντφληα”
(Δηθφλα 20) θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ θαξηέια “Απνζήθεο- Νέα απνζήθε”.

Δηθόλα 20: Δλφηεηα “Πξντφληα”

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε θφξκα
θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ ηεο απνζήθεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 21.

Δηθόλα 21: Καηαρψξεζε δεδνκέλσλ θπζηθψλ ρψξσλ ηνπ νξγαληζκνχ.

Γηα λα γίλεη ε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζα πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή
ηνπ εηθνληδίνπ

.
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Β΄.4.2 Φόξησζε Master δεδνκέλσλ
Ο νξηζκφο πνπ έρεη δψζεη ε (Gartner IT Glossary, 2021) γηα ηα Master δεδνκέλα είλαη :
Master δεδνκέλα είλαη ην ζηαζεξφ θαη νκνηφκνξθν ζχλνιν απφ αλαγλσξηζηηθά θαη εθηελή
γλσξίζκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκειηψδεηο νληφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ, φπσο είλαη νη
πειάηεο, νη δπλεηηθνί πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο, ηα πξντφληα θ.α. Απηά φπσο θαη ηα
νξγαλσζηαθά δεδνκέλα ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην φηη παξακέλνπλ
ζρεηηθά ζηαζεξά ζην ρξφλν.
Η θφξησζε ησλ Master δεδνκέλσλ ζην Dolibarr γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν αλεμαξηήησο αλ απηά
είλαη δεδνκέλα πειαηψλ ή πξνκεζεπηψλ ή πξντφλησλ. Παξαθάησ γίλεηαη ε θφξησζε ησλ
Master δεδνκέλσλ ζην Dolibarr γηα έλα πξντφλ θαη ελφο ινγαξηαζκνχ ηξαπέδεο ηεο
επηρείξεζεο. Απηά ηα δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ζπλέρεα ζην ζελάξην ρξήζεο
πψιεζεο πξντφλησλ ηνπ θεθαιαίνπ Β΄6.1.
Β΄.4.2.1 Φόξησζε Master δεδνκέλσλ γηα πξντόληα
Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θαηαρψξεζε πξντφλησλ ζην Π ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηεο ελφηεηαο ινγηζκηθνχ “Πξντφληα – Products” φπσο πεξηγξάθεηαη
ζην θεθάιαην Β΄ 5.2. Αθνχ νινθιεξσζεί ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία, ν ρξήζηεο κπνξεί λα
εηζέιζεη ζηελ λέα ελφηεηα κε ην λα επηιέμεη ην εηθνλίδην ηεο Δηθφλαο 22.

Δηθόλα 22: Δλφηεηα “Πξντφληα”

Γηα λα γίλεη εηζαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο ζην ζχζηεκα ζα πξέπεη ζην παξάζπξν πνπ ζα
εκθαληζηεί λα επηιερηεί ε θαξηέια “Πξντφληα-Νέν Πξντφλ ”. Απηή ε ελέξγεηα ζα εκθαλίζεη κηα
θφξκα, φπνπ ζα γίλεη ε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ λένπ πξντφληνο. ην παξάδεηγκα απηφ
ζα γίλεη θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ γηα έλα πνδήιαην, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 23.

Δηθόλα 23:Φφξησζε Master δεδνκέλσλ πξντφληνο.

Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ πεδίσλ, ην επφκελν βήκα είλαη λα γίλεη ε
απνζήθεπζε ηνπ λένπ πξντφληνο. Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ, ζα πξέπεη απφ ην
θάησ κέξνο ηεο θφξκαο λα επηιερηεί ην εηθνλίδην
.
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Γηα νπνηαδήπνηε
Δλεκέξσζε/Σξνπνπνίεζε ζηα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο πνπ έρνπλ
θαηαρσξεζεί ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζεί αξρηθά ζηελ θαξηέια “Πξντφληα-Λίζηα”.
Δθεί βξίζθεηαη ν θαηάινγνο κε φια ηα πξντφληα πνπ έρνπλ εηζαρζεί κέρξη απηφ ην ζεκείν ζην
ζχζηεκα. Γηα λα εληνπίζεη ν ρξήζηεο ην πξντφλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ζα πξέπεη λα εηζάγεη ζε έλα
απφ ηα δηαζέζηκα πεδία αλαδήηεζεο θάπνην ζηνηρείν-ραξαθηεξηζηηθφ πνπ λα ην
αληηπξνζσπεχεη (ζπλήζσο θσδηθφο πξντφληνο). Γηα λα βξεζεί ην πξντφλ ηνπ παξαδείγκαηνο
έγηλε εηζαγσγή ηνπ “DXTR1000” πνπ είλαη ν κνλαδηθφο θσδηθφο ή ελαιιαθηηθά ην πξσηεχνλ
θιεηδί πνπ πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ (Δηθφλα 24).

Δηθόλα 24 :Αλαδήηεζε πξντφληνο.

Μεηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα γίλεη ε εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κε ηελ
επηινγή ηνπ θσδηθνχ. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί ε θαξηέια ηνπ πξντφληνο,
φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 25.

Δηθόλα 25:Καξηέια πξντφληνο.

Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα επηιερηεί ην εηθνλίδην
ζηελ θάησ δεμηά
γσλία. Απηή ε ελεξγεία ζα κεηαθέξεη ηνλ ρξεζηή πάιη ζην παξάζπξν ηεο Δηθφλαο 23.
Δίλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλν έλαο νξγαληζκφο λα έρεη πξντφληα πνπ κνηάδνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο
αιιά λα δηαθέξνπλ σο έλα κηθξφ βαζκφ ζε θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο (π.ρ. ζην ρξψκα). Γηα
λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν απφ ηελ θαηαρψξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ, νη ζρεδηαζηέο
ηνπ ινγηζκηθνχ αλέπηπμαλ ηελ δπλαηφηεηα θισλνπνίεζεο κηαο νληφηεηαο πνπ είλαη
θαηαρσξεκέλε ζην ζχζηεκα. Αξηζηεξά απφ ην θνπκπί ηξνπνπνίεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε
πξνεγνπκέλσο ππάξρεη ην θνπκπί
. Με ηελ επηινγή απηνχ ηνπ θνπκπηνχ εκθαλίδεηαη
ην αλαδπφκελν παξάζπξν ηεο Δηθφλαο 26.

Δηθόλα 26:Παξάζπξν θισλνπνίεζεο.
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Β΄.4.2.2 Φόξησζε Master δεδνκέλσλ γηα ινγαξηαζκνύο ηξαπέδεο
Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θαηαρψξεζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Π ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηεο ελφηεηαο ινγηζκηθνχ “ Σξάπεδεο & Μεηξεηά ”
φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην Β΄ 5.5. Αθνχ νινθιεξσζεί ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία, ν
ρξήζηεο κπνξεί λα εηζέιζεη ζηελ λέα ελφηεηα κε ην λα επηιέμεη ην εηθνλίδην ηεο Δηθφλαο 27.

Δηθόλα 27:Δλφηεηα “Σξάπεδεο & Μεηξεηά”

ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα επηιέμεη απφ ην κελνχ ηεο ελφηεηαο ηελ θαξηέια “Σξάπεδεο
κεηξεηά/Νένο ινγηζηηθφο ινγαξηαζκφο ”. Απηή ε ελέξγεηα ζα εκθαλίζεη ηελ θαξηέια
δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ φπσο θαίλεηε ζηελ Δηθφλα 28.

Δηθόλα 28:Καξηέια δεκηνπξγίαο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ

Μφιηο νινθιεξσζεί ε θαηαρψξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη
ην
γηα λα ελεκεξψζεη ην ζχζηεκα κε ηνλ λέν ινγαξηαζκφ.
Β΄.4.2.3 Φόξησζε Master δεδνκέλσλ γηα Πξνκεζεπηέο – Πειάηεο
Η δηαδηθαζία θφξησζεο master δεδνκέλσλ γηα πειάηεο – πξνκεζεπηέο παξνπζηάδεηαη
αλαιπηηθά ζηα πξψηα βήκαηα ησλ ζελαξίσλ ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ Β΄6.1 θαη Β΄6.2
αληίζηνηρα.
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Β΄.4.3 Φόξησζε δεδνκέλσλ ζπλαιιαγώλ
Σα δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλαιιαγέο ή θηλήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ θαη
πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη γηα παξάδεηγκα, φηαλ πσιείηαη ή αγνξάδεηαη έλα
πξντφλ. (Alexander Borek et al,2014).ηελ πεξίπησζε αγνξάο ελφο πξντφληνο απφ έλαλ πειάηε
ηα δεδνκέλα ζπλαιιαγήο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα είλαη ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο, ε εκεξνκελία
θαη ψξα αγνξάο, ε ηηκή θ.α. ηελ εηθφλα παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί νη δχν πξψηνη πίλαθεο
αθνξνχλ ηα master δεδνκέλα πξντφλησλ θαη πειαηψλ πνπ είλαη ζην ζχζηεκα, ν ηξίηνο πηλάθαο
παξνπζηάδεη ηηο ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη δχν πξψηνη πίλαθεο καδί κε ηα
αληίζηνηρα δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ ηνπο (Δηθφλα 29).

Δηθόλα 29:Πίλαθαο δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ (χλδεζκνο)

Β΄.4.3.1 Φόξησζε δεδνκέλσλ ζπλαιιαγώλ Αγνξώλ/Πσιήζεσλ
Γηα λα γίλεη ε θφξησζε δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ Αγνξψλ/Πσιήζεσλ πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην
ζηνλ νξγαληζκφ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Π ν ρξήζηεο πξέπεη αξρηθά λα κεηαθεξζεί ζην
“Δκπνξηθφ” module (Δηθφλα 30)

Δηθόλα 30:Δλφηεηα “Δκπνξηθφ”

θαη ζηελ ζπλέρεηα λα επηιέμεη ηελ θαηεγνξία “Παξαγγειίεο πσιήζεσλ/Νέα παξαγγειία” αλ
πξφθεηηαη γηα πψιεζε αγαζψλ. Δλαιιαθηηθά πξέπεη λα επηιέμεη “Δληνιέο αγνξάο/Νέα
παξαγγειία ” αλ πξφθεηηαη γηα αγνξά αγαζψλ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πψιεζεο ν ρξήζηεο
πξέπεη λα αθνινπζήζεη ζηελ ζπλέρεηα ηα βήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζελάξην Β΄6.1
(O2C). Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αγνξάο αγαζψλ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα
βήκαηα ηνπ ζελαξίνπ Β΄6.2 (P2P) .
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B΄.5 Δηζαγσγή θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ modules ηνπ Dolibarr ERP
CRM
ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο
φζν θαη πεξηγξαθή ησλ ελνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Η εγθαηάζηαζε θαη θαηαλφεζε απηψλ ησλ ελνηήησλ
απνηεινχλ πξναπαηηνχκελα γηα ηα ζελάξηα ρξήζεο πνπ αθνινπζνχλ ζηελ ζπλέρεηα.
B΄.5.1 Πειάηεο/πλεξγάηεο – Third Parties
Πεξηγξαθή
Η ελφηεηα “Πειάηεο/ πλεξγάηεο” επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δηαρεηξίδεηαη νληφηεηεο, φπσο
είλαη νη πειάηεο, νη δπλεηηθνί πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο. Απηή ε ελφηεηα είλαη
πξναπαηηνχκελν γηα πνιιέο άιιεο ελφηεηεο, θαζψο απηέο βαζίδνληαη ζηελ πιεξνθνξία πνπ
απηή πεξηιακβάλεη. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ηα ηηκνιφγηα, νη παξαγγειίεο, ηα ζπκβφιαηα, νη
πξνηάζεηο θ.α.
Ο φξνο “Πειάηεο/πλεξγάηεο” πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο πειάηεο, ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο θαη
ηνπο πξνκεζεπηέο. Απηνί κπνξεί λα είλαη είηε νξγαληζκνί/εηαηξίεο ή αθφκα θαη κεκνλσκέλα
άηνκα. Κάζε νληφηεηα αληηζηνηρίδεηαη κε έλα contact. Απηφ είλαη νπζηαζηηθά έλα άηνκν
/αληηπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο πνπ ζπλεξγάδεηαη ε επηρείξεζε (π.ρ. αληηπξφζσπνο πσιήζεσλ
πξνκεζεπηή). ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη έλαο κεκνλσκέλνο πειάηεο ην contact ζεσξείηαη ν
εαπηφο ηνπ. Η δεκηνπξγία contact απνηειεί έλα απφ ηα βήκαηα ζην ζελάξην ρξήζεο order to
cash ηεο SAP πνπ αθνινπζεί ζην επφκελν θεθάιαην. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη
ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πιεξνθνξία ελφο contact είλαη ηα ίδηα είηε απηφ είλαη έλα κεκνλσκέλν
άηνκν είηε είλαη αληηπξφζσπνο εηαηξείαο.
(Dolibarr wiki, 2021 )
Δλνπνίεζε
Η ελ ιφγσ ελφηεηα ινγηζκηθνχ απνηειεί κέξνο ηνπ παθέηνπ πνπ εγθαηαζηάζεθε ζην
πξνεγνχκελν θεθάιαην, νπφηε δελ απαηηνχληαη επηπιένλ ελέξγεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο.
Σν κφλν πνπ απαηηείηαη λα γίλεη είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο απφ ηηο ξπζκίζεηο, φπσο θαίλεηαη
ζηελ Δηθφλα 31. Αθνχ γίλεη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ελφηεηαο απηήο ζα εκθαληζηεί σο έλα εηθνλίδην
ζηελ πάλσ αξηζηεξά γσλία (4). Απφ εθεί ζα κπνξεί λα πξνβεί ν ρξήζηεο ζηε δηαρείξηζε ησλ
νληνηήησλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.

Δηθόλα 31:Δλεξγνπνίεζε ηνπ module “Πειάηεο/πλεξγάηεο”
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B΄.5.2 Πίλαθαο Διέγρνπ – Dashboard
Πεξηγξαθή
χκθσλα κε ηελ (Gartner, 2019), νη πίλαθεο ειέγρνπ (Dashboards) ζε έλα Π ERP έρνπλ σο
ζθνπφ λα ζπιιέγνπλ θαη λα νπηηθνπνηνχλ θξίζηκεο κεηξηθέο απφδνζεο (KPIs) απφ φιν ηνλ
νξγαληζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ απφδνζε, ηηο πξννπηηθέο
θαη ηε δηαζπλδεζηκφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε κπνξνχλ
κέζσ απηψλ ησλ πηλάθσλ λα έρνπλ κηα θαζαξή εηθφλα γηα ηελ πγεία ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ
κπνξνχλ λα παίξλνπλ θαιχηεξεο θαη πην εκπεξηζηαησκέλεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο.

Δλνπνίεζε
Η ελφηεηα “Πίλαθαο Διέγρνπ” απνηειεί κέξνο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο, νπφηε δελ
απαηηνχληαη επηπιένλ ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζζήθε ηεο. Γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα αλνίμεη
ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζεί ζην αξρηθφ κελνχ θαη λα επηιέμεη ηελ θαξηέια
“Ο πίλαθαο ειέγρνπ κνπ” .

Δηθόλα : Δλεξγνπνίεζε ηνπ module “ Πίλαθαο Διέγρνπ ”
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B΄.5.3 Πξντόληα – Products
Πεξηγξαθή
Η ελφηεηα “Πξντφληα” δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δηαρεηξίδεηαη ηα πξντφληα ηεο
επηρείξεζεο. Ο φξνο πξντφληα αληηζηνηρίδεηαη ζηα θπζηθά αληηθείκελα πνπ πνπιάεη ε
επηρείξεζε ζηνπο πειάηεο ή πνπ αγνξάδεη απηή απφ ηνπο πξνκεζεπηέο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ είλαη:




Έλα πξντφλ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε κηα απνζήθε.
Έλα πξντφλ κπνξεί λα κεηαθεξζεί (ηελ ελφηεηα απνζηνιέο πνπ αθνινπζεί παξαθάησ
εκθαλίδνληαη κφλν πξντφληα φρη ππεξεζίεο).
Έλα πξντφλ είλαη έλα πιηθφ αγαζφ, πνπ ε αμία ηνπ κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
ζχκθσλα κε θάπνην ζπληειεζηή απφζβεζεο.

Κάπνηα πεδία εκθαλίδνληαη κφλν ζηελ ελφηεηα “Πξντφληα” θαη φρη ζηελ ελφηεηα “Τπεξεζίεο”.
Σα πεδία απηά είλαη :



Βάξνο
Όγθνο

(Dolibarr wiki, 2021)
Δλνπνίεζε
Η ελφηεηα “Πξντφληα” απνηειεί κέξνο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο, φπνηε δελ απαηηνχληαη
επηπιένλ ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζζήθε ηεο, παξά κφλν ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηεο. Γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ζα πξέπεη ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγαξηαζκφ δηαρεηξηζηή λα επηιέμεη
ζην κελνχ “Αξρηθή – Ρπζκίζεηο – Δλφηεηεο/Δθαξκνγέο”. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα εληνπίζεη
ην ζεκείν πνπ είλαη ε ελφηεηα θαη λα επηιέμεη ην θνπκπί “Δλεξγνπνίεζεο”
φπσο θαίλεηαη
ζηε Δηθφλα 32.

Δηθόλα 32:Δλεξγνπνίεζε ηνπ module “Πξντφληα”

40

Β΄5.3.1 Παξακεηξνπνίεζε Δλόηεηαο
Γηα λα γίλεη ε παξακεηξνπνίεζε ηεο ελφηεηαο “Πξντφληα” ν ρξήζηεο ζα πξέπεη αξρηθά λα
θαηεπζπλζεί ζε απηήλ κε ηελ επηινγή ηεο εηθφλαο (Config_1 1).

Config_1 1:Δλφηεηα “Πξντφληα”

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ θαηεγνξία “Πξντφληα/ Υαξαθηεξηζηηθά παξαιιαγήο
”.ηελ ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί είλαη θαηαρσξεκέλεο φιεο νη παξαιιαγέο πνπ κπνξεί λα πάξεη
έλα πξντφλ (πρ λνχκεξν, ρξψκα θ.ά. ) (Config_1 2). Γηα λα γίλεη πξνζζήθε λέαο παξαιιαγήο ν
ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην

ζηελ πάλσ δεμηά γσλία.

Config_1 2:Υαξαθηεξηζηηθά Παξαιιαγψλ

ηε θφξκα πνπ ζα εκθαληζηεί ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ν θσδηθφο ηεο παξαιιαγήο “SIZE”
θαη ε Δηηθέηα “Ννχκεξν”(Config_1 3).

Config_1 3:Πξνζζήθε παξαιιαγήο

Σέινο ζην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα θαηαρσξήζεη ηηο πηζαλέο ηηκέο
ηεο παξαιιαγήο. Αθνχ πξφθεηηαη γηα έλδπζε νη ηηκέο είλαη: XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
(Config_1 4).

Config_1 4:Πίλαθαο παξαιιαγψλ
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ηελ θαξηέια ελφο πξντφληνο (Config_1 5) ππάξρεη πιένλ ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο
παξαιιαγήο κε ηελ επηινγή
(Config_1 6).

Config_1 5:Παξαιιαγέο πξντφληνο

Config_1 6:Πξνζζήθε παξαιιαγήο

Αθνχ θαηαρσξεζεί ην λνχκεξν θαη ε ηηκή, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην

θαη

έπεηηα ην
. ην πιαίζην ησλ παξαιιαγψλ ηεο εηθφλαο Config_1 5 πξνζηέζεθε ε
παξαιιαγή πνπ δεκηνπξγήζεθε (Config_1 7).

Config_1 7:Παξαιιαγέο πξντφληνο

Κάζε παξαιιαγή μερσξηζηά κπνξεί λα έρεη ηα δηθά ηεο κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο
απφζεκα.

42

B΄.5.4 Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ – Inventory management
Πεξηγξαθή
Η ελφηεηα ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο απνζέκαηνο κπνξεί λα απνζεθεχζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηα απνζέκαηα ησλ πξντφλησλ θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπο ζηηο απνζήθεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν
απφζεκα ησλ πξντφλησλ δηαθξίλεηαη ζε απηή ηελ ελφηεηα ζε:


Φπζηθό απόζεκα: Δίλαη ην θπζηθφ απφζεκα πνπ βξίζθεηαη ζηηο απνζήθεο ηνπ
νξγαληζκνχ.



Δηθνληθό απόζεκα: Γείρλεη ην θπζηθφ απφζεκα πνπ ζα “πεξηζζέςεη” αλ ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη εληνιέο αγνξάο θαη πψιεζεο. Άξα αλ κηα παξαγγειία
πειάηε επηθπξσζεί, απηνκάησο αθαηξείηαη απφ ην εηθνληθφ απφζεκα ε πνζφηεηα ηνπ
πξντφληνο πνπ πεξηιακβάλεη ε παξαγγειία ηνπ πειάηε. Αληίζηνηρα αλ επηθπξσζεί κηα
αγνξά απφ έλαλ πξνκεζεπηή, απηνκάησο απμάλεηαη ην εηθνληθφ απφζεκα κε ηελ
πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ πεξηιακβάλεη ε αγνξά. (Dolibarr wiki, 2021 )

Δλνπνίεζε
Η ελφηεηα “Απνζέκαηα” απνηειεί κέξνο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο, νπφηε δελ απαηηνχληαη
επηπιένλ ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζζήθε ηεο, παξά κφλν ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζήο ηεο. Γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη απφ ηελ αξρηθή νζφλε ηελ θαξηέια “ Αξρηθή –
Ρπζκίζεηο – Δλφηεηεο/Δθαξκνγέο”. ηελ ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα εληνπίζεη ην ζεκείν πνπ είλαη
ε ελφηεηα θαη λα επηιέμεη ην θνπκπί “Δλεξγνπνίεζεο”
, φπσο θαίλεηαη ζηε Δηθφλα 33.

Δηθόλα 33:Δλεξγνπνίεζε ηνπ module “ Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ ”
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Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο, ν ρξήζηεο πξηλ μεθηλήζεη λα θαηαρσξεί ηελ
πιεξνθνξία ηε ζρεηηθή κε ην απφζεκα ησλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη πξψηα λα αθνινπζήζεη ηε
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο απνζήθεο ζην ζχζηεκα, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην Γεδνκέλα
θπζηθψλ ρψξσλ (Β΄4.1.2). Μέηα ηε δεκηνπξγία απνζήθεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηηκή
απνζέκαηνο ζε νηνδήπνηε πξντφλ έρεη εηζήρζε ζην ζχζηεκα. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηελ θαξηέια
ηνπ πξντφληνο επηιέγεηαη ε θαηεγνξία “Απφζεκα” (Δηθφλα 34).

Δηθόλα 34:Καηεγνξία “Απφζεκα” ζηελ θαξηέια ηνπ πξντφληνο

ηελ ζπλέρεηα επηιέγεηαη ην εηθνλίδην
. Η πξνεγνχκελε ελέξγεηα ζα
εκθαλίζεη ην παξάζπξν ηεο Δηθφλαο 35. Δθεί δεηείηε ζε πξψην ζηάδην λα επηιερζεί ε απνζήθε
πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην απφζεκα ηνπ πξντφληνο (ζηελ πεξίπησζε απηή ε απνζήθε ηνπ
θεθαιαίνπ Β΄4.1.2 ) θαη ζηελ ζπλέρεηα λα θαηαρσξεζεί ε πνζφηεηα θαη ην θφζηνο ηνπ (Κφζηνο
Παξαγσγήο ή Αγνξάο ).

Δηθόλα 35:Γηαρείξηζε απνζεκάησλ

Γηα λα γίλεη απνζήθεπζε ησλ αιιαγψλ πξέπεη λα επηιερηεί ην εηθνλίδην
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B΄.5.5 Σηκνιόγηα Πειαηώλ – Customer Invoices
Πεξηγξαθή
Η ελφηεηα ινγηζκηθνχ “Σηκνιφγηα Πειαηψλ” κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
ηηκνινγίσλ ησλ πειαηψλ (Γεκηνπξγία, Δλεκέξσζε, Γηαγξαθή ). Δπηπιένλ απηή ε ελφηεηα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία πιεξσκψλ ησλ ηηκνινγίσλ. Γηα θάζε ηηκνιφγην ε
ελφηεηα απηή κπνξεί λα παξάγεη θαη ην αληίζηνηρν έγγξαθν ζε κνξθή pdf ην νπνίν κπνξεί λα
απνζηαιεί ζηε ζπλέρεηα ζηνλ πειάηε.(Dolibarr wiki, 2021 )
Δλνπνίεζε
Η ελφηεηα “Απνζέκαηα” απνηειεί κέξνο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο, νπφηε δελ απαηηνχληαη
επηπιένλ ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζζήθε ηεο, παξά κφλν ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζήο ηεο. Γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη απφ ηελ αξρηθή νζφλε ηελ θαξηέια “ Αξρηθή –
Ρπζκίζεηο – Δλφηεηεο/Δθαξκνγέο”. ηελ ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα εληνπίζεη ην ζεκείν πνπ είλαη
ε ελφηεηα θαη λα επηιέμεη ην θνπκπί “Δλεξγνπνίεζεο”
, φπσο θαίλεηαη ζηε Δηθφλα 36.

Δηθόλα 36:Δλεξγνπνίεζε ηνπ module “Σηκνιφγηα Πειαηψλ ”

.
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B΄.5.6 Σξάπεδεο & Μεηξεηά - Banks and cash
Πεξηγξαθή
Απηή ε ελφηεηα/module έρεη σο ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ησλ
επηρείξεζεο. (Dolibarr wiki, 2021 )

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο

Δλνπνίεζε
Η ελφηεηα “ Σξάπεδεο & Μεηξεηά ” απνηειεί κέξνο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο, νπφηε δελ
απαηηνχληαη επηπιένλ ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζζήθε ηεο, παξά κφλν ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζήο
ηεο. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη απφ ηελ αξρηθή νζφλε ηελ θαξηέια
“ Αξρηθή – Ρπζκίζεηο – Δλφηεηεο/Δθαξκνγέο”. ηελ ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα εληνπίζεη ην ζεκείν
πνπ είλαη ε ελφηεηα θαη λα επηιέμεη ην θνπκπί “Δλεξγνπνίεζεο”
, φπσο θαίλεηαη ζηε Δηθφλα
37.

Δηθόλα 37:Δλεξγνπνίεζε ηνπ module “ Σξάπεδεο & Μεηξεηά ”
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B΄.6 ελάξηα ρξήζεο ζπκθώλα κε ηα πξόηππα ηεο SAP
B΄.6.1 ελάξην πώιεζεο πξντόλησλ - Order to cash cycle (O2C)
Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη γίλεη κηα ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ Υξήζεο
Πψιεζεο Πξντφλησλ (order to cash cycle ) ζε έλα λέν πειάηε ηεο εηαηξείαο. Σν ζελάξην είλαη
βαζηζκέλν ζηελ αιιεινπρία ησλ βεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην αληίζηνηρν πξφηππν ηεο
SAP. Δίλαη φκσο κεηαζρεκαηηζκέλν γηα λα ηαηξηάδεη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Dollibarr αληί ηνπ
S/4 HANA πνπ είλαη γξακκέλν ην πξφηππν. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ ζελαξίνπ ε εηαηξεία
Πειάηεο θαη ηα άηνκα πνπ ζα εκθαληζηνχλ είλαη ηα ίδηα κε ην πξφηππν ζελάξην ηεο SAP. ηε
ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ ζελαξίνπ, ηα βήκαηα εθηέιεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί ην ζελάξην θαη ηέινο πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα ζελάξηα
ηνπ Dolibarr θαη ηεο SAP.
B΄.6.1.1 Πεξηγξαθή ζελαξίνπ
Σν ζελάξην Order To Cash (O2C) είλαη κηα Δnd - to - Δnd επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία ζηα
ινγηζκηθά πξνγξακκαηηζκνχ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (ERP). Δλνπνηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε επηρεηξεκαηηθή
δηαδηθαζία μεθηλάεη (δεδνκέλνπ φηη ν πειάηεο είλαη ήδε θαηαρσξεκέλνο ζην ζχζηεκα ) κε ηε
δεκηνπξγία πξνζθνξάο πξνο έλαλ πειάηε ηεο επηρείξεζεο. Σειεηψλεη κε ηελ απνζηνιή θαη
ιήςε πιεξσκήο απφ απηφλ γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ πξνζθέξζεθαλ. (Intrigo,
2021)
Ρνή ηεο Γηαδηθαζίαο O2C
Σππηθά νη Τπν-δηαδηθαζίεο ζε κηα δηαδηθαζία O2C είλαη :





Δλέξγεηεο πξηλ ηελ πψιεζε
Δπεμεξγαζία παξαγγειίαο
Οινθιήξσζε παξαγγειίαο
Σηκνιφγεζε Παξαγγειίαο

Αλαιπηηθφηεξα ηα βήκαηα/Δλέξγεηεο ησλ Τπν-δηαδηθαζηψλ θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 38.

Δηθόλα 38:Βήκαηα ησλ Τπν-δηαδηθαζηψλ ηνπ OTP (χλδεζκνο)
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Β΄.6.1.2 Βήκαηα Δθηέιεζεο

Ενέπγειερ ππιν την πώληση – Pre-sales activities
Βήκα 1 : Γεκηνπξγία πειάηε – Create a new customer
Αλ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ λέν πειάηε ζηελ εηαηξεία ζα
πξέπεη πξψηα λα ελεξγνπνηεζεί ε απαξαίηεηε ελφηεηα ινγηζκηθνχ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην
θεθάιαην Β΄.5.1. Αλ έρεη νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία, ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ
ελφηεηα δηαρείξηζεο Πειάηεο/πλεξγάηεο. Δθεί ζα επηιέμεη ην εηθνλίδην πνπ παξνπζηάδεηαη
ζηελ εηθφλα Α_ελάξην 1.

Α_ελάξην 1

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ, ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο
Πειαηψλ/πλεξγαηψλ. Απφ εθεί κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλαλ λέν πειάηε κε ην λα παηήζεη ηελ
επηινγή “Νέν ηξίην κέξνο” (Α_ελάξην 2).

Α_ελάξην 2

Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρεηψλ πξέπεη λα επηιερηεί ην θνπκπί
“ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΣΔ ΠΔΛ./ΠΡΟΜ” (Α_ελάξην 3).

Α_ελάξην 3
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Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ πειάηε, ν ρξήζηεο κπνξεί κε ην λα επηιέμεη ην θνπκπί
“Καηάινγνο πειαηψλ” λα δεη ηνλ θαηάινγν κε φινπο ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην
ζχζηεκα. Δθεί ππάξρεη θαη ε εηαηξεία ηνπ παξαδείγκαηνο (Α_ελάξην 4).

Α_ελάξην 4

Αλ επηιερηεί ε εηαηξεία, εκθαλίδεηαη κηα νζφλε κε φια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί γηα
απηήλ. Απφ εθεί κπνξεί λα γίλεη ε ηξνπνπνίεζε αιιά θαη πξνζζήθε επηπιένλ ζηνηρείσλ
(Α_ελάξην 5), φπσο ην άηνκν επηθνηλσλίαο ηνπ επφκελνπ βήκαηνο.

Α_ελάξην 5

Βήκα 2 : Γεκηνπξγία αηόκνπ επηθνηλσλίαο κε πειάηε – Create a contact person for
customer
ην πξνεγνχκελν βήκα έγηλε ε θαηαρψξεζε ησλ master δεδνκέλσλ ηνπ πειάηε. ε απηφ ην
βήκα ζα γίλεη ε θαηαρψξεζε ησλ master δεδνκέλσλ γηα ην άηνκν επηθνηλσλίαο (κπνξεί λα
ππάξρνπλ πάλσ απφ έλα) αλάκεζα ζηνλ νξγαληζκφ καο θαη ζηελ εηαηξία πειάηε Bike Zone. Γηα
λα γίλεη ε δεκηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζα πξέπεη απφ ηελ νζφλε ηεο εηθφλαο Α_ελάξην 5 λα γίλεη ε
επηινγή “Δπαθέο/ Γηεπζχλζεηο”. ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε νζφλε ηεο εηθφλαο Α_ελάξην 6
φπνπ πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή
γηα λα εκθαληζηεί ε θφξκα θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ
ηνπ αηφκνπ επηθνηλσλίαο.

Α_ελάξην 6
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Μφιηο εκθαληζηεί ε θφξκα θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ ηνπ αηφκνπ επηθνηλσλίαο, φπσο θαίλεηαη
ζηελ εηθφλα Α_ελάξην 7, ν ρξήζηεο κπνξεί λα μεθηλήζεη λα ζπκπιεξψλεη ηα απαξαίηεηα
master data γηα ην άηνκν επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξείαο “The Bike Zone”.

Α_ελάξην 7

Μέηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θειηψλ ζηε θφξκα, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην ηεο
εηθφλαο Α_ελάξην 8 γηα λα γίλεη απνζήθεπζε.

Α_ελάξην 8

Βήκα 3 : Αληηζηνίρεζε αηόκνπ επηθνηλσλίαο κε πειάηε – Change Customer
Η ινγηθή πίζσ απφ ην ινγηζκηθφ S/4 HANA ηεο SAP είλαη φηη ηα άηνκα επηθνηλσλίαο
δεκηνπξγνχληαη ζαλ απηφλνκεο νληφηεηεο πνπ ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο κε εηαηξείεο.
Απηφ παξνπζηάδεηαη ζε απηφ ην βήκα. Ωζηφζν απηή ε ζρέζε γίλεηαη απηνκάησο ζην Dolibarr,
φπσο είλαη επηζεκαζκέλν ζηελ εηθφλα Α_ελάξην 7 (Σξίην κέξνο). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην
άηνκν δεκηνπξγείηαη απεπζείαο ζηα master data ηεο εηαηξείαο. Η ινγηθή πίζσ απφ ηελ εθηέιεζε
SAP είλαη λα κελ δεκηνπξγνχληαη δηπινθαηαρσξήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ ίδην άηνκν
αληηπξνζσπεχεη δχν εηαηξείεο- πειάηεο.
Βήκα 4: Γεκηνπξγία πξνζθνξάο ζε πειάηε – Create customer inquiry
ε απηφ ην βήκα ν πειάηεο πνπ δεκηνπξγήζεθε (βήκα 1) ελδηαθέξεηαη γηα έλα απφ ηα πξντφληα
ηεο εηαηξείαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δεηήζεθε λα ηνπ δεκηνπξγεζεί κηα πξνζθνξά γηα ην
ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Μηα πξνζθνξά έρεη θαζαξά ελεκεξσηηθφ ζθνπφ θαη δελ δεζκεχεη
λνκηθά ηνλ πειάηε λα αγνξάζεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαγξάθνληαη.
Γηα ηε δεκηνπξγία πξνζθνξάο ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα πάεη ζην “Δκπνξηθφ” module
(Α_ελάξην 9).

Α_ελάξην 9
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ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ θαξηέια “Πξνζθνξέο- Νέα Πξνζθνξά”. ην ζεκείν
απηφ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα πεδία ηεο θφξκαο πνπ εκθαλίζηεθε. Γηα ην πεδίν
πειάηεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην “The Bike Zone”, γηα ην εθπξνζψπνπο “Susan Smith”, δηάξθεηα
ηζρχνο “30 εκέξεο”. Μία ζπκπιεξσκέλε εθδνρή ηεο θφξκαο παξνπζηάδεηαη ζην (Α_ελάξην
10).

Α_ελάξην 10

Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ πξνζθνξάο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην
εηθνλίδην Α_ελάξην 11 γηα λα γίλεη ε απνζήθεπζή ηνπ.

Α_ελάξην 11

Μεηά ηελ δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε ηνπ ζρεδίνπ πξνζθνξάο, ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζηελ
θαξηέια ηεο πξνζθνξάο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Α_ελάξην 12. ηελ πεξηνρή πνπ είλαη
επηζεκαζκέλε
κε θφθθηλν γίλεηαη ε πξνζζήθε ησλ Πξντφλησλ-Τπεξεζηψλ θαη ησλ
αληίζηνηρσλ ηηκψλ ηνπο. ην παξφλ ζελάξην, ε πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη έλα πξντφλ πνπ
είλαη πνδήιαην (ηνπ θεθ Β΄4.2) κε θσδηθφ “DXTR1000” θαη αξηζκφ ηεκαρίσλ 5.

Α_ελάξην 12
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Με ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ
γίλεηαη εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζηελ πξνζθνξά.
Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο πξντφλησλ, ην επφκελν είλαη λα νξηζηηθνπνηεζεί ε
πξφζθνξα. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ην εηθνλίδην ηεο εηθφλαο
Α_ελάξην 13.

Α_ελάξην 13

Αθνχ επηθπξσζεί ε πξνζθνξά, ην πξφγξακκα δεκηνπξγεί απηφκαηα ην αληίζηνηρν έληππν
πξνζθνξάο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 1 (Έληππν πξνζθνξάο ). Σν έληππν απηφ
κπνξεί λα απνζηαιζεί ζηνλ πειάηε κέζσ ηνπ email ηνπ αηφκνπ επηθνηλσλίαο “Susan Smith”
επηιέγνληαο ην εηθνλίδην

.

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ ζελαξίνπ παίξλνπκε ηελ παξαδνρή φηη αθνχ έιαβε ε εηαηξεία
πειάηεο ηελ πξνζθνξά, ηελ απνδέρηεθε. Γηα λα νξηζηεί φηη ε πξνζθνξά έρεη γίλεη απνδεθηή
απφ ηνλ πειάηε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην
. Μεηά ηελ
επηινγή, ζην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί ζα πξέπεη ζην πεδίν “Αιιαγήο θαηάζηαζεο ζε” λα
επηιερηεί απφ ηελ ιίζηα ην “Τπνγξαθή” φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα Α_ελάξην 14.

Α_ελάξην 14
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Επεξεπγασία παπαγγελίαρ – Order Processing
Βήκα 5: Γεκηνπξγία Παξαγγειίαο Πειάηε – Create customer Quotation
ην πξνεγνχκελν βήκα είρε δεκηνπξγεζεί κηα πξνζθνξά απφ ηελ εηαηξεία, ε νπνία ζηε
ζπλέρεηα ζηάιζεθε ζηελ Δηαηξεία- Πειάηε θαη ε δεχηεξε ηελ απνδέρηεθε. Μηα παξαγγειία
κνηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε κηα πξνζθνξά. Οη δηαθνξέο είλαη φηη ε δεχηεξε πεξηιακβάλεη θαη
εκεξνκελίεο παξάδνζεο, ηειηθέο ηηκέο, θαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη
λνκηθά δεζκεπηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία πξέπεη λα παξέρεη ηα πξντφληα πνπ
αλαγξάθνληαη θαη ν πειάηεο λα ηα ιάβεη θαη λα θαηαβάιεη ηηο πιεξσκέο φπσο ζπκθσλήζεθε.
Γηα λα δεκηνπξγεζεί ε Παξαγγειία ζα πξέπεη απφ ηελ θαξηέια ηεο πξνζθνξάο ν ρξήζηεο λα
επηιέμεη ην εηθνλίδην
. ηελ ζπλέρεηα ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν
“Γεκηνπξγία Παξαγγειίαο”. Δθεί ηα πεξηζζφηεξα πεδία ηεο θφξκαο ζα είλαη ήδε
ζπκπιεξσκέλα γηαηί ην πξφγξακκα αληιεί ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ πξνζθνξά
(Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί παξαγγειία ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί πξνζθνξά ).Σν
κφλν “επηπιένλ” πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί είλαη ε εκεξνκελία παξάδνζεο. Η θφξκα ηεο
παξαγγειίαο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα Α_ελάξην 15.

Α_ελάξην 15

Με ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ
απνζεθεχεηαη ην ζρέδην ηεο Παξαγγειίαο.
ηελ θαξηέια πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ παξαπάλσ ελέξγεηα εκθαλίδνληαη φια ηα ζηνηρεία
πνπ πεξηιακβάλεη ε παξαγγειία (εηθφλα Α_ελάξην 16).

Α_ελάξην 16
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Αλ κεηά ηνλ ηππηθφ έιεγρν φια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο είλαη φπσο επηζπκεί ν νξγαληζκφο,
απηή πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα επηθπξσζεί. Γηα λα γίλεη απηφ ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην
εηθνλίδην

.

Ολοκλήπωση παπαγγελίαρ – Order fulfillment
Βήκα 6: Έιεγρνο απνζέκαηνο – Check stock status
ε απηφ ην βήκα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ πνδειάηνπ, κε θσδηθφ “DXTR1000”,
πνπ πεξηιακβάλεη ε παξαγγειία ηνπ πειάηε, κε θσδηθφ “CO2107-0001”. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ζελάξην παίξλεηαη ε παξαδνρή φηη ην πνδήιαην βξίζθεηαη ζε απφζεκα ηθαλφ λα ηθαλνπνηήζεη
ηελ παξαγγειία ηνπ πειάηε. ην ελαιιαθηηθφ ζελάξην πνπ ην πνδήιαην ήηαλ εθηφο απνζέκαηνο
ν ρξεζηήο ζα ζηακαηνχζε ηα βήκαηα ζε απηφ ην ζεκείν θαη ζα ζπλέρηδε κε ην ζελάξην ρξήζεο
ηεο επφκελεο ελφηεηαο (B΄.6.2 ελάξην πξνκήζεηαο εηδψλ). Γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα
ειέγμεη ην απφζεκα ελφο πξντφληνο ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζεί ζηελ θαξηέια ηνπ πξντφληνο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία “απφζεκα”. ην θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ πνπ ζα εκθαληζηεί
κε ηελ πξνεγνχκελε ελέξγεηα (Α_ελάξην 17), αλαγξάθεηαη πιεξνθνξία πνπ είλαη ζρεηηθή κε :
ηελ απνζήθε πνπ είλαη ην πξντφλ, ην απφζεκα ηνπ, ην θφζηνο αλά κνλάδα, ην ζπλνιηθφ θφζηνο
(απφζεκα x θφζηνο κνλάδαο), ην MSRP ρσξίο ΦΠΑ, ηα ζπλνιηθά έζνδα ρσξίο ΦΠΑ.

Α_ελάξην 17

Απφ ηελ πξψηε ζηήιε παίξλνπκε ηελ πιεξνθνξία φηη ην απφζεκα ηνπ πξντφληνο είλαη αξθεηφ
γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο παξαγγειίαο ηνπ πειάηε.
Βήκα 7: Πξνβνιή παξαγγειίαο – Display sales order
Πξηλ γίλεη ε απνζηνιή ηνλ πξντφλησλ ζηνλ πειάηε, κηα θαιή πξαθηηθή είλαη λα γίλεη έλαο
ηειεπηαίνο έιεγρνο ηεο παξαγγειίαο γηα ην αλ φια είλαη φπσο πξέπεη. Γηα λα γίλεη απηφ ν
ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην “Δκπνξηθφ” module (Α_ελάξην 9) θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ
θαηεγνξία “Παξαγγειίεο πσιήζεσλ/Λίζηα”. ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ζην
πεδίν αλαδήηεζεο ησλ θσδηθφ ηεο παξαγγειίαο ηνπ πειάηε “CO2107-0001”
. Οη
παξαπάλσ ελέξγεηεο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε θαξηέια ηεο
παξαγγειίαο (Α_ελάξην 18).

Α_ελάξην 18
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Βήκα 8: Έλαξμε δηαδηθαζίαο απνζηνιήο - Start Delivery Process
ην ζεκείν απηφ αθνχ έρνπλ νινθιεξσζεί φινη νη ηππηθνί έιεγρνη ησλ ζηνηρείσλ ηεο
παξαγγειίαο (Βήκα 6,7) ην επφκελν είλαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ
ζηνλ πειάηε. Γηα λα γίλεη απηφ πξαθηηθά, ζα πξέπεη ν ρξήζηεο απφ ην θάησ αξηζηεξά κέξνο ηεο
θαξηέιαο παξαγγειίαο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ εηθφλα (Α_ελάξην 18) λα επηιέμεη ην
εηθνλίδην
. ηε ζπλέρεηα ην ινγηζκηθφ απαηηεί απφ ηνλ ρξήζηε λα πξνζδηνξίζεη
ηελ απνζήθε απφ ηελ νπνία ζα γίλεη ε άληιεζε ησλ αγαζψλ (Α_ελάξην 19).

Α_ελάξην 19

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε επηιέγεηαη ε απνζήθε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην θεθάιαην (Β΄.4.1.2
Γεδνκέλα θπζηθψλ ρψξσλ ). Αθνχ γίλεη ε επηινγή ηεο απνζήθεο επηιέγεηαη ην εηθνλίδην
. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε θφξκα Γεκηνπξγίαο
Απνζηφιεο φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα (Α_ελάξην 20).

Α_ελάξην 20

ε απηή ηελ θφξκα ηα πεξηζζφηεξα πεδία είλαη ήδε πξν ζπκπιεξσκέλα απφ ην ινγηζκηθφ.
Απηά ήηαλ πεδία πνπ είραλ πξνζδηνξηζηεί ζην Βήκα 5 (π.ρ Πξ. Ηκ. Παξάδνζεο). Σα κφλα πεδία
πνπ πξέπεη πξναηξεηηθά λα ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο είλαη ε “Μέζνδνο Παξάδνζεο” θαη ν
“Αξηζκφο παξαθνινχζεζεο”. Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ
ηεο θφξκαο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην εηθνλίδην
γηα λα γίλεη ε απνζήθεπζε
ηνπο. Μεηά ηελ παξαπάλσ ελέξγεηα ην ινγηζκηθφ γηα ιφγνπο απνθπγήο ιαζψλ εκθαλίδεη ζηελ
νζφλε ηελ “Κάξηα Απνζηνιήο” (Α_ελάξην 21) πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηελ απνζηνιή. Απηφο είλαη νπζηαζηηθά ν ηειηθφο έιεγρνο πξηλ απνζηαινχλ ηα πξντφληα ζηνλ
πειάηε. Αλ φια ηα ζηνηρεία είλαη ζσζηά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην εηθνλίδην
γηα
λα επηθπξσζνχλ.
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Α_ελάξην 21

ηελ επηθπξσκέλε πιένλ “Κάξηα Απνζηνιήο” έρεη δεκηνπξγεζεί έλα θχιν απνζηνιήο πνπ
πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή. Απηφ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην
Παξάξηεκα 3 (Φχιιν απνζηνιήο ). Απηφ ην θχιιν κπνξεί λα απνζηαιζεί ζηνλ πειάηε ηεο
εηαηξείαο κε ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ

.

Τιμολόγηση Παπαγγελίαρ - Order Billing
Βήκα 9: Γεκηνπξγία ηηκνινγίνπ – Create invoice for Customer
ε απηφ ην βήκα ζα δεκηνπξγεζεί ην ηηκνιφγην γηα πψιεζε αγαζψλ ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα ζα
απνζηαιεί ζηνλ πειάηε. Αλ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη ηηκνιφγην, πξηλ ηελ έλαξμε
ηνπ βήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ε ελεξγνπνίεζε ηεο ελφηεηαο “Σηκνιφγηα Πειαηψλ ”
φπσο παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην Β΄5.4. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην ηηκνιφγην, ν ρξήζηεο, ζα
πξέπεη λα επηζθεθηεί ηελ θαξηέια ηεο παξαγγειίαο πνπ έρεη θσδηθφ “CO2107-0001”
(Δκπνξηθφ/Παξαγγειίεο πσιήζεσλ/Λίζηα) θαη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην
παξαπάλσ ελέξγεηα ζα εκθαλίζεη ηελ θαξηέια “Νέν ηηκνιφγην” (Α_ελάξην 22).

Α_ελάξην 22
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. Η

Αθνχ ζπκπιεξσζνχλ φια ηα απαξαίηεηα πεδία, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην εηθνλίδην
γηα λα δεκηνπξγεζεί ην ηηκνιφγην. ηελ θαξηέια ηνπ λένπ ηηκνιφγηνπ ην
ινγηζκηθφ δεκηνπξγεί απηφκαηα ην έληππν ηηκνιφγηνπ Παξάξηεκα 4 (Έληππν ηηκνιφγηνπ ).
Απηφ ην έληππν κπνξεί λα απνζηαιεί ζηε ζπλέρεηα ζηνλ πειάηε κε ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ
.
Βήκα 10: Καηαρώξεζε πιεξσκήο - Enter payment
Πξηλ ζπλερίζεη ν ρξήζηεο κε απηφ ην βήκα ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη ελεξγνπνηήζεη ην module “
Σξάπεδεο & Μεηξεηά ” ηεο ελφηεηαο Β΄5.5 θαη λα έρεη δεκηνπξγήζεη ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
ζην ζχζηεκα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα Β΄4.2.2
ην ζεκείν απηφ ν πειάηεο έρεη ιάβεη ηελ παξαγγειία θαη έρεη θαηαζέζεη ηα ρξήκαηα ζηνλ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ νξγαληζκνχ.
Γηα λα ελεκεξσζεί ην ERP γηα ηελ παξαπάλσ ζπλαιιαγή ζα πξέπεη απφ ηελ θαξηέια ηνπ
ηηκνινγίνπ ηεο παξαγγειίαο πνπ έρεη θσδηθφ “FA2108-0001”, λα επηιερηεί ην εηθνλίδην
γηα λα εκθαληζηεί ε θαξηέια πιεξσκήο (Α_ελάξην 23).

Α_ελάξην 23

ην πεδίν “χλνιν πιεξσκήο” αλαγξάθεηαη ην πνζφ πνπ θαηαηέζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε
εκεξνινγηαθή εγγξαθή (ελδερνκέλσο λα κελ είλαη φιν ην πνζφ ). ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην
παίξλνπκε ηελ παξαδνρή φηη ν πειάηεο θαηέζεζε φιν ην πνζφ γηα ηα πξντφληα πνπ έιαβε. Αθνχ
ζπκπιεξσζεί ην πεδίν, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην εηθνλίδην
νινθιεξψζεη ην βήκα.

γηα λα

Με απηφ ην βήκα νινθιεξψλεηαη ην ζελάξην ρξήζεο order to cash ζην πεξηβάιινλ ηνπ Dolibarr
ERP CRM.
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Β΄.6.1.3 ύγθξηζε ζελαξίνπ κε ην αληίζηνηρν ηεο SAP
Β΄.6.1.3.1 ύγθξηζε σο πξνο ηα βήκαηα εθηέιεζεο
Ωο πξνο ηα βήκαηα εθηέιεζεο ηνπ ζελαξίνπ (O2C) ηφζν ην ERP ηεο SAP φζν θαη ηνπ Dolibarr
είραλ ίδηα ινγηθή. Ωζηφζν ππήξραλ θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν, ζπγθεθξηκέλα ζηα
δηαδνρηθά βήκαηα 11-12 γηα παξαθνινχζεζε ηεο απνζηνιήο SAP.
Η ινγηθή πνπ αθινύζεζε ε SAP ζε απηά ηα βήκαηα είλαη :
ε απηά ηα βήκαηα ην Π ERP ηεο SAP πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα
παξαθνινπζεί δσληαλά ηελ θαηάζηαζε ηεο απνζηνιήο ηνπ κέζν ηνπ module “Outbound
Deliveries” πνπ πξνζθέξεη (Comparison_1 1).

Comparison_1 1

Δθεί ην Π παξέρεη έλαλ πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη φιεο ηηο απνζηνιέο αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε
ηνπο(Comparison_1 2).

Comparison_1 2

Ο ρξήζηεο κπνξεί αλ επηιέμεη κία απφ απηέο ηηο απνζηνιέο λα πάξεη αθφκα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο(Comparison_1 3).

Comparison_1 3
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Η ινγηθή πνπ αθνινύζεζε ην Dolibarr ζε απηά ηα βήκαηα είλαη:
ε απηά ηα βήκαηα, ε ινγηθή πνπ αθνινχζεζε ην Dolibarr είλαη πην απιή. πγθεθξηκέλα, ε
κφλε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα πάξεη ν ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο απνζηνιήο
είλαη κφλν ην αλ ηα αγαζά έρνπλ απνζηαιζεί ε φρη. Γελ γλσξίδεη δειαδή άκα βξίζθνληαη ζε
θαηάζηαζε ζπιινγήο, ή ζε θαηάζηαζε απνζηνιήο αγαζψλ (GI).
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B΄.6.2 ελάξην πξνκήζεηαο εηδώλ – Procure to pay (P2P)
B΄.6.2.1 Πεξηγξαθή ζελαξίνπ
Η επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία απφ άθξε-έσο-άθξε (Δnd-to - Δnd) πξνκήζεηαο εηδψλ πεξηγξάθεη
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν νξγαληζκφο αιιειεπηδξά κε έλαλ ηξίην, είηε απηφο είλαη
πξνκεζεπηήο ή ρνλδξέκπνξνο. Η αιιειεπίδξαζε απηή ζπκβαίλεη φηαλ ν νξγαληζκφο έρεη
αλάγθε απφθηεζεο πξψησλ πιψλ, ππεξεζηψλ ή αγαζψλ γηα λα παξαγάγεη, εκπνξεπηεί ή λα
πξνζθέξεη θάπνηα ππεξεζία αληίζηνηρα. Η επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία πξνκήζεηαο εηδψλ
πεξηιακβάλεη φια ηα βήκαηα. Απηά εθηείλνληαη απφ ηε δεκηνπξγία αηηήκαηνο αγνξάο ζε έλαλ
πξνκεζεπηή, κέρξη ηελ θαηαβνιή πιεξσκήο γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ απηφο
πξνζέθεξε. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ πνπ απνζηέιινληαη
ζηνλ πξνκεζεπηή. Αθφκα πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
ζπκπιήξσζε ηεο παξαγγειίαο θαη ηεο πιεξσκήο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ
αγνξάζηεθαλ.(Ιntrigo, 2021)
Ρνή ηεο Γηαδηθαζίαο P2P
Σα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο P2P είλαη ηα αθφινπζα :
Η δηαδηθαζία μεθηλάεη κε ηε δεκηνπξγία αηηήκαηνο αγνξάο (Purchase Requisition ). Απηφ ην
έγγξαθν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ νξγαληζκνχ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα
αγαζά ή ηηο πξψηεο χιεο πνπ ππάξρεη αλάγθε λα αγνξαζηνχλ. Αθνινπζνχκελε απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο, είλαη ε δηαδηθαζία αηηήκαηνο πξνζθνξάο (Request for proposal). Σν ηκήκα
πξνκεζεηψλ εθηειεί απηή ηε δηαδηθαζία πξηλ πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία θάπνηνπ ζπκβνιαίνπ.
Ο ζθνπφο είλαη λα κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ θαηαιιειφηεξν πξνκεζεπηή πνπ ζα παξέρεη ηηο
πξψηεο χιεο ή ηα αγαζά. Σν ηειεπηαίν βήκα είλαη ε θαηαβνιή ηεο πιεξσκήο ζηνλ πξνκεζεπηή.
Όια ηα βήκαηα ζπλνςίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί (Δηθφλα 39).

Δηθόλα 39:Ρνή ηεο Γηαδηθαζίαο P2P (χλδεζκνο)
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Β΄.6.2.2 Βήκαηα Δθηέιεζεο
Βήκα 1 : Γεκηνπξγία λένπ πξνκεζεπηή – Create a new Supplier
Σν πξψην βήκα ηνπ ζελαξίνπ ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ μεθηλάεη κε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ
πξνκεζεπηή ζην ζχζηεκα. Αλ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ
λέν πξνκεζεπηή ζηελ εηαηξεία, ζα πξέπεη πξψηα λα ελεξγνπνηεζεί ε απαξαίηεηε ελφηεηα
ινγηζκηθνχ φπσο παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην Β΄.5.1. Αλ έρεη νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία,
ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ ελφηεηα δηαρείξηζεο Πειάηεο/πλεξγάηεο. Δθεί πξέπεη λα
επηιέμεη ην εηθνλίδην πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα Β_ελάξην 1.

Β_ελάξην 1

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ, ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο
Πειαηψλ/πλεξγαηψλ. Απφ εθεί κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλαλ λέν πξνκεζεπηή κε ην λα
επηιέμεη ηελ θαξηέια “Σξίην κέξνο/Λίζηα Πξνκεζεπηψλ/Νένο Πξνκεζεπηήο”. ηε ζπλέρεηα
πξέπεη λα θαηαρσξίζεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ θφξκα “Νένπ ηξίηνπ κέξνπο”, φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα (Β_ελάξην 2).

Β_ελάξην 2

Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηαρψξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην
γηα λα ελεκεξψζεη ην Π κε ηνλ λέν πξνκεζεπηή.
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Βήκα 2 : Γεκηνπξγία Master Γεδνκέλσλ γηα πλαιιαζζόκελα Αγαζά – Create Material
Master for Trading Goods
ε απηφ ην βήκα ζα γίλεη ε δεκηνπξγία ησλ master δεδνκέλσλ γηα έλα πξντφλ πνπ ζα αγνξαζηεί
απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Απφ ηελ ελφηεηα “Πξντφληα”, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ θαξηέια “Πξντφληα/Νέν
Πξντφλ” γηα λα εκθαληζηεί ε θφξκα θαηαρψξεζεο λένπ πξντφληνο ζην ζχζηεκα (Β_ελάξην 3).

Β_ελάξην 3

Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζπκπιήξσζε ησλ θειηψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ην θειί “Καηάζηαζε
(Αγνξά)” λα έρεη ηελ ηηκή “Πξνο Αγνξά”, ν ρξήζηεο κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηηο αιιαγέο πνπ
έθαλε κε ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ
.
Βήκα 3 : Πξνβνιή ιίζηαο Απνζέκαηνο/Αλαγθώλ - Display Stock/Requirements List
ε απηφ ην βήκα γίλεηαη ε πξνβνιή ηεο ιίζηαο Απνζέκαηνο/Αλαγθώλ. Δθεί θαίλεηαη ην θπζηθφ
απφζεκα ηνπ πξντφληνο φπσο θαη ην απφζεκα πνπ έρεη αλάγθε ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν ε
επηρείξεζε. ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ην θπζηθφ απφζεκα είλαη 0 θαη ε επηρείξεζε έρεη αλάγθε
( πξνο ην παξφλ) απφ 0 ηεκάρηα ηνπ πξντφληνο. Η αλάγθε ηεο επηρείξεζεο ζα αιιάμεη ζην
επφκελν βήκα.
Γηα ηελ εκθάληζε ηεο ιίζηαο, ν ρξήζηεο πξέπεη απφ ηελ ελφηεηα “Πξντφληα” λα επηιέμεη ηελ
θαξηέια “ Πξντφληα/Λίζηα”.

ην πεδίν αλαδήηεζεο ηεο ιίζηαο
, ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη ηνλ θσδηθφ
“CHLO1000” γηα λα εληνπίζεη ην επηζπκεηφ πξντφλ αλάκεζα ζε φια ηα πξντφληα πνπ είλαη ζην
Π. Σέινο απφ ηελ θαξηέια ηνπ πξντφληνο πνπ εληνπίζηεθε, πξέπεη λα επηιερηεί ε θαηεγνξία
“Απφζεκα”.
ηε δεμηά κεξηά ηεο θαξηέιαο “Απφζεκα” αλαγξάθεηαη ην θπζηθφ απφζεκα θαη νη αλάγθεο ηνπ
νξγαληζκνχ (Β_ελάξην 4).

Β_ελάξην 4
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Βήκα 4:Γηαρείξεζε απνζέκαηνο - Manage Stock
ε απηφ ην βήκα ζα γίλεη ελεκέξσζε ηεο απνζήθεο γηα ηε λέα αλάγθε 200 ηεκαρίσλ απφ ην
πξντφλ “CHLO1000”. Όπσο ζην Βήκα 3 (Πξνβνιή ιίζηαο Απνζέκαηνο/Αλαγθψλ) ν ρξήζηεο
πξέπεη λα επηζθεπηείηεί ηελ θαξηέια απνζέκαηνο ηνπ πξντφληνο (Β_ελάξην 5).

Β_ελάξην 5

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην
δίπια απφ ην “Δπηζπκεηφ απφζεκα”
γηα λα κπνξέζεη λα ην ηξνπνπνηήζεη. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ζην ζρεηηθφ πεδίν
ηνλ αξηζκφ 200 θαη λα επηιέμεη ην
(Β_ελάξην 6).

γηα λα γίλεη απνζήθεπζε ησλ αιιαγψλ

Β_ελάξην 6

Βήκα 5 : Γεκηνπξγία αηηήκαηνο πξνζθνξάο - Create Request for Quotation
ε απηφ ην βήκα ζα δεκηνπξγεζεί έλα αίηεκα πξνζθνξάο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ηεο λέαο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα 200 ηεκάρηα απφ ην πξντφλ κε θσδηθφ
“CHLO1000”.
Γηα ηε δεκηνπξγία Νένπ αηηήκαηνο πξνζθνξάο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ ελφηεηα
“Δκπνξηθφ” (Β_ελάξην 7).

Β_ελάξην 7
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ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ θαξηέια “Πξνηάζεηο πσιεηψλ/Νέα αίηεζε ηηκήο”. ηελ
θφξκα πνπ ζα εκθαληζηεί ν ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην “Πνχ
Πφηε ζα ρξεηαζηεί ηα πξντφληα θαη Πψο ζα πιεξψζεη ” (Β_ελάξην 8).

Β_ελάξην 8

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ πεδίσλ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην
γηα απνζήθεπζε ησλ αιιαγψλ.
ην θάησ κέξνο ηεο θαξηέιαο αηηήκαηνο πξνζθνξάο πνπ ζα εκθαληζηεί, ν ρξήζηεο πξέπεη λα
πξνζζέζεη ηα πξντφληα πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή (Β_ελάξην 9). χκθσλα
κε ην ζελάξην, ε εηαηξεία απαηηεί 200 ηεκάρηα ηνπ πξντφληνο ζηελ επηζπκεηή ηηκή ησλ 32 επξψ.

Β_ελάξην 9

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε πξέπεη λα επηιερηεί ην εηθνλίδην
αιιαγψλ.

γηα

απνζήθεπζε

ησλ

Αθνχ ειεγρηεί κηα ηειεπηαία θνξά ην Νέν αίηεκα πξνζθνξάο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην
εηθνλίδην
γηα λα ην επηθπξψζεη (Β_ελάξην 10).

Β_ελάξην 10
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Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ην “Έληππν Αίηεζε ηηκήο” πνπ
είλαη δηαζέζηκν ζην παξάξηεκα 5 ηεο εξγαζίαο. Απηφ ην έληππν πξέπεη λα απνζηαιεί ζηνλ
πξνκεζεπηή κε ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ

.

Σν ίδην αίηεκα πξνζθνξάο κπνξεί λα απνζηαιεί θαη ζε άιινπο πξνκεζεπηέο κε ηελ επηινγή ηνπ
απφ ηελ θαξηέια πξνζθνξάο. Η κφλε πξνυπφζεζε είλαη λα έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί
ηα master δεδνκέλα ηνπ λένπ πξνκεζεπηή ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ε επηινγή ηνπ ζην παξάζπξν
ηεο εηθφλαο πνπ αθνινπζεί (Β_ελάξην 11).

Β_ελάξην 11

Βήκα 6: Αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κε βάζε ηελ ηηκή - Evaluate quotations on price
ε απηφ ην ζεκείν ν νξγαληζκφο έρεη απνζηείιεη ην αίηεκα πξνζθνξάο ζε πνιιαπινχο
πξνκεζεπηέο. Απηνί ζηε ζπλέρεηα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ νξγαληζκφ παξαζέηνληαο ηελ
πξνζθνξά ηνπο. Ο αξκφδηνο ππάιιεινο αθνχ ζπγθξίλεη ηηο απαληήζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ
πξέπεη ηειηθά λα επηιέμεη κία απφ απηέο. ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ν ρξήζηεο έθξηλε φηη ν
“Mid-West” πξνκεζεπηήο έθαλε ηελ θαιχηεξε πξνζθνξά νπφηε απνθαζίδεη λα πξνρσξήζεη κε
απηφλ. Γηα λα ην δείμεη απηφ ζην Π, ζα πξέπεη απφ ηελ θαξηέια αίηεκα πξνζθνξάο ηνπ
πξνκεζεπηή “Mid-West” λα επηιέμεη ην εηθνλίδην
. ηε ζπλέρεηα πξέπεη
λα επηιέμεη ην “Απνδεθηή” απφ ην Drop down list, θαη ην
εηθφλαο (Β_ελάξην 12).

απφ ην πιαίζην ηεο

Β_ελάξην 12

ηηο ππφινηπεο αηηήζεηο πξνζθνξψλ πνπ δελ επηιερηήθαλ ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε
δηαδηθαζία. Η δηαθνξά είλαη φηη απφ ην Drop down list λα γίλεη ε επηινγή ηνπ “Άξλεζε” αληί
γηα “Απνδεθηή”.
Βήκα 7: Γεκηνπξγία εληνιήο αγνξάο από κηα πξνζθνξά - Create Purchase Order
Referencing an RFQ
ην πξνεγνχκελν βήκα έγηλε ε επηινγή ηεο θαιχηεξεο πξνζθνξάο. ε απηφ ζα δεκηνπξγεζεί
κηα εληνιή αγνξάο κε βάζε ηελ πξνζθνξά πνπ επηιέρζεθε. Απφ ηελ θαξηέια “Πξνηάζεηο
Πσιεηψλ/Λίζηα” πξέπεη λα επηιερζεί ε πξνζθνξά πνπ έρεη γίλεη απνδεθηή (Β_ελάξην 13).

Β_ελάξην 13

65

ηελ ζπλέρεηα, απφ ηελ θαξηέια ηεο πξνζθνξάο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην
. ην παξάζπξν Νέα εληνιή αγνξάο πνπ ζα εκθαληζηεί, ηα πεξηζζφηεξα πεδία
είλαη ζπκπιεξσκέλα γηαηί είραλ ζπκπιεξσζεί ζηελ πξνζθνξά (Β_ελάξην 14). Γηα δεκηνπξγία
ηεο λέαο εληνιήο αγνξάο ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην
.

Β_ελάξην 14

ηελ θαξηέια αγνξάο πνπ δεκηνπξγήζεθε, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγμεη γηα κία ηειεπηαία
θνξά ηελ εληνιή αγνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην
λα ηελ επηθπξψζεη
(Β_ελάξην 15).

Β_ελάξην 15

Σέινο αθνχ έρεη επηθπξσζεί ε παξαγγειία ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα
απνζηαιεί ζηνλ πξνκεζεπηή. Απφ ηελ θαξηέια ηεο παξαγγειίαο ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη
ην εηθνλίδην
. Η παξαπάλσ ελέξγεηα έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί
ην έληππν ηεο παξαγγειίαο Παξάξηεκα 5 (Έληππν παξαγγειίαο), ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κπνξεί
λα απνζηαιεί ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ επηινγή

.

Βήκα 8: Γεκηνπξγία ηηκνιόγηνπ- Create Invoice Receipt from Vendor
Απφ ηελ θαξηέια ηεο παξαγγειίαο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην
.
Αθνχ ζπκπιεξσζεί ε θφξκα πνπ ζα εκθαληζηεί (Β_ελάξην 16), ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη
ην
γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο πνπ έθαλε.
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Β_ελάξην 16

Απφ ηελ θαξηέια ηνπ λένπ ηηκνινγίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην
γηα λα ην επηθπξψζεη (Β_ελάξην 17).

Β_ελάξην 17

Βήκα 9: Παξαιαβή πξντόλησλ
ην ζεκείν απηφ ε απνζήθε έρεη παξαιάβεη φιε ηελ παξαγγειία απφ ηνλ πξνκεζεπηή “Mid
west”. Γηα λα ελεκεξψζεη ν ρξήζηεο ην Π γηα ηελ παξαιαβή, ζα πξέπεη απφ ηελ θαξηέια ηεο
παξαγγειίαο λα επηιέμεη ην
. ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο (Β_ελάξην 18) ζα
πξέπεη απφ Dropdown list λα επηιερηεί ην “Οινθιεξψζεθε” πνπ ππνδειψλεη φηη ε παξαγγειία
ιήθζεθε πιήξσο. Σέινο πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή ηνπ
γηα λα νινθιεξσζεί ε
παξαιαβή.

Β_ελάξην 18
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Βήκα 10 :Καηαβνιή πιεξσκήο ζηνλ πξνκεζεπηή - Post Payments to Vendor
Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ε κφλε εθθξεκφηεηα είλαη ε πιεξσκή ηνπο. Γηα λα γίλεη
απηφ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ ελφηεηα “Λνγαξηαζκφο - Πιεξσκή” (Β_ελάξην 19).

Β_ελάξην 19

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ θαηεγνξία “Σηκνιφγηα Πξνκεζεπηή/Λίζηα”. ηελ ιίζηα
πνπ ζα εκθαληζηεί, ζα πξέπεη ζην πεδίν αλαδήηεζεο
λα πιεθηξνινγεζεί ην φλνκα ηνπ
πξνκεζεπηή “Mid west ”, γηα λα εληνπηζηεί αλάκεζα ζηα άιια ηηκνιφγηα (Β_ελάξην 20).

Β_ελάξην 20

ηελ θαξηέια ηνπ ηηκνιφγηνπ πνπ ζα εκθαληζηεί αλαγξάθεηαη ην ππφινηπν πνζφ πνπ πξέπεη λα
πιεξψζεη (Β_ελάξην 21).

Β_ελάξην 21

Γηα λα γίλεη θαηαβνιή ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην
. ηελ θφξκα πνπ ζα εκθαληζηεί, ζα πξέπεη λα επηιερζεί ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο
απφ φπνπ ζα γίλεη ε θαηάζεζε θαζψο θαη ην πνζφ πνπ ζα θαηαηεζεί (Β_ελάξην 22&23).

Β_ελάξην 22
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Β_ελάξην 23

Αλ πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή επηηπρψο, ζα πξέπεη ζηελ θαξηέια ηνπ ηηκνινγίνπ ην
ππφινηπν λα είλαη 0 (Β_ελάξην 24).

Β_ελάξην 24

Με απηφ ην βήκα νινθιεξψλεηαη ην ζελάξην ρξήζεο order to cash ζην πεξηβάιινλ ηνπ Dolibarr
ERP CRM.
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Β΄.6.2.3 ύγθξηζε ζελαξίνπ κε ην αληίζηνηρν ηεο SAP
Β΄6.2.3.1 ύγθξηζε σο πξνο ηα βήκαηα εθηέιεζεο
Ωο πξνο ηα βήκαηα εθηέιεζεο ηνπ ζελαξίνπ (P2P) ηφζν ην ERP ηεο SAP φζν θαη ηνπ Dolibarr
είραλ ίδηα ινγηθή. Ωζηφζν ππήξραλ θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν. πγθεθξηκέλα απηέο
βξίζθνληαη ζηα δηαδνρηθά βήκαηα 7-9 γηα αίηεκα θαη επηινγή πξνζθνξάο ηνπ ζελαξίνπ ηεο
SAP.
Η ινγηθή πνπ αθνινύζεζε ε SAP ζε απηά ηα βήκαηα είλαη :
Ο αξκφδηνο ππάιιειφο ηεο εηαηξείαο ζα δεκηνπξγήζεη έλα αίηεκα πξνζθνξάο (RFQ 000) γηα
έλα πξντφλ πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαζκφο(Comparison_2 1).

Comparison_2 1

Απηφ ην αίηεκα ν ππάιιεινο ζηε ζπλέρεηα ζα ην απνζηείιεη ζε πνιινχο πξνκεζεπηέο
(Comparison_2 2).

Comparison_2 2

Αθνχ απαληήζνπλ νη πξνκεζεπηέο κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ν ππάιιεινο ζα ηηο θαηαρσξήζεη
ζην ζχζηεκα. Απηφ ηηο παξνπζηάδεη ζε έλαλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα (Comparison_2 3).

Comparison_2 3

Ο ππάιιεινο κέζσ απηνχ ηνπ πίλαθα κπνξεί εχθνια λα μερσξίζεη ηελ θαιχηεξε αθνχ ην
πξφγξακκα ηηο ηαμηλνκεί απηφκαηνο κε Ranks 1-3 (νη θφθθηλεο απνξξίπηνληαη).
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Η ινγηθή πνπ αθνινύζεζε ην Dolibarr ζε απηά ηα βήκαηα είλαη:
Ο αξκφδηνο ππάιιειφο ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηξία δηαθνξεηηθά αηηήκαηα
γηα ην ίδην πξντφλ. Κάζε έλα απφ ηα νπνία ζα απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ πξνκεζεπηή
(Comparison_2 4)

Comparison_2 4

Απηά ηα αηηήκαηα ζα ηα απνζηείιεη ζηνπο πξνκεζεπηέο κέζσ email(Comparison_2 5).

Comparison_2 5

Όζν αλαθνξά ηηο απαληήζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ζηηο πξνζθνξέο, ην ζχζηεκα δελ πξνζθέξεη
δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ηνπο ψζηε ζηε ζπλέρεηα απηέο λα ζπγθξηζνχλ. Αιιά αληηζέησο ν
ππάιιεινο πξέπεη λα θξίλεη απφ κφλνο ηνπ πνηα είλαη ε θαιχηεξε θαη ζηε ζπλέρεηα λα
ελεκεξψζεη ην Π κε ηελ επηινγή ηνπ (Comparison_2 6).

Comparison_2 6
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Γ΄ Αληηκεηώπηζε Πξνβιεκάησλ - Debugging
Γ΄.1 Πξόβιεκα ζύλδεζεο κε ηε βάζε
Σν πξφβιεκα ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ εκθαλίδεηαη φηαλ ν ρξήζηεο ηνπ Π
ζπκπιεξψζεη ην URL γηα ηε ζειίδα login θαη αληί λα εκθαληζηεί απηή (Δηθφλα 16)
εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο Debugging_1 1.

Debugging_1 1

ην παξαπάλσ παξάζπξν ην Π πξνζπαζεί λα εμεξεπλήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
δεκηνπξγήζεθε ην πξφβιεκα.
Τπάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα ην πξφβιεκα λα εληνπίδεηαη ζην αξρείν conf.php ην νπνίν κπνξεί
λα έρεη αιινησζεί. Σν αξρείν απηφ είρε δεκηνπξγεζεί πξνεγνπκέλσο ζηε δηαδηθαζία
εγθαηάζηαζεο (Β΄3). Η ιχζε είλαη ε εθ λένπ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ ην νπνίν ζα πεξηέρεη ην
παξαθάησ πεξηερφκελν (Debugging_1 2).

Debugging_1 2
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Οη παξάκεηξνη γηα ηε ζχλδεζε ζηε βάζε πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ είλαη απηνί πνπ είραλ
δεκηνπξγεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ην user name
θαη pass έρνπλ ηηκέο:
$dolibarr_main_db_user='root';
$dolibarr_main_db_pass='';
Απηέο ηαπηίδνληαη κε απηά πνπ είραλ νξηζηεί ζην θεθάιαην (B΄.3 Δγθαηάζηαζε ηνπ Dolibarr
ERP CRM ) Δηθφλα 14.
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Γ΄.2 Πξόβιεκα εκθάληζεο User Accounts ζηελ phpMyadmin
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα εκθαλίζηεθε ζηελ πξνζπάζεηα λα γίλεη εκθάληζε ησλ ρξεζηψλ
πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Π Dolibarr.
πγθεθξηκέλα κε ηελ επηινγή ηνπ phpMyAdmin απφ ηελ θεληξηθή θαξηέια ηνπ XAMPP
Debugging_2 1 ν ρξήζηεο νδεγείηε ζην GUI ηεο phpMyAdmin γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ ηνπ.

Debugging_2 1

Δθεί είλαη ηνπνζεηεκέλεο φιεο νη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ηξέρνπλ ηνπηθά ζην ζχζηεκα
(Debugging_2 2).

Debugging_2 2

Αλάκεζα ζε απηέο βξίζθεηαη θαη ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Dolibarr. Σν πξφβιεκα εκθαλίζηεθε
φηαλ έγηλε επηινγή ηεο θαξηέιαο δηθαησκάησλ (Debugging_2 3). Η ελέξγεηα απηή είρε σο
απνηέιεζκα ηελ νζφλε ηεο εηθφλαο( Debugging_2 4)

Debugging_2 3

Debugging_2 4

Η ιχζε είλαη ν ρξήζηεο λα κεηαθεξζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο mysql (Debugging_2 5).

Debugging_2 5

Καη ζηε ζπλέρεηα λα εληνπίζεη θαη λα επηιέμεη ηνλ πίλαθα πνπ έρεη φλνκα db (Debugging_2 6).
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Debugging_2 6

Σέινο απφ ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο λα επηιέμεη ηελ επηινγή “Δπηδηφξζσζε πίλαθα”
(Debugging_2 7).

Debugging_2 7

Αλ ε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ επηηπρήο ηφηε ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα έρεη
πξφζβαζε ζηελ θαξηέια δηθαησκάησλ (Debugging_2 8).

Debugging_2 8
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Γ΄ πκπεξάζκαηα
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε εθαξκνγή ελφο αλνηρηνχ θψδηθα Π
ERP ζε κηα SME.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη φηη ε εθαξκνγή ελφο Π
ERP είλαη κηα ρξνλνβφξα θαη δχζθνιε δηαδηθαζία. Ωζηφζν ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ
καθξνπξφζεζκα είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ.
πγθεθξηκέλα ν νξγαληζκφο θεξδίδεη :







Καιχηεξε εηθφλα ηεο απφδνζεο ηνπ, κέζσ ησλ KPIs πνπ πξνζθέξεη ην Π ERP
Καιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ
Βειηίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
Μείσζε εμφδσλ κέζσ πξφβιεςεο δήηεζεο απφ ηζηνξηθφ πσιήζεσλ
Μεραλνξγάλσζε ηηκνινγίσλ, απνγξαθήο απνζεκάησλ
Δλνπνίεζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ ηνπ νξγαληζκνχ

Γηα λα κπνξέζεη φκσο ν νξγαληζκφο λα επσθειεζεί απφ ηα παξαπάλσ ρξεηάζηεθε πξψηα λα
μεπεξάζεη θάπνηεο δπζθνιίεο.
Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ Π νη ζεκαληηθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ εληνπίζηεθαλ ήηαλ :




Μεηαθφξησζε ή θφξησζε δεδνκέλσλ
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
Αιιαγή ζηηο ππάξρνπζεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο
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Δ΄ Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα
χκθσλα κε ηελ (Katie Keith,2021) ζην έηνο 2021 ην 40.9% ησλ online επηρεηξήζεσλ
ρξεζηκνπνηνχλ ην Woo Commerce γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο πσιήζεηο
(Δηθφλα 40).

Δηθόλα 40:Δπηρεηξεζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην WooCommerce

Αλαιπηηθφηεξα ην Woo Commerce είλαη έλα plugin ηνπ Wordpress. Απηφ επηηξέπεη ηε
κεηαηξνπή ζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κηαο νπνηνδήπνηε ζειίδαο πνπ ρξεζηκνπνίεη σο CMS ην
Wordpress. Ο νξγαληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη κέζα
ζην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Woo Commerce γηα ηηο ειεθηξνληθέο
ηνπ πσιήζεηο. Μηα φςε ηνπ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 41.

Δηθόλα 41:Πιεπξά ηνπ Admin

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζα πξέπεη νη ππάιιεινη
ηνπ νξγαληζκνχ λα θνξηψζνπλ ηα master δεδνκέλα ησλ πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζην
θαηάζηεκα. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα.
Η νκάδα ζρεδηαζκνχ ηνπ Dolibarr ERP CRM εθκεηαιιεπφκελε ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ηα κηζά
ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ην Woo Commerce, έρεη μεθηλήζεη ηε δεκηνπξγία
ελφο λένπ module ηνπ WooSync. Σν WooSync φηαλ νινθιεξσζεί, ζα επηηξέπεη ηνλ
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ζπγρξνληζκφ master δεδνκέλσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κε ην Dolibarr θαη
αληηζηξφθσο. Σα νθέιε απφ απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Αξρηθά δελ ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη ε
δηαδηθαζία θφξησζεο ησλ δεδνκέλσλ δπν θνξέο, κηα γηα θάζε έλα Π. Αληηζέησο γίλεηαη ζε
έλα θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ WooSync ελεκεξψλεηαη θαη ην άιιν αλάινγα κε ην πνην ζα
πξνεγεζεί. Δπηπιένλ νηαδήπνηε αιιαγή ζπκβαίλεη ζε έλα απφ ηα δχν Π απηφ ζα ελεκεξψλεη
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ην άιιν. Έηζη ν νξγαληζκφο κπνξεί λα επσθειεζεί ρσξίο πξφβιεκα
θαη απφ ηα δχν Π.
Σν WooSync δελ απνηειεί κέξνο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Dolibarr ERP γηαηί δελ έρεη
νινθιεξσζεί πιήξσο αθφκα. Ωζηφζν κηα beta έθδνζε είλαη δηαζέζηκε ζε φπνηνλ επηζπκεί λα
πεηξακαηηζηεί. Η δηεχζπλζε γηα ηελ beta έθδνζε είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ζχλδεζκν πνπ αθνινπζεί
(Δηθφλα 40 ) :

Δηθόλα 42:Δλνπνίεζε ηνπ Woo Sync (χλδεζκνο)
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πληκήζεηο
ERP
BPA
IC
ROP
MRP
BPM
MRP II
BOM
SMEs
CMS
UI
IS
MSRP

OTC
FOSS
SaaS
P&L
CRM
KPI
CSF
MNC
KPI

Enterprise Resource Planning
Business Process Automation
Inventory Control
Re Order Point
Material Requirements Planning
Business Requirements Planning
Manufacturing Resource Planning II
Bill Of Materials
Small and Medium size Enterprises
Content Management System
User Interface
Information System
Manufacturer's Suggested Retail Price
Order To Cash
Free and Open-Source Software
Software-as-a-Service

Profit & Loss
Customer Relations Management
Key Performance Indicator
Critical Success Factor
Multinational Company
Key Performance Indicator
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Γισζζάξη Ξεληθώλ Όξσλ
Cloud

Τπνινγηζηηθφ λέθνο

Legacy System

Παιηά, μεπεξαζκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

End to End

To End to End (Άθξε έσο Άθξε )πεξηγξάθεη κηα δηαδηθαζία ζε έλα
ζχζηεκα ή κηα ππεξεζία απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο, παξαδίδνληαο κηα
πιήξσο ιεηηνπξγηθή ιχζε, ζπλήζσο ρσξίο ηελ αλάγθε απφθηεζεο θάηη
απφ έλα ηξίην κέξνο
(Kenton, 2020)

SaaS

Σν Software-as-a-Service (SaaS) είλαη έλα κνληέιν δηαλνκήο ινγηζκηθνχ
ζην νπνίν ε πξφζβαζε ζην ινγηζκηθφ ρνξεγείηαη κε ζπλδξνκεηηθή βάζε,
κε ην ινγηζκηθφ λα βξίζθεηε ζε εμσηεξηθνχο server αληί γηα servers πνπ
πνπ βξίζθνληαη In house. Η πξφζβαζε ζην SaaS γίλεηαη ηππηθά απφ έλα
Web browser, κε ηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα
ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θσδηθφ θαη έλα φλνκα ρξήζηε. ην SaaS αληί λα
απαηηείηαη θάζε ρξήζηεο λα θάλεη εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ
Τπνινγηζηή ηνπ, απηφο κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην ινγηζκηθφ
κέζν ηνπ internet
(Grant, 2021)

Accounts Payable

Accounts Payable (Πιεξσηένη ινγαξηαζκνί) είλαη κειινληηθέο
ππνρξεψζεηο πιεξσκήο κηαο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη
νθείινληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ αγνξά πξντφλησλ επί πηζηψζεη.
(euretirio.com)

Accounts Receivable

Accounts Receivable (Δηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί ή Απαηηήζεηο) είλαη
κειινληηθέο απαηηήζεηο πιεξσκήο πνπ έρεη απφ ηνπο πειάηεο ηεο κία
εηαηξεία θαη νθείινληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ πψιεζε πξντφλησλ
επί πηζηψζεη.
(euretirio.com)
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